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Stepas Strazdas klausia ma
nęs informacijų: Kiek ALDLD 
kuopų sutverta ir kiek “Vilniai” 
skaitytojų (jauta mano marsru-

Kazys 
liekanų

Anglija ir Francija Vis 
Tebetrypia ant Vietos 
Kas Link Ispanijos

Korespondentų nuvažiavimui 
ir aš ruošiu šį tą. Važinėdamas

Fašistai Bombardavo Is
panijos Prekybos Laivą 

Francijos Vandenyse

Lewis Atšauna Greenui, 
Smerkiančiam Darbi
ninkų Sėdėjimo Streikus

LIAUDIEČIAI NUVIJO
ATGAL 10,000 NAZIŲ

IR ITALŲ FAŠISTŲ
FAŠISTAI SUŠAUDĖ 50 SUKILUSIŲ PRIEŠ JUOS 

OFICIERIŲ IR KAREIVIŲ, DAUGIAUSIA ITALŲ

ISPANŲ FAŠISTAI 
APŠAUDĖ ANGLIJOS

PREKYBINĮ LAIVĄ

naujintas Minimum Algų 
Įstatymas Moterims

New Yorko valstijos gu
bernatorius Lehman, todėl, 
džiaugiasi, kad ir jo valsti
joj galima bus atgaivint įs
tatymą del būtinos algos, 
mokėtinos moterims ir vai-

Vyriausias Teismas 
Maino Savo Poziciją

Lansing, Mich., kovo 30.— 
Pasinaujino derybos tarp 
Automobilių Darbi ninku 
Unijos ir Chrysler auto, 
korporacijos. Unijos pirmi-

Vyriausio Teismo Tari 
mas Padrąsina Auto.

Darbininkų Uniją

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

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj 1

Darbo Žmonių ' 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

PRIVERSTAS UŽGIRT VALSTIJINIUS ĮSTATUS 
DEL BŪTINOS ALGOS MOTERIM DARBININKĖM

Paryžius. — 
kluoti laivukai 
giau kaip 20 šūvių į Ispani
jos respublikos laivą “Mar 
Caspio” Francijos vandeny
se, tik už'kelių šimtų jardų 
nuo Francijos prieplaukos 
Bayonne, ir tuo būdu užvi
jo šį laivą ant seklumos, 
prie kurios ir “prisvilo” jo

Fašistų gin 
mušė dau

KRISLAI
Baigiant maršrutą. 
Kazys republikonas. 
Informacijos. 
Geri rėmėjai. 
Rengiasi.

Rašo V. Andrulis

MILŽINIŠKI LAIMĖJIMAI 
ISPANIJOS LIAUDIES 

ARMIJOS

Netik šioj apielinkėj, bet ir 
Pennsylvanijos “Laisvės” Ben
drovės nariai ir daugelis kores
pondentų rengiasi į suvažiavi
mus, kurie bus 10 ir 11 dienom 
balandžio, Brooklyne.

“Laisvės” štabas stropiai ren
giasi pasitikti svečius.

Rytuose “Laisvė” jau yra ne- 
vien darbo žmonių dienraštis, 
bet abelnai pažangiosios lietuvių 
išeivijos svarbiausia įstaiga.

Bayonne, Francija.—Ka
riniai Ispanijos fašistų lai 
vukai apšaudė Anglijos pre
kybos laivą “Magdaleną’ 
pereitą šeštadienį ties San 
tanderiu, šiauriniuose Ispa 
nijos vandenyse, kaip pra 
nešė “Magdalenos” kapito 
nas kovo 29 d.

Guadalajaros fronte liau- 
diečiai šturmavo ir užėmė 
vieną strateginę kalvą prie 
Menares upės, iš kur jie ga
li bombarduot fašistų mies
telį Cogulludo. Į pietus nuo 
Cogulludo liaudiečiai po 
trumpos kovos atėmė iš fa- 
fistų Miralrio miestelį.

Nors man neprivalu duoti bi
le kam raportą, bet jaučiu pa
reigą nežinantį informuoti. 
Abelnai tai mūsų pareiga.

Tik vienoj vietoj, is visu, kur 
teko kalbėti, nebuvo ALDLD 
kuopos, o tai Inkerman, Pa., bet 
ir ten sutvėrėme kuopą.

“Vilniai” jau pasiunčiau 
$112.00 ir tuojau daugiau pa
siųsiu. Tik maža dalis tos su
mos yra aukos, kiti visi už skai
tytojus.

Nėra tai labai didelis darbas, 
bet Strazdas save gyvenime to 
nepadarė.

Dar nesuspėjau šioj apielin
kėj pereiti “Vilnies” skaityto
jus. Kai kuriu prenumerata pa
sibaigus. Bučiau dėkingas, kad 
atnaujintumėt per mane, ar pa
tys pasiųstumėte.

Seredoj jau bus paskutinė 
dieną mano maršruto šiame, ap
skrityje.

SOCIALISTŲ PARTIJA 
UŽGIRIA INDUSTRINES 

UNIJAS.
Chicago, Ill. — Amerikos 

Socialistų Partijos suvažią- 
vimas pasmerkė atžagarei- 
višką politiką Darbo Fede
racijos viršininkų ir užgyrė 
Industrinį Darbo Unijų Or
ganizavimo Komitetą.

Fašistai Sušaudo Daug Su
kilėlių Prieš Gen. Franco
London, kovo 30. — Pra

nešama, kad visoj fašistų 
valdomoj Ispanijos daly j 
plečiasi sukilimai prieš juos. 
Į sukilimus įsitraukia ir pa
ti * fašistų kariuomenė. Fa
šistai todėl kasdien vis dau
giau sušaudo neištikimųjų 
iš savo pačių tarpo.

Madrid, kovo 30. — Ispa
nijos kariuomenė sukirto 
10,000 italų ir vokiečių fa
šistų Cordobos fronte. Prie
šai buvo priversti sparčiai 
pasitraukt atgal. Fašistai 
nuvyti tiek, jog liaudiečiams 
telieka kelios mylios iki Al- 
karacejos. Gręsia pavojus 
fašistam artimoj Villahar- 
toj. Jeigu liaudiečiai užims 
Villahartą, tai fašistam ne
bus kaip pasitraukt iš Alca- 
racejos į Cordobą.

Liaudies armija atmušė 
fašistų ataką ties Aravaca, 
į šiaur-vakarius nuo Madri-

Dar vienas vakaras ir jau bus 
baigta prakalbų maršrutas New 
Jersey ir New Yorko ALDLD 
apskrity. Pasitaikė velykų sa
vaitė, tai katalikiškų žmonių 
kaip ir nesilankė prakalbose.

Pažymėtina, mūsų draugų su
pratimas bendro fronto yra ge
resnis negu pernai buvo. Atsi- 
nešimas į kitų srovių 
taipgi geresnis.

Gavau žinių, kad chicagiečiai 
rengiasi su pasveikinimais su
važiavimui. Iš Chicagos per toli 
atvykti; tik labai svarbiuose at
sitikimuose atvyksta. Bet chica
giečiai pasveikins ir aukų pa
siųs.

Visos kolonijos turėtų svei
kinti savo dienraščio “Laisvės” 
suvažiavimą.

mas 
dar nė vienu žodžiu neprasi
tarė, ką jis mano apie Wag- 
nerio Darbo Santikių Įsta
tymą. Šis įstatymas pripa
žįsta nevaržomą darbinin
kam teisę organizuotis ir 
užgiria, kaipo visų darbi
ninkų atstovę, tą uniją, ku
rią pasirenka dauguma dar
bininkų.
Užtvirtintas Farmų Morgi- 

čių Įstatymas
Vyriausias Teismas taip

gi vienbalsiai parėmė Fra- 
zier-Lemkės Farmu Morgi- 
čių Moratoriumo įstatymą. 
Šis įstatymas duoda teisę 
negalinčiam atsiteisti skolas 
farmeriui reikalaut laiko 
pratęsimo; leįst jam dirbti 
savo farma. 'mokant neper- 
didelę renda ir atnivkt tuo 
tarpu esančia federalio teis
mo kontrolėj savo farmą bė
gyje trejų metų.

Vis tai yra Roosevelto 
Naujosios Dalybos įstatymų 
laimėjimai.

dai juo drąsiau reikalauja 
pripažint tą uniją kaip vie
nintelę atstovę visų 60,000 
Chryslerio darbininkų. Nes 
šalies Vyriausias Teismas 
kovo 29 d. užgyrė geležinke
lių darbininkų unijas kaip 
teisėtas darbininkų atstoves 
derybose su samdytojais.

Bet manomą, kad iki ki
tos savaitės nebus prieita 
prie sutarties tarp Chrysle
rio ir Jungtinės Auto. Dar
bininkų Unijos, bent iki 
John L. Lewis, Industrinių 
Unijų Organizavimo komi
teto pirmininkas, sugrįš iš 
New Yorko į Lansingą.

Madrid, kovo 30. — Res
publikos gynėjai padarė sė
kmingų žingsnių prieš fašis
tus Universiteto Mieste, kur 
priešam gręsia apsupimas.

Fašistų štabas, Cordoba 
fronte. — Fašistai praneša, 
kad jie atakuoja valdžios 
armijos pozicijas Saragossa 
fronte rytinėj Ispanijoj. Sa
kosi atmušę respublikos gy
nėjus, kurie puolė fašistus 
O r gi va srity j, į rytus nuo 
Malagos.

London. — Anglijos ir 
Francijos diplomatai kovo 
29 d. sutiko, būk “nesą įro
dyta,” kad Italija, Vokieti
ja ar kas kitas laužė nesiki
šimo sutartį, kuri buvo- pa
sirašyta vasario 20 d.

Bet Anglijos užsieninė mi
nisterija yra gavus liudiji
mų nuo savo karo laivyno 
oficierių, jog Mussolinis ko
vo 5 d. atsiuntė Ispanijos 
fašistams per Cadiz prie
plauką 5 iki 10 tūkstančių 
Italijos kareivių.

N. Y. Times koresponden
tas iš Londono pakartoja, 
kad Anglija nenori supykint 
Mussolini.

Madrid, kovo 30. — Ispa
nų liaudies armija sukriuši- 
no generolo Franco fašistus 
ir 10,000 italų ir nazių jo 
talkininkų. Tankais, lėktu
vų bombomis, rankinėmis 
granatomis, kulkasvaidžiais 
ir durtuvais liaudiečiai iš
mušė priešus iš pozicijų ir 
atėmė iš jų Alcaracejos mie
stą, Pozoblanco srityj, 80 
mylių į pietus nuo Madrido. 
Nugalėti fašistai bėga lin
kui Cordobos.

Respublikos armijos va
dai sako, kad bėgantieji na- 
ziai, italai ir ispanai fašis
tai nepasieks Cordobos; jie 
būsią apsupti ir jeigu nepa
siduosią, tai liksią “į šmotus 
sukapoti? ’

Dabar Pozoblanco srityj 
fašistai tebeturi jau tik vie
ną miestelį Villanueva del 
Duque, apie 3 mylias nuo 
Alcaracejos, bet fašistų po
zicija ir čia jau kliba.

Pietiniame fronte liaudies 
lakūnai bombomis visiškai 
sunaikino fašistų štabą 
Montoro mieste. Guadalaja
ros fronte respublikos gynė
jai su tankais, artilerija ir 
bombiniais lėktuvais laužia 
fašistus atgal ir grumiasi 
linkui priešų tvirtovės Si- 
guenzos, už 72 mylių į žie
mių rytus nuo Madrido.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teismas 
5 balsais prieš 4 užgyrė 
Washingtono valstijos įsta
tymą, kuriuom buvo nusa
koma, kiek samdytojai turi 
būtinai mokėt algos mote
rims darbininkėms. Šiuo ta
rimu Vyriausias Teismas 
kovo 29 d. panaikino bent 
du pirmesnių savo tarimu.

14 metų atgal tas teismas 
buvo apšaukęs “priešingu” 
konstitucijai Washingtono 
valstijos įstatymą, nusta
tantį moterims būtinas, mi
nimum algas. Dabar gi tei
sėjų dauguma su Hughes, 
Vyriausio Teismo pirminin
ku, priekyje atrado, jog vi
suomeniškai - ekonomi n ė s 
“sąlygos persimainė,” ir 
toks įstatymas yra naudin
gas “žmonių sveikatos ir ge
rovės apsaugai.”

Pernai birželio mėnesį 
Vyriausias Teismas 5 bal
sais prieš 4 panaikino tokį 
įstatymą New Yorko valsti
joj, kuriuom buvo nustaty
ta, kiek samdytojai turi bū
tinai mokėti algos moterims 
ir vaikams darbininkams. 
Dabar gi vienas iš teisėjų, 
Owen J. Roberts permainė 
savo pernvkščią nuomonę ir 
parėmė Washingtono vals
tijos įstatymą delei mini
mum algos moterims darbi
ninkėms ir tarnautojoms.

Kada žmogus ar grupė žmo
nių ima puldinėti Komunistų 
Partiją, tai objektingai suside
da su visais darbininkų prie
šais.

Veikdami viename punkte su 
reakcija susiartina ir kitais 
punktais.

Sklokos likučiams istorija iš
imties nedarys. Jie gali sau 
dangstytis “komunistinės opozi
cijos” vardu, puoštis kairiom 
frazėm, tas padėties neatmaino.

Juodi tikslai ir po gražiais 
papuošalais pasilieka juodi.

London, kovo 30.—Viena 
Vokietijos radio stotis pra
nešė, kad Malagoj ir keliose 
kitose vietose padaryta su
kilimo sąmokslai prieš Ispa
nijos fašistų galvą gen. Fr. 
Franco.

Kiti pranešimai skelbia, 
jog fašistai sušaudė 30 savo 
oficierių ir kareivių Tetua- 
he, Ispaniškoj Morokkoj, 
kaip sukilėlius prieš fašistų 
vyriausybę.

La Linea, fašistų prie
plaukos komandantas Jimi
nez, liko prašalintas iš vie
tos kaip nepasitikimas fa
šistam.

Reuterio žiniomis iš Ma
lagos, pereitos savaitės gale 
buvo sušaudyta 20 Italijos 
kareivių ir keli puskarinin
kiai Algeciras’e už suokal
bius prieš Ispanijos fašistus.

Sakoma, jog daugiausia 
naziai šnipai susekę tuos są
mokslus prieš generolą

Janonai Išžudė bei įkalino 
200 Mandžuru Partizanų 
Tokio. — Dviejų dienų 

kovoj tarp Manchukuo par
tizanų ir Japonijos kariuo
menės liko nukauta 20 japo
nų. kaip pranešta kovo 29 d.

Kariška japonu vyriausy
bė už tai sušaudė bei ilgiem 
metam įkalino 200 mandžu- 
rų darbininkų, valstiečių,, 
mokvtojų ir tautinių biznie
rių, kovojančių prieš Japo
nijos viešpatavimą Man
chukuo krašte.

kams darbininkams. Dabar
tinis Vyriausio Teismo 
sprendimas yra laikomas 
netiesioginiu užtvirtinimu 
panašių įstatymų ir penkio
likoje kitų valstijų.
Vyriausias Teismas Turėjo 
Pripažint Teisę Geležinke

liečių Unijoms
Tą pačią dieną Vyriausias 

Teismas vienbalsiai užgyrė 
ir 1934 m. geležinkelių dar
bo įstatymą, pripažindamas 
valdžiai teisę palaikyt ko- 
lektyves (bendras) darbi
ninkų derybas per jų unijas 
su samdytojais “tarpvalsti- 
jinėj” prekyboj.

Bet, savo tarimą daryda- 
Vyriausias Teismas

Man pasakojo, kad 
Steponavičius, sklokos 
stambus žmogus, (Cliffside, 
N. J.) jau ir prezidento Roose
velto atvaizdą laukan išmetė. Ir 
Rooseveltas “perkairus.”

Kazys jau republikonas. Agi
tavo už Landoną; veikia su re- 
publikonais.

Brooklyniečiai, Vincas Čepu
lis ir Skirmontas paaukojo “Vil
niai” po porą dolerių. Hillsidie- 
tis J. Gasparaitis taip pat. Jis 
užsidėjęs pareigą kas metai 
“Vilniai” aukoti. Drg. J. Weiss 
pasimokė jo už 2 metus (po $1) 
į “Vilnies” Radio Kliubą.

Manau, ir daugiau rytiečių 
paseks tuos draugus.

Vyriausias Teismas Turi 
Būt Pataisytas

Washington. — Neparti- 
jinė Darbo Lyga, turinti 
virš 2,500,000 nariu, dau- 
giausia darbininkų unijistų, 
atžymi, kad vyriausias Teis
mas dabar jautėsi privers
tas padaryt šiuos pažanges
nius tarimus. Nepartijinė 
Lyga kovoja už Vyriausio 
Teismo pataisymą šešiais 
jaunesniais, pažangesniais 
teisėjais, pagal Roosevelto 
planą.

Vyriausias Teismas davė 
šiuos nusileidimus, norėda
mas parodyt,’ būk ir be Roo
sevelto plano įvykdymo jis 
esąs gana “pažangus”. Bet 
Nepartijinė Darbo Lyga 
persergėja, kad piliečiai ne- 
apsigautų tuom vyriausio 
Teismo neva “pažangumu.” 
Sako, dabar juo labiau turi 
būt pasmarkinta kova už to 
teismo pataisyma pagal pre
zidento Roosevelto planą.

Valencia, Ispanija.—Res
publikos karo laivai bom
bardavo fašistų radio stotį, 
italų lėktuvų stovyklą ir is
panų fašistų tvirtoves Ba
learic salose. Padarė 
šams daug nuostolių.

Franco.
Londonan ateinantieji 

pranešimai vis dažniau kal
ba apie kivirčus tarp Ispani
jos fašistų ir Mussolinio ka
reivių įvairiuose frontuose. 
Italai nusivylę. Jie sako, 
kad generolas Fr. Franco 
pasiuntė italus į Brihuegą 
ir kitas tokias vietas Guada
lajaros fronte, kur ispanai 
Franco kariai bijojo patys 
eiti. Ispanai fašistai gi vadi
na italus bailiais, kad jie 
taip kulyvarta bėgo nuo Is
panijos liaudiečių ir tarp
tautinės brigados.

Daugelis italų karių jau
čiasi apgauti. Juos žadėjo 
vežti į Ethiopiją, o atvežė 
į Ispaniją.

Neoficialiai pranešimai iš 
Morokko tarntaut. srities 
Tangiero skelbia, jog ispanų 
fašistų sušaudyti 30 orlai- 
vyno oficierių ir kareivių 
buvo daugiausia italai.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Fašistai Sumušami ant že
mės, Ore ir Ant Vandens
Valencia, Ispanija, kovo 

30. — Respublikos valdžia 
paskelbė, kad jinai laimi 
pergales prieš fašistus vi
sur: sausumoj, ore ir ant 
vandens.

Pranešama, jog vienas Is
panijos karo laivas suėmė 
fašistų prekybos laivą Gi
braltaro srityj.

Suokalbiai, Sukilimai 
Prieš Ispanų Fašistus

Trečiadieni, 31 Kovo-March
J. Kasmočienės Salėje

91 Steamboat Rd., Great Neck, N. I
1 1 • tfwfrW

Penktadieni, 2 Bal.-April
Lietuvių Salėje

407 Lafayette St., Bridgeport, Coni
—--------------r-

Sekmadieni, 4 Bal.-April
Lietuviu Salėie

243 Front St., New Haven, Coni 
Pradžia 2:30 vai. dieną

Tą pačią dieną vakare, prakalb< 
bus Waterburyje, Venta Svetainėj 
103 Green Street.

New York. — Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
teto pirmininkas John L. 
Lewis karčiai atsiliepė į pa
reiškimą Wm. Greeno, Am
erikos Darbo Federacijos 
prezidento, kas liečia sėdėji
mo streikus. Green, mat, 
paskelbė, būk sėdėjimo 
streikai esą “neteisėtas už
grobimas svetimos nuosa
vybės.”

Lewis kovo 29 d. pavadi
no tą Greeno pareiškimą 
“charakteringai bailiu ir 
niekšišku.” Lewis sako, jog 
Green yra pardavikas “sa
vo gentės” (darbininkų) ir 
už tai Green “gauna padė
ka nuo Amerikos Farikan- 
tų Susivienijimo.”

Geltonasis Darbo Federa
cijos galva Green išleido sa
vo manifestą prieš sėdėjimo 
streikus tuoj po to, kai Fa
brikantų Susivienijimas pa
skelbė, kad jo advokatai pri
pažino tokius streikus 
“priešingais įstatymams.”

Sukilimas Indijoj Prieš 
Angliją

Bombay. India, kovo 3Q.— 
Prieš Anglija sukilo Wasiri 
gentės žmonės šiaurinėj In
dijoj. 200 sukilėlių kovoj su 
anglais, su anglų kareiviai 
liko nušauti ir 100 sužeista. 
Tik anglu tankai ir lėktu
vai. pagaliaus, išblaškė su
kilėlius. 

■ ■ ! 11 ■ . ■ I ■ ■ —
V a t ikanas. — Popiežius . 

tiek pasveiko, kad iau nerei
kia ji vežioti krėsle ant ra
tų. Jis pats vaikščioja.

sigelbėjo valtelėmis. Du jų 
tapo nuplikyti garu iš dū
dos, kurią pramušė’ fašistų 
šovinys. 4Francija del to 
rengia protestą Ispanijos 
fašistam.________________
sutikau geriausiais norais, šir
dingiausių korespondentų. Mes 
senai dirbanti prie laikraščių 
galime duoti jiems gerų patari
mų, arba bent iškelti klausimų 
diskusijai, kuri būtų naudinga.

Draugai korespondentai, ben
dradarbiai, irgi, rengkitės su pa
tarimais, pasiūlymais.
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Sako, Roosevelto Planas Praeis
Senatorius La Follette teigia, kad pre

zidento Roosevelto planas reformuoti 
augščiausį šalies teismą per senatą pra
eis lengvai. Kad jis praeis per žemesnįjį 
atstovų butą (kongresą), tai jau buvo 
išanksto numatyta, nes dauguma kong- 
resmanų pasisakę už tą planą. Bet se
nate kol kas padėtis vis ūkanota.

Iki šiol, pasak senatoriaus La Follette, 
29 senatoriai pasisakė už prez. Roosevel
to planą, o 18—prieš; apie 28 senatoriai 
(demokratai) dar nepasisakė, kur jie sto
vi, bet manoma, kad, reikalui prisiėjus, 
didesnė dalis jų stos su prezidentu. Pri
dėjus prie jų senatorius Norris, Lundeen 
ir Lafayette, sako senatorius La Follette, 
susidarys 51 senatorius už Roosevelto 
planą. Kadangi viso senatorių yra 96, 
tai, reiškia, prezidentas gausiąs didelę 
daugumą.

Santikyj su teismo reforma, Labor’s 
Non-Partisan League (Darbininkų Ne
partinė Sąjunga), kurią sudaro darbo 
unijos, ruošia eilę masinių mitingų ko
vai už reformos pravedimą. Balandžio 
mėn. 19 d. įvyks visuose didesniuose mie
stuose masiniai mitingai, kur bus reika
laujama, kad senatoriai ir kongresma- 
nai balsuotų už Roosevelto planą.
1 Be abejo, nesnaudžia ir reformos prie
šai: jie taipjau derina savot jėgas kovai 
prieš siūlomą reformą. Bet milžiniškos 
Amerikos žmonių masės stovi šiuo klau
simu su siūloma reforma. Mes iš pat 
pradžių rėmėm šią reformą ir ją remsi
me.

ant iš marksistinio taškaregio, kad bur
žuaziniai kraštai siunčia Sovietų Sąjun- 
gon du ir net 'tris kartus daugiau šnipų, 
žalotojų, diversantų ir žudeikų, negu į 
buržuazinius kraštus?”

Be trockistų, veikusių Sovietų Sąjun
goj, jie turi savo rezervus ir užsieny j. 
Du trečdaliai Ketvirtojo Internacionalo 
(Trockio sukurto) susideda iš šnipų ir 
diversantų, sakė Stalinas. Norvegijoj 
veikia žulikas Sheflo, globotojas Trockio; 
Franci jo j Suvarino grupė, Vokietijoj — 
Ruth Fišeriūtė, Maslovas, Urbans ir eilė 
jiems panašių. Jungtinėse Valstijose 
trockistai sukasi aplink Max Eastmaną, 
trockistą ir Sovietų Sąjungos žmonių 
šmeižiką.

Drg. Stalinas nurodė, kad komunistai 
turi užtenkamai pajėgų, užtenkamai en
ergijos, užtenkamai žmonių užduoti 
kontr-revoliuciniam trockizmui mirtiną 
smūgį. Bet jie turi geriau apsiginkluoti 
marksizmu-leninizmu. Reikia lavinti 
nauji kadrai, nauji veikėjai. Kiekvie
nas komunistas turi stovėti sargyboj; 
privalo būti budresnis, privalo nesidi- 
džiuoti, o mokintis ir dirbti, susirišti juo 
tampriau su masėmis, budėti. Tik tuo
met trockizmas bus sutrėkštas galutinai.

Aišku, tai, ką Stalinas taikė Sovietų 
Sąjungos komunistams, labai tinka visų 
kraštų komunistams, tame skaičiuje ir 
Jungtinių Valstijų komunistams.

nijos dvarponių, monarchistų ir fabri
kantų. Tik respublika pereitą vasarą 
suteikė Baskijai autonomiją, teisę tvar
kyti savo reikalus, kaip jie mano geriau
siai bus. Dėlto baskai, nepaisydami vis
ko, ir eina išvien padėti respublikai lai
mėti kovą su fašizmu. Jie sudarė laiki
ną savo valdžią, kurion įeina: 4 katali
kai, 3 socialistai, 1 komunistas (darbo 
ministeris), ir trys respublikonai.

Na, o Ispanijos katalikų dvasiškijos 
dauguma griežtai remia fašistus ir lai
mina maurus, nazius ir Italijos fašis
tus, kovojančius su respublikos armija.

Pasaulio katalikų dvasiškija, su Va
tikano papa, taipgi remia Ispanijos fa
šistus, žudančius Ispanijos žmones, kurie

stovi už laisvę ir gerbūvišką žmonių gy
venimą. Lietuvių kunigija, aišku, eina 
išvien su Ispanijos kunigais ir klerika
lais.

KLAIDŲ ATITAISYMAS
Pereitojo pirmadienio “Laisvėje”, No. 

74, kovo 29 d., editoriale liko nepastebėta 
* klaida, kurią čia atitaisome. Pirmaja

me editorialo straipsnelyje, užvardyta
me Komunistų Partijos Laiškas Socia
listų Suvažiavimui, trečiame numeriuo- 
tame paragrafe sakoma: “už augščiau- 
siojo seimo suvaldymą, ir Farmerių-Dar- 
bo Partijos pasekmingesnį auginimą.” Gi 
ten turėjo būt pasakyta: už augščiausio- 
jo teismo suvaldymą, ir t.t.

Iš Lietuvos Baltinienę jšteisino.

Ruoškimės
Iki “Laisvės” bendrovės dalininkų su

važiavimo (balandžio 11 d.) pasiliko ma
žiau, negu dvi savaitės.

Dar kartą kreipiame dome visų mū
sų šėrininkų, visų draugų ir draugių, 
kviesdami juos skaitlingai dalyvauti su
važiavime.

Suvažiavimas teįvyksta tik vieną kar
tą į metus. Dėlto prie jo reikia prisi
ruošti su sumanymais, kaip pagerinti 
laikraštį, kaip jį paskleisti žmonėse.

Daugelyj kolonijų renkamos aukos pa
sveikinimui suvažiavimo. Tai gražus 
darbas. Tikimės, kad jis bus pasektas 
visur nuoširdžiai ir duosniąi.

valandą 32, 35 ir 38 centus. 
Kokia aukščiausia mokestis 
šioj dirbtuvėj, neteko sužinoti. 
O xapie slėpimą mokesties, 
kiek gaudavo į valandą, pa
aiškėjo, kad darbininkai sar- 
matinos bent kam sakyti, kad 
jie tiek mažai gauna algos.

Darbininkų Reikalavimai

1) Mažiausia mokestis turi 
būt 50 centų į vai.

2) Dabar turintiems 41 
centą ir aukščiau, turi būt pa
kelta 10 centų į valandą.

3) 40 valandų darbo savai
tė.

4) Nuo šmotų dirbantiems 
pakelti 30 nuošimčių.

Drg. J. Stalino Kalba
. Tik šiomis dienomis tapo spaudoj pa

skelbta kalba, kurią d. Stalinas sakė So
vietų Sąjungos Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto pilnatyj (plenume). Ji la
bai įdomi ir instruktyvi. Kai mes ją 
gausim, bandysime plačiau supažin
dinti mūsų skaitytojus su jos turiniu. 
Dabar tik galime pasinaudoti tuo, ką ži
nių agentūros pranešė, smulkutėmis kal
bos ištraukomis.

Žymėdamas kontr-revoliucinio trockiz- 
mo veiksmus Sovietų Sąjungoj, d. Sta
linas pabrėžė, kad trockistai dėlto galė
jo Sovietų Sąjungoj įsisprausti į augštes- 
nes vietas (vyriausybėj ir partijoj) ir 
pridaryti žalos, kad Partijos nariai per
daug buvo neatsargūs, apsileidę, “sušvel- 
nėję,” imą viską be reikiamo budrumo. 
Dėlto jie .per neatsargumą nesąmoningai 

į pasitarnaudavo žalotojams.
I Pasak d. Stalino:

“Mūsų Partijos draugai, susidomėję 
ekonominėmis kampanijomis ir nepapra
stais ekonominiam fronte statybos pasi
sekimais, visai paprastai pamiršo labai 
svarbius faktus, kurių bolševikai neturi 

•Į teisės pamiršti.
“Jie pamiršo, kad Sovietų Sąjunga yra 

apsupta kapitalistinių kraštų—tai reiš
kia, kad ji yra viena šalis, įsteigusi so
cialistinę tvarką, o aplink ją daug kraš
tų, buržuazinių kraštų, gyvenančių senu 
gyvenimu. Šie kraštai tik laukia pro
gos atakuoti Sovietų Sąjungą, sunaikinti 

’t ją, o jei ne sunaikinti, tai bent pažeisti 
*| ją, susilpninti josios galią.

“Šis pamatinis faktas buvo mūsų drau
gų Užmirštas. Bet šis faktas išspren
džia pamatą bendrų ryšių tarp kapitalis
tinių kraštų ir Sovietų Sąjungos.”

Nurodęs, kad buržuaziniai kraštai be
tarpiškai siuntinėja savo šnipus, žaloto
jus ir kai kada net žudeikas kits į kitą, 

ii d. Stalinas sakė: “Kodėl gi buržuazinių 
valstybių nusistatymas linkui Sovietų Są
jungos valstybės turėtų būti švelnesnis ir 
geriau kaimyniškesnis, negu linkui kita 
kitos buržuazinės valstybės?

“Argi nebus teisingiau pasakius, im-

Hitlerį Prisiuntęs Pats Dievas!
“Labor Chest News Service,” anti-fa- 

šistinis leidinys (už kovo mėn., 1937) 
paduoda Vokietijos Darbo Fronto virši
ninko, dr. Ley ištrauką kalbos, sakytos 
jaunų fašistų masiniam mitinge Berlyne. 
Darbo Frontas yra lyg ir kokia fašistinė 
unija, kurion suvaryta prievarta daug 
Vokietijos darbininkų, bet jų teisės ten 
apkarpytos ir patį Ley viršininku pa
skyrė “pats” Hitleris.

Be kitko dr. Ley pasakė:
Mes tikime šioje žemėje tiktai į Hitlerį. 

Mes tikime, kad nacionalis socializmas (na- 
zizmas) yra vienintelė tikyba ir mūsų žmo
nių išganymas. Mes tikime, kad danguje 
yra dievas, kuris sutvėrė mus, vadovauja 
mums ir viešai suteikė mums savo palaimi
nimą. Mes tikime, kad dievas prisiuntė 
mums Adolfą Hitlerį, idant jis suteiktų pa
grindą Vokietijai gyvuoti per amžius. »
Tai visai panaši kalba į tas, kurias se

niau Rusijos ir Lietuvos dvasiškija skel
bė apie carą. Kunigija tvirtino, kad ca
rą dievas pastatė žudyti ir spausti Ru
sijos liaudį. Tačiau, kai žmonės sukilo, 
tai caro nebeliko nei ragučių nei nagu
čių. Galime dr. Ley užtikrinti, kad tas 
pats bus ir su “dievo pasiuntiniu Hit
leriu.”

Dorą Katalikų Žygiai
Tie mūsų skaitytojai, kurie dar neper

skaitė pereito pirmadienio “L.” laidoj til- 
pusio straipsnio, “Baskų Katalikai Ko
voja už Demokratiją ir Laisvę, būtinai 
turėtų perskaityti. Tai nepaprascai įdo
mus straipsnis, aiškiai parodąs dorų ka
talikų, doros katalikų dvasiškijos nusi
statymą einamojo Ispanijoj karo klausi
mu.

Baskijos katalikai milžiniškoj 'daugu
moj griežtai stovi už respubliką, prieš fa
šizmą. Dauguma dvasiškijos taipgi eina 
su respublika. Katalikų rašytojas Anto
nio Salsedo labai aiškiai pasakė:

Mums, katalikams baskams, respublika 
davė tautinę savivaldybę, o tai mums, bas- 
.kams, reiškia ir mūsų katalikiškos "bažny
čios laisvę. Fašistai gi generolai.. .vėl 
atims nuo mūsų, katalikų baskų, autono
miją.

Ilgą laiką Baskija buvo pavergta Ispa

Dviejų Suvalkiečių Byla 
Apeliaciniuose Rūmuose
Kovo 8 d. Apel. rūmai vieša

me posėdyje sprendė dviejų 
Su v. Kalvarijos ūkininkų — 
Vinco Jakubausko ir Albino 
Butavičiaus bylą.

Kaltin. akte sakoma, kad 1936 
m. gruodžio 5 d. Marijampolės 
saug. policija, padarius Kalva
rijos vals., Janaukos km. V. Ja
kubausko bute kratą, radus 687 
nelegaliai išspausdintus atsišau
kimus, kuriais aštriai kritikuo
jama režimas ir valdžios žmo
nės: nepalankiai kalbama apie 
sumanymą steigti darbo stovy
klą, apie tautininkus ir tt.

Kvotos metu Jakubauskas pa
reiškęs, kad Alb. Butavičius 
prašęs jį leisti savo grįčia pasi
naudoti, tai jis ir leidęs, o kitą 
dieną — radęs Butavičių savo 
grįčioje bespaudžiantį atsišauki
mus.

Jakubauskas su Butavičium 
kaltinami tuo, kad tarp savęs 
susitarę ir bendrai veikdami iš
spaudę 703 atsišaukimų, kuriais 
keliamas nerimas, kas yra 
įmatyta Taut, ir valst. saug. 
įst. 27, 26 ir 14 str. str.

Teismo posėdy tardomi kaip 
liudytojai saug. polic. valdinin
kai neigiamai charakterizavo 
Butavičių: jis aktingai dalyva
vęs Suvalkijos krašto ūkininkų 
judėjime ir tt.

Liud. EI. Jakubauskienė sako, 
kad policija vertus ją sakyti, 
jog Butavičius spaudęs jų grį
čioje atsišaukimus.

Prokuroras p. Monstavičius 
nekalbėjo, tik pareiškė, kad kal
tinimą palaikąs. Butavičiaus 
gynėjas adv. J. Naujokas sako, 
kad Butavičiui prikišamas nusi
kaltimas esąs nepatikimas. Jei
gu jau Butavičius ir būt spau
dęs tokius atsišaukimus, tai ar
gi jis eis spausti nelegalių atsi
šaukimų į šaulių būrio raštinę 
(Jakubauskų bute buvo šaulių 
būrio raštinė, o Jakubauskienė 
būrio sekretorius). Ir ne tik

spaudė, bet išspaudė ir platino, 
o rytojaus dieną pas Jakubaus
kus buvo talka, susirinko sveti
mų žmonių, visi atsišaukimus 
matė, o paskui, vakarop ir po
licija atsirado. Jei taip Butavi
čius būtų daręs, tai būtų daręs 
provokaciją... Be to, iš atsi
šaukimų teksto matyt, kad jis 
rašytas inteligento, gerai su
prantančio visuomenės ir vals
tybės gyvenimo reiškinius ir ži
nančio faktus, pav., uždraudi
mas javus išvežti į užsienį, 
“Lietūkio” tvirtos javų kainos 
ir tt. čia esą kas noųs paslėpta. 
Adv. Naujokas prašo rūmus tei
siamąjį Butavičių išteisinti.

Teisiamasis Jakubauskas gi
nasi pats: jis sako, kad atsišau
kimų pundą radęs laukuose ir 
parsinešęs namo. Kad jo grįčio
je Butavičius spaudęs atsišauki
mus, jis nematęs ir nežinojęs.

Prašo išteisinti.
Apel. rūmai Jakubauską pri

pažino kaltu ir nubaudė 1^2 
metų s. darbų kalėjimo, o Buta
vičių išteisino.

Jakubauskui kardomoji prie
monė palikta ta pati — kalėji
mas, o Butavičius tuojau iš-ka
lėjimo paleistas.

Tarnaitė Nešės su Savim 
480 Egz. Laikraščių

1936-1-27, saug.*polic. seklys 
Kauno polic. II nuov. iš gatvės 
nugabeno tarnaitę Felic. Valiko- 
naitę, pas kurią kratos metu 
rasta 480 egz. “Tiesos.” Valiko- 
naitė sakė gavusi iš nepažįsta
mos moters Lizos. Saug. polic. 
iššifravo, kad Liza, tai yra J. 
Platukaitė-Stasiulienė. J u o d vi 
abi buvo patrauktos kaltinamo
siomis už laikymą nelegalios li
teratūros.

Rūmai Valikonaitę nubaudė 
IV2 met. papr. kalėjimo, o Pla- 
tukaitę Stasiulienę 4 met. sunk, 
darbų kalėjimo.

Klaipėdiškis šoferis Pagavo 
Krintantį Pundą Atsi

šaukimų
1936 m. rugp. 4 d. Klaipėdoj, 

Malūnų g. 93 nr., policija pas 
pil. VI. Baltiną darė kratą. Kra
tos metu šoferis Statkus paste
bėjo iš 2-r o' aukšto žemyn krin
tant pundą atsišaukimų, kurį 
perdavė kratą dariusiam valdi
ninkui. Paaiškėjo,- kad atsišau
kimai pagaminti del seimo rin
kimų boikoto, darbo rūmų rinki
mų boikoto ir kt.

VI. Baltinas ir Albina Balti- 
nienė buvo areštuoti, patraukti 
kaltinamaisiais už nelegalės li
teratūros laikymą.

Kovo 8 d. Ap. rūmai Baltinų 
bylą sprendė ir VI. Baltiną nu
baudė 2 met. papr. kalėjimo, o

Nauja Lietuvių Mokslo 
Draugijos Valdyba

“Vilniaus žodis” 11 nr. pra
neša, kad vasario 28 d. Vilniu
je buvo Lietuvių Mokslo Drau
gijos visuotinis susirinkimas, 
26-tasis iš eilės. Į naują valdy
bą išrinkti: kun. A. Viskantas, 
dir. M. šikšnys, K. Stašys, adv. 
A. Juknevičius, kun. Flor. Ne- 
viera, M. Budrevičiūtė, A. Bieli
nis ; kandidatais: Br. Untulis, 
M. Gudėnas, V. Dasys. Į revizi
jos komisiją išrinkti: Ig. Bu- 
dzeika, A. Krutulys, VI. Nar
butas.

Vėliau, K. Stašiui iš valdybos 
pasitraukus, į valdybą įėjo Br. 
Untulis. Valdyba taip pasiskirs
tė pareigomis: kun. A. Viskan
tas—pirm., dir. M. šikšnys ir 
Br. Untulis—vicepirm., A. Bie
linis—kasim, M. Būdrevičiūtė— 
knygyn., A. Juknevičius—sekre
torium, kun. F. Neviera—na
riu.

75 Metai Kauno Kavinei
Pasirodo, kad Kaune, Laisvės 

ai. esanti Konrado kavinė šie
met švenčia 75 metų savo įsis- 
teigimo jubiliejų.

(Iš “L. ž.”)

Bayonne, N. J.

5) Išdirbus metus laiko sa
vaitė apmokamų vakacijų.

Išrinktas komitetas iš 8 dar
bininkų įteikė kompanijai rei
kalavimus.
Kompanijos Atsakymas Ant 

Darbininką Reikalavimą

1) 44 vai. darbo savaitė.
2) Prideda 10 nuošimtį.
3) Išdirbus virš 5 metų, 

duoda savaitę vakacijų, ir
4) Ponas pareiškė, kad esąs 

labai linksmas, kad darbinin
kai nesusirišę su išlaukine ko
kia nors organizacija bei agi
tatoriais (matomai, turi min
tyj CIO). Už tai kompanija 
pripažįsta darbininkams šią 
jų organizaciją.

Tai ir vėl pasiutęs ir atviras 
darbdavio pasityčiojimas iš 
savo vergų. Pripažįsta darbi
ninkam tą, ko jie visai netu
ri ir dar nenori turėti, nes bu
vo atvykęs CIO organizato
rius, tai neįsileido į svetainę. 
Didžiuma pareiškė, kad gal 
vėliau matys reikalą. (Neaiš
ku, kurią organizaciją kores
pondentas turi mintyje. — 
Red.?)

Su kompanijos išlygomis 
darbininkai nesutiko ir 24 d. 
kovo išryto susirinko prie dirb
tuvės ir nė vienas nėjo dirbti.

šioj dirbtuvėj dirba apie 
150 darbininkų ir jų tarpe yra 
apie 10 merginų.

Gerai, kad vieningai su
streikavo. Bet labai negerai, 
kad jie atmetė CIO. Tuomi 
užsidarė sau bent kokiam rei
kalui esant pagelbą iš milio- 
ninės organizuotų darbininkų 
armijos. O kompanija, savai
me aišku, sau pagelbininku 
turės visą valdančią klasę ir 
policiją, kuri kompanijai pa
reikalavus padarys savo buo
žių repeticiją ant darbininkų 
galvų.

Darbininkai! Taisykite klai
das, greičiausia stokite į uni
ją United Electrical and Ra
dio Workers of America, kuri 
yra dalis CIO.

Darbininkas.

Kuomet Chrysler automobilią kompanija nesutiko 
pripažinti United Automobile Workers of America 
unijos, tos kompanijos 6,000 darbininkų paskelbė 
sėdėjimo streiką. Darbininkai dabar apleido fabri
ką ir eina derybos tarp unijos ir kompanijos.

Iš Electro Dynamic Dirbtuvės

ši dirbtuvė daro elektromo- 
torus ir generatorius. Gruo
džio mėnesį praeitų metų 
dauguma darbininkų gavo pa
kelti nuo vieno iki 4 centų į 
valandą. Po kiek į vai. darbi
ninkai gaudavo, negalima bu
vo žinoti, nes vienas nuo kito 
kokiuo tai išrokavimu slėpda
vo savo uždarbį. O ant darbų, 
kaip mes vadinam “piece 
work,” nėkiek nepakėlė. To
kiu būdu darbininkas, dirbda
mas nuo šmotų ir norėdamas 
padaryti daugiau, kaip kad jis 
gauna į valandą, fturi galvoti, 
kad tai atsiekti. Vienok didelė 
didžiuma darbininkų negali 
dasivaryti nė iki gaunamos 
mokesties į vai., t. y., “day 
work,” nežiūrint skubėjimo ir 
galvojimo tokiuose ‘ atsitiki
muose. Kaip kada ir kaip kam 
užveizda parašydavo ant kor
tos “mašiną taisei,” ar tai 
“kaip kam pagelbėjai.” Tokia 
užvaizdos “geraširdyste” dar
bininkai jautėsi pajuokiami.

Darbininką Kantrybė 
Pasibaigė

Kovo 23 d. darbininkai su
sirinko į svetainę ir jau pradė
jo tartis apie reikalavimus pa
kėlimo mokesties. Paaiškėjo, 
kad daug darbininkų gauna į

ŠYPSENOS
Visą Istoriją Išplovė.

Nesurasdamas savo sudė
vėtų marškinių, studentas 
Siauragalvis klausia kartu 
gyvenančio studento Leng- 
vagalvio:

“Kur gi tu nudėjai mano 
marškinius?”

Lengvagalvis: “Į skalbyk
la nunešiau.”

Siauragalvis: “Kad tave 
perkūnas!... Nagi aš visą 
Anglijos istoriją buvau ant 
tų marškinių rankovgalių 
susirašęs!”

Surinko Juodvarnis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
I. A. V., Cleveland, Ohio.— 

Kadangi apie tas Ispanijos 
jaunuolių delegacijos prakal
bas jau buvo kito korespon
dento trūmpai atžymėta, tai 
jūsų aprašymo negalėsime su
naudoti. Atleisite. Ateityje 
prašome tuoj aus po įvykio pa
rašykite.

M. Tylūnui, So. Boston, 
Mass.—Apie ĄLD.LD kuopos 
susirinkimą ir drg. K. prane
šimą buvome gavę pirmiau 
nuo kito korespondento.
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Kur Išnaudoja Vaikus

S. Susna jūsų

Šeimininkėm Patarimai

ais

NUO CHIN1JOS MASKVON—TOLOKA

So. Boston, Mass

moky-

Dalyvavusi

turi būti laikomi švariai ir po 
gydytojo priežiūra nuo gimimo.

Ropes galima rauginti lygiai 
kaip kopūstus. Vokiečiai tą ge-

Aptepliojimąs baltai žemiau
sio trepo, kur nėr šviesos prie 
trepu, apsaugos nevieną žmogų.

Dietas, kuris pristato kalkių, 
fosforo ir vitaminą D, sulaiko 
dantų puvimą.

Komunistų Partijos 
Korespondentė.

vedė 
drau

su Is- 
fašis-

47%;
Connecticut—55%. Tai buvo

pranešimų
Knygos 

užsirašant 
centai.

Vidurvakarinių Valstijų 
' Lietuvių Moterų 

Konferencija

Knygos “Virėja 
Reikalai

rius mašinos gadynės apysako
se. Pradžioj devyniolikto šimt
mečio mergaitės ir berniukai 
septynių, aštuonių ir devynių 
metų amžiaus ėjo pareigas kai
po pilno laiko darbininkai. Dul
kėtos bovelnos išdirbystėj, 1820 
metais, sulyg Digest of Manu
facturers tų metu, kūdikiai su
darė 43- nuošimčius darbo spė
kos ; Massachusetts

BRIGHTON PARKO 
KLIUBO: A. Zabukie- 
Burokienė, O. Karaliū-

rizika nesveikatos vaikams. 
Kilo klausimas mokinimo. Pa
galiau publika ėmė kreipti 
domę j dirbančius vaikus. Viena 
valstija paskui kitą išleido’vers
tino mokinimosi įstatymus. Ta
da atėjo rubežiavimas valandų. 
Massachusetts pirmiausia, 1842 
m., įvedė 10 valandų dieną vai
kams žemiau dvylikos metų. 
Connecticut ėmė žingsnį toliau, 
įvesdama 10-ties valandų dieną 
vaikams žemiau 14 metų.

Sekamose šio skyriaus laidose 
pakalbėsime apie vaikų darbo 
įstatymus.

Vertė Suzanna Kazokytė.
Sylvia Sidney lošė svarbia ro

lę judvie “Fury” ir paskutinis 
jos judis “You Only Live Once” 
patartina kiekvienai pamatyti.

Lygios dalys pirkto ar namie 
gaminto “French dressing” 
(padarytas iš acto, alyvų alie
jaus, druskos, cukraus, trupučio 
paprikos) ir rūgščios Smetonos, 
gerai išplaktas, padaro tirštą ir 
skoningą padažalą salotoms.

Šiandieninė streikų banga dar 
kartą įrodė, kad moterys darbi
ninkės nei kiek ne prasčiau ko
voja už savo reikalus už vyrus 
streikierius. Kaipo pavyzdį ga
lima paimti kad ir New Yorko 
dešimtukinių krautuvių streiką. 
Užpultos policijos, 60 darbinin
kių taip narsiai gynėsi, kad 
ėmė net 120 stambių, musku- 
lingų, ir, aišku, brutališku po- 
licijantų jas prašalinti iš krau
tuvės. Ir tas dedasi po visa šalį. 
Visur moterys parodo didelio 
kovingumo, neretai dar ir vy
rai gali iš jų pasimokinti.

St. Louis, Mo. — Darbo 
Federacijos atžagareiviai 
vadai suspendavo iš miesto 
unijų centro delegatus 4 in
dustrinių unijų.

čia prisieina pažymėt kaip 
geografinis, taip ir industrinis 
plotas, kur darbo spėka žymėti
nai žemai teapmokama, taipgi 
vaikai niekad neturėjo protek
cijos, kad tinkamai pildyti 
verstino mokinimosi įstatymą.

Dabartinis tyrimas per Na
tional Child Labor Committee 
išvilko aikštėn apgailėtinų davi-

dūdos traukė aliejų iš netolimų 
šaltinių. Visas mokyklos namas 
buvo pritvinkęs gasais nuo alie
jaus. Bet tikras kaltininkas vei
kiausiai nebus surastas. Pasta
tys žuvusių “atminčiai” pamin
klą ir tuomi bandys užgydyti 
tėvų žaizdas ir nudžiovinti jų 
ašaras.

Salotoms žalumynai pageri
nami, jeigu prieš lėiką jie nuva
lyti, vandenyje truputį palaiky
ti ir liuosai apvynioti (švariame 
abruse, ,ir padėti ant kelių va
landų šaltoj vietoj.

organizavimo 
svarbus. Kultūros 
ir įvairūs bėganti 

reikalai. O jų randasi daugybė. 
Delei jų ir šaukiama konferen
cija.

Pas mūsų lietuves moteris ga
bumų netrūksta, tik reikia vi
sas sutraukti į vieną galingą or
ganizaciją, nežiūrint pažiūrų 
skirtumo. Svetimtautės jau turi 
suorganizavusios desėtkus tūks-

Komunistų Partija ir Am. 
Lietuvių Darb. Literatūros 
Draugijos 20-tos kuopos Mote
rų Skyrius sykiu apvaikščiojo' 
Tarptautinę Moterų Dieną kovo 
7-ta, Lietuvių svetainėj.

Jaunuolė Elsie žemaitukė bu
vo to vakaro pirmininke ir pa
sakė įžanginę prakalba labai 
aiškiai ir gerai. Ji aiškino, ką 
reiškia virš minėta šventė ir tt.

Garbė jums, Elsie, už gerą iš
silavinimą pirmininkauti, o d. 
Žemaitienei už dukrelės taip 
gražiai išauginima ir išmokini- 
mą darbininkiškoj dvasioj. Mū
sų Elsie vos 14 metų amžiaus 
teturi, o jau užima tokia svar
bią vietą. Kiti mūsų veikėjai ir
gi turėtų pagalvoti apie savo 
vaikus.

Paskiau pirmininkė pakvietė 
tarptautišką mergaičių chorelį, 
kuri pirmiau vadovavo Florence 
žvirbliutė. o dabar yra pakvies-

Kūniškas nuovargis veda prie 
miego, protiškas nuovargis iš
varo miegą.

tarti ar parodyti, kaip tas ar 
kitas darbas turėtų būti atlie
kamas—pačios p a d a r ydavom, 
nors ir nebūdamos komisijoj. 
Bet dabar visai kitaip dalykai 
stoVi.

tų kūdikių. Bet jie žudomi tiks
liai. Madrido gatvės raudonos 
nuo kraujo kūdikių, kuriuos žu
do budeliai fašistai iš orlaivių. 
Jų veideliai sudraskyti, kiti be 
akių, be rankų ir kojų. Jie guli 
ant griuvėsių to karžygiško 
miesto, miesto, kuris pajėgia at
silaikyti, kad ir prieš žvėriš
kiausius puolimus. Argi stebėti
na, kad Ispanijos liaudis, mote
rys ir vyrai ir net vaikučiai au
kauja savo gyvastį, kad tik su- 
kriušinus tą didžiausią darbo 
žmonių neprietelių — fašizmą? 
Laimėjimas liaudies fronto reiš
kia skaisčią, saulėtą ateitį Ispa
nijos kūdikiams; laimėjimą viso 
pasaulio proletariato. Remkime 
dar stipriau Ispanijos liaudį!

B. E. Senkevičienė.

Mums visiems yra svarbu or
ganizuotis. Moterų jokios stip
resnės organizacijos neturime. 
Taigi ir šaukiama ši konferen
cija, kad užmegsti tampresnius 
ryšius su visomis moterų orga
nizacijomis. Moterų Draugija 
“Apšvieta,” kaipo seniausia lai
sva draugija, kuriai Šiais me
tais sukanka 30 metų jos gyva
vimo, sumanė, kad reikia su
šaukti visų Vidurvakarinių Val
stijų Lietuvių Moterų Taikos ir 
Socialės Gerovės Konferenciją.

Karas mums jau prieš akis 
stovi. Jaunimo 
klausimas 
klausimas

Aš labai žingeidauju ir go
džiai skaitau moterų darbinin
kių skyrius “Laisvėje” kas tre
čiadienį ir “Vilnyje.” Net lau
kiu tų numerių, ba žinau, kad 
rasiu pačių moterų parašytų ar
ba išverstų naudingų straipsnių.

Nežinau, kaip kitos draugės 
įvertina tuos skyrius ir kaip 
plačiai skaito. Vienok, kartais 
pasitaiko sueit su tokiomis mo
terimis, kurios tik trečiadienio 
“Laisvę” nusiperka arba pasi
skolina “skyrių” nuo kitų drau
gių, kad žinotų, ką “bobos” pa
rašė. Ypatingai jos žingeidaūja 
apie sveikatą ir valgių' gamini
mą.

Man rodos, visas trūkumas tų 
skyrių yra, kad permažai ran
dasi bendradarbių iš moterų. 
Prisimena pereito pavasario 
Moterų Suvažiavimas Brookly- 
ne. Buvo gana skaitlingas, ro
dos, apie šimtas delegačių. Bu
vo gana gabių, ėmė balsus ir 
nuosekliai rišo pakeltus klausi
mus. Viena draugė, šalę manęs 
sėdėdama, man ištarė; “Ve, kam 
čia reiktų tų maršrutų ir siun
tinėjimo kalbėtojų, kadangi be
veik kožnoj kolonijoj yra gabių 
agitatorių ir gali iš jų būti ge
rų kalbėtojų, žiūrėk, kiek čia 
ima balsą! Ir kaip joms sekasi! 
Tik nežinia, delko jos tėra 
mums taip mažai žinomos.”

Ištikro, ta draugė teisybę pa
sakė. Didžiuma delegačių, suau
gusių ir jaunų, gana gerai pra
silavinusios ir galėtų būti pui
kios rašytojos ir kalbėtojos. Bet 
ar taip yra? Kodelgi draugės 
neparašot nors trumpus straips
nelius arba žinutes apie 
aplinkybes!

Rodos, moterų skyriaus 
ja gana švelniai kviečia

ges rašinėti, bet jos balsą ma
žai draugių išgirsta; nežinia, 
kame priežastis.

Dabar biskutį apie Brooklyn© 
moteris.

Aukų padengimui lėšų surinkta 
$10.69. Atsilankiusiems, auka
vusiems ir programos pildyto- 

engėjai taria didelį dė-

žūsta šimtai Kūdikių.
Ir kada mes apverkiame žu

vimą tų nelaimingų kūdikių, 
kartais net neprisimename, kad 
Ispanijoje šiandieną žūsta taip 
pat šimtai ir tūkstančiai nekal

bai gražiai sudainavo Interna
cionalą ir kitas dainas ancrlu 
kalboj. Carl Kireilis skambino 
gitara, kas labai gražiai jam se
kėsi. Viktorija Vaičekauskaitė 
ir Sophia Eisenstein, akompa
nuojant W. Žukui, gražiai su
grojo. LDS 6-tos kuopos dvieilis 
kvartetas, po vadovyste d. H. 
Pagiegalienės. labai gražiai dai
navo. Jie galėtu važiuot ir į 
Chicagą, ne tik i New Yorką su 
tokiu gražiu dainavimu. Arti
mesni miestai galėtu juos pa
kviesti išpildyti programą.

Newyorkiete viešnia Van 
Veen kalbėjo anglu kalboje apie 
Tarpt. Moterų Dienos reikšmę 
ir kokią role lošia organizuotos 
moterys. Kvietė organizuotis į 
Moterų Councils (Tarybas) ir 
kitas org.

Magikas M. Balčietis rodė sa
vo gabumus, o žiūrėtojai turėjo 
skanaus juoko, ypatingai vai
kai labai tėmijo “triksus.”

Publikos galėjo būti daugiau.

Vardai visų sūrių būna 
kiai pažymėti. Eūropiškos 
šies sūriai, kurie gaminti Ame 
rikoje, yra pažymėti “american’ 
arba1 “domestic,” jeigu ne, ta 
vistiek neša vardą valstijos, ku 
rioje jie gaminami.

Kūdikių žinovai sutinka, kad 
patartina auginti vaikus pagal rai žino ir jas vadina “sauer ru 
nustatytą planą. Jie visuomet ben.” F.L.I.S.

Prenumeratos gana gražiai 
pradėjo ateidinėti. Aukų taipgi 
gauname.

Montrealietės per d. P. Ma
tulaitytę atsiuntė iš karto 
$10.50 už prenumeratas. Ji pa
ti užrašius 9, A. Kilikevičienė 
—4, šuplevičienė—1. Sakoma, 
kad d: O. Virbylienė jau turinti 
8. Jos užsisakė daugiau kvitų.

Per “Laisvę” šiomis dienomis 
gauta 8 prenumeratos iš įvairių 
kolonijų.

Su prenumeratomis po 25 c. 
aukų atsiuntė sekami: H. Alška, 
Washington, Pa.; S. Maczenas, 
Tacoma, Wash.; K. Sinko, Uls
ter Park, N. Y.

Draugė E. Vilkaitė parvežė 
nuo Mass, draugių virš $60 už 
prenumeratas.

Daugelio kolonijų draugės 
nesitenkina viena kuopai pri
siųsta prenumeratų rinkimui 
knygute, bet užsisako daugiau. 
Dar kiek pastangų ir jau galė
sime pradėt derybas su spaus
tuve apie pradėjimą spausdint.

Draugei Vilkaitei, knygos se
kretorei, sugrįžus ir apsidairius 
po kelionės, be abejo, maty
sime šiame skyriuje daugiau 

knygos reikalais, 
kaina bus $1, bet 
iš anksto tik 75

Šiame mieste moterų gana 
daug yra, bet veikėjų labai ma
žai. Nesenai buvusiam “Lais
vės” bazare pastebėjau, kiek 
moterų ir merginų apsilankė. 
Veržėsi klausimas — kiek tai 
būtų spėkos, kiek energijos, 
kiek darbų moterys nudirbtų, 
kad visos būtų darbininkių or
ganizacijos narėmis. Dabar ant 
mažos dalelės jų sukrauta daug 
darbų, tiek, kiek jos pajėgia, 
neturėdamos didesnės koopera
cijos. Nejaugi darbininkės mo
terys nemato, kas daloar dedasi 
po visą pasaulį? Nejaugi nema
to tų visų baisybių ir neužjau
čia darbininkų, kurie kariauja 
prieš valdančiąją klasę ir prieš 
kylantį baisų fašizmą?

Paimkime Ispanijos darbinin
kių moterų karžygiškas kovas. 
Ne tik pačios, bet ir jų maži kū
dikiai turi kentėt badą, šaltį, ir 
didžiausią skurdą. Prie to viso 
jos dar ginklą pasiėmusios eina 
į kovos frontą, statydamos savo 
gyvastį pavojun, kur jau dauge
lis yra kritusių, bile tik atmušti 
užpuolusį fašizmą.

Todelgi, mes, brangios drau
gės, atsižvelgdamos į tas visas 
kovas, turėtumėm stot į darbi
ninkiškas organizacijas, kaip tai [tančių narių. Kodėl mums nesu 
į ALDLD. Dabar eina vajus už 
gavimą naujų narių ir padaugi
nimą darbininkiškų spėkų. To
delgi mes, darbininkės moterys, 
neatsilikime, bet stokime į mi
nėtą organiza’ciją. Ten mūsų 
laukia! Ten mūsų vieta!

L. K.

Dar Anie Judžius Kalbant
Negalima praleisti nepaminė

jus ir dar viena plačiai žinomą 
aktorių, kuris netik karštai pri
taria Ispanijai, bet taip pat 
prie kiekvienos progos kalba ir 
aktvviai veikia prieš naują im
perialistini karą. Juomi yra 
Francis Laderer. Jis vykdamas 
su lošimais po įvairius teatrus, 
kartu sako ir prakalbėles. ra
gindamas publika dėti visas pa
stangas, kad užbėgus už akių 
nauiai pasaulinei skerdynei.

Jis užbaigia žodžiais: “Taika 
yra galima, jei tik to žmonės 
pageidania ir—daro ką nors to
je linkmėje.”

srityje: S. Carolina, Alabama, 
Florida ir Mississippi, šis ty
rimas apėmė ne tik girias, kur 
medžiai yra prakertami leidi
mui tarputino, arba nupjauna
mi lentoms.

Giriose berniukai ir mergai
tės nuo 10 iki 14 metų amžiaus 
dirba kaipo kapotojai: įkapoja 
medį ir padeda skauradą, kad 
pagavus gumą. Vaikų algos miš
kuose (daugiausia vadinamos 
augštomis) yra 8 centai į va
landą, paprasčiausia tai 3 iki 
5 centų. Turi dirbt 12 valandų 
į dieną. Darbas yra sunkus. Di
džiuma tų vaikų yra beraščiai, 
nemoka skaityt nei rašyt. Ma
žai randasi lankiusių toliau, 
kaip pradines klases liaudies 
mokyklos.

Išverčiant medžius, vyras ir 
du berniuku gali uždirbt apie 
$2.50 į dieną, mažiau 20 centų 
per valanda už visus tris. Atly
ginimo kaina veik ta pati ant 
stulpu krovimo, apvalymo nu
kirstu medžiu, nulupimo žievės. 
Tankiai prisieina turėt reikalą 
su tarpe nuo 40 iki 70 pėdų il
gio sienojais.

Dirbtuvėse, gaminančiose bes- 
kes. bačkom dangčius, apie 12 
metu berniukas gali būt pagel- 
bininku. o 14-kos tai jau opera
torius. Darbo diena turėtų būt 
10 valandų, bet daugiausia dir
ba nuo saulės užtekėiimo 
iki nusileidimo, tai papras
ta taisvklė. Berniukams 75 
centu mokestis i diena skaitosi 
labai daug, paprastai moka po 
50-60 centų. Dirbtuvėse, kur 
nuo kavalku dirba, jei snartus 
ir patyręs darbininkas uždirba 
$2 į dieną—skaitosi labai 
daug.

Tankiai pjaustomos mašinos 
nėra tinkamai apsaugotos, jas 
negalima suvaldyt mažom ran
kom, tad atsitinka nelaimių. 
Bet ten nėra nelaimiu užrašu. 
Iki pereitu metų S. Carolina ir 
Florida neturėio įstatymų atly
ginimui darbininkams už sužei
dimus darbe, to nėra visai nei 
Mississippi valstijoj.

Vartoiimas kūdikiu, kaipo pi-

Baisu, Baisu!
Nelaiminga eksplozija 

kloie, New Txmdon, Texas, kur 
žuvo netoli 500 vaikučiu, sudre
bino širdis kiekvienos motinos ' giu darbininkų, tai bjaurus sky 
ir kiekvieno žmogaus. Dabar 
j ieškoma kaltininko, daro tyri
nėjimus, bet ar tas gelbės? žu
vo šimtai jaunu, nekaltų gyvas
čių, kiti sužeisti liko amžinai. 
Tėvu ašaros, nuliūdimas ir vi
sos “investigacijos” neprikels tų 
gyvasčių. Viskas rodo, kad ir 
šiame atvejyj kaltas didelis go
dumas daugiau turto aliejaus 
karaliams, nes pro pat mokyklą 
ir po jos ėjo tuneliai ir išvestos

Marusia Khakhalova, 18 metų, viena iš penkių 
merginų, kurios keliavo 4,000 mj^lių ant pačiū
žų (skis) nuo Ulan-Ude ant Chinijos rubežiaus 
j Sovietų kapitolių, padarydamos kelionę į 137 
dienas. Jas pasitiko entuziastiškiausiu sveiki
nimu 30,000 žmonių, kaipo pionieres šalies 

naujo jaunimo, kada jos pribuvo į Dynamo 
sporto stadiumą.

traukti nors keletą tūkstančių į 
vieną organizaciją. Jau laikas 
dirbti visoms iš vieno ir page
rinti savo būvį, užimti savo vie
tą sociahame gyvenime.

Konferencijos šaukimo komi
tetą sudaro:

Nuo LIET. MOT. D-JOS 
“APŠVIETA”: A. Miščikaitie- 
nė, M. Schultz. Dr. A. Jarush,
A. Jonikiene. K. Keturakiene.

Nuo 
MOT. 
nė, J. 
nienė.

•I Nuo ALDLD 1-mo APSKRI-.
ČIO MOTERŲ KOMITETO: „
E. Drobiene, K. Abekiene, O.,, , 
Dočkienė.

Pavienės moterys taipgi gali 
dalyvauti konferencijoj.

Konf. Šaukimo Valdyba:
Su visomis informacijomis 

meldžiu kreiptis pas pirminin
kę arba sekretorės pagelbinin- 
kę sekamais antrašais:

A. Miščikaitiene, pirminiu- * 
kė, 3121 S. Morgan St. Tele
fonas Boulevard 1601.

M. Schultz, sekr. pagelbi- 
ninkė, 3319 So. Union Avė. 
Tel.: Boulevard 10439.

A. Zabukjene, vice-pirminin-

Sylvia Sidney. Ispanijos 
Drauge

Garsi judžių aktorka, Sylvia 
Sidney, yra viena tų profesiona
lų, kurie su pasišventimu dirba, 
kad padėjus Ispanijos liaudžiai 
jų kovoje su fašizmu. Ji įėjo į 
komitetą, kuris rengė išleistu
vių pietus Amerikos rašėju ir 
artistu ambulanso ir medika- 
liam korpusui, šiomis dienomis 
išvvkusiam Ispanijon. Tarpe ki
tu žymiu vardu aktyviai dalv- 
vavuvin i
Edna Ferber. Fannie Hurst ir 
Dorothy Parker, visos jos gar
sios Amerikos rašėjos-novelis-

“Chop Suey” ir Kugelio Va
kariene su Koncertine 

Programa
Am. Lietuvių Darb. Litera

tūros Draugijos 20-tos kuopos 
Moterų Skyrius ruošiasi prie 
gražaus parengimo 8 gegužės 
ir prašo kitų organizacijų tą 
dieną nerengti shvų pramogų, 
bet dalyvauti moterų parengi
me. Tai bus apvaikščiojimas 
Motinų Dienos. Nors ji pripuo
la 9-tą, bet komisijos narės ma
no, kad šeštadienis—8-ta— ge
riau, nes sekamą dieną žmonės 
galės ilsėtis darbo dienai.

Kovo 14 rengimo komisija tu
rėjo susirinkimą, kur ir man te
ko dalyvauti. Tai buvo pas d. 
Žemaitienę. Jos, pradėjusios pa
sitarimą, pirmiausiai išsirinko 
pirm. M. Sedon ir sekr. P. Mal- 
daikienę, kuri sugabiai užraši
nėjo tarimus. Net linksma žiū
rėt į tų dd. darbuotę, ypač kad t tas W. Žukas vadovauti. Jos la 
6 visai naujos, išskiriant d. Že
maitiene, o taip energingai ren
giasi. Pirmutinė d. Strakalienė 
pažadėjo paaukoti grybų ir kitų 
dalykų, o paskiau visos kitos: 
V. Kaminskienė, M. Sedon, D. 
Strolienė, K. Kaminskienė, A. 
Žemaitienė. B. Kulešienė, P. 
Maldaikienė ir J. K. Navalins- 
kienė aukavo pagal išgalę. Ko
misija nutarė atsikreipti į ki
tas Moterų Skyriaus nares, gal 
paaukos, kuri galės.

Nutarta kviesti jaunuolius iš
pildyti programą. Taipgi bus 
gera muzika šokiams. Taipgi 
jaunuoliams bus parengtas ats
kiras stalas, kad jie turėtų 
“good time.”

Komisija prašo visų paremti 
šį darbą, prisidėti prie išaugi- 
nimo Moterų Skyriaus į šimtą 
narių per šį ALDLD vajų.

Man patinka ALDLD 20-tos 
kuopos Moterų Skyriaus veiki
mas, kad yra duodama naujoms 
narėms pirmenybė lavintis ir 
veikti. Pavyzdžiui, kad ir šios 
draugės, pačios parašys ir pa
siųs į “Laisvę” užsakymus ti- 
kietų ir garsinimų. Lig šiolei 
tas nebuvo daroma, 1 arba 2 
ypatos per metų metus tą da
rydavo ir naujoms nebūdavo 
progos lavintis. Vietoje, kad pa-

A. Jonikienė, sekretorė.
K. Keturakienė, iždininkė.
Konferencija įvyks 11d. ba

landžio (April), 10 vai. ryto,Lra 
Mildos svetainėj, 3142 S. Hal- ■ 
sted St., Chicago, Ill.

Dienotvarkis bus paskelbtas į 
vėliau laikraščiuose. A. M-nė.

išleistuvėse, pažvmėtina nių. Begalinis išnaudojimas yra 
’ " • ” . • , taip vadinamoj “pine woods”

Pianist*« Burbi Apie 
Moteris

Ispanas Jose Iturbi. simfoniš- 
kos orkestros direktorius ir žv- 
mus pianistas, sukėlė nemažą 
audra protestu. kada jis pareiš
kė. kad motervs niekuomet ne
galinčios pasiekti tikro artistiš
kumo ir paties čiukuro augštu- 
mo muzikoje bei kituose meniš
kuose uždaviniuose. Sulyg pono 
Iturbi moteries fizinis, protinis 
išsivvstvmas ir temperamentas 
sulaiko ia nuo atsiekime to, ką 
gali atsiekti vyrai.

Tas tik parodo pono Iturbi 
ignorantiškiima. Ir tas io pa
reiškimas aiškiai kvepia fašisti
niu obalsiu. “Virtuvė, bažnvčia 
ir lorpšvs.” Todėl visai nestebė
tina. kad Iturbi bando lošti “be
šališkumo” role Ispanijos klau
sime. Kas šiandieną ne 
panijos liaudžia, tas su 
tais. Vidurio nėra.

Iš E. Vilkaites Prakalbų 
ir Paskaitos

Kovo 6 dienos vakarą Am. 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 2-ros kuopos Mo
terų . Skyrius sušaukė pasikal
bėjimą moterų reikalais. Kadan-

1 gi So. Bostone subatos vakarais 
i parengimai nebūna pasekmingi, 
, tai ir šis parengimas nebuvo ’ 
| skaitlingas, ypač moterų- atsi
lankė nedaug. Pasitarus su d. 
Vilkaite, pakvietėm ir dd. vy
rus sykiu dalyvauti. Tai d. Vil
kaitė davė prelekciją bendru, 
sveikatos klausimu visiems. To
kiu būdu šis parengimas išėjo 
neblogai.

ši d. Vilkaitės paskaita buvo 
daug pamokinanti ir interesin
ga, ypač vyrai ją gerai įverti
no. Iš mūsų pusės taipgi buvo 
dėta nemažai pastangų padaryti 
šį vakarą sėkmingu. Valgius: 
pyragaičius, sūrius suaukaVo

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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SO. BOSTON; MASS.

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
pačios draugės. O mūsų dau
giausia pasiaukavus darbuotoja 
d. Žukauskienė dar ir gyvomis 
gėlėmis parėdė stalus. Tokiu 
būdu šis vakaras buvo draugiš
kas, pamokinantis, gražus. Tik 
pusiaunakčio sulaukus dd. ne
noromis slinko į namus. Dar 
kuopai ir pelno liko $13. Taipgi 
nemažai buvo užprenumeruota 
knygos “Virėja’’ ir išplatinta li
teratūros.

Prakalbos
Prakalbos bėgamais dienos 

klausimais įvyko 7 kovo. Tai 
buvo minėjimas Tarptautinės 
Darbininkių Dienos 8 kovo. Pui
kiai' pavyko. Publikos prisirin
ko pilna didžioji Lietuvių sve- 

) tainė.
Drg. E. Vilkaitė kalbėjo vė

liausiais dienos klausimais, ne
pamiršdama nei moterų, kaipo 
daugiausia pavergtos darb. kla
sės dalies reikalų. Primindama 
sunkią moterų padėtį, ragino 
dd. vyrus joms pagelbėti. O mo
teris ragino organizuotis ir sy
kiu su vyrais vesti kovą už pa- 
siliuosavimą iš kapitalistinės 
vergijos.

Pertraukoj turėjom gerą kon
certinę programą. Ją išpildė 
draugės M, Zavišienė, Buzevi- 
čienė, E. Rodokiutė ir K. Mer- 
keliutė. Jos dainavo solus ir. du

etus. Publikai taip patiko, kad 
buvo iššauktos net po kelis sy
kius. Nors šios dd. dar nėra 
mūsų kuopos narėmis, bet jos 
yra nuoširdžios mūsų darbo rė
mėjos ir visuomet mums pagel
bsti.

Taipgi turėjom muzikantą ir 
šokikę. Drg. Ziaugų sūnus, 11 
metų, grojo armoniką taip ge
rai, kaip daugelis suaugusių 
nepadarytų. June Švedaitė (mū
sų dd. švedų dukrelė), nors dar 
mažytė, bet jau daug sykių ji 
mums pašoko klasikinį šokį.

Išplatinom nemažai literatū
ros.

Antra kalbėtoja buvo d. M. 
Sukackienė iš Worcester, Mass. 
Tai yra energinga ir nepailstan
ti darbuotoja. Ji kalbėjo apie 
Ispanijos liaudies kovą prieš fa
šizmą ir moterų rolę joj. Ji pra
šė publikos paremt Ispanijos 
kovotojus prieš fašizmą, taipgi 
Lietuvos politinius kalinius. Au
kų minėtiem tikslam ir lėšoms 
sukelta $22.02. Tik gaila, kad 
negalime paskelbti spaudoje au
kautojų vardų, nes per neatsar
gumą vardų sąrašas žuvo. La
bai atsiprašome už tai.

Apmokėjus šio parengimo iš
laidas, visas likęs pelnas — 
$6.15 — pasiųstas per “Laisvę” 
padalinant per pusę—Lietuvos 
politiniams kaliniams ir Ispani
jos kovotojams prieš fašizmą.

Varde ALDLD 2 kp. Moterų 
Skyriaus visiems aukotojams 
tariu darbininkišką ačiū.

H. Tamošauskienė.

atėmė iš darbininkų beisbo-' 
lines buožes, vienintelį jų 
ginklą, ir taip pralaužė ke
lią būriui skebų į fabriką.

Nežiūrint to smurto, dar
bininkai pasiryžę ir toliau 
pikietuot, 
priversta 
su unija, 
dustrinio 
miteto.

iki kompanija bus 
pasirašyt sutartį 
vadovaujama In- 

Organizavimo Ko-

Anglų Protestas prieš Italų 
Skerdynes Ethiopijoj

London. — Yorko arkivy
skupas, D. Lloyd George, H. 
G. Wells (garsus rašytojas), 
lorda§ Lytton ir trylika ki
tų žymių Anglijos politikų 
ir veikėjų paskelbė spaudoj 
bendrą protestą prieš italų 
fašistų padarytas žudynes 
Ethiopijos sostinėj, Addis 
Ababoj, kur jie išskerdė 
6,000 ethiopų, vyrų, moterų 
ir vaikų. *Jie sako, kad tos 
nepateisinamos s k e rdynės 
uždeda dėmę ant italų ’tau
tos ir “grasina baltųjų vieš
patavimui Afrikoj ir krikš
čioniškai civilizacijai atei
tyj.”

Newark, N. J.
Iš Drg. Andrulio Prakalbų

PASAULINES ŽINIOS
' Biznis Miškų Savininkam 

Iš Karo Pavojaus
Kai Euro-Utica, N. Y.—Kai Euro

pos šalys veikliai ginkluoja
si karui, del to didėja biznis 
ir miškų savininkam Adi- 
rondacks kalnuose ir kitur 
Amerikoj.

Vokietija ir kiti kraštai 
išperka vis daugiau medinio 
celiulozo; sako, būk “popie- 
rai dirbti,” o iš tikro tai ka
ro sproginiams gaminti. Na
ziai taipgi perka iš Ameri
kos daug kietmedžio (hard
wood), kurį naudoja savo 
lėktuvų rėmam .

Naziai Perša Pasaulinę 
Cenzūrą Laikraščiams

_________

Berlynas. — Nazių laik- 
ištininkų s u s i v ienijimo 
riftininkas Wm. Weiss ra
ina įvest valdišką žinių 
jnzūrą visose kapitalistinė

se šalyse. Apie “reikalą” 
tokios cenzūros jis rašo “12 
Uhr

||
nių redaktorių, pritariančių

Baltt’e“, kur telpa 
Tarpsniai ir 20 kitų europi-

~    t. r x -

| įvedimui tarptautinės cen
zūros Italų fašistų “Gior- 
jale dTtalia” redaktorius 
Gayda net'siūlo, kad Tautų 
Lyga paskirtų tarptautinę 
komisiją prižiūrėt laikraš
čių gaunamas politines ži- 

1 irias pirma negu jos spaus- 
įSamos.

Italijos fašistai labiausia 
pasipiktino, kad užsienių 
Btikraščiai pranešė apie gė
dingą Mussolinio kariuome- 

sumušimą Ispanijoj. Hi
tlerininkai verda apmauda, 
kad necenzūruota spauda 

je, ką New Yorko 
is La Guardia pasakė

ų gazietninkų galva 
Ausdamas giriasi, būk jų 
Hla neleidžianti Vokieti- 
|laikraščiuose įžeidinėti 
as šalis. O kad jie savo 
indo j paškudijo Lietuvą 
triūsta Sovietus, tai na-

kiai nelaiko įžeidimu kitom 
šalim.

Amerikos Kriminalistų Tūzas 
. Suimtas Meksikoj

Mexico City, kovo 29. — 
Po revolverių kovos su 
Meksikos valdžios agentais, 
tapo suimtas pabėgęs new- 
yorkietis raketierius- Al. 
Pompez—Antonio Moreno. 
Areštuota ir 9 jo sėbrai. 
Septyni kiti pabėgo šarvuo
tame automobilyj.

Antonio Moreno yra taip
gi nužiūrimas, kaip vaikva- 
gis, nužudęs daktaro Matt- 
sono sūnų, Washington val
stijoj. Sakoma, kad iš sa
vo kriminalių pelnų Moreno 
turįs $1,000,000 pasidėjęs 
New Yorko bankuose.

Romos-Jugoslavijos Sutartis 
Prieš Franciją

Belgrad, Jugoslavija. — 
Mussolinio žentas G. Ciano, 
užsieninis ministeris, pasi
rašė politinę ir ekonominę 
draugiškumo sutartį su Ju
goslavija penkiem metam. 
Ciano užtikrino teises jugo
slavų tautiečiams Italijos ri
bose. Italijos valdžia pasi
žadėjo slopint propagandą 
prieš Jugoslaviją, o Jugosla
vų valdžia malįint propa
gandą prieš Italiją.

Mussolinis tikisi, jog šia 
šutančia jis patraukia Jugo
slaviją toliau nuo Franci jos, 
o arčiau prie Idalijos, kas 
liečia politiniai - karinius 
klausimus.

Penu. Kazokai ir Policija 
Laužo Plieno Streiką

Lebanon, Pa. — 50 Penn- 
sylvanijos valstijos raitų ir 
pėsčių kazokų, 94 šerifo 
“spešialai” ir 34 miesto val
džios ginkluoti mušeikos už
klupo kelis desėtkus streiko 
pikietininkų prie Bethlehem 
Plieno kompanijos fabriko;

Kovo 19 dieną atsibuvo A.
L. D.L.D. penktos kuopos pra
kalbos; tai buvo atsilankymas 
d. V. Andrulio su maršrutu. 
Publikos buvo vidutiniai ir vi
si ramiai klausėsi, kaip kalbė
tojas davė vaizdą apie Ispa
niją. Jis nurodė, kaip darbi
ninkai ten buvo supančioti ti
kybiniais tamsybės prietarais 
ir tuomi pačiu sykiu buržua
zijos išnaudojami. Bet jiems 
nusibodo tų perlų klausytis 
apie užgrabinį gyvenimą, jie 
pareiškė: “Mes norime gyven
ti dabar. Gana jums, parazitai, 
mus apgaudinėti ir mūsų krau
ju tukti.” lĖmėsi už ginklo ir 
kovoja prieš savo skriaudikus.

Prakalbos būtų galima va
dinti pavykusiomis, bet tik Sie
tyno- Choras buvo apsiėmęs 
dainuoti, tačiaus del stokos 
sopranų negalėjo dainuoti.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui ir Lietuvos politi
nių kalinių gelbėjimui.

Šie asmenys aukojo po $1: 
P. Tamašauskas ir U. žitkie- 
nė; po 50c.: J. Baziliauskie- 
nė, J. Luobikis, J. Butkus, A. 
Trepkus; po 25c.: J. Žilinskas,
M. Žilinskienė, A. Rudis, I. 
Bėčis, Ch. Januškis, E. Miš- 
keliūnas, M. Ručinskienė, J. 
Mikšis, J. Davis, S. Mikionis, 
V. Tiliūnas, U. Vidmontas, J. 
Kūniškas, M. Jegėla, J. Žu
kauskas, A. Dapšis, F. Klas- 
tow, P. Jasmantas, A. Kušlys, 
M. Kisielienė, J. Jamison, S. 
Daraška, J. P., S. Žilinskas, J. 
J. Kaškiaučius, Kaškiaučiene; 
A. Kvedarą aukojo 35c.

Su smulkiomis aukomis su
rinkta $13.66.

J. P.

Gardner, Mass.
Iš įvykusių. Prakalbų.

Kovo 17 ir 18 dd. čionai 
kalbėjo E. Vilkaitė. Prakalbas 
rengė Amerikos Lietuvių, Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
53 kuopa. Pirmą vakarą Vil
kaitė kalbėjo temoje, kokią 
vietą moteris užima įvykiuose 
ir kokią rolę lošia darbininkiš
ka spauda ir organizacijos. 
Nurodė, kodėl moterys turi or
ganizuotis ir kodėl vyrai turi 
joms padėti. Antroj d ai y j sa
vo kalbos jį išaiškino ALDLD 
knygų svarbą.

Prakalbose žmonių buvo ne
mažas būrelis ir Vilkaitės pra
kalba jiems patiko.

Antrą vakarą kalbėjo tik 
moterims, temoje: ką turi ži
noti kiekviena moteris ir mer

OPERETE "GRIGUTIS’
AUŠROS PAŠALPINE DRAUGIJA

Rengia Milžinišką Operetišką Perstatymą “Grigutis,” 5-kių Aktų Operetė
Vaidins Brooklyno AIDO CHORAS, Vadovaujant L. B. ŠALINAITEI

Nedėlioję, 4 d. Balandžio (April), 1937 
LITHUANIAN LIBERTY HALL 269 SECOND STREET ELIZABETH, N. J.

Durys atdaros nuo 3 vai. po pietų. Lošimas prasidės 4 valandą po pietų. Po lošimui bus šokiai, griežiant 
A. GORSKIO 5 KAVALKŲ ORKESTRAI. ĮŽANGA 50 IR 75 CENTAI. VIEN TIK ŠOKIAMS 25c.

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas L. B. Šalinaitės.

Gerbiamoji Visuomene! Tai pirmu sykiu Elizabethe ir šioj apylinkėje bus suloštas toks gražus veikalas 
Tai tikra meno pažiba. Prašome nesivėluoti, ne lošimas prasidės garsintu laiku. Manome, kad toks patvar
kymas užganėdins susirinkusius ir rengėjus. Prie progos turime pranešti apie šios draugijos 6 mėnesių vajų. 
Per šį laikotarpį galėsit įsirašytį be jokio įstojimo mokesčių nuo 16 iki 30 m. amžiaus. O nuo 30 iki 45 m. 
amžiaus tik už pusę įstojimo. Renginio Komisija.

gina apie save ? Antra tema 
buvo: Kas žino sekretą,, kaip 
draugiškai sugyvent su žmonė
mis. Susirinkusioms moterims 
prakalba patiko — patiko net 
ir toms, kurios tebėra religi
nės.

Šie 
po

Tokios prakalbos bei pas
kaitos yra. naudingos visuome
nei.

Aukų surinkta $8.95. 
draugai ir draugės aukojo 
25 centus: J. Embrosas,
Siekis, M. Slekienė, J. Stružas, 
P. Jonaitis, K. Balsevičius, J. 
Prunskas, W. Kalanta, Kalan- 
tienė, O. Balčikonienė, W. Če- 
katauskas, M. Tameilienienė, 
B. Nečelienė, A Punis, M. Sle- 
vanienė, A. Glebaučius, A.

Butkienė, K. Aukštelnienė, D. 
Valanienė, Dabužinskienė, 
Krasauskienė, K. Pazerienė; 
po 50 centų aukojo S. Rasima- 
vičius ir W. Bartulis.

Aukotojams tariame širdin
gai ačiū.

Kalbės Drg. V. Andrulis
ALDLD 53 kuopa rengia 

svarbias prakalbas balandžio 
13 ir 14 dd. Kalbės drg. V. 
Andrulis iš Chicagos. Jis kal
bės Lietuvos, Ispanijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo klausimais.

M. Slekienė.
Nuo Red. Aukotojų pavar

dės ir kas kiek aukojo labai 
neaiškiai surašyta. Atleis au
kotojai, jeigu kurių pavardės

ir auka bus neteisingai atžy
mėta.

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 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 1Q7 Union Avenue.

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

BALSAI, KURIE PASILIEKA 
ATMINTYJE

TXlDELES operos, suderindamos 
pačią geriausią pęęziją ir muziką, 

jei perstatomos tiktų artistų, visada 
žavi muzikos mylėtojus. Tokio per
statymo atsiminimas, nors tik ir vie- 

. nos arijos, sudainuotos dainininko tu
rinčio puikų balsą, pasilieka ilgam, 
ilgam laikui. Tokie balsai kąrtą išgir
sti—niekuomet nepamirštama.

Kiekviename laikotarpyje palygina
mai tik mažas tokių balsų skaičius yra 
randama. Tokius balsus iškelti reika
linga ir didelių natūralių talentų, ir 
ilgo studijavimo ir lavinimosi. Tokie 
tai balsai taipgi ir turi būti labai

ir 
j.U 
ci-

rūpestingai saugojama.
Neseniai operos, scenos, filmų 

radio artistai, kurių balsai yra 
vieninteliu turtu pareiškė, jog iš 
garėtų jie labiausiai mėgstą lengvą
užsirūkymą, kuris yra švelnus jų 
gerklėms. Todėl, pasiremdami tuo, 
jie ir rūko Lucky Strike cigaietus. 
Luckies, lengvas užsirūkymas, laisvas 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemai
šų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” 
proceso, suteikia jums lygiąi tokią pat 
gęnklęs ąpsaųgą, kokia yra teikiama 
garsiems artistams, kurie visais gali
niais būdais turi saugoti savo balsus.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
X PLAUKŲ OEn 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union A*ve. 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Teh Eyck h? Maujer Sts.

VYRŲ IR MOTERŲ UGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mešlažarnės bei Lau
kan fijimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių. 
PlauČinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokių ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Krauįo Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, X-spmduliai. Serumų įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui,

DR. L. ZINS
Virfi 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sfekmadieniais 9 A. M. iki S P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)



Trečiadienis, Kovo 31, 1937 Puslapis Penktas

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Mirė

Kovo 27 d. pasimirė Charlie 
Geleželė. Mirė Philadelphijos 
generaliam ligonbutyje.

Joseph W. Esoda.

Greeno autokratai siunta ir me. Buvo suorganizuota maši-' 
paskyrė kandidatais tuos, ku- na iš unijų lyderių gizelių, ku
rie pereitais metais buvo neiš-|rie užgyrė miesto gaspado- 
rinkti. Daugiau negu pusė uni- 
jistų įstojo į CIO iš sekančių 
didžiausių lokalų: Federation 
of Hosiery Workers, United 
Textile Workers, Amalgamat
ed Clothing Workers, Interna- ________  __ -----------------
tional Ladies Garment Work-| Well, prie Centralinio Unijų 

Į ers, United Rubber Workers ir 
Kovo 23 d. čia pribuvo ispa- kitos. Darbininkai pradeda su- 

nų jaunuolių delegacija, ku- Prastl sav0 vienybės reikšmę, 
riai buvo surengtos prakalbos 
Pennsylvanijos universitete ir! 
Temple universitete. Pennsyl
vanijos universitete susirinko 
apie 300 studentų ir mokyto
jų. Pirmininku buvo Dr. Kari 
Scholz, žymus ekonomistas 
profesorius. Apie tuzinas fa
šistų pradėjo betvarkę kelti. 
Vienas perdaug šūkavo, tai 
jam buvo patarta eit ir kalbėt 
ant platformos, bet jis pats 
nežinojo ką kalbėt, susimaišė 
ir nusiramino. Ispanų jaunuo
lių delegacija nustdbo, nes iš 
visos ; .
tik pirmutinius sutiko tokius 
gaivalus. Pennsylvanijos uni
versiteto 95% studentų ir veik

14 d. kovo per drg. Andru
lio prakalbas buvo renkamos 
aukos ir užrašinėjamos pavar
dės. Drg. Fergienė aukavo $1 
ir buvo įrašyta į sąrašą, bet 
gal linotypistas prašoko, už 
tai netilpo.ALDLD 10 Kp. Susirinkimas

Mūsų kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 5 d. Liaudies 
Name, 735 Fairmont Ave. ir 
prasidės 7 :30 vai. vakare.

Brangūs draugės ir drau
gai! Visi stengkitės būti šia
me susirinkime. Daug svarbių 
dalykų turėsime apkalbėti ir 
apdiskusuoti.

Viena draugė yra man taip 
išsireiškus: “Ar tu žinai, kad 
aš dar nedrįstu, net ir bijau 
pradėti veikti ęlel darbininkų 
labo.” O ta draugė yra daug 
veikus. Dabar gi ji nedrįsta 
pradėti. Draugai ir draugės, 
meskim tokias netikusias min
tis iš savo galvų. Neturėkime 
savo širdyse tos neapykantos 
vienas prieš kitą.

Visi ir visos susirinkime ba-|
landžio 5 d. ir visus nesusipra- 100% mokytojai rėmė Ispani- 
timus išriškime. Mes leisime 

■ padiskusuoti visus tuos nesu
sipratimus. Patys persitikrin
site, kad tas mažas kliūtis ga
lima lengvai nugalėti ir pra
šalinti iš mūsų tarpo ant visa
dos.

Pereitam susirinkime daly
vavo 25 nariai. Dėkime pas
tangas, kad šiame susirinki
me dalyvautų mažiausia 50 
narių!

Sekr. J. S. Rainys.

Balandžio 10 d. įvyks pas 
City Hali Plazą demonstraci
ja, kuri protestuos ir reikalaus 
panaikinti neutralumą Ispani
jos klausimu. Taipgi bus reiš
kiamas protestas prieš Penn
sylvanijos cenzorių sauvalę, 
kurie neleidžia rodyti judį 
“Ispanija Liepsnoj.” Apie tai 
bus pranešta vėliau. A.J.S.

New Britain, Conn

♦

Streikuoja Pennsylvanijos Cu
kraus Co. Darbininkai

Iš 900 dirbančių darbininkų 
išėjo į streiką 700. Streikas 
tęsiasi jau trečia savaitė. Pasi
liko prie darbo 200 darbininkų 
ir iš pradžios jie galėjo išeiti 
iš dirbtuvės, gi už keleto die
nų streikieriai nusitarė neiš- 
leist, sudarydami kietą pikie
to liniją.

Streikieriai reikalauja 20% 
pakelt mokestį, pripažint iš
laukinę uniją, vietoj kompa- 
niČnos, suderinti lygų dienų 
darbą visiems, kada yra dar
bo, o jei nėra, tai dirbtuvė tu
ri būti uždaryta, o kaip atsi
ras darbo, tai visus turi pri
imti prie darbo. Po streikui 
visus darbininkus turi priimti 
prie darbo.

Streikieriai pradžioj išgalėjo 
užlaikyt savo patalpą, bet pri
stigus finansų, jie prarado sa
vo buveinę. Visi nusitarė mar- 
šuoti pas miesto majorą ir pra
šyti pagelbos. Bet vėliau šni
pais buvo apstatyta visa dirb
tuvė ir neprileido net per vie
ną bloką atstui.

Darbininkai vistiek pasirį- 
žusiai pikietuoja ir net trokų 
neprileidžia. Medžiagą kom
panija įsiveža su freitkariais." 
Lietuviams patartina remti 
streiką ir kovoti už geresnius 
reikalavimus.

apvažiuotos Amerikos l_ ~Darbininkai Sparčiai Organi
zuojasi j Unijas

Po vadovyste CIO veik visų 
šapų darbininkai pradėjo 
sparčiai organizuotis į unijas. 
Kuriose šapose nėra pradėtas 
organizavimosi darbas, ten iš
tinka vienos valandos sėdėji
mo streikai, dar kitose — dar
bininkai rašosi ant peticijų ir 
reikalauja trumpesnių darbo 
valandų, daugiau mokesties ir 
už viršlaikius pusantro sykio 
daugiau mokėti.

Per kokias tris savaites lai
ko įvyko didžiausi Landers, 
Fafniers and Hardware Cor
porations trijų šapų darbinin
ke) susirinkimai. Juose, yra sa-; 
koma, įstojo į unijas po keletą 
šimtų darbininkų. Niekuomet 
nėra .buvę šiame mieste tokio 
didelio sentimento už tuojauti- 
nį susiorganizavimą. Jei būsią 
galima gauti spėkų padėti or
ganizuotis, tai į labai trumpą 

I laiką susiorganizuos visi dar- 
■ bininkai į unijas.

CIO įsisteigė svetainę po 
No. 34 Church St., ant ketvir
to augšto. Nors svetainė nevi
sai mdža, bet, sakoma, kad 
žmonės į ją šiuo laiku negali 
sutilpti, kuomet šaukiami su
sirinkimai.

*
Ambulansas,

Komitetas 
lanso del Ispanijos demokrati
nės valdžios rengia šokius ba
landžio 3 d. Odd Fellows Hall, 
144 Arch St. Prasidės 7:30 v. 
vakare.

Lietuviai turėtų į tuos šo
kius nueiti, kad suteikus mo
ralės ir materialės paramos. 

* * *
Teatras “Motinos širdis” 

įvyks bal. 4 d., 2:30 popietų, 
53 Church St. svetainėj. Wa- 
terburiečių grupė atvyksta su
vaidinti veikalą. Bus ir dau
giau margumynų, 
ir

jos demokratinę valdžią. Jie 
palaiko delegaciją North 
American Committee To Aid 
Spanish Democracy. Būnant 
šiame komitete, gauni patyri
mo iš raportų, kaip gausiai 
remia lojalistus net tūli tur
tuoliai. Visa daktaru asocia
cija įsitraukus į šį pagelbos 
darbą.

Temple universitete niekas 
nesipriešino. Amerikonai pro
fesionalai, intelektualai, pro- 
testonai kunigai ir dalis jų vy
skupų remia Ispanijos demo
kratinę valdžią. Tai reikia 
džiaugtis tokių žmonių pasiry
žimu.

Kovo 24 d. Jaunuolių dele
gacija kalbėjo Lu Lu Temple 
svetainėj, žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Aukų surinkta 
virš $1,100. Visa eilė žymių 
kalbėtojų buvo, apart delega
cijos. Delegatai ispanai ener
gingi, pasiryžę kovoti iki pas
kutiniam už laisvę, savo šalies 
žmonių teises. Išnešta prieš 
miesto cenzorius protesto re
zoliucija ir laiškais protestuo
jama už neleidimą rodyt ju- 
džio “Ispanija Liepsnose.” 
Priimta rezoliucija prieš “neu
tralumą.” Publika atsistoda
ma pagerbė žuvusį studentą 
Ispanijos fronte; varde jo 
daug aukų surinkta.

Daktarų asociacija aukojo 
$300. Komunistų Lyga dau
giausia surinko aukų.

Tylusis.
* *
Šokiai, Teatras
pirkimo ambu-

riaus planą streikų ir pikieto 
klausimu. Planas tekis, kad 
miesto administracija pripa
žins ir leis pikietuoti tik to
kius streikus, kuriuos užgirs 
Centralinis Unijų Komitetas.

Komiteto priklauso tik 50 lo
kalų. Gi Hudson County yra 
200 įvairių unijų lokalų ir, lo
giškai žiūrint, kitų 150 lokalų, 
kurie nepriklauso prie Centra- 
linio Komiteto, streikai bus 
nelegalūs, neleistina bus pikie
to linija ir tt.

Užsukta mašina neleido kal
bėti unijos advokatui pirma, 
negu lyderiai perleido savo ta
rimą. Unijos advokatas teisin
gai pastebėjo, kad su miesto 
administracija tokių sutarčių 
nereikėjo ir tokia sutartis da
ro blėdį darbininkų judėjimui. 
Kalbėjo ir kiti delegatai smer-; 
kdami tokią sutartį, bet nieko 
negelbėjo. i

* * *
22 d. kovo įvyko gyvas, 

svarbus ir naudingas tarimais 
Lietuvos Demokratinei Tvar
kai Atsteigti New Jersey Val
stijos Komiteto susirinkimas/ 
Susirinkime dalyvavo visi ko
miteto nariai, iškiriant vieną.1 
Pasibriešta atlikti sekami dar
bai. Atspausdinti draugijom 
laiškai su svarbiais nurody
mais. Atspausdinti aukų rinki
mui blankų ir išsiuntinėti' 
draugijom deki sukėlimo ka-l 
pitalo pagelbėjimui Lietuvos ■ 
politinių kalinių. Nutarta dar 
šį sezoną surengti prakalbų 
maršrutą ir kviesti kalbėtoją 

Į iš Bostono Michelsoną, ar Ba- 
gočių ir šios apylinkės, Brook
lyn© kalbėtoją. Išrinkta komi
sija suradimui parko vasaros 
piknikui, šie pasibriešti darbai 
yra svarbūs. Komitetas dės vi
sas pastangas juos gyvenime 
įvykinti, tik prašome visų lie
tuvių, mylinčių Lietuvos De- 

' mokratiją, paremti komiteto 
darbą.

Norman Thomas I 
WF"-Kovo 23 d. Hoboken, Jer
sey City priemiestyj, kalbėjo 
socialistų vadas Norman Tho
mas. Klausytojų susirinko aps
čiai. Kalbėtojas dalį savo kal
bos pašventė dabartinių įvy
kių aiškinimui. Thomas užgy- 
rė sėdėjimo streikus, bet tuom 
pačiu tarpu jisai stovi, kad 
streikieriai sėdėtojai įsileistų, 
kada tik nori, į dirbtuvę ir 
kompanijų užveidas. Išvadų 
nedarau, lai skaitytojai spren
džia Thomaso norą.

Nelaimės

.1.1 I II,,irt, ,1,,1,11, t,Ii , I .„■■■■■■ ■ nf. i<Rįi  I...I -y ■ I i - ||T II I         ■ ■■■< ■■    Bill -ffl 
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Wilkes-Barre Apielinkės Atydai
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 12-tas Apskr. rengia

KONCERTĄ IR ŠOKIUS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Bus Trečiadienį, 31 Kovo-March
WORKERS CIRCLE HALL

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

Dainuos Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa., vadovaujamas Dorothy 
Zdaniūtės-Judzentavičienės.

Valuty Grupė Duos Žymią Dali Programos Šiame Parengime
Taipgi dainuos Wyomingo Merginų Oktetas.

=========== GERA MUZIKA ŠOKIAM —
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.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus masinis susirinkimas “Lai

svės” Banketo su Apielinke.
Balandžio 4 d., 735 Fairmount 

Ave., 2-rą vai. popietų, įvyks mūsų 
visų organizacijų su apielinke pla
tus susirinkimas, tai bus paskutinis 
susirinkimas prieš banketą. “Lais
vės” skaitytojai, sim patikai prašo
mi dalyvauti. Apkalbėsime, susitvar
kysime svarbius Reikalus. Atsiminki
te, kad 11 d. balandžio įvyks “Lais
vės” suvažiavimas, o 18 d. bal. jau 
mūsų banketas. Nesivėluokite.

V. K. Valdyba.
(76-78)

tainėj, 407 Lafayette St. Balandžio 
10, B. L. D. Viešo Knygyno, kuris 
susideda iš daugelio pažangių or
ganizacijų atstovų, bus Teatras ir 
Balius. Perstatyta bus “Laisvės Ko
votojai”, 4-rių aktų drama, šiuose 
visuose parengimuose turėtų publika 
skaitlingai atsilankyti. Darbininkas.

(76-78)

Andrulis iš Chicagos. Jis aiškins šių 
dienų svarbius įvykius. Prašome visų 
skaitlingai susirinkti ir išgirsti gerą 
kalbėtoją. Kom.

(75-76)

»
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GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopa rengia prakal

bas, kurios įvyks 31-mą d. kovo, kaip 
7 vai. vak. J. Kasmočienės salėje, 
91 Steamboat Rd. Kalbės drg. V.

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

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

t f r*

Kovo 21 d. buvo surengtas 
vietinių organizacijų banketas 
su Koncertine programa, žmo
nių prisirinko vidutiniai, kai
po pirmą sykį, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Programą 
pildė šie dalyviai: drg. M. 
Vaidžiulienė, kuri jau senai 
buvo dainavus tarpe mūs; ją 
publika entuziastiškai pasvei
kino ir gėrėjosi jos dainavimu. 
Puikiai sudainavo Nelė Stat- 
kevičiutė. Lyros choro dvi gru
pės išpildė savo dalį. Ant pa
baigos Lyros Choras dainavo, 
bet labai mažai buvo susirin
kę choristų.

Liaudies name rusai ir lietu
viai susiorganizavo kliubą, ku
riam išgavo čarterį ir laisnius 
del gėrimų. ,Mūsų žmonės tu
rėtų įsirašyti į šį kliubą. Įstoji
mas kaštuoja tik vienas dole
ris, o mokestis tik vienas dole
ris į metus.

Ateinančiam sezone čia su
rengsim gerų koncertų ir per- 
statysim veikalų. Salėj sutelpa 
300 žmonių ii* gerai apšildo
ma.

Kovo 14 d. čia įvyko frater- 
nalių ir kultūrinių organizaci
jų masine konferencija, kurioj 
atstovauta apie 150,000 orga
nizacijų narių. Dalyvavo apie 
200 delegatų. Tikslas šios kon
ferencijos buvo, kaip pagelbs
ti organizuoti darbininkus j 
industrines unijas. Nuo lietu
vių dalyvavo pačios didžiau
sios organizacijos ir kliubai, 
išviso 14. Išrinkta visiems me
tams veikiantis komitetas iš 

4 •

20 asmenų. Labai negerai, kad 
buvusieji konferencijoj lietu
viai delegatai neaprašė šios 
svarbios konferencijos, juk tai 
yra svarbu supažindinti narius 
su tokiu darbu, kuris kovoja 
už mūsų pačių gerovę.

Kviečiame 
į šį parengimą atsilankyti.

Komitetas.

Jersey City, N. J.
Varduvės

New Jersey valstijoj 1936 
metais buvo 34,349- nelaimes 
automobiliais. Tai didžiausias 
skaičius nelaimių, negu bent 
kitoj kurioj šios šalies valsti
joj. Iš šios skaitlinės 607 už
mušti vietoje. Vaikų užmušta 
iki 15 metų 109 ir 3,926 su
žeista. K. Biuras.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

YONKERS, N. Y.
Išgirskite delegatus iš Ispanijos, 

Luis Simarro, Bataliono Komandie- 
rius, Maria Simarro, siratukų namo 
vadovė, Josefina Rimirez, slaugė ir 
Eugenio Imaz, katalikų laikraščio 
redaktorius. Apart jų kalbės ir kiti 
žymūs kalbėtojai kaip, tai: Kurt Ro
senfeld ir Thos. Frank E. Woodbu
ry. Vakaro pirmininku bus Alfred 
Whittle. Prakalbos įvyks Jewish 
Community Center, South Broadway 
ir Guion St., kovo 31, kaip 8-tą 
v. v. Rezervuotos sėdynės 
įžanga prie durų 25c. Kviečia 
Yonkerio Draugai gelbėjimui 
nijos Demokratijai.

s-------------------- ------------------------------------

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir

Nėra valandą sekmadieniais.

$1.00, 
visus 
Ispa-

Kovo 21 d. čia įvyko 500 
delegatų konferencija, kuri 
atstovavo 100,00.0 organizuotų 
darbininkų Philadelphijoj, 
kad užprotestavus prieš ADF 
autokratus, kurie išmeta tuos 
lokalus, kurie palaiko ryšius 
su industrinėmis organizacijo
mis. Ypatingai pasmerkė G. 
Hines, A. D. K atstovą, kuris 
padarė pareiškimą, kad visi 
delegatai, priklausanti prie 
CIO unijų ir atsilankę 24 d. 
kovo, bus prašalinti. Visų A 
DF lokalų unijistai priešinasi 
Greeno autokratiškai mašinai. 
Greeno agentai tyrinės unijis- 
tus, kurie tik bus linkę prie 
komunizmo, tuos visus hies 
lauk iš centralinių unijų.

Kovo 20 dieną drg. J. Krei
vėnas iškėlė pokilį savo vardu
vių dienoj. Į pokilį buvo su
kviesti artimi giminės ir drau
gai. Draugas Kreivėnas yra 
ALDLD 16 kuopos ir LDS 133 
kuopos iždininkas, rimto būdo 
žmogus, draugiškas. Besilinks- 
ininant prisiminta Ispanijos 
liaudies gynėjų kova su fašiz
mu. Parinkta tam tikslui au
kų. Aukavo sekami: J. B. 
Paserpskis $2; po $1: M. 
Sabaliauskas, P. ir O. Ka- 
ziukevičiai, J. ir M. žilio- 
niai, K. ir S. Baranauskai, M. 
Stalgaitienė ir J. Kreivėnas. 
Viso $8. Ačiū visiem už auk'as.

Komedija
unijų komite- 

susirinkime 23 
įvyko komedija. Nesi

skaitytoj ai, kad sakau 
” rtiat, mano friany- 
to susirinkimo pa- 

negalima. Dalykas ta-

BRIDGEWATER, MASS.
Draugas I. Katilius serga ir susi

rašinėjimus laiškais negalės turėti su 
organizacijomis. Tad prašau, kad 
praneštų per spaudą “Laisvėje”, jei 
kas nori susirašyti su I. Ka
tilių lai rašo man, kaip tai ALDLD 
7 kp. ir LDS 1 Apskričio reikalais.

GEO. KRANCE,
Plymouth St., Bridgewater, Mass.

(76-77)

"WATERBURY, CONN.
Vilijos Choro repeticijos įvyks 1 

d. balandžio, po num. 774 Bank St. 
Kviečiam visus choro narius ateiti į 
repeticijas ii’ taip pat atsivesti savo 
draugus. _Sekr.

' (76-77)

234

ren-
7:00

20 E.

CLEVELAND, OHIO
LDS 138 kp. moterų skyrius 

gia šokius, balandžio 3, kai 
v. v. Lietuvių Darb. Svet.,
79th St. Prašome visus dalyvauti; 
įžanga 15c. Prie įžangos bus prizų 
duodama ii’ veltui užkąsti silkių ir 
pretzelių. Kom.

(76-78)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 2 d. 
balandžio-April, pas drg. V. Kas- 
pečauskienę, 164 Crary Ave. Pra
džia 7:30 v. v. Draugės, šis susi- 
rihkimas bus gana svarbus, tad visos 
būtinai turinle dalyvauti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Prie 
progos, nepamirškite naujų narių at
sivesti prirašyti į moterų kuopą

Sėk?. M. Kuibienė.
(76-77)

g Lietuvių Augliu Kompanija
■M Pirmos klasės anglis, geriausios 
Km rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
MB tonas, tai legališkas svoris. Pristato- 
■B me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
ĮĮ tėmyti adresą ir telefoną.
H& Telefonuokite: EVergreen 7-1661gĮĮ arba užeikite pasikalbėti į ofisąĮg 485 Grand St., Brooklyn, N. Y. KB Kampas Union Avė. ir Grand St.

d. kovo j 
juokit, si 
“kom'edij

vadinti

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kuopa rengia kiauši

nių parę, 3 d. balandžio, pas drg. 
Lukoševičius, 180 McAdam Ave. 
Draugai ir draugės malonėkite atsi-’ 
lankyti ir atsinešti gerų ir drūtų 
kiaušinių. Kurio bus drūčiausias ir, 
gražiausias, tas gaus prizą. Nepa
mirškite, kad įvyks 3 balandžio, sek-i

tai 
Ba- 
pa-

BRIDGEPORT, CONN.
Artinantis pavasario sezonui, 

ir parengimų visokių rengiama, 
landžio 1, K. Partijos simpatikų 
sitarimhs, dalyvaujant drg. V. An
druliui, po num. 329 Fairfield Ave., 
Darbininkų Centre, 7:30 vai. vak. 
Balandžio 2, V. Aūdfrulio prakalbos, 
407 Lafayette St., 7:80 vai. vak.

Iriadienį. Kviečia ALDLD 236 kp., Rehgia ALDLD ir LDS apskričiai. 
Balandžio 3, L. Jaunų Vyrų Drau
gijos Vakarienė ir šokiai savoj sve-(76-77)

Kom.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Sovietg su Amerika Pikietuos Lenkų Konsulatą Užmušė Dury Sargą už Šunį

Prekyba Kyla
David A. Rosoff, Amtorgo 

Prekybinės Korporacijos nau
jas prezidentas'pareiškė, kad 
Sovietų Sąjungos su Jungtinėm 
Valstijomis prekyba kyla. So
vietai daugiau perkasi prekių 
iš Amerikos dabar, nors ir 
pirmiau pirkdavo nemažai.

Rosoff kalbėjo Russian- 
American Chamber of Com
merce suruoštam pokylyje 
viešbutyje Commodore, kur 
dalyvavo virš 300 žmonių, 
daugiausiai prekybininkų. Jo 
apibūdinimas Sovietų išdirbys- 
tės ir prekybos augimo pasi
tikta plojimu.

Pokilis suruošta pagerbimui 
Ivan Bojevo, kuris pasitraukė 
iš Amtorgo prezidentystės, 
kad užimti vietą Lengvosios 
Industrijos Komisariate So
vietų Sąjungoj.

Amerikos žydus sujudino 
naujos atakos ant žydų Len
kijoj. Dėlto žydų Liaudies Ko- 

i mitetas skelbia pikietą prie 
■Lenkijos konsulato ateinantį 
pirmadienį, 5 balandžio. Kon
sulato buveinė randasi 151 E. 
67th St., N. Y. Delegacija bus 
pasiųsta į Albany, prašyti, 
kad gubernatorius Lehmanas 

I pasiųstų savo protestą Lenki
jos valdžiai. Pikiete dalyvaus 

j eilė unijų.I ——- -——
Unija Laimėjo Sutartį 

Su Woolworth Co.
Departmentinių Krautuvių 

Darbininkų Unijos Lokalas 
1250 atsiekė didelių laimėji
mų. Jam pavyko padaryti su
tartį su F. W. Woolworth 
Kompanija, kuri turi 123 
krautuves didžiajame New

Joseph Johansen, 49 metų, 
durų, sargas apartmentiniame 
name, 777 West End Ave., 
tapo mirtinai primuštas per 
Robert Eston, 25 metų, už 
spyrimą jo šuns, dergiančio 
laiptus. Johansen mirė. At
rodo, namų prižiūrėtojams, 
prisieis vaikščioti be kepurės 
ne tik paskui išgverusius kori
dorius teršiančius gyventojus, 
bet ir jų šunis, šlykštu.

Sargas.

Gražuolės Žudeika Dar 
Neišaiškintas

Sąryšyje su nužudymu Ve
ronikos Gedeon, policija per- 
klausinėjo daugybę žmonių., 
tame skaičiuje ir gražuoles tė
vą, seserį ir švogerį, kurie pir
mieji rado žudystę. Sulaikytas 
Georges Guirek, taipgi žino-

| Ispanai Organizuojasi 
Gegužinės Paradui
“Mūsų gimtinėj Ispanijoj 

visi teisingi ir progresyviai 
žmonės yra susivieniję prieš 
žvėrį fašizmą. Aš atsišaukiu į 
visus tikrus ispanus New Yor
ke maršuoti Gegužės Pirmą su 
darbininkų masėmis, kurios 
yra mūsų geriausi draugai 
Amerikoje...”

Taip pareiškė Daniel Alon
zo, Amerikos Ispanų. Priešfa- 
šistinio Komiteto generalis 
sekretorius, užgirdamas Gegu
žės Pirmos konferenciją.

Bendros Gegužines konfe
rencija įvyks šį šeštadienį, 3 
balandžio, 1 vai. dieną, Webs
ter Hali, 11 th St., tarp 3rd 
ir 4th Avės., New Yorke.

Lietuvių organizacijos pri
valo pasiųsti delegatus bei at
stovus.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Unijos Dalyvaus Bendroj 
Gegužinėj

“Aš esu didelis šalininkas 
vieno bendro Gegužinės para
do ir demonstracijos šiais me
tais ir esu įsitikinęs, kad New 
Yorko darbo unijų judėjimas 
dalyvaus skaitlingiau, negu 
kada nors,” pareiškė Viešbu
čių ir Restauranų Unijos Loka- 
lo 16-to sekretorius Albertson. 
Gi Iškabų Rašytojų Unijos 
Lokalas 230 pažadėjo visų 
narių kooperaciją Bendros Ge
gužinės Komitetui prirengime 
parado.

Minės Amerikos Įėjimą į 
Pasaulinį Karą

Paminėjimui 20-ties metų 
nuo Amerikos pradėjimo ka
riauti pasauliniam kare Ame
rikos Prieškarinė-Priešfašisti- 
nė Lyga ruošia vakarienę an
tradienį, 6 balandžio, 7 vai. 
vakaro. Riverside Plaza vieš- 
butvie. 253 W. 73rd St.. N. Y.

Kalbės senatorius Gerald 
P. Nve. Reno-iamasi anrūuint 
virš 1,000 svečių. Bilietai po 
|1.50.

Yorke ir artimose apylinkėse.
Panaši sutartis padaryta su 

II. L. Green Co. krautuvėmis 
pereitą savaitę po 13 dienų sė
dėjimo streiko penkiose tos 
kompanijos penktukinėse-de- 
šimtukinėse krautuvėse.

šimtai dešimtukinių krautu- 
1 vių darbininkių dalyvavo ma
siniame mitinge pirmadienio 
vakarą Central Opera House, 
kur jos džiaugsmingai sveiki
no sutartį.

Kompanija pripažino uniją, 
kaipo darbininkų atstovą ir su 
ja ves derybas; išgauta pakėli
mas algų, pagerinimas sanita
riškų sąlygų, pasilsio protar
piai ir apmokamos vakacijos. 
Taipgi apmokės už sugaištą 
laiką streike.

Prie Clinton ir Schemerhorn 
Sts., automobilius užgavo du 
pėstininku, Thomas Brennan 
ir Thomas Moore. Pirmasis mi
rė, antrasis ligoninėje, o drai- 
veris sulaikytas po kaucija.

mas po vardu “Frenchy” Gue- 
ret, 45 metų.

Frenchy turįs policijos re
kordą už vagystę. Pastaruoju 
laiku buvęs varomas iš kam
bario per dabartinę šeimininkę 
Mrs. Stellą Peterson, 201 E. 
50th St., nes pareidavęs gir
tas ir užkabinėdavęs jos duk
terį. Tačiau ji sakė, kad 
Frenchy šį šeštadienį parėjęs 
girtas apie puusiaunaktį. Vie
nok ji negalinti tikrinti, ar jis 
ten ir pasiliko iki rytui. Jo 
kambaryje rasta kruvinos no
sinės, paimtos tyrimui. Taip
gi iš nužudytųjų kambarių 
viskas surinkta tyrimui.

Tyrinėtojų nustatyta, kad 
mergina mirus apie 3 vai. sek
madienio ryto, d friotina ir 
Byrnes anksčiau. Abi moterys 
išžagintos po užpuolimo.- Ma
noma, kad motina turėjo dide
lę kovą, bet duktė buvusi 
ūmai suimta, negalėjusi prie
šintis, taipgi buvusi įsigėrusi. 
Byrnes nužudytas miegant.

Apie Nužudymą 9,000 
Kataliką

Komunistų Partijos organas 
“Daily Worker” trečiadienio 
laidoj iškelia aikštėn fašistų 
terorą Balearic salose, Musso- 
linio naujoj stotyje Vidurže
mio jūrose. Taipgi penkta
dienio ir šeštadienio laidose 
bus rašoma apie įvairius fa
šistų juodus darbelius, tame 
skaičiuje ir apie išžudymą 
9,000 katalikų.

Suėmė daktarų apgaviką 
Morrissey, 470 Dean St. Jis 
nueidavęs pas. daktarus vis su 
ta pačia neva liga ir vis įduo- 
davęs falšyvą dešimtinę, gau
damas grąžoi) gerus pinigus.

E. L. McKeon, 14 metų vai
kas, prašė teisėjo, kad jo tė
vams duotų perskyras, nes tė
vai visuomet barasi. Motina 
yra 50, o tėvas 68 metų.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
306 John Street, 

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Kunigas Mirė nuo Apdegimo Naziu “Traperiai” Teisme

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ‘

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

I
I

Vedybos — Su Kalėjimu
Gabus merginų vilioklis 

John Magdalena. 42 motu, 
ruošėsi vesti velyku ponietj su 
Ida Bescia. 19 metu. Bet čia 
atsirado keturiais metais se
nesnė Lena Alleva ir sugadino 
visa bizni. Ji su detektyvu 
pribuvo būsimos nuotakos na
muose ir ton Maddalona areš
tavo. Jis buvęs žadėjęs su ja 
vestis ir leidimą išėmęs, ta
čiau to leidimo visai nenaudo
jęs tik ja.

Po viso ko Ida nusprendė, 
kad jai goriau išėio negavus 
tokį vyra. O Maddalena 
liko kalėjime ne tik be 
jos, bet be jokios pačios.

John M. Hilbert, kataliku 
bažnyčios pralotas, 520 Lin
don Ave.. Brooklvno. velvku 
diena mirė nuo žaizdų, kurias 
iam padarė uonis kleboniioi.

Pravažiuojantis motoristas 
pastebėjo gaisra ir pašaukė 
ugniagesius, kurie rado kuni
go rūbus liepsnojant. Per va
landa vaisra užgesino. Sako
ma, kad gaisras kilęs iš ciga
ro.

pasi- 
nau-

Technikai Skelbia Streiką
E-' Keliu WPA proiekfų tech

nikai vakar paskelbė, o kiti 
/Šiandien skelbia streikus pro

testui prieš kėsinimąsi kapot 
algas. Tas paliečia architek
tus. inžinierius, chemistus ir 

* visokius technikos darbinin
kus. Delegacijos vyksta pas 
vietini WPA direktorių ir į 
Washingtoną.

Gražuolė Nerado Vyro 
Ir Vaiko

Mrs. Wallace Groves aša
rodama nn.cakoin. kad sugrį
žus iš smagios kelionės nera
do savn vvro ir dvieju mėne
siu "sūnelio savo apartmente, 
1120 Park Ave. Groves buvo 
apsipykusiu važinėjant ir su
grįžo kožnas sau. GroVes yra 
turtingas Stock Exchange ver
telga.

(Peticijos už Teismo Reformas
Amerikos Darbo Partija iš 

New Yorko pasiuntė preziden
tui Rooseveltui pranešimą, kad 
iau virš 30.000 žmonių pasira
šė peticijas, “pilnai užgiriant 
protingus ir būtinus pasiūly
mus” sutvarkymui augščiausio 
teismo.

i ---------
Pirmadienį YorkviUės teis

me turėjo būt Fritz Kuhn tei
smas. Kuhn yra žinomas kaipo 
naziu “storm trooperiu” va
das šioje šalyje. Teismabutin 
su juo sugužėjo 150 jo pasekė
ju ir pradėjo šaukti “Heil! 
Heil!” Teisėjas McKinery iš
varė triukšmautojus ir bylą 
atidėjo.

Laikraštininkų Streikas
Long Island Press žinių ra

šytojai didžiuma balsų pasisa
kė už streiką. Dabar tik lau
kia už gyrimo iš Laikraštinin
ku Gildijos atstovu seimelio, 
kuris įvyks ši vakara viešbu
tyje Astor. Reikalauja algos 
nuo $25 reporteriams iki $70 
korektoriams ir perrašinėto
jams.

y VALGYKITE MEDŲ
“Laisve** tik dabar vėl gavo 

didelį vežimą tikro bičių me- 
. d aus ir parduoda už nužemin

tą kainą—po 65c. kvortą.
Geriausias būdas atsikraty

ti lengvas slogas—šaltį—ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kuo ne kiek
vieną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir pasiimkite tyro bičių me
daus. .K?'

j.;'.,, '■ . J"'Ui'fe -■/!

Prarado Važiuotos Leidimus
Bėgiu dvieju savaičių 105 

didžiojo New Yorko gyvento
jai prarado leidimus važiuotei, 
o 253 suspendavo. Daugiausia 
vis praranda už girtą draivi- 
nimą. Tame yra “pasižymėju
sių” ir lietuvių.

Waldorf-Astoria viešbutyje 
daktarai turi konferenciją, 
kurioj demonstracija, kaip gy
dyti sifilį ir gonorėją pakeliant 
kūno temperatūrą.

Sėdėtojų Byla ,
Areštuoti už sėdėjimo strei

ką žydų Ligonbutyje 58 dar
bininkai šaukiami specialiu se-r 
sijų teisman 1 balandžio. Tarp 
jų randasi unijos prezidentas 
Fred Gardner, kuris padėtas 
po $500 kaucija. ’

Sėdėk ir Klausyk
Įvedama nauja unijos pro

grama per radio, užvadinta 
“Office Workers on The Air”. 
Girdėsis kas antradieni, 10:45 
vakaro^iš stoties WEVD.

Virš 300 pikietavo Etched 
Metai Products Co. šapą Long 
Island City, kad neįleist ske- 
bų. Trylikos seniau areštuo
tų streikierių byla vėl atidėta.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

REIKALAVIMAI
RĘIKALINGAS darbininkas, jau
nas vyrukas ar mergina, prie res

tauracijos darbo. Prašome kreiptis 
šiuo antrašu:
216 Broadway, Brooklyyn, N. Y.

(76-78)
■ I—

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis dviejų šeimynų 

namas, visas taisytas. Kaina labai 
prieinama, nes reikalas verčia grei
tai parduoti. Savininką, namie galite 
rasti subatom ‘ ir nedėliom, arba 
kreipkitės laiškais:

L. GRIKŠTAS
127-01—87th Rd.,

Richmond Hill, N. Y.
(75-80)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Art
a

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
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

VARPO KEPTUVE

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg
DANTISTAS

•
raišo dantis be skausmų ir už 

labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA.

Jei Pasiskubinsit■— 
Dar Gausit

Plėšikai pririšo du algos ne
šėjus prie karštų paipų pa
čiam finansų distrikte, 130 
Cedar St., ir pabėgo su $2,- 
711.95.

G. Barbozot ir G. McDo
nald, paskutiniai iš A. Ger- 
lauskučib plėšikų grupės pa
siųsti į Sing Sing ilgus metus 
kalėti.

Telephone Stagg 2-440*

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

» Paraamdau aGtAnobiliua 
parOm. krlkfitynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitam Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuoj aus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—1281h St.,
So. Ozone Park, N. Y.

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

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 svorį ir kainas.

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




