
KRISLAI
Londono rinkimai.
Nepataisomas.
“Freiheit.”
Kataliko balsas.
Stalino prakalbos.

Rašo A. B.

Nelabai senai Londone buvo 
miesto rinkimai. Labai gerai 
pasirodė Darbo Partija. Miesto 
valdžia pasilieka darbiečių ran
kose.

Anglijos Komunistų Partija 
savo kandidatų nestatė: rėmė 
Darbo Partijos kandidatus. 
Buržuazija nuo visų stogų šau
kė, jog Darbo Partija jau esan
ti raudona nuo kojų iki galvos. 
Tas nieko buržuazijai nepagel
bėjo.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green yra visai ne
pataisomas sutvėrimas. Ir da
bar jisai viešai pasmerkė sėdė
jimo streikus. Tas ponas tursi
nas! prieš stambųjj kapitalą.

Tuo tarpu net tokiam Jungt. 
Valstijų Kongrese streikieriai 
randa šilto pritarimo. Atstovų 
Bute karštai už streikierius kal
bėjo Scott, Coffee, Bernhard ir 
kiti. Senate juos užtarė Wag
ner.

Draugų žydų dienraštis “Frei
heit” susilaukė penkiolikos me
tų amžiaus. Tai didelis ir gra
žus jvykis mūsų revoliuciniam 
judėjime. Atsimenu, kaip pen
kiolika metų atgal kalbėjome ir 
diskusavome apie reikalingumą 
komunistinio dienraščio žydams 
darbininkams. Buvo nedrąsių 
draugų, bijojo daryti tą žygi. 
Bet Komunistų Partija pritarė 
ir buvo imtasi už darbo.

Didžiuojasi žydai draugai, di
džiuojamės mes visi bolševikai 
“Freiheito” sukaktimi.

Vienas darbininkas, iš Gary, 
Ind., rašo “Daily Workeriui”:

“Aš jstojau 1 Komunistų Par
tiją. Aš esu atsidavęs katalikas. 
Aš priėjau prie tokios išvados, 
būtent, jeigu popiežius gali kal
bėti prieš Kristaus mokymus 
(tuomi jis pagelbsti fašistams), 
tai aš galiu darbuotis prieš po
piežiaus mokymus. Todėl aš 
jstojau j Komunistų Partiją.”

Labai puikiai šis darbininkas 
pasielgė. Popiežius padeda fa
šistams. Fašistai yra priešai ka
talikų darbininkų. Kurie nori 
kovoti prieš fašistus, tiems vie
ta Komunistų Partijoje.

Kovo 5 d. Sovietinės Komu
nistų Partijos komiteto susirin
kime draugas Stalinas pasakė 
dvi prakalbas — vieną prade
dant diskusijas, o kitą baigiant, 
šios jo prakalbos nepaprastai 
svarbios. Jis parodo, kaip reikia 
kovoti prieš trockizmą, kaip pa
gerinti partijos ir Sovietų vei
klą.

Gal neužilgo abi prakalbos 
pasirodys ir “Laisvėje.” Lai 
kiekvienas jas perskaito. Iš šių 
prakalbų labai daug gali pasi
mokinti ir mūsų amerikinis vei
kimas.

Dar priminsime draugams: 
“Laisvės” korespondentų ir ben
dradarbių suvažiavimas jvyks 
bal. 10 d. Prasidės 1 vai. po pie
tų. Prašome visus korespon
dentus — iš arti ir iš toli — 
pribūti laiku. Turėsime tiktai 
dvi sesijas. Tiek daug proble
mų, o tiek mažai laiko!

Drg. Andrulis jau maršru
tu© ja Connecticut valstijoje. 
Apart prakalbų sakymo, jis dar 
turės pasitarimus su draugais. 
Visi “Laisvės” skaitytojai turė
tų dalyvauti tuose pasitarimuo
se.

Lietuvių Komunistų Centro 
Biuras ruošiasi išleisti keturių 
puslapių buletiną apie komunis
tų santikius su katalikais, apie 
popiežiaus ir vyskupų paskelbtą 
komunizmui karą. Pasidarys ne
mažai išlaidų. Draugai ir orga
nizacijos turėtų paremti Agita
cijos Fondą.
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400,000 Mainierių Pergale
Kongresas Tyrinėsiąs Sėdėjimo Streikus, nors 

Roosevelto Valdžia Tam ir Nepritarianti
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas ir einantieji 
sujuom kongreso vadai ne
norėjo, kad kongresas imtų 
tyrinėti sėdėjimo streikus. 
Rooseveltas manąs, kad rei
kėtų bent palaukti, iki užsi
baigs 67,000 automobilių 
darbininkų streikas prieš 
Chryslerio korporaciją, kaip 
buvo pranešta bal. 3 d. •

Bet kongreso atstovų rū
mo taisyklių komitetas dau
guma balsų užgyrė įnešimą 
fašistinio kongresmano Dies 
tyrinėt sėdėjimo streikus.

Senatorius Byrnes įteikė 
senatui “pataisymą” prie 
Guffey-Vinson biliaus delei 
angliakasyklų, kur Byrnes

LIAUDIEČIA1 APSUPA 10,000 FAŠISTŲ
Madrid. — Ispanijos liau

dies armija bal. 3 d. užkirto 
kelia 10,000 Italijos ir Vo
kietijos fašistu, besitrau
kiančiu atgal linkui Cordo- 
bos, pietinėj Ispanijoj. Cor
doba yra fašistų tvirtuma 
šiame fronte.

Fašistai dabar bando pa
sitraukti į Belmez, vakarų 
pusėn. Bet juos krikdo val
džios lėktuvai, neatlaidžiai

Sovietų Atstovas Pašiepia 
Trockio Teisintojus

New York.—Trockio “ap
gynimo komisija” išvyko į 
Meksika neva “pernagri- 
nėt” Sovietu kaltinimus 
prieš Trockį, kaino vadą te
roristų ir galvažudžių, vei
kusių prieš Sovietų valdžią.

Wash ington. — Trockio 
gynėjai pasiūlė, kad Sovietų 
ambasadorius Troianovskis 
perleistų savo valdžiai troc- 
kininkų pakvietimą atsiust 
Sovietų atstovą i vadinamą 
“pernagrinėiima” kaltinimų 
prieš Trockį. Trojanovskis 
bal. 3 d. ta “pernagrinėii
ma” pavadino juokingu da
lyku. nes “nernagrinėtoiai” 
vra karšti Trockio gvnėiai; 
tai tikrumoj pats Trockis 
bus ir “pernagrinėjimo” 
galva.

Hitleris Siunčia Nuodų Du
jas prieš Liaudiečius

Valencia, Ispanija.—Liau
dies valdžia kovo 3 d. viešai 
pareiškė, jog Hamburge, 
Vokietijoj, vra kraunama į 
laivus didelis daugis nuo
dingų karo dujų. Jos gabe
namos Ispanijos fašistam 
prieš liaudiečius.

Labai puikiai padare Water- 
burio draugai. Komunistu Frak
cija turėjo parengimą ir pusę 
pelno paskyrė Agitacijos Fon
dui. O tai buvo $.50. Graži para- 
ma. Ką veikia kitų kolonijų 
draugai?

išstoja prieš sėdėjimo strei
kus.

Numatoma, kad Dies su
manymas bus kongrese bal
suojamas ateinantį ketvir
tadienį, o Byrnes šį pirma
dienį.

Atžagareiviai senatoriai 
pereitą penktadienį smerkė 
sėdėjimo streikus kaip “an
archiją;” tūli išsireiškė, kad 
tai esą pirmas žingsnis į re
voliuciją.

Progresyvis sena torius 
Norris ir pažangesni kong- 
resmanai gynė sėdėjimo 
streikus, kaipo teisėtą dar
bininkų kovos priemonę de
lei unijos pripažinimo ir są
lygų pagerinimo.

atakuodami nazius ir Mus- 
solinio fašistus bombomis ir 
kulkasvaidžių ugnim.

Bėgantieji atgal fašistai 
lieka faktinai apsupti, lyg į 
slastus įvaromi tarpkalnėse, 
15 mylimų nuo Cordobos.

Dabar fašistai Pozoblan- 
co-Cordobos fronte dar kiek 
laikosi tik Hinojosoj del 
Duque, bet ir čia jų padėtis 
esanti beviltinga.

Anglijai Negana Savo Plieno 
Sparčiai Ginkluotis

London. — Anglija taip 
smarkiai ginkluojasi, kad 
jos kasyklos ir fabrikai ne- 
paspėja pagamini kiek rei
kiant geležies ir plieno dir
bimui ginklų ir amunicijos 
ir statymui karo laivų. To
dėl Anglijos valdžia kovo 31 
d. panaikina muitinius mo
kesčius už paprasto plieno 
įvežimą iš užsienių. Iki šiol 
plieno įvežė jai Anglijon tu
rėjo mokėti po $15 muitų 
ant kiekvieno tono svetimo 
plieno.

Fordas Užtikrino Darbus 
Unijos Nariam

Kansas City, Missouri. — 
Fordo automobilių kompa
nija užtikrino Jungtinei Au
tomobilių Darbininkų Uni
jai, kad nebus paleidinėja
ma iš darbo unijistai darbi
ninkai. Todėl antrasis uni
jos vice-prezidentas Ed. 
Hali patarė streikieriams 
sėdėtojams apleist Fordo fa
briką ir sudaryt pikietą tik 
iš lauko pusės. Taip “sėdė
tojai” ir padarė bal. 3 d. Da
bar eina derybos tarp uni
jos ir Fordo atstovų. Strei
kas kilo todėl? kad tas fabri
kas paleidinė j o senesnius 
darbininkus.

Bilbao. — Savivaldiška 
Baskų Respublika, šiaurinėj 
Ispanijoj, paskelbė visuoti
ną vyrų mobilizaciją prieš 
fašistus.

ISPANIJOS ARMIJA 
UŽĖMĖ OVEJO IR 2 
KITU MIESTELIU
Madrid. — Ispanijos res

publikos valdžia kovo 3 d. 
pranešė, kad jos kariuome
nė sėkmingai grumiasi pir
myn per Cordobos provinci
ją, ir atėmė iš fašistų Vil- 
lahartą, Espielį ir Ovejo. Iš
mušdami italų, vokiečių ir 
ispanų fašistus iš Ovejo, re- 
spublikiečiai perkirto prie
šam gelžkelį iš Cordobos į 
Madridą. Jie paėmė nelais
vėn šimtus fašistų, tame 
skaičiuje 20 Mussolinio ar
mijos oficierių.

FAŠISTAI PERDAUG GI
RIASI LAIMĖJIMAIS 

PRIEŠ BASKUS

Burgos, Ispanija. — Faši
stai bal. 3 d. pasigarsino, 
kad šiauriniame fronte jie 
nukovę bei sužeidę “15,000 
baskų,” respublikos gynėjų, 
ir atstūmę juos atgal 4 my
lias, kad fašistam telikę tik 
16 mylių iki Bilbao,'sosti
nės Baskų Savivaldiškos Re
spublikos.

Bet šeštadienio žinios iš 
Hendaye, Franc., rodė, jog 
'baskai katalikai milicinin
kai, daugiausia mainieriai, 
atmetė fašistus vėl 4 mylias 
atgal.

Madrid. — Fašistai ke
liais atvejais buvo atstūmę 
baskus kiek atgal, bet bas
kai, darydami šturmingas 
kontr-atakas, atgriebė dau
gelį savo pozicijų, apart 
Gorbea kalno. Respublikie- 
čiai baskai, tačiau, apsupo 
fašistų raitelių būrį priekal
nėj. 30 jų užmušė ir tris pa
ėmė nelaisvėn.

Fašistai baisiausiu įnirti
mu atakavo resnublikiečius 
vokiškais ir itališkais tan
kais, šarvuotais automobi
liais. patrankomis, orlaivių 
bombomis, kulkasvaidžiais 
ir rankinėmis granatomis. 
Respublikiečiai mirtinu at
kaklumu gindami savo po
zicijas, atsakė fašistam 
smūgis į smūgį. Kova daž
nai perėjo į durklų ir peilių 
mūšius. Be kitko, buvo nuo 
kalnų ritami akmenys ir uo
los ant priešų.

Ispanijos valdžios žinio
mis, šiaurės-Bilbao fronto 
linija pasilieka beveik ta pa
ti, nepaisant desperatiškų 
šturmavimų iš fašistų pu
sės.

Baskai turi 75,000 jau ge
rai pralavintos ir tinkamai 
ginkluotos kariuomenės ir 
milicijos prieš daug maž to
kį pat skaičių nazių, italų 
ir ispanų fašistų.

Vėlesni United Press pra
nešimai iš Bilbao rodo, jog 
baskai liaudiečiai jau atsi
ėmė atgal Gorbea kalną iš 
fašistu ir privertė juos pa
sitraukt nuo Ochandiano. 
Nuviję priešus nuo kalnų, 
liaudiečiai nuplėšė fašistų

Perkeltas Varšavon Ja
poną Šnipas prieš SSRS

Maskva. — Japonija per
kėlė į Varšavą savo šnipą S. 
Hiroshimą, buvusį Japonų 
atstovybės narį Maskvoj. 
Hiroshima buvo mokytojas 
trockistų teroristų, kaip jie 
patys liudijo laike savo by
los Maskvoj. I. A. Kniazev 
ir kiti du trockistai tada 
parodė, kad jie buvo išdirbę 
sekančius planus prieš So
vietus: Kai prasidės karas 
prieš Sovietų šalį, tai troc
kistai sprogdins Sovietų ge- 

' ležinkelius, tiltus, degins 
ginklų ir amunicijos sandė
lius, ardys Raudonosios Ar
mijos traukinius ir užkrės 
mirtinų ligų bakterijomis 
vagonus, kuriais- bus gabe
nama sovietinė kariuomenė.

NAUJI ROMOS PULKAI PRIES ISPANIJĄ
Paryžius. — Havas žinių 

agentūra praneša, jog kovo 
23-24 (I. buvo iš Italijos at
siųsta dar 10,000 ar dau
giau kareivių Ispanijos fa
šistam per prieplauką Ca- 
dizą.

Šaunus Sovietų Lakūnų Žygis 
Cordoboje

Cordoba, Ispanija. — Fa
šistai praneša, jog 15 sovie
tinių lėktuvų netikėtai už
klupo fašistinę tvirtumą 
Cordobą. Jie skrido visai 
žemai ir savo bombomis per 
kelias minutes padarė labai 
didelių nuostolių šiam fašis
tų centrui.

New Yorko Times kores
pondentas stebisi nepapras
tu greičiu ir smarkumu tų 
sovietinių orlaivių. Apart 
padarytos fašistam medžia
ginės žalos, tie orlaiviai nu
kovę 50 asmenų.

Yra suprantama, jog šiuo 
žygiu buvo keršijama fašis
tam už tai, kad jų lėktuvai 
šiaurėje, Durangoj, bombo
mis ir kulkasvaidžiais išžu
dė 200 nekariškių gyvento
jų ir sužeidė 600. Ten fa
šistų lakūnai, be kitko, iš
sprogdino 8 bombas stačiai 
ant protligių ligonbučio su 
1,500 įnamių ir kulkasvai
džiais žudė jo slauges ir tar
nautojus. •

Atšauktas Visuotinas Strei
kas Wilmingtone, Del.

Wilmington, Del. — Ka
dangi trokų savininkai jau 
sutiko derėtis del streiko 
baigimo su vežikų unijos at
stovais, tai miesto darbo 
unijų centras atšaukė visuo
tina streiką, kuris buvo pa
skelbtas bal. 3 d.

iškelta karališką vėliavą. 
Pagrobė daug priešų ginklų 
ir amunicijos.
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Darbininkai Užėmė For
do Automobilių Fabriką

Kansas City. — Fordo au
tomobilių vietinis fabrikas, 
atmokėdamas darbininkams 
algas už pereitą savaitę, 
įdėjo į. “pėdžių” konvertu- 
kus daugeliui senų darbinin
kų pranešimus, kad jie yra 
paleidžiami iš darbo. Jung
tinė Auto. Darbininkų Uni
ja pamatė, kad Fordas mėto 
laukan darbininkus, išdirbu
sius pas jį 5 iki 24 metų, o 
jų vietas atiduoda sau pa- 
tinkamiem naujokam. Todėl 
1,400 darbininkų paskelbė 
sėdėjimo streiką ir tuoj už
ėmė Fordo fabriką. Bema
tant, tūkstančiai kitų darbi
ninkų pradėjo demonstruo
ti prie fabriko, užgirdami 
sėdėjimo streiką ir Jungtinę 
Auto. Darbininkų Uniją.

O Italija, kaipo narė tarp
tautinės nesikišimo komisi
jos, jau mėnuo atgal buvo 
pasirašius sustabdyt siunti
mą savo neva “liuosnorių” 
kareivių prieš Ispanijos res
publiką.

Ispanų Respublikiečiai Žy
giuoja Trijuose Frontuose

Madrid. — Ispanijos ar
mija vis žygiuoja pirmyn 
Cordobos, Asturijos ir EI 
Prado frontuose ir atmuša 
priešus Baskų krašte, šiau
rėje, kaip praneša N. Y. 
Times korespondentas H. L. 
Matthews (sekmadienio nu- 
meryj).

Respublikos gynėjai at
metė fašistus mylią ir ket
virtadalį atgal ties Aravaca, 
Mądrido srity j, ir pagrobė 
23 priešų kulkasvaidžius.

Cordobos fronte respubli
kiečiai šiomis dienomis yra 
pasivarę virš 12 mylių pir
myn. Fašistai jau pradeda 
bėgti iš Penarroya, gausin
gų angliakasyklų centro.

Asturijoj respublikos ka
riuomenė atėmė iš fašistų 
Somiedo ir nubloškė juos 
virš 4 mylių atgal.

Baskų krašte, šiaurėj, re
spublikiečiai išmušė fašist- 
tus iš Borbea kalno.

Bet liaudies valdžia pata
ria respublikos gynėjams 
perdaug nepasitikėti, kad 
fašistai jau “kaip ir nuga
lėti.” Numato naujus štur- 
mingus ofensyvos žygius iš 
fašistų pusės.

Paskutinėmis žiniomis, ne 
10,000, bet 15,000 nazių ir 
italų fašistų traukiasi atgal 
ar bėga Cordobos fronte.

Salamanca, Ispanija.—Fa
šistai praneša, kad jie at
ėmę iš liaudiečių porą kai
mų Guadalajaros fronte ir 
atsikertą prieš respublikos 
jėgas apie 30 mylių nuo 
Burgos, fašistų “sostinės.”

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

, , ■■■------------------lis
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PAKELTA ALGA UŽ 
REGULIARI DARBĄ 

IR VIRŠLAIKIUS
NEW YORK. — Praeitą 

penktadienį vakare minkš
tųjų angliakasyklų kompa
nijos pasirašė dvejų metų 
sutartį, su Jungtine Mainie
rių Unija. John L. Lewis, 
unijos prezidentas, su ki
tais jos vadais išreikalavo, 
kad kasyklų savininkai pri
dėjo po 50 centų algos per 
dieną keturiem šimtam tūk
stančių mainierių.

Tuo būdu minkštosiose 
angliakasyklose š i aurinėse 
valstijose pamatinė mainie- 
rio alga bus $6, o pietinėse 
valstijose—$5.60 per dieną.. 
Kompanijos turės mokėti’ 
pusantro sykio tiek už virš
laikius, virš 35 valandų sa
vaitės.

Dirbantiem nuo tonų pri
dedama po 9 centus už kiek
vieną toną. Dirbantieji prie 
mechaniško anglies krovimo 
ir prie konvejerių (didelių 
judamųjų diržų, kuriais per
leidžiama anglis) gaus po 70 
centų daugiau per dieną.

Unija iš pradžios reikala
vo 30 valandų darbo savai
tės. Bosai spyrėsi pailgint 
darbo laiką iki 40 valandų; 
per savaitę, iki, pagaliau,; 
susitarta palikt 35 valandas, 
kaip ir prie senosios sutar
ties.

Naujoji sutartis yra dide
lis laimėjimas Jungtinės 
Mainierių Unijos ir Indus
triniu Unijų Organizavimo 
Komiteto. 400,000 mainierių 
faktinai tik vieną dieną nė
jo darban. Dar niekad pir- 
miaus Amerikoj toks didelis 
darbininku- skaičius taip 
greit nelaimėjo, kaip dabar 
minkštųjų a n g 1 i a kasyklų 
mainieriai.

Sugrįžo Darban 15,000 Ge
neral Motors Streikieriy
Flint, Mich. — Sugrįžo 

dirbt 15,000 General Motors 
auto, darbininkų, kurie bu- 

>vo pradėję naują sėdėjimo 
streiką. Unijos prezidentas 
Homer Martin juos nupeikė, 
kad sustreikavo, neatsiklau- 
sdami unijos viršininkų.
Prasidėjo derybos su Gene

ral Motors bosais. Darbi
ninkai skundžiasi, kad Gen
eral Motors laužė sutartį, 
kuri buvo nesenai padaryta 
su unija.

SUŠAUDĖ 50 CHINŲ 
RAUPUOČIŲ

Hongkong, Chinija.—Pa
sitvirtina žinia, kad kariuo
menė sušaudė 50 sergančių 
“nepagydomais” r a u p a is 
chiniečiu už tai, kad jie iš 
savo kolonijos eidavo uba
gauti.

Bilbao, Ispanija. — Fašis
tu lėktuvai bombomis išžu
dė 400 civilių gyventojų Du
rango ir apygardoj.
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bet neminėjo skandinaviškų šalių sava
norių.

Vėliau ateinančios iš Ispanijos žinios, 
tačiau, praneša, kad ten dalyvauja ir da
nų ir švedų.

Pasak RUNA žinių agentūros prane
šimo, vienoj švedų savanorių divizijoj 
kovojo 56 asmenys. Iš jų šiuo tarpu fron
te pasiliko tik 6. Keturi tapo užmušti, o 
46 sužeisti. Pasirodo, kad šis švedų sava
norių būrys nuvyko Ispanijon pradžioj 
karo ir ten yra gerai pasirodęs kovose.

Kovoja Ispanijoj ir airių savanorių, bet 
šių yra« abiejose pusėse. Airijos fašistai 
pasiuntė būrį savo fašistų, bet nemažai 
airių yra lojalistų pusėje.

Kas Gero, Kas
Taisytino?

■%

A. P. L A. REIKALAI

PenAi Socialistai Suomijos 
Ministerijoj

Naujasis Suomijos respublikos prezi
dentas Kailio pakvietė Progresyvės Par
tijos atstovą, A. K. Cajander, sudaryti 
valdžią. Pastarasis sudarė naują valdžią 
iš penkių socialistų ir penkių progresy
vių. Suomijos Social-Demokratų Partijos 
prezidentas Vaino Tanner paskirtas fi
nansų ministeriu, o kiti socialistai užima 
susisiekimo, prekybos, ir kt. mažesnių 
ministerijų valdymo vietas.

Užsienio reikalų ministeriu paliktas 
tas pats dr. Holsti, kuris nelabai senai 
lankėsi Sovietų Sąjungoj.

Suomijos parlamentą sudaro 300 ats
tovų. Iš jų aiškūs valdžios palaikytojai 
yra 143.

Dejuoja
So. Bostono lietuvių kunigų laikraštis 

dejuoja dėl to fakto, kad Ispanijos liau- 
diečių (lojalistų) fronte kovoja nemažai 
ir lietuvių. Jam nepatinka ir tai, kad 
mes renkame Ispanijos kovotojams au
kas. Jis net atskaitų nori.

“Darbininkas” guodžiasi: “Bet ‘tova- 
ryščiai’ teparodo savo pasekėjams, Ispa
nijos ‘lojalistų’ karo fronte nors vieną 
lietuvių ‘ komunistų ‘lyderį’.”

Mes tam laikraščiui galime tiek šiuo 
tarpu atsakyti: Kai ateis laikas, bus pa
rodyta ir “lyderiai,” bus parodyta, kas iš 
lietuvių kovoja Ispanijoj už demokratiją.. 
Dabar reikia dėti visos pastangos nuga
lėjimui Ispanijoj fašizmo.

Dešini y Socialistų Suvažiavimas
Tuo metu, kai Chicagoj įvyko Ameri

kos Socialistų Partijos suvažiavimas, 
New Yorko valstijos dešinieji socialistai 
turėjo savo suvažiavimą. Jame nutarė 
pakeisti savo vardą: iki šiol jie vadinosi 

’ čia “People’s Party” (“Žmonių Partija”), 
b dabar vadinsis dalimi Amerikos Social- 
Demokratų Federacijos.

Dešinieji mano, kad vadintis partija 
; nėra tikslu, kadangi jie įeiną, į Ąįhierikos 

Darbo Partiją, veikiančią "NeW'1 Yorko 
valstijoj.

Šis vardo pakeitimas, matyti, buvo pa
darytas tuo tikslu, kad apėjus tą Darbo 
Partijos nutarimą, kuriuo draudžiama į 
Partiją priimti “kitas partijas.”

Pačiam suvažiavime, pasak “New Lea
der” aprašymo, pasireiškė daug kritikos 
Darbo Partijos vadovybei. Pasirodo, kad 

. tūli assemblymanai (New Yorko valsti
jos žemesniojo seimelio nariai), kuriuos 
toji partija laike rinkimų užgyrė kaipo 
progresyvius, balsavo prieš konstitucijos 
pataisymą, ribuojantį vaikų darbą!

Social-demokratai ruošiasi savo kon
vencijai, kuri įvyks gegužės mėnesio pa
baigoj Pittsburgho mieste.

Ar Tai Gražu?
Dešiniųjų socialistų (social-demokra- 

tų) organas “New Leader” išlieja daug 
pagiežos prieš Amerikos Socialistų Par
tijos suvažiavimą, įvykusį Chicagoje. 
Laikraštis pareiškia, jog dabar Amerikos 
Socialistų Partiją valdą komunistai. Tai 
nieko toliau nuo tiesos. Komunistai turi 
savo partiją ir jie joje veikia. Socialistų 
Partijon sulindo trockistai,* kuriuos 

. “New Leader” krikštija “komunistais.” 
Bet šitaip daryti negražu. Trockistai 
šiandien nuo komunistų stovi daug to- 

~ liau, negu dešinieji socialistai. Su deši
niaisiais socialistais komunistai susitaria 
iki tam tikro laipsnio nors Ispanijos 

- klausimu, o su trockistais—nieko pana
šaus.

Lietuvos Kunigų Demagogija
Drg. Juraitis “Raud. Artojuje” rašo:

“XX a.” skelbė naujieną: sumanė elek- 
trifikuot Lietuvą. Ar ne kilnus užsimoji
mas? Ar nenuostabu bus, kad Lietuvos 
fašistai elektros srove apšvies Lietuvos sa
manotas bakūžes? šitą užsimojimą “XX 
a.” sūmanė įvykdyt per “tautos atsiklau- 
simą”. Jis talpino ankietą Lietuvos elek
trifikacijos klausimu. Koks demokratiz
mas? Ištikrųjų iš tokio sumanymo fašis
tai gali kokio nors galo susilaukt. Juk vi
sa Lietuvos liaudis dalyvaus elektrifikaci
joj. Galima laukt, khd “XX a.” ši1© •.suma
nymo įgyvendinimui netrukus seimui įneš- 
pasiūlymą: visą Lietuvą paverst darbo sto
vykla (hitleriškai—koncentracijos lage
riu), o visą Lietuvos liaudį suvarys ton sto- 
vyklon akmenų tašyt, kurių pelnas eis el- 
ektrificajos reikalams. Mat lėšų trūksta, 
tuo nusiskundžia ir “XX a.” ir siūlo, pagal 
kalėdavimo paprotį—pradėt ubagauti. Iš
tikrųjų gal tokiu būdu ir galės surinkti 
gražią sumą pinigų, o paskui bilėtą nusi
pirkus, į užsienį pasprukt. Net ir į Ame
riką siųs savo kalėdotojus.
Rašytojas nurodo, kad šis klerikalų ir 

fašistų manevras pravirs, “kaip jau pra
virto ne vienas panašus manevras.” Lie
tuvos kunigija, teigia d. Juraitis, tikru
moj mąsto daugiau apie Ispaniją, negu 
apie elektrifikavimą Lietuvos. Kai ten 
fašistų “valdžia” bus supliekta, kai de
mokratija laimės, tai ir pačioj Lietuvoj 
pradės darytis kunigams karšta ir be 
elektros.

Nuo pereito “Laisvės” ‘ šeri
ni nkų suvažiavimo prabėgo jau 
metai. Tame suvažiavime, kaip 
ir pirmesniuose suvažiavimuose, 
šėrininkai diskusavo—planavo 
kaip dar daugiau išplėsti dien
raštį “L.”, kaip patobulinti raš
tus, idant būtų prieinamesnis 
laikraštis plačiom darbo masėm, 
trumpai, padaryti “Laisvę” liau
dies laikraščiu. Tam priimtos 
rezoliucijos ir tt.

Šiandie, manau, visi sutiksi
me, kad per pastaruosius me
tus minimo suvažiavimo tari
mai ir pageidavimai buvo kūni- 
jami gyvenimai! ant kiek tai 
buvo galima. Pavarčius šių die
nų “Laisvę” ir palyginus su 
praeities “Laisve” tuojaus ma
tosi skirtumas, kaip rašte, taip 
technikoj — padaryta nemaža 
pažanga...

• Vienok, ar jau viskas, tobula 
ir ar jau nieko neliko taisytino? 
Taip, yra trūkumų ir išvakarė
se šėrininkų suvažiavimo, bal. 
11 d., manau, bus ne pro šalį pa
gvildenti apie tai, kas taisytina.

Kas liečia dienraščio politinės 
linijos, neprisieina kalbėti. Aiš
ki ir nesvyruojanti. Tačiaus te
chniškąją raštų pusę reikėtų 
tobulinti. Ir čia suglaustoj for
moj patieksiu savo pasiūlymus. 
Pradėsime nuo Krislų.

1. Krislai skaitomi plačiausia 
ir į juos reikėtų atkreipti dau
giau atydop rašant, čia skaity
tojas turėtų rasti tuos svarbiau
sius branduolius iš politikos ir 
revoliucinio judėjimo. Iš šios 
vietos reikėtų iškraustyti ant 
antro puslapio bent kokia pole
mika su tokiais Strazdais, Tys- 
liavomis ir pan.

2. Pirmo puslapio pasaulinės 
žinios. Mano supratimu, čia 
trūksta įvairumo. Tankiai pora- 
trejetas žinių užima visą pus
lapį. Reikėtų trumpinti ii’ dau
giau jų. Jei sakysime, žinia yra 
didelės svarbos ir reikalinga 
platesnio aprašymo, tai pradžią 
dėti pirmame puslapy, o tąsą 
perkelti į vidurinius puslapius, 
tokiu būdu paliks vietos kitom 
žiniom.

3. Antras puslapis. Editoria- 
lai, straipsniai ir šiaip svarbes
ni raštai. Apie šį puslapį tik 
tiek galima pasakyti: nekurie 
editorialai perilgi.

4. Trečias, ketvirtas puslapiai 
įvairiuojasi. Seredomis telpa 
Moterų Skyrius. Ketvirtadie
niais angliškas skyrius, gi pen
ktadieniais Įvairumai, o šešta
dieniais Meno Skyrius. Aišku, ir 
šie skyriai neliuosi nuo trūku
mų, ypatingai angliškas skyrius 
skystokas, jame stokuoja politi
nių “vitaminų .

5. Korespondencijos. Tiesa, 
turinys korespondencijų nemažą 
progresą padarė, bet stylius dar 
vis pasilieka senoviškas, ši laik
raščio dalis reikalauja reformų. 
Kaip dabar kad telpa korespon
dencijos, drąsiai galima sakyti, 
labai mažas skaičius skaitytojų 
jas skaito. Kodėl? Ar todėl, kad 
jos nesvarbios? Ne, jos svar
bios, bet čia yra kita priežastis. 
Dabar ve kaip yra. Korespon
dencijų antgalviai: PHILA
DELPHIA, PA., PATERSON, 
N. J., SCRANTON, PA., BAL
TIMORE, ' MD., BOSTON, 
MASS, ir tt. Tankiausia po tais 
dideliais miestų vardų antgal- 
viais jokio kito antgalvėlio nė
ra, apie ką rašoma, o seka sau
sai raštas — korespondencija. 
Pasekmė: apart autoriaus .ir to 
miesto skaitytojų vargiai kas 
kreipia į jas domę — nepatrau
kiančios.

Manau, yra svarbiau žinia, 
įvykis, o ne miesto vardas. Da
bar dedama didelėm raidėm 
miesto vardas, o kas ten įvyko, 
smulkutėm raidėm arba visai 
nieko (kalbu apie antgalvius). 
Kodėl nedaryti kaip tik priešin
gai. Pav.:
SUSTREIKAVO 500 SIUVĖJŲ, 
DARBININKAI SUSIORGA

NIZAVO Į UNIJĄ.. .
Baltimore, Md. — Bal. 1 d. 

darb.. .
Taip rašoma korespondencija 

patrauks skaitytoją prie skaity
mo ištisos korespondencijos ir 
tuomi taps supažindintas suktą
ja kova, vedama tam mieste ir 
šiaip veikimu. O tas svarbu, to
dėl, kad vieno miesto darbinin
kai pasidalina žiniomis su kito 
miesto darbininkais, taipgi pa
tyrimais ir tt.

Apie vietines, arba New Yor
ko žinias — raštus, palieku vie
tiniams.

Tai tokie mano pasiūlymai 
tobulinimui dien. “L.”. Suva
žiavę šėrininkai, esu tikras, 
kaip pirmiau taip ir dabar pa
darys gerų tarimų ir šiais me
tais dienraščio gerinime abel- 
nai. Taipgi suvažiavę korespon- 
dentai-bendradarbiai be abejo
nės turės ant dienotvarkio 
svarbiausiu punktu,, tai rašto 
techniką, tai gal ir mano šie ke
li žodžiai bus šiokia tokia kon
tribucija. V. JSenkevičius.

Svarbūs Susirinkimai
APLA. kuopų susirinkimai 

balandžio mėnesį labai svar
būs : rinkimas Centro Komite
to ir Seimo delegatų. Tik ke
lios kuopos turėjo rinkimus 
kovo mėnesį. Todėl didelė di
džiuma kuopų turės rinkimus 
balandžio mėn.

Kuopų valdybos turėtų atvi
rutėmis ar kitokiais būdais in
formuoti savo narius apie su
sirinkimų svarbumą ir ragin
ti, kad visi nariai dalyvautų. 
Visi nariai bendrai turėtų da
bar svarstyti savų organizaci
jos reikalus ir įvairius suma
nymus siųsti Seiman. Kad ir 
toliau nuo Centro gyvuojan
čios, kuopos turėtų dėt pastan
gas prisiųsti delegatus. Pa
vyzdingai pasielgė 4 kuopa, 
Shenandoah, Pa., išrinkdama 
net 4 delegatus.

Nurodymai apie rinkimus 
Centro Komiteto ir Seimo de
legatų randasi kovo mėn. Cen
tro laiške. Tais nurodymais 
reikia vaduotis.

Jeigu iki savo susirinkimų 
kuopos aplaikytų pertvarkytą 
vienybės planą, tai susirinki
muose turėtų apsvarstyti ir sa
vo nuomonę Centrui pranešti. 
Bet jeigu šiame mėnesyj tas 
planas kuopų nepasiektų, tai

tada gegužės mėnesio susirin
kimuose teks jisai apsvars
tyti.

Visus Seimui sumanymus, 
delegatų vardus ir adresus, 
balsavimo pasekmes reikia 
tuojaus po kuopų susirinkimų 
Centran pasiųsti.

Balandžio mėnesio susirin
kimuose taipgi galima priimti 
ir naujus narius su vajaus lai
ku nustatytu įstojimu, jei tik 
tie nariai buvo prirašyti iki 
bal. 1. Todėl, jei dar yra nau
jų narių, nereikia nieko abe
jot—galima juos priimti ba
landžio mėnesio susirinkimuo
se. Be to, ir vajui pasibaigus 
nereikėtų sustot naujus narius 
prirašinėti. Vajus, ar ne va
jus—visada galima gaut nau
jų narių. Todėl visi ir darbuo
kimės.

Seimas įvyks- laike dviejų 
švenčių—geg. 30 ir 31, Pitts
burgh, Pa. Tad ir nuolatos 
dirbantiems bus paranku būt 
Seimo delegatais ir laiku su
grįžti į darbą. Visi turėtumėm 
žiūrėti, kad šis APLA. 27-tas 
Seimas būtų skaitlingas dele
gatais ir vaisingas gerais tari
mais.

APLA Centro Sekr.,
J. Gasiunas.

Sveikinimai ’’Laisvės” 
Suvažiavimui

Barcelona, I s p a n i j a.— 
Prancūzė ispanų fašistų šni
pė Jeanne George įsimylėjo 
liaudies policininką ir jam 
prisipažino, ką jinai veikė. 
Tapo įkalinta 20 metų.

Trockistai šiandien yra priešakinys bū
rys fašizmo. Jie gelbsti fašizmui apsi- 
maskavę kairiomis frazėmis. Jie komu
nistus puola, Sovietų Sąjungą šmeižia, 
Ispanijos ir Francijos Liaudies Frontus 
niekina ir jiems .kenkia panašiai, kaip 
fašistai.

į į Akiregyj to, “New Leader” trockistus 
vadina komunistais, o socialistus “socia
listais” (kabutėse). Tai prasta logika irlistais” (kabutėse). Tai prasta logika 
dar prastesnė dešinių politinė dora!

■■■................—M——

ĮĮĮ’ Skandinavai Ispanijoj
Aną dieną mes šitoj pačioj vietoj ste- 

uįėjomės, kad angliški laikraščiai, minė- 
’Ž’(jam i apie kovojančius savanorius Ispa
nijos lojalistų eilėse, suminėjo vokiečius, 
/francūzus, lenkus, lietuvius ir kt. tautas,

<

Katinas Wise 4tsafeo
Trockistų suorganizuotas “Komitetas 

Ginti Trockini” bando pasigauti kiekvie
ną žymesnį žmogų. Rašinėja laiškus, 
siuntinėja literatūrą, kalba asmeniškai 
kiekvienam šiek tiek viešam gyvenime 
pasirodžiusiam darbuotojui.. Minėtas 
komitetas turi įtraukęs į savo tarpą kele
tą profesorių ir kitų politiniai nesusitu
pėjusių asmenų, kuriuos dabar ir naudo
ja trockizmo nuodų skleidimui žmonose.

Vieną tokių pakvietimų gavo paskil- 
bęs liberalas, rabinas S. S. Wise. Nieko 
nelaukęs, šis rabinas pasiuntė minėtiems 
džentelmanams atsakymą* kurio kopija 
įtalpinta “Soviet Russia Today” žur
nale. .

Savo laiške rabinas Wise nurodo, kad 
kovoti už politinę Trockini prieglaudą 
būtų tuščias dalykas, kai jis tą prieglau
dą turi Meksikoj. Kovoti už “laisvę žo
džio,” būtų dar durnesnis dalykas, ka
dangi Trockis tą žodį turi! Jo raštus 
(šmeižtus prieš komunistinį judėjimą ir 
Sovietų Sąjungą) talpina patys dešiniau- 
si laikraščiai, hearstinio tipo laikraščiai 
ir už tai.Trockis gauna brangiai užmo
kėti.

Trockistai, kaip jau mes seniau nuro
dėme, surado kitą “pagrindą” puolimui 
ant Sovietų. Sąjungos: Trockis paskelbė, 
būk Sovietų Sąjungoj šiuo tarpu pradė
tas ąnti-žydiškas judėjimas; būk kova

CHAMBĖkLA
užims dabartinio Anglijos premjero Stanley 
Baldwin vietą po karaliaus Jurgio karunavi*

mo gegužes menesį.

Balsas Iš Cleveland© “Lais
ves” Suvažiavimo Reikalu

Aplaikėme laišką per drg. 
K. Romandienę iš Clevelan- 
do ir $19.00 aukų' “Laisvės” 
Bendrovės S u v a ž iavimui. 
Aukavusių yra sekamai:

Po $1: P. Lesnikovskis, J. 
Daminaitis, Lipnickas, Sa- 
muolienė, Ch. Dargužis, J. 
Vaupša ir Andriuškevičius. 
B. Kirstukas, 95c. Po 50c.: 
K. Romandiene, Maziliaus
kas, P. Boika, Račkaitis, A. 
Dočkus, J. Mažeika, S. Ma
žeikienė, Pucevičienė, Ginei- 
kienė, Dr.. Simans ir S. Ka- 
zelionis. J. Rudis, 35c. Po 
25c.: R. Kliauga, J.’ Vasi
liauskas, P. Nemura, P. 
Rodgers, M. Valentą ir 
Naujokienė. Karsokienė 10 
centų.

Draugė Romandiene ra
šo: smulkių surinkta $4, vi
so $20.

“Vardai ne visi teisingai 
tapo surašyti. Aš manau, 
kad: kai kurių aukos ar visai 
nepažymėtos ar neteisingai 
pažymėtos, bet mes pinigų 
radom $20. Draugai, kurių 
vardai nepažymėti, atleiski
te. Visiems aukavusiems ta
riame ačiū. K. Romandiene, 
rengimo komisijos narė.”

P. S. Pinigų aplaikėme 
$19.00, nes vieną dolerį 
draugai išmokėjo K. P. vie
tos skyriui, sulig savo su
sitarimo. “L.” Adm.

Tacoma, Wash.
P a s v eikinimas “Laisvės 

dalininkų suvažiavimui iš 
tolimųjų vakarų, kuris 
skamba sekamai:

“Sveikinu- dienraščio ‘Lai
vės’ suvažiavimą ir linkiu iš 
gilumo savo širdies, kad 
dienraštis ‘Laisvė' gyvuotų, 
bujotų ir stiprėtų; kad jis 
šviestų ir vadovautų darbi
ninkų klasei visose jos kovo
se, kaip kad vadovavo iki 
šioliai ir vestų iki galui dar-

bininkų klasės pasiliuosavi- 
mą iš alginės vergijos. Lai 
gyvuoja ‘Laisvės’ Dalininkų 
Suvažiavimas! Lai gyvuoja 
‘Laisvė’!

“Kartu su šiais linkėji
mais siunčiu $1 auką. Gaila, 
kad d a u g i aū neišgaliu. 
Draugiškai, V. Kavaliaus
kas.”

Nashua, N. H.
Pas mus lankės d. E. Vilkai

tė su prakalbų maršrutų. Tai 
buvo kovo 14 ir 15 dd. Bet 
žmonių lankėsi nedaug. Neži
nia, kodėl Nashua lietuviai dar
bininkai neįvertina tokių paren
gimų, kaip prakalbos. Man ro
dosi, kad turėjo būti pilna sve
tainė publikos, nes čionai retai 
prakalbos įvyksta.

Draugai, jau laikas būtų pa
busti ir pradėti ką nors veikti. 
Visi matote, kas dedasi visam 
kapitalistiniam pasaulyje, kaip 
kapitalizmas smaugia be jokio 
pasigailėjimo. Ogi mūsų bro
liai darbininkai nė nepamislija, 
kad reikia vienytis ir kovoti už 
savo reikalus.

Draugė Vilkaitė labai gerai 
nurodė, kas yra darbininkiškas 
judėjimas.

Buvo renkamos aukos dėl pa
dengimo lėšų. Aukojo sekamai: 
A. Viekšnis 50c.; po 25 c. J. 
Virbickas, F. Vainauskas, Paz- 
niokas, A. Judyckas, K. Baraus
kas, V. Vilkauskas, V. Alikonis, 
J. Simutis; su smulkiomis su
rinkta $3.80.

15 d. kovo buvo vien tiktai 
moterims duota pamokos kas 
link sveikatos. Nors jų taipgi 
buvo nedaug, bet buvo užganė
dintos d. E. Vilkaitės pamoko
mis. Moterys suaukavo irgi 
$1.45. Aukų viso surinkta $5.25. 
Tariu visiem dalyviams ir au
kautojams širdingai ačiū.

prieš trockistus reiškia kovą prieš žy
dus! Šituo “pagrindu” trockistai, mano 
pasigauti visą eilę žydų veikėjų ir nu
statyti juos prieš komunistus ir Sovietų 
Sąjungą. Rabinas Wise labai teisingai 
tiems džentelmanams atsako ir šiuo rei- >

kalu. “Jeigu kiti jo kaltinimai prieš So
vietų vyriausybę yra tik tiek paremti, 
kiejt, anti-semitižmas,” rašo Wise, “tai 
Trockis tuomet neturi jokio rimto kal
tinimo.”

Atsakyta rimtai ir teisingai!
i.

Dabar turiu priminti, kad 
ALDLD 42 kuopa rengia pra
kalbas 30 d. balandžio, O’Don
nell svetainėje, 20 High Street. 
Draugai ir draugės įsitėmykite 
gerai, nes bus geras kalbėtojas 
iš Chicagos; V. Andriulis, “Vil
nies” redaktorius. Jis mum-duos 
labai gerų pamokų ir turim su
sirinkti visi ir visos, visa lietu
viška minia, išgirsti jo prakal- / 
bas Nas hues Darbininkas.

WMWWW-........."
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Puslapis Trečias

Religija ir Mokslas
Apie religijos priešinimą

si mokslui mes turime labai 
daug davinių. Istoriniai už
rašai mums pasako, kaip 
pasibaisėtinai žiauriai krik
ščionybė kovojo prieš senes
nių laikų mokslininkus ir 
prieš visą jų minties ir ty
rinėjimų pažangą.

Religija liepia tikėti, o 
mokslas ragina žinoti. Re
ligija remiasi neva dievo žo- 
džiu-biblija, o mokslas-pa- 
tyrimais ir įrodymais, ku
rie sutrempia biblijos pasa

gėles.
ę Tiesa, šiandien religija 

nebeturi tokios galios, ko
kią turėjo senovėje. Moks
lo pažangos ji negalėjo už
gniaužti taip, kaip ji ryžosi. 
Jos galia mokslo slopinimui 
sumenko. Tačiau, davinių 
turime užtektinai, kad {ma
čius religiją esant dar ir 
šiandien pastojančią kelią 
visokiai pažangai.

Religinių vadų suplanuo- i TZ 00 ,. ., 1 ' 1 .. . . Kovo 23 dtos ir įkurtos pasauliniai !A p s k ri 0 
garsios stebuklų vietos, !t
šiandien nustoja savo vardo gekr? D? M^šolomskui. Be jo, 
Jr tos turėtos svarbos, ste- kalbėjo A. Onda, Darbininkų 
būklingų vietų, kuriose li-

* goniai atgauna sveikatą, ak
li praregi, raiši meta lazdas 
ir gražiai atsitiesę gali vaik- kiutė kalbėjo jaunuolių klau- 
ščioti be ramsčių, buvo viso- simu. Draugas šolomskas pa
se šalyse. Tik įtikėk—ir bū- &erą prakalbą, kuri ap-

tatai, aiškino, jog sumaži
nimu moteriai gimdymo 
skausmų yra “naikinama 
viena pirmapradžio moters 
prakeikimo dalis,” kurią, va
dinasi, uždėjo jai pats die
vas, už tat, kad ji moteris...

Jei šiandien bažnyčia yra 
truputį pakitėjusi, tai, aiš
ku, tik dėlto, kad ji nebetu
ri galios. Jei ji galią turė
tų, tai ir šiandien liepsno
tų laužai deginą eretikus.

Bažnyčia, nebeturinti ga
lios pati, pataikauja toms 
valdžioms, kurios turi ga
lią. Ji sako, kad visokia vy

riausybe paeinanti nuo die
vo ir už tų vyriausybių pa
laikymą kalba maldas. Ta
čiau, šį seną posakį ji sako 
jau nebe visur. Pavyzdžiui, 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bės ji nepriskaito nuo dievo 
paeinančios. Ji kovoja, 
šmeižia ir niekina šią vy
riausybę. Jei sumanytų, tai 
ir visus pasakos velnius pa
kartų ant jos.

Pažinti istorinę religijos 
rolę yra itin svarbu. Nema
žiau yra svarbu įžiūrėti ir 
šiandieninę jos rolę. O ta
tai nesunkiai galima pada
ryti skaitant laisvo turinio 
knygas ir blaiviomis akimis 
žvelgiant į bėgantį gyveni
mą. St. Jasilionis.

Penn Square Teatre rodys 
šveicarišką judį “Eternal 
Mask”, šiame teatre rodoma 
visuomet geri paveikslai. No
rint gerą 
tyti, Penn 
siekti.

jo dį-j u džius
Square gali

15-to Apskr.

pama
tu at-

Komi-

mykla, kuri vienu trečdaliu 
pigiau išrenduoja elektrą gy
ventojams,. o vis tiek pasidaro 
gražaus pelno. Gi šita plėšikė 
tik vienais metais sužeria apie 
7 milionus dolerių iš CIevelan
do žmonių. Miestas turėtų nu
savinti ją.

ir

Įvairios Cleveland© Žinios

ALDLD 
tetas turės savo susirinkimą 4 
d. bal., 920 E. 79th St. Nariai 
visi atsilankykite. Yra daug 
svarbių dalykų apsvarstymui. 
Susirinkimas įvyks 10 vai. ry
te Geistina, kad ir alterna- 
tai dalyvautų.

“Laisvės”, “Vilnies” skaity
tojai ir rėmėjai, visi pasižymė
kime storai 11 d. balandžio. 
Tą dieną yra rengiamas spau
dos 
gi a 
kos 
viai
kimės iš 
tų ir juos paplatinti tarpe sa
vo kaimynų-draugų. Dr. J. N. 
Simans, 920 E. 79th St., tvar- 

1 ko ir išduoda tikietus.

“Spring Festival”. Jį ren- 
keturių tautų darbininkiš- 
spaudos rėmėjai. Lietu- 
neturime atsilikti. Steng- 

kalno įsigyti tikie-

Kalbėjo drg. Šolomskas; nauja 
kalbėtoja; majoras Burton su
sirūpino sėdėjimų streiku; 
ADF. planai neišdegė prieš 

CIO; darbininkai laimi; 
lietuvį nubaudė

. ALDLD 15-to 
komitetas buvo 

surengęs prakalbas Centro

Mokyklos direktorius, apie da
bartinę miesto politiką. Jau
nuolė Nelle Bubenčik-Rakic-

tuš-pabuvęs keturi a savaites 
čias turėjo užsidaryti. McKin- 
nonui pasirodžius prie Fisher 
Body dirbtuvės vartų jis nes
pėjo savo lapelių parodyti, tu
rėjo nešti savo kailį, kol buvo 
sveikas. Dabar paaiški, kad 
jis jau atšauktas. Juodadarbio 
planai neišdegė—jis netinka nei 
Frey ir Ko.

Karpius paskutiniam savo 
šlamštelio num. rašo: “Kovo 
24 d. Almadrones fronte kai
riųjų veržimąsi pirmyn sulai
kė vokiečiai, kurie pavadavo 
italus.” Naujiena, sakysite, 
Karpius ant karto prisipažino 
du melus skleidęs apie Ispani
ją. Iki šios savaitės visuomet 
rašė, kad “sukilėliai” čia lai
mi, “sukilėliai” ten laimi prieš 
socialistus. Vokiečius su ita
lais pirmu kartu suminėjo, 
kad jų yra Pirinejų šalyj. Ko
dėl? Girdėjau, kad jojo ga- 
zietos skaitytojai pradėję pro
testuoti, kam taip per akis me
luoja apie Ispanijos liaudį.

burną. Tik nugabenus ligo
ninėn ir suteikus pinna pagel- 
ba, draugas atgavo sąmonę ir 
klausė, kur jis dabar randasi.

Jonas Mickevičius yra Siety
no Choro narys. Aplankykit 
draugą nelaimėj papuolusį adre
sas : St. James Hospital, La
fayette St. ir Jefferson, Newar- 
ke.
Laikrodis Išgąsdino Bosą—Lai

mėjo Algų Pakėlimą
Čia randasi didelis nitų fa

brikas, kur dirba apie tūkstan
tis darbininkų, neorganizuotų.

Vienas ar keli darbininkai su
manė iškirst bosui šposą. Gra
žiai išrašė ant popieros trumpą 
žinutę, šaukiančią darbininkus 
į streiką ir prilipino ant laik
rodžio stiklo, kur visi darbinin
kai rekorduoja savo darbo lai- 

pamatęs tą prane- 
sustabdė visus dar- 
pareiškė, kad neitų 
jis prideda visiems

Washington, Pa.

“Youth of Maxim” Sovietų 
judį rodys bal. 3 ir 4 dienomis, 
Workers School, 1524 Prupect 
Ave. Ateikite pamatyti! Suba- 
toje, kaip 5, 7 ir 9 valandą. 
Nedėlioj: 2:30, 4:30, 7 ir 9 
vai. vakare. M-ka.

Tas pats žmogysta — Kar
pius e d i t o r i a 1 e sielvartauja 
apie SLA radio valandą 
cagoje. Klausykite: “Iki 
vienijimas rasis socialistų 
trolėje, sunku bus kam 
su jais susikalbėti.” 
išrodo, kad
mieste, kur yra apie 100,000 
lietuvių už SLA neša blėdį Su
sivienijimui. Taip dūsauti Kar
piui

Chi- 
Susi- 
kon- 
nors

Karpiui 
agituoti tokiame

ka. Bosas
Šimą, greit
bininkus ir 
į streiką o
10 nuošimtį algų. Darbininkai 
džiaugiasi. Bet dar jiems reik 
industrialinės unijos.

Albinas.

Minersville, Pa

si sveikas,—mokino religijos 
skelbėjai. Jie tvirtindavo, 
kad ligos pareinančios nuo 
velnio ir tik stebuklas gali 
jas išgydyti. Bet ar patys 
jie įtikėjo ir pasveiko? Ar 
vyriausias katalikų tikybos 
galva, dabartinis “šventasis 
tėvas” jieškosi pagelbos ste
buklingose vietose? Kas 
tau! Jis šaukiasi mokslo 
žmonių, medicinos prakti- 
kuotojų, daktarų pagelbos!

* O ar krikščionybė nebuvo 
prakeikusi medicinos moks-

* lo? Taip buvo. 1243 me
tais dominikonai vienuoliai 
uždraudė savo nariams ty
rinėti mediciną ir gamtos fi- 
lozofiją. Bažnyčia mokino, 
kad ligas gali gydyti maldos 
ir mišios, relikvijos ir me- 
dalikai. Bažnyčia buvo prie
šinga anatomijos mokslui, 
mokslui tiriančiam žmogaus 
kūno sudėtį ir veikmę. Ji 
draudė gydytojams skrosti 
lavonus neva tuo žvilgsniu, 
būk skrodimas mažinąs-la
vono pagarbą. Bet kam

„ kam, tik jau ne bažnyčiai 
rūpi lavonų pagarba.

Tiek senovėje, tiek dabar 
mes matome bažnyčią ger
biant lavonus tik tuos, ku
rie gyvi būdami turėjo su 
bažnyčia glaudžius ryšius, 
arba jei lavonų globotojai 
nuperka bažnyčios pagarbą 
grynais pinigais. O kitaip 
—bažnyčia lavonus tik bjau
riai išniekina.

Moderniškos anatomijos 
įkūrėjas, ispanas Andreas 
Vesalius, labai daug kovojo 
delei šitos svarbios mokslo 
šakos šešioliktame amžiuje. 
Jis buvo smarkiai teologų

* puolamas už tai, kad skro«
* dęs gyvus žmones. Tas pa

sišventęs mokslui žmogus, 
nesutikęs su bažnyčia, pali
ko be pastogės ...

Skiepijimas nuo raupų 
buvo kovojamas ir katalikų 
ir protestonų. Taip pat bu
vo smerkiami visi bandymai 
mažinti ligonių skausmus 
chloroformos ir eterio pa
galba. Škotijoj krikščionys 
protestonai 1591 m. sudegi
no augštos kilmės moterį 
Eufame Mapalyane dėlto, 
kad ji vartojo vaistus gim
dymo skausmams sumažint. 

^Dvasiškiai, kovodami prieš

ėmė Detroito sėdėjimo strei
ką, Ispanijos liaudies kovas 
su tarptautiniu fašizmu, So
vietų Sąjungos daroma pažan- 
gą-trockistų teismą ir Lietuvą. 
Jo kalba susirinkusiems pa
tiko. Po prakalbos .Lyros 
Choras sudainavo tris daine
les. Atsilankiusieji sakė kits 
kitam, kad buvo geras, pamo
kinantis vakaras. Publikęp ma
tėsi daugiaus katalikų, kaip 
pažangiųjų.

šiose prakalbose turėjome 
naują kalbėtoją. Iki šiol Cle
velande neturėjome jaunuolio- 
jaunuolės, kuri-kuris pasaky
tų žodį kitą dienos klausimu. 
Ta spraga-trūkumas asmenyje 
Nelle’s Bubenčik bene bus už
pildyta. Draugė Bubenčik 
pirmu kartu prieš publiką pa
sirodė ir jai gerai išėjo. Ji 
trumpai kalbėjo apie Ameri
kos jaunuolių atsibuvusį Kon
gresą Washingtone ir jų rei
kalus. Klausytojai susipažino, 
kad šios šalies jaunuoliai ko
voja už šviesesnį rytojų. Jos 
kalba aiški ir balsas, kurį tik 
retas kalbėtojas turi. Apylin
kės Ohio kolonijos turėtų ją 
pakviesti pakalbėti.

gera- 
susirūpi- 

klausi-

Paaiškėjo, kad mūsų 
sis” majoras Burton “ 
no” sėdėjimo streiko 
mu. Ir štai kovo 25 d. vietos
spaudoj iškeliama faktas, kad 
majoras buvo pasiuntęs mies
to Apsaugos padėjėją Detroi- 
tan “patirti”, kas vadovauja 
sėdėjimo str eikams. Mr. 
Chamberlain buvo tokiu “in- 
vestigatorium,“ kuris, sugrįžęs 
raportavo, kad “sėdėjimo
streikus Detroite vadovauja 
požeminiai raketieriai”, bet
faktų nepaduoda. Taigi, CIe
velando piliečiai, apsižiūrėkime 
su savo “draugais,” kad jie 
neiškirstų šposo, bjauresnio 
negu priešai. Yra senas prie
žodis : “Dieve apsaugok nuo 
draugų, o nuo priešų mokėsiu 
apsiginti.” O majoras Burton 
yra “neprigulmingas” republi- 
konas, bet atsiduoda Hearstu!

ADF. viršininkai čion buvo 
užsibrėžę duoti smūgį Fisher 
Body A. A. D. unijos lokalui. 
John Frey paskyrė komandie- 
rium tam juodam darbui reak
cionierių George McKinnon. 
McKinnon su tuzinu studzių 
suplanavo atidaryti verbavimo 
stotį netoli Fisher Body dirb
tuvės. Sumanyta — padaryta. 
Bet toji Jų stotis-headJquarteris

Vietos kapitalistinė spauda 
paskelbė tabuliaciją, kurį pa
rodo, jog šių metų trijų mėne
sių bėgyje Clevelande plėšimai 
padidėjo ant 51% negu pernai 
tuo laiku. Per pustrečio mėn. 
laiko apiplėšimų buvo ant su
mos $67,127. Pernai tuo pat 
laiku $40,400. Tas pats skai
čius su prasikaltėlių skaičium. 
Prie šios sistemos tik piktada
rystės ir gali tarpti. Majorai 
Burtonai joms padeda.

Superior Foundry darbinin
kai po dviejų dienų sėdėjimo 
streiko privertė kompaniją 
tartis ir pripažinti uniją. Dar
bininkai reikalauja sutrumpi
nimo darbo dienos ir pakėlimo 
algų. Darbdaviai sutiko kolek
tyviai tartis. Tai laimėjimas.

Penkiose skalbyklose išveng
ta streiko savininkams suti
kus tartis su skalbyklų darbi
ninkų unijos lokalo 52 virši
ninkais. Čia yra labiausiai 
išnaudojamos darbininkės. Bet 
pereitą rudenį prasidėjo orga
nizuotis ir organizacijos pa- 
gelba nemažai laimėjo.

“Cleveland Press” šiomis 
dienomis pasirašė 18 mėnesių 
sutartį su Newspaper Guild. 
Visiems r a š t i n ės-redakcijos 
darbininkams pakelta algos, 
sutrumpinta valandos ir se
natvės darbas užtikrintas. 
Taipgi pripažinta unija.

Albertas Sutkūnas nubaus
tas apsimokėti teismo lėšas ir 
padėtas metams priežiūrai už 
girtuoklystę ir plakimą 18 me
tų dukters Alvinos, kad pasta
roji vieną vakarą savaitėj vė
lai sugrįždavo namo.

Su 1 d. bal. General Elec
tric kompanija čia pakėlė dar
bininkams algas po 5c. valan
dai. Bet vargiai darbininkai 
tuo pasikakins. Kompanija 
pernai padarė daugiau pelno, 
kaip bile metais nuo 1929 m. 
Čia dirba apie 3,500 darbinin
kų.

nereikėtų.
M-ka.

Newark, N. J
Iš Sietyniečių Praktikų

Kovo 25 Sietynas turėjo 
vo paprastas dainų praktikas. 
Mokinomės naują dainą, d. St. 
Jasilionio žodžiai, muzika J. 
žiliavičiaus—“Mes J a unosios 
Jėgos”. Tai labai graži-skambi 
jaunosios darbininkijos daine
lė.

Pertraukose pati mokytoja 
d. šalinaitė davė kiek vėjo 
mūsų jaunuoliams, kurie neno- 

darbininkus, kad “iškeisiąs ki- ri dalyvauti parengimuose, ku
riuose choras būna užkviestas

Guaranty Specialty Co., ku
rios dirbtuvė randasi prie E. 
96th St. ir Lake Shore po sa
vaitės streiko pripažino uniją 
ir pakelė algas nuo 20 nuoš. 
iki 30 nuoš. Du trečdaliai čia 
dirba moterų-merginų. Algos 
buvo žemos ir bosas darbda
vys Wright buvo viskas. Iš 
pradžių savininkas gązdino

sa-

tur dirbtuvę,” bet veidmainia
vo. Su CIO pagelba darbinin-) dainuoti. Negalima gerai su- 
kai-kės čia susiorganizavo ir 
pajuto savo spėką. Dirba apie
230 darbininkių-kų.

dainuot dėlei stokos tam tik
rų balsų (ukrainų moterų die
noj 13 d.
negalima
19 kovo).

čia pat
kas nuo Jersey City draugų, 
kuriame jie kviečia chorą pil
dyt programą Pirmą Gegužės. 
Nutarta dalyvaut visiems pas 
Jersey City draugus. Taipgi 
atsilankė drg. Kralikas ir kvie-

kovo), arba ir visai 
pradėt (prakalbose

Taksimenai pirmu kartu tu
rėjo savo susirinkimą laike 18 
mėnesių. Tą uniją vadovauja 
ADF pasidalinus į dvi klikas. 
Abi šaikos “vadų” bijo šaukti 
susirinkimus, kad negavus ki- 
ko nuo eilirjių narių. Bet, va, 
eiliniai nariai pasiėmė drąsą 
ir sušaukė susirinkimą, kuris]te chorą prisidėt prie konfe- 
buvo geras ir nutarta iš kom- rencijos del rinkimų miesto 

pakėlimo komisionierių. Nutarta ir čiapanijų reikalauti 
algų iki $18 savaitėj. Pirma 
gavo $12. Jei neišpildys jų 
reikalavimo, streikuos.

The Cleveland Electric Illu
minating Co. 1936 metais pa
darė gryno pelno $6,919,555. 
ši kompanija parūpina 80 
nuoš. visos elektros mūsų 
miestui. Yra municipalė ga-

Puerto Rico salose, Ponce mieste, 13 demonstrantų už 
nepriklausomybę ir vienas policistas tapo užmušti, 
kuomet policija užpuolė demonstrantus. Salos pri
klauso prie Jungtinių Valstijų, vienok gyventojai 

reikalauja nepriklausomybės.

buvo skaitytas laiš-

dalyvaut, pasiunčiant 4 atsto
vus.

Komunistinis Susirinkimas
Išvakarėse velykų, kovo 27 d. 

su draugu Andriuliu turėjom la
bai smagų susirinkimėlį,' šauktą 
per Liet. Kom. Frakciją.

Šis susirinkimas buvo smagus 
ir gyvas, žadantis gerą darbuotę 
ateityje. Drg. Andriulis aiški
no problemas komunistinio ju
dėjimo ir kvietė draugus būt 
nariais bei dalyviais šio judė
jimo, kurio yra užduotis: kova 
už būvį, kova prieš karą ir fa
šizmą.

Taipgi aiškino ir komunis
tinės spaudos svarbą ir joje 
bendradarbiavimą. Kadangi iš
vakarėse turėta jau 2 susirin
kimai, tai šis nebuvo taip skait
lingas, kaip buvo tikėtasi, ta- 
čiaus turim 9 rekrūtus į Kom. 
Partiją. Ateityje, tikimės, iš
auginti platų Liet. Kom. čia ju
dėjimą.

Pirmesnėj “Laisvėje” žinu
tėj iš čia apie pašaukimą N. 
M. ir T. Unijos prez. P. Paul 
į Philad. mainų tyrimo komi
sijos konferencijon, įvyko da
tos klaida: ne 6 kovo tas buvo, 
o 20 kovo. P. Paul ir tos uni
jos sekr. J. Brennan, tad ten 
nuvykę, plačiai kalbėjos su ta 
komisija. Tarp kitko, d. P. 
Paul padarė sekančius pareiš
kimus :

“Visi planai išrišimui taip 
vad. anglių butlegerystės ne
praktiški — neįvykdomi be 
nacionalizavimo mainų: visos 
industrijos turėtų būt naciona
lizuotos, idant padaryti galą 
bedarbei.”

Šie unijos viršininkai, 21 ko
vo įvykusiam masiniam mitin
ge, Pottsville, Pa., iš to išdavė 
platų raportą ir apie tai dis- 
kusuota.

Kitas masinis mitingas su 
prakalbomis laikyta kovo 24. 
Apart vietinių, kalbėjo kele
tas veikėjų iš kitur; Baltimo
re, Philadelphia ir New Yor- 
ko. Jie gerų patarimų davė 
šiose mainierių kovose, kurio
se labiausia reikalinga visų 
vienybė, čia kalbėjo ir Mi- 
nersvillės miesto gaspadorius. 
Jis išreiškė simpatiją šiose ko
vose ir žadėjo remti jas, kaip 
jis gali; Jisai sakė, “kaip aš 
noriu valgyt, taip ir visi no
ri. ši šalis gana didelė ir tur
tinga, ji gali duoti visiems 
tinkamą gyvenimą, tik reikia 
teisingo sutvarkymo. Aš čia 
taip kalbu ne todėl, kad ma
ne remtų politikoj, bet tik to
dėl, kad aš užjaučiu vargstan
tiems žmonėms, nes ir aš per 
savo gyvenimą vargus nešiau.”

Pottsvilės majoras tik laišką 
šiam mitingui pridavė, kuria
me apgailestavo, kad pats ne
gali pribūti.

Tai-gerai, kad, žmonės, ku
rie metas kitas atgal rodė 
reakcijos prieš darbininkų ju
dėjimą, jau šiandien rodo sim
patijų jų kovose!

Mūsą, Kapitalistą “Bėdos”
Hezal Atlas Kompanija turi 

tris stiklo dirbtuves. Jos dar
bininkai neoranizuoti, neturi jo
kios unijos. Kada kompanija 
pasiunčia savo produktus kitur, 
kur darbininkai organizuoti, tai 
turi didžiausios bėdos. Ten dar
bininkai, pamatę, kad tie pro
duktai neunijistų padaryti, atsi
sako ką nors bendro su jais tu
rėti ir sugrąžina tavorą.

Tai ką kompanija dabar da
rys? Jinai pasišaukė William 
Green, kad jis suorganizuotų 
jos darbininkus į savo uniją. 
Kompanija paėmė Henry Kotelį 
ir vežė darbininkus, kad visi pa
sirašytų, kad jie nori Greeno 
unijos. Kurie važiavo, tiems 
kompanija užmokėjo už sugaiš
tą laiką.

Viena darbininkė nenorėjo 
pasirašyti. Ji sako: aš nežinau, 
kokia ta unija, ar John Lewiso? 
Bosas pasakė, kad ne Lewiso. 
Girdi, Lewiso unija yra radika
lė, o šita ne. Dar darbininkė 
šį tą prastarė. Bosas pasakė 
aštriai: Jeigu tu taip kalbėsi, 
tai tu neteksi darbo.

Bosai išrinko savo pasekėjus, 
kurie vaikščioja ir klausinėja, 
“kam tu pasirašei?” Daug dar
bininkų nori C.I.O. unijos. Da
bar atvažiavo Green organizato
riai. Ką jie padarys, tai dar 
teks palaukti.

Negerai, kad čia nėra C.I.O. 
organizatoriaus. Jeigu jis bū
tų, tai, be abejonės, darbinin
kus suorganizuotų. M. Y.

Žmonės sprendžia patys 
apie save pagal savo idea
lus, bet apie kitus jie spren
džia pagal jų darbus.

—Nicholson.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

•JC. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O S Q

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankn«i Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAIŠKI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
GraborystSs reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
306 John Street, 

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

N claim ė
Šiomis dienomis draugą J. 

Mickevičių patiko skaudi nelai
mė. Mickevičius dirba prie iš- 
vežiojimo alaus. Sustojęs prie 
vienos užeigos ir atlikęs kas ten 
reik, jau rengėsi važiuot to- 
liaus, tik atlėkęs didelis sunkve
žimis kad jau trenks jo troke- 
lin, kad drg. Mickevičia išlėkė 
su durimis ant cementinės gat
vės ir smarkiai susimušė galvą

Kaip jau “Laisvėje” buvo 
rašyta, čia yra suorganizuotas 
komitetas Ispanijos demokra
tijos gynimui-rėmimui, tai da
bar šaukiama konferencija, 
kuri įvyks 4 dieną balandžio, 
1-mą vai. po pietų, Charlton’s 
Hall, Pottsville, Pa., žemiau 
Courto, ant North Centre St. 
Šaukiama organizacijos pri
siųsti delegatus, bei šiaip kvie
čiama kuo daugiausia suva
žiuoti 
ir iš 
tojų.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

iš visos apylinkės. Bus 
toliau atvažiavę kalbė

Arbačiauskas.

Seville, Ispanija, bal. 2.— 
Valdžios orlaiviai smarkiai 
bombardavo šią fašistų tvir
tumą. Sudaužė bei sudegino 
tūlas priešų įstaigas.

TeL Stagg 2-078S NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. . Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos
• temos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.
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LAISVĖS KONVENCIJA. BANKETAS ir KONCERTAS
Visi “Laisvės” bendrovės dalininkai-šėrininkai būkite konvencijoje sekmadienį, 11 dieną balandžio (April). Kurie dar nesate 

šėrininhais įsigykite Šerus iki sekančio sekmadienio ir dalyvaukite savo dienraščio konvencijoje su pilnu balsu.

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

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

Dorothy Bubniute, 
Klasiška Šokikė

TRUMPA BET ŠAUNI PROGRAMA:

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

Aidbalsiai, vadovaujant Šaknaitei
Pasirodys naujom, gražiom dainom.

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

Mainierią Kvartetas iš Shenandoah, Pa.
Jis jau porą kartų yra dalyvavęs Brooklyne ir savo 
dainavimii yra sukėlęs daug entuziazmo publikoje.

įvyks Sekmadieni, 11 d. Balandžio-April, Grand Paradise Salėj, 318 Grand St., B’klyn

PH1LADELPHIJOS ŽINIOS
“Laisvės” Bariketas

Balandžio 18 d. jau visai 
arti. Tai bus vienas iš gra
žiausių pokilių. Koncertinė 
programa bus ilga ir įvairi. 
Anais metais gėrėjosi lietuviš
ka publika mainierių kvartetu 
iš Shenandorio. Atsiminkit šie
met ispanų menininkus, kurių 
virš 30 dalyvaus. Papuliaris 
gražių merginų choras pavir
to aukščiausiu klasiku Ispanų 
demokratinės valdžios gyni
mo. Tai gražiai, taktingai iš
lavintas energingas merginų 
choras. Prie jų bus ir, Los 
Granadinos orkestrą.

Apart jų žymaus muzikos 
direktoriaus Kavrigos, gerai 
išlavinta iš 20 žmonių balalai
kų orkestrą linksmins visus. 
O gi kur solistai: Višniauskas, 
Statkevičiutė, Kuzmickas, du
etai ir Lyros Choras?

Kalbės R. Mizara trumpai.
Mes norime perspėti yisus 

nesivėluoti, nes pradėsim ly
giai 2:15 vai. po pietų. Bus 
puikios dvi didelės svetainės, 
New Auditorium, 713 Snyder 
Ave.

♦ * *

Kovo 28 d. Ispanų populia- 
rio fronto organizacija turė
jo ilgą koncertą, 2 laimėjimu 
ir balių.

Elektrikinį šaldytuvą už 
$100, išlaimejo Mundo, 1425 
Bernand Avė. su No. 450; ra
dio už $50 laimėjo Suarev, 
816 Marshall, St. su No. 
12823. Mūsų draugai pagel
bėjo irgi išplatinti tikietukų 
vertės už $25.10.

Iš programos buvo du pro
fesionaliai šokikai—moteris ir 
vyras, kurie davė gerą įspūdį. 
Populiario fronto choras ir ru
sų balalaikų orkestrą sudarė 
turtingiausią programą.

Žmonių buvo pilna salė. Is
panijos vietinis konsulas kal
bėjo. Surinkta aukų virš $160. 

i Reikia atiduoti kreditas is
panų jaunimui ir visiems už 
ramų užsilaikymą. Koncertas 
nusitęsė iki 11 vai. vak.

Pas žmones abelnai reiškė
si didelė užuojautą Ispanijos 
lojalistams, o didžiausia pa
gieža fašistų tironams.

Bal. 4 d., 735 Fairmount 
Ave., 2-rą valandą po pietų, 
yra šaukiamas platus susirin
kimas su apielinke delei “Lai
svės” banketo. Tai bus pas
kutinis susirinkimas. Draugai 
iš Chesterio, Camdeno ir De- 
lair, N. J., turi dalyvauti. Yra 
kviečiami ir “Laisvės” skaity
tojai ir dalininkai.

Prašomi draugai ir draugės 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Iš

Dalyvavo
118 orga-

raportavo,

Darbininkų Organizavimos 
Kampanijos

Industrinės Organizacijos 
Komitetas buvo sušaukęs ko
vo 14 d. konferenciją klausi
mu organizavimo darbininkų į 
industrines unijas. 
189 delegatai nuo 
nizacijų.

Organizatorius 
kad darbininkai, streikavusie
ji Committee for Industrial 
Organization, laimėjo algų 
pakėlimą, sutrumpinimą dar
bo valandų ir pripažinimą: in
dustrinės unijos ir kitus page
rinimus. Susirinkusieji išklau
sė raportą ir užgyrė industrinę 
uniją. Taip pat išrinko orga
nizavimo veikiantį komitetą iš 
17 narių. Į komitetą įeina vi
sokių tautų atstovai, taip 
nuo jaunuolių. Įeina* ir 
lietuvių.

Konferencija priėmė 6 
zoliucijas už organizavimą in
dustrinių unijų ir nutarė duo
ti pagelbą 
nių masinių 
linčiavimą, 
Augščiaušio 
pasiųsti reikalavimą preziden
tui Rooseveltui, kad jis pa- 
liubsuotų Tom Mooney, taip 
pat pasisakė už paliuosavimą 
Angelo Herndon.

pat 
nuo

re-

sušaukimui kalbi- 
susirinkimų, prieš 
už reformavimą 
Teismo. Nutarė

Kovo 21 d. išrinktasis ko

mitetas turėjo savo .susirinki
mą ir nutarė šaukti konferen
ciją vien jaunuolių organiza
cijų. Išrinktas komitetas dar
buotis tarpe juodveidžių, dar
bininkų. Kitas komitetas iš
rinktas rūpintis kalbinėmis or
ganizacijomis.

Veikiantysis Komitetas nu
tarė atsišaukti į visas organi
zacijas, kad pagelbėt šiam 
darbui finansiniai, tos* orga
nizacijos, kurios dalyvavo 
konferencijoj, kad mokėtų 
duokles nors po dolerį į mė
nesį. Išrinkta finansinė komi
sija, taip pat spaudos ir iš
aiškinimų komisija. Dar viena 
komisija išrinkta susisiekimui 
su intelektualais.

Bridgeport, Conn
Kovo 21 d. buvo laikytas 

ALDLD 63-čios kuopos susi
rinkimas Lietuvių svetainėje 
prie Lafayette St. Susirinkimą 
atidarė pirm. d. A. Jucius. Ta
rimus perskaitė raštininkas J. 
MoC'kaitis. Silkių vakarienės 
rengimo komisija išdavė pilną 
atskaitą iš buvusios vakarienės 
—kovo 13 d. Pasirodė, kad 
darbas, kaip komisijos, taip ir 
narių, nėjo veltui, nes pelno 
liko $45.50. Taigij kadangi 
ALDLD pilnai progresyve or
ganizacija, kuopa nutarė šį 
pelną padalinti sekančiai:

Ispanijos kovotojams, 
publikiečiams—$10.00.

Lietuvos politiniams 
niams — $5.00

Komunistų Partijai skirta 
dešimts nuoš. ($4.50) ir pri
dėta 50 centų, viso—$5.00.^

Agitacijos platinimui nu
pirkta ženklelių už $5.00.

“Laisvės” šėrininkų suvažia
vimui pasveikinimas $2, ir at
skirai per draugus suaukota 
$2, viso—$4.00.

Viso, susirinkimas iš pelno 
išaukojo $27.00.

Nutarta pasiųsti atstovą į 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi- 
ma. Atstovu išrinktas drau
gas Jusaitis.

res-

kali-

Nutarta išnešti -protesto režo- 
liuciją Calif, prokurorui už su
laužymą seimelio riūbalsavimą 
išlaisvinimui Tomo Miodney.

ALDLD 63 kp. • narių turi 
nemažinusia, tačiau susirinki- 
muosna atsilanko nedaug. Val
dyboj yra uolių draugų, kurie 
dirba su pasišventimu organi
zacijos ir visuomenės labui ir 
tuomi užpildo, lapas po la
pui, darbininkiško judėjimo 
ir liaudies švietimo istorijos.

M. Arison.

Worcester, Mass.
Lietuviai Gražiai Parėmė 

Ispanijos Demokratijos 
Gynėjus

Bėgiu savaitės laiko Am. Lie
tuvių Darb. Literatūros Drau
gijos Moterų Kuopos parengi- 
muse draugės ir draugai Wor
cester iečiai sukėlė Ispanijos de
mokratijos gynėjų paramai 
$44.38. Tai graži prie jauta ir 
parodymas, kad suprantama 
svarbumas padėties.
Laike E. Vilkaites Prakalbų 

22 Kovo Aukojo Sekami:
Draugai Krapai—$2.
Draugai Skeiviai, J. Jakaitis; 

ūkininkas; Sadauskas, Banionis, 
E. Blyss, A. F. Roman—po $1.

Ausiejienė, Mickienė, Pilkaus
kas, Sukackienė, Butkiavičius, 
Baciavičius, Dvareckienė — po 
50c.

Tumanieriė, Senkus, S. Svirs- 
kas, F. Petkūnas, F. Balčiūnas, 
J. M. Lukas; D‘. Lukiene, J. 
Bakšys—po 25ė.

Viso prakalbose surinkta 
$13.63.
Kovo 23 Dieną Moterų Pra

kalbose Surinkta:
D. Jelskienė, N. Balčiūnienė, 

A. Kupstienė,; M. Navikienė, L. 
Ausiejienė, F. Škeitienė, A. 
Dvareckienė, M. Mozurkienė, Ė. 
Trasikienė, B. Gerbutavičienė, 
P. žalimienė, D. Lukienė, M. 
Sukackienė—po 25c. Viso $5.13.

Aukos Surinktos ALDLD Mo
terį Kuopos “Partėj” 28

Kovo:
M. N. Kudarauskai aukojo— 

$2.
F. J. Skelčiai, J. M. Lukas,

A. Čeponis, J. Daugėla, U. Tu- 
manienė, P. Vizbarą, P. Banio
nis, J. E. Kanapkai, J. Davido- 
nis, M. žukienė, J. žalimas, P. 
Smaliukas, A. Dvareckienė, D. 
žemeikis, F. Petrauskas, drau
gai Krapai, R. Kousman, A. 
Balčiūnienė—po $1.

J. Skliutas, J. Gerulauskas,
B. P., J. Stankūnas, A. Kibirkš- 
tienė, D1. Jeilskienė, J. šiupė- 
nas, M. K. Sukackienė, J. Rau- 
lušaitis—po 50 centų.

L. Ausiejienė, M. Stankūnie
nė, F. Blyss, A. Raulinaitienė, 
D. J. Jusius, B. Kukanskas, A. 
Kalakauskienė, P. Baciavičia, V. 
Jenčiuš, L. Valančiauskas, P. 
Paliavičia, P. Bakšienė, M. Ju
cienė, K.
Trasikienė, 
25 centus.

Viso $30.75.
Viena Dalyvių. 

Nuo Red.—Aukos $44.38 gau
tos per “Laisvę” ir perduotos 
Ispanijos demokratijos gynimo 
reikalus vedančiam komitetui.

Valeritukevičia, E.
M. Navikienė—po

Paterson, N. J.
123 kp. Reikalai—“Glos

Liudo ivy'’—ALDLD 84 kuopa 
Auga Nariais—Žmonės Serga

Man rodosi, kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 123 
kp. turi išrinkus vajinirikus ga
vimui naujų narių. Tai bus jau 
dii mėnesiai, kaip jie išrinkti, 
bet nežinia,- ką jie veikia. Sar- 
mata,' draugai, taip apsileisti. 
Kam reikia apsiimti, jeigu ne
norite darbuotis?

Pažiūrėkime, kaip tokia maža 
Hudsono, Mass., kolonija jau 
gavo 20 naujų narių. Tai links
ma tokią žinią skaityti. O mes, 
Patersone, miegame saldžiu mie
geliu. Už darbo, draugai!

—0—
Skaitydamas lenkų darbinin

kų dienraštį “Glos Liudowy” 
štai ką suradau: Amerikoje 

esama penkių milionų lenkų at
eivių. Tai didelė minia žmonių. 
Bet progresyvių judėjimas la
bai slabnas. Nes iš penkių mi
lionų gyventojų turi tik vieną 
dienraštį. Bet ir tam sunku 
verstis. Todėl prašo paramos. 
Patersono lenkams yra paskirta 
sukelti dienraščiui $150. Tam 
tikslui čionykštis lenkų kliubas 
rengia balių, kuris įvyks balan
džio 10 d., Washington svetai
nėje, 70 Godwin Ave., 8 vai. 
vakare. Grieš radio orkestrą 
iš Elizabetho. Įžanga tiktai 40 
centų asmeniui.

Parengimo komitetas kviečia 
ir lietuvius dalyvauti ir parem
ti darbininkišką dienraštį.

Reikia pasakyti žodis kitas, 
kaip gyvuoja Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 84 kuopa. Jos susi
rinkimai yra gerai vedami ir 
gyvi. Svarstoma darbininkiški 
reikalai. Nariai dalyvauja skait
lingai. Valdyba kuopos reikalus 
tvarko pagirtinai, taip pat kuo- s

Mokslas Padidina Balso 
įtekmę

Nors praeityje balsas dažnai ir buvo 
didele įtekme įvykių pakeitimui, bet

Moksliški išradimai ir patobulinimai 
yra to priežastimi. Nes visai dar 

, taip nesenai darbininko, lošėjo ar Pereitam SU- kalbėtojo klausytojų skaičius buvo la
bai apribotas, kadangi nebuvo gali- 

. • mybes iš toliau juos išgirsti. Bet
užsimokėdamas metinę šiandien balsas galima girdėti net iš 

■ tolimiausių pasaulio kraštų.
Žmonės patogiai sėdėdami safi savo 
namuose dabar gali klausytis operų, 
perstatomų net už tūkstančių mylių 
tolumos. Ant radio jie gali išgirsti 
lošimus, pirm negu jie perstatoma 
scenoj. Tuo pačiu laiku žmonių mi
nios šimtuose miestų ir miestelių ga
li matyti tų pačių filmą ir gėrėtis 
artistų balsais.
Tadgi šiiį dienų operos, scenos, fil
mų ir radio artistai tuo pačiu laiku 
ir turi daugiau galimybių pasiseki
mui ir didesnį atsakomingumą, kaip 
kad turėta prieš juos. To priežastimi 
yra mokslas, kuris atidarė jiehife 
naujus kelius ir suteikė jiems gilk 
mybės patenkinti tuo pačiu sykiu 
daugiau žmonių. Todėl artistai turi 
labai rūpestingai saugoti savo bąį- 
sus, prižiūrint ir savo valgį, ir gė
rimą ir rūkymą.
Užtat ir daugelis įžymių Operos, sce
nos, filmų ir radio artistų nesenai pa
reiškė, jog cigaretuose jie labiausiai 
mėgsta lengvą užsirūkymą, nes jis 
yra palankus jų gerklėms. Pasireng
dami tuo jie ir pasirenka Lucky 
Strike cigaretus. O Luckies yra leng
vas užsirūkymas, laisvas nuo įvairių 
šiurkščių, erzinančių priemaišų, ku
rios su pagalba išimtino “It‘s 
Toasted” proceso yra prašalintos. Be 
to, Luckies suteikia jums tokią pat 
gerklės apsaugą, kokia yra suteikia
ma ir garsiems operos, scenos, filnttį 
ir radio artistams, kurių balsai yrą 
jų turtu.

pa finansiškai stovi gerai.
Svarbu ir tas, kad mūsų kuo

pa nariais auga.
sirinkime kuopon įstojo drg. R 
Ačius,
duoklę. Visi seni nariai turė
tumėme subrusti ir gauti dau
giau naujų narių.

—0—
Susirgo E. Sadukas. Jau dvi 

savaitės kaip serga. Ji yra narė 
ALDLD 84 kuopos ir LDS 123 
kp. Kuopų narjai turėtų ją ap
lankyti. Ji gyvena po num. 115 
E. Holsman St., ant antrų lubų. 
Linkėtina draugei greitai pa
sveikti. J: Matačiunas.

Madison, N. J
Šiame gražiam turčių mies

telyj sugadinta katalikams 
šventė. Kuomet jau žmoneliai 
skubinosi į bažnytėlę, anksti 
velykų ryte, tai ant bažnyčios 
laiptų jie atrado paliktą nau
jai gimusį kūdikį. Vargšelis 
jau buvo sustingęs nuo šalčio. 
Matomai, motina buvo tikinti, 
kad bažnyčiai borėjo afiera- 
vot savo naujagimį. Albinas.

Binghamton, N. Y

Komunistų Partija ruošia 
gražų parengimą naujai išma- 
liavotoj Lietuvių Svetainėj, 315 
Clinton St. Bus “spaghetti” va
karienė. Įvyks šventadienį, ba
landžio (April) 11 d. Pradžia 
5 vai. po pietų. Įėjimas pro 
šonines duris. Bus gera muzika 
šokiams, o kurie nešokate, galė
site kortomis palošti. Prašome 
visus Binghamtono lietuvius da
lyvauti ir paremti Komunistų 
Partiją. Rengėjai.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
x Skaityto j u

r
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A. Ta’rasov-Rodinov Verte D. M. šolomskas Minersville, Pa.
PASKUTINIS CARAS Kovo 29 d. įvyko koncer

tas, surengtas ALDLD IX aps
kričio. Koncertą išpildė She
nandoah Lyros Choras. Kon-

* (Tąsa)
—Ponas skyriaus vade, jau ginklai pa

ruošti !
—Ir mano gatavi!
—Išvaliau savo šautuvą, net žvilga.
Kodėl penktame skyriuj taip ramu? 

Aš einu į penktą skyrių, bet tuom kartu: 
4 —Bryr—byr—skamba telefonas iš

<• Orembaumo. Ilgai ir įkiriai skamba.
—Klausau. Taip, prie telefono jo pa- 

gelbininkas. Taip, jo pagelbininkas. Ko- 
mandierius Kazakovas šiandien padavė 
raportą, kad jis serga. Tuojau, tuojau. 
Ką, kas tokio?

Aš telefonu aiškiai girdžiu: ’“Pulkinin
kas Žervė įsako būti pilnoje karinėje 
tvarkoj, su šautuvais, kulkasvaidžiais ir 
reikalingu skaičium kulkasvaidžiams dir
žų su kulkomis. Visi oficieriai turi būti 
prie savo dalių, pilnoj karo tvarkoj. Taip 
laukite tolimesnių nurodymų.”-

—Klausau!—ir pakabinau rankenukę. 
Pakabinęs rankenukę stoviu ir tyliu. 
Raštininkas tėmija, feldfeibelis taipgi 
prisiartino.

—Ar bus įsakymas?
* —Jokių įsakymų!—atsakiau jiems ir 
einu pas Kazakovą. Štai tas Marcinkevi
čius, taip pašėlusiai šiandien trata iš ke
lių kulkasvaidžių. Jis mokinasi, kaip nu
šauti lėktuvus.

ooo
Kazakovas prisimetęs ligoniu sėdi nak

tiniuose drabužiuose, basas. Aš jam sa
kau, kad yra iš augščiau įsakymas turėti 
mokyklos kuopą pilnoje karinėje tvarko
je ir laukti įsakymo.

—Jums įsakyta,—tiksliai meluoju jam, 
—būti priešakyje jums įteiktos kuopos...

—Aleksandrai, — maldaujančiu balsu 
sako jis, kraipo nešukuotą galvą ir čiu
pinėja suveltą barzdą.—Juk aš jau buvau 
jums pasiuntęs žinią, kad aš Sergu. Lai

► prisiunčia daktarą, jeigu netiki. Aš ser- ! 
gu,—ir nuduodamas labai ligotas sunkiai

^pasiverčia.—Aš ligotas. Komandierium 
kuopos laikinai jūs esate. Taip, jūs.—Jo 
akys žiba, kaip pagauto vilko.

Jis tiksliai pradėjo sunkiai dūsauti, pa
vertė akis ir nuleido galvą... Man ilgiau 
laikas negalima leisti.

—Na, likite sveiki, ponas kapitone Ka- 
zakove.

ooo
Parbėgau į savo kambarį. Denčikas 

(patarnautojas) Nikita ir Vorobjevo pa
tarnautojas Ferapont stovi prie lango.

—Tai jūs, jūsų “visokoblagorodija,” ta
rė Ferapont paduodamas raštelį.

Oficierius Vorobjevas praneša:
“Sašai Orembaume jau prasidėjo suki-

* limas Pirmame Kulkasvaidininkų pulke. 
Oficieriai vadovystėje štabo kapitono 
Boršcevskio, įsakius pukininkui Žervei, 
šaudo kareivius iš kulkasvaidžių ant 
kampo Michailovskaja, kad neprileidus 
juos prie gelžkelio stoties. Mano kuopos 
komandieriui įsakyta kuopa paruošti mū
šiui. Atsakyk. Šį pranešimą sudegink.”

Nutvėriau aluvelį ir karo lauko knyge
lę. Koki žvėrys! O jeigu jie jau nuslopi
no kareivių sukilimą ir suims Ferepontą 
su mano rašteliu, tai kas tada? Geriau 
žodžiu. »

—Gerai, • Ferepont, pasakyk oficieriui 
Vorobjevui, kad jis tuoj aus telefonu pa
šauktų mane į namus. Nikita, duok dir
žus ir padėk tvirčiau susiveržti... Fere- 
p’ont gelbėja, bet jo rankos dreba. Į kie-

/mą kokis tai kareivis įbėgo. Durys atsi
darė — raštininkas.

—Jūsų blaįorodija! Jums telefonas. Iš 
mokyklos. Kaip galima greičiau prie te
lefono !

—Bet ten labai mažai žmonių,—sakau 
jam.

“Kaip tai mažai žmonių? Kodėl mažai 
žmonių? Įsakau tuoj aus atsakyti, kiek 
ten yra žmonių? Atsakyti tuo j aus!... 
Greitai!”

Bet aš neatsakinėdamas pakabinau te
lefono rankutę, veidas dega, o rankos 
kaista. Kas žemesniems komandieriams 
pasakyti? Visi skyrių vadai ir fedfeibe- 
lis nustebusiai žiūri į. mane, o telefonas 
pasiutusiai skambina. Prakeiktas, įki- 
rus, smegenis grąžantis skambėjimas! 
Dideliame piktume vėl nutvėriau telefo
no rankutę ir neklausydamas, ką Lokte
vas kalba jam šaukiu: .

—Taip tikrai, tuojaus pranešiu.—Ir 
dabar telefono rankutę padėjau ant stalo, 
taip, kad varpelis negalėtų skambėti. 
Rankutėje girdisi Loktevo balsas, kaip 
kokis tarakonų šlamėjimas.

—Skyrių vadai,—kreipiuosi aš į juos 
komandieriaus tonu.—Eikite į savo sky
rių ir patikrinkite, kiek yra žmonių ir 
ginklus! Greitai! Jūs, Egorič, prižiūrėkit 
tai, kad nebūtų jokios klaidos.'—Aš noriu 
kuo greičiau juos iš raštinės išsiųsti, o 
jau ranka surado kišenyje lenktinį pei
liuką. Bet čia įlindo- raštininkas. ‘Aš- į 
raštininką:—O štai ką, greitai man pri- 
siųskite reikmenų komandierių!—sekre
torius puolėsi prie durų, o aš jam dar:— 
O paskui nubėgk į mano gyvenamį ir pri- 
siųsk mano patarnautoją Nikitą!

Kada visi išėjo, tai greitai uždariau 
duris ir užrakinau. Puoliau prie telefono 
ir nupjoviau vielas. “Tarakonų šlamėji
mas” nutilo. Rankutę pakabinau. Ji da
bar galės ramiai gulėti.^ Vielų galus pas
lėpiau, o jau čia ir vėl girdisi žingsniai. 
Atrakinau duris ir fedfeibelis.

—O ligotus, jūsų “blagorodija,” skait- 
liuoti?

certas, visapusiai imant, bu
vo pilna? geras. Užžavėjo pub
liką kaip visur. Choras, taip 
ir solistai ir mainierių kvarte
tas; paskutinius net po du 
kartu publika iššaukė pakar
toti.

Sheilandoahiečių choras, ku
ris didžiumoj susideda iš jau
nuolių, tai yra žvaigždelė, ku
ri šviečia darbininkams šios 
apylinkės. Už jo palaikymą, 
išauklėjimą ir pamokas di
džiausia pagarba priklauso 
draugei D. Judzentavičienei-

Choro programai pasibai
gus, davė programą mokytoja 
klasiškų šokių iš savo studen
tų (mokinių), Mrs. English. 
Išpildė programą jaunos mer
gaitės, ir vienas berniukas, bū
tent : Birutė Senkiutė, Birutė 
Bliujutė ir Robert English. 
Pianu skambino Theresė Hig
gens. Taip gabiai išlavintos 
jaunos mergaitės, kad savo 
mikliais lankstymais ir šokiais 
žavėjo publiką. Da galima 
sakyti, kad pirmu kartu pro
gresyvių parengime mes turė
jome tokias jaunas artistes. 
Už jų išlavinimą priklauso pa
garba tėvams.

dar ne pabaiga karo su fa
šistais. Respublikos gynė
jai, todėl, neturi perdaug 
pasitikėti, bet juo didesniu 
pasiryžimu kovoti, kad pri
baigus priešą.

Sen. Byrnes Siūlo Išmetyt 
Streikierius Malnierius

Anglijos Traukinių Nelai
mėje Užmušta Keturiolika

London, bal. 2.—Bėgantis 
traukinys atsimušė į stovin
tį traukinį Victoria stoty j. 
Keturiolika keleivių, dau
giausia raštinių darbininkų, 
tapo užmušta ir daugelis 
sužeista.

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.

(79-81) Kom.

» ooo
Greitai bėgu per sodą į‘kareivinės raš

tinę. Iš visų pusių girdisi kulkasvaidžių 
tratėjimas. Kaip koki šunes jie loja. Įbe- 
gau į raštinę. Čia visi* skyrių vadai ir 
feldfeibelis sujudę. Nutvėriau telefono 
rankutę ir girdžiu:

“Aga, taip. Su jumis kalba kapitonas 
Loktevas. Ar išpildėte pulkininko Žervės 
įsakymą? Ar paruoštas jūsų kuopos 
penktas skyrius? Juk, tai jie kandidatai 
į oficierius. Liuosnoriai ir ištikimi!”

v —Taip, tikrai,—atsakiau.
“Įsakau jums būtinai, pasiimti kulka- 

svaidžius ir su penktu skyrium pradėti 
užpuolimą...”

—Ne, ligotus nereikia. —
—Aš taip ir įsakiau, jau labai-daug 

šiandien yra ligonių.—O paskui jis pa
kraipęs galvą tęsia:—Tik parvažiavo iš 
Petrogrado kaiminkos duktė. Sako,, kad 
ten baisūs mūšiai. Sako, kad būk kuopa 
Pavlovsko pulko į darbininkų pusę perė
jo, bet ją nugalėjo ir visus kareivius į 
tvirtumą sumetė. Tai ką jie sugalvojo. 
Už tai, manau, kad juos baisiai baus! Ka
reiviai ir tie prieš Jo Imperatorišką Di
dybę carą išstojo, prisiegą užmiršo. Tfu, 
nelabieji! Kokia nuodėmė!—Jis nustebu
siai žiūri į mane.—Rytą ir pas mus kaip 
kas iš šaulių pulko buvo atsilankę, bun- 
tavoti, mat, pas juos praeitą naktį 60 ka
reivių areštavo...

Jį pertraukė garsus karo lauko telefo
no balsas, kuris stovėjo ant lango. Šis 
telefonas skamba, kaip smarkus šiaurių 
rudens vėjas. Tas juodas sutvėrimas taip 
kaukia ir šaukia prie jo. Greitai pribė
gau, paspaudžiau guziką ir rankutę pri
dėjau prie ausies.

“Saša!—girdžiu Vorobjevo balsą.—Ar 
tai tu ? Mokyklos vaęlas per šį mūsų tele
foną perduoda jums įsakymą. Raštinin
kas užrašinėja. Palauk tuojaus gausi 
turinį...”

—Vania,—perkirtau jį ir sakau jam 
negarsiu balsu.—Vania,—ir vėl pažvel
giau į fedfeibelį.—Kame dalykas, pasa
kyk dviem žodžiais.

“Tavo ir mano kuopoms dabar įsako 
pulti sukilėlius”—atsakė Vorobjovas. Ta
da jam:

—Vania, klausyk atydžiai.—Tu prašei 
per pasiuntinį atsakymo. Štai jis, atsi
mink: daryk taip, kad būk nei tu, nei aš 
negavome tą įsakymą. Ar tu suprapti 
mane? Nieko nežinome. Kaįp? Na, taip 
paprastai: kur nors neva telefonas nu
pjautas ir mes negaunam. Kaip su telefo
nu? Neduok viršininkams atsakymą, iš
varyk iš raštinės pašalinius ir patsai te? 
lefono vielas nupjauk... Vielas nupjauk, 
tu, balde!

Veikiausiai Vorobjevas jau atsitraukė, 
kad balso daugiau nesigirdi. Tyla. Tyla 
raštinėje, tyla ir skyriuose. Ak, kokis aš 
žioplys! Juk raštinės sienelės plonos^ vei
kiausiai visi skyrių vadai mane girdėjo, 
ką aš kalbėjaus! Kad kįek save nurami
nus tyčia nutvėriau “negyvą” telefono 
rankutę ir garsiai šaukiu.

(Bus daugiau) ‘ '

Publikos lankėsi neskaitlin
gai. Mat, laikas nebuvo tin
kamas parengimui. Viena, tai 
da vis sulig senu pripratimu, 
daugelis religinių žmonių Ve
lykas švenčia senoviškai.

Da kitas dalykas, tai pas 
“butlegerius” labai ūpas nu
puolęs dalyvauti darbininkų 
parengimuose.

Bet tapo atlikta vienas ir 
labai svarbus uždavinys. Vi
duryj programos, d. Naravui, 
pirmininkui paaiškinus ir su
dainavus “Neverkim prie ka
po” pagerbimui Ispanijos liau- 
diečių, žuvusių kovoj su fa
šistais, pereita aukų parinkti. 
Nors publikos nebuvo daug, 
bet geros valios žmonės atsi
nešė nuoširdžiai ir sudėjo 
$16.20. Komisija aukas pri
duos Ispanijos kovotojam.

Aukavusių vardai: po $1.00 
—Ulinčiunas, A. Kazekevi- 
čius, St. Pečiulis, Birbyla, 
Margelis; po 50c. Tereškevi- 
čius, Zioba, J. Zigmantas, 
Vite, M. J. Ramanauskienė, 
Jurkonis; po 25c. — O. Mer- 
čaitienė, V. Ramanauskas, O. 
.šmulkštienė, O. Paul, Šimke- 
vičienė, Auštrevičius, Stanči
kienė, Milerčikas, J. Kubilius, 
Martinaitis, A. Arbačiauskie
nė, O. žiobienė, J. Ramanaus
kas, A. Arbačiauskas, Tuleika, 
Naravienė, O. Semberienė, 
Kamarauskienė, J. šemberis.

P. S. Jeigu yra kur klaida 
padaryta užrašuose aukavu
sių,, malonėsite atleisti, nes 
svečiai rinko aukas, tad pirmų 
vardų daug nėra užrašyta, o 
gal ir pavardės nekurtos tru
putį klaidingai paduota; aš 
taip pažymėjau, kaip man pri
duota surašė. Tik tas patai
sau, kurios man buvo žinomos 
iš atminties.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū.

J. Ramanauskas.

Washington, bal. 2. — Se
natorius Byrnes reikalauja, 
kad visi streikuojantieji 
minkštųjų kasyklų mainie- 
riai tuoj pasitrauktų nuo 
kompanijų nuosavybių? O 
jeigu jie to nepadarys, tai, 
girdi, valdžia turi panaudot 
senąjį įstatymą prieš “suki
lėlius” ir prievarta mainie- 
rius iš ten išvyti. Byrnes 
taipgi siūlo laukan išmėty
ti mainierius gyvenančius 
kompaniškuose nameliuose.

Vėjingiausias ir Labiausia 
Aprūkęs Miestas Amerikoj
Chicago, Ill. — Miesto 

knygynų viršininkas Fr. 
Rex surinko žinias, kad per
nai New Yorke buvo 106 vė
jingos dienos, su 32 ar dau
giau mylių vėju per valan
dą. Chicago j tokių vėjų 
1936 metais tebuvo tik sep
tyni.

Rex atranda, kad Pitts
burgh yra labiausia ūkano
tas, aprūkęs iš 35 didmies
čių. Santa Fe miestas yra 
saulėčiausias, o virš Miami 
daugiausa “spardosi perkū
nas.” >

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lytiės klausinius: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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.
Tel.: STagg 3847

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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 progų išgirsti ir mūsų 
Jaunuolių Chorą dainuojant. Todėl 
prašome visus skaitlingai dalyvauti, 
suaugusius ir jaunuolius. Įžanga vel
tui. . Kviečia Rengėjai.

" (79-80)

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.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
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, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK FENTON 
(Lafayette Bar and Grill)

957 Lafayette Avenue, Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St..

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg
DANTISTAS

Paiso dantis be skausmų ir už 
labai žemų kainų.

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA.

Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 

^naudojamas per 70 mettb.

* Ll N I M E rt T

WIN-EXPELLER

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

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

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

Madridiečiai Apvaikščiojo 
Liaudies Laimėjimus

Madrid.. — Liaudies mili
cininkai ir madridiečiai ap
skritai bak 1 d. džiaugs
mingai demonstravo gatvė
mis, minėdami respublikos 
laimėjimus prieš., fašistus 
trijuose frontuose.

Ispanijos valdžia, ir laik
raščiai,; tačiau,, perspėja, 
kad, fašistai dar nėra su
mušti. Sąkoy liaudiečių/ lai
mėtas pergales galima lai
kyti pradžia pabaigos, bet

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Btemor- 
rhoidai ar kiti Mešlažamčs bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerkles, Plaučių, 
Plaušinių Dūdų, Inkstų, Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų.ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokių ligų,; kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsųi nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai.. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 MetU Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarpj4th Ave. in Irving PU. 

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičtom duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen,, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Konstruktyyis Lietuvių Darb. 

Susivienijimo 1 Kuopos 
Susirinkimas

Laiškas nuo Mainieriu TDA Sveikins Darbo 
Kvarteto Mokytojos Kalinius

Pasveikinkime Ispanijos 
Demokratiją Ginančią 

Lincolno Brigadą
Balandžio 1 d. 1-ma kuopa 

laikė savo susirinkimą. J. Gru- 
bis, fin. sek., duoda atskaitą 
už kovo mėnesį. Gavo du I 
naujus narius, būtent: Stellą 
Tumat ir August Veselgą. V. 
Pranaitienė gavo vieną narį, 
James Allavan.

Lietuvių Jaunuolių atsišau
kimas reikale anglų kalboje 
žurnalo “Balsas” pasitikta 
draugiškai, surinkta $2.00.

Taipgi nariai rinks prenu
meratas naujam laikraščiui.

Išrinkti delegatai į Brook
lyn© ir Apylinkės Lietuvių 
Veikimo Komiteto Konferenci
ją, kuri įvyks sekmadienį, 18 
d. balandžio, 2 vai. po pietų, 
“Laisvės” salėje. Jais yra se
kami : J. Zajankauskas, O. 
Lapata, M. Stakovas, J. Gaitis, 
M. Plepys ir E. Vilkaitė.

J. Gaitis išrinktas delegatu 
į “Laisvės” šėrininkų suvažia
vimą, atstovauti LDS 1-mą 
kuopą.

V. Pranaitienė išdavė inte
resingą raportą iš Ateivių Gy
nimo konferencijos.

Pirmas didelis žingsnis pa
darytas reikale mobilizavimo 
naujų narių į Liet. Darb. Su
sivienijimą. Tam tikslui yra 
rengiamos didelės prakalbos.

Kalbės Daktaras J. J. Kaš- 
kiaučius sveikatos klausimais 
ir Liet. Darb. Sus. preziden
tas, R. Mizara, bėgamais die
nos klausimais. Dainuos Aido 
Choras, bus ir daugiau pa- 
marginimų. Įvyks penktadienį, 
16 d. balandžio, 7 :30 vai. va
karo, Ukrainų Svetainėj, 101 
Grand Street, Brooklyne.

Už savaitės laiko, sekmadie
nį, 25 d. balandžio, ta pati 
kuopa turės savo 
rengimą (balių), 
Salėje. Pradžia 6 
Brooklyno žmonės 
progą susipažinti su Liet. Dar
bininkų Susivienijimo nariais. 
Šioje kuopoje priklauso daug 
vaikinų ir merginų, taipgi 
šiaip pažangūs darbo žmonės 
ir įvairaus krypsnio biznieriai. 
Išrinkta visa eilė darbininkų, 
kurių tarpan įeina ir K. Leva- 
nas. Tai linksmaus būdo žmo
gus, turintis visas kvalifikaci
jas priėmimui svečių.

Pirmosios Gegužės konfe- 
rencijon delegatu išrinktas K. 
Joneliūnas, kuris dalyvaus 
kaip lietuviškame prisirengi
me, taip ir tarptautiniame.

Susirinkimas buvo neskait
lingas, bet draugiško pobūdžio 
ir konstruktyvis.

E. Bensonas.

metinį pa- 
“Laisvės” 

vai. vak. 
turės gerą

“Gerb. Drg. Buknį: ‘Lais
vės’ suvažiavimas artinas ir 
mes pilnai pasirengę jame da- 
lyvaut. Taigi, norime parašyt 
savo programos dainas, kad 
nedainuotų kelios grupės tų

T a r p t a u tinis Darbininkų 
Apsigynimas išleido milžinišką 
Gegužines Atvirutę, ant ku
rios bus surinkta 50,000 para
šų. Tokios masinių sveikinimų 
atvirutės bus pasiųstos visų ša
lių žymiausiems politiniams 
kaliniams, kaip Mooney, 
Thaelmann, Prestes ir kitiems.

Ant pirmos tokios atvirutės 
pirmą parašą padėjo garsus 
francūzų rašėjas Andre Mal- 
raux. Tai tas pats autorius, 
kuris fašistams užpuolus Ispa
nijos liaudies valdžią padėjo į 
šalį plunksną ir ėmėsi organi
zuoti tarptautinį lakūnų būrį. 
Jis jam ir vadovavo gynime 
Ispanijos, kur buvo sužeistas. 
Šiuo tarpu randasi Jungtinėse 
Valstijose, organizuoja , Ispa
nijai technikinę pagelbą. At
likęs savo misiją, Malraux grįš 
į karo frontą.

Be abejo, darbininkai greit 
užpildys atvirutes savo para
šais.

Dorothy Zdaniūtė
(Judzentavičienė) •

pačių. Dainos yra sekamos: 1) 
žengiam Mes (Ispanijos Liau
dies Fronto Himnas), 2) Kal
vės Daina, muzika A. Turen- 
kovo, 3) Kur Dingo Tie Lai
kai, liaudies daina ir 4) Kova 
Neužbaigta, daina iš Operos 
Faust, muz. Gounod.

“Mainieriai lavinasi visom 
pastangom pasirodymui pirmą 
syk ‘Laisvės’ suvažiavime, 
idant sužavėt mūs laisviečius- 
svečius, suvažiavusius iš visų 
apylinkių.

“Draugiškai,
“Zdaniūtė-Judzentavičienė.”
Koncertas - bankietas bus 

11 dieną balandžio (April), 
Grand Paradise, 318 Grand 
St., Brooklyne. Iš anksto įsi
gykite įžangos bilietus.

Tikimasi Streiko Visuose 
Miesto Projektuose

Darbininkų Susi vienijimas 
penktadienį išsiuntinėjo 15 
būrių skrajoklių, kad apeitų 
visus WPA projektus ir patir
tų, kaip jų darbininkai atsine
ša į streiką protestui prieš ka
pojimą algų projektuose ir at
leidinėjimus iš WPA darbų.

Gi šeštadienio popietį su
šaukta visų projektų delegatų 
konferencija Manhattan Ope
ra House išdirbimui galutinų 
planų veikimui esamoje padė
tyje.

Tuo tarpu streiko paliestos 
sekcijos jau sudarė Bendro 
Veikimo Komitetą, kurin įeina 
Darbininkų S u s i v i e n ijimo, 
Miesto Projektų Tarybos, ir 
Architektų, Inžinierių Chemi
kų ir Technikų Federacijos at
stovai.

-------------------- -—x—

Pieno Kainos Puola
uzPieno pirklių lenktynėse 

kostumęrius pieno kainos gal
vatrūkčiais puola žemyn. YYa 
spėliojimų, kad jos galėsian
čios nupult iki 5 centų už 
kvortą. Pirmiau pieno kainų 
vienodumą palaikė taip vadi
namas Pieno Kontrolės Įstaty
mas, kuris pasibaigė pereitą 
trečiadienį.

Pranešama, kad Queens 
krautuvėse duota pusė stikli
nės Smetonos veltui prie kiek
vieno dol. pirkinių. Browns- 
villėj ir East Sidėj parduota 
po 2 kvortas piepp už 12 cen
tų. Queense pieno kainos įvai- 
riavo tarp 7-8 centų už kvor
tą ; Bronxe —8-9c.

Smulkieji pirkliai praneša, 
kad parduodamas kiekis pieno 
pakilęs 100 nuoš. Paprastai 
New Yorke esą sunaudojamą 
po 3,000,000 kvortų pieno į 
diena, v

Abraham Lincolno Brigada 
didvyriškai kovoja Ispanijoj 
prieš fašizmą. Amerikos vai
kinai perėjo per karščiausios 
kovos ugnį ir atliko neįkai
nuojamai didelį darbą kovoje. 
Jie yra pagarsėję kaipo labai 
disciplinuota ir politiškai pra
silavinus grupė, kuri padeda 
suvienyt kareivius liaudiečių 
armijoj. Kaip žinia, ši armi
ja žygiuoja pirmyn daugelyje 
vietų, stumdama atgal Hitle
rio, Mussolinio ir Franco ar
mijas.

Ateina Gegužinė. Ten esan
ti vaikinai laukia žinių iš na
mų.

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas sa
ko, kad tie karžygiai įvertins 
mūsų pasveikinimą per “Daily 
Workerj”. Dėlto komitetas re
komenduoja ,kad visos unijos, 
masinės organizacijos, parti
nės kuopos ir vienutės, taip 
pat ir atskiri asmenys pasiųs
tų savo pasveikinimus Lincol-I 
no Brigados kovotojams Ispa
nijoj per “Daily Workerio” 
Gegužinę laidą. Toks pasvei
kinimas bus vaikinų entuzias
tiškiausia įvertintas.

MAJORO GERAS ATSINEŠI-Į 
MAS RASIŲ KLAUSIMU

UNIJOJ
Majoras La Guardia gelžke- 

liečių darbininkų delegacijai 
pasakė, kad nepripažins mies
to valdomose subvėse tokios 
unijos, kuri nepriima negrų.

Iki šiol skirstymas gelžke- 
liečių. į rases ir amatėlius bū
davo 
unijų 
pačių

kompanijų ir kai kurių 
viršininkų panaudotas 
darbininkų nenaudai.

DIDYSIS LOKALAS REMIA 
TEISMO REFORMĄ

International Ladies Gar
ment Workers Unijos (ILGW 
U) 22-ras Lokalas, kuris turi 
30 tūkstančių narių ir yra di
džiausias tos industrijos loka
las ne tik New Yorke, bet ir 
visame pasaulyje, pasisakė už 
prezidento Roosevelto vyriau
sio teismo reformą.

Unijos laiške, išsiuntinėta
me visiems New Yorko sena
toriams ir kongresmanams, sa
koma, kad įstatymo “pataisy
mo procesas yra lėtas ir neuž
tikrintas, ir kad dabartinė pa
dėtis reikalauja tuoj autinio ir 
griežto veikimo.”

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

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
gu atsiveskite į kuopą. A. Bakaitis.

(79-80)

Pirmad., Balandžio 5, 1937

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS

MORUI U M

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

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

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

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

Speciales kainos savaitei.

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

VALANDOS:
Nžra valandą sekmadieniais.
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SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

ACCOMMODATION

bYr AM RuO*

Nori Gero, Pigaus 
Apartmento?

Pabandyk jį gaut! WPA ad
ministratoriui Ickes paskelbus, 
kad Harlem River naujam 
projekte bus apartmentai po 
7 dol. už kambarį* mėnesiui, 
apartmentų reikalaut atėjo 
11,000 šeimyrių, o vietos bus 
tik 574 šeimynom. Projekto 
statyba lėšuos $4,219,000.

PARDAVIMAI
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)

galite 
arba NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas

Gedeon Paleistas Po 
$1,000 Kaucija

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

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.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Penktadienį tapo paliuosuo- 
tas po kaucija nužudytosios 
gražuolės tėvas Joseph Ge
deon. Formaliu kaltinimu 
prieš jį yra tik laikymas šau
tuvo be leidimo. Tačiau su juo 
reikalas dar nebaigtas, polici
jos nuožiūra ant jo pasilieka 
kaip buvus, būk jis turįs ką 
bendro su dukters, žmonos ir 
jų įnamio žudyste. Tebejieš- 
koma jo kepurės, siūto ir dar
bo įrankio, kurių dingimo jis 
neišaiškino. Taip pat jieško jo 
meilužių.

Tuo tarpu kaltinamasis, 
per savo advokatą Sabbatino, 
pareiškė, jog jis buvęs polici
jos kankinamas ištisas valan
das, kad išgaut prisipažinimą.

»!

Valgykite Medy

t

Pagrobė Turčių Vaiką

1

tik šei-

SUAREŠTAVO UŽ ANTRĄJĄ, 
ATSIRADO TREČIOJI PATI

senyvas vyras dirbti 
atyrimas prie darbo

S
£

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamu kainą.

MARŠUOS BENDROS GEGU
ŽINĖS PARADE

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Paraamdau automobiline veatuvSm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N.

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.

BROOKLYN, N. Y.
Reikalingas 

ant farmos; 
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)

“Laisve” tik dabar vėl ga
vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą — po 65c. kvor
tą.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus.

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

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

Kapitonas Ch. D. Woodyatt 
tapo areštuotas už turėjimą 
viena pačia perdaug. Jį areš- 
tuodino antroji, sakydama, 
kad jis ją vedęs neturėdamas 
perskyrų su pirmąja. Pasitik
tas reporterių, jisai supažindi
no juos su trečia, su kuria jis 
gyvenąs taip sau ir turįs 2 me
tų dukterį. Jis sakė, kad ant
roji jo pati pasielgus “nespor- 
tiškai.”

Apart daugelio kitų unijų 
pasisakiusių už maršavimą 
Bendroj Gegužinėj bus ir ne
seniai suorganizuotos dešimtu- 
kinių krautuvių merginos. Pir
mu kartu oficialiai dalyvaus ir 
Int. Seamen’s Unija.

• KELINIŲ ŽVEJYS
Suareštuotas tūlas Wilbur 

Lawson, kuris prisipažinęs 
prie 150 vagysčių Brooklyne. 
Jis demonstravo, kaip jis su 
ilga speciale meškere pro 
langus išžvejodavęs kelines ir 
jų kišeniuose esamus pinigus 
nei neįėjęs vidun.

Civilizuotos Perskyros
Thyra Samter < Winslow, 

meiliškų novelių autorė ir Ru
džiam veikalų rašėja Į10 mi- 
nutų atliko bylą perskyrų nuo 
savo antro vyro N. W. Hide. 
Teisme nebuvo skandalingo vi
sokio šlamšto vėdinimo per ke
lias savaites. Ji tik reikalavo 
perskyrų ir teisės naudoti sa
vo pirmesnę literatės pavardę.

Po pat auklės akių prie 
Park Ave. ir 76th St., New 
Yorke, sustojo takse ir joj va
žiavusieji įsisodino Fred De 
Sibert, 6 metų, ir nudūmė sau. 
Auklė, mat, turėjo kartu da
boti vaiką ir šuniuką, tad jai 
pasilenkus atnarpliot šuniuko 
virvutę, vaiką ir nuvežė. Dar 
neišaiškinta ar čia ištiesų pa
grobimas vaiko, ar gal 
myninės varžytinės.

žymus budavojimo 
braižytojas Peter J.

planų 
Bitter- 

man, Jr., apsivedė su Eleanor 
Andrus tik pasirašymu kon
trakto pas teisėją, be jokių 
ceremonijų. Jis sako, kad tai 
vienatinė logiška vedybų for
ma.

PAŠOVĖ VAIKĄ
Johnnie Donelly, 11 metų, 

atsidūrė Morrisania ligonbuty- 
je nuo kulkų žaizdų blauzdo
je. Johnnie sakė, kad jį pašo
vė ant Bronx upės stovinčios 
prekinės pervažos kapitonas, 
kada jis su kitais berniukais 
stovėdami ant kranto svaidė į 
jį akmeniukais.

Pasodino Pirmus Medžius 
Pasaulio Fėrų Sode

Iš Pennsylvanijos atvežta ir 
pasodinta pirmieji trys iš 
10 tūkstančių medžių, ku
riais bus papuošta New Yorko 
Pasaulinių, Fėrų sodas ir aikš
telės. šie pirmieji yra 40 me
tų senumo, turi pėdą diametre 
ir yra 30 pėdų aukščio, šie 
medžiai vadinami platonais 
(plane trees).

♦> &>•

“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

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




