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PALIEKA DAUGYBĘ 
GINKLŲ IR AMUNICIJOS

SMARKIOS DEMON 
STRACIJOS ISPANŲ FA 

ŠISTŲ MIESTUOSE
Smetona atsiunčia Amerikon 

savo du agentu. Jie, sakoma, 
atlydės Lietuvos “sportininkus,” 
kuriuos Amerikon atsiunčia jo 
didenybė.

Tie Smetonos paslai turėsią 
už garbę Amerikos lietuviams 
paaiškinti Lietuvos smetoninin- 
kų diktatūros visas geradarys
tes.

Dabar sunku pasakyti, ar pir- 
• miau Augščiausias Teismas sto
rėjo ant galvos, ar tik dabar 
atsistojo ant jos. Metai atgal ji
sai patvarkė, kad reguliavimas 
darbininkių užjnokesčio priešin
gas konstitucijai, o šiomis die
nomis nusprendė, kad jau nebe- 
priešingas.
„ Konstitucija pasilieka ta pati, 
bet Washington© reakcionieriai 
savo kailius maino.
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KRISLAI
Kada stovėjo ant galvos?
Fašistų čia nereikia.
Jos irgi laimėjo.
Nuliūdę siratos.

Rašo .4. B.

Bet mes tas geradarystes pui
kiai žinome. Jokių paslų paaiš
kinimui nereikia. Kiekvienas iš 
Lietuvos ateinantis laiškas ap
vilgytas vargdienių ašaromis. 
Kiekvienas laiškas mums sako, 
kad Smetona su savo genge yra 
užkietėję Lietuvos žmonių ne
prieteliai.

Smetonos pasiuntiniai, mano
me, greitai supras amerikiečių 
atsinešimą linkui tautininkų 
diktatūros. Prieš juos čia tur- 
sinsis tiktai tokie Tysliavos ir 
Karpiai.

Mažai kas iki šiol galvojo ir 
kalbėjo apie mūsų didmiesčių 
didžiųjų krautuvių darbininkes. 
Ypatingai tuose taip vadina
muose “dešimštoriuose” mergi
nos ir moterys nesvietiškai 
skriaudžiamos ir išnaudojamos.

New Yorke tos vergės paban
dė savo spėkas ir laimėjo. Jos 
privertė Woolworth ir Green 
kompanijas pasirašyti su unija 
sutartį, ir išpildyti jų reikalavi
mus.

Green kompanija užlaiko ke
liolika didelių storų, o Wool
worth turi šimtą dvidešimt tris.
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Nauji Sėdėjimo Streikai 
Prieš General Motors

Įstatymą, 
darbinin-

Danijos sostine Kopenha- 
gen turi 800.000 gyventojų, 
o jie turi 3Į5O,OOO dviračių.

Greenville, South Caroli
na. — Farmeris Dave Ale
xander tebenaudoja “over- 
kotį,” kurį jis pirko 38 me
tai atgal už $13.59.

Kaip tos nuliūdę siratos, 
šiandien nuleidę galvas vaikšti
nėja amerikoniški ir lietuviški

ga, taipgi svarbiausios pa
saulinės ir darbininkiškos 
žinios.
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fašistai. Dar taip nesenai jie :Į nteraturos ir meno peržval- 
garsiai giedojo, kad generolas I 
Franco vienu pasimojimu įšok- i 
siąs į Madridą ir užvaldysiąs 
visą Ispaniją. Bet tą fašistų 
džiaugsmą margis ant uodegos 
nusinešė. Mūšų smetonininkų 
didvyrį Franco liaudies armija 
pliekia be pasigailėjimo.
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Girdėtis, kad ir Providence, 
R. L, krautuvių darbininkės ge
rai faituojasi. Jos priėmė sėdė
jimo streiko taktiką ir joms se
kasi.

Naujoji kovos dvasia pasiekė 
ir išjudina ir tuos darbininkų 
klasės sluogsnius, kurie, rodėsi, 
niekados nesusipras organizuo
tis Į unijas ir kovingai streikuo
ti. .

Aną dieną šioj vietoj buvo 
paraginta siųsti pasveikinimus 
lietuvių moterų suvažiavimui, 
kuris įvyks Chicagoje balandžio 
11 d. Bet adresas buvo paduo
tas klaidingas. Draugė Jonikie
nė rašo, kad jos adresas yra ne 
3319 So. Halsted St., bet 3116 
So. Halsted St., Chicago, Ill. 
Todėl pasveikinimus siųskite 
šiuo pataisytu adresu.

Lietuvoje išleista knyga “Al- 
kazaro Didvyriai.” Ją parašęs 
tūlas fašistas Timmerns. Did
vyriais jisai skaito Ispanijos fa
šistus, kurie buvo pasigrobę ke
lius šimtus darbininkų moterų 
ir vaikų ir susigrūdę į Alkazaro 
tvirtovę naudojo juos atsparai 
prieš lojalistų armiją. Tai buvo 
bailių, o ne didvyrių elgęsis.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Mussolinis Jieško Prieka
bės Pasiųst Daugiau Savo

Armijos prieš Ispaniją
Roma. — Italijos spaudos 

ministeris Dino Alfieri kovo 
31 d. pareiškė visiems užsie
nių laikraščių koresponden
tams, būk Italija “daugiau 
nesiųsianti” savo kareivių į 
Ispaniją, jei, girdi, kitos ša
lys neduos paramos Ispani
jos valdžiai. Bet, jeigu jos 
“tiesioginiai ar netiesiogi
niai” rems liaudies valdžią, 
tai, sako, “Italija išnaujo 
peržiūrės savo nusistaty
mą,” vadinasi, siųs daugiau 
savo armijos talkon Ispani
jos fašistams.

Mussolinio Myletine Prancū
zė Praktikavosi Nušaut Jų

dviejų Meilės Ardytojų
Paryžius. — Magda de 

Fontanges, areštuota už pa- 
šovimą grafo Chambruno, 
buvusio Francijos ambasa
doriaus Italijoj, prisipažįs
ta, kad jinai tam tyčia lavi
nosi šaudyt, 
Chambruną. 
Chambruną, 
šmeižęs” ją
tuo būdu suardęs 
Mussolinio meilę su jąja. 
Tada Mussolinis davęs jai 
25.000 lirų pinigų ir įsakęs 
apleist Italiją.

idant nužudyt 
Jinai kaltina 
kad jis “ap- 

Mussoliniui ir 
“pilną”

“Daily Workerio” Turiningas 
Sekmadienio Numeris

Komunistu Partijos orga
no “Daily Worker’io” laidoj 
ateinantį sekmadienį John 
L. Spivak, vienas iš gabiau
sių Amerikos žurnalistų, 
atidengs nazių- suokalbius 
prieš šios šalies demokrati
ją ir organizuotus darbinin
kus. Bus išspaudinta negro 
jaunuolio Al. Richmondo 
paskutinis pareiškimas — 
poema, parašyta už valan
dos pirm numarinant ji ele
ktros kėdėj. Tilps J. Free- 
mano straipsnis apie Mek
sikos prezidentą Carde- 
nas’ą; raštai apie streikus;

Pirmosios Gegužės Prirengi- 
mo Konferencija N. Yorke
Brooklyno, New Yorko ir 

apylinkės lietuvių organiza
cijos privalo pasiųsti savo 
delegatus į Pirmos Gegužės 
Demonstracijos Prirengimo 
Bendrą Konferenciją, kuri 
įvyksta šį šeštadienį, balan
džio 3 d., Webster Hall, 119 
East 11th St., New York. 
Pradžia 1 vai. diena. Daly
vaus atstovai nuo Interna
tional Ladies’ Garment 
Workers Unijos lokalų, įvai
rių kitų uniiu. artistu orga
nizacijų, pašalpinių draugi
jų ir kt.

LIETUVIO JAUNUOLIO BALSAS IŠ 
ISPANIJOS KARO LAUKO

Madrido Frontas, 
Kovo 8 d.

Lietuvis jaunuolis B., ka
riaujantis Ispanijoj po vė
liava amerikiečių liuosnorių 
Lincolno Bataliono prieš fa
šistus, rašo savo draugams 
Brooklyne, N.Y.: 
Brangūs Draugai,

Jau rašiau, kaip
sekėsi nuo to laiko, kada 
Lincolno Batalionas pasiekė 
Ispanijos rubežių, iki jis 
įžengė į Albacete...

Dabar mes esame apka
suose ir grumiamės, kovoja
me už Ispanijos demokrati
ją. Ir tai yra tikri mūšiai. 
Mes jau patys ant savęs pa
tyrėme, kaip veikia beveik 
visi kuro įnagiai, apart du
jų-

Mes stumiame fašistų li
nijas atgal vis tolyn ir to
lyn. Tą, be abejo, jums pa
liudija ir laikraščiai, ku
riuos jūs skaitote Ameri
koj.

Beveik vienintelė priežas
tis; kodėl aš dabar rašau, 
yra šitokia: Aš gaunu šiek 
tiek protinio džiaugsmo, 
kad turįs ryšių su išlaukiniu 
pasauliu, apart mūsų čionai- 
tinių aplinkybių, ir kad ga
liu jums pranešt, ioo* aš kol 
ką* esu owvas ir sveikas.

Malonėkite perduot mano 
karščiausius sveik inimus 
draugams (čia suminėta ir 
keletas vardu.)

Revoliucinė kova yra sun
ki, ir jos dalyviai yra skau
džiai išbandomi.

Bosu Teroras Iššaukė 
Sėdėjimo Streikus, Sako 
Senatorius Wagner’is
Washington. — Atgaleivis 

kongresmanas Dies ir sė
brai reikalauja, kad šalies 
kongresas ištirtų sėdėjimo 
streikus. Jie pasakoja, kad 
tokius streikus daugiausia 
sukurstą komunistai.

Demokratas senatorius 
Wagneris, iš New Yorko, 
atsakydamas tiem ponam, 
pareiškė, jog tai žiaurūs, 
šaltakraujai kapitalistai 
priverčia darbininkus strei
kuoti sėdėjimu. Jis nupiešė, 
kaip fabrikantai palaiko 
bjaurią šnipijadą prieš dar
bininkus, kaip jie persekio
ja ir mėto iš darbų unijis- 
tus, kaip nuožmiai išnaudo
ja darbininkus abelnai ir 
kaip pelnagrobiai
jai visur laužo Nacipnalį 
Darbo Santikių 
kuris reikalauja 
kams užtikrintų teisių.

Detroit, Mich., bal. 1. —r- 
Keturiuose General Motors 
automobilių fabrikuosę iš- 
naujo sustreikavo sėdėjimu 
18,300 darbininkų, prieš lau
žymą sutarties su unija. ,

Kai del Liaudies Armijos, 
aš atrandu, kad jos dvasia 
stebėtinai puiki.

Ką kapitalistų armijoj at
liktų aštri drausmė ir tero
rizavimas, tą šičia padaro 
pačių liaudies kareivių susi
klausymas ir susivaldymas. 
Argi galėtų kitaip ir būti? 
Ne, negalėtų!

Ši yra armija žmonių, ko
vojančių už teisę sau demo
kratiniai gyventi. Jie yra 
iš patyrimų sužinoję, ką rei
škia reakcija. Todėl jie 
taip kariauja ir taip laiko
si.

Jie nenusimena, nenusivi- 
lia, ir niekam nereikia juos 
versti atlikt savo pareigas.

Jie supranta, jog ką pada
ro naudai savo kaimyno, tai 
eina naudon ir jiem patiem.

O, kad aš mokėčiau stip
riau visa tai išreikšti!

Bet visų jūsų reikalas na
mie (Amerikoj) yra steng
tis suorganizuot kuo dau
giausia pagelbos Ispanijai.

Reikia maisto, pinigų, 
drabužiu ir kitokios para
mos. Reikią hgituot, kad 
mūsų (Amerikos) valdžia 
pravestų tinkamus istatv- 
mus. kurie leistu nardavinėt 
(rinklus Gsnnniini).

Mūsų amerikinės jaunimo 
:organizaciios galėtų tiek 
fdaug nuveikti.

Sukruskite, draugai ir 
broliai!

Draugiškai
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Fašistai Varu Verčia
Lietuvi Imtinį Girt 

Juosius per Radio
Salamanca, Ispanija. — 

Fašistai turi suėmę devynis 
liuosnorius iš Tarptautinės 
Brigados, kariavusius už Is
panijos respubliką. Vienas 
imtiniu yra lietuvis, du piet- 
amerikiečiai, francūzas, če- 
choslavas, rumunas, šveica
ras, lenkas ir danas. • 4

Visus juos fašistai stato 
kalbėt per savo radio. (Jei
gu kuris atsisakytų, tokiam, 
suprantama, gręsia mirtis). 
Jie kalbėsią kiekvienas savo 
gimtąja kalba, kuri bus iš
verčiama ir į radio perduo- 
tuvą perskaitoma anglų, 
francūzų, vokiečių, italų, is
panų ir portugalų kalbomis.

Fašistai išanksto pranešė, 
ką tie imtiniai sakys—būk 
jie visi apart dano buvę be
darbiai ir kariavę tik už al
gą! būk kiekvienas jaučiasi 

ingas,” kad fašistai jį 
suėmė; būk fašistai su jais 
labai puikiai elgiasi, šie im
tiniai atsiliepsią ypač į savo 
buvusius draugus Tarptau
tinėje Brigadoje,.' >>

(Fašistai, žinoma, duoda 
jiem pasirinkt tik vieną iš 
dviejų: kalbėk, kaip liepta, 
arba stok prie sienos ir būk 
sušaudytas.)

Fašistai Pralaimės Karą, 
Jei Negaus dar Stipresnės

Paramos iš Mussolinio
Gibraltar. — Karo žino

vai sako: jeigu Mussolinis 
neatsiųs dar tūkstančių sa
vo kareivių prieš Ispanijos 
valdžią, tai fašistai sukilė
liai tikrai pralaimės karą.

Fašistų generolui Fran- 
co’ui beslopinant sukilimus 
pačioj savo armijoj prieš jį, 
Ispanijos liaudies kariuome
nė kirto fašistam kriušinan- 
čius smūgius faktinai kiek
viename fronte, kaip prane
šė United Press kovo 31 d.

Anglijos, Francijos, Holandi
jos Karo Laivu Sargyba 

Prieš Ispanų Fašistus
London.—Anglijos, Fran

cuos ir Holandijos karo lai
vai saugoja savo šalių kelei
vinius ir prekybinius laivus, 
idant jų negalėtų grobti bei 
trukdyti ispanų fašistų ka
riniai. laivai.

Fašistai Nužudė bei Sužeidė 
350 Nekariškių Ispanų

Madrid. — Fašistai, lėk
tuvų bombomis ir artilerijos 
šoviniais • ‘ ■ bombarduodami 
Madridą naktį iš kovo 31 į 
bal. 1 d. užmušė bei sužeidė 
200 nekariškių gyventoju.

Bilbao. — Oro bombomis 
fašistai beveik sunaikino 
miestelį Durango, šiaurėje. 
Užmušė bei sužeidė virš 150 
nekariškių žmonių.

Gręsia 400,000 Mainierių 
Streikas

New York, bal. 1. — Grę
sia streikas 400,000 mainie
rių prieš minkštųjų anglia- 
kasyklų savininkus, jeigu 
bosai tuoj aus nepatenkins 
unijos reikalavimų.

Malaga, bal. 1. — Siaučia 
mirtina kova tarp atakuo
jančių liaudiečių ir besigi
nančių fašistų del* Motril 
prieplaukos miesto, pietinėj 
Ispanijoj. 
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Valencia, Ispanija, bal. 1. 
— Valdžios, milicininkai atė
mė iš fašistų dar vieną mie
stelį tiktai už kelių mylių 
nuo generolo Franco “sosti
nės” Burgoso, •
Fašistų Išmistai apie 62,000 
Jų šalininkų Sušaudymą 

Madride
Salamanca. — Ispanijos 

fašistai paskelbė pasauliui, 
būk liaudies valdžia vien 
Madride sušaudžius ‘62,000’ 
savo priešų.

(Aišku, jog tai perdėji- 
mas-išmislas, kuriuom fašis
tai nori nukreipt užsienių 
atydą nuo verdančių sukili
mų pačioj fašistų armijoj 
prieš generolo Franco dik
tatūrą.)

Ispanų Fašistai Bėga 
Atgal 3-se Frontuose

Madrid, balandžio 1. — 
Ispanų liaudies armija vėl 
supliekė fašistus pietiniame, 
Cordobos fronte, generolo 
Franco “sostinės“ Burgos 
fronte ir Gudalajara srity j.

Naziai, Italijos ir Ispani
jos fašistai iškrikusiai bė
ga atgal 50 mylių fronte, li
nijoj miestų-miestelių: Al
maden, Villanueva, Alcara- 
cejos, Pehnaroya, Belmez, 
Espiel. Bėgdami palieka 
daugybę trokų su ginklais, 
maistu ir amunicija, taip 
pat daugį kanuolių. Užmuš
tai bei sužeista yirš 400 bė
gančių fašistų.
Bet manoma, kad 10,000 fa

šistų nepajėgs pabėgt į Cor- 
dobą ir kad juos liaudiečiai 
apsups Sierra Morena tarp- 
kalnėse.

Liaudies armija per die
ną nubloškė fašistus 12 my
lių atgal linkui generolo 
Franco “sostinės” Burgoso, 
šiaur-vakaruose. Dabar 
liaudiečiam pasiekt Burgo- 
są telieka tik 30 mylių. Šioj 
srity j jie atėmė iš fašistų 
Sargentes ir eilę kitų mie
stelių.

Basku fronte, šiaurei, fa
šistai baisiu įnirtimu kontr
atakavo respublikos gynėjus 
ties EI Gueta ir Eibar; bet 
liko triuškinančiai atmušti 
atgal. Respublikiečiai šičia 
nukovė ir sužeidė 2,000 prie
šų.

Cordoba-Pozoblanco fron
te respublikiečiam apsupant 
El Soldado, pabėgo 2,000 fa
šistų, palikdami daug kari
niu reikmenų.

Respublikos gynėjai at
ėmė iš fašistų dar tris mie
stelius Guadalajaros fronte. 
Nuvijo priešus jau už 45 
mylių į šiaurę nuo Guadala
jara miesto. Persigandę 
naziai. maurai ir ispanų fa
šistai bėga į Soria-Saragos- 
sa kalnus.

Mirė Socialistu Veikėjas 
Juozas Valeika

Cambridge, Mass. — Pe
reitą ketvirtadienį į čionai 
tano palaidotas Juozas Va
leika. 52 metu amžiaus, liet, 
socialistų veikėjas. Jis bu
vo SLA kp. pirmininkas ir 
veikė kitose liet, organizaci
jose. Juozos Valeika mirė 
velvkų sekmadienį. Sirgo 
penkias savaites.

Californiios Seimelis Balsuo
ja Išlaisvinti Mooney

Sacramento, Calif.—Val
stijos seimelio atstovu rū
mas 42 balsais prieš 27 pri
ėmė rezoliucija, reikalau- 
iančia.'kad gubernatorius 
Merriam paleistu iš kalėii- 
mo darbininku kovotoja To
ma Mooney. Dar nežinia, ar 
seimelio senatas priims 
atmes tą rezoliuciją.

Visų Salių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj!

Paryžius, bal. 1. — Pra 
nešama, kad žmonių minios 
sukilo į smarkias demon
stracijas prieš gen. Franco 
daugelyj fašistų valdomų 
miestų Ispanijoj: Valladoli- 
de, Algecirase ir net Sala- 
mancoj, buveinėj vyriausio 
fašistų armijos štabo. Itali
jos ir Vokietijos kareiviai 
šaudė į minias.

Panašios demonstracijos 
prieš fašistus įvyko ir Ispa
niškoj Morokkoj, kur de
monstrantus šaudė tik ką 
atsiųsti Mussolinio “koloni
jiniai kareiviai.”
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Gen. Franco Šaudo vis Dau
giau Sukilėlių prieš Jjjj
Casablanca, Franc. Moro- 

kko. — Fašistai sušaudė 100 
savo kareivių ir oficierių 
Ceutoj, Ispaniškoj Morok
koj, kaipo sukilėlių prieš Is
panijos fašistų vyriausvbe.

Dar tebepyška fašistų 
šautuvai Malagoj ir La Li
ne jo j, bešaudant nusmerk
tus suokalbininkus prieš ge
nerolo Franco diktatūra. La 
Line jo i fašistai areštavo 
vieną buvusį savo teisėją ir 
karinį miesto komandantą.
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Areštuojami Nariai Fašistų 
Karo Štabo Ispanijoj

G i b r altar. — Generolas 
Franco perk ratinėj a visa 
savo karini štabą, šluoda
mas iš jo laukan bei areš
tuodamas neištikimus fašis
tam karininkus ir suokalbi
ninkus prieš Franco vyriau
sybe. Daugelį augštu savo 
armijos komandieriu jis jau 
pasiuntė j mūšių apkasus.

Nusižudė kapitonas bū
rio, kuris šaudė nusmerktus 
sukilėlius prieš Franco dik
tatūrą. Po to kapitono ko
manda buvo sušaudyta 30 
iki 50 maištininkų iš pačių

Indijos Visuotinas Streikas 
Prieš Angliją

Delhi, India, bal. 1. — In
dijos tautinio kongreso par
tija paskelbė visuotiną strei
ką prieš Anglijos užkartą 
naują konstituciją. Streikas 
suparalyžiavo Indijos pra
monę ir prekybą ir uždarė „ 
mokyklas. Reikalauja Indi
jai nepriklausomybės nuo 
Anglijos.

y.
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Amerikos Majorai Reikalauja 
$2,200,000,000 Bedarbiam

Washington. — Pagal 
New Yorko miesto majoro 
La Guardiios įnešimą, tapo 
nutarta šalies miestu majo
rų konferencijoj, kad prezi
dento Roosevelto valdžia pa
skirtų $2.2000,000,000 pašal- 
piniams darbams per metus,
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Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months.... $3.00

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

of March 3, 1879.

sios problemos, stovėjusios prieš partijos 
ūkis. Todėl po suvažiavimo, jis mano, 
partijos viduj frakcines kovos tebesitęs, ♦ 
nes trockizmas iš suvažiavimo išėjo pa
drąsintas.

Partijos Centro Veik. Komitetas iš
rinktas einant frakciniais sumetimais. 
Jame atstovaujamos visos grupės. Tho
mas išrinktas pirmininku (Beje, Tho
mas mano greit važiuoti į Sovietų Są
jungą). Jei Thomas nusistatys griežtai 
linkui trockistų, tai jis dės pastangų 
juos suvaldyti arba eliminuoti iš parti
jos eilių, tai Socialistų Partija augs. O 
jei trockistams bus leista tęsti tie patys 
pražūtingi darbai, kokius jie tęsė iki šiol, 
tai nedidelė ir silpna Socialistų Partija 
nebegalės išsiristi iš tos padėties, kurioj 
ji atsidūrė.

Šimtasir Vienas Doleris “Laisvei 
Iš Chicagos

panijos demokratinei valdžiai 
gelbėti. Tai gražus darbas. Na, 
o kur kiti, kurie daug daugiau 
už mus barškino “demokrati
niais” tarškučiais?

Jaunimo Žurnalas
Vakar dienos “Laisvėje” dd. skaityto

jai bus skaitę lietuvių jaunimo komiteto 
atsišaukimą, “Lietuviai Jaunuoliai Ren
giasi Leist Žurnalą,” ir ne vienas, be abe
jo, tuo pasidžiaugė.

Žurnalas bus mėnesinis, jo vardas 
“Voice” (“Balsas”) Prenumeratos kai- 
na $1.50 metams.

Tokio žurnalo reikalingumas buvo jau
čiamas jau senokai. Jeigu mums ištik- 
rųjų rūpi jaunimo reikalai; jeigu mums 
rūpi išauklėti iš jaunimo veikėjus, kurie 
galėtų užimti organizacijoje vietas, tai 
turime susirūpinti jų švietimu. Lietuvių 
kalba laikraščius mūsų jaunuolių tik re
tas kuris teskaito. Turime angliškus 

{skyrius prie mūsų dienraščių (ir LDS 
• organo “Tiesos”), tačiau tie skyriai nėra 
savystovūs, nėra užtenkamai ir platūs ir, 
be abejo, nepakankamai įdomūs.

Jaunimas turi auklėtis ir tvarkytis sa
vo reikalus pats. Jis pats turi imti at- , 
sakomybę, išmokti dalykus tvarkytis, au
klėti savo iniciatyvą.

Leidimas tokio žurnalo kaip tik ir pri
vers jaunimą tuo viskuo susirūpinti.

Bet pradžiai šito svarbaus darbo su
augusieji privalo padėti jaunimui. Mū
sų pareiga paremti šį darbą medžiaginiai 
ir moraliai. Jaunimas pasirįžo sukelti 
bent $1,000 pinigų ir surinkti 1,000 pre
numeratų pirm, negu pradės , žurnalą 
leisti. .a’/u. p.;

Ar jis tą gali pasiekti? Ar pasimoji- 
j mas neperdidelis? Visai ne! Į porą tris 
mėnesius ši suma ir šis skaičius prenume
ratų lengvai pasiekiamas.

Stokime jaunimui pagelbon, draugai!

Socialistą Partijos Suvažiavimui 
W Padėjus

Socialistų Partijos nepaprastas suva
žiavimas, tęsęsis tris dienas Chicago j e, 
užsibaigė. Kadangi jis buvo laikomas 
prie uždarytų durų, tai smulkmenos ne
žinomos. Aišku tik tai, kad partija yra 
pasidalinusi į frakcijas, į grupes: trockis- 
tinė grupė, Thomaso grupė ir t. v. nuo
saikiųjų socialistų grupė arba tų, kurie 
stoja už griežtą kovą prieš trockizmą, t. 
y., už jų eliminavimą iš partijos eilių.

Partijos narių skaičius labai sumažėjo 
.—tik 6,093 nariai. Na, o pereitais me
tais sausio mėnesį buvo 16,656 nariai. Va
dinasi, beveik dviem trečdaliais nupuolė 
narių skaičius.

Suvažiavime priimta eilė svarbiaisiais 
klausimais rezoliucijų. Jų kol kas nema
tėm, tai ir savo nuomonę išreikšti apie 
jas susilaikome. Iš laikraščiuose tilpusių 
trumpų pranešimų, (tačiau, aišku, kad 
partijos nusistatymas (nei Darbo-Far- 

i merių Partijos, nei bendro fronto, nei 
’karo klausimu) nėra tokis, kokio reika
lauja padėtis, kokio buvo pageidauta. 
s Karo klausimu rezoliucijoj, tiesa, pa
sakyta, kad jei karas įvyks ir jame daly
vaus Sovietų Sąjunga, tai socialistai ją 

į gins, kovodami prieš patį kapitalizmą. 
Bet tai miglotas pasakymas, neaiškus, 
nerealistiškas.

Sakysim, jeigu šiandien fašistinė Vo
kietija ir imperialistinė Japonija apskelb
tų Sovietų Sąjungai karą ir į tą karą įsi
veltų kuri nors demokratinė šalis, išsto
dama prieš Japoniją ir Vokietiją, aišku, 
tuomet darbininkai negalėtų kelti klau
simo apie kovą su kapitalizmu, bet rei
kėtų kovoti prieš Japoniją ir Vokietiją, 
kad jas pasekmingiau nugalėjus ir tuo, 

■ žinoma, padėjus Sovietų Sąjungai ir ap
skritai demokratijai ir taikos palaiky to

liams. "
“Daily Workerio” korespondentas, ra

šydamas apie socialistų suvažiavimą, pa
žymi, kad jis neišrišo nei vienos svarbio-

Green ir Vėl Pasirodė Streiklaužiu
Negalėdamas sulaikyti darbininkų nuo 

stojimo į pramonines unijas, einančias su 
C. I. O., William Green, galva ADF, šio
mis dienomis ir vėl atsistojo streiklaužio 
pozicijoj. ’ .

Jis pareiškė, kad sėdėjimo, streikai, esą, 
nėra legališki, kad “mąstą vyrai ir mo
terys privalo atsisakyti nuo sėdėjimo 
streikų.”

Atrodo, kad šitie žodžiai yra išėję ne 
iš burnos Amerikos Darbo Federacijos 
prezidento, o iš kokio nors korporacijos 
atstovo. Argi ne panašiai kalba ir sam
dytojai—kapitalistai ?

Wm. Green turėtų žinoti, kad nelabai 
senai buvo laikai, kai ir šiaip streikai ir 
pikietavimai fabrikų buvo skaitomi ne- 
legališkais. Ėmė nemažai laiko ir darbi
ninkų pastangų, kol pagaliau buvo jie pa- . 
daryti legališki.

Net tūli švaresni kapitalistai nedrįsta 
kalbėti taip, kaip ADF prezidentas.

Tik nelabai senai jis buvo išstojęs prieš 
G. M. darbininkų streiką Flint, Mich. 
Dabar jis išstoja prieš sėdėjimo strei
kus iš principo. Ryt ar poryt tas pats 
Green išstos prieš kitus darbininkų strei
kus, jei tik jie bus vedami C. I. O. uni-

• i ’

Ar nereikėtų Amerikos Darbo Federa
cijos nariams' bandyti pažaboti ponas 
Green?! ’ ’ bb>

Laimi
Kiekvienas pažangus, kiekvienas lais

vę mylįs žmogus džiaugiasi ateinančiais 
pranešimais iš Ispanijos apie lojalistų lai
mėjimus. Užsiartavoję pasirįžimu, de
mokratijos gynėjai pliekia visomis pusė
mis Italijos ir Vokietijos prisiųstus kar
eivius ir Ispanijos galvažudžius ir mau
rus.

Fašistų eilėse pasireiškė sukilimai. 
Žmonės, karo pavarginti, žmonės, nežiną 
už ką verčiami kariauti, tūkstančiais ky
la prieš Franko “valdžią,” prieš budelius. 
Jie pasirengę geriau būti sušaudytais su
kilime, negu karo prieš demokratiją 
fronte. Be abejojimo, tie sukilimai ir 
masiniai sukilėlių šaudymai dar labiau 
demoralizuos fašistų pusę.

Dabar drąsiau negu kada nors galima 
sakyti, kad lojalistai laimės, fašizmas 
bus sutrėkštas, jei Italija ir Vokietija 
neprisiųs naujų tūkstančių kareivių, or
laivių, amunicijos ir kitų karo reikmenų.

Tiesa, fašistai, matydami savo pralai
mėjimą, gali bandyti išprovokuoti pasau
linį karą. Jie gali užpulti ant nekariau
jančių kraštų laivų ir juos priverki įsi
maišyti, kas, savo ruožtu, gali uždegti 
pasaulį. Karą išprovokuoti, mat, nėra 
sunkus dalykas. Visas pasaulis juk pri
tvinkęs degančiomis dujomis. Reikia tik 
degtukas užžiebti.

Todėl, nors lojalistai laimi, nors jų ga
lutinas laimėjimas šiuo tarpu yra tikres
nis, negu kada nors, tačiau mūsų visų 
pareiga nesiliauti davus jiems pagelbos: 
moralės ir materialės paramos.

15-ka Metą Freiheit ui
Žydų komunistinis dienraštis “Frei

heit” (“Laisvė”) šiemet švenčia penkio
likos metų sukaktuves savo gyvavimo. 
Paminėjimui šito jubilėjaus šeštadienį 
Madison Sq. Gardene (New Yorke) įvyks 
milžiniškas koncertas. *

Rolė, kurią per tuos penkiolika metų 
suvaidino “Freiheit” dienraštis, yra mil
žiniška. Jis skleidė komunistinį žodį ne 
tik Jungt. Valstijų žyduos darbo žmo
nėse, bet ir kituos kraštuos. “Freiheit” 
gerai žinomas Kanadoj ir Lotynų respub-

Jau buvo dienraštyje mi
nėta, kad chicagiečiai pa
sveikins “Laisvės” suvažia
vimą su šimtu dolerių dova
na. Dabar šimtine iš Chica
gos esame taip tikri, kaip 
tikri, jog rytoj saulė užte
kės. Štai garantija.

“Drauge Frank! šiandien 
mes susirinkom pas d. Pa- 
kaušienę ir padarėm nutari
mą, kad “Laisvės” bendro- 
vės dalininkų suvažiavimui 
prisiųsti $99.00, o $2.00 tu
rės pridėt d. Andrulis, tai 
susidarys $101.00.

. “Apie tai pasakyk d. An
druliui ...

“Mes prisiųstume dau
giau, bet pas mus visokie 
vajai, mes, be to, rengiamės 
prie “Vilnies” dainų kpntes- 
to. ir vien tik išlaidų turėsi
me apie $1,000. Labai daug 
turime dirbti. . -

“Pas mane ant rankų jau 
yra $80.00, tai bus visai len
gva sudaryt dar $20.00.

“Pinigus pasiųsiu prieš pat 
suvažiavimą. Ten nebus pre
numeratų, o tįk aukos. Pre
numeratas patys draugai 
pasiųs. Draugiška),

“L. Pruseika”.
“Patvirtinu savo ščyra 

ranka, kad tas viskas tiesa.
“J. K. Sharkey.”

Apart didžiųjų tūzų dd. 
Prūseikos ir Šarkiūno, po 
tuo. laišku dar .padėta para
šui M. Žald, M. Sharkey ir 
B. Ęakaušienės. Tuojau pri
miniau draugui Andruliui 
apie laiške minimus $2; jis 
sako: “O K,”

, Žiūrėsime, ką apie tai pa
sakys hartfordiečiai', pitts- 
burghiečiai ir iš kitur. Beje, 
draugas Zald 'priminė, kad 
“Vilnies” suvažiavimas bus 
16 d. gegužės. Mes turėsime 
tai mintyje.

Draugas M. Dobinis pri
davė $10.00 auką “Laisvės” 
suvažiavimui nuo ALDLD 
5-tos kuopos, iš Newark. 
Pasveikinimą priduosiu pa
čiam suvažiavimui.

Norime atkreipti draugų 
atydą į draugų chicagiečių 
laiške suminėjimą:..“Ten ne
bus prenumeratų, o tik au
kos. . Prenumeratas, patys 
draugai pasiųs.”

Čia pasakytą, kad chica- 
giečiai renka ir prenumera
tas “Laisvei,” kurias mato
ma prisius suvažiavimui. 
Tai labai svarbus dalykas. 
Šiuom tarpu dienraščio 
“Laisvės” cirkuliacija kyla. 
Lengva gauti naujų skaity
tojų, tad pasirūpinkime, 
draugai, gauti nors po vieną 
naują skaitytoją iki suva
žiavimui.

Nepamirškim nei minutei, 
jog “Laisvės” suvažiavimas 
ir bankietas įvyks sekmadie
nį, 11 d. balandžio-Apr ii, 
Grand Paradise didžiojoje 
salėje, 318 Grand St., Broo
klyn, N. Y. Kurie dar netu
rite “Laisvės” Bendrovės Še
rų, pasirūpinkite įsigyt. Bū
kite leidėjais ir savininkais 
didžiausio Amerikos lietu
vių dienraščio. P. Buknys.

. Kuomet kurpiai jau kovoja 
už geresnes algas ir t. p., tai 
tekstilės darbininkai rūpestin
gai organizuojasi į unijas C.I.O. 
galingoj įtekmėj. Išrodo, kad 
greitu laiku ir Lowellio darbo 
žmonės bus organizuoti. Mat, 
Komitetas Industrialiniam Or
ganizavimui darbininkų, tai ne 
Amerikos Darbo Federacija su 
savo biurokratiškais išlepusiais 
vadais, kurie daugiau krikdė 
darbininkus, negu juos organi
zavo. Visi darbininkai privalo 
neatidėliojančiai rašytis į uni
jas, nes negalima žinoti, kada 
teks netekus kantrybės skelbti 
streiką už geresnį būvį.*

Lowell, Mas
Penkta Čeverykų DirbtuvėJau

Streikuoja. Matykite Gražinusį 
Parengimą

Smarkiai išsijudino čeverykų 
išdirbystės darbininkai. Jau 
penktos dirbtuvės menkų algų 
vergai išėjo į streiką ir kovoja 
už tuos pačius reikalavimus,' ką 
ir kitos pirmesnės savo kovose 
reikalavo ir laimėjo. Būtent, 
pakėlimo algų ant 15%; pripa
žinimo unijos ir nustatymo dar
bo dienos ant 40 vai. savaitė j.

Dabar, streikuoja Berkley' 
Shoe Co. darbininkai C.I.O. va
dovybėje.1 Pas darbininkus ge
ras ūpas ir jie be laimėjimo sa
vo reikalavimų nesitrauks iš ko
vos lauko. ■ • .

' • *7—r—.,' i ''
Lietuvos Sūnų Dukterų Pa- 

šalpinė Draugija, apart teiki
mo pašalpų ligoniams, apart ki
tokių labdaringų ir kultūringų 
darbų atlikimo, dar duos Lowel
lio ir apielinkės lietuviams labai 
gražų parengimą balandžio 4 d., 
2 vai. po pietų, svetainėje, 361 
Bridge Street. Tai bus gražiau
sias juokų teatras “Broliai Iš 
Amerikos“ ir puikiausias kon
certas. Viską atliks Liaudies 
Choro nariai iš Lawrence, Mass. 
Neapleiskite nedėlios popietį 
bal. 4 dienos nematę to įvykio, 
nes būtų gaila vėliau.

Lowellio lietuviai, demokrati
jos šalininkai, kaip girdėti, ir 
vėl renka finansinę pagelbą Is-

Ispanijos fašistų generolas Francisco Franco (kai
rėje) tariasi su Generolu Wilhelm Faupel, Vokieti
jos pasiuntiniu Ispanijos fašistų “valdžioje“.

likose,.kur tik gyvena žydų darbininkų.
Bet pas žydus palaikyti komunistinį 

dienraštį yra kur kas sunkiau, negu pas 
lietuvius. Ten gyvuoja kitų sriovių dide
li ir moderniškai įruošti dienraščiai. No
rint su jais kdhiįeticiją vesti žirfiose (o 
kitaip ir negdli būti)., komunistinis dien
raštis turi įvesdinti daug pinigų. Gi 
skelbimų stambieji' kapitalistai “Freihei- 
tui” neduoda, kuriuos, sakysim, gauna 
“Forward,” “Day” arba .kiti dienraščiai.

Dabar jau tikrai sužinojau, 
kad Lowellio Darbininkų Kliu- 
bas rengia labai šaunias vaka
ruškas balandžio 17 d. š. m. sa
vo svetainėj, 338 Central St. 
Kaip tik ir galima buvo manyti, 
kad kliubas ims geriausius har- 
monistus brolius Aleksandrą ir 
Povilą Bilidus, nes kasgi kitas 
taip patiktų publikai, kaip šie 
talentingi jaunuoliai? Taigi, 
kas dar negirdėjęs, o žingeidau- 
ja, tai turės dar vieną progą 
dalyvauti ir girdėti.

Kliubas turėtų savo susirin
kime šią subatą, balandžio 3 d., 
nusitarti ką nors veikti, kad 
suteikti gerą paramą Ispanijos 
liaudžiai, ir veikti greitai. Gal 
reikėtų susijungti bendrai su ki
tomis organizacijomis?

Kaimynas.

PITTSBURGH, PA
Darbininkai Laimi Kovas

Kai kurios ir mažesnės plie
no kompanijos pasirašė sutar
tis su darbininkų unija. Viena 
tokių—Allegheny Steel Co. 
Kitos kompanijos netrukus 
irgi bus priverstos pasirašyti. 
Pas plieno darbininkus dide
lis entuziazmas. Tūkstančiais 
stoja ųnijon.

Westinghouse Electric Corpo- 
racija, E. Pittsburgh, šiomis 
dienomis pasirašė sutartį su 
unija. Darbininkams algos pa
keltos, sąlygos pagerintos, uni
ja pripažinta. Darbininkai 
džiaugiasi dideliu laimėjimu.

Thompsono valgyklų darbi- 
•ninkai taipgi laimėjo streiką. 
Pittsburghe apie šimtas tos 
kompanijos valgyklų jau uni- 
jistinės. Pirmiau tų valgyklų 
darbininkai pusdykiai dirbda
vo, dabar pakelta algos ir pa
gerinta darbo sąlygos.

Sėdėjimo streikas tęsiasi 
Wolverine Sup. Mfg. Co., N. 
S. Pittsburgh, kur išdirba au
tomatiškus žaislus. Daugiausia 
dirba moterys ir merginos. 
Mokėjo mažas algas. Streikuo
ja vieningai.

Drg. Šolomsko Prakalbos 
Įspūdingos

Pittsburgho apielinkėje d. 
D. M. šolomskas kalbėjo ke
liose vietose. Įspūdį labai gerą 
padarė. Iškalbus draugas. Pri
sirinkęs gražių faktų apie 
darbininkų kovas perdavė 
juos klausytojams.

Pirmu sykiu Pittsburgho 
apielinkės klausytojai išgirdo 
d\ šolomską. Dabar norės, kad 
jis čia tankiau lankytų. Nege
rai, kad mažokai buvo klausy
tojų. Mat pasitaikė oras blo
gas ir priešvelykinės dienos.

Parduota šiek-tiek literatū
ros. Drg. P. Martinkus visur

rinko “Laisvei” sveikinimus. 
Neteko sužinoti, kiek naujų 
narių į ALDLD gauta. Drg. 
kalbėtojas mat visur kvietė stot 
į ALDLD, tai veikiausia kai 
kur ir prisirašė. O jeigu kurie 
dar neprisirašė, tai kviečiami 
nieko nelaukiant prisirašyti.

ALDLD. 87 kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą šeštadie
nio vakare, bal. 3, Laisvės 
kliube, 1339 Medley St., N. S. 
Visi nariai turėtų dalyvauti, 
taipgi ir nauji kviečiami atsi
lankyti.

Menka Lietuvos Sportininkų 
Pasitikimui Konferencija

Kovo 23, Liet. Piliečių kliu
be buvo sušaukta konferencija 
prisirengimui kaip geriau pa
sitikti čia atvykstančius Lietu
vos sportininkus. Tačiaus visai 
mažai delegatų tedalyvavo — 
kokia 20. šaukėjai—sandarie- 
čiai. Vieni sandariečiai ir pa
siliko konferencijos globėjai.

Apie Lietuvos sportininkų 
atvykimo tikslą sandariečiai 
neleido kalbėt. Drg. J. Gasiu- 
nui pakėlus tą klausimą ir nu
rodžius, kad tie sportininkai 
visi nerinkti bus sporto orga
nizacijų, bet smetonininkų pa
skirti, kad su tais sportinin
kais atvyks ir fašistų agentai, 
kurie prisidengę sportu varys 
fašistinę propagandą, tai tada 
P. Pivoriūnas pradėjo visaip 
sukinėtis. Girdi, Lietuvos kon
grese buvo demokratija, o 
Dr. Baltrušaitienė apmelavus 
tą kongresą. Pivoriūnas dar 
prisiminė, kad jam neapmokė
ta kelionė į Lietuvą ir ant galo 
pareiškė, kad apie politiką čia 
nereikia kalbėti.

Nubalsuoja, kad daugiau 
apie politiką nekalbėtų. Išren
ka reikalingas komisijas ir be 
jokio ūpo konferencija užsi
daro.

Lietuvių Radio Parengimas

Sekmadienį, bal. 4, L.M.D. 
name, 142 Orr St., lietuvių ra
dio pusvalandžio palaikytojas 
Povilas • Dargis rengia teatrą 
su koncertu. Sako, bus per
statyta “čigonė“ ir “Raseinių 
Magdė.“ Muzikalę programą 
pildys lietuviai jaunuoliai, va
dovaujant d. Gasiunienei.

Pradžia bus apie 8 vai. va
kare.

Radio pusvalandžiai duoda
ma kas sekmadienis kaip 
12:30 vai. dieną, iš WWSW 
stoties.

Rengiasi į “Laisvės” 
Suvažiavimą

Teko sužinoti, kad jau trys 
draugai rengiasi važiuot į 
“Laisvės“ bendradarbių-kores- 
pondentų ir šėrininkų suvažia
vimus. Tai mūsų vajininkas 
d. Martinkus ir koresponden- 
tai-bendradarbiai J. Urbonas 
ir J. Gasiunas. Kalbama taip
gi, kad ir viena moteris va
žiuos.

Tai bus gera pittsburghie- 
čių delegacija. Neturėtų atsi
likti ir kitos tolimesnės kolo
nijos. Rep.

įnešta Kongresui Niekad 
Neduot Ginklu Europai

Dėlto žydai darbininkai nuolat ir nuolat 
turi rūpintis savo dienraščio išlaikymu. 
Ir jiems pavyksta, kadangi “Freiheit” 
užsitarnavo plačios įtakos plačiose žydų 
darbininkų masėse.

Šis žydų dienraščio jubilėjus, be abejo, 
juo labiau jį sustiprins.

Varde lietuvių darbininkų “Laisvė” 
siunčia “Freiheitui” savo broliškus svei
kinimus. šito jubilėjaus proga ir linki jam 
kuodidžiaūsio pasisekimo!

Washington. — Senatorius 
G. P. Nye ir kongresmanas 
Ham. Fish (republikonai) 
įnešė sumanymą šalies kon
gresui išleist naują, griežtą 
Amerikos bepusiškumo įsta
tymą. Jųdviejų įnešimas 
reikalauja uždraust gabent 
iš Amerikos ginklus Euro
pon, kaip‘taikos laiku, taip 
ir karo metu. Sumanymas, 
tačiaus, leidžia vežt iš Jung
tinių Valstijų ginklus ir 
amuniciją Šiaurinės ir Pie
tinės Amerikos šalims, jeigu 
jos kariautų su kokiomis 
ne-amerikinėmis valstybė
mis.

Pagal tokį bepusiškumo 
įstatymą, Jungtinių Valsti
jų valdžia galėtų užgrobt 
neteisėtai gabenamus užsie
nin ginklus.
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ninku bei farmerių.

kenkia atminčiai

Kaip Veikia į Smegenis 
švelni ir šiurkšti Muzika?

Azijos ir Afrikos beždžionės 
turi plačius žandus, už kurių 
nešiojasi liekamą maistą kitam 
sykiui. Bet amerikinės beždžio
nės to neturi; todėl jos maisto 
atsargą nešiojasi rankose. K.

West Virginijos valst. įstaty
mas uždraudžia degtinę gerti 
gatvelėje tarp namų (alley), bet 
nieko nesako prieš geriančius 
ant gatvių ir vieškelių. K.

deginimas 
mirusiųjų

darni, ar katinas išliks gy
vas.

Susirinkę ant

vyrą, bet 
ir savo

grindų, “kaip karalių,” tarp 
dvylikos jo išpjautų žiurkių.

Elsie V.

dijos provincijoj, Agro j, įvyko
Neramu-

New Ybrko Muzikos Mokyk
lų direktorius Arthur Cremin 
skaitlingais studentų bandy
mais atrado, kad švelni radio 
muzika daugeliui pagelbsti mo
kintis, o “jazzas” ir trukšminga 
muzika dažnai 
ir atydai.z

h'

“Kaipo francūzas laku-lakūnai atakavo septynioli-

karalius Pandų, apkabinęs sa
vo žmoną, tuojau mirė.

Tačiau Madri su jau negyvu 
savo vyru pasijautė tokia lai-I 
minga, kad ji nutarė nuo jo | .
niekuomet nebesiskirti. Ir kai Pvimaivs. kongreso įstatymų, 
kitą dieną karaliaus Pandų la- išleidžiamų naudai darbi-
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Čigoniškos “Ugados”

Didieji bankai kartais Čekius 
skaitliuoja pasverdami juos ant 
labai jautrių svarstyklių. 350 
čekių sudaro vieną svarą.

tautos, taip

t 7' 
'n

•H?,/.

i J VAI RUM ĮJ PUSLAPI
“JUODOJI ŠVIESA”- 

PLĖŠ1KŲ SLĄSTAI
General Electric name 

New Yorke praeitą savaitę 
buvo rodoma, kaip “juo
dais,” nematomais spindu
liais galima sugaut plėšiką 
banke.

Vyriausia sekreto dalis 
yra vadinama švieso-elek
trinė celė-“klėtkutė,” kuri 
paverčia matomus ar nema
tomus šviesos spindulius į 
elektros sriovelę.

Inžinieriams, susirinku
siems į General Electric na
mą, buvo parodyta štai kas. 
Dvi paprastos elektrinės au
tomobilio lemputės. Jų stik
las taip nudarytas, kad ne
praleidžia jokių matomų 
šviesos spindulių, o tik “juo
dus,” nematomus spindu
lius. Bet kaip minėta, net

* ir šiuos “juodus” spindulius 
apčiuopia švieso-elektrinė

* klėtkutė.
Ant kambario sienų taip 

sukabinta veidrodžiai, kad 
spindulys nuo vieno atsimu
ša į kitą. Jeigu tik kas pa
simaišo kambaryj, jis neiš
vengiamai pastoja kelią vie
nam ar kitam spinduliui. 
Tada švieso-elektrinė klėt
kutė, prijungta prie telefo
no, tuoj “apvalo“ tam tik
rais įtaisais liniją nuo visų 
šnekėtojų ir šaukia policiją.

Išanksto pritaisytas fono
grafo rekordas pasako, jog 
banke yra koks įsiveržėlis. 
Taip automatiškai veikia 
per pusantros minutės; pas
kui vėl paliuosuoja telefono 
liniją.

Užtenka tik vienu pirštu 
pastot kelią “juodajam” 
spinduliui, kad visa ta ma
šinerija sukeltų lermą tele
fonų centre ir policijos sto
ty j. Dar daugiau. Papūsk 
cigare to dūmą, ir jis taip 
pertrauks kokį juodąjį spin
dulį, kad apsaugos mašine
rija tuoj ims skambinti ir 
šnekėti, kur reikia. “Juodie
ji” gi spinduliai ištikro yra 
“žemiau-raudoni” nematomi 
spinduliai. Nors kur būtų ir 
taip tamsu, kaip pačiame 
viduryje žemės, vis viena 

< nieks nepasislėps nuo tos 
“juodos” šviesos.

Idant parodyt, kaip toli 
‘gali veikti toks įtaisas, buvo 
padaryta bandymas iš Ge
neral Electric namo 34-to 
aukšto į RCA radio namą, 
stovintį 1,800 pėdų toliau. Ir 
kiekvieną sykį, kai buvo 
ranka pervedama per nema
tomų spindulių “pluoštą” 
General Electric name, vis 
užsižiebė alarmo švyturys 
RCA name. W. K.
GYVENTOJŲ DAUGĖJI

MAS SOVIETIJOJ

mė 4,500,000 daugiau kūdikių 
negu per tuos metus mirė viso
kio amžiaus žmonių.

Dabar Maskvoj per mėnesį 
gema 10,000 kūdikių, o pernai 
gimdavo tik po 6,000 kas mė
nesį.

Skaitliuojama, jog visoj ša
lyj šiais metais gims 9,000,000 
naujų sovietinių piliečių. Gal 
mirs apie 2,000,000 gyventojų. 
Tuo būdu naturalis žmonių prie
auglis bus 7,000,000 per metus.

Jokioj kapitalistinėj šalyj gy
ventojų skaičius taip sparčiai 
neauga kaip Sovietuose. Tai ką 
reiškia būklės užtikrinimas 
darbininkiškoj tvarkoj.

Owens-Illinois Stiklo kom
panijos laboratorijoj yra 
pagaminta siūlų ir audimų 
iš stiklo medžiagos.

Nuvyta iš stiklo siūlų 
vieno colio virvė vidutiniai 
atlaiko 250,000 svarų, bet 
keliuose atvejuose atlaikė 
iki 3,500,000 svarų.

Iš stiklo dirba tokius siū
lus, kad 50 jų, greta sudė
jus, užima tik colį. Iš jų gai
limą austi teatram užlaidas, 
langtieses ir kitus, beje, kol 
kas rupius, bet pusėtinai 
lanksčius audimus. Jie nau
dingi ypač tokiose vietose, 
kur gręsia gaisro pavojai.

Šiaip stiklo audinys toks 
stiprus, kad per 40 dienų 
atsilaiko prieš 200 laipsnių 
karščio sierinės rūgšties 
skiedinį, turintį 30 procen
tų stiprumo. -

Bet Čechoslovakijoj, kiek 
žinoma, stiklo siūlų ir audi
mų tarnyba yra kur kas 
augščiau išvystyta negu 
Amerikoj. N. T.

Apie “Vainą” Kačių su 
Žiurkėmis Lietuvoje

Apsistojus man Worces- 
teryj pas draugus V-tkus, 
besišnekučiuojant apie “Lai
svės” Įvairumus, buvo pri
siminta vienas — kaip Chi- 
nijoj žiurkės tūlame kaime 
susiorganizavo ir išpjovė 
kates. — Tai nėra nieko ste
bėtino, — tarė drg. V.: — 
Nugi, pas mus Skapiškėj, 
Lietuvoj, irgi buvo panašus 
įvykis. Vienam tuščiame na
me priviso daug žiurkių. To
dėl vaikai, kur tik sugauda
vo katę, mesdavo į tą namą 
ir uždarydavo, kad išpjautų 
žiurkes. Bet ant rytojaus 
nuėję vis rasdavo katę žiur
kių papjautą.

Ale sykį pasipainiojo vai
kam po kojų labai didelis 
katinas. Tai vaikai pagavę
jį ir įmetė į tą žiurkinį na-1 didelių neramumų.
mą ir uždarė, nors ir abejo-'mai kilo todėl, kad anglų po- 

licija uždraudė sudeginti vie
no mirusio indo žmoną. Indai 
prie vienos savo maldyklos jau 

Susirinkę ant rytojaus buvo viską pasirengę sudegini- 
vaikai sako: — Na, einame mo ceremonijoms, bet kaip tik 
išmest katino palaikus. Bet tuo laiku prie maldyklos atvy- 
pradarę duris ir mato kati- ko anglų policija—ir sudegini- 
ną besėdintį viduryj ant i mo ceremoniją sutrukdė. Indai
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nas, aš nusiimu kepurę 
prieš rusus lakūnus, ir tik
tai prieš rusus,” sako Henri 
Lacloche, oficierius francū- 
zų liuosnorių lakūnų Ispa
nijoj, kariaujančių prieš fa
šistus: “Rusai lakūnai įro
dė, kad jie yra didžiausi 
karžygiai, kokius tik matė 
pasaulis. Visa oro kova Is
panijoj dabar yra žiaures
ne negu bet kurie lėktuvų 
mūšiai pasauliniame kare,” 
kaip atranda H. Lacloche; 
“ir rusai, nors jų tiek ma
žai tėra (Ispanijoj), beveik 
kasdien sumuša didesnį 
skaičių vokiečių ir italų la
kūnų.”

Tas francūzu orlaivinin- 
kų oficierius, todėl, daro iš
vada: “Jeigu 5,000 lakūnų 
Rusijoj yra toki geri, kaip 
tas jų tuzinas, kuriuos aš 
mačiau Ispanijoj, tai turiu 
pripažint, jog Sovietų oro 
ięga yra geriausia pasaulyj, 
ir galėtų be vargo supliekti 
10,000 vokiečių ir italų lėk
tuvu.”

“Aš pats mačiau,” liudija 
Lacloche,” kaip penki rusai

Pardavinėja Savo “Dvasiš
kas” Srutas Tikintiems

Indijos mahometonų dva
sinis galva Aga Khan bute
liais pardavinėja jiems van
denį, liekantį nuo kasdieni
nės jo maudynės, kaipo “ste
buklingai gydantį,” ir už tas 
srutas jis surenka sau dide
lius pinigus. Aga Khan yra 
“poniežius” 100,000,000 iz- 
mailiečių mahometonų.

N. N.

fanatikai tuo anglų policijos 
įsikišimu buvo baisiausiai įžei
sti.

Kaip matome, Indijoj dar 
ir šiandien tebedeginamos mi
rusių vyrų žmonos. Iš tiesų, 
čia paminėtasai pavyzdys nė
ra vienintelis: tokių atsitikimų 
Indijoj tai vienur, tai kitur 
pasitaiko dar gana daug. An
glų valdžia su šituo bjauriu 
fanatizmo reiškiniu kovoja, 
bet kova nevisuomet sėkmin
ga, kaip rašo Cmks “Lietuvos 
žiniose”:

Našlių deginimas ar suside
ginimas ant laužo kartu su 
savo mirusiojo vyro lavonu 
per ilgus amžius yra virtęs 
grynai tikybine ceremonija. 
Mes žinome, kad daugelio se
novės tautų primityviškesnėse 
tikybose būta papročio, kad 
mirusiajam į kapą būdavo 
įdędama tai, kas jam gyveni
me buvo brangu, miela: jo 
rūbai, papuošalai, kardas ir 
t. t. Kartu su mirusiuoju bū- 
davd užkasaina net jo my- 
limiausieji arkliai ir kiti gyvu
liai, kad ir aname pasaulyje 
būdamas galėtų jais naudotis. 
Ir štai kai kurios 

ką vokiečių lėktuvų: jie ke
turis vokiečių orlaivius su
naikino, 6 likusius trylika 
privertė pabėgti atgal pas 
Franco.”

Du amerikonai Ispanijos 
karo tėmytojai panašiai at
siliepė apie Sovietų lakūnus 
Ispanijoj, kaip rašo George 
Seldes, korespndentas New 
York Post’o.

Šis korespondentas, be
šnekučiuodamas su francū- 
zais liuosnoriais lakūnais iš 
Malraux skvadrono, girdėjo 
juos apsakant vis naujus ir 
naujus žygius rusų lakūnų 
narsos ir didžiausio vikru
mo ore. Vieną vakarą į tai 
atsiliepė amerikonas tėmy- 
tojas oro kovų Ispanijoj. Jis 
įterpė:

“Na. vyručiai, jūs turite 
pripažint bent kiek nuopel
no ir mums (amerikonam,)” 
jis sakė: “Neužmirškite, jog 
rusai naudoja beveik ame
rikonišką lėktuvą. Rusų ma
šina vra Douglas rūšies. 
Pripažjstu, kad rusai page
rino jąją. Jie patrumpino 
ios sparnus, ir kas dar svar
biau, jie kiton vieton orlai- 
vvj perkėlė svorio cėhirą. 
Visi šie nedideli pakitimai 
nadarė lėktuvą geresniu už 
Vokietijos ir Italijos orlai
vius. ... štai kodėl iie gali 
ratais skraidvti aplink fa
šistų lakūnus.”

“Tai tiesa, kad rusų lėk
tuvas yra geresnis,” paste
bėjo francūzu lakūnų ko- 
mandantas Pons. pagarsėjęs 
Franciios orlaivihinkaš jąų 
pasaulinio karo laikais: 
“Bet ka jūs sakysite apije 
rusų dvasią, apie jų smar-

kad vyrui (dažniausiai tik tur
tingam, galingam vyrui, ko
kiam valdovui) mirus, .kartu 
su juo būdavo užkasama ir 
mylimoji jo žmona ar kelios 
jo žmonos, kad jam aname pa
saulyje netektų, liūdėti.

Panašios kilmės, matyti, 
yra ir indų našlių moterų su
deginimas ant laužo kartu su 
mirusiojo vyro lavonu. Tiktai 
sudeginimo ar susideginimo 
tikslas pagal iftdy tikybą (in
duizmą) yra skirtingas. Pagal 
indų tikybą, moteris, kuri, vy
rui mirus, atsižada gyvenimo 
ir kartu su savo vyro lavonu 
susidegina ant laUžb, apvalo 
nuo nuodėmių ne tik mirusiojo 
vyro sielą, bet taip pat apvalo 
ir savo sielą. Ir taip per mo
ters auką jie abu tampa šva
rūs, be jokių nuodėmių. Tuo 
tarpu žmona, kuri, vyrui mi
rus atsisako kartu su jo lavo
nu susideginti ant laužo, prasi
kalsta ne tik prieš 
amžinai subjaurina 
sielą.

Našlių moterų 
ant laužo kartu su 
vyrų lavonais Indijoj esąs pra
sidėjęs maždaug prieš 1,500 
metų prieš krikščionių gadynę. 
Taip, sakysim, garsiojoj anų 
laikų—poemoj. “Mahabhara
ta” yra pasakojimas apie ka
ralių Pandų ir jo žmoną Mad
ri. ši Madri ir yra daugelio 
laikoma pirmąja moterim, ku
ri susidegino kartu su savo 
vyro lavonų ant laužo. “Ma- 
habharatos” pasakojimas yra 
toks:

kurną? Ar jūs kada savo 
amžiuje matėte tokius nar
suolius, kaip šie rusai? Ar 
jūs kur matėte tokį, nieko 
nepaisantį narsumą vakari
niame fronte laike pasauli
nio karo, ponas amerikone? 
Aš turiu mintyj kasdieninį 
narsumą.”

“Aš niekad neužmiršiu 
tos dienos lapkričio mėnesį, 
kada rusai ką tik atvyko. 
Tada Madridas buvo laiko
mas prarastu,” sako koman- 
dantas francūzu liuosnorių 
lakūnų: “Tada nebuvo ten 
jokių apkasų, jokių apsigy
nimo linijų, ir visi galimi 
valdžios lėktuvai, ispanai ir 
svetimtaučiai savanoriai la
kūnai (su rusais) buvo iš
vykę sulaikyt gen. Franco 
žygiavimą pirmyn. Valdžia 
teturėjo tik 50 lėktuvų. Jie 
lakiojo ratais, kovojo, skrai
dė visai žemai, kartais tik 
100 jardų nuo žemės, virš 
Franco pėstininkų galvų,— 
ir atrėmė priešus, svarbiau
sia padrąsindami mūsų pės
tininkus (respublikos gy
nėjus). Tai buvo nulemian
tis žygis.” i N. L.

“Mechaniška Akis” Rody
sianti Lakūnę Klaidas

Jungtinių Valstijų Orlai- 
vinės Prekybos Biuras ren
giąsi ; įtaisyt, lėktuvuose 
“mechanišką akį.” Sako, ta 
akis su automatiškais prie- 
tąįąąiš parodys, kaip lakū
nai; vairuoją . orlaivį. Tada 
galįmą busią žinot, ar kuris 
lėktuvas nukrito per lakū
no ;kąlčią ąy peę trūkumus 
pątij&s orlaivio mašinerijoj.

Karalius Pandų turėjęs dvi 
mylimas žmonas: Madri ir 
Kunti. Ir štai kartą karalius 
Pandų supykinęs d’ievybes. 
Užsirūstinusios dievybės už
keikusios jo gyvenimą: nie-‘ 
kuomet jis per visą savo gy
venimą nebegali prisiliesti mo
ters; antraip, tuojau mirs.

Baisiai nuo to laiko nusimi
nė karalius Pandų. Niekas nie
kuomet nebematė jo besijuo
kiant. Jis jau nelietė savo 
žmonų.

Tačiau kartą, gražų pavasa
rį, susitiko karalius su mylima 
žmona Madri. Ir karalius Pan
dų negalėjo susilaikyti: jo lū
pos palietė mylimosios žmonos 
lūpas, o rankos apkabino jos 
liemenį. Bet tuo pačiu laiku 
karalienė Madri pajuto, kad 
ji savo rankose laiko tik lavo- 
ną. pievų užkeikimas įvyko: yra apgint sauvalių at-
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žagareivių senių Vyriausia
me Šalies Teisme. Šie seniai 
teisėjai pasižymėjo ne tiek 
savo gabumais, kiek naiki-

vonas buvo deginamas ant 
laužo, šoko į liepsnas ir kara
lienė Madri ir kartu su savo 
vyro lavonu sudegė. Ir nuo to 
laiko, esą, visos indės moterys, 
mirus jų vyrams, susideginan
čios ant laužo kartu su vyro 
lavonu.

ir taip tęsėsi amžius, net 
tūkstančius metų. Sakoma, 
kad senesniais laikais, kol dar 
Indija nepriklausė europie
čiams, kasmet būdavo sudegi-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Stiprūs orlaivių būriai su 
puikiais lakūnais yra di
džiausia paspirtis Ispanijos 
respublikos gynėjams, ypač 
tokiais dvejais atvejais:

1. Jie puldo ir krikdo prie
šų susibūrimus, daro fašis
tams baisiai didelių nuosto
lių ir priverčia net gen. 
Franco kulk asvaidininkus 
apleist kulkasvaidžius ir 
slėptis nuo liaudiečių lėktu
vų bombų, nedičkių jų ka- 
nuolių ir kulkasvaidžių, 
kaip kad, pav., buvo Bri- 
huegoj, šiaurių-rytų fronte 
Ispanijoj.

Sutartinai daroma lėktu
vų ataka duoda ypatingai 
gerų pasėkų, jeigu greit at
eina saviškė mechanizuota 
kariuomenė. Bet vien tik or
laiviu atakos neužtektų, 
kad išmušt priešus iš gerai 
andrūtintų ir ginkluotų po
zicijų. sako vienas Ispanijos 
valdžios lakūnas:

“Nepaisant visu mūsų 
bombų ir visų šaudymų or-

Nemetaliniai Vandens ir 
“Sursu” Vamzdžiai

Italijoj jau 25 metai kaip 
naudojama vamzdžiai, pa
daryti iš cemento ir asbesto 
nedegamos medžiagos, nu
leist nešvarumus iš miestų 
bei atvest geriamąjį vande
nį į miestus. Tokiems vamz
džiams naudojama mišinys 
iš 85 procentų cemento ir 
15 proc. asbesto. Jie nerūdi
ja ir. nepriskrenta taip, kaip 
geležiniai vamzdžiai.

Pastaraisiais laikais pra
dėjo ir Amerikoj naudoti 
cemento - asbesto “paipas” 
ir “sursus.” Iš tos medžia
gos padaro jau ir gana plo
nas dūdas, tik poros colių 
storio.

Metalinės dūdos, kaip kad 
švino (alavo), misirigio, da
linai tirpsta vandenyj ir už
teršia jį nesveikais chemi
kalais. Todėl naudinga būtų, 
kad pradėtų daugiau nau
dot cemento-asbesto dūdų 
vandenį pravest į namus.

Argumentuoja už Senius
Garsia tįsias dabartinis 

anglų rašytojas G. B. Shaw 
yra apie '80 metų amžiaus; 
m o k s 1 ininkas tyrinėtojas 
Dr. Simon Flexner — 75 m.; 
muzikos kompozicijų kriti- 
kas-rašytojas Walter Dam- 
rosch 75, — pavyzdžiuoja 
protestonų kunigas Lyman 
P. Powell savo knygoj “An
trieji 70 Metų.” Bet jo tiks-

KAIP MAžeJA PROGA 
MERGINAI IŠTEKĖTI
Jeigu mergina yra 20 metų 

amžiaus, jinai per 10 metų turi 
takią progą ištekėti, kaip 2 
prieš 1. Bet jei mergina sulau
kė 30 metų, tai per sekančius 
10 metų jos proga ištekėti yra 
tik kaip 1 prieš 2. Tą parodo 
vedybų statistika Amerikoj.
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1 a i v i niais kulkasvaidžiais 
Guadalajaros fronte, mes 
nebūtumėm išviję priešus, 
jeigu nebūtumėm ant že
mės turėję gerai išlavintą, 
gerai įrengtą kariuomenę, 
veikiančią sutartinai su mu
mis” (lakūnais).

2. Respublikos lakūnai 
patyrė, jog lėktuvų būriai 
yra sėkmingiausi, kada rei
kia krikdyt ir naikint besi
traukiantį atgal priešą. Nes 
besitraukiančiai armijai nė
ra laiko apsistoti ir šaudyti 
iš priešlėktuvinių kanuolių 
į užpuolančius lėktuvus. 
Atakuojantieji lakūnai ne
sunkiai gali bombomis bei 
mažomis savo kanuolėmis 
sudaužyt ir sudegint tam 
tikrą skaičių priešo trokų, 
gabenančių kareivius, gink
lus, amuniciią ir maistą, ir 
tuo būdu gali rimtai sutruk
dyt priešui tvarkingai pasi
traukt atgal su karine man
ta.

Taip Ispanijos liaudies 
lakūnai ir daro. Bet ką ta
da veikia fašistų lėktuvai? 
—Jie paprastai bijo stot j 
atvirą oro mūšį su tobules
niais sovietiniais ir francū- 
ziškais lėktuvais, ypač gi 
dreba prieš Sovietų lakūnus.

Padeda ntieji Ispanijos 
valdžiai Sovietų lakūnai yra 
išlavinti manevruot ore 
naujais būdais, kad pora jų 
lėktuvų dažnai gali nukovo- 
ti tris ir keturis kartus di
desnį būrį italų ar nazių 
lėktuvų.

Sovietiniai gi lėktuvai 
įrengti ir ginkluoti taip, kad 
vienas kulkasvaidis ar ma
ža kanuolė šaudo priekin 
pro propelerio stebulę, ant
ras kulkasvaidis ar kanuo- 
liukė—pro lėktuvo uodegą. 
Dar kiti kulkasvaidžiai šau
do iš sparnų, ir visi jie kar
tu veikia savaimi, automa
tiškai: sykį nustatei, ir jau 
dirba pati mašinerija, žer
dama ugni į priešus.

G. S.
_____________ > *

Vitry-le-Francois, Franci- 
ja.—Dvi čigonų gentės, Kes- 
sleriai ir Būreliai per ilgus 
laikus pykosi ir pešėsi vieni 
su kitais. Pagaliaus, kovo 
30 d. nusprendė susitaikyt 
ir suėjo pagert ir draugiš
kai pasišnekėt. Gėrė išti
są dieną, ir dar smarkiau 
susikivirčijo, kad griebėsi 
už šautuvų. Kovoj du Kes- 
sleriai ir trys Būreliai tapo 
rimtai sužeisti ir paskui 
septyni Kessleriai įkalinti.

GABUMAI IR LAIMINGU
MO JAUSMAS

Gabumų ir būdo tyrinėtojas 
dr. J. B. Mailer, New Yorke, 
padarė bandymus ant 100 ga
biausių ir 100 vidutinių moki
nių; ir atrado, jog vidutiniai 
yra linksmesni ir jaučiasi lai
mingiau, negu gabiausieji. Pas
tarieji dažnai nusimena ir ne
pasitiki savimi. N. T.
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Kokia Nauda Būti Nariu Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo?

Jungtinėse Valstijose lietuvių priskai- 
toma iki miliono. O kiek iš jų priguli 
savišalpos organizacijose? Visuose tri
juose Susivienijimuose—LDS, SLA ir 
LRKSA—nerasime nei 30,000, atmetus 
duplikaciją.

Palyginamai, netaip jau daug lietuvių 
priguli ir lokalinėse pašalpinėse draugi
jose.

Pavyzdžiui, imkime tokią didelę lietu
vių koloniją, kaip Broklynas, kur gyve- 
na iki 30,000 lietuvių. Aprokavus sura
sime, kad daugių daugiausia 2,000 lietu- 

. vių priguli prie lokalinių pašalpinių drau
gijų. Atmetus duplikaciją, tai surasime, 
kad, apart tų, nedaugiau tūkstančio pri
guli trijuose Susivienijimuose. Taigi, su
rasime, kad tokiam Brooklyne nedaugiau

- 3,000 lietuvių priguli prie įvairių lietu
viškų savišalpos organizacijų. Reiškia, 
tik apie 10 nuošimtis visų Brooklyno lie
tuvių priguli prie lietuvių pašalpinių or
ganizacijų.

Gal būt, kad kitose lietuvių kolonijose 
didesnis nuošimtis lietuvių priguli prie 
įvairių savišalpos organizacijų. Tai 
daleiskime, kad, imant visas lietuvių 
kolonijas abelnai, 20 nuošimčių visų 
Jungtinėse Valstijose gyvenančių lietu
vių priguli prie lietuviškų savišalpos or
ganizacijų, kokios tik randasi šioj šalyje.

Daleidžiant, kad 20 nuošimtis visų 
Jungtinėse Valstijose gyvenančių lietu- 

* vių priguli prie įvairių savišalpos orga
nizacijų, tai surasime, kad iš miliono lie
tuvių tik apie 200,000 yra nariais savi
šalpos organizacijų.

Tokiu būdu mes surandame, kad apie 
800,000 lietuvių Jungtinėse Valstijose ne
priguli prie lietuvių savišalpos organiza
cijų. Gal būt nemažas skaičius jų yra 
apsidraudę įvairiose apdraudos kompani
jose ir moka ten daug didesnę mokestį, 
negu mokėtų fraternalėse organizacijose. ,

Kaip ten nebūtų, bet kad ir iš šio pa
viršutinio aprokavimo mes įgalime ma
ty ti, jog visoms lietuvių fraternalėms or
ganizacijoms yra dar labai plati dirva.

Mes matome, kad mūsų, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimui, yra plačiausia 
dirva augti. Yra šimtai tūkstančių lie
tuvių, kurie dar nepriklauso jokioj lie
tuvių savišalpos organizacijoj. Jų tarpe 
yra milžiniškas skaičius jaunimo. Reikia 
juos pasiekti, reikia jiems išaiškinti, kaip 
svarbu apdraust savo sveikatą ir gyvas- 

> tį,'kokia nauda būti LDS nariu. Reikia 
• nurodyti, jog pigiau ir naudingiau apsi

drausti Lietuvių Darbininkų Susivieniji
me, negu kur kitur.

Kokia Yra Nauda Apdrausti Savo 
Sveikatą Ir Gyvybę?

Kad atsakyti į šį klausimą, pažveygki- 
me į keletą faktų.

Šiandien žmogus sveikas, tvirtas. Bet 
rytoj bile nelaimė gali patikti. Kad ir 

, sveikiausias žmogus, kad ir geriausiai 
užsilaikantis negali būt tikras, jog nie
kad nesusirgs, jog niekad nelaimė ne-

- patiks.
Mes gyvename ypatingose sąlygose. 

Godus kapitalistų troškimas daugiau ir 
daugiau pelno išvystė neišpasakytą sku
bumą.

Žmonės it botagu vejami skubina. Sku
bina darbe. Skubina į darbą. Skubina iš 
darbo. Skubina kelyje, skubina namuose.

Tas didelis skubinimas yra viena iš 
priežasčių didelio skaičiaus nelaimių 
Jungtinėse Valstijose.
. Imkime kai kurių nelaimių skaitlines.

Įvairiose nelaimėse Jungtinėse Valsti
jose buvo sužeista arti 11,000,000 žmonių 
pereitais metais. Iš jų suvirš 40,000 su
žeista ant visados. Kiti buvo sužeisti lai
kinai, lengviau ir sunkiau ir del to sirgo.

Kasmet Jungtinėse Valstijose įvairio
se nelaimėse būna sužeista apie 11,00’0,- 
000 žmonių.

Reiškia, apie 30,000 žmonių būna su
žeista kasdieną.

Apie 1250 žmonių būna sužeista kas 
valandą.

Suvirš 20 žmonių būna sužeista kiek
vieną minutą.

Žinokite: kol jūs iki čia perskaitėt šias 
skaitlines, tai keliolika žmonių jau likosi 
sužeista Jungtinėse Valstijose.
' Namai, rodosi, saugiausia vieta. Ta-

čiaus kasmet suvirš 5,000,000 žmonių bū
na sužeista namų viduje įvairiose nelai
mėse; iš jų apie 150,000 būna sužeisti ant 
visados.

Kas minutą apie 10 žmonių susižeidžia 
namuose.

Apie 1,300,000 žmonių būna sužeista 
kasmet automobilių nelaimėse.

Kiekvieną minutą daugiau kaip du 
žmonės būna sužeisti automobilių nelai
mėse.

Tai tiek apie sužeidimus bei susižeidi- 
mus. Dabar pažvelgkime į pražūtingas 
nelaimes. *

Pereitais metais nuo įvairių nelaimių 
žuvo 111,000 žmonių.

Automobilių nelaimėse pereitais me
tais žuvo 38,500 žmonių.

Nuo įvairių nelaimių namuose žuvo 
39,000. ; p

Abelnai Jungtinėse Valstijose kasmet 
žūsta suvirš 100,000 žmonių nuo visokių 
nelaimių. Reiškia, nelaimėse žūsta apie 
12 žmonių į valandą.

Automobilių nelaimėse ir nelaimėse 
namuose bendrai žūsta daugiau kaip 8 
žmonės į valandą.

O kur visokie susirgimai?
Imkime vien tik paprastą šaltį. Kas 

juomi nesuserga kartas nuo karto.
žinokite, jog kas keturios minutos mir

šta Jungtinėse Valstijose vienas žmogus 
nuo plaučių uždegimo ir kitų ligų, kurios 
paeina nuo paprasto šalčio.

Ką Tos Skaitlinės Mums Reiškia?
Mes, lietuviai, esame dalis Amerikos 

gyventojų, nors ir labai maža dalis. Mes 
esame vienas milionas • tarp 130,000,000 
įvairių tautų gyventojų.

Bet jeigu pažvelgsime į lietuvius, tai 
pamatysime,, kad visokios nelaimės palie
čia ir lietuvius. Automobilių nelaimės, ne
laimės namuose, nelaimės dirbtuvėse, ka
syklose paliečia ir lietuvius, kaip ir kitų 
tautų darbininkus. .

Pavyzdžiui, imkime Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo narius. Nuo to lai
ko kai LDS tapo įkurtas iki šio laiko su
virš 2,400 narių sirgo, šimtai jų sirgo iš 
priežasties įvairių nelaimių—sužeidimų 
bei susižeidimų. Daugelis jų sirgo ligo
mis, kurios išsivystė iš paprasto šalčio. 
Kiti sirgo įvairiomis kitomis ligomis. Sir
go ne visai mažas skaičius.

Šiemet jau suvirš 180 LDS narių susir
go. Vieni serga iš priežasties nelaimių, 
kitus perbloškė įvairios ligos.

Niekas nenori nelaimės, niekas nenori 
ligos. j '

Tačiaus niekas negali žinoti, kada pa
sitaikys kokia nelaimė, kada perblokš ko
kia liga.

Gyvenimas labai painus.
šiandien sveikas, o rytoju gali būt vie

nas iš 20 sužeistųjų į minutą.
Šiandien jautiesi tvirtas, o rytoj gali 

būt vienas iš keturių, kurie žūsta kas va
landą automobilių nelaimėse, arba vie
nas iš keturių, kurie žūsta kas valandą 
nuo nelaimių, įvykstančių namuose.

• Nepaisant, kaip mums tie dalykai ne
patiktų, bet prieš tuos gyvenimo faktus 
mes negalime užsimerkti.

Turime žiūrėti į gyvenimą, kaip jis 
ištikrųjų yra.

Prie dabartinių aplinkybių darbo žmo
gus iš savo uždarbio negali susitaupyti 
tiek pinigų, kad galėtų tinkamai apsirū- 

I pinti bei savo šeimą aprūpinti ir nelaimei 
ištikus.

Todėl yra didelė nauda darbo žmogui 
prigulėti prie tokios savišalpos organi
zacijos, kaip Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas. Jis čia gali apdrausti savo 

i sveikatą ir savo gyvybę už labai mažą7 
mokestį.

Vien tik iš tų 180 LDS narių, kurie 
šiemet susirgo, galima būt paimti daug 
pavyzdžių, kad parodyti, kokią didelę 
naudą turi žmogus būdamas LDS nariu. 
Štai, pavyzdžiui, 43 metų amžiaus narys. 
Dešimts mėnesių kai įsirašė į LDS. Turi ' 
$12 pašalpos į savaitę. Viso į pašalpos 
skyrių sumokėjo $9.50/Jis buvo sužeistas 
prie darbo dirbtuvėje Ilgokai prisiėjo 
sirgti. LDS jam išmokėjo pašalpos net 
$108. Reiškia, nelaimėje jis gavo labai 
didelę paramą iš LDS. O jeigu tokia ne-

laimė jį būtų ištikus, kada nebuvo LDS 
nariu, tai vargo našta būtų jam buvus 

t dar sunkesnė.
Dabar, laike LDS vajaus, mūsų veikė

jai, mūsų vajininkai-organizatoriai turė
tų tūkstančiams lietuvių faktiškai nuro
dyti, kokia didelė nauda prigulėti prie 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo. Juk 
kiekvienoj kuopoj yra narių, kurie gavo 
nemažą paramą iš LDS, ištikus nelaimei. 
Galima tatai paimti kaipo pavyzdį ir nu

Dar Tebedegina Žmo
nas Mirusiųjų Vyru
(Tąsa iš 3-čio puslapio) 

narna po keliasdešimt tūkstan
čių našlių. Anglai, užėmę Indi
ją, išleido griežtą įstatymą, 
draudžiantį deginti ant laužų 
gyvas moteris. Bet, supranta
ma, indai fanatikai tuos įsta
tymus priėmė su didžiausiu 
n e p a s itenkinimu, laikydami 
juos nukreiptus prieš savo ti
kybą. Ir daugiur tų įstatymų 
nebuvo paisoma. Sakysim, 
1877 mt. buvo sudegintos ant 
laužo trys Nepalo mahara
džos (didžiojo kunigaikščio) 
žmonos, nors kaip tik nesenai 
anglai buvo išleidę griežčiau
sią įstatymą, draudžiantį naš
les ant laužų deginti. Ir taip 
tai šen, tai ten visą laiką bū
davo sudeginamos našlės tmo- 
terys, mirus jų vyrams. Dar ir 
šiandien, kaip matėme, nors 
ir griežtai už tai baudžiant, 
fanatikai neiškenčia nesudegi
nę ir mirusio vyro našlę mo
terį, kad “apvalytų nu6 nuo
dėmių” mirusįjį ir jo pačią.

Ką turi iškentėti moteris 
gyva degdama ant laužo, visi 
gerai galime suprasti. Ir kam 
tas pasiaukojimas, kam tos 
kančios?..Ir iš kur tos vargšės 
moterys semdaVos jėgų iškęsti 
tiems sopuliams? Ogi čia ne
reikia pamiršti tikėjimo prie
tarų : juk tos indės, būdamos 
labai žemo kultūros laipsnio, 
dažnai nuoširdžiai tikėdavo, 
kad savo auka, savo susidegi
nimu ant laužo jos tikrai ap
valo nuo nuodėmių mirusįjį sa
vo vyrą ir pačios save, ir už 
tai užsipelno sau ir savo vyrui 
amžiną laimę.

Čia prisiminkime katalikų 
šventuosius, kurių daugis taip 
pat juk paaukavo savo gyve-

Puslapis Ketvirtas

rodyti tiems lietuviams, kurie dar nėra 
LDS nariais.

Reikia nurodyti, jog didelę klaidą da
ro tie žmonės, kurie nepriklauso prie sa
višalpos organizacijos.

Tas, kuris yra nariu Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo, turi didelę naudą. 
Atsitikime ligos—jis gauna iš LDS para
mą. Atsitikime mirties—jo šeima gauna 
apdraudą.

J. Siurba, LDS Sekretorius.

nimą, kad užsipelnytų amžiną 
laimę.

Taigi, daugelis indų motery 
pačios noriai lipdavo ant lau
žų ir dingdavo jų liepsnose 
kartu su vyro lavonu. Bet vis 
dėlto gal būt žymiai daugiau 
būdavo tokių, kurios ne pačios 
ant laužo užlipdavo, bet bū
davo ant jo užvedamos, prieš 
savo norą būdavo sudegina
mos. Reikia atsiminti, kad net 
iki pat paskutiniųjų laikų in
dės moterys yra be galo už
guitos, be jokių teisių. Dažnai 
tėvai jas 'dar kūdikius sužie
duoja su vyru (neretai jau vi
sišku seniu), už kurio paūgė
jusios ir turi ištekėti. Indės 
dažnai išteka būdamos tik 8, 
9 ar 10 metų mergaitės. Ir štai 
mirus seniui vyrui, ta jaunutė 
mergaitė, prieš kurią dar tebe- 
sišypso visas gyvenimas, turi 
lipti ant laužo ir sudegti. Ko
kia baisi tų jaunučių mergai
čių tragedija! Ar mums nesu
prantama, kad, jos dar nori 

įgyventi, kad joms ant laužo 
dar per anksti lipti?

Ir tokių būdavo šimtai, 
tūkstančiai, dešimtys tūkstan
čių.. . . Bet ką daryti joms, jei 
yra toks baisus tikybinis rei
kalavimas, jei, svarbiausia, 
yra toks sukietėjusių širdžių 
fanatikų reikalavimas? Jei 
kuri nenorės pati lipti ant lau
žo, ji bus prievarta užvesta. 
Pabėgti dažnai nepavykdavo. 
Ir taip reikdavo žūti liepsno
se... .

(Atrodo, kad tik darbo 
žmonių revoliucinis judėjimas 
išlaisvins Indijos moteris nuo 
to šlykštaus žiauriausio prie
taro.—Įvairumų Vedėjas.)

Tucumcari, New Mexico. 
Areštuotas Vern Charlton 
prisipažįsta, kad jis “atrodo 
panašus” į dr. Mattsono sū
naus vaikvagį ir užmušėją.

Kiek Ateivių Tapo 
Piliečiais

148,118 žmonių padavė pra
šymus del pirriių popierų, ir 
167,127 prašymus del natūrali
zacijos pereitais fiskališkais me
tais užsibaigiant birželio 30 d.
1936 m., pagal ką tik išleisto 
raporto Immigration and Natu
ralization Tarnystės. 1936 m. iš
viso 141,265 pilietystės certifi- 
katai išduoti.

Tos skaitlinės parodo, kad pe
reitais dvejais metais skaitlius 
naturalizuotų piliečių žymiai pa
augo. 1930 m. cenzas užrekor- 
davo 6,284,613 ateivių nepilie- 
čių Suv. Valstijose. Nuo tada 
pagal statistikų jų skaitlius iki 
4,922,000 sumažintas ir iš tų 
apie 1,139,000 jau ėmė žings
nius tapti piliečiais.

Tikros natūralizacijos statis
tikos buvo pradėtos tik 1907 m., 
kada valstijų teismai įvedė pra
ktiką pasiųsti į VVashingtoną 
duplikatines kopijas pirmų po
pierų, natūralizacijos prašymų 
ir kiekvieno natūralizacijos cer- 
tifikato kopiją. Nuo 1907 iki
1937 m. deklaracijos intencijų
išpildyta 6,605,629, prašymų 
gauta net 4,234,492 ir 3,781,232 
natūralizacijos certifikatai iš
duoti. FLIS.

Kongresmanu Dauguma prieš 
Negry Lynčiavimą

Washington. — Jau 266 
kongresmanai pasirašė bal
suot už įnešimą, reikalau
jantį išleist įstatymą, pagal 
kurį būtų skaudžiai bau
džiami negrų lynčiuotojai. 
Kongreso atstovų rūmas ti
krai priims tą sumanymą, 
bet abejojama, ar jį parems 
senatorių dauguma.

Rochester, N. Y.
Mūsą Miesto Naujienos.

Ketverge, 25 d. kovo atsibu
vo Trade and Labor Council 
mitingai. Iš svarbesnių tarinių, 
buvo sekantis: Patarti A. F. 
of L. ir CIO viršūnėms, kad 
tarpe jųjų iškilusius kivirčus 
paimtų taikyti arbitracijos ke-
liu. Klausimas pasiųsta loka-
lams del apkalbėjimo. . * ♦ ♦

Pereitą savaitę Rochesteryje 
tęsėsi du streikai, abudu “Sit- 
Down.” Vienas priklausė tek
stilei, o antras čeverykų in
dustrijai.

Tekstilės jau susitaikė uni
jos pripažinimu ir, rodosi, pa
kėlimu algų (kelintas procen
tas pakelta, dar nepagarsino).

Visuose streikuose svarbiau
sias dalykas yra unijos pripa
žinimas. Taigi šį streiko laimė
jimą laikau geru CIO nuopel
nu.

* * *
North American Committee 

for Spanish Democracy yra 
partraukęs judžius “Ispanija 
Liepsnose” (Spain in Fla
mes”). Paveikslai bus rodo
mi seredoj, 7 d. balandžio 
(April), 8 vai. vakare, Labor 
Lyceum, 580 St. Paul St. Ti- 
kietai jau pardavinėjami po 
visą miestą. Pelnas eis Ispa
nų Liaudies Kovotojų para
mai. Lietuviam patartina 
skaitlingai dalyvauti.

Virš minėto komiteto ofisas 
randasi po no. 419 N. Clinton 
Ave. Lietuviams, turintiems 
ką paaukauti iš drabužių ar 
apsiavimo, geriausiais laikas 
pristatyti po minėtu antrašu 
nedėlioj, nuo 10 vai. ryto ligi 
pirmai valandai po pietų.

Minėtos valandos yra pas
kirta lietuvių delegatui prižiū
rėti ofisą.

Korespondentas.

Naujas Hitlerio Ambasado
rius Jungtinėm Valstijom
Berlynas. — Savo amba

sadorium Washingtone Hit
leris paskyrė Hansą H. 
Dieckoffą vietoj H. Luthe- 
rio. Pirmiau Dieckoff buvo 
Vokietijos atstovybės advo
katas Londone.

"Laisvės” Šėrininkų Konvencija

BANKETAS IR KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį Baland. 11 April

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

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

Kbncertinę Programą Duos Sekami Talentai:
Mainieriy Kvartetas iš Shenandoah, Pa.,
vadovaujamas D; Ždaniutės-Judzentavičienės

*

Aldona Klimaitė, coloratūra-soprano
Mylima brdoklyniečių dainininkė.

Dorothy Bubniūtė, Brooklynietė,
Puiki scenos šokikė.

Brooklyno Aido Choro Aidbalsiai
vadovaujant B. Šalinaitei

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

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

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

Prašome išanksto įsigyti bilietus, kreipkitės į “Laisves” ofisą.
-----------------  -- . ... - 1i. k -----------------  -------  - - v         -.——    •-
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A. Tarasov-Rodinov Vertė D. M. šolomskas

PASKUTINIS CARAS
(Tąsa)

Džiaugsmo balsai persirito minioj. Vė
liavos dar kartą susiūbavo ir sustojo 
vietoj. Grafas pasišaukė kapitoną Kri- 
vičą:

—Kapitone, pasiimk ką iš savo žmonių 
i reiname pas juos!

—Martyjanovą,—kas tai iš kareivių 
pasiūlė.

. —Martyjanovą delegatu!—sušuko ir
kiti kareiviai, tartum jie jau iškalno jį 
buvo išrinkę.

Iš eilės pasikėlė diktas, tas patsai pa- 
oficierius, kuris pirmiau ką tai kalbėjo 
kareiviams. Grafas susiraukė ir tarė į 
kapitoną Krivičą:—Gal jūs, ką kitą nori
te pasiimti delegatu?

—Aš išrinktas,—tarė Martyjanov ir 
atsisuko į kareivių eilę:—Kareiviai, ar iš
rinkote mane delegatu?

—Na, gerai, gerai, neeikvosime laiką, 
—tarė kapitonas Krivič.—Galų gale, ko
kis skirtumas—jis ar kas kitas.

—Na, jūsų dalykas,—šaltai atsiliepė 
grafas.—Pagaliau, jeigu jums patinka

♦ demokratija, pačių kareivių išrinktas ... 
Oficieriau!

♦ Oficierius prie pat kanuolės gerklės 
ties vartais išsitiesė.

—Oficieriau! Įsakyk atidaryti vartus. 
—šaukė grafas.—Bet jeigu tie,—ir jis 
ranka parodė į minią, kuri užprūdino vi
są gatvę,—puls, kad pro atdarus vartus 
įsiveržti, tai šaudyti iš kanuolių tiesiai 
į ją, net ir tada, kada mes ten būsime! 
Pagaliau, kodėl jūs už komendierių?

—Komendierius ir kiti oficieriai susir
go,—pasiteisino oficierius.

—Reiškia, jūs patys vadovaujate. O 
kur daugiau kanuolių, kad čia tik trys?... 
Gerai, aš apie tai pranešiu jo didybei ca
rui, kad jus apdovanotų.

—“Rad staratsia” (noriai pildysiu). 
Vartus atidaryti. Kareiviai prie kanuo-

• lių.—Ir oficierius laikydainas ranką prie 
kaktos išlydėjo grafą, Krivičą ir Marty-

* janovą pro vartus į gatvę. Iš minios jau 
išsiskyrę trys darbininkai su raudonais 
kaspinais per kairę rankovę ėjo pasitikti 
delegatus.

Šaudyti į minią neprisiėjo. Minia, suži
nojus, kad caro nėra, kad čia tik carienė 
ir “serganti” vaikai, nusprendė pastatyti 
savo sargybą aplinkui palocių, kad nie
kas neištrūktų ir pasiųsti paklausimą į 
Petrogradą Sovietui, kas daryti su caro 
šeimyna.

Orembaume—Martyškine.
Iš Petrogrado grįžau į savo kulkasvai-

• dininkų skyrių Orembauman ... Paskui 
atlėkė ir Durnos prezidento pono Ro- 
dziankos žinia:

“Petrograde prasidėjo neramumai iš 
priežasties pakrikimo komunikacijos ir 
stokos aprūpinimo žmonių maisto reik
menimis, ir pasiekė, kaip jums žinoma, 
dabartiniu momentu tokio laipsnio, kas 
grūmoja pavirsti į apsireiškimą, labai 
nepageidaujamą ir neleistiną dabartiniu 
sunkiu kariniu laiku, kurį mes pergyve
name.”

Įkirus aiškinimas ir žioplas, kaip se
nas šuo, “sujudinimas... iš priežasties 
maisto reikmenų...” Ir “grūmoja pavirst 
į labai nepageidaujamą ir neleistiną ap
sireiškimą.” Nieko kito ir negalima lauk
ti nuo Durnos prezidento ...

jt Neramus. Žinių iš Petrogrado nėra.
• Užsimečiau ploščių ir nuėjau pas oficie- 

rių Vorobjovą pasitarti... Jis buvo na
mie, kaip ir visada smagus. Pradėjo sta
tyti daug kasdieninių klausimų, bet jį 
pertraukiau ir paaiškinau:

—Viskas, Vania, gerai. Bet tik... Kas 
tai iš Petrogrado trukdo mūsų darbą.

—Taip,—sako jis.—Šiandien generolas 
Filimanov pasiuntė Petrogrado koman- 
dieriui generolui Chabalovui dvi kulka- 
svaidininkų kuopas. Mus taipgi perspėjo, 
kad šią naktį, arba rytoj anksti ten pat 
pasiųs.

—Ir tu, Vania, važiuosi?—užklausiau, 
kaip nuo ugnies pašokęs.

Jis tylėjo, nuleido galvą ir akis.
—Ir tu šaudysi? ... Šaudysi?
—Bet juk jeigu ir tave ten pasiųs, tai 

negalėsi atsisakyti. Ką, ar atsisakysi?

Plepėjimas!... Buk atviras ir prisipa
žink! > .

—Aš į žmones nešaudysiu,—šaltai at
sakiau jam.

—Bet tada tave sušaudys.
—Vania, ne iš mūs noro mes karo 

žmonės. Mus dabar mirtim niekas negali 
įbauginti. Mes—oficieriai. žinai, Vania, 
jeigu mane pasiųs slopinti Petrogrado 
žmones, tai... tai aš šaudysiu. Lai bus 
man jau galas, bet aš žinosiu į ką šaudy
ti. Ir niekados, ar girdi, Vania, mes ne
galime būti rusų liaudies budeliais, nie
kados! Vania, Vania, kur tavo sąžinė, 
kur tiesa?

Jis pavargusiai atsisėdo ant lovos.
—Taip, labai svarbus dalykas,—sako 

Vorobjov,—na pasitarkime. Ar žinai, kad 
man yra žinoma, juk kulkasvaidininkų 
mokykloj nutarta: mano ir tavo kulka
svaidininkų kuopas pasiųsti į Petrogradą 
sukilimo slopinimui. Petrograde sukili
mas dar tik prasidėjo. Su kiekviena va
landa mūšiai ten auga. Darbininkai drą
siai caro valdžią puolą. Jau tūkstančiai 
žuvo. Man neseniai apie tai telefonu pra
nešė iš mokyklos oficierius Marcinkevi
čius. Jis tik dabar grįžo iš Petrogrado. 
Toliau, kaip Obvodnyj kanalas negalima 
į Petrogradą pasiekti. Aš neabejoju, kad 
sukilimas bus sutriuškintas. Jau labai 
daug prieš juos sutraukta caro jėgų. 
Saška, tikėk man, kad sukilimą nuslo
pins. Na, o jeigu mes pasipriešinsime 
komandierių įsakymams, tai žūsime ...

—Tai nevažiuokime į Petrogradą.
—Bet, kaip nevažiuosi, kada įsakys?
—Niekše!—šaukiu piktai.
—Bet tu nesikarščiuok,—sako jis rim

tai.—Aptarkime šaltai. Ką gi darysime, 
kada įsakys važiuoti ir slopinti sukilimą?

—Aš nežinau kas daryti, bet vieną ži
nau, kad mes negalime būti cariškais bu
deliais ir liaudį šaudyti.

—Gerai, Saša, gerai. Duodu tau garbės 
žodį: aš į darbjninkus taipgi nešaudysiu. 
Tik jau tu taip nesikarščiuok. Duodu 
garbės žodį.

Po to draugiškai atsisveikinome ir iš
siskyrėme. Ėjau namo, žvaigždės aiškiai 
žibėjo.

ooo
Saulėtą rytą mane pažadino Felki- 

nas laikydamas popierą rankoje. Prie 
durų stovėjo feldfeibelis Egorič.

—Jūsų blagorodija, įsakymas, įsaky
mas iš mokyklos.

—Bet kodėl įsakymas ne komandie- 
riui?

Iš feldfeibelio padėties jau galima bu
vo spręsti, kad ne viskas tvarkoj...

—Jo “visokoblagorodija,” komandie- 
rius Kazakovas, pasiuntė pas jus. Jis ra
porte jums parašė, kad duotute augščiau 
žinią, juk jis serga.

Įsakymas buvo pasirašytas pulkininko 
Kovrevcevo ir kapitono Loktevo. Įsakyta 
jokių pratimų nedaryti. Niekur nei vieną 
iš kareivių neišleisti. Turėti pilnai kari
nėje tvrakoj visus kulkasvaidžius ir šau
tuvus. Nuolatos būsi telefono susisieki
me su mokykla ir visi oficieriai turi būti 
prie savo dalių.

—O kas yra atėję iš oficierių?
—Kol kas nei vienas.
—Galite eiti. Egorič, aš tuoj aus atei

siu pas komandierių.
—Viešpatie, viešpatie,—kraipo galvą 

Felkinas ir dūsauja.—Ir ko vėl žmonėms 
reikia. Iš šaulių, šį rytą, kaip kurie bu
vo atbėgę ir norėjo matyti kareivius, 
kursto, kad reikia gelbėti sukilėlius. Bet 
sargai juos neįleido ...

—Kokius sukilėlius?
—Nagi, feldfeibelis sakė, kad naktį 

daug jų pareivių Orembaume oficieriai 
areštavo. Kareiviai slaptai kulkasvai
džius pradėjo siųsti Petrogrado darbi
ninkams. Tat juos vakar vakare gelžkelio 
stotyj ir sučiupo. Su eiliniais kareiviais 
ten buvo ir darbininkų. Žandarai nužiū
rėjo ir iškrėtė maišus, o pas juos ten ra
do kulkasvaidžius ir kulkų diržus. Oi, 
kas darosi, kas darosi.

Greitai šaltu vandeniu apsiprausiau ir 
apsirengiau. Skubinu į kareivinę. Ten, 
kaip ir paprastai, naktinis sargas grei
tai duoda raportą:

(Bus daugiau)

==OPERETE ’’GRIGUTIS”^
AUŠROS PAšALPINĖ 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.
-- _ .  ---- ——r T---      ---------------------- *----------- s —------------------- ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerbiamoji Visuomene! Tai pirmu sykiu Elizabethe ir šioj apylinkėje bus suloštas toks gražus veikalas 
Tai tikra meno pažiba. Prašome nesiveluoti, 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 šj laikotarpį galėsit įsirašyti be jokio įstojimo mokesčių nuo 16 iki 30 m. amžiaus. O nuo 30 iki 45 m. 
amžiaus tik už pusę įstojimo. Rengimo Komisija.

Italų Fašistai Išvijo 
Turtingiausią Ethiopą

Roma. — Italijos valdžia 
išivjo iš Ethiopijos Moha- 
mmedą Alį, turtingiausią 
tame krašte krautuvių savi
ninką. Italijos karaliaus 
vietininkas gen. R. Grazia
ni sako, kad Mohammed Ali 
šnipinėjęs Anglijos naudai 
prieš Italiją. Įtaria ir visus 
Mohammedo darbininkus- 
tarnautojus kaip Anglų šni
pus.

(Bet galimas daiktas, kad 
Mussolinio fašistai, statyda
mi tokius kaltinimus, tik no
ri užgrobt Mohammedo tur
tus.)

Apsaugojęs Traukinį nuo 
Nelaimės Tapo Areštuotas
East Haven, Conn. — Tū

las Robert Langdon pama
tė, kad apie vieną gelžkelio 
bėgį tris syk apvyniotas 
storas geležinis retežis, o čia 
atpleška ekspresinis trauki
nys. Todėl Langdon savo 
elektrine lempute davė 
traukiniui ženklą sustot. 
Thip traukinys ir padarė. 
Jeigu ne Langdono duotas 
ženklas, tai būtų įvykus 
traukinio nelaimė. Tačiau 
Langdon tapo areštuotas 
kaipo “tinginys valkiozas.” 
Jis laikomas teismui po 
$15,000 parankos.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
GraborystSs reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

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 ii 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilhas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tčmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokltc^ EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems he skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbinga* Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vSHausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue
art! Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661



Mi

Penktadien., Bakind. 2, 1937 Puslapis šeštas

Kaip Atrodo “Sit-Down” Streikas
DETROIT, MICH. — Nuo 

kovo 8 d. streiko lauke ran
dasi Chrysler Corporation 
darbininkai. Streikuoja apie 
60,000. Detroite devyni auto 
gaminimo fabrikai yra darbi
ninkų rankose.

Minėtos Korporacijos prezi
dentas K. T. Keller kiekvieną 
dieną užima po puslapį vietos 
kapitalistų spaudoj savo pa
reiškimais, o ir taip kapitalistų 
dienraščiai pilni visokių šmei
žtų prieš streikierius, juos va
dina visokiais būdvardžiais, 
vadus priskaito prie gengste- 
rių ir raketierių. žinoma, kiek
vienu kartu, kada .kur tik dar
bininkai streikuoja, tai ant jų 
kapitalistinė spauda pila pa
mazgas ir prieš juos skelbia 
visokius melus. Bet “sit-down” 
streikai dar daugiau jiems 
yra baisūs.

Buvau nuvykęs prie dirbtu
vių pažiūrėti, kaip atrodo jos 
Štai Dodge Bros didelė dirbtu 
vė. Ji aplinkui apvesta augš 
ta geležine tvora. Išdidūs var
tai. Streikieriai visus vartus 
“užveldino”, tik vienus pasili
ko, per kuriuos jie įeina ir iš
eina. Iš vidaus prie tos gele
žinės tvoros vienas prie kito 
sustatyta naujitėliai automobi
liai ir trokai išvežti iš dirbtu
vės, prie jų vežimėliai, pilni 
gyrų, visokių gelažgalių—ga
lingos barikados.

Ant tvorų pakabinti iškimš
ti drabužiai—visokį balvonai, 
ant kurių užrašyta vardai tų, 
kurie begėdiškai dezertiravo 
iš kovos lauko, arba kitokių 
streikierių priešų. Ties visais 
vartais viduje ir lauko pusėje 
stovi galinga streikierių 
gyba, kurie viską mato, 
seka.

pripažins mūsų organizaciją. 
Jūs, veikiausiai, skaitėte ka
pitalistų spaudoj apie betvar
kę, bet matote, kad čia, pas 
mus, yra viskas tvarkoj, jokios 
betvarkės nėra. Lai pripažįs
ta mūsų uniją, išpildo darbi
ninkų reikalavimus ir mes vėl 
pilnoj tvarkoj stosime prie 
darbo.

Aš paklausiau: Ar manote, 
kad ant jūs bus padarytas 
puolimas po prievarta jus iš
mesti iš dirbtuvių ir streiklau
žių pagelba jas paleisti dar
ban ?

Tas pikieto vadas atsakė: 
Mes nemanome, kad jie tą da
rys. 67,000 darbininkų yra 
streiko lauke. Mūsų unija ga
li vien Detroite sumobilizuoti 
lar 150,000 simpatikų. Jeigu 
lolicija nesiliaus kitų įmonių 
larbininkus mėtyti jėga (prieš 

i ai buvo apie 100 darbininkių 
šmesta iš cigarų fabriko), tai 

es paskelbsime visame mies- 
) generalį streiką. Prie to, 
iems nebus lengva mus pa-

imti. Matote šias barikadas. 
Mes neslepiame nuo policijos, 
kad ginsime savo reikalus. 
Dabar yra viskas tvarkoj, bet 
jeigu išdrįs daryti puolimą, tai 
už nuostolius atsakys 
užpuolikai.

Ir aišku, kad tokias 
das nebūtų lengva 
čia gali būti didelis 
praliejimas, jeigu 
jai ir 
pradėtų tą žvėrišką žygį. 
Daugybė tų gražių, naujutėlių 
automobilių būtų sudaužyti 
kovoj. Visi tie gelžgaliai, ku
rių pilni vagonėliai, nėra pa
statyta paradui. Gerai daro 
darbininkai, kad, geriausioj 
tvarkoj vesdami streiką, 
prisirengę apsigynimui.

Pažadėjau draugams 
singai aprašyti “Laisvėj 
palinkėjau jiems laimėti kovą, 
nes jų kovos laimėjimas yra 
kartu ir kitų Amerikos darbi
ninkų laimėjimas teisės orga
nizuotis ir savo kovoj naudo
ti reikšmingiausi kovos įrankį 
prieš kapitalistus, tai sit-down 
streiką.

D. M. Šolomskas.

Visi pribūkite, draugės 
draugai, ir pribūkit tikrai.

Išgirsim ką nors naujo.

ir

patys

b ari k a- 
paimti. 
kraujo 

išnaudoto-
kapitalistinė valdžia 

tą

yra

tei-
ir

sar- 
viską

auto-štai privažiavo mūsų 
| mobilius. Jis povaliai šliaužia 

gatve, aš vedu akimis per tas 
darbininkų tvirtumas, šimtai 
streikierių akiu iremta i ma
ne T>oo 11103 Virljį klnns’mnS: 

‘Kas per paukštis?” Draugas, 
kuris mane atvežė, gražiai po
valiai veda automobilių. Pra
šau jo sustoti. Tuoj aus prieina 
keli iš apsaugos. Pareiškiau 
jiems, kad esu lietuvių darbi
ninkų dienraščio “Laisvės” re
dakcijos narys ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos Centro sekreto
rius. Jie žino tas organizaci
jas, bet juk bile kas galėtų to
kiu persistatyti.

Streikai, klasių kova. Jie 
sujudino ne vien Detroitą, Mi- 
chigano valstiją, bet visą šalį. 
Jie žino, kaip pažinti savo 
draugus ir priešus. Vienas iš 
jų patarė važiuoti prie kitų 
vartų, kur bus suteikta dau
giau žinių. Mes važiuojame, 
važiuoja tas draugas ir dar 
vienas jaunuolis kitu karu pas
kui mus. čia apsistojome, čia 
vėl sargybos vadai ir jų tarpe 
drg. B. Jis tuojaus mane pa
žįsta. Patikrino, kad jų drau-1 
gas, kad atstovas dienraščio 
“Laisvės” ir ALDLD. Karštas 
rankų paspaudimas ir ant 
greitųjų suteikimas informaci
jų apie tai, kaip streikas ve- ( 
damas, kaip pikietai tvarkomi, 
kokia tvarka viduryj....

Iš vienos dirbtuvės streikie
riai prašalino ir sargus, mat, 
viename rūme prasidėjo gais
ras. Gaisrą gesinti atvyko ug
niagesiai ir’ daug policijos. 
Streikieriai suleido į vidų tik 
ugniagesius, o policijai įsakė 
stovėti lauko pusėj. Gaisras 
užgesintas. Po to streikieriai 
prašalino ir kompanijos sar
gus. Gal ponai manė gaisro 
įvykiu pasinaudoti ir pradėti 
varyti darbininkus laukan.

Vienas iš pikietų vadų sa
kė: Matote, pas mus» viskas

I tvarkoj. Jungtinių Valsti- 
konstitucija leidžia darbi- 

organizuotis, mes ir 
į uniją. Mes 

ją pripažinti,
stovėsime strei- 
Chrysler Korp.

ame 
ilgai 

o lauke, kol

Binghamton, N. Y
Kalbės Drg. Robert Minor

Pas mus atsilanko Robert 
Minor, žymus veikėjas, kuris 
nesenai sugrįžo iš Ispanijos. 
Jis ten buvo nuvykęs kaipo 
“Daily Workerio” korespon
dentas. Taip pat bus rodoma 
ir krutami paveikslai apie mū
šius Ispanijoje.

Prakalbos įvyks balandžio 
8 d., 7:30 vai. vakare, Lie-! 
tuvių Svetainėje, 315 Clinton 
St.

Ispanijos Demokratijos Gy
nimo Komitetas prašo visus 
lietuvius, mylinčius laisvę ir 
demokratiją, skaitlingai daly
vauti šiame mitinge ir parem
ti

Demonstracija buvo - sureng
ta prieš policijos vedamą te
rorą. Iš sykio miesto majoras 
Couzens nedavė leidimo de
monstracijai. Bet unijos prezi
dentas Martin pareiškė: Mes 
permito nepaisome, du šimtai 
tūkstančių darbininkų daly
vaus Cadillac Square demon
stracijoje. Ir jo žodžiai išsipil
dė. Darbininkų masės užplūdo 
visą Detroito miestą. Policija 
paskendo tose masėse. Matė
si, kaip nekuriu policistų net 
lūpos drebėjo iš baimės. Vi-

so j Detroito istorijoj policija 
nebuvo mačius tokios demons
tracijos.

Demonstracijoj kalbėjo trys 
unijos organizatoriai, priėmė 
tris rezoliucijas. Vienoj rezo
liucijoj reikalauja išmesti iš 
vietos majorą Couzens ir po
licijos viršyla Pickert. Kita re
zoliucija protestuoja prieš te
rorizavimą moterų. Trečia re
zoliucija—tai laiškas guberna
toriui Murphy.

P. Žemaitis.

Dinamito Eksplozija Miesto 
Majoro Automobilyj

Kirksville, Missouri. — 
Manoma, jog kas tai įdėjo 
dinamito į miestelio majoro 
G. H. Jacobso automobilį, 
kad eksplozija sukriušino 
kaulus abiejų majoro ran
kų ir vienos kojos.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Ispanijos kovotojus.
Komitetas.

Gerai Pasidarbuota
“Workeriui”

Daily

vietos

BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
RADIO

Trijų metų sukaktuvių pro
grama per stotį WORL, 920 
kilocykles (randasi tarpe se
nos WIIDII ir WBZ stočių). 
Pragrama bus senu 9:30 iki 
10:00 ryte laiku.
1— Keturių Karalių orkestrą 

iš So. Bostono.
2— Franklin Vyrų Choras iš 

Montello, Mase.
3— Jonas Česnulevičius, saxo- 

fonisias iš Montello.
4— Stasys Mockus, S.L.A. Iždo 

Globėjas pasakys prakal- 
bėlę.

Po programos prašome pa
rašyti laiškelį ar atvirutę į sto
tį WORL, Lithuanian Prog
ram, Boston, Mass., pranešda
mi, kaip patinka šios nedėlios 
^ro^rama.

Steponas Min’ius,
garsintojas.

Kuomet

Mirė Jonas Kerdiejus.

Trumpai sirgęs, mirė visam 
So. Bostonui pažįstamas Jonas 
Kerdiejus. Amato buvo spaus
tuvės darbininkas.
tautininkų laikraštis “Sanda
ra” išeidinėjo So. Bostone, dir
bo “Sandaros” spaustuvėje, o 
kada “Sandara” tapo iškelta į 
Chicagą, užsidėjo mažą spaus
tuvėlę ir taip pasidarydavo 
įplaukas pragyvenimui. Nors 
ne turtuolis buvo, vienok savo 
darbais-veikla visuomet rėmė 
turčių klasę ir Lietuvos fašis
tinę tvarką.

“t '<
j,

ERTAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 57 Kuopa

Nedėtoj, 4 d. Balandžio (April). Pradžia 7:30 vai. vakaro
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 29 ENDICOTT ST, WORCESTER, MASS.

ŽINGEIDŪS PROGRAMO DALYVIAI:

Apie metai laiko atgal mirė 
jo moteris. Lieka nesuaugę 
jauni vaikai-našlaičiai.

Pokilis Įvyks

ALDLD 2 kuopa uoliai ren
giasi prie mūsų laikraščio 
“Laisvės” šėrininkų ir kores
pondentų susivažiavimo, kuris 
įvyks 
džio.

Komunistų Partijos 
skyriui buvo paskirta $150 
kvota del “Daily Workerio”.' 
O mes gi sukėlėme $187.78. 
Vien nuo vakarienės, kuri įvy
ko vasario 27 d., liko pelno 
$82.38. Parengimas įvyko 
I.W.O. svetainėje, ši organi
zacija svetainę davė veltui.

Komunistų Partija labai dė
kinga visoms organizacijoms ir 
visiems draugams, kurie prisi
dėjo prie parėmimo komunis
tu c.

Brooklyne 10-11 balan- 
Ta proga kuopa prašo
(Pabaiga 7 pusi.)

Waterbury, Conn
P a v a sarinis pasilinksmini

mas įvyks bal. 3, 7 :30 vai. va
kare, 774 Bank St. Užkan
džiai dvkai. Įžanga tik 

rn”zikn šokiams.
sus užkviečia Kambarių 
misija.

35c.
Vi-
Ko-

val.Sekmadienį, bal. 4. 7 
vakare, 103 Green St., kalbės 
V. Andrulis, “Vilnies” redak
torius. Visiems atsilankiusiems 
bus suteikta dovanai knygelė 
“Krikščionybė ar Komuniz
mas”. Užkviečiame visus dien
raščio “Laisvės” skaitytojus ir 
pritarėjus iš visos apielinkės.

Bal. 5, pirmadienį, 7:30 v. 
vakare, 774 Bank St., 
visuotinas ALDLD ir 
kuopų narių, “Laisvės’ 
tytojų, lietuvių komunistų 
pritarėjų susirinkimas.

Dalyvaus ir drg. Andrulis.

IŠ

dienraščio “Daily Worker.
K. P. Korespondentė.

Detroit, Mich
Protesto Demonstracijos 

Cadillac Square
Kovo 23 d. buvo suruošta 

Cadillac Square demonstraci
ja protestui prieš laužysią ci
vilių teisių. Demonstraciją 
rengė Civil Rights Unija ir 
Auto Workers Unija. Mat, po
licijos viršyla Pickert, šerifas 
Wilcox, teisėjas Campbell, 
majoras Couzens ir svyruojan
tis gubernatorius Murphy, 
taip pat Board of Commerce, 
nutarė išmest darbininkus iš 
dirbtuvių, kuriose darbininkai 
vedė sėdėjimo streiką. Mat, 
Detroito policijai pavyko iš
mesti iš mažų dirbtuvių darbi
ninkus, nes . ten sėdėjo tik po 
kelias moteris. Kelias iš jų su
mušė. Bet kas kita, kuomet 
ponams tenka susidurti su ge
rai organizuotais ‘ automobilių 
darbininkais, čia, mat, tūks-

įvyks
LDS
skai- tančiai darbininkų pikietuoja 

ir dirbtuves iš lauko pusės, o ki
ti tūkstančiai apsibarikadavę 
viduje veda sėdėjimo streiką.

4; u%.. i*r *

“Benas” griežė ties Detroito teismą bučiu, kuriame Chrysler automobilių 
kompanija reikalavo ir gavo “indžionkšiną” prieš Automobilių Darbininkų 
Uniją.

A. Mickevičiūtė,

1. Stygų Kvartetas.
2. J. Latviute, Sopranas.
3. V. Sukackas, 

smuiko solo.
4. E. Mickevičiūtė, Kon

tralto, iš Providence, 
Rhode Island

5. Laisvės Choro Vyrų 
Grupė, iš So. Bostono.

6. Robert Audickas, Te
noras, iš So. Bostono.

7. Smuikų Duetas, V. Su
kackas ir J. Latviute.

8. Aido Choro Merginų 
Sekstetas, Vietiniai.

9. Mišrus Aido Choras, 
vadovaujant V. Sukac
kui.

V. Sukackas, 
smuikininkas

Taigi, gerbiamieji, nepraleiskite šios progos, pamatykite šį koncertą, o pasinaujms jūsų 
jausmai link dailės. Nebijokite šalto oro, nes po koncerto bus karštų užkandžių. Neiš
alksite, kad ir iš toliau atvažiavę. ĮŽANGA TIK 50c.

Visus Kviečia——KOMISIJA.

Philadelphijos Lietuvių Žiniai
“Laisves” Banketas, Koncertas ir Šokiai
Rengia Visos Philadelphijos Li et. Darb. Organizacijos

Sekmad. Balandžio 18, April
NEW AUDITORIUM HALL

713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA.

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

B------------------------- - ------------------------------------ •

Koncerto Programa Bus Įvairi ir Graži:
PIRMĄ SYK TURĖSIME ISPANŲ 

MENININKUS

Los Granadinos, ispanų orkestrą; ispanų Popu- 
liaro Fronto Choras ir solistai.

Rusų Balalaikų Orkestrą
Dainuos Shenandoah Mainierių Kvartetas,— 

duos duetų ir solų.
Nelė Statkevičiutė, iš Philadelphijos
A. Višniauskas, iš Bayonne, N. J.
S. Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., ir
M. Ukneliūtė, solistai.
Taipgi dainuos Philadelphijos Lyros Choras. Ae Višniauskas

baritonas, iš Bayonne,’ N. J., 
dalyvaus Šioje programoje.

a-------------------------------------------------------------------------------------—-------------- e

R. Mizara, “Laisvės” Redaktor ius Sakys Prakalbą.
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BOSTONO IR APIEUNKES ŽINIOS
(Tąsa iš 6-to pusi.)

visų savo narių ir “Laisvės” 
skaitytojų atsilankyti ir savo 
pažįstamus draugus atsivesti i 
išleistuvių pokilį. Kuopos na
rės draugės moterys pasižadė
jo surengti popietinę arbatą 
(after noon tea party). Prie 
skaniai kvepiančios arbatos, 
bus įvairių lengvų užkandžių.

Ką moterys žada, tą ir pa
daro, daugiau negu šimtu nuo
šimčių. Taigi, atsilankę suvilti 
nebūsite. Prieš arbatą įvyks 
“Laisvės” skaitytojų susirinki- 
mas-pasitarimas, del laikraš
čio turinio. O svarbiausia tas, 
kad tai reikalinga visiems 
įdomautis Bostono skyrium.

Priklausys nuo to susirinki
mo ir “Laisvės” koresponden- 
tų-šėrininkų susivažiavimo Bo
stono žinių skyriaus likimas.

Taigi visi, 2 v. po pietų, sek
madienį, 4 d. balandžio (Ap
ril), susirinkime Liet. Piliečių 
kambaryj, 376 Broadway, So. 
Bostone. Pageidaujama, kad 
atsilankytų ne tik Dorchester, 
bet ir iš Cambridge, Brighton, 
Hyde Park, Readville ir tt. 
“Laisvės” skaitytojai.

♦ Po susirinkimo ir arbatos 
dar liks daug laiko žaislams.

♦ Praleisime laiką smagiai-link- 
smai. Įžanga veltui.

Kviečia ALDLD 2-ros k p.
Komitetas.

ne
Is-

šeši. Dabar jie randasi, jei 
tiesioginiai karo lauke, tai 
partijos dirbtuvėse, kur gami
nama ginklai ir amunicija. 
Lincolno vardu batalionas ka
riauja Ispanijoj, kad fašizmas 
būtų palaidotas Europoj ir 
kad nedrįstų įsisteigti šioj ša
lyje.

Prasidėjus Amerikoj didžia
jai streikų bangai, kuopa ir 
vėl neteko keleto narių. Išvy
ko ten, kur darbininkai orga
nizuojasi, kad būti jų tarpe. 
Šiuo laiku So. Bostonas ramus 
ir veikliem negi būt ten, kur 
ramu!

To viso pasekmėj, So. Bos- 
1 ton kuopa tampa beveik seno- 

. I viška, 3 airių tautos ir liku
sieji lietuviai, žada būt veik
lesnė, negu virš metai laiko at
gal.

ALDLD kuopa tikisi ką nors 
turėti ir sekančiame susirinki
me. Reikėjo pasirinkti temą ir 
prelegentas. Tokiu būdu visa 
kuopa geriau prisiruoštų prie 
prelekcijos ir būtų naudinges
nės diskusijos. Baigiantis susi
rinkimui, draugės moterys ba
rė vyrus už nesidarbavimą 
kuopos labui, negavimą naujų 
narių, o jos ir vėl prirašė prie 
kuopos net 7 naujus narius!

> Aist.

Atskaita-Išpažintis
ALDLD 2-ros kuopos susi

rinkime 24 d. kovo Liet. Ko
munistą Frakcija So. Bostono, 
davė pranešimą temoj z“So. 
Bostono Komunistų Partijos 
Kuopa.” Liet, komunistai jau
čiasi lyg skolingi draugams 
simpatikams, kurie laiks nuo 
laiko paremia centais ir dole
riais. Ir kadangi toli ne visi 
lėmėjai buvo šiame susirinki
me, todėl, manau, yra. reika
linga nors suglaustai patiekti 
pranešimą per laikrašti.z’ Ti
kiu, “Laisvė” suteiks savo skil
tyse vietos.

Pranešimas

kovoto-

aukavo 
$2.00—

Gavenavi-

visi stengkitės pasipirkti tikietus iš 
anksto. Įžanga 35c. Rengia Hartfor
do komitetas gelbėjimui Ispanijos 
Demokratijos. Tikietus galima gauti 
pas J. Kazlauską ir kitus draugus.

(78-79)

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ii* Dukterų Drau

gija rengia labai gražų, juokingą 
teatrą—“žentai Iš Amerikos” ir pui
kų koncertą. Koncertą ir teatrą iš
pildys Lawrence’o aktoriai ir Liau
dies Choras. Įvyks nedelioj 4 d. ba
landžio, kaip 2 vai. po pietų, po nu
meriu. 361 Bridge Street. Įžanga tik 
25c. Vaikams nuo 10 iki 15 m. 10c.

Kom.
(78-79)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 apskr. komitetas lai

kys susirinkimą nedėlios ryte, 10 
vai. ryte (4 d. balandžio), 920 E. 
79th St. Visi nariai ir narės daly
vaukite taip pat ii’ alternatai. Yra 
daug svarbių reikalų aptarimui.

(78-79) Org.

MONTELLO, MASS.
Suvienytų Draugijų Bendras Fron

tas rengia vakarienę ir šokius del 
pagelbėjimo Ispanijos respublikai. 
Įvyks 3 d. balandžio, kaip 6 vai. vak. 
Lietuvių Tautiško Namo svetainėje. 
Kiečiame vietinius ir apylinkės lietu- 
vus atsilankyti skaitlingai į mūsų iš
kilmingą parengimą. A. Lauka.

(78-79)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

nedelioj, 4 d. balandžio, po num. 
15-17 Ann St., Harrison, N. J. Ma
lonėkite visi dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus labai svarbių rcika- 

aptarimui. (78-79)
(78-79)

lų

WORCESTER, MASS.
ALDLD H kp. mėnesinis ^usirin- 

kimas Įvyks 4 d. balandžio, kaip 
10:30 vai. iš ryto, Lietuvių Svet., 
29 Endicott St. Iš priežasties Vely
kų pereitą sekmadienį, susirinkimas 
neįvyko. Visi draugai malonėkite bū
tinai dalyvauti, nes turime keletą 
svarbių dalykų , kaip tai: “Laisvės” 
suvažiavimas, Andrulio prakalbos ir 
valdybos klausimas. Org.

(77-78)

LDS

)♦ .V* Senatorius Hitchcock
sako: "Luckies patenkina abu, mano skoni

ir mano gerklę
“Per beveik penkiosdesimt metų bu

vau pastoviu rūkytoju, tad aš mariau 
kad žinau, kas yra geru cigaretu. 

Luckies mane patenkina dvejopu 

būdu. Pirmiausia aš mėgstu jų skonį. 

Bet dar svarbiau, tai faktas, jog jie yra 
lengvu, švelniu mano gerklei, užsirū- 

kymu. O galop, svarbiausia tai pasek

mės, ir lengvas užsirūkymas patenkina 

abu — mano skonį ir mano gerklę.”

GERB. HERBERT E. HITCHCOCK JUNGTINIU 
VALSTIJŲ SENATORIUS IŠ SOUTH DAKOTA

Gruodį, 1935 m., So. Bosto
no komunistų kuopa tapo su
jungta su Water Front (jūrių 
pakraščio) kuopa. Pasekmės 
buvo geros, turėta viltis išau
ginti stiprų komunistinį judė
jimą So. Bostone tarpe airių 
tautos darbininkų. Užlaikyta 
viso laiko apmokamas organi
zatorius, mokant $10 savaitėj 
algos. Po 3 mėnesių apmoka
mą organizatorių paleido, nes 
buvo manoma, kad jau pasiek
ta dalis minios, ir kadangi $10 
nelengva buvo sukelti. Dalis 

^kuopos narių įstojo į Father 
Coughlin (Social Justice) kuo
pas, kad palaikyti kontaktą su 
masėmis.

Tai buvo So. Bostone ir tas 
galėjo būti per visą plačią 
Ameriką. Ir todėl gal būt li
kos paleistos-likviduotos So
cial Justice kuopos?

Tuo tarpu komunistų kuo
pos parengimėliai pradėjo bū
ti sėkmingi. Pradėjo atsilankyt 
gražaus jaunimo airių tautos. 
. Kovo mėn. 1936 met. Distr. 
Organizacinio> Komiteto jpagei- 
davimu, mflsįų kuopos organi
zatorius talppa iškeltas kiton 
kuopon. Išsirenkama kitas 

> veiklus geras draugas, bet jis 
nepajėgia taip jau gerai kuo
pą sutvarkyt, nes draugas len
gvo būdo ir apsiima daugiau 
darbų, negu gali atlikti. Kaip 
kada neatsilanko į susirinki
mus, bei vėluoja. Tuomet pasi
reiškia lyg nepajėgia.

Po gegužės pirmos daugiau 
susilpnėja. Trys kuopos veik
lūs nariai iškeliauja svietan, 
išplaukia jūrų laivais, tampa 
jūreiviais. Keletas nueina vei
kti prie marininkų, nes jie ren
giasi streikuot. Ir jie pasiliko 
ten, prie suorganizuotas ko
munistų kuopos.

Nuo pradžios Ispanijoj civi- 
Alio karo mūsų kuopa dar dau

giau sumažėjo. Penki išvyko 
Ispanijon, šeštas lietuvis, viso

Per Vilkaitės prakalbas, 
Lietuvių Salėje, kovo 7—su
rinkta aukų Ispanijos 
jams, $22.02.

Stambesnes sumas 
šie asmenys: Po
Frank Kiezio; po $1.00: Lape- 
nienė, P. Niukas, K. Barčienė, 
M. Krasauskienė; po 50c. An
na Milenas, John
čius, Juozas šūkis, Ig. Kubi
liūnas ir Antanuk; po 25c.— 
Zenger, P. Kubiliūnas, A. 
Jankus, K a v a r skienė, A. 
Sabulienė, J. Usevičius, Ivaš
ka, S. Rainard, Naujokaitis, 
A. Barčius ir Jonas Lazickas.

Kitos smulkiais.
Aukas priėmė to vakaro pir

mininkė H. Tamašauskienė, 
kuri, manau, senai jas pasiun
tė ten, kur reikia.

Aukotojų sąrašas paskelb
tas vėlai del to, kad jis buvo 
kur tai užsimetęs pas vieną 
iš rinkėjų. J. K.

Trečio Apskričio Tarybai 
Pranešimas

LDS III Apskričio Tarybos posė
dis įvyks sekmadienį, balandžio 4 d., 
“Laisvės” Svet., 419 Lorimer St. 
Prasidės 10:00 vai. iš ryto.

Daug yra svarbių klausimų svars
tymui, todėl visi rūpinkimės atsilan
kyti j susirinkimą ir laiku.

LDS III Apskr. Sekretorius.
(77-78)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

ALDLD 84 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 4 d. 2-rą vai. 
po pietų, Bakanausko Svetainėj. Mūs 
susirinkimas pripuola balandžio 11 
d., tačiau tą dieną įvyks “Laisvės” 
šėrininkų konvencija, kurioje dauge
lis kuopos narių dalyvaus. Nariai ne
pamirškite susirinkmo laiką.

Kp. Sekr. P. Sakat.
(78-79)

YONKERS, N. Y.
Specialis Pranešimas

LDS 47 kuopa buvo nutarus rengt 
balių 3 dieną balandžio, (April), po 
numeriu .77 So. Broadway, bet pasi
rodė, kad toji, svetainė neturi laisnių 
ir mums neduoda permito laikyti ba
lių. Todėl esame priversti perkelti 
ant kitos subatos, April 10 dienos ir 
kitoj svetainėj, Odd Fellow’s Hall, 
72-74 North Broadway, Yonkers, 
N. Y., pradžia 7 vai. vak. Todėl pra
šome atleisti, kad taip atsitiko, ir 
taipgi prašytume, kad visi ateitumė
te į balių 10 dieną. Įžangos tikietai 
bus geri tie patys.

Su guodone, Rengimo Komisija.
(77-79)

4

SCRANTON, PA.
ALDLD tJ9 kp. susirinkimas įvyks 
d. balandžio, 2-rą vai. po pietų, 

1252 Providence Rd. Draugai ir
draugės malonėkite laiku susirinkt, 
nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti, kaip tai gavimas naujų narių į 
kuopą vajaus laiku ir “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavimas. Todėl visi da- 
lyaukite. Org. D. P.

(78-79)

WILKES-BARRE, PA.
APLA 51 kp. susirinkimas jvyks 

nedelioj, 4 d. balandžio, naujoj vie
toj ir skirtingu laiku. Prasidės 10 
vai. ryto vieton 2-rą vai. po pietų, 
B. Poteliuno Svet., kampas Stanton 
ir Bank Sts. Visi nariai būtinai da
lyvaukite, nes tą dieną bus balsavi
mai Centro valdybos. Taipgi turė
sime išrinkti delegatus į APLA Sei
mą, kuris įvyks gegužės mėnesį, 30 
ir 31 dd. Pittsburgh, Pa. Turime ir 
daugiau dalykų aptarti, todėl, kiek
vienas narys turi dalyvauti.

Kp. Valdyba.
(78-79)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

nedalioj, 4 d. balandžio, 10 vai. iš 
ryto, Bakanausko Svet. Visi nariai 
būkite laiku, nes turėsime daugelį 
dalykų aptarti. J. MatačiUnas.

(78-79)• , r

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS '9 kp. rengia šokius, kurie 

įvyks 17 d. balandžio-April, kaip 6-tą 
v. v. pas dd. Yaznus, 328 Ward St., 
Niles, Ohio, šokiams grieš drg. Plai- 
tukas ir jo pagel bin inkai. Kviečiame 
iš Clevelando, Akron ir iš apylinkes 
lietuvius dalyvauti šiame parengime, 
galėsite susipažinti su LDS nariais. 
Rengėjai duos puikią vakarienę. Taip 
pat, kurie norės, galės prisirašyti 
į kuopą šiame parengime, nes orga
nizatoriai turės blankas su savim.

Komitetas.
■ (77-78)

HUDSON, MASS.
H. L. Piliečių Kliubas rengia vaka

rienę ir šokius, šeštadienį, 3 d. ba
landžio, Kliubo Svet., 17 School St. 
Kviečiame kuo skaitlingiausiai susi
rinkt į šį parengimą. Bus skanių val
gių ir gėrimų, šokiams grieš gera 
orkestrą iš Worcesterio. Užtikrinam, 
kad atsilankiusieji bus patenkinti, 
nes Kliubas visuomet 
vakarienes. įžanga 50c.

-Kviečia

duoda geras 
asmeniui.
Komitetas.

(77-78) i.

CLEVELAND, OHIO
LDS 138 kp. moterų, skyrius 

gia šokius, balandžio 3, kaip 
v. v. Lietuvių Darb. Svet., 920 E. 
79th 'St. Prašome visus dalyvauti; 
įžanga 15c. Prie įžangos bus prizų 
duodama ir veltui užkąsti silkių 
pretzelių. Kom.

(76-78)

ren-
7:00

ir

BRIDGEPORT, CONN.
Artinantis pavasario sezonui, 

ir parengimų visokių rengiama, 
landžio 1, K. Partijos simpatikų 
sitarimas, dalyvaujant drg. V. An
druliui, po num. 329 Fairfield Ave., 
Darbininkų Centre, 7:30 
Balandžio 2, V. Audrulio 
407 Lafayette St., 7:30 
Rengia ALDLD ir LDS
Balandžio 3, L. Jaunų Vyrų Drau
gijos Vakarienė ir šokiai savoj sve-

tai 
Ba- 
pa-

ileseniai padarytame savarankiškame tyrinėjimo 

didele advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 

ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūką cigarelus, pareiškė 

savo ypatišką pamėgimą lengvam užsirūkymui. 
K/

Šio pamėgimo protingumą patvirtina Senatoriaus 

Hitchcock ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 

operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 

kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkymą. Jūs tai

pogi galite turėti Luckies ~ lengvo užsirūkymo, laisvo 

nuo tūlų šiurkščių/ erzinančių priemaišų, išvalytų 

išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugą. 

Luckies yra malonūs jūsų gerklei. PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

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

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

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)

kyšime svarbius reikalus. Atsiminki
te, kad 11 d. balandžio įvyks “Lais
ves” suvažiavimas, o 18 d. bal. jau 
mūsų banketas. Nesivėluokite.

V. K. Valdyba.
' (76-78)

Copyrlght 1937. the American Tobacco Compaay

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

CLEVELAND, OHIO
LDS Moterų Skyriaus 138 kp. ren

gia smagų vakarėlį, balandžio 3, 
pradžia 7 vai. vak. Lietuviškoj Sve
tainėj, 920 E. 79th St. Bus gera 
muzika, silkių ir pretzelių galėsite 
gauti veltui. Prie įžangos tikieto bus 
duodama prizai, tikietas tik 15c. 
Prašom visų atsilankytų linksmai 
laika praleisti. Kom.

(77-78)

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partija rengia “Bcano 

Party”, balandžio 3, 126 Green St., 
kaip 7:30 vai. vakaro. Įžanga vel
tui.. Malonėkite visi atsilankyti, 
linksmai laiką praleisti ir tuom pačiu 
kartu paremste Kom. Partiją.

Rengėjai.
(77-78)

MONTELLO, MASS.
TDA 44 kp. Lietuvių skyriaus su

sirinkimas įvyks balandžio 4 d., kaip 
10 vai. iš ryto. Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Visi nariai ... 
dalyvaukite šiame sustinkime, 
yra

būtinai 
nes 

daug svarbių dalykų aptarti.
W. Ambrose. • 

(77-78)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 4 d. balandžio, pas drg. 
Urlakius, 5023 Tacony St. Pradžia 
10 vai. iš ryto. Bus raportas iš pa
rengimo ir darbininkų rinkimas “L.” 
banketui; visi būkite. A. R.

(77-78)

P Trade Mark Re*. U.S. Pat Oil.

Smarkus ištrynimas —-1| 
malonumas ir palengvini-m# 

mas kuomet muskulai 
geliami. g

PAIN-EXPELLER 1
žinomas lietuvių šeimoms I 
jau per tris gentkartes.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Męšlažamės bei Lau
kan Ėjimo 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 Netvarkuiriai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tylimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui*

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čiclų kviečių, Čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama poliai 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. 
xJSiunciame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato.

Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

•y

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus imaginis 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, simpatikai. prašo
mi dalyvauti. Apkalbėsime, susitvar-

vai. vak. 
prakalbos, 
vai. vak. 

apskričiai.
HARTFORD, CONN.

Nedelioj, 4 d. balandžio,’ 2 
po pietų bus rodomi krutami paveik
slai, “Ispanija Liepsnose” (Spain in _ . 
Flames), Lenox Theatre, 959 Albany tainėj, 407 Lafayette St. Balandžio 
Ave. Bus tik vienas rodymas, todėl 10, B. L. D. Viešo Knygyno, kuris

vai.

GARSINKITES “LAISVĖJE
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PARDAVIMAIseka-

»

REIKALAVIMAI

Pittstono

'1

Telefonas: Humboldt 2-7864i

DR. J. J. KASKIAUGIUSį

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

darbininkas, jau- 
mergina, prie res- 
Prašome kreiptis

Martin- 
reikalu

galite 
arba

rezo- 
kito 

‘rau-

REIKALINGAS 
nas vyrukas ar 

tauracijos darbo, 
šiuę antrašu: 
216 Broadway,

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Prašome visus Įsigyti bilie
tus iš anksto.

Brooklyyn, N. Y.
* (76-78)

pasirašo 
sekreto-

kvorta

$ .88 paintė

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte

1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

rezoliuciją
per ma-

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

rezoliucija*
Krumbein,

I. Amter, organizato-

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Į St., Brooklyne. Bilieto kaina

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

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

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

50c. UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

ir
d.

Parsiduoda mūrinis dviejų šeimynų 
namas, visas taisytas. Kaina labai 
prieinama, nes reikalas verčia grei
tai parduoti. Savininką namie 
rasti subatom ir nedėliom, 
kreipkitės laiškais:

L. GRIKŠTAS 
127-01—87th Rd.,

Richmond Hill,
(75-80)

DVIEJŲ
Reguliariai parsiduoda po $2.39

BROADEING Straight Rye Degtinė disti
liuojama Marylandc, yra atsimenama savo 

senoviškumu, švelniu, lengvu skoniu.

ONE YEAR ROEBWAY $1.49 kvorta.
senumo)

BROOKLYN, N. Y.
Reikalingas senyvas vyras dirbti 

ant farmos; patyrimas prie darbe . 
nereikalingas—pamokinsime. Del ai- ; 
gos tarsimės asmeniškai. Kreipkitės: 
N. Mėčinis, 9127 Avenue N, Brook
lyn, N. Y. Galite kreiptis laišku, o 
jei asmeniškai, tai vėlai vakare.

(78-80)

Kepėjų Unijos Lokalas 87- 
tas vienbalsiai užgyre prezi- J 
dento Roosevelto planą peror
ganizavimui aukščiausio teis
mo.

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.

UCs" 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

Reikalingas kambarys vienam vy
rui, su valgiu ar be valgio, nedaro 
skirtumo. Pageidaujama, kad būtų 
Brooklyno apylinkėje. Prašau rašyti 
sekančiu antrašu: A. V. 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

(77-79)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCg

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Puslapis Aštuntas

ONE HUNDRED AND FORTY-NINB

Komunistų Partija Protestuoja Prieš 
Ataką Ant Bedarbių

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas pa
siuntė majorui LaGuardijai ir 
Aldermanų Tarybos preziden
tui William F. Brunner 
mą telegramą:

“AldeYmano Kinsley 
liucija, kuri reikalauja 
tyrimo šalpos išlaidų ir 
donųjų’ veiklos, yra Ilearsto 
įkvėpta ataka prieš pašai pga- 
vius ir sunkiai dirbančius šal
pos Biurų darbininkus. Tyri
mo tikslas yra pravesti Queens 
prezidento Harvey kampaniją 
sudaužymui šalpos darbininkų 
ir pašalpgavių organizacijos. 
Pirmesnis tyrimas per miesto 
ir valstybės viršininkus iškėlė

skubų reikalą padidinti šelpi
mui fondus. Paskyrimas $50, 
000 antram tyrimui reiškia 
parėmimą pastangų nukapot 
pašalpą ir atiduoti bedarbius 
Tammančs kliubų rankosna. 
Kiekvienas padorus asmuo yra 
pasipiktinęs Tammanės pas
tangomis pasidaryti iš bedar
bių vargo ir alkio sau politinę 
futbolę. Progresyviai rems to 
tarimo atšaukimo
arba atmetimą tarimo 
jorą.”

Po 
Charles 
rius, ir 
rius.

Kas Dalyvaus “Laisves” Korespondentų 
Suvažiavime?

Kaip žinote, “Laisvės” ko
respondentų ir bendradarbių 
suvažiavimas įvyks balandžio 
10 d., prasidės 1 vai. po pietų. 
Dar ne iš visų kolonijų nuo 
korespondentų gauta atsaky
mai, bet pluoštą pasižadėjimų 
dalyvauti jau turime. Pradėsi
me su Pittsburghu. Tenykščiai 
draugai rašo:

“Mes jau pirmiau svarstė
me tą klausimą ir atrodo, kad 
vienas automobilius veikiausia 
pilnas važiuos į tą suvažiavi
mą.”

Draugai Urbonas, 
kus ir Gasiūnas tuo 
gerai darbuojasi.

Iš Wilkes-Barre, 
ir Inkermano laukiame geros 
grupės korespondentų. Jie 
gal atšaus net dviemis maši
nomis. Tuo reikalu rūpinasi 
draugai Valinčius, Saudargas 
ir Visockis.

Iš Binghamtono taipgi mo- 
bUizuojasi.

Dar neturime užtikrinimo iš 
Scrantono.

Iš Eastono bus mažiausia du 
korespondentai, o gal net visi 
keturi. Ten korespondentus 
mobilizuoja draugai Sinkevi
čiai.

Iš Philadelphijos tikrai tu
rėsime suvažiavime keletą 
draugų. Dar nežinome kelius. 
Drg. Smithas tuomi rūpinasi. 
Jis pats tikrai bus, bet jis ža
da sumobilizuoti ir daugiau 
draugų bei draugių.

Iš New Jersey, be abejonės, 
suvažiavime dalyvaus visi ko
respondentai, nes juk čia pat.

Jau beveik galime užtik
rinti, kad turėsime suvažiavi
me Bostono korespondentus. 
Jie jau senokai apie tai kal- 

‘ ir ruošiasi. Kiek jų. atva
žiuos, dar nežinome. Kaip 
matyti, tai jie specialiai dis- 
kusuos “Laisvės” Bostono sky
riaus ir abelnai dienraščio tu
rinį ir korespondentų suvažia- 
viman pribus su patarimais ir 
pasiūlymais.

Taip pat pranešimų turime, 
kad Lowell, Lawrence ir Ha- 

.verhill korespondentai susimo- 
bilizups į grupę ir atšaus 
į suvažiavimą. Tuo reikalu pa
vesta rūpintis draugams Kar- 
Sonui, Penkauskui ir Valatkai.

|f Tai tiek šį sykį galime duo
ti konkrečių informacijų. Lau
kiame atsakymo nuo kores
pondentų iš kitų miestų. Da 
nieko negirdėjome iš Connec
ticut valstijos. Prašome drau
gus tuojaus pranešti.
i Geriausią progą susieiti su 

B tais ir šimtais kitų tolimų sve- 
'»■ ■ čių brooklyniečiai turės “Lais- 

' ’vės” bankiete, kuris rengia
mas tuojau po “L.” šėrininkų 

. Suvažiavimo, sekmadienio va-
• karą, 11 balandžio, 318 Grand

Gražuolės Tėvas Iš 
Naujo Sulaikytas

Nužudytos gražuolės tėvas, 
Joseph Gedeon, visą laiką bu
vo laikomas po policijos prie
žiūra, o trečiadienį tapo iš- 
naujo paimtas kvotimui, nes 
daugelis jo atsakymų nepaten
kina kvotėjų. Jisai bus kalti
namas laikyme šautuvo be lei
dimo, jei ne daugiau kuomi.

Gedeon lig šiol negalėjo iš
aiškinti, kur pasidėjo jo ru
das siūtas, kurį jis turėjo, taip
gi kas atsitiko su jo kepure 
tą naktį. Neaišku ir tas, ko 
jis kelis sykius tą rytą telefo- 
navęs į nužudytųjų apartmen- 
tą, kuomet jis sakėsi buvęs už
kviestas pietų tą dieną ir ti
kėjęsis, kad tas padės susiar
tinti su šeimyna—žmona ir 
dukterimi, kurios jau kelinti 
metai su juo negyveno. Taipgi 
atrodo keista, ko jis bėgo į 
apartmentą pirma savo kitos 
dukters ir jos vyro, kada juos 
susitiko einant pietų.

Išaiškinta, kad Gedeon esąs 
nenormališkų lytinių palinki
mų žmogus, kad jo šaputėj 
rastos rakandų apmušime nau
dojamos adatos, galėjusios bū
ti Byrnes’o nužudymo įrankiu, 
tačiau dar nesakoma, ar ras
tosios pirštų žymes atatinka jo 
pirštų žymėm. Spėjama, kad 
tyrinėtojai arba nėra suradę 
tikrojo žudeikos, arba atidė
lioja paskelbimą, kad surinkus 
daugiau davinių.

ILGWU Lokalai Remia 
Bendrą Gegužinę

Int. Ladies Garment Wor- 
kers Unijos Lokalas 22-ras, 
didžiausias tos industrijos lo
kalas pasaulyje, per savo Pil- 
dančiąją Tarybą užgyre Ben
dros Gegužinės Konferenciją, 
kuri įvyks šį šeštadienį, 3 ba
landžio, 1 vai. dieną, Webster 
Hall, 11 th St. tarp 3rd ir 4th 
Avės., New Yorke.

Šioj konferencijoj dalyvaus 
šimtai unijų ir visokių kitų 
organizacijų iš viso didžiojo 
New Yorko ir jo priemiesčių. 
Lietuvių organizacijos taip pat 
privalo* ten turėti savo dele
gatus ir atstovus. Kurios drau
gijos dar neišrinko delegatų, 
valdybų pareiga pasiųsti atsto
vus. Mandatų delegatams 
atstovams galite gaut pas 
P. Tarą, “Laisvėje.”

Areštavo Sėdėtojus
Antradienio vakarą policija 

areštavo 51 streikierius WPA 
projekto raštinėj, 7 Hubert 
St., nes kitaip jų negalėjo iš 
ten prašalint. Sėdėjimo strei
kas paskelbtas protestui prieš 
kapojimą algų.

Lietuvių Vaiką Mokykla 
įvyks Sukatoj

Lietuvių vaikų mokyklėle 
prasidės kaip paprastai, an
trą valandą po pietų. Turėsim 
naujus vadovėlius pradiniams, 
o kurie jau eina antrą sezo
ną, bus padalyti į skirtingas 
klases ir mokinami gramati
kos.

Mokytojai, kurie dabar bus 
pastatyti, jau mokys be pa
kaitos iki pabaigai. Taigi, ra
giname tėvus atvesti savo vai
kus ar paraginti juos eiti mo
kytis lietuvių kalbos ir rašy
bos. Kas iš mūsų nenorėtume, 
kad mūsų čia gimę jaunuoliai 
abi kalbas ir rašybas mokėtų ? 
Toki jaunuoliai pagerbiami 
lietuvių gyvenančių Ameriko
je.

Sekantį šeštadienį, 3 balan
džio, bus pasitarimas su mo
kiniais, kaip mes ruošimės 
prie parengimo. Taipgi aptar
sime, kokias eiles ir prakalbė
jęs mokysimės išpildymui pro
gramos. Mano nuomone, atei
nančiame parengime mokiniai 
turėtų visą to vakaro tvarką 
vadovauti. Turi būti vienas iš 
mokinių pirmininkas (tvarkos 
vedėjas). Taigi rytoj visi bū
kite mokykloj. Iki pasimaty
mui. Lauksime.

Geo. Kuraitis.

Plės Streiką WPA 
. Projektuose

UCCESSivt 
‘DMDENDS

PAID DEPOSITORS

BUSHWICK 
SAVINGS BANK. 

GRAND ST.ATGRAHAM BROOKLYN 

INTEREST FOR^O? QUARTER ENDING 
MAR. 31st AT^/Op E R ANNUM

INTEREST EROM DAY OE DEPOSIT

Trečiadienį, areštuota 
streikieriai ir demonstrantai, 
sėdėjimo streikų ir demonstra
cijų dalyviai WPA projek
tuose. Laukiama pranešimų iš 
Washingtono. Jei siūlomas al
gų nukapojimas ir masiniai 
atleidinėjimai iš WPA darbų 
nebus atšaukti, streikai bus 
plečiami.

Prie pirmiau sustreikavusių 
virš 2,000 ihžinierių ir techni
kų 35 projektuose, trečiadie
nį prisidėjo dar 1,500 darbi
ninkų iš WPA administratyvių 
ofisų, paskelbdami trijų, valan
dų “stapičių”. Daugelyje tų 
raštinių darbininkai esą nu
sistatę eiti į streiką sykiu su 
technikais.

“Stapičius” pradėta per pie
tus. Jį iššaukė Miesto Pro
jektų Taryba. Virš 800 išėju
sių iš raštinių darbininkų su
darė pikieto demonstraciją 
prie WPA centralinės raštinės, 
70 Columbus Ave., New Yor
ke.

Liberalai Remia Ispaniją
Amerikos liberalų, žurnalo 

The Nation pastangomis per
eitą trečiadienį pasiųsta Ispa
nijos liaudiečių paramai 98,- 
000 svarų. miltijĮ, 48,000 kenų 
pieno, 5,000 dėžučių sardin- 
kų ir 1,100 svarų makaronų.

BROADLING
STRAIGHT

RYE
Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū

das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 
restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Nėra valanda sekmadieniais.

METŲ SENUMO!

(vienų metų

STORE

90
Proof

rodymai). įžanga 25c. Vaikams 
centų.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

R O E B
LIQUOR

305 Roebling Street, Brooklyn
(trečios durys nuo Broadway) 

EVergreen 8-9091
Greitas Pristatymas.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

“Broken Shoes”
Gražūs Rusiškai Kalbanti Judžiai - 

Su Angliškais Paaiškinimais
Taip pat News Reel apie 

Soviptų Sąjungą

Suruošta Rusų Darbininkiško 
Dienraščio “NOVI M IR”

“Song of Happiness” bus rodoma 
sekančiuose miestuose:

WATERBURY, Conn. Rusų Svetainė- 
hėje, 184 Cherry St., šeštadienį, ba
landžio 3, nuo 7 iki 11 vai. vak. 
(bus du rodymai). Įžanga 25c. Vai
kams 15c.
“Broken SLioes” bus rodoma:

BRIDGEPORT, Conn., Fellows Hall, 
636 Main St., sekmadienį, balan
džio 4 d. nuo 3 iki 7 v. v. (bus 
du 
15

Žmones Išgelbėjęs Šuo 
Pats Sudegė

Majoras Paskyrė Tris 
Tarpininkavimui 

Streikuose

& Visiem gyventojam kietai 
miegant iškilo gaisras 101 W. 
113th St., New Yorke. Gais
rą pirmas pajuto šuo, “Spot”. 
Jis pirmiausia prikėlė savo 
šeimininkę Mrs. Amy Carter, 
negrę, nutraukdamas nuo jos 
lovos blanketus. Paskiau bė
go nuo vieno aukšto iki kito, 
lodamas, prikeldinėdamas gy
ventojus.

Atlikęs darbą, šuo sugrįžo į 
šeimininkės apartmentą, bet 
neradęs šeimininkės, matomai, 
pasiliko jos laukti ir sudegė.

Socialistai ir komunistai 
bendrai remia Champion Shoe 
Co. streikierius. Juos išmetė iš 
šapos, 104 Bleecker St., N. Y., 
kur jie pradėjo sėdėjimo strei
ką prieš bosų laužymą sutar
ties. Streikas tęsiamas iš lau
ko pusės.

Streikams plečiantis šiame 
didmiestyje, majoras LaGuar
dia paskyrė tris asmenis, ku
rie tarpininkaus išrišime nesu
sipratimų tarp darbininkų ir 
samdytojų tuose atsitikimuose, 
kur bus kreiptasi.į majorą.

Majoro Tarybon paskirta 
Kari N. Llewellyn, Columbi- 
jos Teisių Mokyklos vedėjas; 
Arthur S. Meyer, Schulte Real 
Estate Co. prezidentas, ir Mrs. 
Anna Rosenberg iš Socialio 
Saugumo Tarybos. Tarybai se
kretorium paskirtas Burton A. 
Zorn, advokatas, pirmiau bu
vęs prie NRA. Jam mokės 
$5,000 algos į metus.

Sustreikavo 12-kos laikro
dėliams viršelius darančių ša
pų mechanikai, šapos užsida-1 
re. Reikalauja pripažinimo 
unijos ir $1.10 Į valandą mi
nimumo.

“Song of Happiness”
(DŽIAUGSMO DAINA)

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji] tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Paraamdau automobilius reatUTžm, 
parčm. krikfitynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brook lyne, u? 
eikite susipažinti.

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

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




