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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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KRISLAI
Mūsų didvyriai.
Smetoniška prašmatnybe.
Geras gubernatorius.
Vienybė laimėjo.
Chuliganai.

Ispanijoj karo fronte, gin
dami žmonių laisvę, krito 
amerikonai komunistai Leider, 
Lenthier ir Scott. Pastarasis 
buvo “Daily Workerio” re
dakcijos štabo narys.

Narsa ir drąsa amerikonų, 
sudarančių Lincolno Batalio
ną, uždegė negirdėtu pasiry
žimu visą Ispanijos frontą. 
Jau ne vieno didelio mūšio 
laimėjimą liaudies frontui nu
svėrė šis batalionas.

Lincolno Batalioną sudaro 
beveik išimtinai iš Amerikos 
nuvykę komunistai ir jų ar
timi simpatikai. štai kaip mū
sų revoliucinė partija padeda 
Ispanijos žmonėms nusukt 
sprandą fašistinei pabaisai.

Bet mes turime užpildyti 
mūsų partijoje tas vietas, ku
rios pasiliko tuščios, drau
gams išvykus Ispanijon ka
riauti. Draugai simpatikai, 
kuris būsite pirmutinis stoti į 
j ii vietą?

Nušauta 30 FilipiniečiuAnglijos Keblumai Indijoj

A

Farme-

iš

- Užsimušė am-

kalti-
toja.

Maskva. — Thermodyna- 
mikos Instituto studentai 
atsišaukia į viso pasaulio 
studentus paremti Ispanijos 
respubliką prieš fašistus.

— Klerikalų 
šios apygar- 
Vyčiai savo 
pereitą sek-

LIAUDIEČIAI GERI 
ARTILERISTAI

bedar- 
užtarė

El Ferrol, Ispanija. — 
Naujas fašistų karo laivas 
vardu “Neptūno” bombar
davo respublikos prieplauką 
Santanderį, šiaurėje.

AUKŠTAS KATALIKŲ 
KUNIGAS REMIA ISPA

NIJOS VALDŽIĄ
PER METUS PRAGYVE

NIMAS ŽYMIAI 
PABRANGO

NUŽUDYTI 2 ARABAI 
PALESTINOJ

KUN. COUGHLIN .VĖL 
PLŪSTA ROOSEVELTĄ

Wilmingtono trokmenai lai
mėje streiką. O laimėjo todėl, 
kad viso miesto organizuoti 
darbininkai generaliu streiku 
paklupdė ant kelių ir bosus ir 
valdžią. Tai buvo labai gra
žus klasinio solidarumo žygis.

Dar sykį pasitvirtino teisin
gumas posakio: “Vienybėj ga
lybė !”

Išgelbėjo Užgriūtą Andrių 
Vinskevičių, Slaptai Kasusį 

Anglį

3 PAŠAUTI MEKSIKOS 
BALSAVIMUOSE

New York, 
vadovaujami, 
dos Kolumbo 
konferencijoj 
m a d i e n į nutarė pradėt
“kryžiaus karą” prieš ko
munistus. Konferencijoj da
lyvavo 350 delegatų.

Valencia, Ispanija.—Faši
stų lėktuvas bombomis už
mušė 5 gyventojus Segun 
to miestelio, 15 mylių nu< 
Valencijos.

Smetonininkai vėl padarė^ 
didelę gėdą visai Lietuvai. Pa
sigarsino svietui, kad jie šią 
vasarą atsiųs pustuzinį puikią 
sportininkų Amerikon. Girdii 
parodysime, ką išauklėjo Lie4 
tuva po fašistine tautininkų 
globa.

Bet kas pasirodė? Štai kas:\ 
Smetonos valdžia parsitraukė 
iš Amerikos keletą sportinin
kų, kad šitie tik dabar išla
vintų, tai yra, iškeptų sporti
ninkus atsiuntimui Amerikon. 
Juokas ir gana. AmerikoniĮ iš
keptus sportininkus atsiųs’ 
Amerikon I J

Kaip sau norite, bet Min
nesota valstijos gubernatorius 
Benson užsitarnauja didelio 
kredito. Jis aiškiai stovi dar
bininkų pusėje. Ir šiomis die
nomis, kuomet darbininkų at
stovai apgulė valstijos seimelį 
ir reikalavo pagelbos 
biams, gub. Bensonas 
juos.

Bensonas atstovauja
rių Darbo Partiją. Jinai jį iš
rinko gubernatorium.

Ar gi nebūtų puiku, jeigu 
visose keturiasdešimts aštuo- 
niose valstijose mes turėtume 
gubernatoriais tokius Benso- 
nus?

Hershey kompanijos (Her
shey, Pa.) bosai suruošė chu
liganišką užpuolimą ant strei- 
kierių. Jie apginklavo tuos, 
kurie arba iš klasinio nusista
tymo, arba iš savo ignoranci- 
jos, priešingi kovojantiems 
darbininkams, apginklavo ir 
užleido ant sėdėjimo streikie- 
rių. Nemažai darbininkų nu
kentėjo, tapo sužalota.

Tai chuliganiškas, fašistinis 
bosų žygis. Hershey darbinin
kai nepamirš. Kitą sykį ir jie 
nesėdės tuščiomis rankomis.

Mes, brooklyniečiai, turėsi
me atsimokėti chicagiečiams 
tuo patim. Jie labai gražiai 
pasveikino “Laisvės” suvažia
vimą. Mes žinome, kaip nelen
gva jiems išlaikyti savo dien
raštį “Vilnį,” tačiau jie nepa
miršo ir “Laisvės.”

Berods gegužės 16 d. įvyks 
“Vilnies” šėrininkų suvažia
vimas. Mes jau pradedame žmona, automobilio vairuo- 
apie tai galvoti.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

KASYKLŲ KOMPANIJŲ GENGSTERIAI 
IŠGRIOVĖ KELIS UNIJOS CENTRUS

□
Galena, Kansas. — 500 

gengsterių pereitą sekma
dienį užpuolė vietinį centrą 
Metalo Kasyklų Darbininkų 
Unijos. Unijistai, ginda
mi savo įstaigą, pašovė 11 
užpuolikų.

Ši unija eina su Industri
niu Komitetu (CIO).Geng- 
steriai, paraduodami su ka
syklų darbo įrankiais, išar
dė unijos centrus Pitcher, 
Treece ir kt. mainierių ko
lonijose, Kansas. Primušė 
net vieną konsteibelį kaipo 
CIO pritarėją. Tie pogrom- 
ščikai vadinasi “mėlynais 
(kompaniškais) unijistais.”

Delhi, Indija.— Indų tau
tininkų vadas M. Gandhi 
atmetė Anglijos karaliaus 
vietininko pakvietimą pasi
tart apie tautinio kongreso 
partijos išrinktų seimo at- 
.stovų pasidavimą Anglijos 
valdžiai.

Tautininkų dauguma iš
rinkta seiman 6-se provinc., 
taigi šalies didžiumoj. Bet 
Anglijos pasodinti guberna
toriai tose provincijose at
sisako eiti su tautiniu kon
gresu, kuris reikalauja In
dijai nepriklausomybės nuo 
Anglijos.

Washington. — Nuo 1936 
m. kovo iki to paties mėne
sio šiemet rendos už kam
barius Amerikoj pabrango 
apie 13 procentų, drabužių 
kainos pakilo virš pustrečio 
nuošimčio ir gyvenimas 
abelnai pabrango daugiau 
kaip 5 nuošimčiais ir puse.

i

KOLUMBO KLERIKALŲ 
“KRYŽIAUS KARAS” 

PRIEŠ KOMUNISTUS

Mexico City. — Per peš
tynes laike balsavimų, no
minuojant kandidatus į 
Meksikos kongresą, liko pa
šauta trys asmenys, tarp jų 
vienas laikraštininkas. Šiuo
se balsavimuose pereitą se
kmadienį dar pirmą kartą 
dalyvavo moterys.

Užsimušė Amerikietis Ju- 
džių Direkiorius Londone
London

erikonas judamųjų paveiks
lų direktorius R. W. Ince, 
trenkus automobiliui į plie
ninį stulpą. Sužeista jo

Nazią Karo Laivas Blokaduo- 
ja Liaudiečius Bilbao

Bilbao, Ispanij a.r—Vokie- 
tijos karo laivas “Graf 
Spee” plaukioja Biscay jū
rų įlankos vandenyse ir pa
deda Ispanijos fašistams 
palaikyt blokadą prieš Bil
bao, Baskų provincijos sos- 
tamiestj. Fašistai norėtų 
badu priverst tą miestą pa
siduoti, jeigu nepajėgs gin
klais jį paimti.

ARGI NE KEISTA?
Quito mieste, Ecuador re

spublikoj, automobilių ve
žikų unija išsirinko savo 
pirmininku Henry Fordą, 
amerikinį automobilių fab
rikantą, aršiausią unijų 
priešą.—Ar reikia keistes- 
nio dalyko?

7,000,000 BEDARBIŲ BE 
PAŠALPINIŲ DARBŲ

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green reika
lauja 1937-38 metais duot 
valdiškus WPA pašalpos 
darbus bent trim milionam 
bedarbių. Bet, sako, ir tai 
dar liks apie 7,000,000 be
darbių, neturinčių, kitokio 
pragyvenimo kaip tik iš tie
sioginių pašalpų.

Skurdas Privertė Motiną 
Prigirdyt Mylimą Dukrelę

South River, N.J.—Rose 
Tibus’ienė bus teisiama 
kaip žmogžudė už tai, kad 
įmetė į upę ir prigirdė savo 
23 mėnesių mergaitę Ireną. 
Kaimynai liudija, kad moti
na mylėjo savo mergaitę, 
bet taip skurdo, kad negalė
jo dviese pragyventi iš $3u 
ar $4 savaitinės algos. Tiek 
jai mokėdavo vietinė “pra- 
kaitinė” siuvykla.

Antra priežastis mergai
tės nužudymo tai buvo gė
da, kad mergaitė “neteisė
tai gimė.” Pasimetus su sa
vo vyru, Tibus’ienė mylėjosi 
su tūlu Johnu Kosciu ir taip 
susilaukė kūdikio. Koscis 
norėjo susituokt su Tibus’- 
iene, bet nei vienas nei ki
tas neturėjo 3 ar 4 šimtų 
dolerių, kurių reikėjo, idant 
jinai gautų teismiškas per
skyras nuo Tibus’o.

Tiberias, Palestina.—Ne
žinia kas nušovė šio mieste
lio arabą vice-majorą ir pie
tinėj Palestinoj užmušė kitą 
arabą. Tai kruvina tąsa 
kovos tarp arabų ir žydų 
tame krašte.

Baskai Kontr-Atakuoja 
Fašistus Bilbao Srity
S a 1 amanca, Ispanija. — 

Fašistai praneša, kad bas
kai milicininkai kontr-ata- 
kavo fašistų pozicijas Am- 
boto kalne. Bet sakosi at- 
mušę atakuoto jus.

Madrid.— Liaudiečiai ve
da smarkias kontr-atakas 
prieš fašistus. Santanderio 
srityj ir kituose punktuose 
šiaurinėj Ispanijoj, Bilbao 
srityj.

PERKIRTO FAŠISTU 
JĖGAS MADRIDO 
PRIEMIESČIUOSE

Madrid. — Ispanijos res
publikos gynėjai susprogdi
no Manzanares upės tiltą 
tarp Universiteto Miesto ir 
Casa de Campo milžiniško 
parko. Tuo būdu visiškai 
perkirto susisiekimą 3,000 
fašistų iš Universiteto Mie
sto su jų sėbrais Casa de 
Campo. Liaudies kariai bal. 
11 d. išvien su Tarptautine 
Brigada atėmė iš fašistų 
Las Perdiceš kalvą ir kelias 
kitas pozicijas. Fašistai, 
keršydami, kanuolėmis 
bombardavo Madrido cent
rą; uždegė ir vieną bažny
čia.

Kanadiečiai Pasmerkia Strei
klaužį Premjerą Hepburną
Toronto, Canada, bal. 12. 

—Miesto darbo unijų cent
ras šimtaprocentiniai parė
mė tūkstančius darbininkų, 
streikuojančių prieš Gene
ral Motors automobilių fab
riką Oshawoj, ir užgyrė In
dustrinio Unijų Organiza
vimo Komiteto vadovybę.

, Dieną pirmiau 5,000 įvai
rių užsiėmimų darbininkų 
masiniame mitinge Osha
woj nutarė remti streikie- 
rius ir pasmerkė Ontario 
provincijos ministerį pirmi
ninką Hepburną. Nes jis 
atsisako eiti į derybas su 
industriniais darbininkų va
dais iš Jungtinių Valstijų 
delei streiko baigimo sąly
gų ir dar grąsina kruvina 
prievarta sukriušint strei-

Gręsia 600,000 Mainierių 
Streikas Anglijoje

London. — 600,000 Angli
jos mainierių balsuos šį 
ketvirtadienį įr penktadie
nį, ar eiti į streiką, idant 
priverst kompanijas derėtis 
su Kasyklų Darbininkų Fe
deracija kaipo vienintele 
mainierių atstove.

PAKEISTAS SOVIETI
NIŲ FARMŲ KOMISARAS

Maskva. — Sovietų Cen
tro Pildantysis Komitetas 
pašalino Moisę Kalmonovi- 
čių iš valstybinių farmų ko
misaro vietos,- kurion pa
skyrė Nikolajų Demčenko. 
Kąlmonovičius buvo 
namas sauvališkumu.

Fašistai Stumiami Atgal | FAŠISTAI BOMBARDUOSIĄ SVETIMUS
Cordobos Fronte LAIVUS, PLAUKIANČIUS Į BILBAO

Madrid. — Fašistai, dau
giausia italai, pradėjo kiek 
stipriau atsimušt prieš liau
dies armiją Cordobos fron
te; bet liaudiečiai juos vis 
stumia atgal ir jau prisiar
tino prie Villaharta, Penar- 
roya ir Fuentovejuna prie
miesčių. Valdžios kariuome
nė vėl pasmarkina ofensyvą 
prieš fašistus šiame fronte.

ANGLIJA PRIPAŽINS 
FAŠISTŲ BLOKADA 

PRIES BILBAO?
London, bal. 12.—Angli

jos karo laivai iš pradžios 
persergės, o paskui šaudys 
į Ispanijos fašistų karinius 
laivus, kurie bandys stabdy
ti prekybinius Anglų laivus 
atvirose jūrose, tai yra, to
liau trijų mylių nuo pakraš
čio, kaip kad patvarkė An
glijos valdžia. Bet šešiem 
Anglų prekybos laivam, ve- 
žusiem maistą į Bilbao, lie
pė plaukt atgal į Francijos 
pakraštį ir laukt tolesnių 
patvarkymų... .Tuomi lyg 
pripažįsta fašistų blokadą 
prieš Bilbao.

Dar 13 Amerikiečių Medika- 
lią Padėjėją Ispanijai

Valencia, Ispanija. — At
vyko jau trečia grupė gydy
tojų ir slaugių nuo Ameri
kiečių Ispanijos Demokra
tijos Draugų. Grupėje yra 
13 asmenų su Dr. Donaldu 
Pitts priekyje. Respubli
kos armijai tarnaujantis 
amerikiečių medikalis vie
netas dabar turės jau 
gydytojus ir slauges 
Jungtinių Valstijų.

Detroit, Mich. — Fašistas 
kun. C. E. Coughlin sekma
dienį per radio pranašavo 
dar didesnį krizį negu 1929. 
Dėl to smerkė prezidento 
Roosevelto neva “perdidelį 
išlaidumą” bedarbiams 
šelpti. Coughlin rėkavo: 
“Bile asilas gali eikvoti pi
nigus. ... bile kiauragalvis 
gali už pinigus pasibudavot 
diktatoriaus karūną”...

Tamaqua, Pa. — Po 29 
valandų liko gyvas išimtas 
iš kasyklos Andrius Vinske- 
vičius, kuris ten buvo už
griūtas. Jis slapta kasė, 
“būtlegino” anglį ir parda
vinėjo, kad nusipirkt pra
gyvenimui reikalingų daik
tų. Sakoma, kad jis nesu
žeistas. Vinskevičių išgel
bėjo draugai mainieriai, 
pragręždami iš šono skylę į 
urvą, kur jis buvo. Gelbėto
jai darbavosi visą naktį.

B

Protestas Popiežiui prieš 
Liaudišką Kunigą Žudymą
Paryžius. — Oficialė Is

panijos žinių agentūra pra
neša, jog Baskų savivaldiš- 
kos provincijos prezidentas 
J. A. Aguirre, šiaurinėj Is
panijoj, pasiuntė popiežiui 
protestą, kad fašistaį išžu
dė didelį skaičių Baskų ka
talikų kunigų. Mat, didelė 
dauguma jų stoja už demo
kratiją prieš fašizmą.

ARAI GROBIA AVIS
Boise, Idaho.— Vadinami 

auksiniai areliai smarkiai 
vagia farmerių avis. Kai 
kur aukštose kalnų uolose 
arelių lizduose atrasta tuzi
nai suneštų ėriukų ir avių. 
Valstijos vyriausybė šaukia 
piliečius šaudyti tuos pauk
ščius.

BELGŲ FAŠISTAI MIZERNA1 
PRAKIŠO RINKIMUS

Brussels, Belgija. — Sei
mo rinkimuose pereitą sek
madienį už kandidatus de
mokratinių partijų, remian
čių premjero P. van Zeel- 
ando valdžią, balsavo 275,- 
840 piliečių, o už Leono De- 
grelle fašistus (rexistus) 
tik 69,242, tai yra 4,479 ma
žiau negu pernai metų rin
kimuose. Tai “netikėtai” 
skaudus smūgis Belgijos fa
šistams.

Ispanijos Valdžia Gražiai 
Apsieina su Belaisviais

Paryžius.—Anglijos Baž
nyčios Misija bal. 9 d. išlei
do savo raportą apie tai, 
kaip Ispanijos vyriausybė 
elgiasi su paimtais nelais
vėn fašistų kariais. Misi
jos pirmininkas yra Can- 
terbury’o katedros dekanas 
(prelatas) Helwett John
son. Ta misija tyrinėjo be
laisvių būklę ypač Baskų 
provincijoj, šiaurinėj Ispa
nijoj, ir štai ką atrado:

Kariniai belaisviai yra 
gerai užlaikomi ir tinka
mai maitinami, net geriau 
negu patys respublikos ka
reiviai kazermėse. Fašisti
niai politiniai kaliniai taip
gi sakė bažnytinei anglų 
misijai, kad respublikiečiai 
gražiai su jais apsieina.

Madrid.—Ispanijos arti
leristai labai gerai pataiko 
į tikslą, apšaudydami fašis
tų pozicijas Madrido prie
miesčiuose, kaip rašo New 
Yorko Times koresponden
tas H. L. Matthews.

St. Jean-de-Luz, Franc.— 
Ispanų fašistų vyriausybė 
grasinančiai perspėjo Angli
ją, kad jų karo laivai šau
dys į Anglijos prekybinius • 
laivus, plaukiančius į Bil
bao, Baskų provincijos sos
tinę, šiauriniame pajūryje. 
Fašistai sakosi blokaduoją 
vandenis Biscay užlajos, 
prie kurios stovi Bilbao. Jie 
neleisią praplaukt svetimų 
kraštų laivams, net maistą 
vežantiems, į Bilbao, nors 
tarptautinė b e p u siškumo 
komisija nepriskaito mais
tą prie karinės kontraban
dos.

Manila, Filipinai, bal. 12. 
—Šimtai ginkluotų konstei- 
belių užpuolė mahometonus 
filipiniečius “morus” Min
danao saloj, penkis nušovė 
ir sunaikino jų tvirtovę. 
Pirmiaus buvo nukauta 25 
mahometonai kaipo maišti
ninkai. Jie bruzda prieš 
verstiną armijos tarnybą, 
prieš sunkius taksus, prieš 
uždraudimą turėt daugiau 
kaip vieną pačią ir prieš 
davimą moterims balsavimo 
teisių, kurioms valdžia pri
taria.

New York. — Kun. Gal- 
lagos Racaful, kanauninkas 
Cordobos katedros, atvykęs 
iš Ispanijos, išdėstė laik
raščių reporteriams, kodėl 
jis remia demokratinę Is
panijos valdžią. Jis pareiš
kė, jog katalikams remti fa
šistus yra neleistinas daly
kas, ir jis savo žodžius pa
tvirtino ištraukomis iš ve
lionio popiežiaus Leono 
Trylikto pareiškimų.

Tebėra Gyvi Jūrininkai Fa
šistų Nuskandinto Sovieti

nio Laivo?
Maskva, bal. 12.—Italijos 

ambasadorius A. Rosso pra
nešė Sovietams, kad Ispa
nijoj esą įkalinti jūrininkai 
sovietinio prekybos laivo 
“Komsomolo”. Tą laivą fa
šistai nuskandino pernai 
gruodžio 14 d. Viduržemio 
Jūroj.

Fašistai Garsinasi, kad Iš
žudė 3,000 LiaudieČių

I s p a n i jos fašistų karo 
štabas Madrido fronte, bal. 
12 d. pasigarsino, kad jie 
išžudę “3,000” liaudiecių.

16,000 valdžios kareivių 
šturmavę fašistų pozicijas 
Aguila ir Perdices kalvose. 
Bet fašistai skelbiasi juos 
atmušę ir “beveik vieną iš 
kiekvienų keturių” nukovę.
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Pasidairius po Pasaulį
Vokietijos Fašistai

Ispanijoj pasaulio fašistų karas prieš 
tds šalies liaudį turi savo atbalsius. Vo
kietijoj generalis armijos štabas įspėjo 
Hitlerį, kad jis būtų atsargesnis, nes jei
gu išprovokuos karą prieš Sovietų Są
jungą, tai gali būti ir Berlyne karšta. 
Vokietijos fašistų tankai ir lėktuvai yra 
daug prastesni už Sovietų Sąjungos.

Hitleris ilgai pykosi su kaizeriniu ge
nerolu Ludendorfu, mat, pastarasis ne
norėjo su Hitleriu skaitytis. Laike per
eito pasaulinio karo Hitleris buvo tik pa
prastas kapralas, o Ludendorfas su Hin- 
denburgu buvo vyriausi kaizerio armijų 
vadai. Dabar Hitleris daug jam nusilei
do. Jis turi skaitytis su senais kaizeri- 
ninkais generolais—Ludendorfais, Goe- 
ringais, Blumbergais ir kitais, nes hitle
rinėje armijoje apie 90% vadų yra kai- 
zerininkai. Hitleris turi pilną autono
miją veikti prieš Vokietijos darbininki
ją, bet abelnoj politikoj jis turi tartis su 
genais kaizerininkais. Bet jų tikslai yra 
bendri—pulti ir išnaudoti pavergtą Vo
kietijos darbo liaudį ir ruošti karą prieš 
Sovietų Sąjungą ir kitas šalis.

Kitas senas kaizerinis vilkas fieldmar- 
šalas von Mackensen sakė prakalbą, ku
rioj nurodė, kad tarpe hitlerinės Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos karas yra neiš- 
vengimas. Kitaip jis ir negali manyti, 
nes, kaip Hitleris, taip ir seni kaizerinin- 
kai ruošia karą prieš Sovietų* šalį.’

Vokietijos generalis štabas pirmiau 
buvo armiją padalinęs į tris atskiras 
grupes. Jų centrai Berlynas, Dresdenas 
ir Cassel. Bet dabar nutarė įsteigti ir 
ketvirtą punktą, tai—Rytų Prūsijoj. Čia 
pasiuntė generolą Walther Von Brau- 
chtisch. čia bus sutraukta ne mažiau 
kaip 250,000 kareivių, daug mechanizuo
tos artilerijos, trokai pervežimui pėsti
ninkų ir raitelių, daug tankų ir ne ma
žiau 500 karo lėktuvų. Orlaiviams ir 
tankams pribudavojo po žeme garadžių. 
Iš to dar daugiau padidėjo karo pavojus 
Lietuvai ir Sovietų Sąjungai, nes šios 
mechanizuotos karo jėgos bile dieną ar 
naktį gali užpulti Lietuvą.

Webb Miller rašo, kad dabar Hitleris 
turi 800,000 armiją ir du kart tiek gata
vų rezervų. Vokietija paversta į karo 
kempę. Į vieną naktį gali milionus vy
rų mobilizuoti, nes visa šalis padalinta į 
mobilizacijos punktus. Greitam perme
timui turi daug strateginių gelžkelių ir 
automobilių kelių.

Šiemet fašistinė Vokietija išleidžia du 
trečdalius visų savo įplaukų karo reika
lams, būtent 12,600,000,000 markių. Į 
keturis paskutinius metus, įskaitant ir 
1937, Vokietija karo reikalams išleido 
31,000,000,000 markių arba $12,400,000,0- 
00. Kiek Hitleris turi karo orlaivių, jis tą 
slepia. Manom t, kad jis 1935 metais jau 
turėjo 3,700. Dabar kas metai tas kiekis 
paauga ne mažiau 1,500 naujų. Apie 
200,000 darbininkų dirba tik orlaivinin- 
kystės industrijoj. Bet Ispanijoj jų lėk
tuvai pasirodė gan prastai. Sako, kad 
ten liaudiečiai daugiau “Junkerių” — 
bombnešių numuša į savaitę, kaip fašis
tinė Vokietija gali jų pabūdavoti.

Hitlerinė Vokietija smarkiai budavo- 
ja submarinų laivyną. Dabar yra žino
ma, kad fašistai turi 36 submarinus ir 
dar 11 naujų būdavo j a. Bet tai tik tiek, 
kiek žinoma.

Fašistinė Italija
Mussolinis labai susirūpino, kad jo fa

šistines divizijas skaudžiai supliekė Is
panijos liaudiečiai. Mat, Ispanijoj ka
ras, tai ne Ethiopijoj.

Mussolinis buvo nuvykęs į Libiją, Af- 
rikon. Ten jis ir tos kolonijos valdyto
jas generolas Balbo kalbėjo, kad nors

Italija ir yra katalikiška, bet tuom pat 
kartu ir musulmaniška. Mat, pasaulyj 
yra 300,000,000 žmonių, kurie išpažįsta 
musulmanų tikybą. Mussolinis nori 
jiems gerintis ir kurstyti juos prieš 
Franci ją ir Angliją. Libijoj yra 600,000 
mu$ulmanų.

Mussolinis nutarė dar daugiau didinti 
orlaivyną. Iki 1941 metų pradžios sie
kia turėti 93 skvadronus lėktuvų, 7,670 
lakūnų armijoj ir 12,647 lakūnus rezer
ve. Orlaivynas bus taip sugrupuotas, 
kad bile laiku galė.tų užpulti Ispaniją ir 
Anglijos valdomą Suezo kanalą.

Mussolinis pasirašė su Jugoslavija su
tartį. Ilgai šios dvi fašistų valdomos ša
lys viena ant kitos šnairavo. Bet ir šis 
“medaus” mėnesis nebus ilgas, nes Itali
ja vis veršis į Balkanus, o tas grūmoja 
Jugoslavijai.

Nepaisant Italijos ir Anglijos sutar
ties, jų tarpe auga priešingumai Vidur- 
žeminėse jūrose. Dabar Anglija turi 
daug galingesnį laivyną. Ji turi 17 šar
vuočių, 9 orlaivių vežikus, 15 kreiserių 
po 10,000 tonų, 54 mažesnius kreiserius, 
221 naikintoją ir 68 submarinus.

Italija turi 6 šarvuočius, 10 kreiserių 
po 10,000 tonų, 19 greitų mažesnių krei
serių, 110 nakintojų ir 92 submarinus.

Franci j a turi 13 šarvuočių, 3 orlaivių 
vežikus, 9 kreiserius po 10,000 tonų, 13 
kreiserių mažesnių, 88 naikintojus ir 93 
submarinus.

Viduržeminės jūros tarpe šių trijų ša
lių yra kaulas. Mussolinis paskyrė 
$5,260,000 pinigų ir įsakė vesti naują 
plentą pajūriu Libijoj, kuris bus 1,200 
mylių ilgio, visu pakraščiu iki Aigipto. 
Italija galės jo pagelba pulti ant Aigipto 
ir Suezo kanalo. Mussolinis įsakė dau
giau budavoti lėktuvų, submarinų ir ma
žų karo laivelių (katerių), kurių pagel
ba jis mano įveikti Anglijos galingesnį 
karo laivyną.

Anglijos imperialistai nesnaudžia. Jie 
budavoja galingą jūrų naują laivyną, 
statosi daug karo lėktuvų, nes vien šie
met tam tikslui paskyrė $410,000,000 
penkių metų programai, rengiasi pasi
gaminti 40,000,000 maskų apsaugai nuo 
nuodingų gazų ir vysto savo artileriją.

Japonijos Imperialistai
Chinijoj užbaigimas karo tarps Sovie

tų Chinijos ir Chiang Kai-sheko varo į 
pasiutimą Japoniją. Ji slepia tai, kiek 
budavoja naujų karo laivų, bet laivynui 
paskyrė $250,000,000. Generolas Saito 
šaukia, kad būk Chinija turi 2,000,000 
armiją, o Sovietai 1,300,000, tad Japo
nijai “pavojus” ir reikalauja Japonijos 
armiją didinti. Taigi ir paskirta būsi
miems metams didžiausia pinigų suma, 
kokios taikos metu dar niekados pir
miau neskyrė, net 2,815,000,000 jenų 
($802,275,000). Baisus gyventojų ap
sunkinimas.

Sovietų Sąjungoj paskelbė, kad su 
trockistais ryšius turėjo Japonijos dip
lomatas Hiroshima.

Francijos Apsigynimas
Ispanijos fašistai vis tankiau veržiasi 

į Francijos vandenis ir ten daro užpuo
limus. Kovo 29 dieną du fašistų laivai 
įsiveržė į Francijos vandenis ir užpuolė 
liaudiečių prekybinį laivą “Mar Caspio.” 
Tai buvo netoli prieplaukos Bayonne.

Balandžio 2-rą dieną Francijos valdžia 
įsakė savo karo laivams būti pasirengu
siems ir, jeigu ir ateityj fašistai veršis į 
Francijos vandenis, arba darys užpuoli
mus ant jos prekybos laivų, tai šaudyti į 
fašistų laivus.

Tuom pat kartu Francijos valdžia nu
tarė padidinti karo orlaivyną ant 1,500 
lėktuvų, kad abelnas skaičius nebūtų ma
žesnis, kaip 4,000 karo lėktuvų pirmoj

nai būtų pasaulyj uždegę karą.
Pasidairius Kitur

Jungtinių Valstijų valdžia budavoja 
105 naujus karo laivus. Jų tarpe 2 dide
lius šarvuočius po 35,000 tonų įtalpos.

Lenkijoj yra karikatūra, vadinama či
gonų karalius. Lenkai fašistai keli me
tai atgal karūnavo j o čigoną Matthias 
Kwieką karalium. Apie dvi savaites at
gal tas “karalius” užsimanė atsiskirti 
nuo savo senos pačios ir vesti jauną mer
giną. Pačios giminaitis stojo į kovą ir 
“karalių” mirtinai sužeidė. Jis greitai 
mirė. Mirdamas įsakė, kad jo turtą per
duoti Ispanijos liaudies budeliui genero
lui F. Franco, su kuriuomi čigonų “ka
ralius” buvo pažįstamas. Taigi, net ir 
tokia fašistinė marionetė ir ta yra prieš 
Ispanijos liaudį.

Baskiečiai įteikė protestą popiežiui 
prieš tai, kad fašistai žudo kunigus, ku
rie eina su Ispanijos baudžia. Vargiai 
Romos popiežius kreips atydos į tai, nes 
jis visomis keturiomis remia fašistus.

Iš Ispanijos pabėgo airys H. A. Mc
Daniel, kuris tarnavo pas fašistus. Jis 
pasakoja, kaip fašistai žudydavo belais
vius, kaip pirm sušaudymo priversdavo 
juos išsikasti duobes. Liaudiečiai mirė 
didvyriškai, šaukdami: Tegul gyvuoja 
Raudonieji!

Mexico valdžia gerai padarė, kad vie
šai pareiškė, kad ji skaitysis su Ispanijos 
liaudiečių valdžia, kaipo vienatine lega- 
liška ir jai parduos viską, net ir ginklus. 
Juk Ispanijos valdžia yra žmonių išrink
ta ir taip su ja turėtų skaitytis kiekvie
na demokratiška valdžia.

D. M. šolomskas.

ATLIETUVEJO

gams ir organizacijoms taria
me širdingiausį ačiū už finan
sinę paramą.

A.K.P.L. Centro Biuras, 
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.
Beje, čekius ir money orde

rius išrašykite iždininko V. Za- 
blacko vardu ir prisiųskite tie
siai Centro Biurui.

ŠYPSENOS

Sovietų Apsigynimas
Webb Miller plačiai rašė apie Sovietų 

Sąjungos Raudonąją Armiją, oriai vyną 
ir komunikacijos kelius. Nors Sovietai 
ir yra priversti išleisti apsigynimui 26,- 
300,000,000 rublių ($5,200,000,000), bet 
juk tai yra tik 27% šalies įplaukų. So
vietai mielu noru neįdėtų nei vieno cen
to į apsiginklavimą, jei jiems nebūtų pa
vojaus. Jie daug kartų siūlė pasauliui 
nusiginkluoti. v

Bet kuo yra galingesnė Sovietų armi
ja, tuo dabartinėj tvarkoj yra tvirtesnė 
taika. Tą pareiškė 23 d. kovo ir drg. 
Vorošilovas laike Jungtinių Valstijų at
stovo Davies išleistuvių. Jeigu nebūtų 
tos galingos armijos, tai fašistai jau se-

Aną metą (1932) lygiai 
keliuose tautiniuose laik
raščiuose skaičiau šitokį 
pareiškimą:

“Mūsų jaunimas su Mar
gučio-Vanagaičio dainomis 
šimtą nuošimčių atlietuvė- 
jo. Tokių lietuvybės gai
vintojų, kaip p. A. Vana
gaitis, tegul Lietuva mums, 
Amerikos lietuviams, dau
giau prisiunčia.”

Perskaitęs šį pareiškimą, 
pamaniau: jei jau dabar 
nuo vieno Vanagaičio mar
guti j ados Amerikos lietu
vių jaunimas atlietuvėjo 
šimtu nuošimčių, tai kas 
būtų, jei tokių lietuvybės 
gaiviptojų rastųsi daugiau ? 
Daleiskim, jei bent penki 
tokie gaivintojai būtų, tai 
jaunimą atlietuvintų nema
žiau, kaip 500 nuošimčių. 
Tada—iš kelio -kitos tautos, 
nes čia aš važiuoju,—saky
tų jaunuolis lietuvis. > . t

Bet... tai .buvo tik pa-1 
reiškimas. Po., ,tuo pareiški
mu prabėgo, penkmetis*,' 
Vanagaitis dar tebelietuvi- 

Tia Amerikos jaunimą, o be 
jo — yra ir daugiau lietu- 
vintojų, tačiau įvestais lie
tuvių kalbos kursais Ko
lumbijos Universitete lie
tuvių jaunimas “susidomė
jo” tiek daug, kad, viso 
pro viso, vos keli lietuviai 
teatsirado tais kursais nau
dotis. Kad kursai išsilaiky
tu, reikia bent 20 studentu. 
O tiek nėra.

Kai kas sako, kad reikia 
studentams stipendijų, pa
ramos, paakstinimo. Kai 
kam rūpi nacionalių susi
vienijimų turtas — tos di
delės skaitlinės dolerių. Tie 
susivienijimai “galėtų net 
po keliolika stipendijų ap
rūpinti,” sakoma. Ot, būtų 
gerai, kad tuos pelyjančius 
tūkstančius dolerių pravė
dinus, — mintijama.

Kas kalba apie susivieni
jimų tūkstančius dolerių ir 
galimybę jais aprūpinti sti
pend! j antus lietuvių kalbos 
kursams, tas labai mažai 
apsipažinęs su susivieniji
mų pinigų skaitlinėmis. Su
sivienijimų pinigai yra su
skirstyti į tam tikrus fon
dus : apdraudos, pašalpos, 
lėšų ir kt. Apdraudos ir pa
šalpos fondai tegalimi nau
doti tik skirtiems tiks
lams, o niekur kitur. Lėšų 
fondai — apytušti; kiti 
fondai — vėl tik skirtiems 
tikslams. Ot, ir tie visi tūk
stančiai dolerių turi savo 
vietas. Stipendijantams jų 
nėra.

Naje, tie patys žmonės, 
kurie kalba apie naėionalių 
susivienijimų tūkstančius , 
dolerių, pasako ir kitką. ' 
Jie pasako, kąd, New Yor- 
ko apygardoj nemažai pasi
turinčių lietuvių, kurie gali 
patys užmokėti už savo vai-

kų mokslą be jokių stipen
dijų! Štai, kaip!

Taip, taip. Galimybių su
siras, jei bus noras siekti 

kuomet totikslą. Tačiau, 
reikiamo noro nėra, berei
kalingu tampa ir tas sklei
džiamas šūkis 
kad susivienijimai neatsiun
tė, kol kas, nė vieno stu
dento !”

Pasirodo, kad pasiturin
čių lietuvių-tėvų lietuvin- 
gumas mažta, nes jie nema
to reikalo savo vaikus sių
sti į lietuvių kalbos kursus; 
o jaunimas atlietuvintas 
Vanagaičio margu tijada 
visu šimtu nuošimčių, nebe
nori daugiau lietuvybės 
nuošimčių imti. Tai būtų 
perdaug...

St. Jas-nis.

“Tai bloga,

Agitacijos Fondas
, Per pastaruosius keletą mė
nesių Agitacijos Fondas išlei
do gana stambią sumą pinigų 
įvairiems komunistinės propa
gandos ir darbininkų švietimo 
reikalams. Pasėkoj to, pinigų 
skrynia pilna ne skambučių, 
bet tuščio oro. Well, reikia pa
sidžiaugti tuomi, kad, nors 
Agitacijos Fondas susilpnėjo, 
vienok darbininkiškos idėjos 
skleidimas ’ padidėjo ačiū to 
fondo pagelbai.

Šiomis dienomis draugas J. 
žemaitis iš Waterburio pri
siuntė sekamo turinio laiškutį:

“Kovo 23 d. lietuviai komu
nistai turėjome susirinkimą. 
Nors dalyvavo nedaug narių, 
vienok nutarėm, kad skirti 
Agitacijos Fondui pusę pelno 
nuo lietuvių komunistų paren
gimo, kuris įvyko gruodžio 13 
d., Liaudies Teatrui suvaidi
nant ‘Partizanai’.

“Pelno nuo minimo parengi
mo liko $105.00. Nutarėm Agi
tacijos Fondui duoti $50, o 
‘Laisvės’ bendrovės šėrininkų 
suvažiavimui su pasveikinimu 
pasiųsti $10.

Lietuvių Komunistų 
Kuopos Sekretorius.”

Tai ištikrųjų labai didelė au
ka. Tai viena iš didžiausių au
kų, kurių Agitacijos Fondas 
bent kada priėmęs, širdingiau
sias ačiū Waterburio komunis
tams už tokią gausią paramą.

Draugas Shimaitis iš Monte
llo, Mass., per, “Laisvę” pri
siuntė $16.50 vertės čekį ir pa
žymėjo, kad pinigai buvo suau
koti draugų A. ir P. Puodžiu
mi 25 metų ženatvės parėję. 
Labai smagu girdėti, kad drau
gai, smagiai praleisdami laiką 
ženatvės paminėjimo parėję, 
prisimena ir apie Agitacijos 
Fondą ir jo svarbumą.

Andai Lawrence, Haverhill, 
Lowell ir Nashua lietuviai ren
gė bendrą pikniką. Dabar drg. 
Penkauskas prisiuntė 
Agitacijos Fondui kaipo 
nuo to pikniko pelno.

$5.75 
auką

Draugė V. Prapiestienė, iš

Paterson, N. J., prisiuntė $4 už 
parduotas dvi ženklelių knyge
les. Prie progos norime pri
minti, kad ir kiti draugai ir 
organizacijos atsiteistų už tas 
ženklelių knygeles.

Iš tolimojo Clevelando Dr. J. 
Siman prisiuntė $3—jo auka 
Agit. Fondui.

Draugas K. čiurlis iš Bayon
ne, N. J., prisiuntė $2—L.A.U. 
auką fondui.

Po mažesnes sumas paauko
jo sekami draugai: po $1:— 
Chas. Devetzkas, iš New York 
City, Julius Kalvaitis, iš Broo- 
klyno ir H. Alska iš Washing
ton, Pa.; draugas A. Pakush, 
iš Southbury, Conn., prisiun
tė 30 centų, o d. Shimaitis iš 
Montello—50 centų.

Draugas D. M. šolomskas 
perdavė $7.45, kuriuos prisiun
tė ALDLD kuopos per tos or
ganizacijos centrą.

Kai kurie viršminėti draugai 
bei organizacijos jau ne pirmu 
sykiu prisidėjo prie finansavi
mo Agitacijos Fondo. Geistina, 
kad ir kiti draugai karts nuo 
karto prisimintų šį fondą ir 
prisidėtų su aukomis.

Visiems, aukojusiems drau-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Kazyrninkų Gudrybes
Jonai taip priprato pas 

Petrus kazyriuoti, kad— 
žiūrėk—katras vienas ne- 
dėldienis, kaip tik vakarie
nė, tai ir yra Jonai ant va
karienės.

Petrai suprato dalyką, 
kad reikia pavartoti gudry
bę. Nusitarė pas Jonus nu
važiuoti net prieš pietus; 
reiškia, bus pietūs ir vaka
rienė dykai ir kazyrėmis 
palosime.

Jonai numatė, kad Petrai 
gudresni, tai ir jie sugalvo
jo Petram iškirsti šposą. 
Parašė ir prilipdė prie savo 
durų sekamą raštelį:

“Jonai išvažiavo ant pie
tų ir vakarienės restoranan. 
Palaukit prie durų, mes po 
vakarienės būsime namie.”

Girtuoklio Vargai
Girtas vyras sugrįžo vė

lai naktį namo ir klaidinėja, 
nesurasdamas kaip įeiti į 
stubą. Paskui pradėjo šauk
ti: “Mare, Mare! Kodėl tu 
tyli? Pradėt keikt mane, 
tai aš žinosiu, kad esu na
mie.”

J. Robziw.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

3 metus 
nustojau, 
sulaikyti 

jie mane

sidėjo kraujavimai, žinoma, 
dabar, kai kiaušidės vėl pasi
darė veiklios, apsiveisimas bū
tų galimas daiktas. Tokių štu- 
kų pasitaiko akurat tokiais 
laikotarpiais. Jums, gali būt, 
ir neatsitiktų, bet . tikrinti ne
galima. Tai jau vely jūs sau
gokitės, vengkite negeistinų 
apsiveisimų, kol galų gale mė
nesinės visai jums išnyks na
tūraliu keliu.

čia mažytė pastabėlė. 
Jums dabar galėtų būt nebe 
paprastos mėnesinės, bet ko
kio liguistumo apsireiškimas.

AUDRINGOS MĖNESINĖS
Gerb. gydytojau, aš nuolat 

skaitau “Laisvę” ir matau 
daug jūsų patarimų. Norėčiau, 
kad ir man patartumėt.

Esu ' moteris 50 metų am
žiaus, 210 svarų, 5 pėdų ir 4 
colių. Kai aš buvau 42 metų 
amžiaus, pradėjau sirgti gyve
nimo atmaina. Per 
labai daug kraujo 
Daktarai negalėjo 
kraujų bėgimo, tai
gydė su elektra. Ir jie man 
kraujavimą sustabdė, tai per 
5 metus visai gerai jaučiaus,

Pasitaiko, kad užeina krauja
vimai ir tada, kada kiaušidės 
jau visai sudžiūvę, atrofuotos 
ir nebeveikia. Tokių kraujavi
mų esti iš priežasties kokių 
augmenų gimtuvėje — kokių 
naujikų, guzų (tumerių). Ne
retai išauga gimtuvėj fibroi- 
dai, mėsingi naujikai, kurie 
sukelia kraujavimus. O kar
tais esti ir da blogiau: atsi
randa ir vėžių.

Tatai visai nereiškia, kad ir 
jums taip gali būt, o vis dėlto 
geriau persitikrinti. Saugumo 
dėliai, drauge, nueikite ir vėl 
pas gydytoją, geriau pas tą 
patį, ką jums darė tuos gydy
mus (“trytmentus”) su “elek
tra.” Persitikrinkite, ar visa 
kas tebėra tvarkoje su gimtu- 
ve. Gimtuvė tokiam amžiuj 
yra tik bėdų šaltinis. Ir ge
riau ją ne gydyt su kokia 
“elektra” ar radijum, bet visai 
ją išimti. Kam jos dabar be
reikia: tik rūpestis ir galvosu-

neturėjau tų mėnesinių. O da
bar tos nelabosios mėnesinės 
ir vėl sugrįžo. Ir vėl labai 
daug kraujo man nubėgo per 
6 dienas. Ale dabar man tan
kiai diegliai strėnas varsto, 
kad net kvapą užima. Tankiai 
ima tvaksėti po strėnas.

Aš norėčiau žinoti, ar tai 
gerai bus man ar ne, jeigu 
man mėnesinės sugrįžo? Ar 
man būtų pavojaus dėl apsi- 
vaisinimo ar ne? Tai man bū
tų įdomu žinoti, ar turėčiau 
apsisaugoti ar ne?

ATSAKYMAS
Jūsų gyvenimo pakaitos is

torija gana savinga. Buvo 
jums labai kraujingos mėnesi
nės per 3 metus. Paskui jums 
gydytojai, veikiausia su radi- 
jumo arba X-spindulių pagel
ba, sustabdė kraujavimus. Va
dinasi, jums tuomet kiaušidės 
(o varai) buvo sudžiovintos, 
nuvytę. Bet dabar, matyt jos
ir vėl atsigavo, tai ir vėl pra-kis—ir da sveikatai pavojus.
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Lietuvos Darbininkai 
Reikalauja Laisvės 

Organizuotis
Sunki fašistinės diktatū

ros letena jau daugiau kaip 
prieš dešimtį metų užgulė 
Lietuvos darbininkų klasę. 
Atėję prie valdžios fašistai 
sudaužė darbininkų organi
zacijas, sumesdami į kalėji
mus ar ištremdami geriau
siąjį jų aktyvą. Profsą
jungų susirinkimų protoko
lai fašistams ėmė tarnaut 
kaip kaltinamoji medžiaga 
prieš darbininkus, kuriuos 
fašistai apkaltina esant ko
munistais. Už mėginimą 
organizuot darbininkus, or
ganizuoti streiką, kad ap
gint darbininkų reikalus, 
gręsė ilgi metai kalėjimo.

Ir visgi darbininkai ne
snaudė. Sunkiausiose per
sekiojimų ir policinio teroro 
sąlygose darbininkai akty
vistai, ir pirmoj eilėj komu
nistai, stengėsi atgaivint le
galių darbininkų profsąjun
gų veikimą. Atgaivintos 
profsąjungos būrė darbinin
kus draugėn, organizavo 
juos į kovą už savo reikalus. 
Nekartą savo profsąjungų 
vadovaujami darbininkai 
laimėdavo streikus. Fašistai 
uždarydavo labiau aktyves 
profsąjungas, stengėsi kur
ti savo darbininkiškas orga
nizacijas, (pav. mūrininkų 
sąjunga ir kt.), kuriose va
dovautų fašistai. Tačiau 
darbininkai į fašistų stei
giamas sąjungas nestodavo, 
arba įstoję pasistengdavo 
fašistus išstumti ir paimti 
vadovavimą į savo rankas 
(mūrininkų, šoferių sąjun
gą Kaune).

Už tuos savo nepasiseki
mus fašistai vėl ir vėl pul
davo komunistus. Fašistų 
gaujos nuolat įsiverždavo į 
profsąjungų būstines, areš
tuodavo ten būdavusius 
darbininkus ir, apkaltinę 
juos darius slaptą susirinki
mą, nubausdavo po kelis 
mėnesius kalėjimo arba iš- 
tremdavo į kokį Lietuvos 
užkampį. Pagaliau fašistai 
1934 m. ir visai uždarė visas 
darbininkų profsąjungas, 
kaip kairiąsias, taip ir re- 
formistines. Pasmaugę dar
bininkų organizacijas, fa
šistai iškilmingai paskelbė, 
kad prasidėjusi nauja era 
darbininkų gyvenime.

Dabar fašistai ėmė orga
nizuoti savo taip vadinamą 
generalinę darbininkų at
stovybę, arba, kaip ją dar
bininkai vadino, “atstovil- 
ką.” Ta atstovybė steigė sa
vo skyrius provincijoj, o 
įmonėse rinko seniūnus, ku
rie turėjo atstovauti įmo
nės darbininkus generalinėj 
atstovybėj. Fašistai tikėjo
si, kad kairesnieji darbinin
kai boikotuos šias fašistų 
kuriamas organizacijas, o 
pasinaudodami tuo fašistai 
įsitvirtins tarp darbininkų. 
Tačiau fašistai 
pamatė,
darbininkai ir 
atitrukti nuo masių.
šistų nepopuliarumas darbi
ninkų tarpe buvo tiek dide
lis, kad net pačių fašistų 
įkurtose organizacijose at
viri fašistų agentai pravirs- 
davo. Jeigu tik kur nors 
darbininkams būdavo lei
džiama išsirinkt sau kokį 
organą, į tokį organą būti
nai patekdavo ir nefašistų 
ir dargi dauguma nefašistų. 
Fašistai stipriai jausdavosi

netrukus 
kad kairesnieji 

nesiruošia 
Fa-

tik ... iš viršaus paskirtuo
se organuose.

Kada fašistai pamatė, 
kad jiems nepasiseks išplės
ti savo “atstovilkos” sky
rius, kuriuose vadovaujan
čių rolę loštų fašistai, jie 
metė provincijoj organizavę 
“atstovilkos” skyrius ir pra
dėjo j ieškoti naujų priemo
nių apeiti darbininkams. 
Fašistai atsisakė nuo pla
tesnių darbininkų organiza
cijų kūrimo, o nutarė suda
ryti Darbo Rūmus, kurie 
neva tu rėš ^atstovauti darbi
ninkus prie vyriausybės.

Ilgai fašistai galvojo, kaip 
čia padaryti, kad bent del 
akių darbininkai neva daly
vautų Darbo Rūmų sudary
me ir kartu, kad tuose rū
muose pilnais šeimininkais 
būtų patys fašistai. Norėjo 
organizuoti fašistines prof
sąjungas, kurios, vadovau
jamos fašistų paskirtų “va
dų,” sufašistintų tų profsą
jungų narius, o po to šie su- 
fašistinti nariai rinktų sa
vo atstovus Darbo Rūmų iš
rinkimui. Tačiau nepasise
kimai su “atstovilkos”' sky
rių steigimu privertė fašis
tus nuo šito sumanymo at
sisakyti.

Projektavo, kad Darbo 
Rūmus rinks ne patys dar
bininkai, o sufašistintų li
gonių kasų tarybos. Ir šito 
sumanymo fašistai buvo 
priversti atsisakyti, nes 
darbininkų tarpe, komunis
tų iniciatyva, pakilo smar
kus protesto judėjimas 
prieš norą neprileisti pačių 
darbininkų prie Darbo Rū
mų sudarymo. Fabrikuose 
ir dirbtuvėse darbininkai 
atvirai protestavo prieš to
kį fašistų sumanymą. Kau
ne net buvo surinkta kele
tas tūkstančių protesto pa
rašų.

Pagaliau fašistai nutarė 
leisti patiems darbininkams 
statyti savo kandidatų su
rašąs, tik galutiną kandida
tų surašą tvirtins patys fa
šistai. Darbininkai, ypač 
Kaune, išstatė iš savo tarpo 
daugybę kandidatų, tačiau 
sustatant galutiną kandida
tų sąrašą, į jį buvo įtraukti 
tik fašistų išstatyti kandi
datai. Darbininkai smarkiai 
pasipiktino šia fašistų sau
vale ir Darbo Rūmų rinki
mus (1936 m.) plačiai boi
kotavo. Prie rinkimų urnų 
atėjo ne daugiau 70% rinki
kų.

Nespėjo susirinkti išrink
ti 30 Darbo Rūmų atstovai, 
kai Kaune 1936 m. birželio 
mėn. iškilo galingas visuoti
nas darbininkų streikas. 
Darbininkai protestavo ne 
tik prieš tai, kad policija 
šaudė ir mušė ramius darbi
ninko Kranausko laidotuvių 
eisenos dalyvius, bet ir ap
lamai prieš visą fašistų 
smurto politiką. Darbinin
kai visuotino streiko metu 
tarp kitko reikalavo naujų" 
demokratinių rinkimų į 
Darbo Rūmus, reikalavo de
mokratinių laisvių. Ignoruo
dami naujai išrinktus Dar
bo Rūmus, didesnių Kauno 
įmonių darbininkai pasiun
tė savo atstovus pas val
džios žmones ir įteikė jiems 
savo reikalavimus. Šitaip 
Kauno darbininkai pasitiko 
tik ką pasirodžiusius fašis
tinius Darbo Rūmus.

darbininkai stengiasi pa
naudoti fašistų kuriamas 
darbininkams organizacijas, 
kad ir jas padaryti įrankiu 
kovai už savo reikalus. Ir 
tos darbininkų pastangos 
turi pasisekimo. Tačiau dar
bininkai tuo nepasitenkina. 
Jie vis garsiau reikalauja 
laisves pačių darbininkų 
kuriamoms organizacijoms.

An. Ramutis.

Lowell, Mass

kadangi dar mažos, tai pagir- 
tinai išėjo.
Ar Tik Tiek Buvo Daryta, kad 
Tik Veikalą Pamatyt ir Dainų 
bei Muzikos Pasiklausyt? Ne!

Kuomet jau publikos prisi
rinko pilna svetainė ir susėdo į 
kėdės, buvo perstatytas kalbė
tojas d. Hasley, kuris neilgoj 
kalboj angliškai paaiškino, 
ką reiškia C.I.O.—Komitetas 
Organ izavimui Industrijinių 
darbininkų, ir kodėl įvairių 
darbi] darbininkai privalo or
ganizuotis į unijas vadovybėj

Augščiausias Teismas būtų 
papildytas šešiais jaunesniais 
ir pažangesniais žmonėmis. 
Šis klausimas buvo balsuotas 
ir apie du šimtai žmonių pa
sisakė už prezidento Roosevel- 
to sumanymą. Nutarta, kad ak
to užgyrimas būtų pasiųstas 
prez. Rooseveltui Į Washing
ton, D. C.

Dalyvis.

organizuoti 
organizacijas. 
Jie bijo leisti 

organizuotis

Darbininkų nepasitikėji
mas fašistiniais Darbo Rū
mais buvo visai pamatuo
tas. Jie ligšiol nieko svarbe
snio darbininkams nepada
rė. Kai pereitų metų gruo
džio mėn. susirinko Darbo 
Rūmų plenumas, tai visa ei
lė rūmų atstovų buvo pri
versti prisipažinti, kad 
“darbininkai blogai žiūri į 
rūmus” (atstovas Vilnišau- 
skas), kad “Darbo Rūmai 
neturi reikiamos reikšmės” 
(atstovas Uberavičius), kad 
“rūmai nepajėgia kovot už 
darbininkų teises” (atsto
vas Mikalauskas) (“Liet. 
Žin.” 1936, XII, 15). Tame 
pat plenume atstovas Mika
lauskas kalbėjo: “Iš kalbų 
čia rūmuose kalbamų esa
ma matyt, kad vietose dar
bininkai nepatenkinti Dar
bo Rūmais ir plenumo na
riais ... Nėra darbininkų 
organizacijų, o neorgani
zuotiems neįmanoma savo 
reikalus ginti” (mūsų pa
braukta. Ten pat). Taip bu
vo priversti kalbėti patys 
fašistinių Darbo Rūmų at
stovai. bent ta j u dalis, ku
ri arčiau su darbininkų ma
sėmis susirišus.

Tačiau fašistai bijo leisti 
darbininkams 
savistovias 
Dar daugiau, 
darbininkams
net prie pačių fašistų įkur
tų Darbo Rūmų. Paprastai 
įvairių šakų darbininkai su
sirinkę Darbo Rūmų patal
pose išrenka savo sekciją, 
kuri nuolat atstovauja dar
bininkų reikalus Darbo Rū
muose. Kadangi tose sekci
jose fašistams nevisuomet 
pasiseka pravesti savo šali
ninkus, tai Darbo Rūmų šei
mininkai kartais ir neduoda 
darbininkams tokią sekciją 
sudaryti. Taip, 1937 m. pra
džioj susirinkę sjiaustuvnin- j 
kų atstovai norėjo įkurti 
prie Darbo Rūmų savo sek
ciją, bet fašistiniai Darbo 
Rūmų šeimininkai tam pasi
priešino ir neleido sekcijos 
sudaryt.

1937 m. vasario mėn. 
Kaune praėjo platūs medžio 
apdirbimo darbininkų, ke
pėjų ir viešųjų darbų darbi
ninkų streikai. Tarp kitų 
savo reikalavimų darbinin
kai išstatė ir šiuos: 1) Lai
svė darbininkų organizaci
joms, 2) šalin darbo stovy
klos - koncentraciniai lage
riai, 3) amnestija politi
niams kaliniams. Nors 
šiems streikams vadovavo 
kairesnieji darbininkai, ta
čiau prie streiko paruoši
mo ir vadovavimo aktingai 
prisidėjo ir pačių Darbo 
Rūmų atatinkamos sekcijos. 
Pirmomis streiko dienomis 
darbininkai buvo tiesiai už
ėmė Darbo Rūmų patalpas 
ir jose darė savo pasitari
mus. Darbo Rūmai, besi
slėpdami nuo streikuojan
čiu darbininkų, net uždarė 
laikinai savo patalpas. Ki
taip iie ir negalėjo pasielgt, 
nes fašistinių Darbo Rūmu 
uždavinis ir yra neprileisti 
prie streikų, o streikams 
nrasidėjus — juos ardyti. 
Streikuojančių darbininku 
atžvilgiu vidaus reikalu mi- 
nistoris Čaplikas įsakė Dar
bo Rūmams laikytis tokios 
taktikos: “Pirma jie (dar
bininkai) turi sugrįžti į 
darba, o naskui ju reikala
vimai gali būti svarstomi” 
(“L. ž”, 1936, XII. 14).

Kain matom, nežiūrint vi
su fašistu pastangų užslo
pinti darbininkus ir atimti 
nuo jų bet kokias organiza
vimosi galimvbes. tas jiems' 
nesiseka. Uždarius pačių 
darbininkų organizacijas,

Gražus Darbas Atliktas. Ačiū

Garbingam Liaudies Chorui
Balandžio 4 d., Lietuvos Sū

nų ir Dukterų draugija turėjo 
surengus gražų parengimą : te
atrą su puikia koncertine pro
grama. Veikalą “žentai Iš 
Amerikos” ir dainų programą 
išpildė Liaudies Choras iš 
Lawrence, Mass.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugija turėtų niekad nepa
miršti ir būti visados dėkinga 
Liaudies Chorui už tokį puikų 
patarnavimą veltui — be jokio 
atlyginimo. Net ir kelionės lė
šas aktoriai, dainininkai ir 
veikalo prirengėjos: režiserka, 
drg. Ona Večkienė ir sufler- 
ka drg. Ona Dovidonienė, pa
sidengė patys.

Mes pilnai suprantame, kad 
prie to daug prisidėjo ir drau
gai su savo automobiliais k. t. 
Kralikauskas, Bulota, Chula
da, gal ir daugiau buvo, kurie 
transportavo aktorius ir dai
nininkus ; atsiprašau, kad ne
sužinojau, kas buvo daugiau 
su automobiliais, bet visiems 
tariame karštą ir draugišką 
ačiū.

Beje, Albertas Dvareckas 
irgi turėjo pilną mašiną ak
torių bei dainininkų. Daug 
darbavosi mūsų draugai.

Veikalas buvo perstatytas 
geriausia; juokų prikrėsta 
tiek, kad jau daugiau niekam 
nebūtų tilpę. Publika liko be 

įgalo pasitenkinusi. Daug žmo
nių pasisakė prisipažindami, 
kad tiek juokų dar niekad ne
buvo turėję. Well, visiems ant 
sveikatoj, o Liaudies Choro 
aktoriams: Antanui Aleksio- 
nitii, Albertui Dvareckui, Leo 
Chuladai, M. ir P. Kaskevičiu- 
tėin, garsiosiom duetistėms, o 
dabar aktOrkoms ir Valerijai 
Zūlzienei didelė garbė už pui
kiausi atlikimą darbo ir artis
tišką lošimą. Kaip man norė
tųsi pakalbėti apie kiekvieną 
aktorį atskirai — pažymint jų 
gabumus, bet kas nors mane 
subartų už perilgą korespon
denciją.

Pirm veikalo perstatymo 
Liaudies Choras davė puikių 
dainų įvairioj formoj: choras, 
sekstetas, kvartetai, duetai, so
lo ir muzikos punktai gra
žiausia žavėjo svetainę per
pildžiusią publiką. Dainavo 
choras bendrai; merginų cho
ras; Anna Boliutė, solo; Al- 
meda Zula ir Edmund Bulota, 
duetą; P. ir M. seserys Kas- 
kevičiutės, duetą; 
Dvareckas ir Leo 
duetą; sekstetas iš 
Choro: Seserys Kaskevičiutės, 
Leo Chulada, Ig. Chulada, Al
bertas 
Zula. 
Ona 
Choro 
ga Večkiute, kuri irgi gabiai 
pianu skambina. Ji davė vie
ną piano solo taipgi.

Programa buvo puikiai su
tvarkyta ir tinkamai sukombi
nuota, todėl lyg laipsniškai di
dinosi publikos pasitenkini
mas. Tarpuose dainų dar lyg 
magaryčioms talentingas jau
nuolis armonistas Aleksandras 
Bilida iš Graniteville, Mass,, | 
su savo brangia pianine akor- 
dija pasirodo karts nuo kar
to, kas labai tiko ir linksmi
no visą audienciją. Jo maža 
sesutė Sofija pagriežė ant 
smuikos duetą su kita maža 
mergaite Sofija KavalČiuk, ku
ri skambino ant mandalinos: 
jos abi sudarė neblogą duetą;

Vėliau, programai įpusėjus, 
vienoje pertraukoje, tai buvo 
tarpe dainų ir veikalo, d. J. 
M. Karsonas trumpai pakal
bėjo apie Ispanijos liaudies 
kovą su pasauliniu fašizmu ir 
paprašė publikos pagelbėti fi
nansiniai Ispanijos demokra
tijos gynėjams. Dvi jaunos 
merginos, Albina Daugirdaitė 
ir May Chuladaitė, perėjo su 
kepurėmis per svetainę ir su-1 
rinko aukų Ispanijos reika
lams $5.30c.

Taip tai įvyko ir taip buvo 
sunaudotas trumpu laiku su
rengtas^ mūsų šis parengimas. 
Už tai garbė programos da
lyviams veikalo aktoriams, 
režiseriui ir sufleriui, garbė ir 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijai, už dirbimą kultū
ringo darbo, už darbą, nau
dingą darbo žmonijai.

Taipgi pakalbėta apie prez. 
Roosevelto aktą dėl sumažini
mo galės Augščiausiojo šalies 
Teismo “Supreme Court” ir 
suteikimą daugiau galės ša
lies kongresui. Taipgi, kad

Tčmykite Kas Bus

Balandžio 17 d., L. Darbi
ninkų Kliubas rengia lietuviš
kas vakaruškas savo svetainėj, 
338 Central Street, Lowell, 
Mass. Grieš Bilidukų akordi- 
nė orkestrą. Nepamirškite ir 
neapleiskite to vakaro.

Gi balandžio 19 d., toj pa
čioj svetainėj, bus prakalbos: 
kalbės V. Andrulis, “Vilnies” 
redaktorius, kalbės labai svar
biais pasauliniais reikalais. 
Prakalbos prasidės 7 vai. va
kare.

Komisijos Narys.

So. Boston, Mass
Gal kas linkęs manyti, kad 

visi italai—fašistai. Bet, anaip
tol, ne. Ir italai ne visi juod- 
marškiniai. Ir italų darbinin
kija, liaudis, išeivija — trokš
ta laisvės sau ir padeda tiems, 
kurie jos siekia.
' Štai So. Bostono italės mo

terys, prigelbstint, žinoma ir 
vyrams, rengia gražų vakarą 
Ispanijos liaudies valdžios 
naudai, arba kitaip tariant— 
naudai kovotojų už demokra
tiją ir laisvę.

Albertas 
Chulada, ■ 
Liaudies

Dvareckas ir Pranas
Akompanistėm buvo 

Vaitkunienė, Liaudies 
mokytoja ir kartais 01-

Šis gražus vakaras įvyks 
š m. balandžio 16 (pėtnyčioj), 
Lietuvių Svetainėj, kampas E. 
ir Silver gatvių. Prasidės 8 v. 
vakare. Bus gera muzika, gar
dūs užkandžiai ir gėrimai.

Lietuviai privalėtų į šį pa
rengimą gausiai atsilankyti. 
Tuomi mes pareikšime drg. 
italams savo solidarumą ir 
tuom patim paremsime gražų 
tikslą. K.

Roosevelt Nepigins Aukso
W a s h i ngton. — Užsie

niuose buvo pasklidę girdai, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas rengiasi nupiginti auk
so kainą. Dabartinė val
diškai nustatyta aukso kai
na Amerikoj yra $35 už un
ciją. Roose veltas paaiški
no, kad jis neturi intenci
jos piginti auksą.

Roma. — Italijos lakūnas 
Furiot Niclot su kariniu 
lėktuvu pasiekė 302 mylių 
greičio per valandą. Tai 
esąs rekordas. (Bent taip 
sako italų fašistai.)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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Philadelphijos Lietuvių Žiniai
“Laisvės” Banketas, Koncertas ir Šokiai

I

Rengia Visos Philadelphijos Liet. Darb. Organizacijos

Sekinad. Balandžio 18, April
NEW AUDITORIUM HALL

713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA.

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

Koncerto Programa Bus Įvairi ir Graži:
POPULIARIOLOS GRANADINOS, ISPANŲ ORKESTRĄ; ISPANŲ

FRONTO CHORAS IR SOLISTAI
Rusų Balalaikų Orkestrą; Dainuos Shenandoah Mainierių 
duos duetų ir solų; Nelė Statkevičiūtė, iš Philadelphijos; A.
Bayonne, N. J.; S. Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., ir M. Ukneliūtė, solistai.

TAIPGI DAINUOS PHILADELPHIJOS LYROS CHORAS

Kvartetas, — 
Višniauskas, iš

L

Mainierių Kvartetas, iš Shenandoah, Pa.

r m w

0----------------------------------------------- —----------------------------------------------------

R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius Sakys Prakalbą
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LIETUVOS ŽINIOS
Nemunas Nunešė Prienų Tiltą

Kovo 15 d. visą dieną Ne
mune vanduo vis kilo: iš ryto 
buvo per 2 metrus pakilęs virš 
normalaus lygio, o kovo 16 d. 
2 vai. jau siekė 3 mtr. 33 cen
timetrus. šiandien 10 vai. van
duo pakilo iki 3 mtr. 75 cen
timetrų ir vis dar rodo tenden
cijos kilti.

Potvynio perspektyvos ne 
labai džiuginančios.

Alytuje Nemuno ledas jau 
išėjęs ir vanduo švarus.

Ledai grūsdamiesi žemyn 
susikimšo prie Prienų ir šian
die 6 vai. sulaužytas Prienų 
tiltas per Nemuną.

Ledai sulaužė tilto vidurį. 
Kadangi ledai visu smarkumu 
per Prienus dar eina ir šen-ten 
užkliūva, tai yra pavojaus, 
kad gali visą tiltą sugriauti ir 
nunešti.

Tiltas buvo medinis, senas, 
bet vis dar laikė, o dabar bū
tinai turės statyti naują tiltą.

Del Prienų tilto nugriovimo 
šiek tiek susirukdė auto susi
siekimas su Alytum, bet auto
busų stoty teko sužinoti, kad 
autobusai iš Kauno į Alytų vis 
tiek eisią: nuo Prienų suksią 
Balbieriškio link, o nuo čia 15 
klm. važiuosią iki Alytaus 
vieškelio, žodžiu, Nemunas 
bus aplenkiamas, o Alytaus 
miestas, kaip tyčia yra abiejuo
se Nemuno krantuose. Važiuo
jant per Balbieriškį 8 kilomet
rais ir kelias sutrumpėsiąs.

Pro Rumšiškes ledas irgi 
smarkiai eina. O nuo Rumšiš
kių iki Kauno plentu yra 24 
klm., Nemunu 30 klm., taigi, 
aukščiau Kauno už 15-20 klm. 
Nemune ledas jau eina. Prisi
artinąs spaudimas Kaune jau 
jaučiamas.

Prie Petrašiūnų ilgas van
dens plotas jau švarus — ledo 
nesimato. Mat, toje vietoje į 
Nemuną įteka daug šilto van
dens iš elektros stoties ir po
pieriaus fabriko, tai ledas tą-; 
me rajone ištirpo prieš porą 
dienų. Be to, iš tos vietos daug 
ledo paslinko Panemunės tilto 
link, sulindo po apačia.

Šiandie apie 8 vai. tarp Pa
nemunės ir žaliojo tiltų ledas 
sujudėjęs ir paplaukęs žemyn 
apie 100 mtr. sustojo.

\ Vyskupai Nesutaria Dėl Vieno 
Kunigo Ekskomunikavimo
Spaudoj jau buvo rašyta, 

kad vienas katalikų kunigas, 
buvęs kapelionas, praėjusių 
Kalėdų atostogų metu Liepo- 
juje civiliškai susituokė. Tas 
kunigas dabar yra ekskomu- 
nikuotinas, bet nė vienas vys
kupas to žygio nesiima, ka
dangi tas kunigas formaliai 
priklauso Mogilevo arkivysku
pijai, tai Mogilevo vyskupas jį 
ir galėtų ekskomunikuoti, bet 
Mogileve visai nė vyskupo ne
są. Kadangi tas kunigas da
bar gyvena Telšių vyskupijoj, 
tai siūloma vysk. Staugaičiui jį 
e k s k o m unikuoti, bet vysk. 
Staugaitis atsisakąs tai pada
ryti, nes minėtas kunigas Tel
šių vyskupijoj gyvenąs neofi
cialiai, svečio teisėmis. Kauno 
arkivyskupas negalįs jo eks
komunikuoti, kadangi tas ku
nigas ne jo vyskupijoj gyve
na ir apskritai jam visai ne
priklauso. Todėl tas vedęs ku
nigas įtrauktas ir į 1937 m. 
alenchų (kunigų sąrašą).

Kauko Gatvėje Atsivėrė 
Upė

Kauno miesto savivaldybė 
daug pinigų išleido ir darbo 
pridėjo Kauko g. sutvarkyti. 
Pažiūrėt toji gatvė labai gra
ži, bet naujos gatvės trūkumai 
tuojau pajusti: žiemą laiptai 
nepakankamai prižiūrimi ir 
todėl kai kurią dieną gatve 
veik neįmanoma buvo eiti. 
Kai pradėjo sniegą leisti ir ly
ti, tai iš gatvės pasidarė upė. 
Mat, ta gatvė, taip padaryta, 
kad laiptai yra žemiau, o gat

vės kraštai pakilę, tai visas 
nuo tirpstančio sniego ir lie
taus vanduo subėga į vidurį 
gatvės ir jau kelinta diena 
vanduo taku žemyn kulvirkš- 
čiais teka. Tekąs vanduo prieš 
saulę žiba, kaip krikštolas, o 
po lietaus vanduo ėmė laiptais 
dumblus, molius nešti. Senieji 
mediniai laiptai žmonėms jau 
daug geresni buvo.

Šunes Drasko Stirnas
Kiduliai, šakių apskr. Ku- 

karskės miško eiguvoje kovo 
9 d. šunes sudraskė stirną. Ją 
radę, žvyrą vežantieji žmonės, 
atvežė Kidulių policijai.

Haverhill, Mass.
Jeigu Suras Kaltininkus, Tai 

Jie Turės už Tai Atsakyti
Balandžio 5 d., surasta ant 

miesto kapinių (Linwood Ce
metery) padaryta didelė blė- 
dis. Virš 50 paminklų nu
griauta nuo pamatų. Nekurie 
paminklai yra visai sudaužyti, 
o kai kurie tai daugiau ar ma
žiau tik apdaužyti. Mirusiųjų 
giminės turės panešti didelius 
iškaščius, iki atsteigs pamink- 
lūs iš naujo.

Yra spėjama, kad tai girtų 
jaunuolių gengės darbas. Po
licija bando surasti to bjau
raus darbo kaltininkus. Ir jei
gu suras, tai jie, ar šiaip ar 
taip, turės už tai atsakyti.
Gal ir Šį Streiką Bandys Su
laužyt Su Pagalba Degtinės
Wagner Hat Co. darbinin

kai, dirbantieji blocking ir 
stiffening departmente, bal. 7 
d. išėjo į streiką. Reikalauja 
nuo 5 iki 15 nuošimčių dau
ginus mokėti už jųjų darbą.

Tūlas laikas atgal tos pa
čios dirbtuvės darb. buvo iš
ėję į streiką, tai fabrikantas 
streikieriams užfundino po 
kaušą degtinės ir visi darb. 
sugužėjo į dirbtuvę be jokių 
laimėjimų. Tad ir šį sykį gal 
fabrikantas bandys streiką 
laužyti su pagalba degtinės.

Geri Parengimai
Bal. 18 d., 2-rą vai. po pie

tų, yra rengiama vakarienė,
Laisvės Choro kambaryje, 199 
Washington St. Rengia šios 
trys organizacijos: LDS 136 
kp., ALDLD 85 kp. ir Laisvės 
Choras. Visi Haverhillio lie
tuviai ir iš apylinkių kviečia
mi atsilankyti.

Bal. 25 d., 3-čią vai. po pie
tų, Haverhillio Liet. Org. Ben
dro Veik. Komitetas rengia 
teatrą ir koncertą, L. U. G. 
Kliubo Svetainėje, 324 River 
St. Bus suvaidinta labai juo
kinga komedija, “žentai iŠ 
Amerikos.”

Po teatrui bus duodamas 
puikus koncertas.

Veikalą vaidins ir koncerto 
programą pildys Liaudies Cho
ro nariai iš Lawrence, Mass. 
Visiems yra žinoma, kad Liau
dies Choro nariai, visur ir visa
da pasirodo su veikalų vaidi
nimais ir su pildymais koncer
tų programų labai pagirtinai. 
Tad atsilankę į viršminėtą 
parengimą nebūsite suvilti.

Bal. 29 d., 7 :30 Vai. vakare, 
ALDLD 85-ta kp. rengia pra
kalbas L. U. G. Kliubo sve
tainėje, 324 River St.

Kalbės drg. V. Andrulis, 
’“Vilnies” redaktorius, iš Chi
cago, Ill. Visi Haverhillio lie
tuviai kviečiami dalyvauti pra
kalbose. Kiekvienas ir visi ga
lėsite statyti kalbėtojui klausi
mus ir dalyvauti diskusijose, 
laisvai išsireikšti mintį.

K. Meilūnas.

Dažnai čionai vagiai įsilau
žia į namus ir pavagia kas 
jiem geriausia patinka, bet tai 
atlikdavo dažniausia nakčia, 
o dabar tai jau taip įsidrąsi
no, kad jau vagia ir dieną. 
Kovo 25 d. įsilaužė į namus

P. Jaciunskų, 72 River St. ir 
išsinešė du laikrodėlius, du 
žiedus, sidabrinį dolerį ir ci- 
garetams uždegtuvą (cigaret 
lighter); viso padarė nuosto
lių už 55 dolerius. Kaip parė
jo vyras iš savo valgyklos, 215 
Washington St., o moteris iš 
dirbtuvės, tai rado viską ap
versta augštyn kojom. Tur būt 
vagys manė, kad kaip pas biz
nierius, tai galės rasti daug 
pinigų, vienok smarkiai apsi
riko.

Kovo 27 d., kaip 3:15 ryte 
rasta ant River St., netoli Bra- 
dly Brook (tarpe Haverhill ir 
Lawrence) du jauni vaikinai 
lietuviai smarkiai sužeisti: W. 
Narkum, 27 metų amžiaus ir 
J. Stanwick, 24 metų amžiaus, 
abu gyvena 53 Washington 
Ave., Haverhill, Mass. Ir abu 
tapo nuvežti į Gale ligonbutį, 
Haverhill. O jųjų, automobilis, 
kuriuo jiedu važiavo, pasiliko 
grabėje smarkiai apdaužytas.

Balandžio 3 d. atsibuvo šo
kiai Lietuvių Piliečių Gedemi- 
no Kliubo svetainėje, 324 Ri
ver St. šokius rengė viršminė- 
to kliubo basebolininkai. Čia 
buvo rehkama gražiausia lie
tuvaitė Miss Lithuania ir buvo 
išrinkta Lena Mason (Meški- 
niutė) vietinė gražuolė gavo 
gražų sidabruotą puodą; an
trą dovaną įyvų gėlių bukietą 
laimėjo Stella Sweetsir iš Law
rence ; trečią dovaną — dė
žę saldainių laimėjo Jennie 
Buya, vietinė. Senis.

Lowell, Mass.
Iš Darbininkų Kovos Fronto

Niekad pirmiau šio miesto 
darbininkai nebuvo taip susi
rūpinę savo reikalais, kaip 
kad dabar. Darbininkai pa
matė, kad jiems jokio kito iš
ėjimo neliko, kaip tik organi
zuotis į tinkamas unijas ir per 
kovą pagerinti savo būvį. Tie
sa, darbininkams buvo primes
ta po keletą skatikų, prie jųjų 
menkučių algų, bet tas anaip
tol nepatenkina dabartinį pra
gyvenimą, nes kainos ant pro
duktų—įvairių gyvenimo reik
menų yra be galo aukštos ir 
jų padengti dabartinėmis al
gomis tiesiog negalima.

Nors iš visų pusių ir viso
kiais būdais bubnijama apie 
laikų pagerėjimą, bet tuomi 
alkanų pilvų nepasotinsi. To
dėl žmonės susipranta ir pra
deda rimtai kovoti už dides
nes algas, už pripažinimą uni
jos ir už sutrumpinimą darbo 
valandų. Dar prie to ir geres
nių sąlygų darbe reikalauja
ma. Lowellio mažų algų ver
gai dabar jau keletą savaičių 
kovoja labai gerai: nuo sykio 
susiorganizuoja į C. I. O. uni
ją ir nedaro jokių nusileidimų 
savo reikalavimuose. Ir jie lai
mi. Jau keletas kurpių išdir- 
byscių kovojo vadovybėj C. I. 
O. ir laimėjo, dabar taipgi 
Shoe-shop Leganos Co. 1000 
šiaučių sustreikavo ir be galo 
drūtai pasibrėžę laimėti kovą.

Kas juokingiausia išeina, 
tai tas: virš minėta kompani
ja griežtai tvirtino kelios die
nos atgal, kad jos dirbtuvėse 
streiko nebus. Pora dienų vė
liau tvirtino, kad ji turi išėmus 
uždraudimą streikuoti ir jos 
darbininkai neturi tiesos strei
ką skelbti. Bet tūkstantis kur
pių pareiškė: Taip, mes jau 
streike. Jūs uždraudėt strei
kuoti senos unijos biurokratiš
kų vadų vadovybėj, bet jūs 
negalite uždrausti mums strei
kuoti vadovybėje C. I. O. Ir 
jie dabai* visi kovos lauke už 
geresnį būvį.

Net kelios dirbtuvės įvairių 
mezgimų sustreikavo už padi
dinimą algų ant 15 nuoš.; už 
pripažinimą C. I. O. unijos ir 
nustatymą 40 vai. darbo sa
vaitės. Moterys ir merginos 
narsiai kovoja už savo reika
lus padėdamos savo draugams 
vyrams.

Kaimynas.

Binghamton, N. Y.
Margumynai

Dar ne visi vietos lietuviai 
žino, kad ALDLD 20 kuopa 
palaiko knygynėlį, iš kurio 
duodamos skaityti knygos vi
siems, kas nori skaityti. Kny
gas paimti ir grąžinti galima 
bile viename iš esamų svetai
nėje susirinkimų, kuriame da
lyvauja knygius Jasilionis. Jis 
išduoda ir priima knygas. 

* * *
ALDLD kuopa nutarė išda

linti gerą skaitlių brošiuraičių 
įvairiais plausimais. Jas dalin
ti apsiėmė draugės moterys, 
nes jos pastebėjo daugelį mo
terų pageidaujančių skaityti, 
bet neturinčių ištekliaus įsigy
ti literatūros. Draugės mote
rys, dalindamos brošiūrėles, 
turėtų pastebėti visiems no
rintiems skaityti, kad naudotų
si kuopos knygyno literatūra, 

* * *
LDS ir ALDLD kuopos tei

giamai atsiliepė į atsišaukimą 
paremt planuojamą leist Ame
rikos lietuvių jaunimo laikraš
ti. LDS kuopa išrinko 3 narius 
rinkimui prenumeratų, o ALD 
LD kuopa savame susirinkime 
parinko iš narių aukų ir su
rinko $2.00. 

* *
ALDLD kuopa pasiuntė 

“Laisvės” korespondentų ir šė- 
rininkų suvažiaviman savo at
stotą, ir “Laisvei” pasveikinti 
auką $2.00. 

* * :ls
LDS 6 kp. ruošia šaunų pa

vasarinį koncertą, kuris įvyks 
23 d. balandžio. Programos 
pildymui yra pasižadėję dai
nininkai Valukai ir smuikinin
kė Indriulytė iš Scrantono, o 
be to, vietinis dvieilis kuopos 
kvartetas mokinasi naujas dai
nas ir ruošiasi geriau pasiro
dyti, negu kada praeityj. Kitų 
programos dalyvių dar nespė
jau sužinoti. O jų bus—ir ge
rų ! s|« :is

LDS vajus atžymimas gana 
gerai. 5 d. bal. kuopos susi
rinkime perstatyta 4 nauji na
riai !

St. Jas-nis.

So. Boston, Mass.
Trijų Metų Sukaktuves Lietu

vių Radio Bostone
Minkų trijų metų radio su

kaktuvių prakalbėlę pasakė 
SLA Iždo Globėjas, Stasys 
Mockus per stotį WORL, 920 
kilocycles, balandžio 4 d. Tar
pe kitko jis sakė:

“Lietuvių priežodis sako, 
‘Geriau vėliau negu niekad.’ 
Kitų valstijų lietuviai turėjo 
laimės klausytis lietuvių radio 
valandų daug pirmiau negu 
mūsų valstijos lietuviai. Dėka 
ponams Minkams trys metai 
atgal ir mes sulaukėm lietuvių 
valandos.

“Klausimas, ką gero duoda 
mum lietuvių valandos, ir ar 
galime be radio gyventi? At
sakymas, mums radio valan
dos suteikia mūsų, gimtoj kal
boj žinių, muzikos, dainų, kal
bų, pranešimų.. . Radio klau
sosi seni ir jauni. Jaunieji 
gauna geresnį supratimą apie 
mūsų tėvų žemę, jos garbingą 
istoriją, jos dailę, meną, kul
tūrą ir literatūrą. Aišku, kad 
mūsų vaikai žino gerai apie 
Lietuvą ir jos praeitį.

“Ar galima apsieiti be ra
dio. Aišku, kad galime; yra 
daug dalykų, be kurių, rodos, 
būtų galima apsieiti, bet ar 
apsieinama? žmonės jieško 
būdo, kaip visus šių laikų pa
togumus įsigyti ir jais naudo
tis. Tų. patogumų ir malonu
mų tarpe .yra radio, ir visi 
stengiasi turėti radio namie ir 
naudotis. Kaip klausai radio 
ir prie jo pripranti, bandyki 
nesiklausyti—surasi skirtumą, 
jausiesi nuo svieto atsilikęs.

“Malonu pasveikinti šian
dien ponus Minkus, kurie 

švenčia savo radio trijų metų 
sukaktuves. Jie pasiėmė ant 
savo pečių sunkų ir rizikingą 
darbą,—pavyzdys j a unuome- 
nei. Tegyvuoja Minkai ir jų 
vedami programai! Dėkui.”

Rep.

Worcester, Mass.
LDS. 57 Kp. Koncertas 

Pavyko.
Balandžio 4 d. Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 57 
kuopa buvo surengus koncer
tą, kuris gana gerai pavyko, 
žmonių atsilankė vidutiniai.

Skelbiami programoje kon
certo dalyviai visi pribuvo ir 
savo pareigas atliko gana gra
žiai. Tik Latviutė negalėjo dai
nuoti solo, nes nelemtas šaltis 
ją kankino. Jos vietoj buvo 
gražus piano solo. A. Mickevi
čiūtė labai gražiai atsižymėjo 
savo maloniu dainavimu. 
Kvartetas ir duetas (stygų 
muzika) taipgi gražiai išėjo.

Programa buvo ne per ilga, 
publika nepavargo sėdėda
ma. Visi pasitenkinę skirstė
si, apart tikslių peikikų.

Koncerte Buvęs.

Newark, N. J.
Newark© Lietuvių Organizaci

jos Darbuojasi Rinkime
Miesto Komisionierių

Balandžio 6 d., Lietuvių 
svetainėj, įvyko lietuvių drau
gijų bendras susirinkimas tik
slu plačiai dalyvauti miesto 
rinkimuose penkių komisionie
rių 12 dieną gegužės mėn.

Dėka pasidarbavimo gerb. 
daktarų Kralikausko, kuris 
ėjo per draugijas bei kliubus, 
ragindamas-kviesdamas daly
vauti šiame svarbiame reikale.

Kiekvienas žmogus žino, 
kad nuo teisingo, rimto valdi
ninko priklauso labai daug 
plačiosios liaudies reikalai, o 
ypatingai jauhimo, kurio.daug 
randasi pabaigę mokslus, bet 
tinkamo (o kartais ir jokio) 
užsiėmimo savo profesijoj ne
gali gauti darbo. Taipgi šis 
susirinkimas nutarė šaukti 
dar didesnį ir platesnį kitą 
susirinkimą 16 dieną balan
džio, t. y. penktadienį, 8 vai. 
vakaro šioj Lietuvių, svetainėj 
ir skaityti visų kandidatų plat
formas ir kviesti visų partijų 
kandidatus, lai jie išaiškins 
žmonėms savo platformas ir 
ką jos žada darbininkų būvio 
pagerinime, o ypatingai jau
nuolių.

Prie šio darbo jau pavyko 
įtraukti veik visas Newarko 
lietuvių organizacijas. Apie 
15 įvairių kultūros, apšvietos, 
dailės, pašelpos draugijų ir 
kliubų, apimančių 3,000 lietu
vių, prisideda prie šia darbo. 
Mes manome, kad mums pa
vyks sutraukti ne tik visas šio 
miesto draugijas, kliubus, bet 
ir pavienes ypatas užintere- 
suoti šiuo taip svarbiu reikalu 
ir sudaryti minią lietuvių iki 
8,000-10,000. Taipgi šitas su
sirinkimas išrinko ir tam tin
kamus asmenis, kaipo spaudos 
propagandistus, varyti darbą 
plačia papėde per lietuvių ir 
anglų spaudą. Į “Laisvę” ir 
“Keleivį” pranešinėti išrink
tas žemiau pasirašęs, ir tikiu, 
kad gerb. “Laisvės” .redakci
ja suteiks mums vietos savo 
dienraštyje ir patalpins pir
moj progoj. Iš anksto tariame 
ačiū. Geo. A. Jamison

Mire Onos Dobinienės 
Motina.

Kovo 18 d., 1937 m. Lietu
voje mirė Ona Liudvinaitienė, 
sulaukus 60 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Vaišvilų kaimo, Paja- 
vonio parapijos. Paliko dide
liam nuliūdime savo gyveni
mo draugą ir sūnus: Aksave- 
rą, Pranciškų ir Alfonsą ir 
dukteris — Anelę Gudiškienę, 
Petronėlę Noreikienę, Kastulę 
Vosilienę, Viktulę Liudvi- 

naitytę ir Amerikoj Oną Do- 
binienę. O mes, pasilikę, ap
gailestaujame tavęs, brangi 
motinėle.

Ilsėkis aukštam kalnelyj, ža
liam pušynėlyj.

P. Liudvinaitis.

Brussels, Belgija. — Šiuo
se seimo rinkimuose kardi
nolas Van Roey ragino ka
talikus balsuot prieš fašis
tus “rexistus,” bet nebal
suot ir už socialistus.

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCį;

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO
Palengvinimas į 48 Valan
das Arba Nieko Nekainuos!
Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agonijos, nervų įde
gimo, siatikos ir strėnų gėlimo, kaip 
kad tūkstančiai Dabar Pasiliuosuoja 
Greit su saugiu receptu pavadintu 
BARUVACOL. Dažnai skausmai yra 
sulaikomi į keletą valandų; atsiliuo- 
suoja sustingimai, skausmai sąnariuose 
ir atsiilsi muskulai taip, kad kentėto
jas vėl gali gėrėtis gyvenimu. Nelau
kite! Gaukite BARUVACOL, kuJ3

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
Sėdėjimu sustreikavo Mies
to Teatro muzikantai, rei
kalaudami daugiau algos ir 
mandagesnio apsiėjimo su 
jais.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj u

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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 j v a i r i o m 
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 5-6H1

tiekia džiaugsmingų palengvinimų 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs 
galite būt užtikrinti, jog BARUVA
COL neturi svaigalų—Neturi Opiumo. 
Prisiųskite šj skelbimą arba ateikite 
asmeniškai pas ATKINS LAB., 44 E. 
63rd St., New York City. Nesiųskite 
pinigų, užmokėkite paštoriui $1.85, 
pridedant persiuntimo kaštus, kada 
jis atneš jums BARUVACOL. Jau
site greitą, puikų palengvinimą pirmą 
savaitę arba bus jums grąžinti pini
gai. Valandos: šiokiom dienom nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Laisve)
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A. Tarasov-Rodinov Vertė D. M. šolomskas Waterbury, Conn. Lucky Strike Perstato “Your News Parade” 
Su Edwin C. Hill Priešakyje

PASKUTINIS CARAS
(Tąsa)

—Tegyvuoja proletarinė revoliuci
ja!... Vienybė darbininkų ir kareivių!

Abi žmonių upės susitiko ir susiliejo. 
Pabuvęs darbininkas, nesiskutęs, aliejuo
tuose drabužiuose, vienplaukis pasilipo 
ant kokios tai dėžės ir pradėjo:

—Draugai!—tėviškai šaukė jis, bet 
džiaugsmas tarpe kareivių ir darbinin
kų neleido jiems nusiramyti, vieni ki
tiems puolė į glėbius ir pradėjo bučiuotis.

—Draugai!—kalbėjo jis, kiek apsira
minus miniai.—Draugai! Caras ir jo mi
nisterial atvedė prie pražūties šalį. Mes 
turime nuversti carą. Kitaip, visiems 
mums, draugai, bus pražūtis—pražūtis 
darbininkams, pražūtis ir kareiviams. 
Draugai, bet be jūsų pagelbos caras su 
savo žandarais mus jau senai būtų j la
vonus pavertęs. Kareiviai išstojo už mus, 
o dabar sulaukėme ir jūsų pagelbos. 
Draugai, mes darbininkai gavome gink
lų iš arsenalo, kietai juos suspaudėme į 
savo pūslėtas rankas kovoj už laisvę. 
Mes kovojame už 8-nių valandų darbo 
dieną. Mes visi kovojame už atėmimą 
caro ir ponų žemių ir jų veltui atidavi
mą valstiečiams. Mes visi kovojame už 
taiką ir duoną, mes negalime ant toliaus 
kare lieti kraują už kapitalistų ir dvar
ponių reikalus. Todėl, draugai, tegul gy
vuoja sukilusi kariuomenė, Putilovo ir 
Petrogrado darbininkai ir mūsų vieny
bė! Lai gyvuoja mūsų vienybė su kitų 
miestų darbininkais ir užsienio prol'eta* 
rais! — Ura! — Ura! — šaukė džiaugs
mingi minios balsai. ♦ Virš galvų mosavo 
rankomis, siūbavo vėliavomis. Pasipylė 
ant kareivių galvų lapeliai. Aš vieną pa
gavau. Jie ant greitųjų pagaminti ir 
džiaugsmingai šaukė:

“...Atėjo ilgai lauktoji valanda... 
Revoliucija prasidėjo... Neeikvokite 
nei minutės... Tuojaus rinkite savo at
stovus į Darbininkų ir Kareivių Sovie
tus. .. Lai po vėliavomis revoliucijos su
sidaro darbo masių atstovų Sovietai. Fi- 
niška gelžkelio stotis yra mūsų centras, 
kur turi rinktis darbininkų ir kareivių 
išrinkti atstovai į Sovietą.”

Šauksmai kiek sumažėjo, nes ant dė
žės užsilipo Ilinskis, sumenkęs kareivis, 
atrodo džiovininkas. Jo žodžiai paprasti, 
kurti, statūs, kai]v šūviai.

—Šalin caras! Šalin karas! Išreika
lauti 8-nių valandų darbo dieną. Išrei
kalauti veltui valstiečiams žemės. Bro
liškumas tarpe darbininkų ir kareivių 
turi būti nepaliečiamas. Jeigu to nebus, 
tai išnaudotojai nepasigailės nei karei
vių, nei darbininkų. Kovoti iki carizmo 
sunaikinimo! Draugai, pirmyn! Pirmyn 
dabaigti mušti caro faraonus!

Vėl pasigirdo orkestrą. Vėl sumosavo 
ore giria rankų. Vėl augščiau pakilo 
raudonos vėliavos ir giliau į miestą lei
dosi žmonių upė. Darbininkai suteikė 
mums kelias raudonas vėliavas. Dabar 
jos plaukė priešakyj. Ir tūkstančiai dar
bininkų ir jų vaikų gėrėjosi žiūrėdami 
į kareivių upę su raudonomis vėliavo
mis. Jos aiškiai, aiškiai švietė mūsų 
maršui. Jos pasididžiuodamos žydėjo 
priešakyj galingos kolonos. Tas, kas bu
vo paminta po caro batu, dabar visų šir
dis privertė smarkiai plakti ir kraują 
greitai gyslose bėgti.

Mes drąsiai ir greitai žengiame pir
myn. Visa daugelio tūkstančių kareivių 
minia jau žino už ką ji stovi ir kur eina.

Štai priešakyj į mus lekia automobili
niai trokai, į visas puses atstatę šautuvų 
vamzdžius. Ant jų plevėsuoja raudonos 
vėliavos. Prie šautuvų darbininkai. Jie 
pasveikino mus griausmingais “Ura!” 
šauksmais, rankų pakėlimu ir nusisku
bino linkui fabriko.

Darbininkų, moterų ir vaikų minia 
plaukia greta mūs iš abiejų pusių šali
gatviais. Atgijo gatvės. Saulės spindu
liai, tartum aiškiau ir maloniau šviečia... 
Kareiviai nors pavargę, po ilgos kelio
nės, bet apimti kokio tai švento galingo 
ūpo. Eilėse girdisi juokai ir dainos. Ir 
tik šautuvų tauškėjimas nuo Narvos pri
mena, kad dar ne viskas baigta. O kada 
garsiau suloja kulkasvaidžiai,* tai tas 
dar daugiau primena apie carą ir tūlas 
jam ištikimas dalis. Daugiau kareiviai 
pasitempė, kiečiau suspaudė lūpas ir

žingsniai pasidarė tvarkesni.
—Eilėmis!—davė komandą kareiviai, 

užėmę vadų vietas. Taip įmaršavo be 
generolų ir pulkininkų buvusi caro ar
mija į Petrogradą. Įmaršavo ginkluota 
nuo galvos iki kojų ir apsišarvavusi su
kilimo dvasia. Bet jeigu sukilimas bus 
nuslopintas, tai tada ją laukia mirtis. 
Bet lai ir mirtis. Mes taipgi pigiai savo 
gyvastis neparduosime. Mes ginkluoti ir 
stojame liaudies pusėn. Tūkstančiai ka
reivių kojų griausmingai atsimuša į gat
ves. Šimtai kulkasvaidžių girgždėdami 
ratais ritasi miesto širdin.

Priešakyj tos armijos jojame mes rai
ti, jos vadai: apie dešimts kareivių ir 
trys oficieriai. Oficieriai širdyse nepa
tenkinti auksinėmis antpetimis. Užpa
kalyj mūs tūkstančiai durtuvų atstatytų 
į orą supasi. Išdidžiai plevėsuoja raudo
nosios vėliavos. O tolumoje, kur tai už 
Obvodnyj kanalo trata kulkasvaidžiai...

Giliau į miestą, daugiau gavome žinių 
ir nurodymų:

—Draugai kareiviai, štai ten ant 
Priažnaja šaudo. Į minią šaudo pasislė
pę caro žandarai!

—Paklausykite, kareiviai! Pagelbėki- 
te mums! Aleksandrovską prekvietę plė
šia. Štai kokia ta laisvė! Visus kalėjimus 
atidarė, išleido vagius!

—Neklausykite, draugai, to speku
lianto ! Tai jie visaip skriaudė liaudį... 
Užteks jiems mūsų kraują gerti!

—Draugai! Ant Gutujev salos grei
čiau skubinkite! Ten dar caro pusėje ka
reiviai !

Mes žengiame pirmyn... Einame prie 
Admiralystės, ten, kur caro valdžios li
kučiai pasislėpė, iš kur telefonais ir kito
kiais būdais plaukia įsakymai...

Ir vėl darbininkai pribėga nuo šaligat
vių ir klausia:

—Kas jūs? Iš kur? ... Kur einate?
—Mes kareiviai!—atsakė oficierius su 

barzda, tas, kurį šaukia Grigoriu.—-Iš 
Orembaumo, iš Petergofo, iš Strelnos, iš 
Martyškino ir einame į Vyborgo salą...

—Kam jums į Vyborgo?—klausia stu
dentas.

—Kiniškoj gelžkelio stotyj yra centras 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų Sovie
to...

—Draugai,, valgyti... Valgyti,—gir
disi iš eilių. Juk jau para, kaip daugelis 
nieko nevalgė.

—Tuojaus, draugai. Tuojaus—atsakė 
darbininkai.—Jie bėga į stubas, savo 
kambarius ir atneša duonos, mėsos ir ki
tokio maisto.

—Eikite į Technologinį, ten revoliuci
jos jėgų maisto skyrius,—pataria kiti.

—Ten Sovietas įsteigė maisto skyrių.
—Kaip Sovietas? Ar jis jau veikia?... 

Kur Sovietas?
—Nuo vakar dienos Sovietas dirba,— 

atsako darbininkai.
—Kur?
—Ten, kur ir Durna.
—Durna bijosi imti į savo rankas ga

lią. Caras paskelbė ją jau paleista. Bet 
šiandien ji susirinks, nes darbininkai vis

I daugiau nugali caristus ...
Prie Baltikos gelžkelio stoties mus pa

sitiko didelė minia kareivių kulkasvai- 
dininkų. Visi apsikarstę patronų dir
žais. Ant gatvės, ant vežimų daug pri
statyta kulkasvaidžių. Kareiviai kūrena 
ajit gatvės ugnis ir šildosi. •

—Kas jūs toki?—klausė prie mūs 
greitai pribėgęs paoficierius.

—Kas mes?—atsako Ilinskis—revo
liucijos kareiviai. O kas jūs?

—Mes atvykome traukiniu.
—Traukiniu ir iki šiol čia stovite prie 

stoties, kada mieste eina mūšiai?
—Draugai, mes čia nestovime veltui, 

—atsakė barzdotas kareivis.—Mes sau
goj ame gelžkelio stotį, kad į ją neatvyk
tų caristai iš fronto. Mūsų viena dalis 
jau ima Aničkovo palocių, antra ant Ly- 

4 govskos muša faraonus...
—Petro ir Povilo tvirtumą reikia pa

imti !
—Tiesa! Ura!
—Mums buvo pranešta, kad kokia ar

mija čia artinasi. Nors mes ir jautėme, 
kad tai jūs, bet vis vien Durna įsakė čia 
stovėti ir neleist, jeigu caristai.

i

Aukos Ispanijon Kovotojams
Bal. 4 dieną drg. V. Andru

lio prakalbose aukavusių dėl 
Ispanijos demokratijos gyni
mo vardai:

Po dolerį: Ig. Kazlauskas' 
K. Kučiauskai, J. Pesauskas, 
J. Gudergis, A. Macijauskas. 
Po 50c.: St. Katėnas, J. Švin
kimas, M. Paugis, J. žemaitis, 
J. Pabilionis, V. Zelvis, J. 
Stanikis, A. Stravinskas, M. 
Voveris, J. Vidžiūnas, M. Li
sauskas, L. Mankienė, T. Du
bauskas, K. Laskis, Adomavi
čius. Po 25c.: P. Poškus, J. 
Strižauskas, K. Bendleris, A. 
žemaitaitis, P. Marozai, K. 
Senkevičiai, P. Digimas, Ig. 
Paulauskas, V. Aleknavičius, 
J. Danila, L. Žemaitienė, P. 
Bokas, A. Žukauskas.

Su smulkiomis susidarė au
kų $21.95.

Varde Ispanijos liaudies, ko
vojančios už demokratiją, ta
riama širdingas ačiū.

Jei kartais būtų padaryta 
klaida užrašinėj ant vardus ar 
sumas pinigų, reikia atsiliepti 
į rengėjus minimų prakalbų ir 
bus atitaisyta.

ALDLD 28 ir LDS 49 kuopų 
KOMISIJA.

Ar Apsileidimas-Nepaisymas 
Duoda Ką Nors Gero?

Tik užtenka prisižiūrėti į 
apsileidusius žmones, įvairiuo
se dalykuose, kaip nejauku, 
kaip nesmagu daros matant.

Tas pats ir organizacijose 
priklausant: apsileidimas, ne
pasimokė j imas į savo organi
zacijas, daro gėdą tokiems na
riams. Ir kitiems žiūrint nes
magu. ALDLD 28 kuopoj to
kia liga daug narių serga.

S k a n dališkas apsileidimas 
mokesčių pasimokėjime už šį 
meta.

ALDLD 28 kp. narių mėne
sinis susirinkimas įvyks bal. 
13, 774 Bank St., vakare.

Visi draugai ir draugės at
eikit ir bandykit pasimokėti.

Bus nejauku visiems, kada 
Centro sekretorius paskelbs 
apsileidusias kolonijas.

Fin. Sekr. J. Ž.

Hartford, Conn.
Laisvės Choras ir Jo Nariai

Choras gyvuoja jau virš de
šimt metų. Teko matyti visko 
—gero ir blogo. Bet kaip da
bar yra, tai pusėtinai prastai.

(Bus daugiau)

EDWIN C. HILL, vienas iš įžy
miųjų laikraščių ir radio raporte- 

rių dabar bus girdimas radio progra
moj, kur bus perduodama ištisa eilė 
šios šalies ir užsienio vėliausių nau
jienų. Ši programa bus žinoma kaipo 
“Your Lucky Strike News Parade”. 
Ji bus perduodama kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:15 vai. 
po pietų E.S.T. per Columbia Broad
casting radio tinklų. Tai bus penkio
likos minučių Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjų patiekiama programa.

Per daugiau, kaip trisdešimt metų 
Edwin C. Hill dirbo Amerikos laik
raščiuose, kur jo pareigos dažnai jį 
vertė vykti j Europos ir į Pietų ir 
Ccntralinės Amerikos valstijas. Šis jo 
patyrimas ir yra nepakeičiamu šiame 
jo darbe.

1932 metais patekęs ant radio jis 
veikiai įgijo kaipo vieno iš įžymiausių 
politinio stovio išnagrinėtojo ir nau
jienų apžvalgos atpasakotojo vardų, ir 
Amerikos radio programos sutvarky- 
tojai 1933, 1934, 1935 ir 1936 matais 
tų pirmenybę oficialiai jam pripažino.

“Your Lucky Strike News Parade” 
susidės iš vėliausių šios šalies ir užsie
nio naujienų, kurias p. Hill taip jau
dinančiai su įvairiais paaiškinimais 
savo taip turtingo patyrimo šviesoje 
atpasakoja.

Iki bus įvesta dienos šviesos taupy
mo laikas (daylight savings time) sto
tys vakarinėse prie Ramiojo Vande
nyno valstijose nebus naudojama. Bet 
pradedant gegužės mėnesio 3 d. ištisa

Edwin C. Hill

Columbia Broadcasting Systems bus 
panaudota ir tuomet programa bus 
girdima pradedant Maine ir baigiant 
California valstijomis. (

Patiekiant šių programų Lucky 
Strike cigaretų išdirbėjai seka prog
resų, kas duoda jiems galimybės pa
tiekti rūkytojams Lucky Strike ciga
retų. Tai yra lengvas užsirūkymas. 
švelnus rūkytojų gerklei, ir laisvas 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių prie
maišų. prašalintų Lucky Strike išim
tino “It's Toasted” proceso.

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg
DANTISTAS

Taiso dantis be skausmų ir už 
labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Paraamdau automobiliu# veaturėm, 
parėt», krik 6 ty nona ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 13 d., Lietuvių 
Svet., 180 New York Avė. Pradžia 
7:30 vai. vak. Visi nariai būtinai da
lyvaukite, nes turime labai daug 
svarbių dalykų aptarti. — Org. KJZ.

Elizabeth, N. J.
LDS 33 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks trečiadienį, balandžio 14 d., 
LDP Kliube, 408 Court St. Pradžia 
8 vai. vak. Draugės ir draugai, bū-. 
tinai dalyvaukite susirinkime ir pa- 
simokėkite duokles, kad neliktumėte 
suspenduoti. Taipgi nepamirškite at
sivesti ir naujų narių, nes laike va
jaus per pusę nupigintas įstojimas. 
—- V. K. Š. (87-88)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Pranešimas Mūšy Or

ganizacijų Nariams
Balandžio 14 d. įvyks paskutinis 

visuotinas mūsų organizacijų susirin
kimas prieš “Laisvės” bankietą. Visi 
mūsų organizacijų nariai būtinai bū
kit ant šio susirinkimo ir turite ra- 
portuoi apie tikįetų paskleidimą, 
nes valgių komisija turi apskaitliuot 
užsakymus valgiui.

Visi darbininkai, kurie pasirengę 
padėti ką nors padirbėti, būkite ant 
šio susirinkimo. Atsiminkit ateinantį 
trečiadienį, 8 v. v., Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave.

V. K. Valdyba.
(86-88)

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. rengia prakalbas 

13 ir 14 dd. balandžio, 205 Main St. 
Pradžia 7:30 vaL vak. Kalbės drg. 
V. Andrulis, “Vilnies” redak. iš Chi- 
cagos. Prakalbų tema: Kas yra sė
dėjimo streikai, ką reiškia pasauliui 
Ispanijos liaudies didžiosios kovos už 
demokratiją prieš fašistinį barbariz
mą ir tt. Prašome visus susirinkti 
kuo skaitlingiausiai. Kom.

(85-87)

Jei P asiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

Juozas Levanda 
(LEVANI)AUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Kai kurie nariai mano, kad 
tiktai prieš kokį koncertą arba 
kitą parengimą reikia lankyti 
pamokas, o kitaip pamokos 
gali apsieiti ir be manęs.

Draugės ir draugai, klaidin
gai manote, taip darydami. 
Kada mes nelankysime pamo
kų, tai choras negalės niekur 
dalyvauti, nes nemokės naujų 
dainų. O su tomis pačiomis 
dainomis daug negalėsime pa
sirodyti. Taigi, kurie esame 
nariai, turime lankyti choro 
pamokas. Pamokos įvyksta 
kas seredą, 8 vai. vakare.

Kitas dalykas, tai nereikia 
pamiršti, kad ateina vasari
niai išvažiavimai, todėl mes 
būtinai turime dainas mokėti. 
Visi gerai žinote, kad Laisvės 
Choras gavo vėliavą už praei
tos vasaros gerą dainavimą. 
Bet jeigu šią vasarą negalėsi
me gerai dainuoti, tai kiti cho
rai galės ją nuo mūsų atimti.

Taigi, draugai, lankykime 
pamokas ir mokinkimės nau
jas dainas. Per 10 Metų.

DUOBKASIŲ STREIKAI
Newark, N. J.—Streikuo

ja Holy Cross kapinių duob
kasiai; reikalauja pakelt 
algą nuo dabartinių $4 į 
dieną iki $5. Duobkasių 
streikai skleidžiasi taipgi 
Jersey City ir kitur.-

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

SO Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.
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VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervi] Sui

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

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M.
GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
DIENRAŠTY J “LAISVĖJE” (meS KALBAME LIETUVIŠKAI)

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

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

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Hearsto didlapiai teisina 

niekšą Trockį. Jau vien tas 
parodo, 'kad jis yra pirmaei- 
linis fašistas kovoj prieš dar
bininkus, jeigu jo taip gaila 
fašistui Hearstui.

“Laisvės” Šėrininkų Suvažiavimas Buvo 
Entuziastiškas ir Vieningas

geriau ir kiek galima trum
piau.

7. Daugelis draugų, pasisa
kė, kad geriau visada ant ko
respondencijos rašyti miesto 
vardą, kad tuojaus skaitytojai

Dvylika Šimtų Publikos “Laisvės” Bankiete;
Parėmė Ispaniją

ra----------------------------------------------------------------------------- n
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Cheater Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—1.

Nlra valandų sekmadieniais.
Ji------------------------------------------------------------------- oi

Pereitą
“Laisvės”

sekmadienį įvykęs 
B-vės šėrininkų Su

mos, unijų, Komunistų Parti
jos, Tom Mooney ir santvar-

matytų iš kur ji yra. Tas tik 
senas paprotys. Bet, jeigu jūs,

važiavimas ėjo nepaprastai kos Lietuvoj klausimais. rytiečiai, taip manote, tai ži-
sklandžiai ir vieningai. Visa 
šėrininkų ir delegatų atyda 
buvo sukoncentruota į tai, 
kaip dar labiau patobulinti 
“Laisvės” tūrinį ir techniką, 
gauti jai kuodaugiausia naujų

Pakviesti kalbėti d. A. Bim
ba ir V. Andrulis išsireiškė 
labai trumpai, kadangi jau 
šimtai bankieto svečių ant ga
lerijos ir visur laukė pasima
tymo su svečiais šėrininkais ir

noma jūsų valia. Priprastų 
skaitytojai ir iš antgalvių ko- 
resp. skaityti, kuriuose pasa
komas korespondencijų turi
nys.

8. Reikia mums daugiau ir
skaitytojų, paremti finansiniai.

Pirma sesija atidaroma 11 
vai. ryto per d. A. Balčiūną, 
direktorių pirmininką. Pirmi
ninku išrenkamas S. Reikaus- 
kas, pagelbininku J. P. Mar
tin, abu žymūs “Laisvės” va- 
jininkai. Rezoliucijų, nomina
cijų ir įnešimų komisijon iš
rinkta Dr. J. J. Kaškiaučius, 
A. Bimba, J. Karsonas, J. Ga- 
siunas, J. Mažeika.

Sekė pereito suvažiavimo 
protokolas ir direktorių rapor
tas, kurį išdavė dir. sekreto
rius J. Nalivaika. Paskiau bu
vo raportai knygvedės ir ad
ministratoriaus P. Bubnio, ku
ris apart daugelio kitų įdomių 
dalykų kas liečia įstaigos fi
nansinį stovį ir ateities reika
lus, nurodė, kad bėgiu pereitų 
metų “Laisvės” tiražas pakilo 
400 ir ragino visus pasidar
buoti, kad ateinančiame suva
žiavime galėtume pasidžiaugti 
skaitytojų padaugėjimu visu 
tūkstančiu, kas galima dabar
tinėse sąlygose, kuomet “Lai
svės” įtaka labai pakilus.

“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara, savo raporte atžymi, 
kad laikraštis laiku ir plačiai 
nušvietė visus iškilusius svar
biuosius klausimus, ir šaukė 
mases lietuvių darbo žmonių 
remti Am. Lietuvių KongrfesM; 
Unijų Organizavimo Komite
tą; Ispanijos liaudį kovoj 
prieš fašizmą; taipgi ragino 
kovoti prieš Landoną ir fašiz
mą abelnai, prieš trockizmą. 
Dėta pastangų “L.” padaryti 
plačios lietuvių liaudies laik
raščiu; gerinti Vietos žinias 
ir visus skyrius, taipgi kuo ge
riau sugyventi su socialistais.

Diskusijose ant redakcijos 
raporto pirmoj sesijoj kalbė
jo A. Matulis, G. Šimaitis, J. 
Urbonas, Kazlauskas (bosto- 
nietis). Pertrauka nuo 1 iki 2 
vai. pietums. Popietinėj sesi
joj tuo pačiu raportu kalba J. 
Gasiūnas, J. Mažeika, Jami- 
sonas, Skliutas, Andrulis, Gir- 
nienė, Buivydas, J. Bimba, 
Senkevičienė, Jasilionis, Stri- 
peika, 
“Laisvės 
Bovinas,
Karsonas. 
kalbėti dar buvo (regis) 16, 
kada uždaryta diskusijos. Pa
darius d. Mizarai sutrauką 
diskusijose iškeltų 
raportas priimamas 
šiai.

Skaitoma pasveikinimai nuo 
organizacijų ir atskirų asme
nų. Su pasveikinimais gausa 
aukų, kai kurios nuo asmenų 
pereitų metų šiuo laiku tebe
buvusių su opozicija. Viso au
kų esama $682.25. Ant vietos 
radosi pasiūlymas, kad dabai- 

septintąją šimtinę ir ji pri- 
Idoma su kaupu, bendra 

skaitlinė pasiekia $794.25.
Direktoriais išrinkta A. Bal

čiūnas, A. Mureika, J. Nali- 
aika, J. Valatka, J. Grubis, 

D. M. šolomskas, S. Petkienė, 
. Dobinis, J. Visockis, A. 
deikienė, P. Cibulskis, F. 

Kazakevičienė. Pirmais di- 
£rektorių pavaduotojais išrink

ta G. Waresonas ir M. Klimas.
Duota keletą sumanymų, 

ių galutinas sprendimas 
avesta naujai išrinktiems di
ktoriams.
Priimta rezoliucijos “Lais- 

Daily Workerio,” įs
os, Augšč. Teismo refor-

delegatais. Po jų kalbos suva
žiavimo pirmininko ir sekreto
riaus vadovaujami suvažiavi
mo dalyviai skambiai sudaina
vo Internacionalą ir tuom bai
gta šis vienas iš pavyzdingiau
sių ir vieningiausių suvažiavi
mų. Rep.

Iš “Laisvės” Korespondentu 
Suvažiavimo Antros Sesijos

Didžioji Grand Paradise 
svetainė pereitą sekmadienį 
pasidarė labai ankštoka, kada 
susirinko gerokai virš tūkstan
čio publikos į “Laisvės” meti
nį bankietą. Taip ir girdėjosi, 
išsireiškimai: “Tai laisviečių 
šeimyna auga, plečiasi!” “Ki
tais metais turėsit jieškoti di
desnės svetainės.” “Tai svie
telio !”

Ir ištiesų, išsiskyrusiems, 
sunku buvo surasti viens kita 
šokių svetainėj, o vakarienės 
svečius reikėjo sodinti net per 
tris atvejus.

Graži Programa.
Programą atidarė mūsų šau

nieji Aidbalsiai trimis daino
mis. žinoma, publika reikala
vo daugiau, bet del stokos lai
ko kaip jie, taip ir visi kiti ne
galėjo išpildyti tiek numerių, 
kiek publika pageidavo.

Nepaprastai gražiai šoko 
Dorothy Bubniūtė. žavingai 
dainavo Aldona Klimaitė, gra
žiabalsė soprano. Sėkmingai 
dainavo Kastancija Menkeliū- 
niūtė, visiems jau žinoma so
listė. Jiems visiems akompa
navo kompozitorė B. L. šali- 
naitė.

Paskutiniu dainavo pagar
sėjęs mainierių kvartetas, va
dovaujant chorvedei ir kom
pozitorei D. Judzentavičienei. 
Nors kelyje jie turėjo automo
bilio nelaimę, tapo kai kurie 
sužeisti ir visi gerokai sukrės
ti, tačiau pas juos dar liko 
gana pasiryžimo ir ištvermės, 
kad pribūti ir šauniai pasiro
dyti programoj.

Aidbalsiai ir Mainierių 
Kvartetas tai žymiausios šiuo 
tarpu esamos grupinės žvaigž
dės lietuvių darbininkų ir 
abelnai lietuvių dainos mene.
Publikos Priejauta Ispanijai.

Protarpyje pakviestas Vy
tautas Zablackas, “Laisvės” 
Jaunimo Skyriaus redaktorius. 
Jis pasakė trumpą ir, kaip 
daugelis aplink stovinčių klau
sytojų išsireiškė, ugningą pra
kalbą apie Ispanijos darbinin
kų ir valstiečių kovą gynime 
demokratijos nuo fašizmo, ku
rioj kovoj taip pat dalyvauja 
3000 amerikiečių ir apie šim
tas lietuvių, tame skaičiuje ir 
20 Amerikoj augusių lietuvių 
jaunuolių. Kvietė publiką pri
sidėti su finansine parama. 
Surinkta $54.55. Paskiau J.

Kas Pametėt?

Stanelis, bayonietis, dadėjo $2 
ir Aidbalsiai $1, sykiu susida
rė $57.55. Abelnai vardai au
kojusių neužrašinėta, kadangi 
tokioje minioje tas- buvo neį
manoma.

Pirmininkavo R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius.

Gerokai ’ po pusiaunakčio 
mūsų svečiai linksmi ir paten
kinti skirstėsi sau. Taipgi mū
sų gerosios gaspadinės irgi 
linksmos savo darbo pasek
mėm, bet. labai pavargusios, 
taip pat jauni vaikinai ir 
merginos patarnautojai prie 
stalų biskį opiai mindami pa
dus skubino namo. Rep.

rjcST- 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 NEUŽDAROSdaugiau draugiškumo, žmoniš
ko jausmo, aprašyme žmonių 
kosdieninio gyvenimo. Apra
šant ir kitų sriovių žmonių gy
venimą reikia tinkamai atsi
nešti, jeigu tai vestuvės, tai 
tinkamai atsiliepti, jeigu ką 
patiko nelaimė — mokėti iš
reikšti užuojautą. Bet tas yra 
tik linkui savų draugų ir*kitų 
sriovių suklaidintų darbinin
kų. Linkui priešų, jų vadų, 
Hearstų ir kitokių, mes esame 
griežti, nes reikia atskirti są
moningą priešą nuo to, kurį 
sąmoningi priešai apgavo ir 
padarė jo paties reikalų prie
šu.

9. Mūsų korespondentai yra 
ir kritikai, o todėl jie,.tiįri mo
kintis. Jie aprašo įvykius, te
atrus, koncertus, parengimus. 
Jie juos giria ir peikia, o tai 
reikia ir suprasti. Kada aš 
perskaičiau korespondento 
kritiką antrašu veikalo “Ves
tuvės Pušyne,” o vėliau pama
čiau tą veikalą, tai iškiai su
pratau, kad tas koresponden
tas veikalo turinio nesuprato. 
Prie to, reikia, kad daugiau 
draugų įsitrauktų į Komunis
tų Partiją.

10. Prašalinkime asmeninę 
pagiežą. Tankiai mūsų drau
gai dienraščius panaudoja, 
kaipo botagą prieš tuos, ant 
kurių, jie supyko. Tas daro 
blogo ir korespondentui ir lai
kraščiui. Tą reikia visai įs
imesti iš praktikos.

11. Kalbos svarba, mes esa
me lietuviai, mes mylime sa
vo kalbą, norime ją patobu
linti ir reikia atydos, kad gra
žiau ir geriau, aiškiau ir su
prantamiau raštu išreikšti sa
vo mintį. Mes kalbame į tūk
stančius žmonių ir turime kal
bos mokintis.

12. Aš manau, kad yra ge
ras dalykas, kada atskirų 
miestų korespondentai suda
ro savo ratelius, grupes, ben
drai rašo ir bendrai mokinasi. 
Žinoma, tas nereiškia, kad 
jau atskiras draugas ar drau
gė negali rašinėti.

13. Kur mūsų draugai ne
moka tinkamai korespondenci
jas rašyti, ten jie tankiausiai 
nemoka ir prakalbas gerai 
surengti. Tankiai mes esame 
dar labai nepraktiški, nemo
kame panaudoti progas, suei
gas, mitingus, kad sutvirtinus 
mūsų judėjimą ir savo spaudą.

Rep.

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Trečiadienį, balandžio (April) 14 
d., 7 vai. vak., po num. 79 Hudson 
Ave., įvyks LDS 46 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Visi nariai būkite, nes 
turėsime pakalbėti apie vajaus rei
kalus. — Valdyba. (87-88)

Ridgewood, N. Y.
ALDLD. 55 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 14 d., 8 vai. 
vak. P. Višniauskų kambariuose, 851 
Hart St. Visi nariai dalyvaukite. — 
Prot. Rast. (87-88)

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių 17 kuopos susirinkimas 
Įvyks trečiadienį, 14 balandžio, 8 v. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj. Drau
gai ir simpatikai dalyvaukite susi
rinkime. Turime aptarti prisirengi
mą prie Pirmos Gegužės. Taipgi 
TDA yra pagaminęs politinių kali
nių pasveikinimui su Pirma Gegužės 
atvirutes, reikalauja paplatinti. Dau
gelio yra užsilikus mokestis, malo
nėkite užsimokėti. (87-88)

Antroji sesija “Laisvės” ko
respondentų ir bendradarbių 
buvo laikoma šeštadienio va
kare. Kalbėjo korespondenci
jų pagerinimu šie draugai: 
B. E. Sinkevičienė, P. Balsys, 
J. Matačiunas, J. P. Martin- 
kus, J. Skliutas, E. Vilkaitė, 
M. Stakovas, A. Andrulis ir 
sutrauką visų kalbų darė drg. 
A. Bimba.

Šioj sesijoj matėsi naujų da
lyvių : J. Balsys ir J. Stanys 
pribuvo iš Baltimore; D. Krū
tis iš Elizabeth; iš broolynie- 
čių: J. Balčiūnas^ A. Velečka, 
Ona Vazniutė, Vinikaitis, J. 
Kovas, J. Valatka, K. Levanas, 
Kalvelis, J. Zajankauskas, J. 
Kairys, Julius Kalvaitis, Ch. 
Alex, P. šolomskas, Janeliu- 
nas ir V. Baltrušaitis. Vei
kiausiai buvo ir daugiau, bet 
reporteriui nepavyko visus 
užregistruoti.

Drg. V. Andrulio kalba, bu
vo, kaip ir papildymas drg. 
Bimbos pradžioje padaryto 
pranešimo. Jo kalbos tūrinį 
galima taip suglausti:

1. Korespondencijas rašant 
reikia turėti tikslą ir nuo to 
priguli kodespondencijos dva
sia ir turinys. Jeigu tai yra 
tik informacinė, tai ji tokia ir 
yra — trumpa, bet, jeigu, tai 
jau kritikos, pamokinimo, api
budinimo, tai ji pasidaro il
gesnė.

2. Reikia mūsų korespon
dentams mokytis, “kaip ką už
tylėti.” Geriau tūlus dalykus 
nedasakyti, negu perdėti. Tan
kiai mūsų korespondentai per
daug tuščių žodžių prirašo ir 
rašo tai, kas tik blogo daro.

3. Technikinis apdirbimas 
svarbus, reikia korespondenci
ją skaityti, perrašyti ir grama
tikos mokytis. Rašant reikia 
būti atsargesniems, žinoti fak
tus ir laikytis tiesos.

4. žinoma, mums lietuviams 
ir mūsų lietuviškiems darbi
ninkų laikraščiams pirmiau
siai rūpi lietuvių judėjimas ir 
socialiai atsitikimai — vestu
vės, mirtys, nelaimės, bet ap
eina ir abelnas kolonijos ju
dėjimas, nes mes dalis Ameri
kos gyventojų. Ypatingai 
draugai permažai kreipia aty
dos į vietos politiką, į tas par
tijas ir politikierius, kurie 
miestą valdo, o tai blogai.

5. Mes daugiausiai kalba
me ir rašome apie tikinčius 
lietuvius, nes Amerikoj yra 
dar daug katalikų darbinin
kų, jie lygiai išnaudojami, 
kaip ir pažangūs darbininkai 
ir reikia jiems pagelbėti pa
žinti savus klasinius reikalus 
ir stoti į mūsų judėjimą, dar
bo žmonių kovas už geresnį 
gyvenimą.

6. Kur draugai tankiau ra
šo iš kolonijų, ten mes turi
me daugiau skaitytojų ir ma
sinių organizacijų narių. Rei
kia rašyti tankiau, aiškiau

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

lt

Susi-

klausimų 
vienbal-

laimėtojas 1 dovanos 
” vajuje, Nalivaika, 

Skairius, Januška, 
Užsiregistravusių

Williamsburgo ir Apylinkes 
Lietuviams

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo pirma kuopa rengia 
labai svarbią pramogą. Ji bus 
labai įvairi, nes daktaras J. J. 
Kaškiaučius duos pamoką apie 
sveikatą ir abelnai kaip už
silaikyti, kad ligos taipgi greit 
nepagautų.

Drg. R. Mizara, LDS prezi
dentas, kalbės LDS vajaus rei
kale ir kitais bėgamais klausi
mais, kaip tai: fašistų karas 
prieš demokratiją Ispanijoj, ir 
sėdėjimo streikai šioje šalyje. 
Taipgi dainuos Aido Choras. 
Todėl visi įsitėmykite ir ne
praleiskite šios progos.

Bus pėtnyčioj, 16 balandžio, 
Ukrainų svetainėj, 101 Grand 
St., Brooklyne. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Įžanga dykai.

Kviečia Reng. Komisija.

Laike “Laisvės” Bankieto 
Grand Paradise Svetainėj Ra
sta Moteriška Piniginė su Rak
tu, Biskučiu Pinigų ir Trim 

Kitais Dalykėliais. Reika
laukite “Laisvėj.”

Laikinai buvo sulaikytas 
New Yorko prieplaukoj Itali
jos didis laivas “Rex” kada 
ant to laivo buvo suareštuotas 
A. Resino, kuris vežė $5,000 
vertės narkotiškų nuodų.

REIKALAVIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 

arba našlės, mano gyvenimo tokios 
aplinkybės: vienam neparanku gy
vent, o mūsų miestelyje lietuvių nė
ra. Aš norėčiau susirast savo tautos. 
Turiu gerą amatą ir vietą gyveni
mui. Atsakymą duosiu visoms. Ad
resuoki!, Box 428, Rd. 1, Warren, 
Mich.

(86-88)

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

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, vartokite vietoj cukraus.

PERMANENT WAVE
STBtAM OIL 

CROQUIGNOLE
PERMANENT
$5 VERTES 

Ekspertai 
Operatoriai 

pilnai su šiuo 
skelbimu

Be Mašinos 
Permanent t“

Plaukai atgaivinami su 
link originališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.

M MII VERA

Įskaitant 
Shampoo 

Finger Wave 
ir pakirpimai 

LOngacre 
5-3278

512—5th Av., N. Y., (Ent. on 40rd St.) Suite 307

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI
CINAL

HERBS
IN

1 BOX

NATURAL-LAX-HERB 'TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaųs./nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, Čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

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

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

«

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

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 GRAND STREET 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.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

f




