
KRISLAI
John S. Farnsworth. 
Klausimas iš Lietuvos. 
Dar tik pradžia. 
Dovanojo hitlerininkams. 
Prie altoriaus.

Rašo A. B.

Pradžioj© šių metų Roosevelto 
valdžia suareštavo tūlą John 
S. Farnsworth. Primetė jam 
espionažą (šnipinėjimą) Japo
nijos naudai. Vasario 26 d. teis
me Farnsworth prisipažino kal
tu ir federalis teisėjas Proctor 
nubaudė jį nuo keturių iki dvy
likos metų kalėjimu. Tokią 
bausmę Amerikos įstatymai nu
stato už šnipinėjimą taikos me
tu.

Teismo jokio nebuvo. Valdžia 
nedavė jokių platesnių įrodymų. 
Farnsworth prisipažino kaltu ir 
užteko.

Bet ar amerikoniška arba lie
tuviška spauda, kuri nusiteikus 
prieš komunistus, pakėlė alasą 
prieš šitą Amerikos teismo pro
cedūrą? Ne, nė žodžio.

O kiek ta pati spauda pamaz
gų išliejo prieš Sovietų teismus, 
kurie prisipažinusius kaltais 
kriminalistus ir žmogžudžius 
nubaudžia pagal savo įstaty
mus !

Vienoj Chicagos gazietoje tū
las žmogelis tiesiai iš Kauno 
labai negudriai aprašo Sovietų 
Raudonosios Armijos maršalo 
Jegorovo atsilankymą Lietuvon, 
žinoma, kad jį, Jegorovą, Sme
tonos valdžia iškilmingai priė
mė. žinoma, kad Jegorovas pa
gyrė Lietuvos armiją.

Lietuva ir Sovietų Sąjunga 
draugiškai sugyvena. Tai labai 
natūralūs dalykas tųjų šalių ar
mijų žmonėms palaikyti drau
giškus ryšius.

Sovietų Sąjunga buvo ir pa
siliks geriausias draugas ir gy
nėjas mažųjų tautų.

Bet minėtas gudruolis klau
sia: "Na, ką į tai pasakys Bim
ba? Kaip į šitą reikalą pažiūrės 
Pruseika?”

M’es jau pasakėme, kaip mes 
į tai žiūrime. Bet štai ką mes 
turime pastebėti: Šitas tos ga- 
zietos bendradarbio tyčiojimasis 
iš Sovietų valdžios pastangų pa
laikyti draugiškus ryšius su Lie
tuva ir kitomis mažomis tauto
mis pasitarnauja ne kam kitam, 
kaip tik Vokietijos Hitleriui.

Smetonos valdžia dovanojo 
bausmę hitlerininkams, kurie 
anais metais bandė Klaipėdą 
atimti iš Lietuvos ir atiduoti 
hitlerinei Vokietijai.

Matote, kaip geras Smetona 
Hitlerio agentams. Tuo tarpu 
Lietuvos kalėjimuose pūdoma 
keli šimtai darbininkų ir vals
tiečių. Jiems jokios amnestijos 
nėra.

Kovo 31 d. Ispanijos fašistų 
orlaiviai atlėkė ant miestelio 
Durango ir pradėjo mėtyti 
bombas ant katalikiškų augštais 
bokštais bažnyčių. Sakoma, kad 
šitaip užmušė iki šimto prie al
toriaus besimeldžiančių žmonių.

Tegul mūsų klerikalų “Darbi
ninko” ir “Draugo” redaktoriai 
dabar sukalbės poterius už tų 
fašistinių orlaivininkų sveikatą, 
nes jie juk nuolatos garbina ge
nerolą Franco ir jo vedamą ka
rą prieš Ispanijos liaudį.

Draugė E. Vilkaitė užbaigė 
maršrutą Naujoj Anglijoje. Pa
sakė nemažai prakalbų. Gavo 
nemažai skaitytojų knygai “Vi
rėja.” Maršrutas pavyko vidu
tiniai.

Man atrodo, kad Vilkaitė ga
lėtų pasisukinėti su prakalbų 
maršrutais ir po kitus Ameri
kos kampus. Moterys kalbėtojos 
pas mus buvo kaip ir išnykę. 
Gerai, kad nors viena draugė 
prisikėlė “iš numirusių.”

Madrid. — Pranešama 
apie naujus kivirčius tarp 
ispanų fašistų ir italų. Fa
šistų armija jau neturi to
kios narsos kaip iš pradžios.
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VĖL STREIKUOJA 30,000 GENERAL MO
TORS AUTOMOBILIU DARBININKU

NAUJAS SĖDĖJIMO STREIKAS VEDAMAS, IDANT 
PRIVERST BOSUS PILDYT SUTARTĮ SU UNIJA

Q-------------------------- :--------
Flint, Mich., bal. 2.—Įvy

ko šimtaprocentinis strei
kas prieš visus General Mo
tors automobilių korporaci
jos fabrikus Flinte, kur 
streikuoja bent 12,000 dar
bininkų. Šimtai jų pasiliko 
dirbyklose kaipo streikieriai 
sėdėtojai.

Streikas išsivystė iš to, 
jog bosai nesiskaito su dar
bininkų išrinktais komite
tais. Darbininkai per savo 
komitetus davė korporacijai 
skundus, kad jinai laužo su
tartį padarytą su unija. Bet 
fabrikantai nekreipė dėme
sio į tuos skundus.

Detroit, Mich., bal. 2.— 
Panaujintame streike prieš 
General Motors automobilių 
fabrikus Detroite, Flinte ir 
Pontic’e dalyvauja jau 30,- 
000 darbininkų. O kitos au
to. kompanijos priverstos 
siaurint savo darbus, kai 
negauna reikalingų maši
noms dalių iš "General Mo
tors Fisher Body ir kitų už- 
streikuotų dirbyklų.

Pontiac, Mich. — Čia 
streikuoja 7,600 Fisher Bo
dy General Motors fabriko 
darbininkų.

Detroite ir apygardoj 
streikas apima jau šešis Ge
neral Motors fabrikus. Kor
poracija pradeda derybas 
delei taikymosi.

Ispanijos Lakūnai ir Karo 
Laivas Bombardavo Fašistu 
Lizdą Centą, Ispan. Morokkoj

Gibraltar, bal. 2.—Ispani
jos liaudies lakūnai vakar 
numetė 200 bombų ant fa
šistų tvirtovės Ceutos, Is
paniškoj Morokkoj. To už
puolimo, skersai Viduržemio 
Jūros, fašistai nesitikėjo.

Valdžios lėktuvų bombos 
susprogdino kai kuriuos fa
šistų amunicijos sandėlius 
ir šiaip padarė daug nuosto
lių priešui.

Ispanijos karo laivas 
“Jaime Primero” taipgi 
bombardavo Ceutą. Bet fa
šistai skelbia, kad jų kari
niai laivai paskui šalin nu
viję “Jaime Primero.”

ISPANIJA UŽGINČIJA 
FAŠISTŲ LAIMĖJIMUS 

BILBAO FRONTE

Vitoria, Ispanija, bal. 2.— 
Fašistų generolas Molą skel
biasi atėmęs iš baskų liau- 
diečių keturias Kantabrijos 
kalnų viršūnes: Gorbea, San 
Adrian, Curruceta W-Muru- 
mendi; sako, liaudiečių la- 
vonais nuklojęs” tų kalnų 
šonus. Pasak Molos, fašis
tam jau tik 20 myliu telieką 
į Bilbao, centrą Baskų Savi- 
valdiškos Respublikos.

Ispanijos valdžia užginči
ja tuos fašistų laimėjimus 
ir praneša, jog baskai mili
cininkai apsupo pirmuosius

Kaip Nusimeluoja Fašistų 
Pranešimai apie Karą

Vitoria, Ispanija. — Fa
šistų generolas Molą paskel
bė, būk visuose frontuose 
kovos su liaudiečiais esą 
“palyginamai ramu,” apart 
“lengvų” atakų iš valdžios 
pusės Cordobos fronte.

(Tai kad meluoja ir ne
rausta! Jau ir iš kapitalis
tinės spaudos žinoma, kaip 
pragaištingai liko fašistai 
supliekti Pozoblanco ir kito
se vietose Cordoba fronte.)

Francijos Griežta Pa
sarga Ispanų Fašistam

Paryžius. — Franci j a pa
siuntė Ispanijos fašistam 
griežtą pasargą, kad jie 
daugiau nedrįstų stabdyti 
bei krėsti Francijos laivus 
ne tik Francijos pakraš
čiuose, bet ir atvirose jūro
se. Francija taipgi perspėja 
fašistus, kad jos karo lai
vam įsakyta veikti* jeigu fa
šistų kariniai " laivai ir to
liau bandys užpuldinėt Is
panijos laivus Francijos 
vandenyse. Šis perspėjimas, 
beje, taikomas ir liaudie- 
čiams, jeigu jie kliudytų fa
šistų laivus 3-jų mylių ruo
že nuo Francijos sausžemio.

Fašistai Sakosi, Jau Atsilaiką 
Cordobos Fronte

Salamanca, Ispanija, ba
landžio 2.—Fašistai skelbia
si, kad jau sulaikę liaudies 
armijos žygiavimą pirmyn 
Cordobos srityj.

Fašistų generolo Molos 
armija pasivarius kiek prie
kin prieš 75,000 baskų mili
cininkų, šiauriniame Bilbao 
fronte.

ROMA VĖL PASIUNTĖ 50 
LĖKTUVŲ PRIEŠ ISPANIJĄ

1 I

Valencia, Ispanija. — Tik 
dabar sužinota, jog kovo 24 
d. Mussolinis išsiuntė iš Mi
lano dar 50 Italijos karinių 
lėktuvų talkon Ispanijos fa
šistam. Bet ir tas jau ne
baugina respublikos gynėjų.
Dvikojų Pelių Darbas — 

Dingo Pusė Tono Sūrio
Boston, Mass. — Naktį 

dingo pusė tono sūrio iš J. 
Polleno krautuvės. Jiš pra
nešė policijai: “Kadangi 
mano krautuvėj nebuvo pe
lių, todėl sūrį kas nors pa
vogė.” 

gen. Molos fašistų būrius 
arti Gorbea kalno; ir 75,000 
jau gerai ginkluotų baskų 
pradėjo kontr-atakas, idant 
išmušt fašistus iš Navarre, 
Alava ir Guipuzcoa provin
cijų.

Ispanijos Armija Jau 
Tik už 20 Mylių nuo 

Fašistų ’’Sostinės”
J

LIAUDIEČIAI UŽĖMĖ EL 
SOLDADO IR KITAS 

SVARBIAS POZICIJAS
Valencia, Ispanija, bal. 2. 

Liaudies milicija ir armija 
nugalėjo fašistus eilėje įnir
tusių mūšių srityje Burgo- 
so, generolo Franco “laiki
nos sostinės.” Liaudiečiai 
tiek atmetė priešą atgal, 
kad jiem abelnai telieka tik 
20 mylių iki Burgoso.

Mūšiai buvo nepaprastai 
kruvini, dažnai durklais. Iš
vyti iš pozicijų, fašistai lin
do į pavienius namus mies
teliuose ir kaimuose, iki re- 
spublikiečiai juos ten sunai
kino bei laukan išmušė.

Valdžios lakūnai bombo
mis sudaužė dvi virtines fa
šistų trokų su maistu, gink
lais ir amunicija, tarp San- 
tanderio ir Burgoso.
LIAUDIES LAIMĖJIMAI

3-se FRONTUOSE
Madrid. — Ispanijos mili

200,000 Išmuštruotą 
Nazig Amerikoje

Washington. — Jungtinių 
Valstijiį kongreso taisyklių 
komisija nusprendė, tyrinėti 
Amerikos nazius, varančius 
hitlerišką propagandą prieš 
šios šalies tvarką.

Reikalaudamas ištirt na- 
zių veiklą, kongresmanas S. 
Dickstein nurodė, jog Ame
rikoj dabar yra 200,000 pu- 
siau-kariškai organizuotų ir 
išmuštruotų nazių. Jų ko- 
mandierius yra Fritz Kuhn, 
buvęs Fordo automobilių 
kompanijos technikas.

Be kitko, būsianti nagri
nėjama nazių propaganda 
prieš žydus ir prieš Hitle
riui nepritariančias religi
jas.

Bet, kaip praneša United 
Press, taipgi būsią tyrinėja
mi ir komunistai.

St. Louis, Mo. — Nežinia 
kas paleido du šūviu į na
mus republikonų kandidato 
į miesto majorus, O. T. 
Remmerso.

KALĖJIMAS Už NAZIŲ 
PAKVIETIMĄ

Viena, Austrija, bal. 2. — 
Viešbutėlio savininkas J. 
Tafratshofer nuteistas 7 sa
vaites kalėti ir $18.70 pa
baudos užsimokėti už tai, 
kąd išstatė iškabą su pa
kvietimu: “Ypatingai už
prašome nazius.”

Sovietai Atsimoka Auksu 
už Įvežimus iš Anglijos 
London, kovo 31.—Sovie

tai atsiuntė Anglijon apie 
$190,000,000 vertės aukso 
apmokėt už’ įvairius įveži
mus iš Anglijos. Tas auk
sas būsiąs atvežtas Ameri
kon ir iškeistas doleriais. 

cija atėmė iš priešų Sargen- 
tes ir kelis kitus miestelius 
ir daugį ginklų ir amunici
jos Burgos fronte.

‘ Pietiniame, C o r d o b o s 
fronte liaudies kariuomenė 
užėmė El Soldado su anglies 
kasyklomis ir grumiasi lin
kui Belmezo.

Guadalajaros fronte, į žie
mių rytus nuo Madrido, sve
timšalių liuosnorių brigados 
ir ispanų liaudies milicinin
kai užima vieną po kitai 
fašistų pozicijas ir žygiuoja 
linkui Jadraque ir priešų 
tvirtumos Siguenzos.

Žmonėse jau nėra baimės, 
kad fašistai galėtų paimt 
Madridą.

Liaudiečiai kalbasi, kad 
reikėtų suteikt kokį karinės 
pagarbos ženklą savo gene
rolui Josei Miajai už narsą, 
kaipo Madrido apgynimo 
komandieriui.

Anglai Suėmė Šimtus 
Indijos Tautininky

Allahabad, India. — Visa
me krašte įvyko vienos die
nos generalis streikas prieš 
apgavingą naują konstituci
ją, kurią Anglija užkorė In
dijai. Ta konstitucija tik 
neva žada Indijai “savival
dybę.” Daugelyj vietų darbi
ninkai streikavo sėdėjimu.

Prie streiko prisidėjo tūk
stančiai tautinių biznierių ir 
inteligentų.

Be to, naujosios konstitu
cijos diena, bal. 1 buvo mini
ma kaip Indijos liūdesio die
na prieš Anglijos imperialis
tus, indų pavergėjus ir ap
gaudinėtojus.

Lucknowe, Poonoj ir dau
gelyj kitų miestų įvyko dar
bininkų ir studentų demon
stracijos. Anglijos policija 
suėmė šimtus demonstrantų 
ir Indijos kongreso partijos 
veikėjų. Ši partija reikalau
ja savo kraštui visiškos ne
priklausomybės nuo Angli
jos.

Galingas Liaudies Orlaivy- 
nas Prieš Fašistus šiaurėje

Madrid, bal. 2. — Ispanų 
liaudies valdžia sutelkia di
džiausią iki šiol pulką kari
nių orlaivių, kurie skris 
bombarduot fašistus šiaurė
je, Bilbao fronte, baskų pro
vincijoj. O valdžios orlaiviu 
ir lakūnų viršenybė prieš 
fašistų oro jėgas jau gerai 
žinoma.

Respublikos armijų ko
manda yra įsitikinus, jog fa
šistams nepavyks žygis 
prieš Bilbao. Tuom žygiu 
generolas Molą norėtų iš- 
vyt liaudiečius iš šiaurinio 
pajūrio.

Vatikanas, bal. 2.—Popie
žius tiek pasveiko, kad jau 
priiminėja svečius.

NUSTOJA DIRBĘ 400,000 MAINIERIŲ
MINKŠTOSIOSE ANGUAKASYKLOSE

REIKALAUJA 30 VAL. DARBO SAVAITĖS, PRIDĖT 
ALGOS IR PUSANTRO SYKIO TIEK Už VIRŠLAIKI 
----------------------------------- ra

Atsišaukimai j Ispanijos 
Fašistų Kareivius

Madrid. — Atskiri respu
blikos kareivių būriai neti
kėtai įsiveržė į fašistų žemę 
Avila provincijoj. Valdžios 
artilerija bombarduoja prie
šų drūtvietę Navalperal.

Liaudies lakūnai pasėjo 
tūkstančius lapelių ant faši
stų pozicijų prie Coruna 
vieškelio, šaukdami pereit į 
respublikos pusę ir atkreipt 
ginklus prieš fašistus. 

• -

Ispanija Įrodo Italijos 
Dalyvavimą Kare

London. — Ispanijos val
džia įteikė notą Anglijai ir 
Franci jai su įrodymais, kad 
reguliarė Mussolinio armija 
kariauja prieš Ispanų res
publiką. Ispanija pridavė 30 
fotografiniai - fotostatiškų 
dokumentų. Tų dokumentų 
originalus suėmė Ispanijos 
liaudiečiai karo laukuose. 
Tarp jų yra ir Mussolinio 
pasveikinimo ir padrąsinimo 
telegrama savo kareiviams 
Ispanijoj. Kiti dokumentai 
tai Italijos generolų ir kitų 
komandierių įsakymai su jų 
parašais.

Pamišėlis Nušovė Tėvą ir 
Sužeidė Du Policininku

Albany, N. Y.—John Ire
land, 49 metų, nušovė šau
tuvu savo tėvą Edwardą, 75 
metų, ir sužeidė du valstijos 
policininkus, be įmatomos 
priežasties. Prisaikintųjų 
posėdininkų teismas už tai 
įkaitino Irelandą kaip pir
mo laipsnio žmogžudį. Jis 
1934 m. buvo paleistas iš 
proto ligonių įstaigos.

IŠTVIRKUSIŲ JAUNUOLIU 
“MEILES LIZDAI” CALIF.

Los Angeles, Calif. — 
Daugelvj priemiesčių ir 
miestelių pridygo slaptų va
dinamų “meilės lizdų.” Juo
se naktimis kelia girtas puo
tas ir lytiškas orgijas ber
niukai ir mergaitės iš vidu
rinių mokyklų (high 
school’ių). Ten jie paleistu
vauja atvirai, nrie visos 
savo publikos. Policija tulus 
tokius lizdus užklupo Long 
Beach. Culver City, Beverly 
Hills, West Hollywood ir ki
tur. Areštavo ir daugi tur
čių sūnų ir dukterų, kurių, 
vardus, tačiau, slepia.

New York, bal. 2.—Co- 
lumbijos Universiteto pre
zidentas Butler dejuoja, kad 
jau nebėra republikonų par
tijos, o tik 16,000,000 pavie
nių republikonų.

New York, bal. 2.—Jung
tinės Mainierių Unijos pre
zidentas John L. Lewis ir ; 
16 kitų vadų panaujino de
rybas su minkštųjų anglia- 
kasyklų savininkais del nau
jos sutarties. Senoji išsi
baigė su kovo mėn. paskuti
ne diena. Lewis pareiškė, 
jog 400,000 mainierių neis 
dirbt tol, kol kompanijos ne
padarys naujos sutarties, 
naudingesnės angliakasiam; 
Minkštųjų angliakasy klų
darbai sustabdyti vakarinėj 
Pennsylvanijoj, Indiana, 
Ohio, Ill., Kentucky, Okla
homa ir kitose valstijose.

Lewis, beje, to dar neva
dina streiku, o tik “darbo 
sustabdymu.” Jis reikalauja 
pridėt 50 centų daugiau al
gos į dieną, kad vidutinis 
mainierys gautų $6, pusan
tro sykio daugiau mokėt an
gliakasiams už viršlaikius ir 
taipgi pakelt mokesnį dar
bininkam, dirbantiem nuo 
tonų ir atliekantiem kito
kius darbus kasyklose arba 
prie jų. Kitas unijos reika
lavimas tai sutrumpint dar
bo laiką iki 30 valandų per 
savaitę.

Pranešama, kad samdyto*- 
jai sutiktų pridėt po pusdo-- 

deri algos į dieną, bet jie' 
griežtai nusistatė prieš ki-- 
tus mainierių reikalavimus.'

M 
Visa Fašistu Kariuomenė Kilo

Prieš Juos, Tetuane, Is
paniškoj Morokkoj

Gibraltar. — Visi Ispani
jos fašistų kariai ir lakūnai, 
laikomi Tetuan orlaivių 
vykioj, Ispaniškoj Morot-* 
ko j, buvo prisidėję prie suo
kalbio prieš generolą Fran
co, kaip pranešė balandžio į 
d. aštuoni pabėgę fašistų 
oficieriai ir du orlaiviniai 
mechanikai.

Suokalbį Tetuane išdavė 
fašistam vienas mauras vi
rėjas ir Vokietijos oficie
riai.

Minimi pabėgėliai sako; 
jog fašistai sušaudė didoką 
skaičių savo puskarininkų 
ir kai kuriuos civilius žmo
nes, tarp jų du žymius žy
dus bankininkus ir keturis 
francūzus gyventojus Tetu
ane. į
Respublikiečiai Tebemuša

Fašistus Atgal Cordobos 
Fronte

Madrid, bąl. 2. — Ispani
jos vyriausybė neigia fašis
tų pasigarsinimą, būk jie 
jau “sulaikę” liaudies armi
jos žygiavimą pirmyn Cor
dobos fronte.

Liaudiečiai vis dar stumia 
fašistus atgal. Jie bile va
landą galį atimti iš priešų 
O ve j o miestelį, 16 mylių į 
šiaurę nuo Cordobos; o tada 
būtų perkirstas susisieki
mas fašistų generolui Lla- 
no’ui su jo armija.
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Socialistą Veikėjos Balsas
Dorothy Brophy yra žymi socialistų 

veikėja. Ji patapo socialiste (įstojo So
cialistų Partijon) dar 1909 metais.

Nesenai Dorothy Brophy gavo “Ame
rikinio Trockini Ginti Komiteto” laiškąį 

J 'prašantį finansinės ir moralės paramos, 
v Ji ne tik atsisakė duoti bent kokių tam 

komitetui paramą, bet parašė jam atvirą 
laišką (tilpo “New Masses” už bal. 6 d.), 
kuriame griežtai pasmerkia komiteto žy
gius ir Trockį.

Dorothy Brophy nurodo, kad, jeigu ji 
r laike pirmojo trockistų teismo Maskvoj 
j ir turėjo kokių abejojimų apie trockistų 
f kaltumus, tai antrasis teismas (Piatako- 

vo-Radeko) juos išvaikė.
“Leonas Trockis yra pasaulio pasmerk

tas,” rašo veikėja. Laišką užbaigia pa
reiškimu, kad visi tie, “kurie remia so
cializmą, negali remti šito komiteto ir pa
ties Trockio.”

Tikra tiesa!

“Moksliškas” Dalyką Aiškinimas
Rašydama apie trockistų bjaurius dar

bus Sovietų Sąjungoj, “Tėvynė” bando 
“moksliškai” išaiškinti trockistų kontr
revoliucinę veiklą. Girdi, “rusas, kada su
pyksta, yra baisus žvėris... Rusas, kaip 
matome, tokiu beširdžiu ir pasirodo.”
“Tėvynė” tai taiko tiems trockistams, 
kurie sudegino Sovietuose mokyklą ir 

~ ^mokinių.
Argi šis “T.” redaktoriaus “moksliš- 

kas aiškinimas” turi ką nors bendro su 
tiesa? Ne, jis neturi nieko bendro. 
Trockistus sudaro juk ne tik rusai. Troc
kistų yra ir vokiečių, lietuvių, žydų, uk- 
rainiečių ir kitų tautų. Trockistų yra ir 
amerikiečių.

Taigi čia ne tautybė, bet tam tikra po
litinė linija yra kalta. Trockistai nau
doja terorą, tarnauja fašistams, puolą 
komunistinį judėjimą dėlto, kad jų tokia 
politinė linija. Jie tai daro politiniais 
sumetimais. Jie manė Sovietų Sąjungoj 
tuo būdu pasigrobsią šalies galią ir su
grąžinsią kapitalizmą.

Aiškinti trockizmą bei bile kitą kokį 
politinį judėjimą tautybe, tai reiškia da
lykus maišyti, tai reiškia skaitytojus 
mulkinti.

Anti-F ašistės Politikalinės Balsas 
W iš Ukmergės Kalėjimo

Šiomis dienomis mus pasiekė iš Uk
mergės kalėjimo laiškas. Jį rašo anti
fašistinė kalinė, darbininkė. Šis laiškas 
turėtu atkreipti didesnį domesį visų anti
fašistiniai nusistačiusių Amerikos lietu
vių į tą Šiurkščią padėtį, kokia viešpatau
ja Lietuvos kalėjimuose. Mes negalime 
tylėti, matydami, kaip anti-fašistai kali
niai yra traktuojami. Amerikos lietuviai 
turėtų vėl pradėti protestuoti prieš Kau
no valdžią, reikalaujant kaliniams leng- 

“*-vatų ir, pagaliau, jų išlaisvinimo.
Laiškas skamba:
Brangūs draugai! Noriu čia, kiek ga

liu, atvaizduoti jums Ukmergės kalėjimo 
|| politkalinių padėtį.

Pereitą 1936 m. vasarą po generalinio 
Streiko Kaune mūsų Ukmergės politka
linių kolektyvas žymiai padidėjo, pasiekė 
net iki 64 žmonių. 5

Suimtieji streiko metu buvo beveik vi
li nubausti administratyviai daugiausiai 
įbo 3 mėn. ir griežtai izoliuoti nuo ilgame- 
jHų kalinių.
Y Kameros buvo perpildytos. Ten, kur 
Salėjo tilpti tik 20 žmonių, prikimšo 30 

daugiau. Mes, 17 moterų ilgasėdžių, 
Bebtų ilgiems metams 6, 8, 12 m. ir atsė- 
'flmusių po kelis mietus (nekurios po 6, 7 

4 IK 8 met.), tupėjom vienoj kameroj, kur

vietos buvo vargiai 12-kai žmonių. Va
saros metu kameroj buvo labai ankšta, 
tvanku. Ant narų nesutilpdavom ir pri
sieidavo miegot ant grindų, nuo ko mū
sų ligoniai, ypač reumatikai, dar labiau 
apsirgo. Į mūsų nuolatinius kreipimus 
duot dar vieną kamerą, kalėjimo viršinin
kas Šeštakauskas atsakydavo tik pasity
čiojimu. Tokiu pat pasityčiojimu kalėji
mo administracija. sutikdavo ir mūsų 
skundus, kad pablogėjo maistas, nes ne
žiūrint padidėjusio skaičiaus kalinių, 
maisto norma visam kalėjimui nebuvo 
padidinta. Pietums nebuvo net ir “bui
zos,” o buvo tik grynas, dažnai smirdan
tis vandenėlis, o į skundus duoti daugiau 
bulvių ir mėsos, viršininkas atsakyda
vo: “Mes nekalti, kad kalėjime daugiau 
žmonių, jūs turit valdišku maistu pasi
dalinti su kitais.”

Ne geresnių atsakymų ir patarimų su
laukiam ir iš kalėjimo gydytojo fašisto 
Bortkevičiaus. Tarp kalinių, ypač ilga
sėdžių, yra daug ligonių: dažniausia ser
ga chroniška mažakraujyste, reumatiz
mu, širdies ir skilvio ligomis, nervais. 
Pas gydytoją prisieina dažnai kreiptis, o 
jis arba visai nepripažįsta ligos arba duo
da “amžinų” miltelių, kurie turi “padėt” 
nuo visų ligų. Gydytojas eina kartu su 
fašistų administracija ir padeda visokiais 
būdais naikint sveikatą politkalinių. Ka
da d. Pikaitei Sorei, kaipo sergančiai 
sunkia skilvio liga, reikalingas buvo gy
dytojo leidimas išvirti kruopų (tai buvo 
jos vienintelis maistas) gydytojas, norė
damas atsikratyti ligonės, siuntė ją pas 
viršininką, pastarasis atgal pas gydyto
ją ir t. t.; viens prie kito varinėjo ją ke
letą savaičių, kol galų gale davė leidimą.

Ligoninės moterų skyriuj nėra; dėl to 
prisieina ir sunkiai sergančiom ir su 
aukšta temperatūra gulėt ankštoj, bend
roj kameroj greta su sveikom draugėm, 
ir dėl to būna dažnų apsikrėtimų ir epi
demijų.

Bet fašistai negali pasitenkinti vien to
kiais kankinimais. Jie stengiasi suvar- 
žyt mus kuo daugiau: atėmė 1 vai. pasi
vaikščiojimo (dabar vaikščioja tik 1 
vai.), izoliuoja labai griežtai vieną kame
rą nuo kitos. Jie stengiasi kiekvienam 
žingsnyj nubaust mus sunkiom bausmėm, 
kad tokiu būdu galutinai sulaužyt mūsų 
sveikatą. Prižiūrėtojos-šnipės, žvalgybi- 
ninkės provokuoja, kabinasi prie kiekvie
no menkniekio, dažnai daro kratas ka
merose, kad turėti progos bausti karce
riu, keliems mėnesiams be maisto, be laiš
kų, be knygų, laikraščių, dažnai be pa
sivaikščiojimo. Kacaitė Riva, kuri jau 3 
metai nesimačius su savo motina ir pa
galiau gavus pasimatymą po to, kai buvo 
paskelbta, kad pasimatymas baigtas, lie
pė jai prašyt pas viršininką pailgintą pa
simatymą. Už tai ji. buvo nubausta 3 
mėn. drausmės. Drg. Vostokaitė Genė 
už pasisveikinimą su draugu buvo nubau
sta 1 mėn. drausmės. Kelios draugės (iš 
administratyviai baustų), nežiūrint to, 
kad turėjo iki pasiliuosavimo 1 mėn., bu
vo irgi už menkniekius nubaustos po 3 
mėn. ir daugiau drausmės.

Bet fašistai stato sau tikslą palaužti 
ne tik mūsų sveikatą, bet ir dvasią. Jie 
atėmė iš mūsų visas knygas, neįleidžia 
jokių, net elementarinių, mokslo vadovė
lių, jokių>žurnalų: net ir “Kultūros” dau
giau nebeįTėidžia. Laikraščiuose daro di
deles iškarpas “langus,” kad mus nepa
siektų jokios svarbesnės žinios iš laisvės. 
Visas “kultūrinis” kalinių “auklėjimas” 
perėjo į klebono rankas.

Tuo pačiu laiku hitlerininkai naudo
jasi Ukmergėj ir kituose Lietuvos kalė
jimuose įvairiomis privilegijomis. Jiems 
duodamas pailgintas pasivaikščiojimas, 
įlėidžiamos mokslo ir beletristinio turi
nio knygos, žurnalai ir laikraščiai iš už
sienio. Iš tokio atsinešimo prie hitleri
ninkų matyt kokiais “priešais” Lietuvos 
fašistai skaito vokiečių fašistus.

Nežiūrint visų sunkumų ir persekioji
mų kalėjimuose, Ukmergės politinių ka
linių kolektyvas visgi sudaro vieningą su
telktą, draugišką šeimyną. Kolektyvis- 
tai stengiasi išnaudot laiką kuo geriau
siai. Mokinasi pagal galimybes, stengia
si gaut ne tik bendro lavinimosi žinių, 
bet praplečia ir savo politinį akiratį; po- 
litrateliuose nagrinėja įvairius politinius 
klausimus, mokinasi rašyt antifašistinėj , 
spaudoj; leidžia savo laikraštuką (1-as 
numeris buvo pavadintas “Tikru Keliu”), 
kuriame nušviečiami kolektyvo gyveni
mo ir įvairūs politiniai klausimai.

Ukmergės politinių kalinių kolektyvas 
tinkamai įvertina Sovietų Sąjungos

"Laisvė” Perka Naują 
Linotype

Nepaprastai ant visko’ ky
la kainos. Paprasta knyginė 
popiera šiemet yra $1.20 ant 
šimto svarų daugiau, negu 
1935 m. Laikraštinė popiera 
šiemet brangesnė $1.50 ant 
tono. O ant įvairių dalių 
prie mašinerijos kainos yra 
pakilusios apie 15%.

Viena “Laisvės” raidžių 
statomoji mašina yra gero
kai nusidėvėjusi, dažnai 
genda, trukdo darbą ir neša 
nuostolius. Ta mašina yra 
pirkta 1919 m. ir ji sukasi 
veik dieną ir naktį nuo die
nos pastatymo “Laisvės” 
spaustuvėje. Ją jau būtinai 
reikia pakeisti nauja.

Iš firmų gavome praneši
ma, kad greitu laiku kainos 
ant linotype mašinų pakils 
apie $500.00. “L.” bendrovės 
direktoriai nutarė tuojau 
pirkti kalbamą mašiną ir 
sutaupyti apie $500.00.

Yra nutarta pirkti lino
type mašiną su vėliausiais 
patobulinimais ir aštuoniais 
magazinais skirtingų rai
džių. Tokia mašina daug pa
greitins statymo darbą ir 
turėsime daug įvairių rai
džių, galėsime greičiau ir 
gražiau padaryti spaudos 
darbus. Mašina kainuoja ar
ti $7000.00. Perkame ant iš- 
mokesčių.

Tas pirkinys išsems dien
raščio iždą iki dugnui, bet 
turėsime ilgiem metam vė
liausio išdirbimo mašiną. 
Antrarankes bei perbudavo- 
tas mašinas, ypač linotype, 
neverta pirkti, nes prie 
“Laisvės” biznio, kur daug 
yra spaudos darbų ir kuo
met tie darbai yra įvairūs, 
reikalauja aukščiausio tech
niško prisirengimo, kad tin
kamai artistiškai padaryti 
juos.

, Išmokėjimui mašinos, 
draugai, reikės plačios para
mos.

Abelnai dienraščio * palai
kymui paskutiniu laiku au
kų prisiuntė šie draugai: A.
M. Kišon, Detroit, Mich., 
$2; J. Stanley, Rochester,
N. Y. $2; A. Veikutis, 
Woodhaven, N. Y., $1.50; L. 
Bagdonas, Pittsfield, Mass. 
$1.50;J. Kupres, Geneva, Ill. 
$1; A. Vaitkevičius, Nor
folk, Mass. $1; Chas. Moc
kus, Brooklyn, N. Y. $1, ir 
P. Grabauskas, Shenan
doah, Pa. $1.

Daugiau draugų, užsimo
kėdami prenumeratas pridė
jo po 50c dovanų: J. Sovog, 
Endicott, N. Y., Peter Cox, 
Dorchester, Mass., J. Augš- 
fakalnis, Gardner, Mass., 
W. Duda, Woodbury, Conn., 
J. Shago, Anson, Me., J. Gri
galiūnas, Kapuskasing, Ont., 
Canada, E. Bernotienė, 
Brighton, .Mass., Mary Ai- 
tutis, Brooklyn, N. Y., K. 
Viltrakis, New York City, 
M. Valentienė, Danielson, 
Conn., Petras Stankus, Mil
waukee, Wis.,Anthony No- 
vokus, New Canaan, Conn, 
ir Gasper Kviekas, Cam
bridge, Mass.
Keletas Draugų Laiškelių:

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm. čia

rasite money-orderį ant $7, 
Atsiskaitykite už ‘Laisvę’ 
metams $5.50, o likusius 
$1.50 padalykite tiems rei
kalams, kur jūs matot svar
biausią. Su pagarba, Stanley 
Ketchin, Windsor Locks, 
Cohri.”

Drg. Ketchino pasiūlymą 
išdalinome sekamai, 50c Is
panijos kovom, 50c “Daily 
Workeriui” ir 50c “Laisvei.”

“Gerbiamieji! Šiuomi pri- 
siunčiamė čekį sumoje $6.50. 
Penki ir pusė dolerių yra už 
‘Laisvės’ prenumeratą me
tam, o $1 darbininkiškiem 
reikalam. Draugiškai, Char
les Bolis, Pelham, N. H.”

“Gerb. ‘Laisvės’ Adminis
tracija! Siunčiu jums $7. Už 
‘Laisvės’ prenumeratą $5.50,

baudos už pasivėlinimą 1 
50c, Ispanijos kovotojams 
50c ir 50c kitiem reikalam. 
Su draugiškais linkėjimais, 
J. A. JarOmškis, So. Barre, 
Mass.”

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm. — 
Šiame laiške rasite money- 
orderį sumoje $7. Tai $5.50 
už ‘Laisvės’ prenumeratą, o 
$1.50 paskirstykite, kur rei
kalingiausia. Su tikra pa
garba Jums, J. Aukshunas, 
New Britain, Conn.”

Auką padalinome: 50c Is
panijai, 50c “Daily Worker” 
ir 50c “Laisvei.”

Gražus surašąs draugų 
vardų, prisidėjusių prie pa
laikymo “Laisvės” ir kitiem 
svarbiem reikalam. Dėkuo- 
jame draugam aukojusiem 
ir linkime kitiem draugam 
juos pasekti.

“Laisvės” Konvencija ir 
bankietas bus sekmadienį, 
11 d. balandžio (April).

P. Buknys.

Pėrvažižtv6 Vaiką
Kovo 10 d. apiė 17 vai. A. 

Panemunėj, Vaidoto g-včj, va
žiuodamas risčia rogėmis ūki
ninkas, pervažiavo 8 metų ber
niuką. Vaikui sužalotos rankos, 
kojos ir perdrėksta galva. •

LEWISTON IR AUBURN, 
MAINE

LIETUVOS ŽINIOS
DIDELĖ BYLA DEL 

SUSIŠAUDYMO

1935 m. Daugų policija buvo 
painformuota, kad ru'gp. 1 d. 
komunistai platinsią atsišauki
mus, iškelsią vėliavas ir t.t. Po
licija pasikvietė į talką šaulius.

Du šauliai J. Celencevičius ir 
V. Juškevičius, kariškais šautu
vais ginkluoti, buvo pasiųsti į 
Merkučių— Rakančių km. vieš
kelį. šauliai beeidami į paskir
tą vietą pavargo ir susėdo ant 
griovio krašto pailsėti. Ilsis ir 
girdi, kad kažkas ateina, šau
liai prigulė, o kai nepažįstami 
žmonės priėjo, šauliai norėjo 
sulaikyti ir liepė sustoti. Nepa
žįstamieji pradėjo į šaulius šau
dyti. šauliai iš griovio, kaip iš 
apkasų, irgi atidarė ugnį. Pasi- 
šaudę, vieni nuo kitų pasitrau
kė.

Ryto metą netoli tos vietos 
rasta sunkiai sužeistas pil. Bro
nius Baranauskas. Tiriant, pa
aiškėjo, kad tą naktį Urb. Kar- 
kauskas su savo bendrininku 
Bronium Baranausku ėję į Ri- 
mėnų kaimą vogti, bet šauliai 
jiems žygį sutrukdę. Ir keista, 
kad Baranauską peršovė ne šau
liai, o Karkauskas. Baranauskui 
pataikė du šūviai: vienas į krū
tinę, antras į koją. Pirmasis 
šūvis buvo kone mirtinas.

Baranauskas su Karkausku 
buvo patraukti kaltinamaisiais 
už tai, kad susitarę ir bendrai 
veikdami kėsinęsi nužudyti sar
gybą einančius šaulius, bet del 
nuo jų nepriklausančių aplinky
bių savo sumanymo neįvykdę, o 
Karkauskas dar tuo, kad per 
neatsargumą peršovęs ir sun
kiai sužalojęs savo bendrininką 
Baranauską.

Kauno apyg. teismas Baran
auską ir Karkauską nubaudė po 
ketverius metuos sunk, darbų ka
lėjimo.

Nubaustieji padavė apeliaci
jos skundus. Kovo 11 d. Ap. rū
mai tą bylą sprendė ir abu kal
tinamuosius išteisino.

Kaimynas Įskundė Kaimyną
Kaip “žydės” operoj:
1936 m. balandžio 26 d., sek

madienį, kamajų miestelio, Ro
kiškio ap., gyventojas Joselis 
Chaitas atsikėlė 6 vai. ryto ir 
išėjo lauko arti. Prie lauką ar-
iančio Chaito priėjęs to patiės 
,mieštelio gyventojas Kalnietis ir 
sakęs: “šiandie šventė, o tu 
ari”.

Augščiausiojo Teismo mirties Sprendimą 
fašistų sąjungininkams, žmogžudžiams 
kontr-revoliucionieriams trockistams ir 
šavo rezoliucija vienbalsiai prisidėjo prie 
to teisingo sprendimo. Trockistas Gut- 
manas ir jo kompanija, kurie buvo pri
sišlieję prie kolektyvo, buvo išmesti iš 
kolektyvo. 9

Taigi, brangūs draugai, nors fašis
tams ir pasiseka dažnai padaryt mus fi-

Chaitas Kalnietį varęs šalin.
Kalnietis Chaitą apskundė 

policijai, kuri padarė kvotą ir 
bylą perdavė prokuratūrai.

Chaitas patrauktas kaltina
muoju pagal TIVĮ 1 str.

Kovo 11 d. Apel. rūmai Chaito 
bylą sprendė.

Liudytojas Kalnietis patvirti
no tai, ką buvo pasakęs rengia
mojo tardymo metu.

Kalniečio nuomininkas Dz. 
Butvilą rūmuose paliudijo, kad 
tą dieną Kalnietis raginęs jį eit 
į policiją Chaitą apskųsti, bet 
Butvilą juo nepatikėjęs. Kal
nietis esąs nervingas žmogus, o 
be to, kalbama, kad jis esąs me
lagis.

Rūmai Chaitą pripažino kal
tu ir nubaudė 2 sav. papr. kalė
jimo, bet nuo bausmės sąlyginai 
atleido.

Iš Čeverykų Darbininkų 
Kovos Lauko

čeverykų streikierių pikie- 
tas gerai sekasi. Visos dirbtu
vės sustojo ir laikosi kaip mū
ras. Todėlei darbdaviai bai
siai įsiuto ir užtraukė ginkluo
tų padaužų. Taip jie sumanė 
neprileisti streikierių per 500 
pėdų prie dirbtuvių.

žinoma, streikieriai visai 
nežinojo tokio naujo patvar
kymo. Todėl katruos policija 
sugavo arčiau prie dirbtuvių, 
tuos stengėsi suareštuoti. To
kių darbininkų buvo prigau- 
dyta net 49 ir nubausta užsi
mokėti po $10. Kaip matyt, 
tai čia buvo užtaisyta strei- 
kieriams kilpos, nes nebuvo jo
kio persergėjimo, kad negali
ma eiti arčiau prie dirbtu
vių, kaip už*500 pėdų. Visus 
leido, eiti nieko nesakydami.

Darbdaviai garsinasi, kad 
pas juos viskas ramu, jokio 
streiko nesą ir dirba gerai, 
kad net darbininkų trūkstą.

Noriu persergėti kitų miestų 
darbininkus, kad jie nebūtų 
suvilioti tomis darbdavių ap
gavystėmis. Nevažiuokite čio
nai darbo jieškoti, nes strei
kas eina.

Juozų Sūnus.

Norwood, Mass.

SPORTAS

Jau šį Mėnesį Prasidės Fut
bolo Sezonas

Nors žemę dar dengia stora 
sniego danga ir kuo' ne kiekvie
ną dieną dar sninga,- tačiau jau 
šį mėnesį numatoma pradėti 
futbolo sezoną. Sezonas bus 
pradėtas tradiciniu futbolo tur
nyru, įvyksiančiu kovo 28 ir 29 
ir balandžio 1 d. Turnyro 
programa numatyta tokia: 28 d. 
13 vai. turnyro atidarymas ir 4 
priešžaismiai (LFLS — ŠMSK, 
CJSO—Makabi, ŠŠ Kovas—Ha- 
pol ir LGSF—Tauras). 29 d. 
nuo 13 vai. pusiau finalai, o 
bal. 1 d. 16 vai. finalas.

Tuoj po turnyro, balandžio 3 
d., prasidės ir šių metų futbolo 
pirmenybių antras ratas, kurį 
tikimasi užbaigti iki liepos mėn. 
Per tuos 3 mėn. įvyks 36 pir
menybių, dvejos tarpvalstybi
nės, trejos tarpmiestinės ir 7 
šiaip su įvairiomis užsienio ko
mandomis rungtynės.

Kauno Kalėjime Mirė 
Antanas Bražinskas

Kovo 9 d. vakare, Kauno ka
lėjime mirė Ant. Bražinskas, 37 
met. amž. A. Bražinskas buvo 
mažažemis ir gyveno’ Pupkai- 
mių km., Raudonės v., Raseinių 
apskr. Mirdamas paliko senus 
tėvus, našlę žmoną ir tris ma
žamečius vaikus.

A. Bražinskas suimtas 1936 
m. balandžio 26 d. A. Bražins
kas sėdėjo kalėjime dar neteis
tas.

ziniais invalidais, bet dvasiniai jie ne
gali mus palaužti; mes stengiamės ir 
stengiamės ūžsigrūdyt nelaisvėj, kad iš
ėjus iš kalėjimo vėl stoti į Lietuvos ko
vojančių masių1 eiles kovoj prieš išnaudo
jimą, prieš karą, prieš fašizmą.

Draugai! Ukmergės politinių kalinių 
kolektyvo vardu perduodu jums karš
čiausių draugiškų linkėjimų.

Ukmergė. 1936 m. spalis.

Darbininkų Laimėjimai
Odos darbininkai per savo 

uniją išgavo algų pakėlimą 5c 
į valandą. O kurie išdirbę ne
mažiau 3 metus, gaus vieną 
savaitę apmokamų vakacijų. 
Taipgi už- viršlaikius, šeštadie
nius, sekmadienius ir šventa
dienius bus mokama laikas ir 
pusė. Skaitlingas N. L. W. A. 
narių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo virš 400 narių, su
tartį su kompanija priėmė 
entuziastiškai.

Sutartis įėjo galion nuo 1 
d. balandžio, 1937 ir veiks iki 
1 d. balandžio, 1938.

Kovo 26 d. įvyko balsavimai 
N. L. W. A. lokalo 26. Narių 
didžiuma balsavo prieš prisi
dėjimą prie CIO. Balsavo taip : 
už prisidėjimą 104, prieš 142, 
susilaikė nuo balsavimo 54. 
Nebuvo agitacijos už -prisidė
jimą. Taipgi unijos vadovybė 
dar nenorėjo, kad būtų prisi
dėta. Nekurie dargi leido tar
pe narių paskalus, kad jei 
prisidės, tai gal bus pakeltos 
duoklės. Tai narių dalis ir bal
savo prieš, bijodami duoklių 
pakėlimo. O iš tikrųjų prisi
dėjimas nieko bendro neturi 
su duoklėmis. Dar nėra žino
ma, kaip kiti lokalai nubal
suos.

Kultūros Grožio Plaukų Pa
roda, koncertas ir vakarienė,’ 
kurią rengia Am. Liet. Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
9 kuopa ir Moterų Kliubas, 
įvyks bal. 18 d., Lietuvių Sve
tainėje. Bus tikrai didelis po- 
kilis.

ALDLD 9 kp. nariams ir na
rėms ! Draugai ir draugės: 
ALDLD 9 kuopos mėnesinis 
susirinkimas ir labai svarbus, 
įvyks 4 d. balandžio, 3 valan
dą po pietų, Finų Svetainėje. 
Būkit visi nariai, nes jame 
reikės galutinai susitvarkyti 
su parengimu, kuris atsibus 18 
d. balandžio.

Taipgi, draugai, pradėkim 
ir duokles mokėti už 1937 me
tus ir kalbinkime naujus na
rius prisirašyti prie ALDLD 
9 kp. Būkim visada gyvi, 
draugiški, tai ir pasisekimo 
organizaciniam veikime turė
sim.

Reporteris.
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Ši legenda, perėjus per gerų artistų 
tampa žmonijos laisvės, progreso sim-
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kodel

John 
išlei-

Sėdėk ir pasilsėk!
Sėdėk ir būk ramus
Alga didesnė bus:

Sėdėk! Sėdėk!

Sėdėk ir pasilsėk!
Sėdėk ir būk ramus
Alga didesnė bus:

Sėdėk! Sėdėk!

Teatras ir Judžiai

kunigo pažeminimas 
tarp didžiumos baž- 

sako, šukė- 
bruzdėjimą,

Penna. Darbo Federacijos 
Suvažiavime Dalyvauja ir 

Industriniai Delegatai

jam—kunigui j ran

e jo 
pozi-

PASTABA: šią dainušką parašė Pranas 
Kartūs pagal Maurice Sugar, kuris pagamino 
angliškus žodžius ir muziką dainai, taikomai 
Detroito automobilių pramonės sėdėjimo strei- 
kieriams. M. Sugar yra automobilistų unijos 
advokatas, žymus veikėjas ir antifašistinis ko
votojas.—“L.” Red.

Vėliausia literatinė linija nustatyta Sovietų 
Sąjungoj, rašytojų suvažiavime 1934 metais, 
rugpjūčio mėnesį. Suvažiavimo raportai ir re
zoliucijos išleista knygos formoje Sovietų Są
jungoj ir Amerikoj (International Publi
shers). Čia mes duosime keletą ištraukų, kad 
parodžius, jog socialistinis realizmas yra da
bartinė literatinė linija ne tik Sovietų Sąjun
goj, bet ir kapitalistinėse šalyse, kur yra mark
sistinė literatūra ir kritika.

kunigai — jų di 
ranka rankon su fa

pilnas įdomybių ir jaudinančių mo

Kai reik dirbt skubiai 
Silpsti, matai....

Sėdėk! Sėdėk!
Turim dirbt lėčiau, 
Todėl sakau:

Sėdėk! Sėdėk!

Nekalbės? palauk, 
Sėdėt neliaūk:

Sėdėk! Sėdėk! 
Aukso kai norės, 
Kalbėt pradės:

Sėdėk! Sėdėk!
Sėdėk ir pasilsėk!
Sėdėk ir būk ramus
Alga didesnė bus:

Sėdėk! Sėdėk!
III-31-1937.

25 d. sustreikavo če- 
darbininkai. Streiką 
I. O. unija. Buvo at- 
keli milžiniški mitin-

visuomeninio tobulėjimo, gali būt socialistiniai 
reališkas veikalas.

Čia mes nekalbame apie pavadinimą, vardą. 
Gal būt buržuazinėse šalyse pavadinimas ge
riau tiktų kitas, tačiaus metodą, literatinės 
kūrybos ir kritikos principas tas pats. Tad 
apie tokį socialistinį realizmą mes čia ir kal
bame, kaipo apie marksistinę literatūros-dra- 
mos metodą.

mentų. Artistiškai gerai pasisekęs. Vaidina 
Harry Baur, Roger Karl, Gaston Jacquet, Ger
maine Aussey, Charles Dorat, Jany Holt ir 
kiti. Scenos struktūrą darė rusas architektas, 
A. Andriejevas. Dabar “Golem” rodoma 55th 
St. Playhouse teatre, 55-ta gatvė ir 74a Avė., 
New Yorke.

Harrisburgh 
sylvanijos Darbo Federaci
jos suvažiavime dalyvauja 
500 delegatų, tarp jų ir In
dustrinio Komiteto rėmėjai. 
Valstijos Federacijos prezi
dentas J. A. Phillips savo 
kalboj šaukė darbininkus 
vieningai paremt preziden
to Roosevelto reikalavimą 
pagerint Vyriausią Teismą 
šešiais pažangesniais teisė
jais.

žemesnis bosas: Tas naujas darbininkas tai tikras 
energijos vulkanas; reikėtų jis paaukštint.
Aukštesnis bosas: Gerai, atleisk senesnįjį ir jo «vi etoj 
palik jį.

Ant profsąjungos 
Bosai rugos....

Sėdėk! Sėdėk! 
Jei iš darbo vys, 
Nebūk bailys,

Sėdėk! Sėdėk!
Tokius veikalus, kaip “Golem,” “Marching- 

Song,” reikia kiekvienam mąstančiam pama
tyti. Mūsų kultūrinės organizacijos, ypatingai 
meninės organizacijos, kaip Lietuvių Liaudies 
Teatras, Aido Choras, LDS Jaunimo kuopa, 
turėtų organizuoti “partijas” aplankymui mi
nėtų ir kitų veikalų.

Paskiaus turėtų sekti diskusijos. Tik pa
manykite, jei mes išsiaiškintume, kaip sukur
tas, kur jo pradžia, kokia reikšmė tokio veika
lo, “kaip “Golem,”—tai kiek čia būtų apšvietos 
paskleista apie legendas, apie mokslą, apie ka
ralius, imperatorius ir jų pavergtus žmones. 
Tai labai svarbus, įdomus ir naudingas kultū
rinis darbas būtu daromas.

Sovietų Sąjungos rašytojų suvažiavime d. 
A. A. ždanovas, Komunistų Partijos Centro 
Komiteto sekretorius, savo kalboje apie socia
listinį realizmą, sekamai išsireiškė:

“Pirmoj vietoj, tai reiškia žinojimą gyveni
mo taip, kad būtų galima jį teisingai nupiešti 
meno kūriniuose. Nupiešti jį ne mirusiai, ne 
scholastikiniai, ne kaipo ‘bbjektyvę realybę,’ 
bet nupiešti realybę jos revoliuciniam pietoji- 
mesi.”

šio veikalo yra jau pasižymėjęs kitais judžiais 
—Julien Duvivier. ,

Kaip kiti Europos judžiai, taip ir “Golem” 
yra nepaprastas kūrinys. “Golem” yra legen
da, kilusi iš žydų biednuomenės Pragos mieste. 
Pats vardas “golem”, reiškia stiprumą, galią. 
Šią legendą žydų rabinas Loew sukūrė į molinį 
žmogaus-milžino simbolį, kuris ateina į pagel- 
bą žydams didžiausioje nelaimėje—varge ir 
bėdose. “Golem” yra žydų biednuomenės ap
saugos simbolis.

Judžio direktorius perkėlė šią legendą į 17-tą 
šimtmetį, kuomet viešpatavo Bohemijos impe
ratorius Rudolfas II ir surišo ją su istorine 
tiesa. Pradžioje 17-to šimtmečio Pragoję Ru
dolfo palociuose viešpatavo perteklius, pra
banga, o biednuomenėje—didžiausias vargas, 
skurdas. Tokio skurdo centras buvo žydų ap
gyventoje dalyje (ghetto). Skurdas vertė žmo
nes sukilti, plėšti. Nuo to kartais nukentėdavo 
ir turtingųjų palociai. Rudolfas II buvo pusiau 
beprotis, jis pasižymėjo biednuomenės, ypatin
gai žydų, kankinimu, korimu ir metimu jų 
žvėrims sudraskyti, šis žmonių kankintojas be
protis realiai paimtas šioje legendoje. Jį vai
dina artistas Baur.

Iš kitos pusės tuo laiku žydėte žydėjo viso
kios legendos, raganos, burtai, tikėjimas į ne
žinomas jėgas. Imperatorius buvo sutraukęs 
į Pragos miestą visokių astrologų, kabalistų, 
raganių. Pats Rudolfas ir gi tikėjo į burtus. 
Jis buvo įgązdintas jo paties ministerio “Go- 
lemo” galybe,—tai yra tiesos galybe. Impera
torius reikalavo sunaikinti “Golema,” kuris lai- 
ko tą baisų reiškinį: “Sukilimas, yra vergų 
tiesa.” Bet buvo manoma, kad ta paslaptis tos 
tos “Golemo” galybės randasi rabino Jokūbo 
žinioje. Jokūbas tampa areštuotas ir kankina
mas, plėšiamas pusiau virvėmis,,bet paslaptį 
neišduoda. Tada dar didesnis teroras puola ant 
vargdienių žmonių—juos muša, karia ir degi
na jų namus.

šiame momente, kuomet baisiausias žiauru
mas puola ant biednuomenės, ant žydų, Jo
kūbo moteris, Rachel (kuriai perduota ta pa
slaptis), atgaivina tą pasakišką milžiną Go
lem, kuris pradeda vaikščioti. Jis paikina pa- 
locius, panikon varo palocių poniją, čia tam
pa užmuštas aršiausias biednųjų žydų kankin
tojas Lang. Rudolfas atsis'ako nuo sosto ir at
eina geresnis valdonas. Vadinasi, “Golem” 
gynė biednuomenę.

šiame judyje legenda sukurta iš žmonių 
vos, skriaudų, vargo. Dalykas pasakiškas, 
būtas, bet surištas su realybe, tikru gyvenimu. 
Ta “Golemo” prisikėlimo paslaptis yra žodis 
“tiesa.” Paskiaus: “Sukilimas, vergų tiesa.” 
Tas milžinas sunaikina kankintojus, apsaugoja 
bjednuomenę ir pats tokiu pat ženklu vėl iš
nyksta, 
rankas, 
boliu.

Judis

Puslapis Trečias

Lewiston ir Auburn, 
Maine

“Marching Song”
“Marching Song” yra veikalas klasių kovos. 

Jį sukūrė John Howard Lawson, scenoj stato 
Theatre Union, New Yorke. Veikalas nepa
prastas, didelis, su mase žmonių.

Tokių veikalų, kaip kad “Marching Song,” 
iki šiol da nebuvo teatrų metropoliu j. “Mar
ching Song” vaizduoja meniniai sukurtą (ge
ografiniai nesamą) miestą Birmmerton, Jung
tinėse Valstijose. Scenai pasirinkta apleistas 
fabrikas, dirbtuvė, šioje scenoje dalyvauja 
įvairus žmonės—seni, jauni, moterys ir vai
kai. Scenoje eina kovos šio periodo, sėdėjimo 
streikas, išdavystės, silpnybės, laimėjimai ir 
pralaimėjimai, šaudymai, perkūnijos.

Lawsonas, iš daugelio savo veikalų, davė šį 
pirmą tikrai proletarinį veikalą, šis masinis 
veikalas prasideda apleistoje dirbtuvėje, kur 
bedarbiai ir benamiai randa pastogę.

Pagrindinė veikalo tema klasinė—kova vie
nos klasės žmonių prieš kitą. Bet ir šioje vei
kalo formoje autorius sugebi parodyti, kaip 
kovose, gyvenimo verpete keičiasi charakteriai.

Charakteriai, kurie pilvo verčiami nuolan
kauja bosam; bando gelbėti savo kailį ir išsi
žadėti klasinės kovos. Bet nuolaidumas ponui 
juos neišgelbsti. Kaip toliaus veikalas vystosi, 
kovos aštrėja. Policija ir ginkluoti mušeikos 
prieš bedarbius, eina mėtymas iš namų.

Šiose kovose darbininkai, prieš ginkluotą 
policiją, nelaimėjo, bet jų kova sustiprėjo. Ko
vose daugelis tų, kurie buvo “silpnadvasiai,” 
užsikietino kovai. Darbininkų sąmoningumas 
pakyla, eilės sutvirtėja. Tai toks veikalo turi
nys. Jis gyvas, aktyvus, kovingas.

‘ Bet ir tokiame klasinės kovos veikale auto
rius mokėjo įnešti ir jumoro, sveiko prasijuo
kimo. Todėl veikalas darosi da įdomesnis, in- 
teresingesnis, neturi nuobodžių momentų.

Kovo 
verykų 
veda C 
laikyta 
gai ir daug narių įsirašė uni
jom Streiko pradžia labai ge
ra, ūpas pas visus pakilęs.

Pirmadienį, kovo 29 d., pi- 
kietas visai gerai veikė. Visos 
čeverykų dirbtuvės likos supa
ralyžiuotos, darbas neina.

Taipgi dedamos pastangos 
ir tekstilės (audimo) pramo
nės darbininkus išvesti į strei
ką. Bosai baisiai išsigandę ir 
prašyte prašo ir prižada viso
kių mielaširdysčių, kad tik 
darbininkai nestotų į kovą. 
Bet darbininkai visai netiki 
tokiom bosų apgavystėm. Jie 
reikalauja pripažinti C.I.O. 
uniją ir pakelti uždarbį 15 
nuoš.

Taipgi, kaip yra žinoma, 
policija labai puola streikie- 
rius ir blaško pikietą, idant 
neleidus visus darbininkus iš
vesti į streiką. Mat, dar vis 
nepajėgiame visus išvesti. Bet 
mes tikimės, kad mūsų už
brėžtas tikslas bus atsiektas.

Streikierys.

Kalbinis Judis “Golem”
“Golem” yra importuotas judis. šis kūrinys 

gamintas Čekoslovakijoj, Pragos mieste, fran- 
cūzų aktorių ir kalba vaidinamas. Direktorius

Sėdėk ir pasilsėk! 
Sėdėk ir būk ramus 
Alga didesnė bus:

Sėdėk! Sėdėk!
Jei bosai’šypsos— 
Nekels algos:

Sėdėk! Sėdėk! 
Jie turės kalbėt— 
Algos pridėt:

Sėdėk! Sėdėk!

“Prie to dar, teisingumas ir istorinis kon
kretumas artistinio vaizdavimo turi būt su
jungiąs su ideologiniu perdirbimu ir apšvieta 
darbo žmonių socializmo dvasioje, ši metodą 
beletristikoj ir literatūros kritikoj yra tas, ką 
mes vadiname socialistinio realizmo metodą.” 
(Problems of Soviet Literature.)

Toliaus tame pačiame leidinyje, “Problems 
of Soviet Literature,” mes vėl skaitome:

“Socialistinis realizmas reiškia ne tik žino
jimą tikrovės, kaip ji yra, bet ir žinojimą, kur 
link ji eina. Ji eina link socializmo, ji eina 
link laimėjimo tarptautinio proletariato. Tad 
meno kūrinys, kuris sukurtas socialistinio re
alisto, yra tas, kuris rodo, kur tas kontra- 
dikcijų konfliktas veda. Literatūra socialisti
nio realizmo yra pasaulinės plotmės literatū
ra. Jos užduotis—duoti pasaulio paveikslą. 
(Puslapis 157.)

“Pereinam vėl prie socialistinio realizmo 
klausimo. Jo filosofinis pagrindas yra dialekti- 
kinis materializmas. Šiuo atžvilgiu, socialistinis 
realizmas yra skirtinga metodą mene, tai yra, 
pritaikymas dialektikinio materializmo, jo 
perėmimas į meno sąlygas.” (Puslp. 250.)

Plačiai aiškino socialistinį realizmą A. Lu- 
načarskis. Kalbėdamas apie teatrą, jis sakė:

“Buržuazinis realizmas, kaipo toks, tenki
nasi tiktai tikrove, atspindi ją. Marksas sa
kė, jog buržuazinė filosofija tik interpretuoja 
pasaulį, kuomet socializmo užduotimi yra per
dirbti pasaulį. Bet proletariato pasaulio per
dirbimas yra giliai realistinis perdirbimas. Jis 
daroma pamatais rūpestingo studijavimo rea
lių gamtos įstatymų. Net tolimiausi socializmo 
objektai yra šio pasaulio. Mokslinis socializmas 
nesileidžia jokio misticizmo.

“Tad seka, kad socialistinis realizmas yra 
dinamiškas, perdėm aktyvus. Socialistinio re
alizmo teatre konfliktai, yra arba tiesioginiai 
klasiniai konfliktai, arba vaizduoja klasinius 
konfliktus kaipo priežastį, esmę, išdavą šio, 
ar kito visuomeninio konflikto.” (International 
Theatre, No. 5, 1933.)

Keliais atvejais apie socialistinį realizmą žy
mėjo Gorkis savo raporte ir vėliaus rašė. 
Franci jos žymus rašytojas ir kritikas Aragon 
taip pat rašė keliais atvejais apie socialistinio 
realizmo metodą, kaipo revoliucinę literatūros 
metodą. Qi amerikiečių marksistinių kritikų 
leidinyje, “Critics Group Series,” No. 4, 1937, 
Puškino minėjimui paskirtoje laidoje, žymus 
Sovietų Sąjungos kritikas, d. A. Zeitlin, seka
mai rąšo:

“Kuriamoji metodą mūsų epochoj yra me
todą socialistinio realizmo, siekianti nupiešti 
realybę su visomis jos kontradikcijomis, va
duojantis komunistine pasauliožiūra. Socialis
tinio realizmo metodą neiškilo iš tuštumos/; is
toriniai 'ji pagrįsta viso progresyvio R 
buržuaziniai aristokratinio ir smulkbur^uazi 
niai demokratinio realizmo judėjimu. Tarį 
pirmtakūnų Puškinas užima centralinę 
ciją.”

Amerikietis dramaturgas ir kritikas, 
Howard Lawson, kuris pereitais metais 
do savo knygą “Theory and Technique of 
Playwrite,” apie soci^fetinį realizmą rašo se
kamai :

Veifea/ai, Realizmas ir Kritika
Veikalas, Tema, Charakteriai—Darbo

Pradžia
(Tąsa)

Socialistinio realizmo obalsis iškelta Sovie
tų Sąjungoj pirmiausia. Reikia pasakyti, kad 
marksistinės literatūros ir jos kritikos vysty
masis dabartiniu laiku augščiausia stovi So
vietų Sąjungoj. Sovietų literatūra socialistinė. 
Tai reiškia, kad ji ir tarptautinė. Antra ver
tus, marksistinės literatūros ir kritikos meto
dą priklauso ne tik Sovietų Sąjungai, ji yra 
pasaulinė. Tad marksistinė sovietinės litera
tūros metodą,—yra ir kapitalistiniame pasau
lyje marksistinė metodą.

Sovietų Sąjungoje yra socialistinė tvarka; 
socializmas plečiasi ir kapitalistinėse šalyse. 
Mus skiria nuo Sovietų Sąjungos tik laiko
tarpis. Ką Sovietai jau pasiekė—mes to da tik 
siekiame. Socializmo budavojimas—yra socia
lizmo realizmas, tikrovė. Bet čia tikrovė nėra 
kapitalistinė, ne buržuazinė. Vadinasi, čia tik
rovė socialistinė. Ji turi skirtingą jausmą, 
skirtingą filosofiją. Todėl ši tikrovė negali 
būt tik tikrovė, ji negali būt buržuazinė tik
rovė. Ji yra socializmo tikrovė. Literatūra, dra
ma, muzika ir menas abelnai, kuris kelia, ug
do socializmo jausmą, supratimą, kovą už so
cializmą,—yra socialistinės tikrovės menas, ši 
tikrovė mene, literatūroj vadinasi socialistiniu 
realizmu. Drama, romanas, paviršiniai žiūrint, 
gali būt labai tolimai nuo socializmo būdavo j i- 
mo, bet objektyviai, jei toks kūrinys yra diaT 
lektikinis, vedąs žiūrėtoją bei skaitytoją prie

Hitleriškas Kunigo 
Reikalavimas

Teko įsikalbėt su keliais 
katalikais, kurie pasakoja, 
kad lietuvių parapijos klebo
nas, buvusio Stonio įpėdinis, 
dar jaunas, Amerikoj gimęs ir 
augęs, tik praėjusį verbų ne- 
dėldienį bažnyčioj pasielgė 
tikrai hitleriškai, — panieki
no savo parapijonus! Buvę 
taip: verbų nedėldienį į baž
nyčią prineša tam tikrų ilgų 
žolių, kurias vieni vadina 
švendrais, o kiti šalavijais, 
tutorkais, kurias kunigas pa
šventina, o trustistai išdalina 
žmonėms, o karštai tikintieji 
laikosi Jas kaipo šventą relik
viją.. . . nuo daug ko “pamač- 
lyvą”—verbą.

Tačiaus šiuom syk kunigas 
sugalvojo, kad jo ranka yra 
“pamačlyvesnė” už pačią ver
bą ir, girdi, pamokslą pasa
kęs, pareikalavo, kad visi baž
nyčioje esą žmonės, seni ir 
maži, paeiliui eitų, pasiimtų 
po šakelę “šventos” verbos ir 
kiekvienas savo lūpomis pa
bučiuotų 
ką!

Tokis 
žmogaus 
nyčioje esančiųjų 
lė nepaprastą 
šnabždėjimą; vienas į kitą 
žiūri, šypsosi, pamažu kalba
si, kad neit ir jam rankų ne- 
bučiuot, nes, labiausiai, svei
katos žvilgsniu... kita, nepa
doru, kad grupė žmonių, taip 
sakant, laižytų kunigo ranką. 
Kam tas reikalinga?... Ta
čiaus, girdi, kunigas stovi ran
ką atkišęs, bet tik reta kuri 
davatkėlė išpildo jo reikalavimą.

Vienas katalikas sako, kad 
Hitleris priverčia savo pasekė
jus bučiuoti jo paveikslą, o 
mūsų klebonas užsigeidė, kad 
jam rankas bučiuotų tie, ku
rie jį maitina! Kitas gi sako, 
kad už tokį reikalavimą svei
katos d'epartmentas gali kuni
gą nubausti, nes žmonės nėra 
visi pilnoj sveikatoj, galima 
užsikrėsti liga.. . .

B r o liai katalikai-darbinin- 
kai! Jūsų pareiga savo para
pijos susirinkime užprotestuot 
prieš kunigo jus pažeminimą 
—prieš reikalavimą jam,ran
kas bučiuoti, nes jūs jį, o ne 
jis jus, užlaikote!...

Rodosi, kiekvienam 
kui turėtų būti aišku, 
Ispanijos 
džiuma— 
šistais kovoja prieš liaudies, o 
ne kunigų, išrinktą valdžią! 
Ten per metų metus kunigai 
buvo viešpačiais... . vergai 
jiems rankas bučiavo. Bet tie 
vergai pasijuto esą žmonės! Ir 
jūs, broliai katalikai - darbi
ninkai, esate tie patys žmonės, 
kaip ir jūsų klebonas!

S. P.
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Visi “Laisvės” bendrovės dalininkai-šėrininkai būkite konvencijoje sekmadienį, 11 dieną balandžio (April). Kurie dar nesate 
šėrininkais įsigykite serus iki sekančio sekmadienio ir dalyvaukite savo dienraščio konvencijoje su pilnu balsu.

Taipgi mielai bus priimami ir svečiai į konvenciją. Kas tik įdomaujate dienraščio “Laisvės” reikalais ateikite į konvenciją.
Konvencija bus Grand Paradise didžiojoje salėje—Ballroom, prasidės 10 valandą ryte.

į-------- —--------------------------------------------------------------------- —------------- -------------------- ------------------------------- ———0

Vakarienė bus duodama lygiai 
Nuo 7-tos valandos vakaro 
įžanga vakarienei ir šokiams $1.25 
Vaikam vakarienė 50 centą 
Šokiai prasidės 7-tą valandą vakaro 
Vien tik šokiam 45 centai 
Koncertas bus 9-tą valandą vakare.

Mainierių Kvartetas, iš Shenandoah, Pa.
Vadovaujamas D. Zdaniutčs-Judzentavičienes 

Iš kaires j dešinę: Antanas Kuzmickas, Petras Grabauskas, 
Stasys Kuzmickas ir Vitalis Judzentavičius.

TRUMPA BET ŠAUNI PROGRAMA:

Dorothy Bubniutė, klasiška šokikė
Ji savo puikiu išsilavinimu linksmins publiką. ra

Aidbalsiai, vadovaujant Šaknaitei
Pasirodys naujom, gražiom dainom.

Aldona laimaitė, koloratūra sopranas
Dainuos solus ir teiks susirinkusiems malonumo.

Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.
Jis jau porą kartų yra dalyvavęs Brooklyne ir savo 

dainavimu yra sukėlęs daug entuziazmo publikoje.

Bus Sekmadienį, 11 d. Balandžio=April

Aldona Klimaitė
Koloratūra Sopranas

Iš anksto 
įsigykite 
įžangos 
Bilietus

Aidbalsiai iš Brooklyn© dainuos vadovaujant B. Šalinaitei

Nesivėlinkite
Prasidės *

Lygiai paskirtu
Laiku

Dorothy Bubniutė, 
Klasiška šokikė

BUS GRAND PARADISE SALĖJE, 318 GRAND ST., BROOKLYN
X 4. *

Petro Retikevičiaus-Rich Orkestrą Grieš Šokiams

Šiame bankiete bus daug svečių iš kitų miestų, nes bus suvažiavusių į “Laisvės” Konvenciją. Turėsite progos pasimatyti su 
senais pažįstamais ir įsigysite naujos pažinties. Ypatingai daug bus jaunimo. “Laisvės” rėmėjai privalo rimtai rūpintis, kad kuo 

plačiausiai šis parengimas būtų išgarsintas, kad sutraukus kuo skaitlingiausias mases į jį.
d
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Puslapis Penktas

A. Tarasov-Rodinov Verte D. M. šolomskas

OPERETE “GRIGUTIS” ELIZABETHEPASKUTINIS CARAS AUŠROS PAŠAI PINĖ DRAUGIJA

Atsistoti!

daviau įsakymą

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Karas?

STagg 3847

FOTOGRAFAS

J. UrbonasSekr

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Dr. Herman Mendlowitz

(ŠALINSKAS)

nuo

nes

Sąry

LICENSES

Y*.

$5.00
$5.00

lis kuopos 
pamirškite

Dar šios kuopos 
metinių duoklių

* įseis 
dabar

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y
Tel. Evergreen 7-1312

GERIAUSIA DUONA 
\SCHOLES BAKING į

$3.85 
$1.80 
$1.15 
$2.25
$1.35
$1.00 

65c.
$1.05 

pikniko,

Tos keturios 
kitų organi- 
nerengti pik-

faiso dantis be skausmų ir už 
labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS

-Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 
taipgi siunčiam ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Chorų.
s prašo

dieną

PATERSON, N. J
LDS 123 kp 

nedėlioj, 4 d1, 
ryto, Bakanausko 
būkite laiku, 
dalykų aptarti

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. mėnesinis susirin

kimas jvyks balandžio 4 d. 2-rą vai. 
po pietų, Bakanausko Svetainėj. Mūs 
susirinkimas pripuola balandžio 11 
d., tačiau tą dieną įvyks “Laisvės” 
šė'rininkų konvencija, kurioje dauge- 

narių dalyvaus. Nariai ne- 
susirinkmo laiką.

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

ko priimta $26.11.
įplaukų susidaro $42.21.

Išlaidos:
“D. Workeriui” auka
Ispanijos kovotojams 
Geo. Urbono išlaidos už

1936 m....................

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 ir alternatai. Yra 
daug svarbių reikalu aptarimui.

(78-79) ‘ Org.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODRAVEN, L. L, N. Y.

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 svetaine 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 taįp atsitiko, ir 
taipgi prašytume, kad visi ateitumė
te j balių 10 dieną. Įžangos tikietai 
bus geri tie patys.

Su guodone, Rengimo Komisija.
(77-79)

MONTELLO, MASS.
Suvienytų Draugijų Bendras From 

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- 
yus atsilankyti skaitlingai į mūsų iš
kilmingą parengimą. A. Lauka.

* (78-79)

NEWARK, N. J.
Komunistų vienutė rengia “Bingo 

Party”, kuri įvyks šeštadienį, 3 d. 
balandžio, kaip 8 val.J vakare., po nu
meriu 523 Springfield Ave., Vokiečių 
Darbininkų Kliube. Įžanga tik 25c. 
Kviečiame visus dalyvauti ir links
mai laiką praleisti. Komisija.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins

Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sub 
rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidai ar kiti Mėšlažarnės 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 Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesupraritate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

HARTFORD, CONN.
Nedčlioj, 4 d. balandžio, 2 vai. 

po pietų bus rodomi krutami paveik
slai, “Ispanija Liepsnose” (Spain in 
Flames), Lenox Theatre, 959 Albany 
Ave. Bus tik vienas rodymas, todėl 
visi stengkitės pasipirkti tikietus iš 
aukšto. Įžanga 35c. Rengia Hartfor
do komitetas gelbėjimui Ispanijos 
Demokratijos. Tikietus galima gauti 
pas J. Kazlauską ir kitus draugus.

(78-79)

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir 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 nedėlioj 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)

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

nedėlioj, 4 d. balandžio, naujoj vie
toj ii' 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 gegužes menesį, 30 
ir 31 dd. Pittsburgh, Pa. Turime ir 
daugiau dalykų aptarti, todėl, kiek
vienas narys turi dalyvauti.

Kp. Valdyba.

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

nedėlioj, 4 d. balandžio, po num. 
15-17 Ann St., Harrison, N. J. Ma- 
onėkite visi dalyvauti šiame susirin- 
<ime, nes bus labai svarbių reika- 
u aptarimui. (78-79)

(78-79)

vo kišenius auginti moka, bet tam pro
to daug nereikia. Bet, kaip nuo vokiečių 
gintis, tai ten jų poniškas protelis trum
pas. Tik mūsų brolius verčia, kaip į ko
kį prūdą. Kvailių Rusijoj dar vis randa. 
Moterys kiekvieną metų naujų pagimdo. 
Žemė ponų, vyrai karo fronte, na tai jie 
ir “aria” mūsų moteris.

—O kaipgi, dabar dar vokiečiai ir aus
trai belaisviai “aria,” na, gal protinges
nė nauja gentkartė bus.

—O aš manau, kad paprasti žmonės 
kvaili buvo tik todėl, kad jie neturėjo lai
ko mąstyti. Kad ir su manim pačiu, aš 
tik šio karo metu praregėjau ir pasaulį 
išvydau, pamačiau vargo, žmonių ir su
pratimą įgijau. Jeigu mes būtume kiek 
gavę progos pirmiau pasimokinti, tai mes 
gudresni būtume už mūsų oficierius ir 
generolus, nes mūsų ir kraujas tyras ir 
sąžinė švari...

—Na pamatysime, kaip greitai iš tavęs 
kraujas tekės, tada ir pasakysi. Juk ne 
veltui ginklus valome.

Greiti negarsūs pasikalbėjimai, valo
mų ginklų žvangėjimai, keiksmai ir dai
na susimaišė:

“Nėra ant svieto sunkiau gyventi, 
Kaip kulkasvaidininku tarnauti.”

—Tyliau, Žurakovski, užkišk sau ger
klę!—sušuko ant jo keli balsai.—Gal raš
tinėje Kazakovo pagelbininkas sėdi...

Saulė šviečia... Kur tai tolumoj vėl’ 
kulkasvaidis taksi, tai veikiausiai Mar
cinkevičius.

—Lengva liežuviu barškėti,—sausai 
tarė kokis tai kareivis.

—O ką tu manai, ar ir mums eiti į gat
ves 'ar ką?—kas tai pastatė klausimą.— 
Ne, brolau. Darbininkas yra laisvas, jis 
gali pabūti streike ir vėl dirbti. Jis nieko 
neturi nustoti. Bet lai taip padaro mūsų 
brolis, tai kur paskui nakvoti eisi?

(Bus daugiau)

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard S L, 
kampas Inman SL, 
arti Cenral Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniai*: 

10-12 ryte

(Tąsa)
—Naktį nieko ypatingo neatsitiko.
Skubinuosi prie žemesnių komendierių 

Štai išrikiuotas zvodas ir jo vadas ko 
manduo ja:

—Atsistot! Ramiai! 
Ramiai!

—Laisvai!
Prie stalo išdidžiai susitvarkęs ūsus 

stovi feldfeibelis. Raštininkas greitai ra
šo. Saulė veržiasi pro langą.

—Ką įsakysite veikti, jūsų blagorodi- 
ja?—klausia feldfeibelis.

—Visi kareiviai turi valyti ginklus ir 
būti pasirengę.

—Žaislas?
—Kokis žaislas?
—Aš klausiu ar tik rusiškus ginklus 

valyti ar ir kitus?
—Žinoma, kad visus. Ir kulkasvaidžius. 

Greitai!
Feldfeibelis sušuko zvodų (skyrių) va

dams. Tie greitai perdavė komandą ka
reiviams ir jau cementiniai laiptai dun
da nuo greitų žingsnių. Girdisi kaip tau- 
ška ginklų uždarai.

> —Šluostuvą! Petrai, paduok šluostuvą! 
—Ach, tu varge, tepalo neužteks ... 

Argi tai karas?
kas tai juokais pasileido.— 

Prakaldavome mes, broleliai, šį karą iki 
galo, kad daugiau nėra kas ir kariauti. 
Gal tik penktas zvodas. Jie nori kariau
ti ir kodėl nenorės? Juos čia laiko moky
tojų vietoj, o paskui išbus kiekvienas po 
keturis mėnesius dar mokykloj 
naujai iškeptais oficieriais. Ii 
kasdien nuo tėvelių gauna pinigų, o pas
kui oficierių algas gaus nuo caro. Jie tą 
ramiu laiku nei sapne nematė. Žinoma, 
už tai ir šaukia už karą.

—Ech, ir pasirodė kare mūsų genero
lai ir oficieriai. Šaukia taip ir kitaip, o 
kareivius vadovauti nemoka. Jie tik sa-

i. susirinkimas įvyks 
balandžio, 10 vai. iš 

Svet. Visi nariai 
turėsime daugelį 
J. Matačiunas.

(78-79)

DR. L. ZINS
Virš« 25 Metų Praktikos

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

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

.Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiolų kviečiu, čiclų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

Varpas Bakery,

SCRANTON, PA.
ALDLD -69 kp. susirinkimas įvyks 

4 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 “Laisves” šė- 
rininkų suvažiavimas. Todėl visi da- 
lyaukite. Org. I). P.

(78-79)

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale." Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Cheese Cake, 
Cake. Stollen, 
ir Jelly Rolls 
greitai pristato, 
svorį ir kainas.

Brooklyn, N. Y.

NE GEMBLYKITE 
SU SAVO VIZIJA 
Tai yra labai svarbu jūsų 
gerai sveikatai ir pasise

kimui! Pasitarkite su
JOSEPH D. GAYSON 
Lietuvis Laisniuotas Optikas 
721 Main St. Room 23 

HARTFORD, CONN.
Taisome visokių rūšių stiklus
Aš naudoju vien tik geriausias 
medžiagas ir stiliaus, kokį tik 
galima gaut, ir pats atlieku 

tekinimus ir aplipinimus.
Tel. 2-|S4Š

Laisvės 
draugij 
zacijų tą 
nikų.

Fin.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 996 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 957 Lafayette Avenue. Bocqakh of Brook
lyn. County of Kings, to be Consumed on the 

'premises. z
PATRICK FENTON 

(Lafayette Bar and prill)
957 Lafayette Avenue, Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. rengia prelekcijas 

sveikatos klausimu. Įvyks trečiadienį, 
balandžio 7-tą dieną, 4015 E. 141st 
St. Corleto distrikte, Lenkų Kliubo 
svetainėje, kaip 7:30 vai. vakare.

Prelegentas bus Dr. Loit, 1155 
E. 79th St., lietuvis gydytojas ir chi
rurgas.

Taipgi tą patį vakarą įvyks ir su
sirinkimas. Malonėkite visi dalyvauti 
ir naujų narių atsiveskite, nes dabar 
yra gera proga, kuomet eina vajus.

Kom.
' (79-81)

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS)

< NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

įhielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg
Dant is Tas

$2.90
S. Ivanauskui rankpinigiai

del pikniko.......... $2.50
Sykiu išlaidų pasidaro $15.40.
Ižde pasilieka $26.81.

Pirmiau apskrityje priklau
sė 13 kuopų, 
nepasimokėjo 
j apskritį:

^-Čia kp., Carnegie, Pa
7 kp., Soho, Pittsburgh.

11 kp., New Eagle.
12 kp., Ambridge.
15 kp., Aliquippa.
Taigi, šios kuopos prisiųski- 

te duokles už 1937 metus. Kai 
» kurios tebėra nemokėję ir už 

1936 metus. Kuopos apskri
čiui moka po 5 centus nuo 
nario.

Pirmo Apskričio piknikas 
įvyks liepos 25 d., 1937, ben
drai su šiomis organizacijo
mis: ALDLD 4-tu Apsk., ALD 
LD 180 kp., ir N. S. Pgh.,

TORRINGTON, CONN.
Antradienj, 6 d. balandžio, kaip 

7:30 vai. įvyks prakalbos Lietuvių 
Svetainėje, Beechwood Ave. Kalbėto
jas bus drg. V. Andrulis iš Chicagos. 
Jis pasakys daug ką naujo. Prie 
to turėsime progą išgirsti ir mūsų 
Jaunuolių Chorą dainuojant. Todėl 
prašome .visus skaitlingai dalyvauti, 
suaugusius ir jaunuolius. Įžanga vel
tui. Kviečia Rengėjai.

(79-80)

NEWARK, N. J.
Newarko Lietuvių Draugijų 

šio konferencija įvyks balandžio 5 
d., pirmadienio vakare, kaip 8 vai., 
Lietuvių Svet., 180 New York Avė. 
Į šią konferenciją privalo atsilankyti 
visų draugijų išrinkti delegatai. Kaip 
žinote, prasideda vasarinių piknikų 
sezonas ir kiekviena priklausanti prie 
Sąryšio Draugija turės mažiausia 
vieną pikniką. Už tai svarbiausia 
Sąryšio užduotis yra, kad sutvarkyti 
tuos parengimus, kad jie nebūtų su
rengti kelių draugijų tą pačią dieną 
ir kad viena draugija nepakenktų ki
tai draugijai.

Todėl visi delegatai būtinai daly
vaukite konferencijoj; čia išrinksime 
tam tikrą komisiją* kuri tvarkys va
sarinius parengimus ir svarstysime 
apie Sąryšio ateities darbuotę.

Ig. Bečis, Pirmininkas.

New Deal Auto Service 
436 E. Girard Avenue 
PHILADELPHIA, PA.

Didelė Įstaiga Taisymui 
Visokių Automobilių 

General Repairs—Motors 
Overhauled

Patarnaujame Patenkinančiai ir už 
prieinamas kainas.

Telefonas Nebraska 4168

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Geo
$3.00. Nuo 1936 metų iždinin- 

Sykiu

Rengia Milžinišką Operetišką Perstatymą “Grigutis,” 5-kių Aktų Operete
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.

APLA Pirmo Apskričio fi 
nansinė atskaita.

Įplaukos:
18 kp. už 77 narius,
55 kp., 36 narius

2 kp., 23 narius
9 kp., 45 narius

50 kp., 27 narius
29 kp., 20 narių
14 kp., 13 narių

8 kp., 21 narį
Urbonas nuo

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbai 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
__  Keptuves

532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis-

ir j pavienius namus
Tel. Evergreen 7-8538



Puslapis šeštas
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•

šcštad., Balandžio 3, 1937

O

Brooklyniečių Sveikata Sportininkų Šokiai

Aktorių Vakariene Jau Rytoj

Ką Merginos Gali?Serga Drg. Neciunskienė
/

D. Morganas

sako d.

susiburti
Apiplėšė Subvėj Nupigino Pieną

ne-

Taipgi eiti j

rankų neiš- 
laiku Ellis 
5,000 nus-

buvo
Taip-

Pas visus 
ir noras dis- 
prieš ateivių

užde-
— 6.

išbėgo, 
linijoj, 
stoties, 
j durų 

duris
prieš plėšikų norą, tačiau 
pataikė.

Organizacijų išrinktiems de
legatams pareiga dalyvauti, 
o valdyboms draugijų, kurios 
dar neišrinko delegatų, svar
bu pasirūpinti, kad kas nors 
atstovautų jūsų draugiją 'Ben
dros Gegužines Konferencijoj.

Bendros Gegužines Konfe-

“siūtu” ir 
turėjo iki 
dabar nie-

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Gedeon Neprisipažino 

Žudystėje
Nužudytos gražuolės tėvas 

Joseph Gedeon išlaikytas E. 
35th St. policijos stotyje, 
New Yorke, ištisas 33 valan
das. Ten jis be pertraukos bu
vo kvočiamas del trejopos žu- 
dystės, kurioje žuvo jo duktė, 
žmona ir įnamis.

Prie žudystės jis vienok ne
prisipažino. Viskas, ką prieš jį rencija įvyks šiandien (šešta- 
farmaliai galėjo padaryti, tai 
iškelti kaltinimą už laikymą 
revolverio be leidimo. Tačiau 
jo parodymuose liko tiek daug 
plyšių, jog nuožiūra ant jo 
nesumažėjo. Jis būsiąs išleis
tas po kaucija, jei rasis, kas 
už jį uždės, vienok bus po 
nuolatine policijos priežiūra.

Tuo tarpu detektyvai rau
siasi po rynas ir visokias nu
matomas skyles, kad surasti 
smailą įrankį, kuriuo nužudy
ta įnamis. Jie peržiūrėjo visą 
Gedeono rakandų apmušimo 
dirbtuvėlę ir suradę, kad to
kio įrankio, vadinamo, regulia
torių, dirbtuvėj trūkstą. Eks
pertai mano, kad be tokio 
įrankio niekas nedirba. Taip 
pat jis negalėjo išaiškinti, kas 
atsitiko su jo rudu 
kepure, kuriuos jis 
žudystės dienai, bet 
kur nerandama.

Nužudytieji palaidoti perei
tą ketvirtadienį.

Iš Ateivių Gynimo 
Susirinkimo

Ateivių Gynimo Komiteto su 
organizacijų delegatais susi
rinkimas įvyko pirmadienį, 29 
kovo, Rand mokyklos kamba
ryje, E. 15th St. Delegatų at
silankė daug daugiau už per
eitus susirinkimus, 
matėsi gyvumas 
kusuoti ir kovoti 
deportavimą.

Sekretorius d. 
išdavė platų raportą, pažymė
damas apie dabartinį masinį 
deportavimą. Daugiausia yra 
deportuojama į fašistines val
stybes—Vokietiją, Italiją ir
Grekiją. Yra visiems žinoma, 
kad žymesnis deportuotasis 
gyvas iš fašistinių 
truks. Dabartiniu 
Islande yra apie 
kirtų išdeportuot.

Toliau d. Morganas nuro
dė, kad Ateivių Gynimo Ko
mitetas yra silpnas finansiniai, 
negali sėkmingai vesti gelbė
jimo darbo. Todėl, 
Morganas, aš kviečiu visas at
eivių organizacijas 
apie ateivių gynimo valdybą. 
Pinigiška parama labai reika
linga. Kelionės, laiškai, tele
fonai, advokatas, suradimas ir 
uždėjimas parankos, kurios 
mes ant vietos neturime. De
legatai, jūsų yra užduotis iš 
anksto surasti, kas galėtų už
statyti paranką • ir prisiėjus 
reikalui nereikėtų jieškoti.

Duota sekami praktiški pa
siūlymai :

1. Kad visos ateivių orga
nizacijos prisidėtų su išgali
ma duokle prie Ateivių Gy
nimo Komiteto.

2. Kad nuo parengimų bū
tų skiriama dalis likusio pelno.

3. Kad pavieniai draugai 
simpatikai paaukautų pagal 
savo išgalę.

4. Kad privatinėse “house 
parties” ar piknikuose būtų 
renkamos aukos.

5. Rengiant prakalbas, kad 
būtų kviečiami Ateivių Gyni-

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

Šiandien Bendros Gegužinės Konferencija;
Organizacijoms Svarbu Pasiųsti Atstovus

dienį), 3 balandžio (April), 
1 vai. dieną, Webster Hall, 
119 East 11 th Street (tarp 
3rd ir 4th Aves), New Yorke. 
Kiekviena draugija ar kuopa 
turi teisę siųsti 2 delegatus ar 
atstovus.

Iki šiol atsiliepimai del Ben
dros Gegužinės yra džiuginan
ti ir New Yorkas gali tikėtis to
kios Gegužinės Demonstraci- 
jos-Parado, kokio šis didmies
tis nėra matęs, o čion yra bu
vę milžiniškų demonstracijų.

Laikinasis Gegužinės Komi
tetas praneša, kad jau gauta

Pereitą savaitę išmirė 627 
brooklyniečiai. Plaučių 
girnų mirė 72, influenza

Gimė — 654.
Skarlatina susirgimų 

186, sumažėjo 26-šiais.
gi turėta devyniais mažiau su
sirgimų tymais.

Aštuoniolika naujų susirgi
mų ir viena mirtis nuo diphte- 
rijos parodo, kad dar daugelis 
motinų nepasirūpino įčiepyti 
savo vaikus nuo tos vaikams 
pavojingos ligos.

Automobilių n e 1 a i m ė se 
Brooklyne žuvo 7, Manhattan 
—8, Bronx—3, Queens—3.

Pranešama, kad rimtai su
sirgo draugė » Neciunskienė, 
“Laisvės” skaitytoja ir narė 
ALDLD ir LDS. Linkėtina d. 
greito pasveikimo.

Beje, draugė Neciunskienė 
buvo pasižadėjus dirbt gami
nime “Laisvės” vakarienės. 
Prašo vakarienės komisiją įsi- 
tėmyt, kad ji negalės dirbt ir 
pajieškot kitą jos vieton.

Rep.

mo kalbėtojai.
6. Kad visos organizacijos 

parsitrauktų ateivių gynimo 
klausimu brošiuraičių ir par
duotų.

Visais reikalais reikia kreip
tis sekamu antrašu: American 
Committee for Protection of 
Foreign Born, 100 Fifth Ave., 
New. York City.

Du Biliai Prieš Ateivių 
Deportavimą

Kongresmanas jCeller įnešė 
legislatūron bilių HR 5687, 
kuris reikalauja, kad nebūtų 
varžoma Amerikoj gyvenančių 
politiniai ar religiniai įsitikini
mai.

Kongresmanas Sirovich ko
vo 24 įnešė kongresan bilių 
HR 3424, kuris yra prieš 
draskymą šeimynų Amerikoj 
deportavimu.

Nutarta pagaminti peticijų 
blankas rinkimui parašų ir 
siųsti jas savo distriktų kon- 
gresmanam, reikalaujant, kad 
jie visais galimais būdais rem
tų šiuos bilius. 
organizacijas ir aiškinti apie 
ateivių deportavimą.

A. Mureika.

užtikrinimas iš Harlemo, jog 
visos Harlemo organizacijos 
sudarys specialį būrį parade. 
Tai bus masės svieto. Tų or
ganizacijų skaičiuje jau yra 
Viso Harlemo Liaudies Parti
ja su 5,000 narių, Valgyklinių 
Vagonų Unijos Lokalas 370, 
Miesto Projektų Taryba, Slau
gių organizacija ir daugybė 
kitų.

Konferencijoj dalyvaus šim
tai unijų, broliškų, bedarbių, 
taipgi kultūros ir meno orga
nizacijų, kaip amerikoniškų, 
taip ir įvairiausių tautybių.

Kad neatsilikti nuo kitų 
tautų šiame iškilmingame mi
nėjime Gegužės Pirmosios, 
kad žinoti kaip prisirengti sa
vose organizacijose ir lietu
viams draugijų ir kuopų at
stovams būtinai reikia daly- 
vaut toj konferencijoj.

Brooklyno studentų, sporti
ninkų grupė—Brooklyn Liths 
—savo krepšiasvydžio koman
dos palaikymui rengia “Save a 
Penny Dance” (šokius). Jie 
įvyks 3 balandžio, Apreiškimo 
Parapijos salėje, N. 5th ir Ha
vemeyer Sts. Įžanga 40c.

Rep.

South Brooklyno LDS 50-ta 
kuopa ir Central Brooklyno 
ALDLD 24-ta kuopa bendrai 
rengia veikalo “Dvaro Berno” 
aktorių pagerbimui vakarienę. 
Vakarienė įvyks jau rytoj, 
4-tą dieną balandžio (April), 
6-tą valandą vakaro, Commu
nity Kliubo salėje, 723 5th 
Avenue, So. Brooklyne. Vaka
rienėje bus ir programa: Dai
nuos F. Lapinskas, eiles sa
kys J. Stankaitienė, monologą 
loš J. Juška, bus ir daugiau 
pamarginimų. šokiams muzi
ka taipgi grieš iki vėlumai.

Taigi, rytoj, 4 dieną balan
džio visi ir visos eikim į So. 
Brooklyną, į aktorių vakarienę 
ir parodykim, kad mes juos 
gerbiam ir norim, kad jie ir 
ant toliaus loštų mums teatrus.

Įžanga į vakarienę vyrams 
$1.00, moterims 50 centų, o 
katrie nenorėsite vakarienės 
valgyti, o tik šokti ir progra
mą matyti, tai tiems įžanga tik 
35 centai.
Kviečia Rengimo Komisija.

Ketvirtadienį, 10 vai. ryto, 
prisikimšusiam žmonėmis sub- 
vės vagone trys ginkluoti plė
šikai paleido šūvį ir atėmė nuo 
dviejų brangmenių krautuvės 
agentų vežamus “sampelius”, 
vertės 25,000. Paskui bėgdami 
stoties laiptais pasitiko policis- 
tą, kurį parmušė ir 
Plėšimas įvyko BMT 
netoli Bowery Street 
Šūvis buvo paleistas 
sargą, kuris atidarė

Fašistų Vandalizmas
Netoli tos vietos, kur buvo 

svastikomis apmaliavota žydų 
sinagoga ant 8th Avė., fašis
tai vandalistai įraižė svastikas 
šešių krautuvių languose su 
stiklarėžiu ar deimantu.

Williamsburg Bedarbių 
Reikalai

Trečiadienį, kovo 31 įvyko 
Darb. Susivienijimo 90-to Lo- 
kalo susirinkimas. Organizato
rius raportavo, kad prasidėjo 
WPA sėdėjimo streikas ir už
ėmė 28 šalpos darbų įstaigas. 
Nėra abejonės, kad 90 loka
las ims dalyvumą šiame strei
ke. Todėl turime greitai ir 
gerai prie jo prisirengti, kad 
laimėti visus reikalavimus.

Sekanti Darbininkų Susivie
nijimo konferencija įvyks bir
želio mėnesio pirmą savaitę.

Lokalas nusitarė kas penk
tadienis, 8 v. v., turėti bedar
bių prakalbas ant Grand St. 
Extension ir Havemeyer St.

Komitetas raportavo, kad 
susidėjo su L W. O. ir pusiau 
parandavojo Republic Teatro 
patalpoj svetainę.

Delegatas iš 91-mo lokalo 
raportavo, kad jų parengimai 
duoda $70 ir daugiau pelno, 
įžanga būna 15c.

Kaimietis.

Vokietijos Ambasadorių 
Užplūdo Atvirutės

Apskaičiuojama, kad Vokie
tijos ambasadorius šiomis die
nomis bus bene daugiausia at
viručių gaunąs asmuo Ameri
koj, o gal ir visame pasaulyje. 
Tiesa, tai ne gimtadieniniai 
sveikinimai, o pareiškimas 
amerikonų nepasitenkinimo į 
nazių valdžios duotą atsaky
mą Jungtinių Valstijų valdžiai 
kas liečia nazių valdžios ofi- 
cialės spaudos atakas prieš J. 
V. ir mūs įstaigas bei piliečius.

Atvirutes, 25,000 jų, pa
skleidė Am. Prieškarinės- 
Priešfašistines Lygos N. Y. 
Miesto Komitetas.

Pasirodo, labai daug. Keli 
šimtai merginų dešimtukinių 
krautuvių darbininkių streika
vo tik keliose krautuvėse. Bet 
jos laimėjo algų pakėlimą, 
apmokamas vakacijas ir pri
pažinimą unijos visoms Wool
worth krautuvėms šioj apylin
kėj, kas paliečia 4,000 darbi
ninkų, didžiumoj merginų. 
Priedams, kompanija turėjo 
apmokėti joms ir už streikavi- 
mą, tai yra už sugaišuotą lai
ką. Minimum alga dabar bus 
$15.60.
' Streikui vadovavo Depart- 

mentinių Krautuvių Darbinin
kų Unijos Lokalas 1250.

Valstijai paleidus iš savo 
rankų kontroliavimą pieno 
kainų, Borden Kompanija 
paskelbė numušimą pieno kai
nų 1 centu ant kvortos. Tiki
masi, kad kiti stambieji par
davėjai tą paseks, o mažesnie
ji prekybininkai padarys dar 
didesnes nuolaidas.

Sėdėjimo Streiką
Antradienio vakarą Brook

lyn Academy of Music įvyko 
debatai. Harvard Universiteto 
ekonomijos profesoriaus padė
jėjas P. Raymond Walsh, gin
damas teisėtumą sėdėjimo 
streikų, pasakė:

“Aš visai nenuogąstauju sė
dėjimo streikų. Darbo unijos 
dar nepasiekė pusiaukelės ko
voj prieš industrinį despotiz
mą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, balandžio 5-tą, 
kaip 8 vai. vak. “Laisvės” raštinėje. 
Draugai visi ateikite ir naujų drau
gų atsiveskite į kuopą. A. Baltakis.

(79-80)

GARSINKITĖS SAVO BIZN) 
DIENRAŠTY  J “LAISVĖJE

PAKD AVIMA I
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)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA pora dirbti prie ūkės.

Vyras turi būti patyręs ūkininkas, 
daržininkas, mokėt dirbti prie auto
mobilių, arklių, vištų, karvių, daržo
vių ir gerai vartoti visokius įrankius. 
Moteris turi būti patyrus šeimininkė. 
Darbas yra užtikrintas ant visados, 
jeigu bus atliktas gerai. 50 mylių nuo 
New Yorko. Rašydami minėkite savo 
amžių; kiek patyrimo turite, algą ir 
pasilaikymą.

ADVERTISER,
14 E. 47th St., New York, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Reikalingas senyvas vyras dirbti 

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

(78-80)
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)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Į Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCjp

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

—-
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.

Telephone Stagg 2-4408

a. naazevicius
GRAEfoRIUS

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

Paraamdao automobilius veatuvUM, 
parčia, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

0
Telefonai: Humboldt 2-7864

DR. J. J. KASKIAUCIUS

Nčra valandų sekmadieniais.

galite 
arba

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

ACCOMMODATION

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

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

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

M0M.H Maru V 6ATMV

£___£___

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta- : 
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Specialės kainos savaitei.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GR A BORTUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

MORfUll M MT«n

i

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 Brooklyne, u? 
eikite susipažinti.

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

A-

i.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

■KIMS




