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> KRISLAI
Ne Krislai, bet Tiesa.
Nearti Dirvonai.
Kur Gerai Veikia.
Talka ir Laimėjimas.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj!

■U

Ar pykšite, draugai, ar ne, 
bet kas seka, tai nebus krislai. 
O temą man davė koresponden
cijos iš kolonijų. Turiu minty
je Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
vajus.

LDS organe “Tiesoje” skai
tau, kad dar tik apie 60 kuopų 
užsirašė vajuje, o nuo apie 110 
kuopų dar nieko negirdėt. Tas 
reiškia, kad tiktai vienas treč
dalis kuopų rimtai susirūpino 
savo organizacijos vajaus rei
kalais.

Ką daro tos kitos kuopos ir 
nariai? Joms, matomai, mažai 
tereiškia ir seimų ir Centro Val
dybos tarimai, ir organo “Tie- Reikalauja Roosevelto
sos” prašymai ir raginimai. Jos j T . m n m
tyli, tyli jų nariai. | ISlaiSVfflt L MOORCy

Bet štai kita, šviesi pusė me
dalio. Iš Hudson, Mass., “Lais
vės” korespondentas rašo, jog jų 
LDS 66 kuopa jau gavus 20 
naujų narių! Gi Hudsone lietu
vių kolonija maža.

Ką tas reiškia? Ką tas pa
rodo? Nereikia būti dideliu 
galvočium, kad atsakyti į šiuos 
klausimus. Nereikia būti taip 
naiviu, jog tikėti į stebuklus. 
Hudsone stebuklų nėra ir nie
kas jų nepadarė. Viskas, ką 66 
kuopa ir jos nariai padarė, tai 
organizacijos vajų paėmė rim
tai. Jie vajuje dirba, štai ka
me visa paslaptis.

Literatū- 
Čia irgi 

ir narių

Ta pati istorija su 
ros Draugijos vajum, 
tiktai saujelė kuopų 
yra įsitraukę į vajaus darbą.
Todėl neturime teisės laukti la
bai didelių rezultatų.

Susirūpinimo ir talkos—štai 
ko mums reikia visuose mūsų 
darbuose. Kol kas mes nepa
rodėme reikalingo susirūpinimo 
šių dviejų draugijų vajais ir 
nesudarėme plačios talkos jų 
pravedimui. Kažin ko laukia 
mūsų revoliucinės armijos di
džiuma? O laukti nereikėtų. Di
deli dirvonai tebėra nearti ir ne- 
akėti, o mes stovime ir galvo
jame: Ar apsimoka juos arti, ar 
ne?

Tuo tarpu aplinkui mus eina 
vulkaniškas sąjūdis, tartum bū
tų patys pamatai mūsų viso gy
venimo susiūbavę. Tai, kas ei
na Europoje ir kas dabar deda
si Amerikos industriniam gyve
nime, turėtų, atrodo, ir iš numi
rusių prikelti ir pastatyti ant 
kojų kiekvieną mūsų brolį lietu
vi. Ir ne vieną jau pastatė. 
Negalima sutikti, kad lietuviš
kos masės tai nemato ir nejau
čia to didžio sąjūdžio. Jos la
bai pagyvėjo, ką matome iš ma
sinių susirinkimų skaitlingumo, 
iš negirdėtai gražaus jų atsilie
pimo į Ispanijos liaudies kovas.

Aš bijau, kad tai visa neran
da tinkamo įvertinimo mūsų re
voliucinėje armijoje. Mūsų pir
mosios eilės nepasiveja gyveni
mo. Tame gludi didelis pavo
jus. Darbo žmonių masės pra- 
maršuos pro šalį. O mes netu
rime užtikrinimo, kad jos nepa
trauks į dešinę, vieton marša- 
vus j kairę.

Blogiausia su tais, kurie sa
ko: Gyvenimas kalba už mus ir 
mes laimėsime! Taip, laimėsi
me, jeigu dirbsime. Komunis
tai griežtai atmeta tą fatalistinę 
gaivališko masių kairėjiriio filo- 
zofiją. Jie tiki į energingą dar
bą.

Nežinau, kiek kam gelbės šios 
kelios pastabos. Gal vienas ki
tas draugas paskaitęs susirū
pins.
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Teisminis Roosevelto 
Planas Laimėsiąs

Washington. — Republi- 
konai priešininkai Roosevel- 
to plano del Vyriausio Tei
smo pataisymo pripažįsta, 
kad kongresmanų ir senato
rių dauguma balsuos už tą 
planą. Prieš jį išstosią ne 
daugiau kaip 42 senatoriai.

Washington. — Demokra
tas kongresmanas iš Mon
tanos, J. J. 0‘Connell įneša 
šį pirmadienį kongresui re
zoliuciją, reikalaujančią pa- 
veikt Californijos valdžią, 
kad paliuosuotų iš kalėjimo 
Tomą Mooney, nekaltai bau
džiamą darbininkų organi
zatorių. O’Connell savo įne
šime reikalauja, kad ir pre
zidentas Rooseveltas parem
tų Mooney.

76 kongresmanai jau pasi
rašė po prašymu, kad Roo
seveltas ką nors darytų dė
lei Mooney išlaisvinimo.

Kongresmanas O’Connell 
yra sūnus mainierio, kuris 
buvo pašautas kaipo streiko 
pikįetininkas.

Pešasi Maurai ir Italą 
Ir Ispaną Fašistai

London. — Havas žinių 
agentūra ir “Daily Herald” 
praneša, kad verda vaidai- 
peštynės tarp ispanų fašis
tų, maurų ir mussoliniečių 
Guadalajaros fronte. O na- 
ziai, nusivylę ir susiraukę, 
girdi, tik “sėdį užpakalyj ir 
žiūrį.”

Francija Sulaikė 25 Ameri
kiečius, Ispanijos Gynėjus
Perpignan, Franc.—Fran

ci j os karo laivukas sulaikė 
francūzų žuvininkų laivu- 
ką “Sanspareil” ir areštavo 
25 jo vežamus amerikiečius, 
kaip nužiūrimus savanorius, 
keliaujančius kariaut prieš 
Ispanijos fašistus. Tarp jų 
yra komunistų veikėjas Joe 
Dallet, 30 metų, amžiaus, iš 
Youngstown, Ohio. '

Reikalauja Indžionkšino 
Prieš Auto. Korporaciją
Detroit, Mich.—Jungtinės 

Automobilių Darbi ninku 
Unijos advokatas M. Sugar 
kovo 27 d. pareikalavo ap
skričio teismo išduot in- 
džionkšiną prieš Chryslerio 
auto, korporaciją, idant pri
verst ją pripažint šią uniją 
vienintele atstove
Chryslerio darbininkų, pa
gal Wagnerio Darbo Santi- 
kių Įstatymą. Nes milžiniš
ka dauguma Chryslerio dar
bininkų pasirinko ją kaip 
savo organizaciją.

visų

Boston, Mass. —Audėjų- 
verpėjų susirinkime šešta
dienį 2,000 jų įstojo į uniją, 
priklausančią prie Industri
nių Unijų Organizavimo 
Komiteto. I

Trockistų Sąmokslas 
Su Fašistais Prieš 
Ispanijos Valdžią

Valencija, Ispanija.—Are
štuotas tapo Eduardo Gar
re, trockistų jaunimo vadas 
Ispanijoj, kaip praneša ko
vo 26 d. Liaudies valdžios 
agentai sužinojo, kad jis ir 
kiti trockistų vadai padarę 
suokalbį išvien su slapta fa
šistų organizacija užgrobt 
Valencijos radio stotį, var
du Liaudies valdžios su
šaukt į darbo unijų svetai
nes darbininkus, remiančius 
liaudies frontą; užrakint tas 
svetaines ir susprogdint, su
degint jas su visais jose es
ančiais žmonėmis.

Trockistai tik laukė, kada 
Hitlerio ir Mussolinio armi
jos užtenkamai nusilpnins 
liaudies valdžią. Tada jie 
su fašistais rengėsi užgrobt 
Valenciią, laikinąją Ispani
jos valdžios sostinę.

Iš valdžios Sučiuptų troc
kistų dokumentų pasirodo, 
kaip jie šnipinėjo naudai fa
šistų komandieriaus Fran
co ir organizavo galvažu
džių kuopas prieą liaudies 
fronto vadus. Jau ir pir
miau Madride buvo suimta 
trockistai,' kurie tykojo nu
žudyt ministerį pirmininką, 
socialistą Largo Caballero, 
komunistų vadovę La Pasio-

Roma Siųsianti Naujas 
Savo Armijas Ispanijon

Maskva. — Svietų val
džios organas “Izviestija” 
kovo 26 d. rašė, jog Italijos 
atsisakymas kalbėti apie jos 
kareivių ištraukimą iš Ispa
nijos aiškiai parodo, kad 
Mussolinis planuoja siųsti 
naujas ir didesnes armijas 
Ispanijon prieš respublikos 
valdžią.

“Izviestija” pers ergėja 
Angliją ir Franci ją, kad jų 
svyravimas delei bepusišku- 
mo įvykdymo Ispanijoj pa
sitarnauja tik užpuolikui 
Mussoliniui ir didina euro
pinio karo pavojų. Anot “Iz
viestija,” tai “falšyvasis Ce
zaris” (Mussolinis) stumia 
Europos taiką į pragaištį, 
pasinaudodamas Franci jos 
ir Anglijos dvejojimm

DIONNE “PENKTUKIŲ”
DIDELIS TURTAS

Toronto, Canada. — Tur
tas Dionhe “penktukių,” vie
nu sykiu .gimusių penkių 
inergaičių, siekia $861,148, 
kaip paskelbę Toronto pro
vincijos valdžia. Už tų mar
gaičių vardų ir paveikslų 
naudojimą bizniškuose pasi- 
garsinimuose ir judžiuose 
jau suplaukė joms $573,765 
grynais pinigais ir dar, pa
gal kontraktus, joms pri
klauso $287,363 iš įvairių 
kompanijų. Gegužės 28 
“penktukėms” sukanka 
metai amžiaus. < , 
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narią, Jose Diazą ir kitus 
liaudies fronto žymius vei
kėjus. ,

Ed. Garre ir kiti trockis
tai, prieidami prie darbinin
kų unijų raštinių, prisivogė 
unijinių knygelių, oficialės 
popieros su unijų vardais ir 
unijinių antspaudų. Tuo 
būdu jie išdavinėjo klastin
gus liudijimus ir narystės 
knygeles fašistams, neva 
kaip unijų nariams ir liau
dies fronto žmonėms.

Trockistai palaikė slaptus 
kyšius su fašistų kariniais 
centrais Palmoj ir Salaman- 
coj.

Jie buvo įsigiję ir 20 ra
dio įtaisų, kuriuos naudojo 
slaptiem savo susižinoji
mam su fašistais. Trockis
tai turėjo susirašę vardus ir 
adresus žymiausių liaudies 
fronto veikėjų kiekvienoj 
vietoj ir planavo juos spe
cialiai pakviest į unijų sve
taines. kuriose galėtų juos 
užrakinti ir sudeginti, kada 
Mussolinio ir Hitlerio armi- 
j os smarkiai sumuš liaudie- 
čius, ir ateis laikąs trockis- 
tam su fašistais pradėt savo 
sukilimą miestuose, kurie 
dar bus liaudies valdžios 
rankose.

SSRS Nukirto Geležies 
Pardavimą Japonam
Tokio. — Po to, kai Japo

nija padarė su Hitleriu su
tartį “prieš komunizmą,” 
Sovietai labai susiaurino sa
vo geležies įr plieno parda
vinėjimą Japonijai. Pereito 
šeštadienio žiniomis, Japo
nijai trūksta 382,000 tonų 
geležies, reikalingos gink
lams ir karo laivams. O ge
ležies ir plieno kaina užsie
niuose dabar antra tiek 
augštesnė negu pirmiau.

Sovietai taipgi sumažino 
pardavinėjimą Japonijai ir 
kitų būtinų jai žaliųjų me
džiagų.

Japonija tikėjosi gaut 
įvalias geležies iš Manchu- 
kuo kasyklų, bet apsiriko. 
Taigi paskutiniu laiku japo
nai supirkinėja nusenusius 
laivus iš Amerikos ir kitų 
šalių, ardo juos į gabalus ir 
vežasi jų medžiagą namo.

Sulaužytas Lebanon Plieno 
Darbininkų Streikas?

Lebanon, Pa. — Bethle
hem Plieno kompanija skel
bia, kad darbininkų streikas 
prieš du jos fabrikus jau 
užsibaigęs—sulaužytas; bet 
ji priimsianti atgal visus 
streikavusius.

DeKalb, Ill. — Areštuoti 
jaunuoliai PaTks ir Chap
man prisipažino, kad jiedu 
gadino gelžkelio signalus/ 
norėdami matyt, kaip atro
do traukinių susikūlimas.

Smetona Reikalauja 
Romyt “Netinkamus”

Kaunas. — United Press 
praneša, kad “prezidentas” 
A. Smetona rengiasi išleist 
“įstatymą” romyt žmones, 
kuriuos fašistų valdininkai 
pripažins “netinkamais vei
stis.” (Šią žinią išspausdi
no “Brooklyn Citizen.”)

Dar 100,000 Italijos 
Karių Prieš Ispaniją
Valencia, Ispanija. — Iš 

“visiškai patikimų šaltinių 
sužinota,” kad Italija ren
giasi atsiųsti dar 100,000 
savo kareivių į Ispaniją, 
idant užtikrint fašistam lai
mėjimą prieš liaudies val
džią,—rašė Ispanijos laikra
ščiai kovo 27 d.

United Press praneša, 
kad Mussolinis mobilizuoja 
armijos divizijas Turine, 
Milane ir kitur siųst talkon 
ispanų fašistam, “jeigu rei
kės” arba jeigu fašistai ne
laimės svarbių pergalių 
prieš Ispanijos liaudiečius 
trumpu laiku.

Roma.—Čia beveik nieks 
netiki atėjusiem iš Londono 
girdam, kad Mussolinis ža
dąs Anglijos valdžiai su
stabdyt savo kariuomenės 
siuntimą Ispanijon, kaip ra
portuoja United Press.

ITALIJOS JŪREIVIAI UŽ
PUOLĖ DEMOKRATINĮ 

ISPANŲ LAIKRAŠTĮ

Tangiere, tarptautiniame 
ruože, Morokkoj, 50 Italijos 
karo laivo jūreivių kovo 25 
d. užpuolė daužyti ir laužy
ti leidyklą ispaniško laik
raščio “Democracia” ir is
panų telegrafo raštinę. 
Laikraščio vedėjas keturis 
užpuolikus pašovė; tada vi
si kiti pabėgo.

Ispanų Liaudiečiai Atėmę 
Kelis Miestus iš Fašistų
Madrid.-r-United Press ži

niomis, Ispanijos liaudie
čiai kovo 27 d. atėmė iš fa
šistų Motril, prieplaukos 
miestą tarp Malagos ir Al- 
merijos, pietiniame fronte. 
(Associated Press gi prane
ša, kad respublikos karo 
laivai tik smarkiai bombar
davo fašistus Motril’e ir 
Malagoj.)

Respublikiečiai, šturmuo
dami fašistus žiemių rytuo
se nuo Madrido, kovo 27 d. 
užėmę Renales, Almadrones 
ir Jadroque strateginius 
miestelius ir grumiasi lin- 
kon Siguenzos.

Kiek atsigriebę 10,000 ita
lų, sustiprinti maurų ir is
panų fašistų, šeštadienį 
kontr-atakavo 1 i a u diečius 
Pozoblanco fronte, bet liko 
vėl sumušti ir atmesti atgal.

DINGO 40 JAPONIJOS 
KAREIVIŲ

Harbin, Manchukuo. — 
Nežinia kur dingo 40 Japo
nijos kareivių—ar jie aud
roj žuvo, ar juos užmušė 
mandžurai partiząnai.

Patys Fašistai Sušau
dė Daugybę Bėgančių 
Mussolinio Kareivių

j*
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Vengrijos-Jugoslavijos De
rybos del Sutarties

Budapest.—Vengrijos fa
šistinė valdžia derisi del po- 
litiniai-ekonominės sutarties 
su pusiau-fašistine Jugosla
vijos valdžia. Manoma, kad 
tokią sutartį perša Mussoli
nis. .

Soc. Vadas Norman Thomas 
Praleidžiamas į Sovietus
New York.—Buvo paskli

dęs girdas, kad Sovietų am- gal juos šaudė ir 
basadorius Amerikoj nepa
sirašysiąs praleidimo Nor
man Thomasui, socialistų 
vadui, įvažiuot į Sovietų Są
jungą. Dabar pasirodo, kad 
Sovietų ambasadorius Wa
shingtone duoda tokį pralei
dimą N. Thomas’ui su žmo
na, nors Thomas ir yra na
rys begėdiško komiteto 
“Trockini Apginti.”

Nori Suoręanizuot Miliūnus 
' Fašistų Amerikoj

Washington. — Amerikos 
fašistai, vadovybėje kapito
no E. P. Gastono, pradėjo 
vajų, kad suorganizuot 100,- 
000 atsarginių oficierių ir 
milionus ex-kareivių į pu- 
siau-karišką fašistine orga
nizaciją kovai prieš “raudo
nuosius” ir prieš streikus. 
Ji pasivadinus “Patriotine 
Amerikos Gvardija.” Ją sa
vo parašu užgiria ir Al. 
Smith, vadas fašistinės Li
berty Lygos.

Soc. Partijos Suvažiavimas
Chicago, Ill. — Socialistų 

Partijos specialis suvažiavi
mas yra laikomas La Salleų 
viešbutyj uždaromis duri
mis. Pasiskirstęs į grupes 
su stambiais politiniais skir
tumais. Suvažiavimo komi
tete dar pirmą sykį yra ir 
trockistų. •

Ex-Policmanas Nušovė Tris 
Žmones ir Nusižudė

SO. BOSTON, Mass. — 
Nepilnaprotis buvęs polici
ninkas Jeremiah Mackey 
nušovė savo brolį daktarą 
C. E. > Mackey, jo slaugę 
Alice Costą, jos brolį P. Cos- 
tą ir pats nusišovė daktaro 
namuose.

LENKŲ FAŠISTAI NAI
KINA ŽYDŲ BIZNIUS 
Varsa va, kovo 26. — Len

kai fašistai bombomis su
naikino $30,000 vertės kai
lių Poznanėj žydų dirbtuvė
se. Grudziadz miestelyj 
bombininkai s u s p r ogdino 
žydišką audimų krautuvę. 
Katowice miesto valdžia ne
duoda jokių biznio leidimų 
žydams.

M
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V a 1 e n c ija, Ispanija. — 
Liaudiečiai rado milžinišką 
daugį italų fašistų lavonų 
pagal Aragon vieškelį, į 
šiaurių vakarus nuo Madri- - 
do, tose vietose, kurių ne
bombardavo liaudies lakū
nai. Vienas augštas Ispa
nijos oro laivyno ministeri
jos valdininkas sako, tur
būt, dalis Italijos kariuome
nės ten, Guadalajaros fron
te, sukilo ir leidosi šalin 
bėgti; tai kiti ir sušaudę su
kilėlius.

Jie nukauti iš užpakalio;

s
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monarchistai-karlistai, ku
rie buvo ant greitųjų pa
šaukti stabdyt italų bėgimą.

Guadalajaros fronte ka
riavo 25,000 italų fašistų, , 
iki respublikos gynėjai nu- ’ 
vijo juos iki Almadrones, 63 
mylios nuo Madrido. Fašis
tų komandierius gen. Fran
co, perpykęs ant italų “bė
gikų,” nusiuntė juos nežinia 
kur tolyn, o jų vieton pasta
tė maurus, nazius vokiečius 
ir ispanų fašistus. Franco 
pareiškė, kad, taip galva
trūkčiais bėgdami, italai nu- 
puldė ūpą ir ispanų fašistų 
ir maurų šiaur-rytiniame; ' 
fronte.

r.
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Jugoslavu Studentę Riaušės 

Prieš Sutartį su Italija
—

Roma. — Italijos fašistų 
laikraščiai kovo 27 d. gėrė
josi ekonominiai-politine su- 
tarčia, padaryta tarp Jugo
slavijos ir Italijos, bet nė 
vienu žodžiu neprisiminė 
apie Jugoslavijos studentų 
demonstracijas prieš tokią 
sutartį.

Studentai Belgrade, Jugo
slavijos sostinėje, išbeldė 
langus viešbučio, kur buvo 
apsistojęs Italijos užsieninis 
ministeris grafas G. Ciano-, 
Mussolinio žentas, taipgi iš- . 
daužė krautuvių langus, kur 
buvo išstatyta itališki tavo- 
rai.

. .4 
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100,000 Darbininku Strei
kuoja Lenkijoj del Algų
Varsa va.—Lenkijoj strei

kuoja 100,000 siuvėjų, audė
jų, metalb darbininkų ir kt. 
Fašistai stengiasi išmušt 
streikus į boikotą prieš žy
dus, sprogdina žydų biznius 
bombomis. Streikieriai rei
kalauja pridėt algos. Kai 
kur streikuoja sėdėjimu. , |

■

Pasibaigęs 5,000 Taxi Veži 
kų Streikas Chicago}

Chicago, Ill. — šeštad 
nio rytą sugrįžo darb 
§,000 streikavusių taxi-c 
vežikų. Samdytojai prų 
žįsta jiem uniją ir priii 
darban visus streikierii 
Dabar eina derybos del 
gu-

$5

J J’.'I



Puslapis Antras Pirmadienis, Kovo 29, 1937

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

every day, except Sunday
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES: 
United States, per year .............. .
Brooklyn, N. Y., per year...............
Foreign countries, per year...........
Canada and Brazil, per year..........
United States, six months...............
Brooklyn, N. Y., six months ..........
Foreign countries, six months........
Canada and Brazil, six months....

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

of March 3, 1879.

$5.50 
$7.00 
$7.50 
$5.50 
$3.00 
$3.75 
$4.00 
$3.00

Mes trokštame, kad Amerikos Socialis
tų Partijai pavyktų apsivalyti nuo troc- 
kistinio vėžio. Tie- gaivalai buvo kadai
se Komunistų Partijoj. Jie graužė šitą 
-organizaciją panašiai, kaip dabar Socia
listų Partiją. Komunistai džiaugiasi at- 
sipalaidoję jų. Bet gaila, kad Socialistų 
Partija panorėjo tuos nuodus sugerti. 
Dėlto dabar turi atsirgti.

Mūsų pageidavimu yra, kad Socialistų 
Partija, apsivaliusi nuo trockistinio bru- 
do, išaugtų į didelę partiją, veikiančią 
už sudarymą stiprios Farmerių-Darbo 
Partijos, už kovą prieš fašizmo ir karo 
pavojų.

Socialistai ir Sklokutė ŠYPSENOS

at

savo
da-

Komunistų Partijos Laiškas 
Socialistų Suvažiavimui

Komunistų Partijos Centro Komitetas 
pasiuntė laišką Socialistų Partijos Suva
žiavimui, raginant atmesti trockizmą ir 
išrinkti komisiją tarimuisi su Komunis
tų Partija dėl sudarymo bendro veikimo 
už sekančius punktus:

1. Bendram ruošimui visokios pagelbos 
Ispanijos demokratijos gynimui.

2. Bendram darbui už organizavimą 
neorganizuotų, kovai už pakėlimą darbi
ninkams algų ir bedarbiams pašalpų.

3. Bendram veikimui už pravedimą 
įvairių darbininkams palankių reformų 
per kongresą ir seimelius; už augščiau- 
siojo seimo suvaldymą, ir Farmerių-Dar
bo Partijos pasekmingesnį auginimą.

4. Bendram veikimui už gynimą negrų 
teisių.

5. Bendram veikimui už plėtimą judė
jimo, kovojančio už taiką.

Komunistų Partija nurodo į darbinin
kų .pasisekimus Francijoj, kur socialistai 
ir komunistai veikia bendrai tam tikrais 
klausimais; kur darbo unijos apvienytos 
ir visos darbininkų organizacijos nepa
prastai smarkiai auga.

Jei trockistai su savo šalininkais nesu
darys daugumos suvažiavime, aišku, jis 
turėtų, šį pasiūlymą priimti.

/r Vįl
Tysliava fašistų “Vienybėje” rašo:

Kai mes sakome, kad Bimboms, Prūsei- 
koms ir Andriuliams ne darbininkų, bet jų 
pačių kišenių reikalai rūpi, tai ne mes vieni 
sakome. Naujosios Gadynės redaktorius ko
munistas St. Strazdas taip pat sako:

“Bimba ir jo centro biuras nieks daugiau, 
kaip oficialio komunizmo uzurpatorių klike- 
le. Kas tokį Bimbą ir jo leitenantus išrin
ko? Jie yra Browder'o čučalai. Ne lietuviai 
juos rinko. . .
Tai nuolatinis sklokiško Strazdo (Tys

liava jį padaro “komunistu”) “argumen
tas,” tai nuolatinis jo “strategiškas puoli
mas.” Kaip kiekvieną ant komunistų 
šmeižtą ir melą, taip ir šį fašistinė “Vie
nybė” pakartoja apsilaižydama.

Kas išrinko Lietuvių Centro Biurą? 
Strazdas skelbia: “Ne lietuviai...” Tai 
kas? Nepasako nei Strazdas, nei Tyslia
va (o abu dedasi labai gudriais).

Ką gi sako faktai?
Lietuvių komunistų suvažiavimas įvy

ko Rochester, N. Y., rugpjūčio mėnesio 
21 ir 22 dd., 1936 m. Dalyvavo virš pusė 
šimto delegatų. Ten buvo išrinktas da
bartinis Lietuvių Centro Biuras, kuris 
savo ruožtu, sekretorium išsirinko d. A. 
Bimbą.

Šitokį yra faktai. Tiek “komunistui” 
Strazdui, tiek fašistui Tysliavai jie yra 
puikiai žinomi. Nepaisant, betgi to, jie 
pliauškia niekus ir tuo save pasistato 
bjauriais melagiais! t

t
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Socialistų Partijos Suvažiavimas
Šiuos žodžius rašant, Chicagoje tęsiasi 

Amerikos Socialistų Partijos suvažiavi
mas. Jis įvyksta nepaprastu partijos 
krizio laikotarpiu. ASP šiuo tarpu teturi 
tik> apie 7,000 narių, o Jaunųjų Socialistų 
Sąjunga—dar mažiau.

Partiją naikina frakcinės kovos, ku
rias kelia trockistinis gaivalas. Trockis
tai, sulindę į Am. Soc. Partiją, palaiko 
savo kokusą—slaptą pasitarimą—ir vei
kia bendrai, naudodami partiją savo po
litiniams siekimams. Trockistams pavy
ko įsibriauti į tūlų valstijinių organiza
cijų viršūnes; jiems pavyko prisiplakti 
prie dviejų laikraščių (“Socialist Ap
peal,” Chicago j e, redaguojamas trockisto 
Goldmano, o “Labor Action,” Californi- 
joj, redaguojamas J. P. Cannono); Du 
kiti socialistiniai laikraščiai—“Socialist 
Call,” New Yorke, ir jaunųjų soc. laik
raštis; “Challenge,” Chicagoje, yra gero
kai pakrypę į trockistinę pusę.

Vyriausias trockistų siekimas: panau
doti kiek galint daugiau Socialistų Par
tiją kovai prieš komunistus; neprileisti 
jos į bendrą frontą su komunistais; ko- 

»voti prieš įsteigimą Farmerių-Darbo 
Partijos; kovoti prieš Liaudies Frontą 
apskritai visur.

Jiems kol kas ir pavyko. Daugelyj vie
tų trockistai (socialistų vardu) išleido 
lapelius prieš Ispanijos Liaudies Fronto 
valdžią; daugelyj vietų jie kovojo (soc. 
ertijos vardu) prieš darbininkų vieny-

Amerikoj. Jie (socialistų vardu) ar- 
<0; vienybę bedarbių organizacijoj — 
JRTifrkers Alliance of America (kurio pir- 
taiįįunku yra David Lasser, socialistas!) 
^tfpckistai (socialistų vardu) griauna 
Jfctoerikos Studentų Uniją (kurios sekre- 
tįrrium yra J. P. Lash, socialistas!). 
BįYra tačiau Socialistų Partijoj gera da- 
•jtmonių, griežtai kovojančių prieš troc- 
nttią. Tik nesenai “Laisvėje” tilpo Wis- 
JMsino socialistų veikėjų pareiškimas, 
Wris aiškiai parodė tų žmonių sveiką 
WBti ir pasirįžimą nepasiduoti kontr- 
jmMfiuciniams gaivalams, ardantiems 
flblbininkų klasės vienybę. • 
&Taigi šitam Am. Soc. Partijos suvažia- 
IBfte įvairios tendencijos, įvairios frakci- 
jpt, be abejo, norės užkariauti sau juo 
B&įgnes pozicijas. Nuo to, kaip šis su- 
VKbįvimas išspręs klausimus, kaip jis ' 
^Hįfttys ateities gaires, priklausys ir pa- 
Wpartijos likimas.

Lietuvos Klerikalai Rengiasi 
Indeksuoti Raštus

“Laisvoji Mirttis” praneša, kad Lietu
vos klerikalai-kunigai rengiasi įvesti Lie
tuvoj katalikišką indeksą (sąrašą) visų 
draudžiamųjų katalikams skaityti kny
gų. Panašų indeksą Vatikanąs jau se
nai turi. Jame sudėta visų didžiųjų ra
šytojų raštai, kaipo nuodėmingi, kaipo 
katalikams netinką skaityti. Zola, Tols
tojus, Hugo, Anatole France, Balzakas ir 
kt. žymūs rašytojai sudėti į indeksą.

Lietuvos kunigai spiriasi, kad ir ten 
“Episkopatas turėtų šituo reikalu susirū
pinti.” Be abejo, tai bus pasiekta. Dėl 
to “Laisvoji Mintis” žymi, kad “visa pa
žangioji visuomenė turi budėti, kad juo
diju jėgų kėslai nebūtų įgyvendinti. Rei
kia tikėti, kad ne tik mūsų rašytojai, ver
tėjai ir leidėjai, bet ir visa šviesioji vi
suomenė vieningai užprotestuotų prieš 
tokius barbariškus jėzuitų kėslus.”

Šiurpios Nelaimes
Laike trijų pastarųjų mėnesių Jungti

nėse Valstijose įvyko šešios nelaimės ore, 
t. y., lekiojant orlaiviais jų sudužimai ir 
žmonių mirtys. Iš viso žuvo 52 asmenys 
ir sunaikinta nemažai turto.

Niekur tiek daug oro nelaimių neatsi
tiko per tąjį laiką, kaip Jungtinėse Vals
tijose. Klausimas: kodėl? Kame to viso 
priežastys?

Kol kas priežastys neišaiškintos. Vie
nur buvo kaltas oras, kitur kalti orlaivi- 
ninkai, dar kitur—kita kokia priežastis, 
neparemta faktais, neparemta nieku 
tikru.

Tik prieš kiek laiko New Londone, Te
xas, žuvo brangiausia pasaulyj farmų 
mokykla, nusinešdama puspenkto šimto 
vaikučių gyvybių. Tos baisios nelaimės 
priežastys taipgi tiriamos, tačiau, matyti, 
jos nebus surastos ir atsakdmingi asme
nys bei įstaigos veikiausiai išsisuks nuo 
bausmės.

Texas’e viskas rodo, kad yra kalta alie
jaus kompanija, bet ar tyrinėtojai ją už
kliudys laike savo tyrinėjimų? Abejoja
ma.

Kai šitaip lengvai kaltininkai pralei
džiami, tai1 nelaimės nemažėja, bet dau
gėja, o iš to žmonėms darosi didžiausia 
žala.

Man visgi nesuprantama 
dabartinių socialistų pozici
ja įvairiais darbininkiškais 
klausimais. Mes, senieji ka
pliai, visi buvome socialis
tais iki skilimo. Tačiaus, 
mes tuomet turėjome kiek
viename klausime savo pozi
ciją, savo principus, 
nusistatymą, taip kąip 
bar turi komunistai.

Deja, visai kas kita 
dabartinius socialistus,
imkime kad ir dabar bendro 
fronto klausimą. Nesigilin
kime į mažmožius, bet pa
imkime ten, kur bendri 
frontai daro milžiniškas pa
sekmes kovoje prieš fašiz
mą, kovoj už demokratiją, 
pavyzdžiui, Ispanijoj, Fran
cijoj ir kitur. Ten socialis
tai, ten komunistai ir kiti 
darbininkai vieningai gru
miasi už bendrus darbinin
ku reikalus, kuomet čia tūli 
mūsų socialistai katukes 
ploja tiem, kas bendro fron
to idėją paneigia, kas bend
rą frontą ardo, kas bendrą 
frontą šmeižia ir bando jam 
kenkti. Reiškia, jie prita
ria tiem, kas sykiu šmeižia 
ir jų pačių draugus socialis
tus.

Paimkime kad ir pereitą 
sklokutės suvažiavimą. Ten 
Butkus, ten Strazdas sušilę 
šmeižė bendro fronto idėją, 
niekino tuos draugus, kurie 
pritaria ir kurie dirba bend
ram frontui. Mūšų draugai 
socialistai, susėdę katukes 
ploja, vieton kad pakelti sa
vo balsą ir pasakyti, kad, 
vyrai, kaip čia nebūtų, bet 
jūs savo šmeižtais jau per- 
toli nuėjote. Tačiau, nieko 
panašaus. Mes, kurie daly
vavome tame suvažiavime, 
bandėme kelti savo balsą 
prieš tuos šmeižtus, prieš 
tas atakas. Suprantama, 
mes tą darėme pagal ge- 
riausį mūsų supratimą ir 
tas aplinkybes, kokios buvo 
tame susirinkime. Kuomet 
mes tą darėme, tai mūsų 
broliai socialistai šaipėsi iš 
mūs, žioplavojo mus, trukš- 
madariais vadino mus, gir
dėdami, kaip Jankauskas 
metė pirštinę į mus, saky
damas: “Dabar jūs, žiopliai, 
tylite, nosis nuleMę.”

Negana to. “Keleivio” 
num. 11, Pasvirkalnietis 
(sakosi socialistas) apie tą 
suvažiavimą rašo: “Sklokos 
vadai, kaip savo raportus 
duodami, taip ir prakalbas 
sakydami bei atsakinėdami 
į prūseikinių “kritiką” die
vino nabašninką Leniną, 
kad jis palaikęs partijoje 
demokratiją, kritikavo Sta
lino režimą partijoje ir kra
tėsi nuo Trockio.”

Nors sklokutės vadai plū
dosi, kaip *geriausiai jie iš-

piane ir kaip geriausia mo
kėjo, tačiau broliams socia
listams dar nebuvo pilnai 
patenkinantis — jie norėjo, 
kad jie plūstųsi dar labiau, 
dar sugabiau.

Kuomet • brolių socialistų 
jau negali plūdimu paten
kinti nei tokis Stilsonas bei 
Strazdas, tai aš manau, kad 
pas socialistus kas nors, kur 
jiors yra negera, kad pas 
juos yra perdaug pagiežos, 
perdaug neapykantos prieš 
komunistus ir prieš komu
nistinį judėjimą ir kaipo su 
tokiais labai sunku susitai
kyti kokiame nors klausime.

Sklokutės Užmokestis 
Socialistams

Jankauskas, varde direk
torių, pade kavoj o socialis
tams už pagelbą laimėti per
eitų metų suvažiavimą ir už 
pagelbą išlaikyti “Naująją 
Gadynę iki šiol. Tačiau, p. 
Strumskio incidentas saky
te pasako: “Mauras atlikęs 
savo darbą, gali eiti sau.”

Suprantama, tą incidentą 
labai lengvai galima buvo 
atitaisyti. Tą galėjo pada
ryti to vakaro pirmininkas 
Jankauskas, o jei ne, tai ga
lėjo padaryti kitas kalbėto
jas, kuriuo buvo Burkė, se
kantis po p. Strumskio. To, 
suprantama, jie nepadarė ir 
ne jų tikslas tą padaryti, 
nes jų organizacijai šiuo lai
kotarpiu ne darbininkiškas 
principas rūpi, bet doleris. 
Kas atneša dolerį, nors bū
tų ir pats Hitleris, jiems 
priimtinas svečias ir gali 
kalbėti, ką jis nori.

Jei broliai socialistai ne- 
permato ir nesupranta ir ši
to dalyko, tai ne kieno kito 
kaltė, kaip tik jų pačių.

Ig. Beeis.

Naziy Piršlių Mokykla
Berlynas. — Naziai nuo 

balandžio 7 d. įsteigia pa
mokas, kur lavins oficialius 
piršlius. Tas pamokas iš
ėjusieji bus laikomi valdiš
kais asmenimis, kurių par
eiga—suvesti į poras tik 
“grynos veislės” žmones ir, 
žinoma, apsaugot vokiečius 
nuo “žydiško kraujo.”

Kauno Centralinio Pašto Tar
nautoja Vilčiauskaitė Kalėji

mam Padėta Besąlyginiai

Kai po revizijos paaiškėjo, 
kad Kauno c. pašto tarnautoja 
yra pasisavinus 6 tūkst. 200 
lt., tai ji suimta ir besąlyginiai 
padėta kalėj iman. Tardytojo 
nutarimą ją laikyti kalėjime 
Vilčiauskaitė apskundė apyg. 
teismui, kuris jos skundą at
metė. Dabar Vilčiauskaitė apy
gardos teismo nutarimą ap
skundė Apel. rūmams.

Dzūkelio Raportas
Tai buvo cykus, cykus suba- 

tos vakaras; antanobiliai Ju- 
nion Evniu plaukte plaukė, 
tep kap pavasarį Nemunu la- 
dų lycys. šmakšt, indūlinau 
drugštorin, išsiėmiau iš kelinių
kišeniaus penktukų, ir instū- su antanobilium kur nors mie- 

’ / ’ " . stan, šio to nuspirke prieš Ve
lykas, bet mes apsižiūrom,

—O kas gi tokio blogo jūsų 
gyveniman ?—Jos paklausiau.

—O, tai, vaikei, ilga istorija 
su mūs gyvenimu; mažiau kal- 
bėc, daugiau cylėc!—Ji su 
rankom mosuodama man pori
no.

—Nugi anuos čėsus, vaikeli, 
kad tu ragėtai, čia mes su 
mergaiti auzon trūsėmės iki 
vėlokai, ir paskui mislinom, 
kad dar maniškis mus nuveš

miau telefono skylukėn.
—Plyš Kumberland, seven,

seven ir keli uoliai.—Pašau- kad iau mūsiškis kur dzingo.
kiau.

—Yes.—Tep kap kokis blo
kinis glasas mano žodžius pa
kartojo.

—Dzrrrrrr. . . —cykiai su
birzgėjo kelis rozus per tele
fono plonų skyluky.

—Alau!—Kas kalba ?—Ma
niškės plonas glasas pasigirdo.

—Taviškis, dzūkelis, bran
gioji, taviškis.—Noriu su ta
vim šį vakarų pasimacyc.

—Orait, atvažiuok pas mus 
auzon. Aš tavį supažindzysiu 
su mano pape ir mame. Tu 
numarį mūs auzos žinai?

—Yes, žinau. Tai gud bai! 
Tuoj atvažiuosiu.

—Šydo ty, jau ir maniškės 
auza...

Auzon radau sėdzinc dzide- 
liam krėslu gaspadinį; brace, 
raudona, kap šermukšnis, pla- 
ci, kap bačka. Pasak žmonių: 
kvadratna, — kiek aukščio, 
ciek storio! O gaspadorius, 
(uošvis), toks jau kūdas, auk
štas. Atrodo, kad toj bobulė 
jo visą porciją sumaumoja.

Maniškė supažindzino mane 
su savo tėvais ir, nusivedus 
fruntruimin, liepė sėseis. Bet 
ir uošvė paskui mus povaliai 
atžingsniavo.

—Liepk nusivilkę overkau- 
tų vaikinui, ar kū! Ko gi tu 
stovi kap kelmas!—Motka 
ant duktės sumurmėjo.

—O gal mažum vaikinas 
nori paklausyc radijo, ar gal 
nori macys mūs gazietą “Vie
nybę” ?—Motka dukterei pa- 
tlumočino.

—Gal vaikinas ne gazietos j cių maniškio ausį, ir po cykiai 

rytos pakaštavoc ?—Iškišis gal-■ 
vų pro ušėkų tėvas pridūrė.

—Eik, jau eik! Mes duosim, paravike verdancis vanduo, 
ko jis norės! Tu nesirūpink!—
Uošvė suraukusi kaktų ant sa- biliun, ir vis angelskai kalba- 
vo dziedulio suriaumojo. si, glamonėjasi; o mes cykiai 

—Ha-ha, tai jūs mylitės su (sėdzime su mergaiti užpaka- 
mūs mergaiti? Tai maladėc! 
'Dzieve jumi padėk ščėslyvai 
gyvenc! Cik jau dzieve apser- 
gėk jus nok tokio 
kap mes gyvenam 
drambliu!—Uošvė 
dzydama in savo 
tlumočino.

Tuom pačiu momentu

—Nu dzingo, dzingo—tuš
čia jo. Mes pasiėmėm krepšius, 
ir marš, su mergaiti pėsčios ai- 
cie, o čia gana toloku.

—Mes ainam, amam vienu 
tamsoku strytu, kad netoli vie
no burlesko mergaitė suriko 
ir man už rankovės trukterė- 
jus sako:

—Mama, žiūrėk, ava, dzie- 
važi mūs antanobilius. Nugi 
tai, ir sciklas navet frunte su- 
breikytas,—dzievaži mūs!

—Kap rozas, žiūrau, kad 
cikrai mūs. Ir mergaitė vėl sa
ko :

—Mama, padarykim papei 
suprais. Čia trupucį tamsoku, 
tai mes aikime in antanobilių, 
atsisėskime užpakalin ir spa- 
kainiai laukime papės, paskui 
jį išgūzdzysim.

—O raktų ar turi?—Jos 
paklausiau.

Ji pasikrapštė savo krapšin 
ir nusdziaugus suriko:

—Nugi, zie, ava ir raktas!
—Mes inkopom užpakali- 

nėn sėdzynėn su mergaite ir 
laukiam jo ateinanc.

—Laukėm kokių pušį adzy- 
nos, ir tadu mergaitė bežiūrė
dama in burleską suriko:

—žiūrėk, žiūrėk, mama; 
ana va jau ir pape ateina iš 
burlesko,—bet jis atsiveda ir 
kokių panaity.—Mergaitė man 
su pirštu parodė.

—Kap rozas, atsiveda gi 
panų, su geltonais, kap vaškas 
plaukais. O jau pana, tai cik 
sėdzynį kraipo, cik kraipo, o 
gaivu tai priglaudus palei pa-

nori, gal jis nori du rozus va- abudu kū tai kuštasi.
—Mano kraujas pradėjo 

gyslose kunkuliuoc, tep kap

—Inlipo jie abudu antano-

gyvenimo, 
su šituom 
pirštu ro- •

lin.
—Paskui, kad ragėtai, vai

keli, apsikabino ir pradėjo 
buciuocis! O jau toj nedaver- 
ka pana, tai nei ne dūsuoja.

—Mano cerplyvascis jau
vyrų man pradėjo n etrivoc;'kraujas gys

lose pradėjo čipcės, tep kap 
jos vištukas iš kiaušinio išsiritis, 

dziedulis šmuksc, ir išmovė iš bet dar mėginu kentėc.
auzos. —n ant valo maniškis nra-—O ant galo maniškis pra

dėjo poryc tai meškai, kad 
dabar, tai jų gyvenimo dzie- 
nos, jie turi naudocis tokiu 
geru progų, ir jis dar pakeci- 
no su juoj važiuoc geram ote- 
lin “for lunch”! Tai jau tada

Į N E ŠIMAS KONGRESUI 
PRIEŠ VAIKŲ DARBĄ 
WASHINGTON, kovo 24.

—Senatorius Wheeler pada
rė įnešimą kongiesui išleist neištrivojau ir surikau: 
tokį įstatymą prieš vaikų _jurai, Jurai, kū tu misli
samdymą darban, kadį gir
di, “Vyriausias Teismas 
nerastų kaip jį panaikint.”

. Gavėnia

W

done, Texas, kur sudegus mokyklai, žuvo
Scena iš baisios katastrofos: vyrai renka iš griuvėsių vaikučių kūnelius New Lon-

ni sau geresnio?’ 
o tu susidėjai su šituo j neda- 
verku, meškų. . . kuri sugrio
vė mūs gyvenimo pamatus!. ..

—Tai jiei, cik, šaše, ir iš- 
šokinėjo iš vežimo. Bet pana 
bešokdama parvirto; mat, jos 
po suknele buvo palindus gy- 
ra, tai bešokant užkliuvo ir 
persiplėšė suknely. Iššokus, 
dar suriko toj pana ir paskui 
nudūmė savais keliais saido
ku. O aš išlipus užvažiavau 
porą rozų mūsiškiui per mar- 
muzą, ir užkamandavojau, 
kad redąvai važiuotų namo!— 
Uošvė ko ne su ašaromis bai
gė poryc savo bėdas.

Aš visų čėsų klausiau išver- 
tis ausis, kada ji porino to
kius savo vyro zbitkus.

Kada pasilikau vienu du su 
maniške, trupucį pradėjau 
glamonėcis ir visai pamiršau, 
kad reikia namo važiūoc. Cik 
pakeliu gaivu, kad jati dzvy- 
likta! Tadu atsisveikinau su 
ja ir leidausi linkui Lituanikos 
Skvero.

Dzūkelis. M

.rJL
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Baskų Katalikai Kovoja Už De
mokratiją ir Laisvę

F. Lang

Kruvinam pilietiniam kare, 
kurj sukilėliai generolai pri
metė Ispanijos liaudžiai, bas
kų katalikai krūtinėmis gina 
demokratiją ir laisvę.

Kai tik kilo fašistų sukili
mas, baskai ėmėsi ginklų. 
Baskų nacionalė katalikų par
tija, kurios kadrus didžiumoje 
sudaro dvasiškija, iki pilieti
nio karo nebuvo prisidėjus 
prie liaudies fronto, tačiau ji 
nė minutei nesusvyravo pakilti 
prieš fašistus kartu su liau
dies masėmis. šitos parti
jos vadas stambus pramoni
ninkas katalikas Manuel Iru- 
cho jau pirmomis dienomis as
meniškai vadovavo karinėms 
operacijoms prieš sukilėlius 
Bilbao mieste. Baskai pasiuntė 
jį kaip savo atstovą į respubli
kinę vyriausybę.

Daugelis baskų kunigų savo 
gyvybe užmokėjo už ištikimy
bę demokratijos ir tautinės 
laisvės reikalui. Spalio pra
džioje sukilėliai, užėmę San- 
Sebastjaną, sušaudė eilę ka
talikų kunigų, kurie, kaip bas
kų tautos sūnūs, stovėjo už re
spublikinę valdžią, už baskų 
žemės nepriklausomybę.

Masiniam mitinge, kurį lap
kričio pradžioje surengė Dub
line Airijos respublikonai, ko
mersantas katalikas Ambroze 
Martin, įgaliotasis baskų vy
riausybės atstovas, paskelbė 
Bilbao mieste gyvenančio ai- 
riečio Džordžo Gilmora laiš
ką, kuriame buvo pranešama, 
kad fašistai San-Sebastjano 
apygardoj sušaudė 25 baskų 
kunigus ir kad Vitorijos vys
kupas buvo priverstas bėgti 
nuo sukilėlių, gelbėdamas sa
vo gyvybę.

Apie šitas kruvinas fašistų 
orgijas Vatikano spauda nė 
žodžio nepratarė!

Jau daug dešimtmečių bas
kai, priskaitantieji apie 400 
tūkstančių žmonių, kovoja 
už tautinį pasiliuosavimą. 
Kaip monarchija, taip ir Pri
mo de Rivera diktatūra engė 
juos ir apribodavo jų teisę 
naudotis baskų kalba.

Tik Largo Kabaljero vado
vaujama liaudies fronto vy
riausybė, į kurios sąstatą, kaip 
žinoma, įeina ir 2 komunistai, 
padėjo galą baskų tautos prie
spaudai.

Kortesų posėdyje (1936) 
spalio 1 d. buvo vienbalsiai ir 
su entuziazmu priimtas įstaty
mo projektas apie baskų že
mės autonomiją Tame posė
dyje baskų nacionalistų vardu 
katalikas Antonio de Agire 
pasakė karštą kaltinamąją 
kalbą prieš fašizmą. Konsta
tuodamas, kad bažnyčia neša 
dalį atsakomybės už šitą suki
limą prieš teisėtą vyriausybę, 
jis pareiškė:

“Man visų pirma svarbu, 
kad mes, katalikai, jau kaip 
tikri krikščionys sukilom Ifceš 
šitą garsiąją ispanų dvasią, 
prieš šitą suluošintą karikatū
rą ant mūsų tėvynės ir prieš 
fašizmą. Kristus niekados ne
skelbė smurto ir tie, kas da
bar vartoja smurtą prieš liau
dį,—nusikaltėliai.”

Kortesų priimtas baskų sta
tutas numato sudaryti laikiną
ją vyriausybę, kuri pilietinio 
karo sudarytose nenormaliose 
sąlygose prižiūrės baskų že
mės reikalus. Laikinosios vy
riausybės pirmininką renka 
baskų merai.

Spalių 8 d. Gemike (mažas 
miestelis, kuriame prie seno 
ąžuolo, simbolizuojančio bas
kų vienybę, senaisiais me
tais (iki 1876 m.) rinkdavosi 
baskų liaudies taryba. Ten pat 
1931 m. balandžio peversmo 
metu baskų nacionalistai nuta
rė sauvališkai paskelbti “bas
kų respubliką”. 1931 m. ba
landžio 24 d. tuo tikslu į Ger- 

niką nuvyko baskų provincijų 
atstovai, tačiau centro pasta
tytas gubernatorius nusiuntė 
tenai kareivių būrius, ir bas
kams nepasisekė įgyvendinti 
savo sumanymą) buvo praves
ti laikinosios vyriausybės pir
mininko rinkimai. Katalikas 
Antonio de Agire gavo 291,- 
871 balsą (merai, sulig laiki
nojo statuto, turi tokį balsų 
skaičių, kokį kiekvienas jų ga
vo juos renkant). Po savo iš
rinkimo Agire paskelbė dekla
raciją, kurioj tarp kitko sako
ma :

“Mes esame baskų žemės 
teisingų siekimų apvainikavi
mo liudininkai. . . Vyriausybė
je, kuri bus sudaryta, įvairiau
sių įsitikinimų žmonės glau
džiai susitelks, kad apginti 
laisvę. Jie rems socialinį pro
gresą ir parodys, kad žodis 
“demokratija” nereiškia nei 
niekšybės, nei betvarkės. Mū
sų tikslas—užkariauti laimėji
mą. Mes esam karinė vyriau
sybė tikrąja to žodžio prasme.

Mes gerbsime asmens teises, 
socialines teises ir laisvas įvai
rių tikybų žmonių dievo 
binimo apeigas. . . Vyriausybė 
suteiks naują akstiną sociali
niam progresui atatinkamai 
veikiantiems įstatymams... 
Mokinimosi laisvė liaudžiai 
bus garantuota, ir baskų kalba 
bus įvesta visose mokyklose. . . 
Vyriausybė gins laisvę ir gerbs 
dvasines ir kultūrines verty
bes. . .”

Laikinoji autonominės bas
kų žemės vyriausybė susideda 
iš 4 katalikų—nacionalės par
tijos atstovų, 3 socialistų, 1 
komunisto (drg. Chuan de As- 
tigarabija, darbo ministeris), 
1 kairiojo respublikono, 1 res
publikinės sąjungos nario ir 1 
“kairiai-nacionalinio veikimo” 
nario.

Ispanijos komunistų partijos 
centro organas “Mundo Obre- 
ro” spalio 8 d. rašo del baskų 
vyriausybės sudarymo:

“Teisingi baskų tautos auto
nomijos siekimai liaudies fron
to vyriausybės patenkinti. . . 
Baskų vyriausybėj atstovauja
mi visi be išimties dori baskai. 
Mūsų draugas Astigarabija 
taikiai posėdžiauja greta ka
talikų, kurie neužmiršo savo 
žmogiškosios garbės ir žmogiš
kosios pareigos. Kartu su jais 
jis kovos iki. laimėjimo.”

Laikinoji baskų vyriausybė 
ėmėsi eilės priemonių, kad už
tikrinti laimėjimą: pravedamas 
milicijos sukarinimas ir įveda
ma vieninga karinė vadovybė. 
Kartu vyriausybė pilnai su
pranta, kad yra būtinas ko
vingas solidarumas su Ispani
jos kovotojais už laisvę. Spa
lio gale žvejų laivynas išplau
kė iš Bilbao į šiaurės pakran- 
čius, kad tiekti maistą kovo
jančiai milicijai Asturijoj.

Baskai katalikai kartu su 
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Fašistų kanuolemis (iš laivų) apdaužytas apartmentnamis vienam Cataloni- 
jos (Ispanijoj) pajūriniam miestelyj.

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 apielinkės.

visa baskų liaudim nepasitrau
kia del sunkumų. Luis Ortu- 
zar, autonominės baskų žemės 
karo jėgų vadovautojas, lap
kričio pradžioje pareiškė at
stovams :

“Dabar mes turime laisvę, 
ir mes ją išsaugosim. Tvarka? 
Ji viešpatauja Bilbao mieste. 
Ramumas? Jeigu bus dievo 
valia, netrukus jis bus pilnai 
atstatytas. . . vyriausybės vi
duje viešpatauja pilnas nuo
monių vienodumas. . . Mes ži
nom, kad jeigu Franco liks 
Madrido šeimininku, tai bas
kų žemė, dar anksčiau, negu 
Katalonija, bus jo kariuome
nės užpulta. Mes mušamės ne 
tik už Ispanijos respublikos 
laisvę, mes kaujamės už bas
kų laisvę. Mūsų broliai, iš
sklaidyti beveik po visą pa
saulį, težino tai ir tesimeldžia 
už mus.”

Drąsūs žodžiai, išreiškian- 
tieji dorų, savo pareigai, savo 
tautai ištikimų ir laisvės labui 
atsidavusių katalikų jausmus 
ir mintis. Jie supranta, kad 
fašizmo laimėjimas bus kapai 

sąžinės
laisvei ir įsitikinimų grynumui. 
Štai kodėl jie įsijungė “į kru
viną mūšį už dievą, laisvę, te- 

! vynę ir demokratiją”, kaip iš
sireiškė Ambroze Martin Ai
rijos respublikonų mitinge Du
bline.

gar- jų nepriklausomybei,

Lankytojai, kuriuos priima 
laikinosios baskų vyriausybes 
pirmininkas Antonio de Agire, 
randa jį už stalo, ant kurio 
stovi nukryžiuotasis iš dramb
lio kaulo. Priesaikos formu
lėj, kurią jis pasakė stodamas 
tarnybon, yra žodžiai: “prieš 
dievą... prisiekiu...” Kata
likiškieji kovotojai už laisvę 
Agire mato savo troškimų, vil
čių, tikėjimo įsikūnijimą.

Už ką kovoja'baskų kata
likai, kaip ir Ispanijos katali
kai ? Kas patikės fašistams, 
kada jie tvirtina, kad baskų 
katalikai aukoja savo gyvybę 
už “bolševizaciją”, už “krikš
čioniškosios dvasios naikini
mą” Ispanijoj ir baskų žemė
je? Už ką gi tokiu atveju ko
voja šitie tikintieji krikščio
nys? Katalikų rašytojas Anto
nio Salsedo iš Santadero, vie
nas įtakingiausių katalikų bas
kuose, pasakęs apie save: “Aš 
ne kas kitas, kaip tikintis kri
kščionis ir katalikas, pati di
džioji mano knyga pašvęsta 
šventam Franciškui Asizie- 
čiui,”—šitaip atsako į šį klau
simą :

“Nėra didesnės apgavystės, 
kaip tvirtinti, kad dabar Ispa
nijoj eina religinis karas, ka
ras prieš arba už religiją. Jei
gu oficialinė bažnyčia. . . už 
fašistinius generolus, kurie su
laužė šventą priesaiką respub
likai, tai priežastys čia ne reli
ginės, o grynai svietiškos, as

meninės, aš dargi pasakyčiau, 
grynai bizniškos”.

Ir toliau jis priduria:
“Mums, katalikams bas

kams, respublika davė tauti
nę savivaldybę, o tai mums, 
baskams, reiškia ir mūsų ka
talikiškos bažnyčios laisvę. 
Fašistai gi generolai. . . vėl 
atims nuo mūsų, katalikų bas
kų, autonomiją.”

Su skausmu šis žymus kata
likas konstatuoja, kad iš Is
panijos bažnyčių “šaudė į ba
daujančią liaudį,” o tai, neiš
vengiamai, privedė prie tų 
bažnyčių, likusių sąmokslinin
kų lizdais, sugriovimo. Baskų 
žemėje, ten, kur bažnyčia ir 
dvasiškija stovi už laisvę, “nei 
viena bažnyčia nesugriauta, ir 
nei nuo vieno kunigo galvos 
nenukrito nei vienas plaukas.”

Salsedo sako, kad katalikiš
koji liaudis—už laisvę, “kuri 
nei kiek nesikėsina ant jos ti
kėjimo ir religinių ištikimy
bių.”

“Mes gerbiam socialistų ir 
komunistų idėjas,—sako jis,— 
ir mes žinom, kad jie gerbs 
mūsų idėjas, šiuo pamatu mes 
susivienijom liaudies fronte, ir 
šiuo pamatu mes kartu kovo
jam prieš bendrą mirtiną liau
dies ir laisvės priešą, prieš fa
šizmą.”

Tai doro kataliko žodžiai, 
kuris, būdamas ištikimas savo 
tikėjimui, neparduoda liaudies 
reikalų.

Baskų pranciškonas tėvas 
Sarasola, važinėjęs po Jungti
nes valstijas antifašistinės pro
pagandos tikslais, mitinguose 
ir spaudoj kaltina fašizmą, 
kad jis pardavė liaudį, ir šau
kia į kovą “už korupcijos ap
imtos visuomenės sugriovimą. 
Tikrasis krikščionis negali bū
ti fašistas.”

Į tą pąčią poziciją atstistoja 
žinomas Ispanijos katalikų va
das Ossorio-i-Galjardo.

“Kaip tik todėl, kad aš ka
talikas ir sąžinės laisvės gynė
jas,—pareiškė jis tarptautinėj 
konferencijoj Paryžiuj,-—ir to
dėl, kad aš žinau: teisę, lais
vę ir tikėjimą gina respubliko
nai, — kaip tik todėl aš jūsų 
pusėj ir ginsiu Ispaniją nuo 
fašizmo. Ir su manim daugelis 
kitų katalikų...”

Baskų katalikai neleidžia 
išvesti savęs iš šito kelio me
lui, šmeižtui ir klastingiems 
plepalams apie jų tikrąjį ke
lią. Jie neleidžia įtikinti sa
vęs, kad jie turį atsistoti fašis
tinių liaudies priešų pusėn. Jie 
kovoja petys į petį, su gink
lais rankose, dišciplinuotaų 
klausydami vienos vadovybės, 
kartu su visais liaudies, demo
kratijos ir laisvės draugais.

Ir šitoj sunkioj kovoj jie vis 
geriau išmoksta atskirti, kas 
'jų tikrieji draugai. Pasipiktinę 
fašistinių sukilėlių ir priesai
kos laužytojų teroro baisybė
mis, baskų katalikai aistrin- 
/ ai sveikina energingus Sovie
tų Sąjungos atstovų išstojimus 
apginti Ispanijos liaudį. Lai
kinosios baskų vyriausybės pir
mininkas po Sovietų atstovo 
pareiškimo Londono komitete 
nesikišimo į Ispanijos dalykus 
klausimais pasakė:
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“Šitam pareiškime mus vi
sų pirma džiugina tvirtas ir 
kategoriškas Sovietų demokra
tijos tonas. Tiktai t£ip reikia 
kalbėti su fašistiniais taikos 
laužytojais. Labai gaila, kad 
bailus kitų demokratinių vy
riausybių tonas išmokė fašis
tines vyriausybes jaustis. . . 
visiškai nebaudžiamomis, ne
žiūrint ką jos bepadarytų.”

Pakilusioj nuotaikoj praėjo 
karinis paradas, kurį 7 lap
kričio baskų vyriausybė su
ruošė Bilbao mieste Didžiosios 
proletarinės revoliucijos SSR 
S-oj sukaktuvių garbei. Ka
riuomenė pražygiavo audrin
gai plojant ir šaukiant: “Te
gyvuoja Sovietų Sąjunga! Te
gyvuoja Ispanijos respublika! 
Mirtis fašistams!”

Katalikų masės dėkingai 
priima didelę pagelbą maistu, 
kurią joms teikia Sovietų Są
junga, vadovaujama didžiojo 
tautų vado draugo Stalino. Fa
šistai nori surakinti ^vergijos 
grandiniais tautas, tame skai
čiuje ir baskų tautą. Sovietų 
demokratija skuba į pagelbą 
masėms, kliudo taikos laužy
tojams, pakelia solidarumo vė
liavą su tais, keno tautinei lai
svei gręsia pavojus.

Baskų tauta kovoja del ne
priklausomybės, kovoja prieš 
fašistinį marą. Socialistai, ko
munistai, katalikai, neparti
niai kovoja suglaustam liau
dies fronte už demokratiją ir 
laisvę. Savo gyvybe, savo 
krauju baskų katalikai sutvir
tina savo sąjungą su visais fa
šizmo priešais, sąjungą gyvy
bei ir mirčiai.

Tepagalvoja del šito visų 
pasaulio šalių katalikai.

Tesupranta, kad reakcinės 
bažnyčios viršūnės nori pik
tam panaudoti jų tikėjimą, 
pastūmėti juos į sąžinės lais
vės priešų glėbį, į masių teisės 

Wilkes-Barre Apielinkės Atydai
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 12-tas Apskr. rengia
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Dainuos Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa., vadovaujamas Dorothy 

Zdaniūtės-Judzentavičienės.
Taipgi dainuos Wyomingo Merginų Oktetas.

Gera Orkestrą Šokiams.

spręsti savo likimą priešų glė
bį. Tesupranta, kad Ispanijoj 
eina ne religinis karas, kad 
ten liaudis pakilo prieš savo 
kankintojus, sukilusius val
džios treškėjus, kurie nori jė
ga įstumti ją į‘vergiją.

Visi katalikai tesupranta, 
kad liaudies frontas Ispanijoj 
ir visur, kur jis kuriasi ar jau 
veikia, nesikėsina ant jų religi
nių įsitikinimų ir laisvės. Jie 
tesupranta, kad liaudies fron
tas gina jų reikalus, gina juos 
pačius nuo fašizmo pavergi
mo, nuo finansinių ryklių api
plėšimo, kad liaudies frontas 
kovoja už taikos išgelbėjimą. 
Tenesileidžia jie apgauti, te- 
nesileidžia užsiundyti savęs 
ant savo brolių.

Tepasirįžta jie — kartu su 
liaudies masėmis tepakyla į 
kovą prieš fašistinius tironus 
ir karo kurstytojus.

(“Komunističeskyj Interna
tional.” “Pr.” vertimas).

Rochester, N. Y
LDS 11-ta kuopa pereitam 

susirinkime nutarė šaukti se- 
i kantį susirinkimą visuomeiįiš- 
ką.

Sekantis susirinkimas pri
puola ketverge, 1 d. baland
žio. Bus laikomas Gedemino 
svetainėj, 8 vai. vakare.

Svarba yra tame, kad LDS 
kuopa aplaikė nuo centro pas
kaitą apie sveikatą, parašytą 
Dr. Ambroziejutės Neuraste
nija arba Priepuola. Paskaita 
yra žingeidi, užinteresuojanti 
ir pamokinanti, todėl kuopa ir 
kviečia lietuvišką visuomenę 
atsilankyti.

Ką privalo daryti susivieni
jimo nariai ir laikraščių skai
tytojai? Be abejonės, del jųjų 
lieka dvi svarbios užduotys. 
Pirma, būtinai dalyvauti šau
kiamam susirinkime. Antra,

Dorothy Zdaniutč-Judzentavičiene, 
kuri vadovauja Mainierių kvartetą ir 

akompanuos kitiem.

kiek galint pavaryti agitaciją 
tarpe kitų. Tą padarę 
juosime, kad susirinkimai bū 
na silpni. Visi dirbkime 
skaitlingą susirinkimą.

Korespondentas.

PITTSBURGH, PA.
Netikėtai Mirė Jonas 

Katkus
Ketverge, kovo 25, pasimi

rė Pittsburghiečiams gerai ži
nomas veikėjas, Jonas Katkus. 
Mirtis išplėšė iš gyvųjų tarpo 
visai netikėtai. Kelios dienos 
atgal dirbo dirbtuvėje, ūmai 
susirgo galvos skaudėjimu. 
Nuvežtas ligoninėn už . kelių 
dienų mirė. . '

Jonas Katkus per daugelį 
metų buvo pasižymėjęs kaipo 
literatūros agentas. Platinda
vo visokią literatūrą. Pažiū
rų buvo nepartinių. Prigulėjo 
prie ALDLD. 87 kuopos. Už
tai kuopa prisiuntė gražų gė
lių vainiką.

Laidotuvės, rodos, bus pir- 
madienį, kovo 29.

Vėliau bus plačiau apie jo 
gyvenimą parašyta.

Rep.

5,600 Plieno Darbininkų 
Laimėjo 2 Valandų Streiką
Pittsburgh, Pa.—Dvi Al- ; 

legheny plieno kompanijos 
dirbtuvės pasirašė sutartį . j 
su industriniu Plieno Dar- 
bininkų Organizavimo Ko
mitetu už dviejų valandų po 
to, kai sustreikavo 5,600 
darbininkų. Jie sugrįžo ' 
dirbt su $5 minimum algos J 
per dieną ir 40 valandų dar-, 
bo savaite. Kompanija pri- 1 
pažino Amalgamated Plieno 
Darbininkų Uniją kaip visų 
savo narių atstovę derybose * 
su samdytojais.

Stasys Kuzmickas, 
Baritonas iš Shenandoah, Pa. Dai
nuos solus. Jis taipgi dalyvauja 

Mainierių Kvartete.



Puslapis Ketvirtas

Kietųjų Anglių Lauke
Kaip Apgalėti Mašinas 

Mainose?
Prieš dešimts metų atgal 

mes, angliakasiai, dirbome ka
syklose po du darbininku vie
name “pleise” — mainierys ir 
leiberys. Daugelyje atsitikimų, 
dirbome tik po vieną mainierį. 
Retkarčiais dirbome ir, taip 
sakant, ant “keturių rankų”— 
du mainieriai ir du leiberiai. 
O naktinės pakaitos buvo veik 
nežinomos. Apmokėti mes ta
da gaudavom nuo tonų arba 
karų.

Mainieriai, kaipo kvalifi
kuoti tam darbui, kirto, skėlė 
anglį, o leiberiai lioduodavo į 
karus. Mainieriai nors ir iš
naudodavo leiberius mažiau 
dirbdami, anksčiau išeidami 
namo ir daugiau gaudami al- 
gds, bet leiberiams buvo pa
kenčiama, nes buvo visos pro
gos tapti ir leiberiui mainieriu. 
Tuo^laiku, taip sakant, mes 
jautėmės esą “patys savo bo
sais.”

Tokia darbo sistema mums 
patįko. Darbai tuo laiku ėjo 
pusėtinai gerai. Mūsų jėgomis, 
anglis plaukė iš po žemių mi
lijonais tonų kas metai; mili
jonais dolerių krovė savo tur
tą baronai. Jeigu tada kas pa
sakydavo, kad atsiras mašinos 
kasyklose, tai mes ironiškai 
pasijuokdavom sakydami, kad 
joks mokslinčius negalės nie
kad jokių mašinų kasimui an
glies pritaikyti.

Bet mes stambiai klydome; 
mes likome pagauti už ger
klės.

Mašinos Jau Čia
Kada mes ramiai sau dirbo

me senoviniu būdu kasdami 
anglį, kada užsitikrinę buvo
me, kad neatsiras mandruolio 
padaryti mašiną del pavergi
mo mūsų ir kada manėme, 
kad tokia darbo sistema nepa
keičiama, tai tuo pačiu sykiu 
mūsų baronai galvojo, kaip 
tokią, jiems seną, sistemą pa
keisti geresne.

Jiems rūpėjo, kad darbinin
kai nepadaro užtenkamai — 
jie perdaug “tinginiauja;” 
jiems negeistina buvo tas, kad 
reikėjo šaudyti uola del kelių 
mažuose anglies sluogsniuose 
ir pirkti kelių tiesimui medžia
gą, kuri kainuodavo milijonais 
dolerių; jie savo galvas kvar
šino, kaip išsisukti nuo baisių 
išlaidų, kurias reikia mokėti 
už škėlimą anglies ir tt.

Aišku, šiame mašinų am
žiuje, baronai griebėsi už ma
šinų. štai kaip padarė: po 10 
pėdų ilgio plieninius lovius su- 
šritibuoja ir padaro šimto pė
dų ilgio vieną lovį, kurį maši
na sujudinus, anglis, kaip ly
deka, neria karan. Tai “sha
ker chuter.” Greta tos maši
nos, kas tai padarė gurno pla
tų diržą, apjuosė nejudamus 
plieninius lovius, prikabino 
mašiną prie diržo ir anglis bū
na nešama šimtus, net ir tūk
stančius pėdų tolyn į karukus. 
Tai “belt lines.” Greta šių 
dviejų mašinų, kas dar prisi
dėjo su savo išmislu, paimda
mas ir sulenkdamas šmotą 
plieno lentos arklio patkavos 
išžiūra, prikabindamas tą pat- 
kavą prie plieninės virvės. Ta 
viiVė, inžino pagelba, trau- 
kinėja tą patkavą iš “pleiso” 
su • anglim ir į pleisą tuščią, 
kuri su pora traukimų, prilio- 
duoja karą, štai jums “mecha
nical loader.”

šios mašinos pastatė kom
panijas ant išganymo kelio; 
nukirto išlaidas, kurias reikė
davo padengti del šaudymo 
uolos keliams, del pirkimo ke
lių medžiagos. Prie to, jos at
sinešė su savim skubėjimo sis
temą ir sistemą, kuriai visi— 
njdinieriai ir leiberiai—po pra
kaitu, velnišku greitumu, turi 
dltbti ir dirbti ne po du, ale 
grupėmis nuo penkių iki as
tuonių darbininkų.
f Kad apsaugoti kompanijas 
lIUO didelių išlaidų skėlimui

Iš Laisves Choro Sukaktuvių 
A r .

Kovo 20 d. atėję žinios iš 
Ispanijos skelbė, kad demo
kratiniai nusistatę žmonės lai
mėjo didelius mūšius prieš 
Mussolinio atsiųstą armiją su- 
kriušinti valdžią. Tą pat dieną 
Laisvės Choras irgi žymėjo di
delį laimėjimą. Nors iš gamtos 
pusės tartum priešai užsiuntė 
didelį- lietų, kad pakenkus 
choro dešimties metų sukaktu
vėm, tačiau niekas nesulaikė 
žmonių nuo atsilankymo į tą 
taip gražią choro pramogą.

Capitol svetainė buvo žmo
nėm užkimšta iš visur: iš New 
Haven, Waterbury, New Bri
tain, Manchester; o iš Tor
rington ir Jaunuolių Choras 
atvyko su gražia grupe žmo
nių. Pagaliau matėsi žmonių 
ir iš Worcester, Mass. Tikrai 
puikus Laisvės Choro dešimt- 
metinis sukaktuvių parengi
mas buvo.

Laisvės Choras pasirodė 
ant estrados tokis pat skait
lingas nariais, kaip ir pirmiau 
buvęs. Nariai apsisagstę gy
vom gėlėm, kuriomis tam tik
ra įstaiga choriečius apdova
nojo. Tai grupė, kuri 
ilstančiai darbuojasi 
srityje darbo žmonių 
lam. Daug narių yra,
nuo pirmos dienos choro įsi- 
steigimo tebedainuoja chore 
ir daug veikia abelnai darbi
ninkų judėjime. Choro vedėja 
Biruta Ramoškaitė yra iš eilės 
trečia choro vedėja. Ji visų 
mylima, irgi puikiai pasirodė 
dainuodama solo. Ji chorui l'bant

rienu- 
dailės 
reika- 
kurie

anglies, tai atsirado gerada
riai, kurie išrado mašinas pa
kirtimui anglies sluogsnio. Tų 
mašinų pakirstą anglį galima 
suliuosuoti, atšauti su viena 
dvidešimta dalia medžiagos, 
ką reikėtų sunaudoti skeliant 
nepakirstą. Pasekmėj šių ma
šinų naudingumo, kompanijos 
milijonais padidino savo pel
nus.

Taigi, įvesdamos kompani
jos mašinų sistemą, laimėjo vi
sais atžvilgiais. O mes, kasė
jai, susilaukėm mašinų vergi
jos ir industrinę anarchiją.

Kaip Apgalėt Mašinas?
Mašinų mes neapkenčiame 

nuo pat jų pasirodymo mūsų 
industrijoj. Mat, jos, ateida
mos, atsinešė skubos sistemą, 
pavojingumą naujame darbe, 
anarchiją ir daugelį tūkstančių 
mūs išmetė iš darbo. Visu lai
ku mes galvojame apsidirbti 
su jomis. Vieni manome, kad 
reikia jų skaitlių, apriboti, o 
kiti — visai jas išvyti.

Sutikdami su tuo dėsniu, 
kad mašinos yra pamatu žmo
nijos progresui, tai ar mes ne- 
nusikalstumėm prieš progre
są, išdeportuodami jas iš in
dustrijos?

Kad ir nepaisydami nusidė
jimo, mes užsimanytumėm 
griežtai jas apriboti ar visai 
panaikinti, tai vis vien mes tu-! 
rėtumėm stoti žutbūtinėn ko
von su tų mašinų bosais. Kad 
kovoti prieš mašinas, tai ko
voti ne už prašalinimą jų, bet 
už atsisakymą joms būti ver
gais. Juk mes galime dirbti ir 
prie mašinų, tik mums reikia 
tam tikrą sistemą išsikovoti 
nuo jų bosų. Kam mums Ko
duoti po tris karus ant žmo
gaus su jomis, kada užtenka 
tik dviejų. Kam jas mums pa
tiems taisyti, kad kompanijos 
gali sutaisyti pačios? Kam 
nuims jas tampyti iš “pleiso” 
“pleisan,” kada kompanijos 
gali pasamdyti tam darbui 
darbininkus? Mums reikia ap
siriboti darbu ir nedirbti be 
saiko. Taip tik mes jas apga- 
lėsim ir nebus jos mums kenk
smingos. O tą atsiekti lengvai 
galime unijos jėga.

Požeminis.

pasirodė Lietuvių 
Choras iš Torring- 
^idelė •’ graži jauni- 

Šiam chorui vado- 
Strauss. Iš Laisvės

Hartford, Conn

vadovauti prkdėj'o’ būdama vi
sai jaunutė, kokios 15 ar 16 
metų amžius. Bet ji, kaip iš 
pat pradžių, taip ir dabar, 
gražiai atlieka savo pareigas. 
Neveltui jos nariai klauso, 
kaip oficieriaus, ir yra gabi 
veikalų vaidintoja, kaip teko 
matyti vaidinant ' “Dimitrovo 
Teismą.”

Drg. V. J. Valaitis trumpai 
pakalbėjo apie choro nuveik
tus darbus, primindamas pa
dėką višiems už choro rėmi
mą, nes iš pradžių chorui ne
buvo lengva gyvuoti, ypač iš 
finansinio atžvilgio’. Jau da
bar kas kita, choras paliko 
tvirtas visom pusėm. Jo dailės 
ir kultūros darbai;' vesti dar
bo žmonių gerovei, chorui įgi
jo plačios simpatijos pas žmo
nes.

Ant estrados pirmu sykiu 
Hartforde 
Jaunuolių 
ton. Tai 
mo grupė, 
vauja C.

| Choro keletas merginų, ir vai
kinų duetų ir merginų kvarte
tas pasirodė gražiai. Vienas 
jaunutis vaikas, kokios 11 me
tų amžiaus, gražiai pagriežė 
smuiką solo.

Antrame choro išėjime pa
sigirdo garsūs aplodismentai 
publikoje, kuomet chorui AL 
DLD. 3 Apskr., LDS. 5 Apskr. 
ir LMS. 4 Apskr. įteikė gražią 
dovaną—raudoną Vėluką, už 

| gražiausią dainavimą vasari
niuose 1936 metais tų organi
zacijų išvažiavimuose. Vėlia
vą gražiai pasiuvo d. O. Vil
kaitė.

Pabaigoj A. Klimaitė iš 
Brooklyn, N. Y., sudainavo 
keletą dainelių solo ir vėliau 
Aidbalsiai vadovystėje B. šak
naitės. Aidbalsiai publikoje 
paliko gražų įspūdį. Gaila, 
kad del stokos laiko jiems 
neteko pasirodyti per keletą 
kartų.

V. Zablackas, brooklynietis, 
pasakė prakalbėlę apie Ispa
nijos kovas su fašistais ir pri
siminė, kokią rolę lošia Lietu
vių Meno Sąjunga. Atsišaukė 
paramos del Sąjungos leidimo 
dainų gaidų, operečių ir vei
kalų. Aukų tam tikslui su
rinkta $16.57. Laisvės Choras 
dainuodamas “Internacionalą” 
užbaigė vakaro programą.

Sakoma, buvę kviesti visi 
darbininkų chorai Conn, vals
tijos dalyvauti programoj, bet 
tik • Torringtono Jaunuolių 
Choras pasižadėjo ir dalyva
vo. IŠ New Haven pribuvus 
vyrų grupė, bet jiem netekę 
pasirodyti, nes iš kalno ne
pranešė, jog jie pribus. O čia 
laiko stoka vertė trumpint 
programą kiek galint, nes ir 
taip užsitęsė iki pusė po de
šimtai vakaro. Po tam tęsėsi 
šokiai, o gaspadinės vaišino 
svečius su užkandžiais, šis pa- 1 
rengimas paliks gražią Lais
vės Choro 10 metų gyvavimo 
atmintį.

Susiedas.

Cleveland© Žinios
•. ' “Y si ■' ■

Ką Lietuviai Skaito
Clevelande ir jo apylinkėse 

darbininkų klasė labai įverti
na darbininkų knygas ir laik
raščius, “Laisvę”, “Vilnį”, 
“Tiesą” ir žurnalą “šviesą”. 
Nesenai teko lankytis į kele
tą namų ant farmų ir mieste. 
Šie. darbininkai, žinau, nese
nai buvo katalikai, tūli iš jų 
yra buvę ir karšti Smetonos 
rėmėjai ir “Dirvos” skaityto
jai. Dabar pas ’ tuos farmų' 
darbo žmones pamačiau dien
raštį “Laisvę”. Netoli jų ant
ra lietuvių šeima skaito “Vil
nį”. Jų duktė yra LDS narė,- 
tai jų namuose randasi ir or
ganas “Tiesa.”

Mieste teko užeiti pas vie
ną lietuvių šeimą. Ten pama
čiau ant kėdės -“Daily Wor
ker”. Greitai šeimininkė paė
mus nuo kėdės padėjo ant sta
lo ir paprašė atsisėsti. Besikal-

vėliau paklausiau, ar jil

LAISVE

skaito “Daily Worker”. ’’Šakb! 
Sarmata prisipažinti, kad ang
liškai skaityti nemoku. Mano 
vaikai nuo darbo pareidami tą 
laikraštį parsineša, nežihau 
kur jie jį visuortiet gauna.”

Vėliau patėmijau, kad prie 
lango ant mažo stalelio guli 
.pustuzinis magazinų ir kele
tas knygų, žiūriu, du žurna
lai: “šviesa” ir viena knyga 
“Leninas: Jo gyvenimas ir 
darbai.” Sakau, gal iš jūsų šei
mos katrie esat ALDLD na
riai, kad jūsų namuose šios 
knygos randasi ? šeimininkas 
sako: “Nesam nariai, bet tos 
draugijos laidos knygas mylim 
skaityti. Šias knygas paskoli
no žmonės, mūsų geri pažįsta
mi. žurnalas “šviesa” mums 
labai patinka, jame randame 
daug moksliškų raštų. O skai
tant knygą “Leninas: Jo gyve
nimas ir darbai,” tiek mes inte- 
resavomės, kad daug atkarto
dami skaitėm. Mes pirmiau 
tik girdėjom, kad Leninas 
daug dirbo, bet niekada ne-

BANKETAS IR KONCERTAS
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Įvyks Sekmadienį Baland. 11 April
GRAND PARADISE DIDŽIOJOJE SALĖJE

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

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

Koncertinę Programą Duos Sekami Talentai:
Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.,

vadovaujamas D. Zdaniūtės-Judzentavičienės

Aldona Klimaitė, coloratūra-soprano
Mylima brooklyniečių dainininke.

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.

I > : • ■ I . t . ; , . • s ... .t ; * ’ - V . . \ '

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

GARSINKITĖS SAVO B1ZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Tel. TRObridge 6339

Dr. John Repshis
' ' (R*jp»y») ' " ’’
LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard St., 
kampas Inman StM 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
NedSliomis ir Šventadieniai*: 

10-12 ryto

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau . automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos
* i žemos. .... \. -1

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

manėm, kad Leninas su tokia 
gera širdžia, su tokiu pasiau- 
kavimu ir geležinėm ištver
mėm buvo kovotojas už dar
bininkų reikalus.”

Per keletą metų teko lanky
tis Corlette apylinkėj. Pirmiau 
pas porą tokių šeimų matyda
vos ant stalo “Dirva”, šiomis 
dienomis vienoj jau guli LDS 
organas “Tiesa” ir “Keleivis”. 
O antros šeimos namuose jau 
randasi dienraštis “Vilnis”. 
Paklausiu, o kur gi “Dirva?” 
Šeimininkė atsakė: “Ne
klausk ! Ant ‘Dirvos’ supykom 
nuo to laiko, kuomet Clevelan- 
de įvyko Lietuvių Kongresas 
Atsteigimui Lietuvoje Demo
kratinės tvarkos, o nuo įvyku
sio Fisher Body streiko tiek 
supykom, kad prenumeratos 
daugiau neatnaujinsim. Ji mū
sų namų niekad daugiau ne
lankys.” Sako draugas: “Ar
gi verta mum, darbininkam, 
tokį šlamštą skaityti? Jei dar
bininkai darbuojasi atstaty
mui demokratijos Lietuvoje,

” Šėrininkų Konvencija

Dorothy Bubniūtė, Brooklynietė, 
Puiki scenos šokike. 

A ■ k v

Brooklyno Aido Choro Aidbalsiai 
vadovaujant B. Šaliiiaitei

ĮŽANGA BANKETUI $1.25 —VIEN TIK ŠOKIAMS 45c.

1

• Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau-
L dojamas nuo 1867 metų.

į Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

: 50 Court Street £
Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y. i

168 Grand Street i
Tel. Evergreen 8-7179 j

Brooklyn, N. Y.

Phone Stevenson

Dr. S. Goldberg
raišo dantis be skausmų ir už 

labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA. 

tai ‘Dirva’ tą darbą ignoruoja. 
Jei darbininkai streikuoja ir 
nori iškovoti geresnį kąsnelį 
duonos, tai ‘Dirva’ tam strei
kui nei žodeliu nepritaria. Jei 
mūsų šeimų vyrai ir vaikai 
negauna darbo, tai ‘Dirvos’ 
redaktorius Karpius rašo sa
vo šlamšte, kad jie visi tingi
niai. Matai, pagal Karpiaus 
išrokavimą, tai jam apie 11,- 
000,000 bedarbių skaitosi tin
giniai. Tokie pono Karpiaus 
raštai ir pagreitino su fašisti
ne ‘Dirva’ atsisveikinti ant vi
sados ir skaityti tiktai darbi
ninkiškus laikraščius, kurie 
visuomet stoja už darbininkus 
streikuose ir apgina darbinin
kų interesus.”

A. M. B.

Waterbury, Conn.
Paminėjimas Tarptautinės 

Moterų Dienos.
Kovo 21 d. rusų svetainėj

FOTOGRAFAS
f I .
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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 tokie 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ifi ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St. I

5»

Pirmadienis, Kovo 29, 1937
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įvyko įarėligimas delei pami
nėjimo Tarptautinės Moterų 
dienos, kuri surengė Komunis
tų Partija. Pirmininkavo pro- 
testonų kunigas. Vyriausiu 
kalbėtoju buvo močiutė Bloor, 
Pasirodžius Bloor ant stei- 
čiaus, visa publika sustojo ir 
sudainaVo '‘Internacionalą.” 
Kalbėtoja pareiškė, kad ji at
vyko iš Detroito, kur automo
bilių fabrikuose eina streikas 
ir po prakalbų vyksianti atgal, 
nes ji myli būti pikieto linijoj 
kartu su tais darbininkais. 
Taipgi buvo tarptautinis cho
ras iš Yew Yorko, kuris sudai
navo keletą dainelių. Gaila, 
kad mūsų Vilijos Choro narių 
beveik nebuvo—nė vieno jau
nuolio, apie pora senių, būtų 
galėję daug pasimokinti. Ne
manykite, draugai, kad jūs 
jau viską išmokę esate.

Choro Narys.
 , - - Į Y A.t ' - ■ ... —

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

• • v • z .S * b

BERN. J. SHAWKONIS
...... (AŠAKUNAS) 

naujas'1 1
LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 
1 • LAISN1UOTAS- ’
New Yoi-k it New Jersey 

Valstijoje
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
306 John Strečt, 

' Harrison, N. J. 
Telefonas: Harrison 0-1693

LIETUVIŠKAS

KVIETKININKAS
1 , „ t .

Spring Forest Greenhouse
48 Mygatt Street ” 

BINGHAMTON, N. Y.
Velykos Negali Būti Be 

KVIETKŲ »'
Turime didelį pasirinkimą Lelijų, 
Tuliponų, Hyacintų, Hayderange 

ir Ozelijų
Skintų ' Rožių, Carnations, Snap 

Dragon iir Sweet Peas ’ 
Užkviečiame Lietuvius *ir Lietu
vaites iš Binghamtono, Johnson 
City ir Endicott. Priimame užsa

kymus pfer telefoną. ' • • 
Jūsų patarnautojai;
J. VAICEKAUSKAI.

Telefoną* No*. W879.3 A ?

z
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PRANEŠIMAI IŠ KITURA. Tarasov-Rodinov Verte D. M. šolomskas

PASKUTINIS CARAS

Kom

Nuo Jo didybės caro buvo

SKUTIMAS

visi

LICENSES

Hudson, Mass

con

Telefonas: Humboldt 2-7964

Nira valandų sekmadieniais

Scranton, Pa 1,500. 
dinta.
I.W.0

geriausios 
2000 svarų 
s. Pristato-

šlapimo 
Leidi-

ne
būt

Maine valstijoj dar tebe 
streikuoja darbininkai 11 
čeverykų dirbtuvių, vadovy 
bėj Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komiteto.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

Juk tai Juodas Legionas, tik 
kitu vardu.

Telephone: EVergreen 8-9770

darbų 
patvar- 

vyriausias W.

balandžio (April) 17 
22nd St., San Francisco.

ninku Literatūros Draugijos 
39 kuopos nariams. Kaip ži
note, kovo mėnesį draugijos 
susirinkimas neįvyko. Bet visi 
draugai turi varyti darbą pir
myn del pardavinėjimo kny
gučių. Yra net trys dovanos: 
$5, $3 ir $2. Išparduokite kny
gutes iki balandžio 18 d. Tą 
dieną turėsime arbatos vaka
rą ir išleisime tuos laimėjimus. 
Pasekmės bus geros.

šioj’ apylinkėj 
ką viena anglies 
rioje dirbo 400 
Kasykla 
kompanijai. Tai jau

rankas 
stoti į Workers 

duoną

nūs.—ti
Rodzian
nusikabino rankenukę. Tuoj aus iš ten at
siliepė ir jis tarė: — Petrogradas. .. 
127-27.

—Gatava.
Sekuhdą buvo tyla, o paskui tvirtas,

tarė generolas Resin 
Raitari- 

o mes biedni 
trukšmą kelti

Netikite!
(Bus daugiau)

Carbondalle, Pa., kovo 17 
d. išėjo į streiką 57 mokyto
jos. Jos streikuoja, idant at
gauti užvilktas algas. Nuo 
pradžios atidarymo mokyklų 
jos dar riėra gavę algų.

1,800 mokinių neina į mo
kyklą. Taip pat yra pastaty
tas ir piRietas prie' mokyklos.

J. GARŠVA 
Craborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Vietos LDS 66 kp. šiuo va
jaus laiku- gavo jau 20 naujų 
narių ir dar ne pabaiga. Vaji- 
ninkai smarkiai darbuojasi, 
atrodo, kad mūsų kuopa trum
poj ateityj “subytis” vietos se
nas pašelpines draugijas.

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avė.

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer StsSAN FRANCISCO, CALIF.

San Francisco ir Oakland ALDLD 
kuopos rengia šaunius šokius šešta
dienio vakare 
d., 3040
Bus gera muzika ir skanūs užkan 
džiai.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAME LTETUVIftKAD

čia nuo balandžio 1 
da atleisti )š W.P.A; 
daug darbininkų; Tokį 
kymą padarė 
P. A. direktoriuš ponas Ken
nedy. Dabar prie W.P.A'. dirba 
12,488 darbininkų. Nuo ba
landžio 1 d. paliks tiktai 11,- 
700. Jeigu mūsų unijos ne
pastos kelio darbininkų atlei
dimui, tai ponai pasielgs taip, 
kaip jiems patinka. Todėl dar
bininkai turi ne sėdėti 
sudėję, bet 
Alliance ir kovoti 
ir darbą.

Yra rengiamos prakalbos d. 
V. Andruliui 18 d. balandžio, 
2 vai. po pietų. Viskas įvyks 
L. P. Kliube. Visi malonėsit 
nepamiršt skaitlingai daly- 
vaut viršminėtuose parengi
muose. M. P.

Visokios Žinios.
Kovo 19 d. įvyko pas mus 

prakalbos. Kalbėtoja buvo E. 
Vilkaitė. Draugė Vilkaitė, kai
po dar pradinė kalbėtoja, sa
vo užduotį atliko neblogiausia. 
Publikos irgi atsilankė pusėti
nai. Aukų tapo surinkta šiuo 
kartu per mažai, tik $5.

čia bus aukavusių vardai: 
J. Sabanskis .aukavo $1, P. 
Vaitekūnas 75c, Ed. Baraus
kas 50c; po 25c: S. Kukaus- 
kas, M. Perednis, M. Kazlaus
kas, J. Yeskevičius, A. Sikor
skis, Ona Markūnienė ir 45c I. 
Markūnas; o smulkiais surinkta 
80c.

—Oho, net štabas!
—Ar girdite, atrodo, kad rėkauja,— 

tarė kunigaikštytė. — Atidarykite lango 
uždangą.

—Jūsų šviesybė... Langai į gatvę, die
ve apsaugot, dar kokios nelaimės.

—Atidarykite,—tvirtai tarė kunigaikš
tytė, suraukus kaktą, — Aš noriu juos 
matyti.

Tarnas atidarė. Tamsa.' Bet pro me
džius, iš tolo girdėjosi garsūs balsai.

—Tai jie už parko?
—Ne, jie yra arčiau.
Generolas Resin nusiskubino prie du

rų. Kunigaikštytė pažvelgė į grafą-ofi- 
cierių:

—O jūs, Vladimir Georgijevič!
—Aš manau, kad mano vieta...
—Prie mano kojų?—tarė ji.
—Margarita, brangioji,—bumbėjo ..gra-

San Francisco ALDLD 153 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 2 d., penktadienio vakare, 1886 
Mission St., kampas 15th St. Malo
nėkite atsilankyti į susirinkimą ir 
bandykite atsivesti naujų narių įra
šyti. (72-74)

(Tąsa)
—Viename, kame aš tikras,—pradėjo 

generolas praskleidęs rankomis,—tai tik 
tame, kad aš nuoširdžiausias ir paklus
niausias jūsų tarnas. Kas liečia pribuvi
mą kareivių iš fronto—telegramą apie 
jų išvykimą jau senai gavome. Bet kas 

poliau‘su jais atsitiko, tai nežinia. Jie 
tartum kokiame pragare dingo! Jokių 
žinių negauname.

—Kaip ir pas mus,—nusišypsojo kuni
gaikštytė
telegrama, kad jis išvažiavo iš karo fron
to štabo Mogilevo, į Dno! Kas ištikrųjų 
ir išgalvojo tokius keistus vardus “Mogi- 
levas” (Kapinis) ir “Dno” (Dugnas). 
Dugnas! Jūs tik paklausykite, telegrama 
skambėjo: “Caras pribuvo į Dugną”. Ka
da aš perskaičiau tą telegramą, tai carie
nė net krūptelėjo. Taigi, sprendžiant pa
gal telegramą iš to prakeikto “Dugno”, 
caras grįžo atgal į armijos centrą. Ga
lima prileisti, kad sukilėliai jį iš Dugno 
toliau neleido į Petrogradą. Vis gi tai 
net juokinga.—Ir ji pervedė nuaštrintu 

^nagu per nudažytas lūpas.
—O ne! Labai gaila, kad mažai yra 

juoko tame, kas dabar darosi Carskame 
Sele ir Petrograde,—tarė generolas.

—Ar mintyj turite tą ketvirtą pėsti
ninkų pulką?

—Tai menkniekis! Perdaug baimės 
skleidžia apie tą pulką. Pulkas, kaip at
rodo, ištikro išėjo į gatves su buntaunin- 
kais. Bet... bet kaip ten yra. Bet ma
nau, kad pulko komandierius ir didžiu
ma oficierių išliko. Kaip kurie pasislė
pė. Bet kas ten lauke tiek daug trukš- 
mo? Stebėtina: aš Carskame Sele gyve
nu jau geras desėtkas metų ir niekados 
čia nemačiau darbininkų, o dabar jų pil
nos gatvės.

—Gal jie atėjo iš kur nors kitur...
—Iš kur! Ne kokis-gerumas vaikš

čioti pėstiems tokiame ore. O automobi
lių pas juos,—generolas nusijuokė pats 
savaimi pasitenkindamas, — kol kas dar 
nėra.

Kunigaikštytė pakėlė akis į oficierių.
—Jeigu čia būtų nors vienas eskadro

nas sunkios (cariškos) raitarijos, tai— 
ir oficierius pakėlė augščiau galvą,—tai 
aš į pusę valandos išvalyčiau visas Cars- 
koje Selo gatves nuo tos girtos darbinin
kų gaujos.

—Nu, žinoma, 
nepatenkintai patempęs lūpas 
ja—yra karalienė mūšių, 
pėstininkai tik šaudyti ir 
galime.

Kunigaikštytė nusijuokė ir praskleidus 
rankomis pridėjo:

—Štai! Jūs dabar vesite ginčą, kas ge
resnis, pėstininkai ar raitarija, ir radote 
tam laiką. Bet pasakykite man, ką aš 
turiu pasakyti jos didybei carienei?

—“Milie Ecsuses!”—susiraukė oficie- 
man pačiam reikia pašaukti 
—Jis priėjo prie telefono ir

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, 

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

Telefonųokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

“Laisves” N 61 tūla Pittsto-* 
nietė gana simpatingai aprašo 
tų 5 jaunuolių plėšikų likimą. 
Atrodo, jog tai nereikalingos 
simpatijos, nes tie jaunuoliai 
papuola jau ne pirmą kartą. 
Jie jau buvo tikri profesiona
lai tame amate. Jau keletas 
metų atgalios kaip jie gana 
g-abiai išplėšdavo mažas krau
tuvėlės, išdaužydavo langus 
sau ųepatinkamiem. Toliau 
pradėjo vogt automobilius, vė
liau ir su ginklu rankoj plėši
kavo. Anot Pittstonietės, rei
kiant dolerių, prisieidavo ir 
ginklą vienam kitam pakišt po 
nosia. Labai nekaltai skamba, 
ar ne ?

O kąs link motinos skaus
mų, tai patarlė sako: “Vėją 
sesi; audrą pjausi.” Jei būda
vo kas ją peršergsti dar keli 
metai atgal, tai kiekvienam 
grąsindavo tei'smu už įžeidimą 
jos ir jos vaikų.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugija rengia 

margučių vakarienę, kovo 31 d. (po 
velykų), L. M. D. Name, 142 Orr 
St., kaip 7:30 vai. vak. Bus daug 
kiaušinių ir stiklas alaus prie vaka
rienės. Gera orkestrą grieš Šokiams. 
Tikietas už šokius ir vakarienę 50c. 
Kviečiame visus dalyvauti

(73-75)

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir . nęsrpagumų priežastys, Strė
nų Gūlimdsj Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių. 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvafkumal 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, 'kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiS- 
kintas. Kraujo Tyrimai, l‘ 
Analyze, X-spinduliai. Serumų 
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra 
narnos. Pasitarimai veltui.

kartą šitie mainieriai išeina į 
streiką per paskutinius pen- 
kius mėnesius. Mat, kompani
ja' pasirįžo nukirsti mokestį, o 
mainieriai nepasiduoda. Rei
kia pagirti lokalo komitetą, 
kuris gerai stovi angliakasių 
reikalų sargyboje.

Kovo 21 d. atsibuvo L. P. 
Kliubo mėn. susirinkimas. Iš 
svarbesnių nutarimų buvo šie: 
Pasiųst užgyrimo rezoliuciją 
Washingtonian del prez. Roo- 
sevelto reikalavimo padidint 
Augščiausį Teismą. O antra— 
protesto rezoliuciją Mass, val
stijos senatoriui D. Walsh’ui, 
kuris priešinas prez. Roosevel- 
to planams. Taipgi išrinko de
legatą Al. Yokšį į “Laisvės” 
šerininkų suvažiavimą, su au
ka $5 dpi “L.” pasveikinimo.

Už tai kliubiečiai verti pa
gyrimo.

kariavo prieš vandenio kom
paniją netik darbininkai, bet 
miestai, kaip tai, Scranton, 
Wilkes-Barre, Pittston ir kiti, 
žmonėm ši byla atsiėjo apie 
tris šimtus tūkstančių ir išva
karėse laimėjimo vadai šios 
bylos parsidavė vandenio kom
panijai, tai yra, sutiko ant 
kompanijos pasiūlytų išlygų.

O tie, kurie turi 3-4 mote
rius, dabar, pagal šią sutartį, 
turi damokėt po kelis šimtus 
dolerių.

Patartina drg. Veisiejiškiui 
nueit į Water Defense League 
ir gaut teisingas informacijas.

Reikia atminti, jog ta Lea
gue su J. Lipka pryšakyje 
ir Wilkes Barrių ir Pittstono 
majorais, tai vandenio varto
tojus pardavė. Manau, bus aiš-

Žiupsnelis Žinučių iš Šios 
Apylinkės

Kovo 14' d; čionai buvo ro
domi krutami Sovietų judžiai 
iš čigonų, gyvenimo. Parodo
ma, kaip jie gyveno caro lai
kais it kaip1 dabar gyvena. J u- 
d žiu rodymą surengė Interna
tional Workers Order. Pelno 
liks apie $150.

Tik ir čia buvo susidurta su 
kliūtimis. Fašistinės organi
zacijos visaip skundė miesto 
valdžiai, kad tik neleidus ju- 
džius rodyti.

Net buvo nnėję ir pas teat
ro svetainės savininką, kad 
jis neduotų svetainės. Bet nie
ko nepešė.

Nors tą dieną oras ir labai 
buvo prastas, per dieną snigo, 
bet publikos perėjo apie

Publika likosi užganė-
Kreditas priklauso

Kaip girdėt, tai “Laisvės” 
suvažiaviman šiemet ketina 
pribūt apie pora mašinų iš 
Pittstono ir Wilkes Barrių 
apielinkių. Netik šėrininkai 
ketina dalyvauti, bet ir ben
dradarbiai, kaip tai, Požemi
nis, Veisiejiškis, B. K. B. iš 
Pittstono apielinkės.

Taip pat A. Valinčius ren
giasi važiuot, žinoma, ne vie
nas, pilna mašina. Kaip se
niau, tai jis veždavo po 9, da
bar gal tiek nenuveš, sensta!

V. Sanatna.

Kovo 15-16 dienomis užėjo 
didelės pūgos ir daug sniego 
prisnigo. Vietomis sniego bu
vo priversta iki 18 colių. Mie
stui padarė nemažai nuostolių.

drąsus balsas iš Petrogrado:
—Kas ir iš kur kalba?
—Carskoje Selo. Aleksandro palocius, 

kalba caro sargyboj esantis oficierius — 
grafas pagal įsakymą jos imperatoriš
kos didybės. Ar čia yra Dūmos pirminin
kas?

—Čia mes klausome, sakykite!
—Kas gi prie telefono?—klausė oficie

rius.
—Komandierius sukilimo štabo.
Oficierius krūptelėjo, tartum telefono 

rankenukė apdegino jį, ir ją pakabino.
—Kame dalykas? — neramiai klausė 

generolas Resin, matydamas oficieriaus 
išbalusį veidą.—Kas su jumis kalbėjo?

—Sukilėliai, matyti, užėmė Taurydos 
palocių. Kalbėjo kokis ten sukilėlių šta-

Už lango garsėjo balsai. Kilo riks
mas ir triūbų garsai, girdėjosi ir dainos 
draskančios nakties tamsą.

—Ateina! Jie ateina! >
Grafas ir Rževskaja prilipo prie lan

go ir žiūrėjo į tamsą. Durys iš carienės 
kambario atsidarė. Išbalusi, žvilgančiais 
žemčiūgais ausyse ir ant kaklo, juoduo
se šilko drabužiuose, išėjo carienė. Gra
fas oficierius, išgirdęs žingsnius, atsisu
ko ir išsitiesė, kaip Striūna sudavęs koja 
į koją. Carienė mažu galvos judėsiu 
linktelėjo jam.

—Aš nieko negaliu prisišaukti. Kas 
darosi? Visi išbėgiojo kur tai. Bebi 
(carukas) nerimauja.

Kunigaikštytė atsisuko nuo lango, lai
kydama rankas ant prielangio.

—Atrodo, kad būtų geriau, jeigu sos
to įpėdinį ir kunigaikštytes būtume va
kar išsiuntę į kitą vietą, į ramesnę...

—“Nonsense! — piktai tarė carienė. — 
“Nonsense”!.. .Ligotus? Kad dar per
šaltų ?

—Tas Rodzianko tame turėjo tiesą, — 
atsidusus’tęsė kunigaikštytė Rževskaja, 
—tas Rodzianko, nors jūsų didybė negali
te ramiai girdėti nei jo vardo, jis sakė: 
kada namas dega, tai vaikus gelbėja.

—Ir jūs norite įtikinti mane, kad na
me tikrai gaisras? — tarė carienė kietai 
suraukus kaktą. — Bet jūs patys tam ne
tikite !

Amerikoj Lietuvių Darbi

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Teatras Guild penstato 
AUDRA DELEI PATSY 

Paraše Bruno Frank, vaidinimui prirengė James Bridie.
Vaidinime dalyvauja:

Sara Allgood, Roger Livesey, Claudia Mdrgah, Ian McLean 
GUItD THEATRE; 52ndSt, West of Bway, New York 

Dienomis: Ketvirtadieniais ir šeštadieniais 2:30.

ELIZABETH, N. J.
Parsiduoda bekamė su namu ir ga

lima išranduoti. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Gera vieta, lietuvių ap
gyventa. Randasi ant Second St., 
kampas Clark PI. Vokiška bekarne. 
Savininką galima matyti bile kada. 
Ch. Frai, 262 Second St., Elizabeth, 
N. J. (74-76)

Lackawanna apskrityje eina 
didelis subruzdimas, žuvinin
kai ir saliūninkai rašos ant 
peticijos ir nori, kad sekma
dieniais būtų saliūnai atdari ir 
kad būtų valia žuvauti. Bet 
nesnaudžia ir kunigines spė
kos. Jau esą susirašę 50 baž
nyčių, kurios kovoja prieš to
kio įstatymo išleidimą.

W.P.A. Darbininkas.

“Laisvės” N. 64, tūlas Veisie
jiškis pamini,, “jog darbininkai 
laimėję prieš Scranton Spring 
Brook (vandenio) Co.” šią 
klaidą nenoroms turiu pami
nėt. Per paskutinius 8 metus

SO. BOSTON, MASS.
Balandžio 21-mą, kaip 7:30 vai. 

vakaro, po num. 376 Broadway, ALP 
Kliube įvyks draugiškas pasikalbėji
mas su drg V. Andruliu. Balandžio 
22 d., 7 v. v., Lietuvių salėje, kam
pas E ir Silver St., yra rengiamos, 
“Vilnies” Redak. V. Andruliui prakal
bos. Prakalbas rengia ALDLD 2-ra 
kuopa. Kviečiame visus dalyvaut.

(74-75) Komisija.

išėjo į strei- 
kasykla, ku- 
angliakasiųi 

priklauso Pompey 
penktą

HAMTRAMCK, MICH. .
ALDLD 188 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, balandžio 2- 
rą, 7:30 v. v., 3014 Yemans St. Visi 
nariai būkit laiku, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, taipgi atsiveskit 
naujų narių prisirašyt į kuopą. A. V.

(74-76)

Visko po Biskį.
Stebėtina, jog beveik 

šios apylinkės dienraščiai prie
šingi Ispanijos liaudžiai. Nors 
žodžiais jie sakosi esą dideli 
demokratijos šalininkai, bet 
darbais visai kas kita. Jei, pa
vyzdžiui, laimi liaudies armi
ja, tai arba tą dieną visai ži
nių nėra, arba kur kamputyje 
paminėta neaiškiai. Na, bet, 
jei Franco fašistai laimi nors 
ir mažą pergalę,- tai tada ant 
pirmų puslapių ir didelėm rai
dėm ir da nepasigaili nuo sa
ve padaugyt laimėjimus fa
šistų.

Mat, Savas Savą Pažįsta.

Kaip tik Romos papa pas
kelbė kryžiaus karą komunis
tam, taip tuoj visose bažnyčio
se pasipylė šmeižimas komu
nistų. O šioje apylinkėje, tai 
Knights of Columbus visai ne
juokais organizuoja Crusa
ders, tai yra, kryžiuočius, ku
rie šaukia mitingus kas savai
tė ir parkviečia vis naujus kei
kūnus ant komunistų. O iš pa
skutinių pranešimų matome, 
jog paskyrė kapitonus eit 
per stubas ir prirašinėt nau
jus narius kovai prieš progre
syvius darbininkus. Tarp tų 
Knights kryžiuočių matosi ke
letas lietuviškų pavardžių, 
kol kas jų pavardžių dar 
minėsiu. Bet, rodos, turėtų 
gėda lietuviam darbininkam 
būt airių kryžiuočių pastum
dėliais.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7430 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 195 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
JOHN J. REILLY & THOMAS ROBINSON 
195 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7394 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS GALLAGHER
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 226 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to i 
sumed on the premises.

MARTIN DURKIN 
(Martin’s Bar and Grill)

226 Schenectady Ave., Brooklyn
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4729 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB PALUSZEK and JOHN ZIELINSKI 
181 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be qonsumed on the 
premises.

ANNA MISLICK
43 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2720 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

ALEXANDER CAMPISI
2720 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11149 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL BIEGEL
394 Etna St., Brooklyn, N. Y.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—

Taipgi, L. P. Kliubas ren
gia puikią vakarienę su šo
kiais ir puikia orkestrą, pirmą 
subatą po velykų, 3 d. balan
džio.



B*

Puslapis šeštas

-' ‘'‘n*”.

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Prakalbose Surinkta Virš 50 Dolerių 
Rėmimui Ispanų Kovos Prieš Fašizmą

4

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

Šis Tas Iš Brooklyno “Hollywoode”

Che-

su-
Rep.

Būk Atsargus

Parsiduoda “Soda Fountain” ge
ram stovyje (akmeninis), 10 pėdų il
gio sii 10 skirtingų syrupų kranų, 
sinka, šaldytuvas ir keturi krėslai. 
Viskas parsiduoda už $25.00. Atsi
kreipkite pas G. Stankus, 67 Hudson 
Avenue, Brooklyn, N. Y. Pasinaudo
kite šia proga. (73-75)

WPA Inžinieriai Streiku
Savo Teises

Gins

Pirmadienis, Kovo 29, 1937

įvyks 18 d. baladžio, “Laisvės” 
svetainėj. Organizacijų valdy
boms ir veikėjams reikia jas 
turėti mintyje ir prižiūrėti, I 
kad jūsų draugija turėtų de-1 
legatus ar bent atstovus mi
nėtose konferencijose.

UtS* 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

Išmetė Sėdėtojus, Bet 
Streikas Tęsiasi

Etched Metai Products Co. 
pasamdyti taip vadinami sar
gai išmetė iš šapos užsilikusius 
20 sėdėtojų, bet tas nesulaikė 
streiko. Iš lauko pusės 200 
streikierių pikietas saugo dir
btuvę nuo skebų. Unija pro
testuoja, kad kompanija pri- 
vežus degančių ir eksploduo- 
jančių chemikalų dirbtuvėm

Keistutis Michelsonas 
Gauna ScholarshipArchitektų, Inžinierių, 

mistų ir Technikų Federacija 
praneša, kad proponuojamo 
nukapojimo lavintų darbinin
kų algų iki $50 į mėnesį ban
dymas bus pasitikta streiku. 
Didelė didžiuma narių taip 
nubalsavo. Tuo pat pasitiks ir 
atleidinėjimus.

•iki/SMAN b’fAMROOM
/T or -------

’ MORRtn S
6TCAM ROOM 

or m 
MORRtu ir mm

Šiomis dienomis Keistutis 
Michelsonas, studentas New 
Yorko miesto kolegijos, gavo 
pranešimą ateiti atsiimti t. v. 
Tremain Scholarship tam tik
rą suma pinigų, ši dovana 
duodama tam studentui, kuris 
laike dviejų metų kolegijoj 
geriausiai • pasižymi moksle.

Kai Keistutis gaus čekį, re
porteris bandys sužinoti jo 
mą.

Vaitkus, J. Laukaitis, J. Kau- 
lis, P. Bieliauskas, A. Žilins
kas, J. Saulėnas, P. Taras, K. 
Navikas, K. Levanas, P. Buk- 
nys, P. Višniauskas, M. Sta- 
kovas, O. Lapata, A. Dagis, 
Maželis, Jasulaitis, Menkeliū- 
nas, čirika, Stankevičius, M. 
Lukšienė, M. Yakštys, Balai- 
ka, J. Siurba, St. Balčiūnas, V. 
Tauras.

Penktadienio vakarą Pil. 
Kliube įvykusių 'prakalbų da
lyviai parodė gražios priejau- 
tos Ispanijos kovotojams prieš 
fašizmą, nes be didelės agita
cijos suaukojo virš 50 dolerių. 
Prakalbas rengė Am. Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1-ma kuopa. Kalbėjo dd. 
V. Andrulis, chicagietis, ir A. 
Bimba, vietinis. Pirmininkavo 
J. Kovas.

Draugas V. Andrulis kalbė
jo apie vėliausius įvykius Is
panijoj, pažymėdamas, kad 
ten karas šiandien jau yra ne 
pilietinis, bet intervencijos ka
ras, kad Ispanijos liaudies 
valdžia turi grumtis su regu- 
liarėmis Mussolinio ir Hitlerio 
armijomis. Tačiau dėka darbi
ninkų ir visų demokratijos rė
mėjų visokeriopai paramai, 
ypatingai kovotojams Tarp
tautinėj Brigadoj, Ispanijos 
liaudies spėkos sustiprėjo.

Baigdamas, trumpai primi
nė apie svarbą tęsimo ir stipri
nimo Ispanijos rėmimo, kad 
užduoti fašizmui smūgį pir
mame ginkluotame susikirti
me, kad neduoti jam įsigalėti 
ir plėsti kruviną puolimą Ame
rikoje ir kitur.

Drg. Andrulis taipgi kalbė
jo ir apie kai kuriuos trockiz- 
mo požymius. Jis nurodė, kad 
Trockis niekad nebuvo bolše
viku. Kad trockistai nėra ko
munistai, nors jie mėgsta dan
gstytis komunistinėmis plunks
nomis. Kad Trockio raštus 
perka ir spausdina kapitalistų 
laikraščiai ir net pats Hitleris.

Draugas Bimba kalbėjo 
apie sėdėjimo streikus ir J. V. 
Augščiausio Teismo reformas. 
Jis drūčiai ragino organizaci
jas siųst rezoliucijas savo 
kongresmanams ir senato 
riams, reikalaujančias paremt 
Roosevelto siūlomas teismo re
formas, taipgi visomis pajėgo
mis remti Unijų Organizavimo 
Komitetą (CIO).

Publikos buvo vidutiniai. 
Mat, diena neparanki katali
kams, taipgi moterims, kurios 
šiomis dienomis užsiima tradi
ciniais pavasario namų valy
mo ir puošimo darbais.

Aukavusieji Ispanijai.
Vardai užrašinėta aukavu

sių ne mažiau 25c.
Po Du Doleriu:

ACCOMMODATION

C

pimą.

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

REIKALAVIMAI

PARDAVIMAI

sudaro Salaria

Pal

is Meilės” dirba

grupės trečias
J. Posner, den-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

M.Simonavičius ir St. 
šiūnas.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

O savaitė anksčiau 
tos 

John

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

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Reikalinga senyva moteris pagel
bėti dirbt prie namų ant Farmos. 
Darbas yra nuolatinis. Atsišaukite: 
Avanta Farm, Ulster Park, N. Y.

(73-75)

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

ir kitų
organizacijų, užgi-

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

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

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Telephone Stagg 2-440*

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin. 
karnai ir už prieinamą kainą,

Paraamdau uutomobiliuB Teatuvėm, 
parė na, krikštynom ir kitoaieu, 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

Malinauskienė, šolomskienė, 
lauskaitė, P. Kalvelis, A. 

ustaitis, F. Ramoška, J. Čės- 
a, J. Benson, F. Reinardas, 

'Kairukštis, P. Lileikis, F.

Viso su smulkiomis ir pra
šiusių nežymėti jų vardus au
komis surinkta $50.68, kurie, 
atmokėjus išlaidas, bus pasių
sta Ispanijos demokratijos gy
nėjams. Rengėjai prakalbų 
dėkingi už tokį gausų atsilie- 

Rep.

Išvyko Trečia Medikalė 
Vienutė Gelbėjimui 

Sužeistų Ispanų

1

šeštadienio vakarą laivu Pa
ris išplaukė iš New York© 13 
vyrų ir moterų, kurie sudaro 
trečią amerikiečių medikališ- 
ką vienutę gelbėjimui nuken
tėjusių kare prieš fašistus Is
panijoj. Vyksta daktarai, slau
gės, technikai.

Su nuvykimu šios vienutės 
jau bus 43 žmonės veikianti 
medikališkos pagelbos srityje 
Ispanijoj. Tuo pat laivu siun
čiama $8,000 vertės medikalių 
reikmenų, kurias užsakė dak
taras Edwardas Barskis, vedė
jas Medikališko Biuro ligon- 
butyje Americano, Albacete.

Am. Med. Biuras iki šiol pa
siuntė 40 tonų medikališkų 
reikmenų Ispanijon.

Išplaukiančių skaičiuje yra 
operacijų daktaras Donald H. 
Pitts iš Elk City, Oklahoma. 
Jis turi 7 metų patyrimą kai
po armijos operacinis dakta
ras, taipgi dirbęs Standard Oil 
Kompanijai Colombijoj, Pietų 
Amer. Jis palieka žmoną ir du 
vaikus.

Kitas Dr. yra Jacob B. 
Klein, burnos-gerklės organų 
surgikas. 
išplaukė 
daktaras 
tįstas.

—Kas naujo jūsų Holly
woode?—klausia mane drau
gas.

—O apie kokį “Hollywoo- 
dą” kalbi, drauge?—buvo at
sakyta.

—Nugi, tai apie jūsų Liau
dies Teatrą.

—Jei taip, tai gerai. Bet tai 
ne tik mūsų, o ir jūsų jis yra. 
O dar geriau, tai visų Brook
lyno lietuvių, nes kito tokio 
Lietuvių Liaudies Teatro nėra.

Pas mus naujo yra daug. 
Lietuvių Liaudies Teatras, šu- 
rum-burum, rengiasi gerai, net 
tris kartus, pasirodyti Lietu
vių Piliečių Kliubo bazare. Pa
sirodys ne tik save, bet ir tai, 
ką jau išmoko ir da išmoks. 
Suvaidins komediją “Šalaput- 
ris” ir daug daugiau iš kitų 
veikalų. Jonas Valentis kiek
vieną penktadienį Visockiu 
stuboje “treinina” ir “drilina” 
aktorius.

Waresonas, Škėma, E.
ienė, J. Weiss, A. Bepirštis, 

Paltanavičius, A. Skirman
tas, G. Liudvinskas, V. Čepu
lis, K. Jonušą, Grikštas, M. 
Matulevičius, K. Sasnauskas, 

. Lengvinas, K. Dambraus- 
as, Dzevečka, J. čibirka, M. 

Klimas, J. Drusys, J. Buivy- 
as, S. Sasna; Jotautas 75c.

Po 50 Centų:
Kasulaitis, H. Kanaporis, M. 

lepys, A. Bimba, A. Trepkus, 
. Briedis, Joneliūnas, A. Mu- 
ika, P. Poškaitis, K. Karlo- 

lienė, M. Saverinas, O. Bal- 
ūnienė, J. Ažius, Hintza, A.
Ičiūnas, P. Alekna. Sungai- 
— 30c.

Po 25 Centus:

Slaugių setą
Kee iš Harlem ligonbučio, pir
ma negrė slaugė vykstanti Is
panijon; Leonora Temple, 
Martha E. Mitchell, dentisto 
padėjėja; Grace Berkovitz, 
Rose Goldblatt, Bertha E. 
Kipniss iš Philadelphijos, Fan- 

Lie- įny Golub, Harold Flett iš At
lantic Highlands, N. J., Sonya 
Merims, X-Ray technikė; ir 
Evelyn Rahman, raštvedė, 
taipgi Morris Kornblum, labo
ratorijos technikas.

Sėdėjimo Streikas 
Šalpos Biure

Trys dešimt vyrų ir moterų 
pradėjo sėdėjimo streiką šal
pos biuro 47-toj raštinėj, 3510 
White Plains Ave., kada atsi
sakyta sugrąžinti pašalpą 
dviem šeimom.

Kitoj vietoj, 1767 Madison 
Ave., pasibaigė sėdėjimo strei
kas su laimėjimu sugrąžinimo 
pašalpos 18-kai iš 21 šeimy
nų. Streike dalyvavo 85 bedar
biai.

♦ ♦ ♦

Veikalas “Iš Meilės” eina- 
gerai. Aktoriai susirenka šiam 
veikalui kiekvieną antradienį 
į L. P. Kliubą. Bet mokytojas 
Jonas Valentis pasakė, kad to 
negana. Visi tie, kurie yra vei
kalo “žvaigždėmis” — turi 
ekstra susirinkti ir mankšty- 
tis, mokytis, kaip reikia mylė
tis, džiaugtis, verkti ir nekęsti. 
Veikalas pilnas dramatinių 
momentų — dramos, komedi
jos, dainų, šokių ir ašarų. Vis
ko jame yra.

Ir “Iš Meilės”—bus tikrai iš 
meilės, baigsis tragedija. Vai
dinimas bus taip, kaip Jonas 
pasakė: “Vaidinsite gerai, ar
ba visai nevaidinsite.”

žinoma, Lietuvių Liaudies 
Teatro vaidylos vaidins gerai. 
Sorės-Marės rolėje vaidina A. 
Rainienė, jos konkurentės — 
Danutės rolėje, A. Jeskevičiu- 
tė. Jono rolėje, to charakterio, 
kuris myli vieną, apsiveda su 
kita, paskiati vėl grįsta prie 
pirmosios, — vaidina tas pats 
“grafas,” kuris gerai pasirodė 
“Partizanuose” baltagvardie
čio rolėje 
Geraširdžio žydelio rolėje vai
dina scenos veteranas Pius Pe
trauskas.

Kitu kartu apie kitus, šie, 
kuriuos minėjome, sunkiausia 
turi dirbti, nes jų rolės ilgiau
sios ir svarbiausios.

Veikale dalyvauja visas Ai
do Choras. B. Šalinaitė labai 
rimtai pareiškė, kad visas ba
landis bus pašvęstas veikalui 
“Iš Meilės.” Choras bus ir pu
blika, bus lietuviškas baletas, 
bus lietuvišku liaudies vargo 
dainų ir šventų giesmių.

Veikalui
visi — tikrai, kaip Hollywoo- 
de. Draugė Rainienė ir kitos 
artistės siuva drabužius visai 
lietuviškus, su “išvadžioji
mais,” karbučiais ir “paplio- 
nais.” R. Kručas nuėmė pa
veikslų net keletą scenų, ku
rie greitai pasirodys viešai. 
Artistė Albina Depsiutė piešia 
posterius ir rašo į angliškąjį 
skyrių apie Sorės-Marės, Da
nutės ir Jono romansus. Povi-

liukas Vainauskas yra Lietu
vių Liaudies Teatro scenos de- 
zaineris. Jis atsilankė į repeti
cijas antradienį ir jau visą 
scenos planą gavo nuo moky
tojo Jono Valenčio.

Draugė M. Ramoškaitė jau 
išdalino veikalo tikietus par
davinėti. Visas “skadronas” 
pardavėjų jau leidžiasi dar
ban. Anna Visockienė daugiau 
gauna poilsio laike repeticijų, 
nes aktoriai savo roles veik 
visi jau moka. Ji pataiso tik 
suklydelius. Suflioriuot reikia 
mažiau.

“Iš Meilės” bus paskutinis 
vaidinimas šį sezoną. Tokių di
delių vaidinimų mažai būna. 
Jame dalyvauja ne tik daug 
mėgėjų, bet ir choras. Arti de
šimts yra dainų, šokių, vaiz
duojama šventorius (bažnyt- 
kiemis). Tad mažos kolonijos 
negali įsigalėti suvaidinti tokį 
veikalą. Vaidinimas įvyks ge
gužės 2 d., Ląbor Lyceum sve
tainėj, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y/šis vaidinimas 
priklauso ne tik Brooklynui, 
bet ir apylinkei. Ruoškitės ja
me dalyvauti iš Great Necko, 
Cliffsidės, Newarko, Eliza
beth©, Philadelphijos, Bridge
port©, New Haven©, Waterbu- 
rio ir iš kitų kolonijų skaitlin
gais būriais. Nežvaigždė.

Dėka mūs piliečių koopera
cijai mes galėjom padaryt 
progresą važiuotės saugumo 
srityje. New Yorkas buvo vie
nu iš žymiausių tame progrese 
1936 metais. Tas turėtų mus’ 
paakstinti į didesnį atsargu
mą išvengimui važiuotės nelai
mių ant gatvių ir kelių šiais 
metais. Tą galima padaryt ei
nant skersai gatvę tik su 
šviesom ir tik perėjimo vieto- 

1 se. Neskubink ir nevažiuok 
įsigėręs. Tai paprastos, vi
siem žinomos taisyklės, bet 
patikrinkit save, ar jūs jų pri- 
silaikot. Trafiko Stotis “K.”

Sugrįžo E. Vilkaitė ir 
Vytautas Zablackas

Po arti keturių savaičių 
maršrutavimo po Mass, valsti
ją d. E. Vilkaitė sugrįžo veži
na dideliu pundu prenumera
tų ALDLD C Moterų Kom. lei
džiamai kn. “Virėjai,” ir dau
geliu patyrimų apie tų koloni
jų abelnus ir moterų reikalus. 
Apie jos maršruto pasėkas bus 
pranešta plačiau Moterų Sky
riuje.

Sugrįžo ir d. Vytautas Za
blackas po vienos savaitės ke
lionės po Conn, ir Mass, valsti
jas, kur jis važinėjo pasitari- 

Ernest Duben. I mams su jaunimu svarbiais 
| reikalais. Sakėsi įvažiavęs arti 
400 mylių, susipažinęs su 
daug puikaus jaunimo (taip
gi ir suaugusių) ir jo proble
momis tose kolonijose. Tiki
mės rasti Jaunimo Skyriuje 
daugiau apie šį Vytauto žygį 
į “pasaulį.” Rep.

Daug Unijų Prisideda Prie 
1-os Gegužės Apvaikščiojimo

Bendros Gegužinės Komite
tas vėl gavo pluoštą praneši
mų nuo darbo unijų 
masinių
riančių Bendrą Gegužinę ir
pasižadančių organizuotai da
lyvauti maršavime.

Visoms organizacijoms rei
kia iją padaryti ir tuojau apie 
tai pranešti komitetui.

Komiteto šaukiama konfe
rencija įvyks šį šeštadienį, 3 
balandžio, Webster Hall, N.Y.

Lietuvių konferencija galu
tinam prisirengimui Gegužinei 
----------:—•-------------- -

Laisvės” Konvencijinis Banketas ir Koncertas Bus 11 d. Balandžio-April, Grand Paradise Salėje, 
318 Grand St, Brooklyn. Prašome Išanksto Įsigyti Bilietus. Įžanga Banketui $1.25, Šokiams 45c

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

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

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




