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Bilbao Liaudiečius

Nelaimių Diena Japonijoj

uz

sakė, kad Lietuvoj yra apie 
50,000 džiovininkų, o pagel- 
bos nėra milžiniškai jų dau
gumai.

ne- 
pa-

Ateinančios tarptautinės 
parodos teatriniuose kam
bariuose Paryžiuj bus už
drausta nuogoms mergi
noms šokti.

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

težius, o Išlaimeait 
Pasaulį!

G a i s r i n inkų Taisykle: 
Penkios pirmos minutės, 
gesinant gaisrą, yra vertes
nės negu penkios sekančios 
valandos.

Grand Rapids. Mich. — 
Trys ginkluoti plėšikai die
nos laiku pasigrobė $35,000 
iš Grand Rapids National 
Banko ir pabėgo.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Detroit, Mich. — Beveik stas nesprogusias bombas 
600 policijos ir specialių gin- jr laidė jas atgal į policinin- 
kluotų šerifų bal. 14 d. kus> rfuo būdu įr daugelis

Lietuvos gydytojų šuva- v# • • 1 1 O • RUlllUcllLziavime daktaras Sipavičius ( j{kai

Houston, Texas. — Shell 
Petroleum (žibalo) Korpo
racija pakelia algą savo 
12,000 darbininkų 6 iki 7 
centų per valandą. Bijo uni
jos ir streiko.

Canton, Mississippi. — Iš
traukus danti 11 metų ber
niukui' C. E. Andersonui, 
niekaip negalėjo sustabdyt 
kraujo bėgimo. Nuo to vai
kas ir mirė.

Albany, N.Y.—Guberna
torius Lehman reikalauja, 
kad New Yorko valstijos 
seimelis apdėtų 2 procentais 
taksų elektros ir geso kom
panijas naudai bedarbių.

Policija Žvėriškai Iš 
taškė Streikierius 
Sėdėtojus Detroite

KOVA PRIEŠ PLANUS 
NORINČIUS SUVARZYT 

UNIJŲ TEISES

Tuštybė: Michigano val
stijos gubernatorius Frank 
Murphy yra taip įsimylėjęs 
savo ilgus kudlotus anta
kius, kad juos kasdien prieš 
veidrodį šukuojasi. —N.

Dr. Cl. H. Bellinger, 
Brooklyne, N. Y., gana sėk
mingai gydo protligę vadi
namą dementia praecox in
sulinu, tai yra, tam tikru 
syvų iš gyvulių kepenų.

Viena didelė valgyklų 
kompanija Amerikoj at
randa, kad tamsiaplaukės 
stalų pritarnautojos abel- 
nai yra mandagesnės 
geltonplaukes.

Gamtos Teleskopas
Kada žvaigždė pasitaiko 

arti tos pačios linijos su ki
ta, tolesne žvaigžde, tai to
lesnioji žvaigždė atrodo di
desnė. Nes pirmesnės 
žvaigždės spinduliai, ,apsi- 
riesdami šonais antrosios 
žvaigždės, tarnauja kaip 
koks padidinantis stiklas, 
sako garsusis mokslininkas 
Einstein. Tuo būdu susidaro 
kaip ir gamtinis “i____
teleskopas.” —N. M.
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Anglų Valdžia Padeda b™^5ISTAI 
rasistam Badu Marint juose frontuose

šturmavo 135 streikierius 
sėdėtojus, daugiausia mote
ris, Yale and Towne spynų 
kompanijos fabrike. Už- 

i, po komanda pa
ties policijos komisionie- 
riaus, bombardavo streikie
rius troškinančiomis ašari
nėmis bombomis, sumesda- 
mi per langus j fabriką dau
giau kaip 200 tokių bombų.

Streikieriai gynėsi gelež
galiais; taipgi griebė atme-

užpuolikų tapo aptroškinta. 
Kova tęsėsi 40 minučių, iki 
dalis policininkų netikėtai 
įsiveržė vidun pro užpakali
nes duris. Tada streikieriai 
buvo priversti pasiduot. Bet 
“tvarkdariai,” vesdami juos 
laukan, dar žvėriškai spar
dė ir buožėmis kruvinai mu
šė darbininkus ir darbinin
kes. Paskui visus juos are
štavo.

KENTUCKY KASYKLŲ KOMPANIJOS SAMDĖ 
ŽUDIKUS PRIEŠ MAINIER1Ų VEIKĖJUS

Washington. — Kasyklų 
savininkai Harlan apskri- 
tyj, Kentucky, davė $700 ar 
$800 savo šnipui Larkinui 
Bakeriui, kad jis nužudytų 
L. Dwyerj, seną Mainierių 
Unijos organizuoto ją, — 
kaip kad pats Bakeris bal. 
14 d. liudijo senatorių ko
misijai, tyrinėjančiai varžy
mus darbininkų teisių.

Bakeris taipgi parodė, 
jog kompanijų agentai du 
sykiu taikėsi nušaut mai
nierių veikėją Dwyerį ir du

Kalėjimas Žydam už Meilės 
Ryšius su Vokietėmis

Berlynas.—Nazių krimi
nalinis teismas bal. 14 d. 
nusprendė baust kalėjimu 
žydus, kurie turės bet ko
kių meiliškų ryšiu su vokie
tėmis ar kitomis “arijomis.” 
Tokius ryšius naziai vadina 
“tautiniu supuvimu.” Už 
tai jau įkalintas vienas žy
das trejiems metams, kitas 
dvejiems.

kartu sprogdino i o butą di
namitu. Bet paskui padarė 
sąmokslą, būk jis pats esąs 
“sprogdintojas,” ir tas mai
nierių organizatorius liko 
nuteistas kalėjiman, kur iš
sėdėjo 11 mėnesių, iki gu
bernatorius jį išlaisvino.

Senatorių komisijoj liudi
jo ir M. H. Musick, anglia- 
kasis ir baptistų pamoksli
ninkas, kurio sūnų pernai 
nušovė gengsteriai, pasam
dyti kasyklų savininkų.

Washington. — Tūli at
žagareiviai k o n gresmanai 
ir senatoriai planuoja taip 
“pataisyt” Nacionalį Darbo 
S a n t i k i ų Įstatymą, kad 
samdytojai gautų daugiau 
teisių prieš ; darbininkų 
unijas. Skleidžia girdus, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas remsiąs sumanymą, rei
kalaujantį unijas valdiškai 
inkorporuoti.

Pažangesni d e m o kratai 
kongresmanai, Coffee, Al
len, Bernard ir kiti žada 
kovoti prieš tokį sumany
mą.

John L. Lewis, pirminin
kas Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komiteto, pa
reiškė, kad mobilizuos pla
čiausias darbininkų minias 
kovai prieš bandymus pa- 
kreipt Nacionalį Darbo 
Santikių Įstatymą bosų 
naudai.

New York1. — Internatio
nal Ladies Garment Work
ers ir kitos industrinės uni
jos rengiasi griežton kovon 
prieš planus, reikalaujan
čius inkorporuot. tai yra, 
valdiškai kontroliuot darbo 
unijas.

TROCKIS PAINIOJASI
Mexico City. — Ameri

kiečiu Trockio “tardytoju” 
(skaityk, teisintoiu) komisi
jai Trockis pasakojo, kad 
Franciios policija jam ne
duodanti parodymu, kur iis 
buvo Franciioj 1933 m. lie
poj. Su tais narodvmais, 
girdi, ūs “galėtų išsi tei
sint. būk jis nesimatęs” su 
VI. Rommu, vienu iš troc- 
kistu. kone darė sąmokslus 
išžndvt Sovietu vadus, kaip 
kad buvo įrodyta Maskvos 
teismuose.

Pirmiau Trockis gynėsi, 
kad nesimatęs ir su prieš- 
sovietiniu teroristu Ed. 
Holzmanu K o p e n hagene, 
Danijoj Bristol viešbuty j, 
kaip buvo liudijama Mas
kvoj. Pasak Trockio, tai 
Kopenhagene “visai nesą” 
tokios užeigos. Bet, klausi
nėjamas komisijos, paga- 
liaus pripažino, jog ten yra 
Bristol Cafe.

London, bal. 14.—Prane
šama, jog Anglijos valdžia 
reikalaus, kad ir 26 kitos 
valstybės pripažintų ispanų 
fašistų blokadą prieš Ispa
nijos respublikos prieplauką 
Bilbao, šiauriniame pajūry
je. Čia kalbama apie vals
tybes, kurios priklauso 
tarptautinei bepusiškumo 
komisijai.

Anglija jau neduoda sa
vo karo laivų lydėti anglų 
prekybinius laivus su mais
tu į šiaurinės Ispanijos 
prieplaukas. Dabar Angli-

ja reikalausianti, kad ir ki
tų šalių karo laivai nesau
gotų savo prekybos laivų, 
plaukiančių j tas prieplau
kas, kurias blokaduoja faši
stų karo laivynas. O be 
maisto iš kitur gręsia badas 
Bilbao, Ispanijos Baskų 
liaudiečių sostinei.

Taigi Anglijos valdžia
jau aiškiai padeda fašis
tam, kurie nori badu pri
verst pasiduot Bilbao, 
sitikėdami jį ginklais 
imti.

ANGLU DARBIEČIAI SMERKIA VALDŽIĄ, BADU 
MARINANČIĄ BILBAO MOTERIS, VAIKUS

London.—Po 13 valandų 
smarkių ginčų Anglijos sei
me, bal. 14 d. tapo atmes
tas įnešimas darbiečių vado 
Cl. R. Attlee, kuris reikala
vo pasmerkt Baldwinb val
džią už tai, kad ji paremia 
ispanų fašistų blokadą prieš 
Bilbao, Ispanijos respubli
kos prieplauką šiaurėje. 
Bet susimobilizavę atžaga-

reiviai atstovai atmetė tą 
įnešimą 345 balsais prieš 
130.

Darbiečiai nurodė, jog 
Anglijos valdžia padeda fa
šistam badu marint Bilbao 
moteris ir kūdikius. Nes ji
nai atsisako savo kariniais 
laivais saugoti anglų preky
bos laivus, norinčius vežti 
maistą į Bilbao.

Bilbao, Ispanija, bal. 15. 
—Atplaukia Ispanijos res
publikos karo .laivynas lau
žyt fašistų blokadą, kurią 
jie įvedė prieš Bilbao, šiau- “■• • <reje.

Hendaye, Francija, bal. 
15. — Baskai liaudiečiai lai
mėjo šaunią pergalę, ištaš
kydami fašistus į žiemius 
nuo Durango, Bilbao fron
te. Fašistai atmesti 3 mylias 
atgal. Liaudiečiai nukovė 
virš 300 priešų ir daugį jų 
paėmė nelaisvėn.

Madrid. — Liaudies mili
cininkai pralaužė fašistų 
linijas Almandrones ir Vil
lanueva de Argecilla srity
se, Guadalajaros ir Guadar- 
ramos frontuose, ir nuvijo 
priešus 10 mylių atgal palei 
Aragon vieškelį, žiemių ry
tuose. Tame ruože priešai 
atsidūrė jau 70 mylių nuo 
Madrido.

Japonijos Policininkai Krečia 
Vokietijos Laivą

•■A

Naziai Atima Pilietybę ir 
Turtą iš Savo Priešininkų

Jokphama.—Japonijos po
licija atėmė visas fotografi
nes kameras ir filmas iš 135 
keleivių Vokietijos laive 
“Potsdam.” Mat, tūlas ia- 
pdnų lakūnas nužiūrėjo, 
kad vienas keleivis fotogra
favo pasitaikiusį Japonijos 
šarvuotlaivį. Japonu poli
cija daro smulkmeniškiau- 
sią kratą “Potsdame.”

Prieglaudos Superintendentas 
Žagino Našlaites

Sveiksta Mussolinio Mylėti- 
nės Pašautas Politikas

Putnam. Conn.—Areštuo
tas Windham prieglaudos 
namo superintendentas Phi
lip Provandie, 65 metų am
žiaus, už žaginimą našlai
čių. Prieš jį liudijo dvi 
mergaitės, kurios pabėgo iš 
prieglaudos nuo lytiškų to 
senio užpuolimų.

Paryžius.— Sveiksta gra
fas C. P. de Chambrun, bu
vęs Franci jos ambasadorius 
Romoj, kurį nesenai pašovė 
tariama Mussolinio mylėti- 
nė Madeleine de Fontanges, 
Paryžiaus , gelžkelio stotyj. 
Jinai sako, kad Mussolinis 
per pora mėnesių ja “pil
nai” mylėjo savo Dalomuo
se; bet Chambrun “apšmei
žęs” ja Mussoliniui kaip 
liežuvninke ir išrverėlę. To
dėl Mussolinis tik davė jai 
pinigu ir išvijo iš Italijos.

Pašautasis Chambrun sa
ko, kad niekad pirmiau ne
matęs tos moteriškės.

Berlynas. — Hitlerio val
džia bal. 14 d. atėmė pilie
čių teises iš 41 vokiečio, 
kaipo nazių priešų, ir už
grobė visą tų vokiečių nuo
savybe; taipgi atėmė pilie
tines teises iš jų moterų ir 
vaikų. Šitaip nubaustas ir 
Arthur Crispien. buvęs pir
mininkas Vokietiios Social
demokratu Partijos, griež
tas bolševikų priešas.

200 Sužeisti Bažnyčioje, 
{lūžus Grindims

Tokio. — Gaisras beveik 
sunaikino 52,000 gvventoju 
miestą Matsue. bal. 14 d. 
Japonijos kolonijoj Korėjoj 
audra nunešė 62 namus, ap
ardė šimtus kitų ir nuskan
dino 22 laivukus su 90 žuvi
ninku. Shingishu. Korėjoj, 
notviniai nunešė 200 namų. 
Sprogimų eksplozijoj Naga
no, Japonijoj, žuvo 20 žmo
nių. Viesulas nunešė daug 
namu stogų Fukui. Na, o 
burtininkai sakydavo, kad 
balandžio 14 visada esanti 
“laimingiausia” diena.

Mexico City. — Per pa
maldas katedroj įlūžo grin
dys, ir 200 žmonių įgriuvo 
18 pėdu žemyn. Daugelis 
susižeidė.

LONDONO FAŠISTAI 
DEGINA ŽYDŲ 

KRAUTUVES

ALKIS SPAUDŽIA BIL
BAO MIESTĄ

Bilbao, Ispanija, bal. 15. 
—Pagal liaudiečių vyriau
sybės patvarkymą, Bilbao 
gyventojai šiuo tarpu visai 
negalės gaut mėsos. Kiek 
jos yra, visa skiriama mili
cininkams, k a riaujantiems 

i šiauriniame 
fronte.

Fašistų karo laivais už- 
blokaduotame šiame mieste 
taip stokuoja maisto, kad 
kiekvienas gyventojas ’ per 
dvi savaites tegalės gaut tik 
tokių valgių išviso:

1 svaras sriubos košės, 2 
svarai ryžių, pusė svaro 
cukraus, 1 svaras žirnių, 
pusė svaro kopūstų ir tiek 
žuvies, kiek žvejai paspės 
prigaudyt jūros pakraš
čiuose.

Tuo tarpu Franci jos pa
kraštyj stovi keturi Angli
jos prekybos laivai, kuriuo
se pūva J.000,000 
bulvių. Tie laivai vežė bul
ves i Bilbao. Bet Anglijos 
valdžia, pagerbdama fašis
tų blokadą, patvarkė, kad 
jie su visais kroviniais grįž
tų atgal.

X

Kiek savaičių žmogus ga
li išbūti be vandens, 
tiek minučių jis tegali 
laikyti gyvas be oro.

Vogti Tai Gana Sveikas

erdvės P™! fašistus

Albert Beverage, aprašy
damas Abrahamo Lincolno 
gyvenimą, sako, kad jis ne
buvo taip linkęs į sunkų 
fizinį darbą, kaip pasakoja 
mokyklinės istorijos. Jis 
stengdavosi daugiau laiko 
gauti proto lavinimui. —K.

Manoma, jog policija dėlto 
neranda kaltinamo Gedeonu 
šeimos žudystėje skulptoriaus 
Roberto Irwin, kad jo drau
gai jį slepią kol bus sukelta 
suma jo apgynimui. Didžiau
sia medžioklė ant jo nedavė 
pasėkų. ’"T’F

Įvyko pirmas pasitarimas 
tarp Mašinistų Sąjungos ir 
Etched Metal Co. viršininkų. 
Taipgi streikierių delegacija 
nunešė būdingų komisionie- 
riui protestą, kad laiko šanoj 
skebus, kuomet streikieriai bu
vo išmėtyti būk tai einant bil- 
dingų saugumo taisyklėm.

svarų

Areštavo “Legaliai Mirusį” -.■į •

u z 
to-

Tallahassee, Florida. 
Buvo dovanota bausmė 
N. Lawsonui, nuteistam 
automobilio pavogimą, 
dėl, kad Lawson esąs džio
vininkas ir turįs gydytis. 
Bet jis, neva keliaudamas į 
ligoninę, vėl pavogė auto
mobilį ir suklastavo banko 
čeki. Tad liko vėl suimtas 
ir įkalintas.

HITLERIO PROTESTAS 
POPIEŽIUI

Berlynas.—Nazių, valdžia 
nusiuntė popiežiui aštrų 
protestą prieš jo aplinkraš
tį, kuris buvo skaitomas 
bažnyčiose. Popiežiaus ap
linkraštis kritikavo hitleri
ninkus už katalikų perse
kiojimus, už “pagonijos” 
skleidimą ir už laužymą su
tarties su popiežium.

Savo proteste bal. * 14 d. 
naziai už tai kaltina popie
žių “kaip vokiečių priešą.”

Lansing. Mich. — Valsti
jos seimeliui įnešta išleist 
įstatymą, kuris uždraustų 
pardavinėt gazoliną gir
tiem automobilistam.

tik 
išsi-

85 Metą Rabinas—Biblijos 
Vertėjas '

Rabinas H. Pereira Men
des iš Mount Vernon, N. 
Y., jaučiasi dar nepersenas 
daryt naują biblijos verti
mą iš senovės žydų kalbos į 
anglų kalbą. Sako, pirmesni 
vertėjai negana giliai paži
nę hebrajų ir kitas giminin
gas kalbas, kad tinkamai 
išverst bibliją.

London, bal. 15.—Šimtui 
anglų fašistų bedemonst- 
ruojant East Ende, žydų 
gyvenamo j miesto daly j, 
įvyko eilė susikirtimų, per 
kuriuos keli asmenys liko 
sužeisti ir šeši areštuoti. 
Fašistai mėtė savo parado 
švyturius į žydų krautuves, 
stengdamiesi jas sudeginti. 
Policija, galų gale, išblaškė 
fašistus.

“Ėdrus” Skystimas
Chapel Hill. N. Carolina. 

Profesorius G. B. L. Smith 
iš Brooklyno Polytechnikos 
Instituto pranešė susirinki
mui Amerikos Chemikų 
Draugijos, kaip/naujas che
minis skvstimas selenium 
oxychloride lengvai “ėda” 
įvairias medžiagas, apart 
stiklo, ir visus metalus, ap
art tungsteno ir platinos.

Oakland. Calif. — Keliuo
se viešbučiuose, kur nakvo
davo J. J. O’Neil, vis užsi
degdavo jo lova ir popierų 
gurbai. Dėl to jis tapo areš
tuotas. Bet 0‘Neil sako, 
kad policija negali laikyt jį 
po areštu todėl, kad jis yra 
“legaliai miręs.”

O jis “mirė” šitaip. 1924 
m. O’Neil nežinia kur din
go iš Stamfordo, Conn., pa
likdamas ten stambią sumą 
pinigų banke. Tad, praėjus 
keliems metams., vietinis 
teismas ir pripažino O’Nei- 
lą “legaliai mirusiu.”

ATMESTAS PIRŠTU ANT
SPAUDŲ BILIUS

Albany, N.Y.—New Yor
ko valstijos seimas atmetė 
įnešimą, reikalaujantį nu
traukt darbininkų pirštų 
žymes (antspaudus) pirm 
negu jie bus samdomi dar
ban.

R. L Senatas Reikalauja Mir- 
čia Baust Žmogvagius

Providence, Rhode Island. 
Valstijos senatas nubalsavo 
mirčia bausti žmogvagius, 
kurie nužudo savo pagrob
tus asmenis. Rhode Islan
de iki šiol nebuvo mirties 
bausmės.

Japonija Atsiprašė Anglijos

<
įtį d

Premjeras Hepburn Pavarė 
du Palankesnius Darbinin

kams Ministerius
Toronto, Ontario. — Mit

chell Hepburn, Ontario pro
vincijos ministeris pirmi
ninkas, pavarė darbo minis- 
terį Davida Crollį ir teis- 
darvstės ministerį A. Roe- 
bucką už tai, kad jiedu 
priešinosi naudojimui poli
cijos ginklų prieš General 
Motors automobilių fabriko 
streikierius Oshawoj. Hep- kavo 800 busų vežiku; ynač 
burn telkia pėsčią ir raitą reikalauja trumpesnių dar- 
policiją sukriušint streiką, bo valandų.

lillllllllil ............. IIKĮI^.K

Kent. Anglija. — Sustrei-

’.tf: t If 11*: *Aa *.

Tokio. — Japonijos val
džia atsiprašė Anglijos dėl 
to, kad japonų policija per
nai rudenį neteisingai areš
tavo ir sumušė tris Angli
jos karo laivyno jūrininkus < 
ir vieną oficierių Keelunge, 
Formosa saloj.

Sofia, Bulgarija.—Už ke- 
turiu moterų užmušima tū
las Kirčveno pirmiau buvo 
nuteistas 7 metus kalėti. 
Paskui, naleistas iš kalėji
mo. iis užmušė du vyru. Už 
tai dabar parai teismo nuo
sprendį pats liko nužudytas.
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Abrahomo Lincolno Brigados 
Pagerbimas

Šeštadienį, balandžio men. 24 d., po vi
są Ameriką bus ruošiama bankietai ir 
kitokios pramogos pagerbimui Abraho- 
md Lincolno Brigados, kovojančios su 
Ispanijos lojalistais prieš fašistus. į

Ši brigada yra ryškiausias amerikoniš
kų tradicijų už žmonijos laisvę įgyvendi
nimas. Laisvę mylį amerikiečiai nuvy
ko Ispanijon kovoti su reakcija, kad ap
saugojus šią šalį nuo reakcijos. Jie ži
no, jog sutriuškinimas fašizmo Europoj 
užduos jo rėmėjams smūgį Amerikoj. To
je brigadoje randasi ir lietuvių.

Ateiną iš lietuvių kovotojų laiškai pra
šo mus padėti jiems. Jie nori gauti ci
gare tų, jie nori gauti kitų mažmožių, ku
rie gyvenime labai svarbūs—svarbūs 

v ypačiai kovos fronte.
Argi mes negalime sumesti jiems tų 

mažmožių? Drąsiai galima sakyt, kad 
pasirįžtas $20,000 fondas bus nesunku 

* sumesti į savaitę kitą.
Darykim viską, kad šiuos bankietus, šį 

'/ įvykį paminėjus kuopasekmingiausiai.
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pyme ir siūlyme kovos būdų prieš ko
munistus. Harvey pareiškė, jei jis būtų 
New Yorko miesto policijos viršininkas, 
tai per dvi savaites jis išnaikintų visus 
komunistus šiame mieste!

Bet tai žioplas pasakymas. Kodėl gi 
ponąs Harvey nepagalvoja pirmiau, ne
gu jis kalba? Jei jis pamintytų, tai pui
kiai žinotų, kad panašiai kalbėjo prieš 
keturis metus ir Hitleris Vokietijoj. Jis 
sakė, kai tik jis užimsiąs valdžią, tai nei 
vieno komunisto neliksią Vokietijoj. Ne
paisant, kiek daug Vokietijos nazių va
das šaudė, trėmė ir kalino, komunistų jis 
išnaikinti nebepajėgė. Jie ten gyvuoja. 
Jie dirba. Jų radio kas vakaras duoda 
Vokietijos žmonėms teisingų žinių apie 
padėtį Ispanijoj ir kitur. Jie leidžia sa
vo spaudą, laiko susirinkimus.

Taigi, netgi jei Harvey, Woll, Carmo
dy ir kiti komunizmo priešai naudotų 
Hitlerio metodus (kovoje su komunis
tais), užtikririam, jie savo tikslo nepa
siektų! Bet kol kas jie tų metodų čia 
nevartos: Amerikos žmonės vienija savo 
jėgas kovai už demokratijos palaikymą. 
Ir jiems kol kas vyksta, o reakcininkams, 
Harvey o tipo, nesiseka. Dėlto jie dūksta.

LAISVE
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Svarbus Laiškas iš Lietuvos
Penktad., Baland. 16, 1937 **

Vėl Žvėriškas Juodųjų Lincas!
Ir vėl gauja baltveidžių žvėriškai nu

kankino du juodveidžiu. Šiuo tarpu bu
vo Rqosevelt Townes ir MacDaniel, abu 
kaltinami nušovime ba'Ttveidžio Wind
ham. Ar jie tą padarė, hb'hb, mes neži
nome ir kol kas niekas nežino, Kai juo
du suareštavo, suimtieji sakėsi esą ne
kalti. Teismas būtų įvykęs šiomis die
nomis ir ten gal dalykai būtų kiek tiek 
išaiškėję.

Bet govėda nelaukė legalaus teismo. 
Apjakirita neapykanta juodveidžiams, ji 
išplėšė savo aukas iš kalėjimo ir ten nuo
žmiai juos nužudė, sušaudė ir sudegino!

Ar ilgai Amerikos visuomenė pakęs to
kius niekšiškus govėdų darbus? Ką į tai 
pasakys Roosevelto administracija? Ko
dėl ji nesuvaldo savo demokratų, katrie 
valdo pietines valstijas, kuriose daugiau
siai linčiavimų įvyksta?!

Kodėl Jie Neleidžia Mokslininkų 
į SSSR?

Hitlerio valdžia paskelbė, kad jinai 
neišleis Vokietijos mokslininkų-geologų 
dalyvauti tarptautiškam geologų kong
rese, kuris įvyks liepos mėnesį Maskvoj. 
Kodėl neišleis? Aiškinama, būk tai dėl
to, kad Sovietų Sąjungoj yra suimti keli 
žalotojai vokiečiai.

Bet tai netiesa. Hitlerio valdžia bijo
si leisti mokslininkus vykti į kongresą 
todėl, kad jie, sugrįžę iš ten, be abejo, 
pasakytų Vokietijos žmonėms, ką jie 
matė Sovietuose. Jie pasakytų apie so
cializmo augimą, apie žmonių gyvenimo 
gerėjimą, apie nepaprastus pasiekimus, 
padarytus Sovietų žemėje progrese.

; štai kodėl Hitlerio valdžia nebeleidžia 
geologų tarptautiškan kongresam Jai 
niekad nerūpėjo mokslas. Ji degina 
mokslininkų knygas.' Iš Vokietijos išvy
ti patys geriausieji pro tau to jai, rašyto
jai, matematikai, sociologai, o taikos ko
votojas Osovietzkis tebelaikomas kalėji
me, nepaisant, kad jis gavo Nobelio do
vaną pereitais metais.

Bet tegul Hitleris nemano," kad geolo
gų kongrese nedalyvaus vokiečių moksli
ninkų. Dalyvaus tie, kurie spėjo laimin
gai pabėgti iš Vokietijos ir dabar gyve
na užsieniuose.

Reakcija Tebeaštrina Iltis
Reakciniai Jungtinių Valstijų elemen

tai pradeda konsoliduoti savo jėgas “ko
vai su komunizmu.” Aną dieną New 
Yorke Kolumbo Vyčių lyderiai, susirin
kę Hotel Capitol, pasižadėjo kovoti suQ 
komunizmu, “kol laimėsime.” Jų lyderis 
Martin Carmody, iš Grand Rapidso džen- 

* telmanas,' pasakė, būk, girdi, “komuniz
mas bando suardyti kapitalą ir dąrbą.” 
Ką jis tuo norėjo pasakyti, turbūt ir 
pats nežinojo. . Jis, beje, kaltino komu
nistus sugalvojime ir vadovavime sėdėji
mo streikų Flint, Mich,! Prie to, Car
mody komunistams primeta sekamus 
kaltinimus: Jie norį sunaikinti dievą, iš- 

■: ardyti šeimą, vyriausybę ir 1.1. Tai vai- 
kiški, naivūs kaltinimai, .bet, matyti, Mr. 
Carmody tikisi jais užagituoti kai ku
riuos tamsūnus, kurie apie komunizmą 
neturi jokio objektyvingesnio žinojimo.

Prie tos Kolumbo Vyčių kampanijos 
prisideda ir kiti reakcininkai, buvusieji 
rępublikonų kandidato Landono talkinin
kai ir Hearsto išgarbinti vyrai.

Įkurta organizaciją, pavadinta ^Amer
ican Association Against Communism” 
(Amerikinis Susivienijimas Prieš Komu
nizmą). Tik pereitą pirmadienį New 
Yorke (Hippodrome teatre) šis susivie
nijimas suruošė mitingą, kuriapie kalbė
jo paskilbęs Hearsto žmogus Al Smith, 

? ADF lyderis Woll ir Queens (New Yor- 
... ko miesto dalies) prezidentas republiko- 
y nas Harvey.

Kiekvienas iš kalbėjusių bandę sumuš
ti rekordus komunizmo prasmės iškrai-

Lietuvoj Areštai 1935 ir 1936 M, 
“Priekalas” (No. 3) paduoda įdomių 

skaitlinių apie areštus ir teismus Lietu
voj. Žurnalas rašo:

Buržuazinių laikraščių daviniais per 
1936 m. Lietuvoje už revoliucinį veikimą 
buvo areštuota 576 žmonės. Tose bylose 
nuteista 228 žmonės, bendrai paėmus 907 
metams 6 mėn. Be to tais teismo sprendi
mais 4 žmonės už dalyvavimą valstiečių ju
dėjime sušaudyti (kaip paaiškėjo, vienas iš 
jų buvo žvalgybos agentas, pastarajai ne
reikalingas ir pavojingas), o 8 nuteisti ka
lėti iki gyvos galvos. Tų pat laikraščių da
viniais, per 1936 metus 105 žmonės buvo 
nubausti administratyviai karo komendan
tų—viso 15 metų 7 mėnesiams.

Įdomu sulyginti šiuos davinius su tų pa
čių laikraščių praneštais daviniais iš 1935
metų.

1936 m. 1935 m.
Areštuotų skaičius 576 291
Spręstų teismuose bylų skaičius 86 45
Nuteista žmonių (neskaitant su
šaudyt. ir iki gyv. galvos) 228 89
Bendra bausmes suma metais 907 m. 6 m. 371 m. 4 m.
Administratyviai nubaustų žm. 105 56

,3/'

• Aišku, kad kaip vienų, taip ir kitų metų 
fašistinės justicijos £u)<ų skaičius tikreny
bėj yra žymiai didesnis? Tačiau ir šie da
viniai gana charakteringi fašistinės Lietu
vos padėčiai. Jie rodo, kokiomis priemo
nėmis fašistai ginasi puo augančio revo
liucinio judėjimo mieste ir kaime.

Klasinės kovos aukų skaičius neapsiriboja 
vien fašistinės justicijos veikimu. Kaip ži
nom, 1936 m. birželio mėn. Kaune ir kai 
kuriose provincijos vietose buvo visuotinas 
streikas. Fašistai ėmėsi ypatingai aštrių 
priemonių prieš demonstravusius darbinin
kus. Oficialiais pranešimais demonstracijų 
metu buvo 1 žmogus nušautas, keli sužeisti 
ir 340 areštuotų. Ištikrųjų gi, kaip ap
skaičiuoja vietos draugai, birželio įvykių 
metu buvo areštuota apie 1,200 žmonių, su
sirėmimuose gatvėse 7 darbininkai buvo už
mušti (neskaitant dingusių be žinios), apie 
80 sužeistų. Areštuotieji buvo mušarpi po
licijos daboklėse.

žemiau telpa laiškas, rašy
tas vienam mūsų skaitytojui 
Worcestery. Laiško autorius, 
matyt, labai gerai susipažinęs 
su vidujine Lietuvos tvarka, 
todėl pląčiai apie viską ir ra
šo. Patariame visiems skaity
tojams jį perskaityti. — “L.” 
Redakcija.

1937 m. vasario mėn. 22 d. 
Gerbiama^ Drauge Vincai!

Jau nemažai laiko praėjo, 
kaip rašiau Jums apie Lietu
vos gyvenimą. ’ Tam kliudė 
mano sveikata, o antra, Lie
tuvos gyvenimo įvykių ratas 
yra lyg ir apsistojęs—nurimęs.

Bet ramu Lietuvoj nėra. Ir 
to ramumo nebus tol, kol Lie
tuvoj nepasikeis santvarka.

Pirmesniųose laiškuose bu
vau rašęs apie vykusius dide
lius neramumus: areštus, ne
kaltiems žmonėms dedamas 
baudas, kalinimus, sušaudy
mus ir tt. Dabar nors krauja- 
gerio Čapliko (vid. reik, min.) 
visi tie neramumai žiauriai 
numalšinti, kad ir jo krūtinę 
puošia naujas ordenas už nuo
pelnus tėvynei, prisegtas dik
tatoriaus Smetonos, bet nekal
tai išlietas kraujas, aimanos 
nuskaustų žmonių ir bjauriau
sios užgaidos smetoninės val
džios, kelia liūdesį ir nerimą 
kiekvieno pažangiau galvo
jančio žmogaus širdyj. Per vi
są Lietuvos kraštą eina žmo
nių patylus murmėjimas. Jei 
kas ką nors garsiau prasita
ria, nors ir gryniausią tiesą, 
tuojau tampa skaudžiai nu
baustas. Gerai apmokamų 
žvalgybininkų pilna visur. Be
veik kiekviename kaime yra 
šnipai, kurie, gaudami mėn. 
po 30 litų, pranešinėja val
džiai ką tik pastebi ar nugir
sta. O tie šnipai yra iš tų pa
čių gyventojų tarpo ir neži
nant jų išdavikiškumo, greitai 
dauguma ką nors ir prasitaria, 
žinoma, kuomet paaiškėja 
koks nors šnipas, turi greitai; 
iš gyventojų tarpo bėgti, ar
ba vietoj smarkiai nukęsti.

Buvo nužudytas Gižų polic. 
viršininkas (apie tai, gal būsi
te skaitę laikraščiuos) Lietuv
ninkas. Jisai, būdamas Paje
vonyj irgi policijos viršininkų, 
labai žiauriai kdhkino streiki
ninkus ir klastingiausiu būdu 
juos sugaudė. Užtat ir perei
tais metais Gižuose buvo nu
žudytas. Kad geriau suprastu
mėt, koks niekšas buvo Lietuv
ninkas, suprasite iš šito. Gra
žiškių ir Pajevonio apylinkė
je, motinos neklaužadas vai
kus Lietuvninku gązdina. Jei 
tik vaikai pradeda verkti, 
jiems pasako: “Vaikai, never
kit, ba Lietuvninkas atjoja.” 
Vaikai tą išgirdę, tuojau 
smunka į kampą.

Lietuvoj labai žiauriai tar
do įtartus ir suimtus asmenis. 
Del aiškumo aprašysiu, kaip 
tardo Vilkaviškyje suimtuo
sius “streikininkus” ir komu
nistus: Krįminalėje policijoj 
yra tam tikras kambarys. Vi
duryje kambariu, yrą tam tik
ras stalas, ant kurio guldo ir 
kankina tardomąjį. Kad, tar
domasis ramiai gulėtų, ant ko
jų ir rankų užmetamos prie 
stalo pritaisytos geležinės 
klempkos, o per strėnas ir 
sprandą (kaklą) priveržiama 
odiniais diržais; kad nerėktų, 
burna užkemša kokiu nors 
skuduriu. Paguldytam nunuo
gina norimą mušt kūno dalį ir 
uždengę sušlapyta pąlą (au
deklu) muša su šompolais 
(plieniniai dratai). Jei po to
kiai egzekucijai tardomasis 
neprišipažįsta, tai muša dar 
daugiau arba laužo kojų bei

rankų pirštus, su įdėtais į 
tarpupirščius pagaliukais, ar
ba špilkomis bado panageą. 
Kitur dar yra elektrinės, ge- 
ležipės kėdės, kuriose tardo
mąjį gerai pakrėtus, tuojau 
tardomasis papasakoja, ko tik 
kriminalistai pageidauja. Va
gis, žmogžudžius, padegikus 
ir kitus tokiomis priemonėmis 
netardo. Toki viršminėti įtai
sai taikomi tik kitokių įsitiki
nimų žmonėms — streikinin
kams, komunistams, socialde
mokratams ir pan. Visa Lie
tuvos valdžia yra trijų asme
nų rankose: ministerių pirm. 
Tūbelio, vid. reik. min. Čapli
ko su diktatorium Smetona 
pryšaky. Esamasis seimas ir 
kitos įstaigos yra jų pilnoj va
lioj, kaip lošėjo rankose šach
matinės figūros. Uždarytos vi
sos pažangesnės organizacijos 
ir jų laikraščiai. Visur, per 
tautininkų laikraščius “Lietu
vos Aidą” ir “Mūsų Kraštą,” 
per radio ir per įvairias dirb
tinas iškilmes, tautininkai iš
sijuosę giria savo valdžią ir 
nuveiktus darbus, o savo juo
duosius darbus stengiasi už
tušuoti šompolais ir kalėji
mais. Iš opozicijos laikraščių 
dar neuždaryti “Lietuvos ži
nios” ir “Lietuvos Ūkininkas,” 
bet ir tie, jei nenori mirti, tu
ri taip rašyti, kaip Antanėliui 
patinga. Lietuvos liaudis yra 
mulkinama iš dviejų pusių: 
smetoninės valdžios ir kunigi
jos. Kunigija nuolat iš saky
klų keikia pažangios- laisves
nės minties žmones. Iš žmonių 
išluptus, už jų neva dvasiškus 
patarnavimus pinigus, bruka 
tiems patiems žmonėms savo 
šlamštą “Mūsų Laikraštį,” ku
riame skiepina tamsesniems 
žmonėms pasenusias legenda- 
riškas tikybos pasakas. Uba
gauja iš žmonių paskutinius 
cerjtus statomai Kaune “Prisi
kėlimo” bažnyčiai statyti, ku
ri kainuos apib 2 mil. litų, 
kuomet darbininkų vaikai su
grūsti mokinasi aplūžusiose 
tamsiose mokyklose ir, užuot 
už tuos pinigus pastačius nau
jų mokyklų (už 2 mil. litų 
galimą būtų pastatyti 15 mo
kyklų), stato bažnyčias, ku
rios ir esamos yra pustuštės.

Keikia per pamokslus Ispa
nijos darbininkus, kurie yra 
žudomi kapitalistų 4 r dvasiš
ki jos užtat, kad nori žmoniš
kesnio pragyvenimo.

Dabartiniu metu, ūkininkų 
padėtis žymiai pagerėjo, nes 
žymiai .pabrango visi ūkiški 
gaminiai. Bet del to žymiai 
pasunkėjo ir šiaip sunki vi
sų darbininkų padėtis. Kau
no darbininkai, negalėdami 
pragyventi del pabrangusiu 
maisto produktų ir krautuvi- 
nių (industrinių) prekių, nuo
lat streikuoja, bet būdami ne
organizuoti (organizuotis ne
leidžiama) darbdavius negali 
priversti pakelti jiems mokes
tį. Keblioj padėtyj atsidūrė ir 
metiniai ūkininkų tarnai, nes 
kuomet pereituos metuose de
rėjosi algas, viskas buvo labai 
pigu, užtat ir algos buvo ma
žos, dabar, tarnas atsiėmęs 
praeitų metų algą, mažai ką 
gali nusipirkti. Darbininkų 
Lietuvoj nuo seno laiko yrą 
perteklius, o ypač šiais laikais, 
kuomet stambesniuose ūkiuo
se darbininkus išstumia maši
nos. Išvykti į užsienį niekur 
dabar negalima. Per kelerius 
metus iki šiam laikui iš Lietu
vos išvykdavo į Latviją vasa- 
ros-rudepio darbams apie 
4000-7000. Nors ten ir sunkus 
būdavo pragyvenimas, bet už 
keletą mėnesių gaudavo be
veik du kart tiek, kiek Lietu-
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voj tarnas gaudavo per išti
sus metus.

Dabar smetoninė valdžia 
nutarė šiais metais darbininkų 
į Latviją neišleisti, nes girdi 
Lietuvoj trūksta darbininkų. 
Šitoks valdžios nutarimas su
gėlė nerimą darbininkų tarpe. 
Šis valdžios nutarimas visiems 
aiškus, del ko draudžiama 
darbininkams išvykti uždar- Į 
biams. Mat, Lietuvos dabar
tiniai valdonai ir aukštesnieji 
valdininkai turi dvarų cent
rus ir didelius ūkius, tat jiems 
bus maloniau, kuomet išalkę ir 
apdriskę darbininkai siūlysis 
prie darbo ir darbininkų esant 
pertekliui, pigiau- ir lengviau 
bus juos išnaudoti. Štai del ko 
nutarė darbininkų į Latviją 
neišleisti. ; ;

Bendrai tariant, Lietuvoje 
vyksta tjkra maišatienė. Netik 
kad žmopėse yrą nepasitenki
nimas. esama’ santvarka, bet ir 
smčtoninėje • vyriausybėj e iš 
patikimų šaltinių teko sužino
ti, Kad vyksta trynimasis: 
Smetona su Tubeliu ir Čapliku 
nori dar grieščiau “tautišku
mo” pažiūras skleisti, o kiti 
vyriausybės nariai norėtų, kad 
būtų daugiau rūpinamasi dar
bininkais, nes dauguma spėja, 
kad toliau, jei bus taip elgia
masi sų liaudim, gali įvykti 
tokių įvykių, kaip Ispanijoj.

Baigdamas šį laišką rašyti, 
dar turiu priminti, kad nera
šau tą, kas yra spausdinama 
laikraščiuos Lietuvoje, nes tas 
manau Jums yra žinoma. Da
bartiniu metu Lietuvoj ir pir
miau yra labai madoje įvai
rūs išaikvojimai ir vagystės 
įstaigose, bet juos vieną dieną 
nuteisia, kitą dieną išteisina, 
(Lapenų, Yčų ir kitų bylos), 
nes dauguma valdininkų yra 
vagys.

Apie tolimesnius įvykius, jei 
jų bus, apie smetoninės val
džios kruvinąją diktatūrą, pa
rašysiu toliau, kitame laiške. 
Su geriausiais draugiškais lin
kėjimais ! Šešupės Banga.

Lietuva.

rius nuo Komunistų Partijos. b 
Pasakė įspūdingą prakalbą 
apie šios šalies darbininkų bu- 
klę. Kalbėjo ir apie Ispanijos 
kovotojų padėtį. Nurodė Ispa- 
nijos liaudies šių dienų dide- 'X*:: 
liūs laimėjimus, bet, sako, mes 
neturime jau su tuom apsisto- ♦ - 
ti. Turime da griežčiau dar
buotis ir aukas rinkti, kad Is-.„ 
panijos fašizmui visai spran- 
das būtų nusuktas.

Susirinkimas nutarė pasiųsti 
Pennsylvanijos gubernatoriui <••• 
Earle protestą prieš teroriza- 
vimą Hershey streikierių. L

■ ♦

Pranešė, kad yra rengiamas • 
Pirmosios Gegužės apvaikščio- , 
jimas prie Mitchellio stovylos. ( 
Todėl užkviečia visas ^organi
zacijas ir visus kliubus prisi- - * 
dėti. Bus gerų kalbėtojų prieš ......
karą ir fašizmą.’Taip pat kal
bėjo apie darbininkų organi- . ....
žavimą į C.I.O. unijas.

“Laisvėje” jau buvo minėtą y y- 
apie Šv. Juozapo Parapijos pa- ;y:y 
rapijonų vargus, kad jie pi- 
kietuoja kleboniją ir bažnyčią. - -y 
dieną ir naktį, nenori įsileisti 
pralotą Mieliauską. Bet varg- .... .
šams sunku kovoti. Balandžio - J 
8 dieną atvažiavo su visa savo __ _
šeimyna, lydimas keturių stei-’;" 
to truperių (kazokų) su šeri-- 
fu. Jie pareikalavo nuo para- • 
pijonų klebonijos rakto. Pąra- 
pijonai atsakė, kad neduos, 
Tuoj aus traperiai duris išląu- y 
žė, suleido visus į butą, pa- . ys 
šaukė karpenderį ir tas duris • y į. 
sutaisė, raktą įdėjo ir patys _y 
išvažiavo. •••••

Da ir dabar pikietas tebei- y 
na, bet ir policija stovi kartu 
ir saugo pralotą Mieliauską. . 
Pagyvensime, pamatysime,.....
kas toliau bus. • '

W. P. A. Darbininkas.

Bridgeport, Conn, y-
♦ ’ r

Scranton, Pa.
Žiupsnelis Žinučių iš Šios 

Apylinkės
šiuo laiku ir čia prasidėjo 

lig ir gyvesnis judėjimas, ka
da į Scrantoną pribuvo keli 
organizatoriai nuo C. L O. 
Pirmiausia organizatoriai atsi
lankė pas miesto majorą Da
vis ir pranešė, kad bus pradė
ta organizuoti visos šio miesto 
audinyčios. Majoras pradėjo 
skerečiotis ir sako, kad čia 
viskas gerai einą, kad darbi
ninkai su bosais gražiai sugy
veną, ir tt. Bet čia tas “gražu
mas” toli nuo teisybės ir orga
nizavimo darbas eina visu 
smarkumu. Jau šiuos žodžius 
rašant, keletas šilkinyčių 
streikuoja ir pasekmės neblo
gos.

Balandžio 9 d. buvo laiky
tas North Scranton Amerikos 
Darbininkų Susiv i e n i j i m o 
(American Workers Alliance) 
susirinkimas. Buvo vedamas 
tvarkiai. Pirmiausia pirminin
kas S. Lipčus pasakė trumpą 
prakalbėlę apie netekimą vie
no draugo, tai yra, J. Gegž- 
no$, kuris mirė 3 d. balandžio. 
Kuopa buvo nupirkus gyvų gė
lių vainiką- už jo gerus dar
bus, atliktus dėl darbininkų.

Delegatas iš Harrisburge 
įvykusio suvažiavimo išdavė 
raportą. Iš raporto paaiškėjo, 
kad Lackawanna apskritis nu
puolęs apie 90 nuoš. Nutarėme 
stoti į darbą ir organizuoti 
W. P. A. darbininkus^

Buvo atsilankęs organizato-

Iš d. V. Andrulio Prakalbų
• ■ ■■ > u . . y y

Prakalbom įvyko b ai. 2 d. •..... t
Lietuvių Svetainėje. Kalbėjo......
drg. V. Andrulis iš Chicagos. .. <
Publikos, pagal darbo dieną, o; 
susirinko vidutiniai.'Pati pra- 
kalba buvo gana įdomi. Drg. • 
Andrulis nušvietė daugybę 
svarbių dalykų, kurie rišasi su
šių dienų padėtim. Jis dau- 
ginusia gvildeno • Ispanijos ” 
klausimą. Tai buvo proga pu- y - 
blikai susipažinti su Ispanijos 
liaudiečių kova prieš fašizmą. -'.’7

Prakalbai pasibaigus, pasi- ...... '
pylė daugybė įvairių klausi
mų, į kuriuos kalbėtojas tin- 
karnai atsakinėjo. Buvo gana

Vadinasi, paminėtieji šilaičiai toli gra
žu nepilni, Jie surinkti iš buržuazinės 
spaudos, kurį negi paduos viską. Bet ir 
tie mums sąko, kad pereitais metais su
areštuota ir-’nubausta kalėjimu dvigu
bai daugiau žmonių, negu užpereitais,

Kalėjimuose sąlygos, kaip jau ne kur
tą rašė patys kaliniai, nepakenčiamos.

Kokios iš to galima daryti išvados?

Atsakymas savaime veržiasi: turime da
ryti viską padėjimui savo broliams Lie
tuvos katorgose. Amerikos Lietuvių 
Kongreso Veik. Komitetas turėtų daryti 
ką nors. Visos mūsų organizacijos ne
privalėtų tylėti.

Reikalaukim Lietuvos laisvės kovoto
jams žmoniškesnių sąlygų kalėjimuose!

Reikalaukim jų išlaisvinimo!

rimtų klausimų.
Publikai permačius svarbą 

ir reikalingumą remti savo 
brolius Ispanijos kovotojus, . Jį 
tam tikslui suaukavo gana • 
gražią sumą pinigų. Pinigai -r.'::: 
bus pasiųsti į aukų persiunti- : \>',' 
mo komitetą. -y-.i

Aukojo sekamai: V. J. Na- 
vašinskai aukojo $2; po do- ...... 
lerį aukojo šie: Geo. Valacka, y, 
J. B. Jusaitis, J. Jasiunas, J. 
Senkevičius ir B. Bartkėv?- ' 
čius; J. Mockaitis po 60c. Po^ 
pusę dol. — C. Baltrėnas, J. 
Pilipavičius, J, ■ Pptri u šaltis, 
A. Vogulis, A. Mureikienė, J. 
Radziavičius ir K., Rimas; M. ; 
Valackienė 40c.; po 35č.— 
Arison; po kvoterį-i—V. Kajac- '* ; 
kas, J. Jonas, A; Tūska, P. 
Mažiuolis, A. Katinas,'A. Pet- 
raitis, A. Jocis, T. -Graužas, / 
St. Varonėlis, A. Stanys, D. 
Šnaideris, J, Masąitis, J. Jose- --',2 
vičius, A. Skirka ir J. Pudi- • 
maitis. * -tinj

Viso su smulkiais—$19.
Visiems aukotojams ALDLD r 

ir LDS bendrai tariu širdin- .... .
giausį ačiū už tą draugišką 
užuojautą savo draugams Is
panijoj. ‘ .

M. Arison.

Persergėja Nazius Nesikišt r • 

į Vengrijos Reikalus
Budapest, Vengrija.—Že

miečių partijos, vadas Tibor 
Eckhardt viešai perspėja 
Vokietijos nazius, kad dau- .-J 
giau nesikištų į vidujinius 
Vengrijos reikalus.



SMEGENŲ KURAS
Automobilio motoras gali 

būt geriausias, bet jeigu 
jam bus duodama prastas, 
silpnas gazolinas ir elek
tros batareja bus pusgyvė, 
tai mašina gal ir eis, bet ne 

Fr‘lėks.”
Panašiai ir žmogaus sme

genys. Jos, kad ir puikiai 
subudavotos, neveiks taip 
našiai, jeigu negaus tinka
mo maisto arba jeigu krau
jui štokuos tokių dalykų, 
kurie gerai “padegtų” kū- 
rą-maistą ir perdirbtų jį j 
smegenų energiją.' Vieni iš 
tokių “padegėjų” yra kūno 
“gliandsai”, arba liaukos.

Kartais žmogus pajunta, 
kad jo atmintis silpnėja; 
kad jis nepajėgia padaryt 
greitesnės išvados iš žino
mų faktų, ir kad protinis jo 
aparatas abelnai šlubuoja. 
Nueina jis pas atsakingą 
gydytoją, gauna papildan
čių liaukų receptą; ir jo 
smegenys žymiai paveiklė- 
ja, tartum pa jaunėj a.

Bet ir liaukos ne visada 
sutaiso smegenų mašineri
ją. Todėl mokslininkai jau 
kuris laikas jieško kokios 
medžiagos, kad pasmarkin
tų smegeninės veikimą. Ir 
profesorius Nathanson su 
bendrais paskutiniu laiku 
jau surado vieną smegenų 
veiklintoją. Tai yra chemi
kalas vadinamas “benzedri
ne sulphate,” kuris stebėti
nai padidina smegenų vik- 

'rumą ir jų ištvermę proti
niame darbe.
* Tiesa, dar nėra patikrin
ta, ar tas “protinio inžino” 
pasmarkintojas, galų gale, 
nekenkia žmogaus kūno 
sistemai ir pačioms smege
nims, imant apskritai. Bet 
jeigu pasirodys, kad “ben
zedrine sulphate” iš jokio 
atžvilgio nėra kenksmingas, 
tai bus tikrai naudingas 
žmonijai išradimas.—J.C.K.

Mažai Temiršta Natūraliai

Tik vienas iš kiekvienu 
1 166 žmonių Jungtinėse Val
stijose miršta todėl, kad 
per ilga amžių jo kūnas 
natūraliai nusidėvi abelnai. 
Kiti 165 miršta nuo tokių 
ligų ir priežasčių, kuriu ga
lima būtu išvengti, jeigu 
visuomeninė santvarka, mi
nių apšvieta ir išauklėji
mas daug aukščiau stovėtu 
negu šiais laikais. —N. M.

“Kiek Laiko?”

Londone ir Paryžiuj yra 
telefonu stotyse Įtaisyta 
laikrodžiai prijungti prie 

.fonografu. Žmogus iš bile 
’ miesto dalies paklausia nėr 

telefoną: kuris dabar lai
kas? ir fonografas tuoj at
sako. Laikrodžio judėjimas 
taip tiksliai pritaikytas 
prie fonografo rekordo, kad 
pasako laiką tikrai iki pu
sės minutės. —M. N.

Briedžius varginanti ma
žytė musė vadinama Cephe- 
nomyja nuskrenda 815 my
lių per valandą.

Medis turi būt 15 mėne
sių išsendintas ir “išnokin- 

„ < tas” ore, idant tiktų degtu
kams dirbti.

Didžiausias Franci jos karinis oriai vis-naikinto- 
jas. Jis turi du motoru ir gali pakilti nuo žemes 

su 5 tonais bombų. Jam valdyt reikia net 
septynių vyrų.

KAVALIERIŲ PARSAMDYMO BIZNIS
Daugelis jau yra girdėję,' 

kad New Yorke gyvuoja 
agentūros, kurios parsamdo 
gražius vyrus “tiešyt” ir 
smagint ponias ir poniutes 
naktimis. Vidutinė kaina už 
vyro parsamdymą New 
Yorke yra 20 iki 25 dolerių 
vienai nakčiai.

Bet paskutiniais laikais 
prasidėjo ir Londone, An
glijoj, kavalierių paranda- 
vojimo biznis turtingoms, 
nuobodumu sergančiom po
niom ir panelėm. Viena to
kia įstaiga ten vadinasi So
cial Escort Bureau (Socialis 
Palydovų Biuras); ir ji gar
sinasi, kad siekianti aukšto 
tikslo—“duoti visuomeninę 
pagelbą vienišom, nelaimin
gom ir vyrų pamestom po
niom.”

Londoniškis biuras pri
ima parsisamdymui tik 
“garbingos” veislės kava
lierius, sklandžius ir baigu
sius aukštesnį mokslą. Kai
na nakčiai—$10, bet jeigu 
ponia nori vyru naudotis ir 
po vidurnakčio, tai už kiek
vieną viršvalandį turi pri
mokėti dar po $2.50.

Pirm leidžiantis į “gud 
taims,” ponia duoda savo 
palydovui didoką pluoštą 
pinigų. Jais samdytas kava
lierius apmoka abiejų išlai
das už viešbučius, valgyk
las, gertuves, teatrus ir 
automobilius.

Tai naujas, bet pelningas 
biznis, ir jau pirmais savo 
gyvavimo metais Londone 
davė $20,000 gryno pelno.

—N. A.

Kepimas ant Smarkios ir 
Vidutines Ugnies

Kepant steiką ant viduti
nės geso ugnies, mažiau ge
so išsieikvoja negu ant 
smarkios ugnies, nors lė
čiau kepant ir reikia ilgiau 
degint gesą. —N. O. H.

Bush genčių negrai Ho- 
landiškoj CĮuianoj beveik 
niekad nemiršta nuo džio
vos.

Studentu ir Studenčių Pažiū
ros į Lytinę Dorą

Prof. Ray Baber šešis 
metus tyrinėjo studentus ir 
studentes augštųjų mokyk
lų, kaip jie ir jos žiūri į ly
tišką “nekaltumą” būsimų 
savo “partnerių”. 80 iš kiek
vieno 100 studenčių reika
lavo, kad jų jaunikiai turi 
būt taip lytiškai švarūs, 
kaip ir jos pačios; bet tik 
71 iš kiekvieno 100 studen
tų reikalavo tokios lytinės 
doros iš būsimu savo nuota
ku. " —A. E.

v

Peršautas Čigonų Karalius

NEĮRODYTAS HITLERIO 
“NARSUMAS”

Hitleris giriasi, kad pa
sauliniame kare jis vienas 
paėmęs nelaisvėn 15 fran
cūzų kareivių. Bet nėra jo
kio įrodymo, kad jis iš tik
ro būtų taip padaręs.

Neišmokino Teisingumo
O

Yale Universitete buvo 
duota didelei grupei studen
tų ir studenčių per tris sa
vaites kursas pamokų apie 
teisingumą. Bet po pamo
kų jie ir jos lygiai melavo 
ir apgaudinėjo, kaip ir pir- 
miaus.

Reikia spręsti, kad neti
kęs buvo to kurso pagrin
das ir prastas mokinimo bū
das. —A. S.

Po visą svietą bastosi či
gonai. Tik Sovietų Sąjun
goj jie „atsižadėjo valkatys
tės ir žmoniškai gyvena. Ki
tur velka senovišką gyveni
mą. Lenkijos fašistai, kad 
pagavus čigonų simpatiją, 
tai keli metai atgal nu
sprendė išrinkti jų karalių. 
Prieš kelis metus Lenkijoj 
jų “karalium” buvo išrink
tas čigonas Matthias Kwiek.

Jis karaliavo, bastėsi su 
kitais. Ir štai apie dvi sa
vaitės atgal tas “karalius” 
užsimanė atsiskirti nuo sa
vo senos pačios ir vesti jau
ną čigonkaitę. Jis sakė, kad 
jo sena pati yra beprotė. 
Už tai labai supyko jos gi
minaitis ir stojo kovon su 
čigonų “karalium”. Kovoj 
Kwiekas buvo peršautas ir 
nuo žaizdos mirė 26 d. ko
vo .

Mirdamas tas lenkų fašistų 
padarytas “karalius” savo 
turtą paskyrė Ispanijos fa
šistų vadui generolui Fran
cisco Franco, su kuriuom 
jis buvo geras. pažįstamas. 
Į laidotuves suvažiavo čigo
nų atstovai iš Vengrijos, 

i Rumunijos, čechoslovakijos 
ir kitų šalių.

Dabar čigonų karalium 
nori padaryti Kazimierą 
Kwieka, Basilio sūnų. Nu
šautas čigonų “karalius” 
apie 6 metai atgal nuvertė 
B asilių Kwiek ą nuo sosto.

D. M. š.
. Ką amerikonai vadina ga
zolinu. tai anglai vadina 
“petrol.”

Nežinia kodėl indiionai 
niekad sava imi nenuplinka.

NEREGYS SKULPTORIUS Ūsai 64 Colių Ilgio
Roerich Muzėjuj, New 

Yorke, yra išstatyta paro- 
don gražios marmuro sta
tulos, kurias pagamino ak
las menininkas Mark Shoe
smith, 25 metų amžiaus. Jo 
kuriniai tokie dailūs, kad ir 
matantis artistas galėtų jais 
didžiuotis, kaip sako kriti
kai. Regėjimą Shoesmithui 
pavaduoja išlavintas pirštų 
jautrumas. Jis dirba ap
čiuopdamas pavidalus, ko
kie išeina iš po jo kaltuko.

Vaiku būdamas, Shoe
smith ganė galvijus Idaho 
valstijoj. Kartą, bežaidžiant 
jam dinamitu su kitu ber
niuku, įvyko eksplozija ir 
visiškai sunaikino jam re
gėjimą. Tada Shoesmith 
būvo 12 metų amžiaus.

Nežiūrint tos nelaimės, 
jis užbaigė high schooles 
mokslą ir paskui sėkmingai 
mokinosi Oregon Universi
tete, iš kurio gavo laipsnį 
Meno Magistro. —G. P.

United Press praneša iš 
Singapore, kad Indijoj yra 
žmogus vardu Melathangi, 
kuris turi didžiausius pa
saulyje ūsus. Jo ūsai galas 
nuo galo turi 64 colius ilgio. 
Melathangi yra 44 metų 
amžiaus. Sako, kad jo ūsai 
vis dar auga. D. š.

KAIP TIRŠTAI LIETUVA 
APGYVENTA?

Lietuvoj ant kiekvieno 
ketvirtainio kilometro že
mės vidutiniai atsieina 
45 gyventojai, Rytinėj Prū
sijoj 65 gyventojai ir Len
kijos užimtoj Dzūkijoj 50, 
nors tas dzūkų žemės plo
tas yra mažiau derlingas 
negu Lietuvos plotas aps
kritai.

Prie geresnės socialės 
tvarkos Lietuvoj galėtų iš
sitekti virš 5,000,000 gyven
tojų ir dar nebūtų perankš- 
ta. —A. R.

KAINA UŽ ŽYMŲ NUŽUDYTĄ ŽMOGŲ
Taryba vienos laukinės 

gentės Vazirstane Indijoj, 
pasamdė tris saviškius vy
rus, kad nužudytų tūlą 
žiaurų Anglijos karininką. 
Taip jie ir padarė, kiekvie
nas gaudamas po $20 atly
ginimo. Tada anglų karei
vių būrys apsupo gentės 
kaimą ir pareikalavo, kad 
išduotų užmušėjus to kari
ninko; o jei ne, tai visi kai
miečiai būsią iššaudyti.

Gentės vadas ramiai atė
jo pas anglų kapitoną ir pa
siūlė išpirkimą už nužudy
tą karininką. Sako, pas 
mus nuo senovės yra nusta
tyta kaina, kiek reikia mo
kėti už žymesnio žmogaus 
užmušimą, būtent: aukso 
gabalas apie $10 vertės; 
dramblių (slonių) ilčių už

MEŠKA—IŠGELBĖTOJA
Griūdamas medis nesenai 

primušė Arthurą Gammo- 
ną ir nulaužė jam koją Bri
tiškos Columbijos giriose, 
Canadoj. Jis atsipeikėjęs 
šiaip taip apsitvarstė nu
laužtą koją medžių šakelė
mis ir bandė nušliaužti į 
savo būdą, už dviejų mylių 
toliau. Bet tiek prisnigo, 
kad jis negalėjo pasiekt tos 
prieglaudos. Todėl, tarė 
sau, lįsiu į pasitaikiusį ur
vą po medžiu. Bet urve būta 
jaunos meškos. , Pamačius 
žmogų, meška apleido urvą, 
o žmogus įlindo į jįjį.

Orui pasitaisius, ant ry
tojaus žmogus vėl šliaužia 
linkui savo būdos, o meška 
seka paskui jį. Bet štai už 
pusantros mylios nuo bū
dos—gauja vilkų. Taip žmo
gus persigandęs ir apalpo. 
Ale meškutė jo neapleido, 
ir atsigulė tarp žmogaus ir 
vilkų. Pastaugė vilkai, pa
staugė ir, uodegas pabrukę, 
tolyn sau nudūlino.

Paskui rado jį pusgyvį 
kitas žmogus; tada meška 
pasišalino; A. Gammon ta
po nuvežtas į ligoninę, kur 
jis ir pasveiko.

Gammon yra įsitikinęs, 
kad vilkai būtų jį tikrai su
riję, jeigu ne ta draugiška 
meškutė. —G. P.

SENIAUSI MEDŽIAI
Vakariniuose Ame rikos 

kalnuose, ypač Tuolumne 
apskrityj auga vienas iš se
niausių pasaulyj medžių. 
Tai vadinamas “vakarų ka
dugys” (Western Juniper).

Carnegie Instituto profe
sorius W. S. Glock atranda, 
jog tų medžių yra senesnių 
kaip 3,000 metų; ir jie la
bai lėtai auga. Tokiam me
džiui paaugti vieną pėdą 
storyn (aplinkui) reikia 
700 metų. Vidutinis tų se
nių aukštis yra 80 pėdų, o 
storis skersai per kamieną 
—truputį virš 14 pėdų.

Seniausias ir didžiausias 
pasaulyj medis betgi yra 
Californijos Sequoia—3,250 
metų, kaip kad tikrai įrody
ta. —C. J. K.

Gyventojų skaičius per 
paskutinį dešimtmetį Ame
rikoj smarkiausiai paaugo 
Californijoj ir New Yorko 
ir Texas valstijose.

tokią pat kainą ir dvi mer
gaitės, kurių vertė skaito
ma maž daug po $40.

Anglų kapitonas nesutiko 
ir vėl įsakė pristatyt kalti
ninkus, o kad ne, tai “mes 
visus jus iššaudysime.”

Del to labai nustebo lau
kinių vadas ir pareiškė:

“Kodėl kelti karą ir ne
apykantą, kai mes ištikimai 
norime sumokėti augščiau- 
sią nustatytą kainą už pa
darytą nusikaltimą? Argi 
būtų teisinga atiduoti teis
mui tris drąsius vaziriečius. 
kurie išpildė pareigą, pagal 
savo gantės nutarimą?”

Tiek apie tą atsitikimą 
paduoda francūzų laikraš
tis “Intransigent.” Taigi 
dar nežinia, kaip visas da
lykas užsibaigė. J. C.

NAUJAS “MESI JOŠIUS
Vadinamo “dieviško tė

vo” Divine mokytiniai dau
gumoj yra negrai. Bet ne
senai į jo apaštalus įstojo 
vienas . baltas, vardu John 
Hunt ir greit pasiskelbė 
esąs “šventas Jonas apreiš
kėjas ir mesijošius.”

Tas “mesijošius” kibo 
kaip pliasteris prie mergai
čių, ateinančių į jo misijas. 
Sako, “eik su manim, o aš 
iš tavęs padarysiu paną Ma
riją.”

Taip “apreiškėjas” J. 
Hunt prisijaukino ir 17 
metiĮ mergaitę D. Jewett’ai- 
tę, .vidurinės mokyklos stu
dentė Denvery ir atsivežė 
ją į Los Angeles, Calif.; 
nusigabeno į viešbutį, įsive
dė į savo kambarį, na, ir 
jau “perdirbs ją į paną Ma
riją,” kurią paskui visas 
pasaulis garbinsiąs.

Bet “naujo mesijošiaus 
stebuklas” kaip ten susipei- 
zavo, kad mergaitė nuo jo 
paspruko; ir dabar policija 
jieško areštuot “stebukla
darį.”

Šiuo tarpu viena kompa
nija Pasadenoj, Californi- 
ioj, budavoja už $40,000 
“dieviško sosto” automobilį, 
kurį užsisakė tas “Marijų 
meistras.” Detektyvai tėmi- 
ja, ar jis neateis apžiūrėti, 
kaip tveriamas jam “dan
giškas sostas.” Tada ja*u 
būtų Jam užtikrintas ke
liems metams dangus ne 
ant ratų, bet belangėj, ir be 
“Marijų”.

N. M.

KUOM MERGINOS PA
TINKA STUDENTAMS

Visuose Amerikos uni
versitetuose ir kolegijose 
buvo klausinėjama studen
tų, kas jiems geriausiai pa
tinka pas merginas ir mo
teris. Daugiausia atsakė, 
kad gyvas, veiklus būdas. 
Antroj vietoj stovi lytiškas 
patraukimas; trečią vietą 
užima švarumas ir tinka
mas apsirengimas; ketvirtoj 
vietoj —“skirtingumas nuo 
kitų”; penktoj—“stilius,” ir 
tik šeštoj vietoj fizinis gra
žumas. —N. M.

Vienas Jungtinių Valsti
jų prezidentas, Andrew 
Jackson nežinojo, kurioj 
vietoj jis gimęs.

Maisto Produktų {vežimas 
{ Sovietų Sąjungą

Pereitais metais labai 
smarkiai pakilo įvežimas 
įvairių maisto produktų So
vietų Sąjungon.

1936 m. tapo įvežta 7000 
tonų pupų kakao, o 1932 m. 
buvo įvežta tiktai 308 tonai. 
Apie aštuonis kartus, paly
ginus su 1932 m., pakilo 
įvežimas įvairių prismokų 
—pipirų, cinamonų, vani
les, alyvos, imbiero, etc.—iš 
Madagaskaro, Javos, Ceilo- 
no ir Zanzibaro. Pereitais 
metais tapo įvežta 914 tonų 
įvairių skanėsių. Kavos per
eitais metais tapo įvežta 
324 tonai, o 1932 metais 237 
tonai.

Dideli užpirkimai yra da
romi ant arbatos Chinijoj, 
Japonijoj, Indijoj ir Javoj.

Užpirkimai apelsinų 
(orindžių) daromi Turki
joj, Sirijoj, Palestinoj, Ita
lijoj ir Ispanijoj. Pereitais 
metais tapo įvežta 4000 to
nų orindžių ir lemonų. Tai 
yra daugiau negu tris kar
tus padaugėjo įvežimas pa
lyginus su 1932 metais.

Dusyk padaugėjo įveži
mas silkių.

Pereitais metais buvo 
padaryti dideli užpirkimai 
kiaulių Pabalti jos valstybė
se. Latvijoj tapo supirkta 
13,000 kiaulių, Lietuvoje— 
6 1,0 0 0, E s t ij o j —16,000. 
Apart kiaulių dėl skerdimo, 
tapo pirkta ir veislinių 
k i a u 1 i ų—Latvijoj 14,000 
galvų, o Lietuvoj 31,200 gal
vų.

Pereitais metais iš Angli
jos, Franci jos ir Čechoslo
vakijos tapo nupirkta dide
lis skaičius geresnės veislės 
arklių dėl kochozų ir sov- 
chozų. Apart to, iš Anglijos, 
Čechoslovakijos, L i e tuvos, 
Latvijos, Estijos ir Finlan- 
dijos buvo importuota 
stambių raguotų gyvulių.

V. R.
------------------------—

Moterų ir Vyrų Mirimai

Ką tik padarytas mirimų 
apskaitliavimas parodo, kad 
New Yorko valstijoj antra 
tiek daugiau miršta ištekė
jusių moterų negu vedusių 
vyrų tarp 30 ir 45 metų 
amžiaus.

Tai labai didelė išimtis iš 
nuo senai skelbtos “taisyk
lės,” kad moterys abelnai 
gyvena ilgiau negu vyrai.

PIKTADARYSTĖ KAIPO
DIDŽIAUSIA PRAMONĖ

Amerikiečiai turi patarlę, 
“Piktadarystė neapsimoka.” 
Bet Jungtinėse Valstijose 
yra 3,500,000 žmonių, kurie 
pilnai ar dalinai gyvena iš 
piktadarysčių.

Tokį skaitmenį paduoda 
pati šalies valdžia. Rašyto
jas Courthey Ripley Coo
per, todėl, sako, jog “pikta
darystė kol kas yra didžiau
sia pramonė Amerikoj.”

Mažosios ir DIDŽIOSIOS 
Raides

Bandymais įrodyta, kad 
greičiau skaitosi raštas ma
žosiomis, eilinėmis raidėmis 
negu didžiosiomis, TOKIO
MIS KAIP ŠIOS.



Penlftafl., W

Draugai įy praugžs:
Redakcijos prąnešįmas bus 

trumpas. Redakcija, mat, į jus 
ir visus skaitytojus kalba veik 
kasdien/tad ji nori, kad jūs 
bent yi.ęną kartą į metus kal
bėtumėt į mus, o ruums leistu
mėt pasiklausyti ir pasimokin
ti iš jūsų patarimų.

Pereiti mefai buvo syąrbūs 
dideliais įvykiais metai, iad 
jūsų dienraštis “Laisvė” ir dė
jo pUsfąngų tuos Įvykius apra
šyti, juos aiškinti, nušviesti ir 
už juos agituoti bei prieš juos 
kovoti, žiūrint koki tie įvy
kiai, t. y., keno naudai jie bu
vo vedami.

Amerikos lietuvių gyvenime 
pereitąją metąią svarbiausiu 
įvykiu buvo Amerikos Lietuvių 
Kongresas, įvykęs birželjo mė
nesį CleveĮandė; Atsimenate, 
pereitam šėrininkų suvažiavi
me to Kongreso klausimu bu
vo priimta speciąlė rezoliuci
ja, raginanti mus visus daryti 
viską, kad Am. Liet. Kongre-: 
sas įvyktų ir kad jis būtų 
kuopasekmingiausias. Redak
cija tai ir darė. Mos suteikė
me laikraštyj kuodaugiausiai 
vietos Kongręso reikalams — 
pirm kongreso ir po jo; mums 
buvo svarbu, kąd kongreso nu
tarimai būtų išpopuliarizuoti, 
kad jie pasiektų kųoplačiau- 
sias mases lietuvių darbo žmo
nių nė tik Jungtinėse Valsti
jose, bet visam pasaulyj, ka
dangi mums labai 'svarbu pa
dėti Lietuvos žmonėms išsi-< k, % » Į ?

liuosuoti iš fašizmo ir atsteig- 
ti demokratinę tvarką Lietu-, 
voj.

Dėka tam, kad tarpe komu
nistines ir socialistinės sriovių 
santikiai pagerėjo ir, dėka 
tam, kad buvo pradėtas apge
ni j imo darbas visų antifašisti
nių lietuvių, fašistinė ir ofi- 
cialė klęrikališkoji srioyes 
smarkiai prieš mus niršo, vi
saip atakuodamos mūsų spau
dą ir, žinoma, visą pažangųjį 
judėjimą.

“Laisvębetarpiškai kovojo 
už atitraukimą nuo fašistinių 
sriovių/visų doresnių darbo 
žmonių. Mūsų dienraštis 
energiškai rėmė SLA pažan
giųjų žmonių kovą prieš fašis
tinius elementus; jis rėmė 
kiekvieną pažangesnį judėji
mą bei grųp£ kiekvienoj dFga- 
nizacijoj 6ei draugijoj.

Kadangi mūsų dienraštis 
orgajiauja ALDLp, APLA ir 
Lietuvių Meno Sąjungai, tai įr 
tų oiįani?acijų" reikalams 
svarsty# jiuęlafos buvo duo
dama vįetps, ^inoma, visuomet 
atsižiūrint į tai, kad tos rū
šies raštai perdaug nesupuo- 
bodinfų įpijsų laikraščio turi
nio. Su paminėtų organizaci
jų cęntpąis redakcija neturėjo 
jokių nesusipratimų ir sugy
veno draugiškiausiai.

Puslapis Ketvirtas

Pereitais melais įvyko šalies 
prezidentiniai rinkimai, kurie, 
pasage’ daugelio nuomonės, bu
vo vienį svarbiausiųjų, mūsų 
šalies istorijoj. “Laisvė” aiš
kiai jr nesvyruojančiai’išstojo

' griežtori kovon prieš Liberty 
; Lygos-Hearsto repubjikonišką 
, kandidatą*, Landoną. Mes be
tarpiškai' kalėme aikštėn tų 
ponų fašistines spalvos darbę- 

. liūs įr yągihopne darbo žmo
nes nebahuųti už fąjį kandi
datą. Muįpš, kaip įr visam ko- 

( munistiniam ir demokratiniam 
. judėjiipųį, rijpęjp, kad fašis
tų remiamas kandidatas gau
tų juo mažiau baisų, ’kad jam 

. būtų užduotas didelis smūgis, 
, nes tik tokiu bQdu bus užtik- 
rintas demO.kęatjjos išsilaiky
mas Jungtinėse Valstijose. Tą$ 
tikslas, k^lb žipįa, įr buvo pa
siektas.

att. ■I.lll

"Laisvės" Rędakeijos Raportas
B-vės Šėrininkų Suvažiavimui

IVYRĮJSJA3Į Įį d., lĮfe7 m., GRAND PĄRĄPĮSĘ SĄLĖJE,
ųrųoklYne.

Rarportuoja R. Mizara.
“Laisvė” energiškai pąlaikė 

ir tebepalaiko judėjimą už su
darymą Liaudies Fronto, kuris 
Amerikoje turės formą Farme- 
rių-Darbo Partijos. Kadangi 
USA Komunistų Partija pasi
rodė didžiausiu čampionu už 
tą judėjimą pačiuose rinki
muose, tai mes kuolabiausiai 
paturėjome šitos partijos kan
didatus, E. Ėrowderį, J. W. 
Fordą ir kt.

Mūsų dienraštis energingai 
rėmė ir teberemia C.I.O. (Ko
mitetą Industriniam Orgahiza- 
vimuisi), kurį vadovauja John 
L. Lewis, šis judėjimas įnešė 
mūsų šalies darbininkų judėji- 
man ne tik didelę viltį, bet 
tiesiog padarė persilaužimą, 
pastatydamas pamatinių, pra
monių darbininkus į pozicijas 
(pramęnines unijas), iš kurių 
jie pasiekė tokius laimėjimus, 
apie kuriuos prieš kelis metus 
buvo tik tesvajota. Jūs, drau
gės ir draugai, atsimenate, 
kiek daug mūsų dienraštis 
stojo (jąų keli metai atgal) ųž 
tai, kas dabar 'yra vykdoma!

Nereikia nei aiškinti, kad 
mes visa energija rėmėme 
darbininkų sėdėjimo ir kito
kius streikus, kurių didelė 
banga praūžė pereitais metais.

Apskritai, kiek liečia mūs- 
sų šalies visus reikalus, “Lais- 
yė” nuolat ir nuolat palaikė 
darbo žmonių judęjimą, palai
ke judėjimą už progresą, prieš 
fašizmą ir reakciją apskritai.

Kova Prieš Trockizmą

Draugai šėrininkai pastebė
jote daug raštų “Laisvėje” 
tęlpant apie trockizmą, prieš 
trockizmą. Laike pirmojo 
tpockistų teismo Maskvoje 
’(rugpjūčio mėnesį, 1936), tie
sa, tuo reikalu nebuvo užten
kamai pas mus rašyta, nebuvo 
išaiškinta trockizmo esmė ir 
plačiai atidengti jo darbai So
vietų Sąjungoj. Tai buvo dėl
to, kad tuo laiku, kai tasai tei
smas ten ėjo, mūsų redakcijos 
darbininkų dalis buvo išvyku
si iš Brooklyno (į LDS seimą 
ir kt.). Dekartam, nemažai 
mūsų skaitytojų ir draugų ne
turėjo aiškaus supratimo apie 
bjaurius trockistų darbus. Kai 
kurie mūsų skaitytojai dėlto 
net manė, būk prasikaltėliams 
—išsigimėliams teroristams ir 
žalotojams — perdidelė bausmė 
buvusi paskirta. Buvo net ir iš 
veikliųjų mūsų draugų tokių, 
kurie, susiėję su tos rūšies dar
bininkais, atsakydami į jų už
metimus dėl trockistų sušaudy
mo, teisino; J‘ną, gal būt kad 
sovietipis teismas ir negerai 
padarė juos nusmelkdamas su
šaudyti, bet Sovietų Sąjunga 
visvien yra darbininkų tėvyne,” 
etc. Be abejo, tokis aiškinimas 
bei Sovietų Sąjungos teisini
mas parodė, kad pas mus stoka 
žino j imo, kas tas trockizmas.

Todėl antrojo trockistų teis
mo laiku, šiemet, mes į tai ki
taip reagavome: talpinome kur 
kas daugiau raštų apie teismo 
eigą, rašėme daugiau apie troc- 
kizrhą, kaipo tokį, jo pragaiš
tingą rolę Ispanijoj, Francijoj 
ir čia, Amerikoj.

Tūli mūsų skaitytojai ir vei
kėjai dėl to net pastabų darė, 
būk mes perdaug, girdi, apie 
trockizmą rašą, ūžhną be reika
lo dauS vietos dienraštyj. Tie 
cĮrąugai mintija šitaip: trockiz
mas yra blogas dalykas, bet jis 
daugiausiai liečia tik So.vįętų 
Sąjungą, o pas įpup, lietuvius, 
trockistų kaip ir nėrd, tai kam 
čia tiek daug apįe taį rašyti.

Mes, (Jraupai, tuo klausimu 
kitokios nuomonės buvome ir 
esame. Trockizmą mes skaitome 
pe tik Sovietų Sąjungos prob
lema, bet problema viso pasau
lių darbininkų. Trockizmas — 
priešakinis būrys fąšį?mo, bet

apsimaskąvęs “r e v oliuciniais” 
sūkiais. Trockistai visose šaly
se susirišę su reakciniškiausiais 
elementais ardo darbininkų 
vienybę, kenkia sudarymui 
Liaudies Fronto (o kur jis su
sidaręs—ardo jį—Francijoj ir 
Ispanijoj). Lietuvoj trockistai 
susirišę su žvalgyba; Amerikoj 
trockistai susirišę su hearsti- 
niais elementais. Kas gi šian
dien nežino, kad pats Trockis 
yra artimiausias Hearsto spau
dos bendradarbis! Kas gi neži
no, kad karščiausiai Trockį gi
na, kaipo “bolševikų vadą”, 
Hearsto spauda! Imkim lietu
vių fašistų spaudą Amerikoj: 
kiekvienas trockistas, kiekvie
nas žalotojas — jiems “gar
bingas vyras,” o komunistas— 
“niekšas.” Lietuviškos skloku- 
tės laikraštėlis išsijuosęs gina 
trockistus ir Trockį; o “Naujie
nos” bando trockizmą išnaudoti 
puolimui Sovietų Sąjungos.

Mes, redakcijoj, dedame pa
stangų supažindinimui mūsų 
skaitytojų su tikrąja trockizmo 
esme. Mes norime, kad kiekvie
nas mūsų skaitytojas ne tik 
trockizmo neapkęstų, bet kad jį 
ir suprastų, idant galėjus ki- 
tierps žmonėms išaiškinti jo 
pragaištingumą.
Ispanijos Reikalai ir “Laisvė”

Nuo pat pradžios fašistų su
kilimo Ispanijoj “Laisvė” be
sąlyginiai išstojo už liaudiečius, 
ginančius demokratiją ir žmo
nių laisvę, kurią fašistai pasi- 
rįžo sutriuškinti. Ispanijos rei
kalu, todėl, ‘Laisvėje” nuolat ir 
nuolat užėmėjne daug vietos, 
straipsniams ir žinioms. Kai tik 
fašistai pradėjo Ispanijoj kilti 
mes pranašavome, kad juos de
mokratijos salininkai sutriuš
kins ir dabar mųnis rodosi, jog 
neklydom!

Draugai šėrininkai būsit pa
stebėję, kad mes pradėjome 
kampaniją už rinkimą Ispani
jos liaudiečiams—demokratijos 
gynėjams — aukų, drabužiu, 
maistu ir pinigais. Mūsų bal
sas nebuvo veltus: daug lietu
vių darbo žmonių suteikę Ispa
nijos laisvės gynėjams aukų. 
Tik per pačią “Laisvę” iki šiol 
suplaukė Ispanijai veik pustre
čio tūkstančio dolerių ($2,324.- 
88) ! Keno tos aukos? Aišku, 
daugiausiai mūsų skaitytojų ir 
draugų. Gautas aukas, “Lais
vė” tuojau persiunčia tarptau- 
tiškiems komitetams, kurie, sa
vo ruožtu, pasiuntinėj a aukoto
jams pakvitavimus.

Kiek rasis kitų lietuvių laik
raščių, per kuriuos būtų tiek 
pinigų suplaukę aukų Ispanijos 
demokratinei respublikai ginti!

Šitie tai buvo patys didieji 
reikalai, patys didieji vajai, ar 
kaip męs juos pavadinsim, ku
riems musų dienraštis pereitais 
metais kreipė labai d£ug do
mės. Redakcijai jie nuolat rū
pėjo ir jais todėl buvo daug ra
šyta mūsų dienrašty j.
Dėl Mūsų Dienraščio Bendro 

Turinio 
r

Pereitais metais mūsų šėri- 
ninkų suvąžiavimas pasisakė už 
padarymą “Laisvės” liaudiškės- 
ne, platesne. Redakcija ir dėjo 
pastangų tokiu laikraštį pada
ryti. Prisipažinsim, dar mūsų 
laikraščio turinys pilnai nepa
tenkina mūs ir šiuo tarpu. Mes 
žinome, kad tobulinimui, gerini
mui dienraščio pabaigos nėra. 
Dar vis pasitaiko tas ar kitas 
numeris persunkus, pernjono- 
toniškąs.. Tūlus korespondenci
jos — persausos ir perilgos, ne
užtenkamai branduolingos.

Turime nuolatinius speciališ- 
kus savaitinius skyrius: mote
rų, angliškąjį, meno, literatūros 
ir įvairumų. Pastarąjį tik nese
nai į vedėme. Girdėjoje, kad jis 
daugeliui patingą. Ąišku, visus 
skyrius norime patenkančiais

padąrjętį, bet galimas daiktas, 
kad visiems skaitytojams nie
kad visi” tokiais nebus. (Atski
rai skyrių neliečiu, nes tas už
imtų daug vietos.) Mūsų užda
viniu turi būti: padaryti visą 
laikraščio turinį patraukiančiu, 
ir patinkamu kiek galint dides
nei mūsų skaitytojų dalei.

Sveikatos skyrius yra nuola
tinis. Kai tik dr. Kaškiaučius 
sugauna laiko, parašo, tai mes 
tuojau ir talpinam į jo kampe
lį. Tenka pastebėti, kad dr. 
Kaškiaučius seniau turėjo dau
giau laiko rašinėti ir dėlto 
“Darbininkų Sveikata” dažniau 
pasirodydavo mūsų dienraštyj. 
Tikimės, kad draugas Kaškiau
čius “susinormalizuos” su savo 
kasdienine profesija ir ateity 
pradės nuolat rašinėti, kaip ra
šinėjo.

Vakar įvyko antroji mūsų 
korespondentų k o n f e r encija, 
kurioje dalyvavo virš 50 kores
pondentų ^ei bendradarbių. Net 
dvi 'sesijos . buvo pašvęstos , na
grinėjimui, kaip mes ateityj tu
rime pagerinti mūsų korespon
dencijų turinį, formą ir tt. Veik 
visi dalyviai ėmė balsą ir nuo
širdžiai, draugiškai rišo tą taip 
svarbų klausimą, liečiantį ne 
tik juos ir redakciją, bet visus 
mūsų skaitytojus, visą pažan
giąją visuomenę, kurią mūsų 
dienraštis atstovauja.

Šių metų korespondentų kon
ferencija buvo geresnė ųž per
nykštę, kadangi šiemet pajėgė
me sutraukti iš daugiau kolo
nijų mūsų dienraščiui rašančių 
draugų (žinoma, toli gražu ne 
visus, kadangi mes išviso kores
pondentų turime apie porą šim
tų). Gerą atstovybę turėjome iš Lietuvoj 
Mass, valstijos; turėjome drau
gą Mažeiką net iš Cleveland©, 
d. Gasiūną ir kitus—iš Pitts
burgh© ir kitų tolimesnių vie
tų.

Galiu jus užtikrinti, draugai 
ir draugės, kad po šio suvažia
vimo mūsų korespondencijų tu
rinys dar .labiau pagerės ir mes 
visi galėsime tuo tik pasi
džiaugti.

Pereitais metais redakcija 
kreipė daugiau domės ir į pa-

gerinimą New Yorko ir apie- 
linkes žinių skyriaus.* Mūsų 
tikslas jį labiau “sulietuvinti,” 
t. y., padaryti tokiu, kad ja
me atsivaizduotų visas Brookly
no ir Didžiojo New Yorko lie
tuvių viešasis gyvenimas, ši 
problema senai buvo mūsų lukš
tenama, bet vis nevaliojome jos 
atatinkamai teigiamai išspręsti. 
Tačiau, kiekvienas, palyginęs

paišelį ip popięros ii' parašė 
“Laisvei” žinią!
. Ką į tai pasakys tie mūsų 
draugai, kurie, gyvendami ra
miai Amerikoj, dažnai teisina
si negalį parašyti, nes buvę 
“baisiai pavargę” bei “neturė
ję laiko!”

Iš tų visų mūsų bendradar
bių tik kai kuriem kai kada 
kiek tiek apmokame dolerį ki-

tąjį skyrių šiemet su pernykš-! tą. Kitiem retkarčiais pasiun
čiu, pasakys, kad kiek gerokai ■ čiąm pašto ženkleliam kelis 
esame pasivarę pirmyn. Turime 1 centus. Bet milžiniška jų dau- 
daugiau bendradarbių Brookly-1 
ne ir tie bendradarbiai labiau 
patenkina mūsų pageidavimus.

Per pereitą pusmetį “New 
Yorko ir Apielinkės Skyriaus” 
vedėjas vedė statistiką, kiek 
bendradarbių jame dalyvavo ir 
daug maž, kiek kuris eilučių pa
rašė. Ir štai, kas paaiškėjo: iš
viso dalyvavo 68 žmonės. Tūli 
iš jų, tiesa, tik per telefoną 
pranešė žinias. Tūli rašė arba 
pranešė tik po vieną bei du sy
kiu, bet buvo tokių, kurie per 
tąjį laikotarpį rašė daug dau
giau : vienąs, pav., parašė 45 
kartus (1,144 eilučių), kitas 
41 kartą (1,760 eilučių), o kiti 
po mažiau.

Tas viskas, atsiminkit, buvo 
greta to, ką parašė pats to sky
riaus vedėjas, žinoma, tas mūsų 
dar nepatenkina: dėsime pa
stangų akstinti tuos draugus ir 
drauges dažniau rašyti, taipgi 
j ieškosime naujų bendradarbių.

Išviso mūsų korespondentų ir 
bendradarbių, raširiėjančių į 
visus laikraščio skyrius, turime 
apie tris šimtus. Iš to skaičiaus 
apie 30 bendradarbių gyvepa 

į, Sovietų Sąjungoj, 
Pietų Amerikos respublikose, 
Kanadoj ir Francijoj. O pasta
ruoju laiku turime bendradar
bių ir Ispanijoj—bendradarbių, 
kurie randasi mirtinos kovos su 
fašizmu ugnyje! Tik pagalvo
kit, draugai: vienas mūsų ben
dradarbis, kurio vardo čia ne
galiu minėti, nesenai, bekovo
damas su fašizmų, tapo sužeis
tas. Kai jis pateko ligoninėn, 
tai nepaisydamas skausnių ir 
didelio nuovargio, tuojau paėmė

jų eigoj, mažmožius, techniškus 
dalykėlius ar nesusipratimus 
palikę nuošalyj, pareikšite savo 
nuomones visais svarbiais mū
sų dienraščio turinio reikalais. 
Be abejo, iš jų pasimokinę, 
mes darysime viską, kad laik
raštį dar aukščiau ideologįpiai 
ir literatiniai pakėlus.

Tebūva mūsų visų vyriausiu 
uždaviniu: padaryti “Laisvę” 
dar geresniu švietėju ir orga
nizatorium lietuvių darbo žmo
nių kovai prieš karą, prieš fa
šizmą, kovai už laisvą ir ger- 
būvišką Ameriką!

R. Mizara, 
“Laisvės” Redaktorius.

Waterbury, Conn.
bendra-
padėkos

nesusi-

ir So-

guma dirba iš pasiaukojimo, 
veltui, įdėdami savo ue tik dar
bą, bet ir popierą rašymui ir 
pašto ženklelius-r—prisiuntimui.

Aš manau, gerbiamieji, kad 
čia bus labai vietoj varde re
dakcijos, b-vės šėrininkų ir visų 
mūsų skaitytojų pasakyti mūsų 
draugėms ir draugams 
darbiams viešą karštą 
žodį!

Redakcijoj taip jau
pratimų nėra. Sugyvenam drau
giškai. Gražiai sugyvename ir 
su direktoriatu. Dažnai šaukia
mi redakcijos darbininkų per
sonalo susirinkimai, kuriuose 
aptariama visi svarbesnieji rei
kalai, liečią laikraščio turinio 
gerinimą ir pačią darbo tvarką. 
Redakcijoj šiuo tarpu dirba: S. 
Šasna, A. Bimba, V. Tauras, J. 
Barkus, V. Zablackas, D. M. 
Šolomskas (pūsę laiko) ir R. 
Mizara.

Su Lietuvos draugais
vietų - Sąjungoj gyvenančiais 
lietuviais komunistiniais lite
ratais ir veikėjais ryšiai buvo 
palaikomi gan glaudūs ir drau
giški. Turįme Sovietų Sąjungoj 
gerų bendradarbių, rašinėjan
čių mums įvairiomis temomis.

Su socialistine spauda (ypa
čiai jos kairesne dalimi) mūsų 
santikiai žymiai pagerėjo. De
dame pastangų tuos santikius 
visai draugiškai suderinti su 
visa socialistine spauda. Jeigu 
nepavyksta, tai yra ne dėl mū
sų kaltės ir nenoro.

šitiek, draugės ir draugai šė- 
rinipkai, galiu pasakyti apie 
“Laįsvės” redakcijos reikalus, 
apie dienraščio turinį, jo liniją.

Sprendžiu, kad jūs, diskusi-

Pas mus kalbėjo drg. An
drulis, “Vilnies” redaktorius, 
kuris palietė daug svarbių 
dienos klausimų.

čia yra rengiamos prakalbos 
priešfašistinėj dvasioj. Kalbės 
F. Bagočius. Verta į prakalbas 
atsilankyti. Pas mus prakalbų 
yra pusėtinai tankiai ir vis 
pažangių žmonių.

Waterbury laikraščius skai
to daugelis lietuvių. Tūli dar 
skaito ne savą spaudą, nedar
bininkišką, kurią jiems se
niau užrašė vikrūs agentai. 
Manoma, kad darbininkai pra
dės daugiau savą spaudą skai
tyti. Iš “Saulės” skaitydami 
apie “Aukso Karalaites”, nie
ko negalės išmokti ir savo gy
venimą pagerinti.

Peštynės Bethlehem Plieno 
Korporacijos Šėrininkų
Wilmington, Del.— Beth

lehem Plieno Korporacijos 
šėrininkų suvažiavime dau
gelis reikalavo pavaryt C. 
M. Schwaba iš korporacijos 
pirmininko vietos. Kiti 
palaikė jo pusę. Vaidai bu
vo tokie karšti, kad vos 
išvengė muštynių. Bet 
Schwab, galų gale, vėl pa
liktas pirmininku. Jis gau
na $200,000 algos.

NORWOOD, MASS NORWOOD, MASS

Plaukų Grožio Kultūros Paroda
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VAKARIENE
|y yks

Sekmadienį, 18 d. Baląndžįo-Ąpril
19 37

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
NORWOOD, MASS

KONCERTO PRADŽIA 2-RĄ VAI.. PO PIETŲ.—VAKARIENE 6-TĄ VAL. VAK.

2.
3.
4.
5.
6.

PROGRAMĄ
Jaunuolių Orkęstra, iš Norwood.
• \ -i y * •*, 1 • r» •

Ann J. Baltrušaite, soprano, iš Lewiston, Me.
Astuonių Merginų Grupė, šoks, iš So. Boston.
JLillįan Karol, skambins gitarą. .
Ann J. Baltrušaite ir Kurgonienė, duetas.
E. Karalienė ir B. Sarapienė, dialogas;

7. Ann J. Baltrušaite, smuiko solo.
8. H. Dauksawicz, dainuos įr gitarą skambins.
9. L. L. R. Choras, po vadovyste |. Kugel.

Piano akompanistė Izahelle Kugęl.

PILDYS:
PLAUKŲ GROŽIO KULTŪRA DEMON- 

SRUQS ^IOS YPATQS:
1. J. Krasauskaite, Norwood.
2. M. Masteikiutė, Montello.
3. K. Barčienė, So. Boston.
4. J. Rudokiutė, Bridgewater.
5. M- Collins, Jamaica Plains.
6. M. Masteikienė, Dorchester.
7. Eva kurgonienė, Dedham.

Atsižymėjusiom šioj Parodoj bus 
dupdaipa puikios dovanos.

Puse pelno nuo šio parengimo eis Ispan ijps liaudies paramai prieš fašizmą.

Ręngia Am. Lie# Pąrb. Litprątūros Draugijos 9-tą I£p. ir Moterų Kliubas.
Kviečiam iš plačios apielinkės skaitlingai atsilankyti. RENGĖJAI.



Puslapis Penktas

A. Tarasov-Rodinov Verte D. M. šolomskas

PASKUTINIS CARAS
(Pabaiga

—Melas!... Mes pristatysime, kad ir 
visą kuopą liudyti.

—Gerai, — tariau kareiviams, užrašęs 
jų vardus ir pavardes.—Aš jį pasiųsiu į 
tvartą, kur laikome žandarus. Paskui vis
ką smulkmeningai ištirsime.

Kareiviai nusiramino ir išėjo, o pulki-* 
ninkas pavargusiai atsisėdo ir į mane 
žiūrėdamas išstūmė:

—Ačiū jums, pone oficieriau. O jeigu 
ne jūs.... Manau, kad jūs mane paleisi
te, kaip tik kiek apsiramins.

—Kaip tai “paleisite’’?....
Bet tolimesnė su juom kalba buvo nu

traukta. Tarpduryj pasirodė čiela grupė 
kareivių.

—Kur tas pulkininkas? Kam jūs, po
ne oficieriau, jį slepiate? Duok jį mums 
tuojaus! Duok tuojaus!—piktai šaukė 
kareiviai.

—Draugai, nusiraminkite! — tariau 
drąsiai. — Netrukdykite man darbo. 
Prasikaltėlis dabar čia, ir jam bus su
rengtas teismas.

—Jis du kareivius nušovė!
—Žinau. Todėl jį, kaipo didelį prasikal

tėlį, ir pasiųsiu į Sovietą, Taurydos pa- 
lociun.... Aš jau apie tai ten telefonu 
pranešiau. Bet be teismo nužudyti ne
leisiu !

—Kam siųsti?... Kur siųsti!... Ko
kis dar tyrinėjimas, kada mes žinome, 
kad jis nušovė du kareivius!

Visi laiptai buvo pilni kareivių ir jie 
vis tvirčiau šaukė:

—Kas čia per užtarėjas? Duok jį 
mums tuojaus! Kaip kareivius, tai jis 
šaudyti gali, o čia ir revoliucijos'metu jį 
nebus galima nubausti!...

Veik per ašaras Kalbu kareiviams:
—Draugai, palaukite! Mes jį atiduosi

me revoliuciniam teismui. Leiskite man 
kalbėti! Juk aš čion paskirtas tvarkos 
prižiūrėti! Juk pulkininką laikau areš
te.......  .

—Ką čia jo klausytį!... Oficierius!... 
Varnas varnui į akj nekerta... . Išžudyti 
juos visus! Niekše, atiduok žmogžudį 
pulkininką! Atiduok, arba ir tau....

Jaučiu, kad bile minutę galį kareiviai 
pulti ir ant manęs ar paleisti kulką. Kal
bu iš visos širdies:

—Draugai! Aš tikiu į revoliuciją ir 
tikiu, kad jūs ją nesutepsite krauju. Iš 
skirkite jūs iš savo tarpo 20 labiausiai 
atsidavusių kareivių ir aš jiems atiduo
siu pulkininką nuvaryti į Sovietą....

—Nereikia!... Nereikia!—šaukia ka
reiviai.

—Kam laukti, štai, jau ir aušta.
—Gerai, gerai, kaip tik pilnai praauš, 

taip greitai jį jūsų ginkluotai sargybai 
ir atiduosiu. Išrinkite 20 geriausiu savo 
draugų ir lai varo į Taurydos pąlocių.— 
Ir povaliai atsitraukiau atgal.

—Jūs jį atiduodate kareiviams?—nu
sigandę klausė studentai.

—Ne. Jį atiduosiu jų sargybai nuva
ryti į Taurydą ir jūs šeši turite kartu 
eiti... Štai jo dokumentai ir piniginė.

—Mes neisime!
—Aš, vardu revoliucijos, įsakau.......
Už kiek laiko Ž0 kareivių ginkluotų 

šautuvais Įėjo kartu su studentąis.
—Jūs būsite komandierium,—tariau 

vienam studentu}.—Štai jo dokumentai, 
protokolas....

—Jie jį vįs tiek užmuš,—tarė dreban
čiu balsu studentas.

—Kvailystė!—Pulkininką išsivedė.
—Štai atėmėme! Kratą padarėme ir 

suradome granatas!—tarė kareiviai tie
siog po mano stalu versdami kpūvą ko
kių tai metalinių gabalų. '

—Kad jus velniai pagriebtų! Juk tai 
ne grąpatos, bet įvaįrios bomboj!... At
sargiau!... Jūs, velniai prakeikti!..; 
Atsitraukite, nes mus į šmotelius suplė
šys !... Tai boipbos!

—Na, žinoma, kad bombos,—ramiai 
sako vienas kareivis.

—Jąs negaĮįma čia laikyti—pavojinga.
Einame jieškųti kito karpinio, bet 

duryse susitikome išbalusį, kaip drobė, 
studentą.

—Štai ipikite!—|r jis padėjo ąnt stalo 
jau pažįstąją pultininko piniginę ir vo
ką.—Pulkininko jau aaugiąų nėp.

Tyla.... Visi pažiūrėjo į mane.
—Aš jums sakiau,—kalba studentas.— 

Juk jūs žinojote, kad jį nedavesime į 
Taurydą. štai paimkite jo dokumentus.

—Kam man jie reikalingi. Galite sau 
atminčiai pasilaikyti.

Dokumentai gulėjo ant stalo.
—Kur ir kaip jį?—klausiau studento, 

kuris kokiu tai skuduru valė kraujo žy
mes nuo savo drabužių.

—Kaip tik pasiekėme Obuchovo fabri
ko ligoninę, tai nuo gelžkelio stoties at
ėjo didelė minia. Jų tarpe buvo kareivių 
iš Carskoje Selo, kurie tuojaus pažino 
Įjulkininką. Kas tai iš jų drožė kardu 
jam į galvą.... O paskui į minutę jį į 
šmotus sukapojo.... Matyti, kad “geras” 
buvę.

—Faraonams, faraoniška ir mirtis,— 
kas tai pridėjo.

o O o
Revoliucijos Maršas

Revoliucija įvyko. Šimtus metų vieš
patavus Romanovų dinastija nuversta. 
Laidotuvės revoliucijos aukų. 170 jaunų 
gyvasčių žuvo, kad privertus carą pasi
rašyti nuo sosto atsisakymą. Šimtas sep- 
tyniasdešimts žmonių žuvo nuo sosto ap
gynėjų kulkų. Jie paversti lavonais, o 
caras? Jis ramiai sau ilsisi. Vieton vie
nos auksuotos kėdės, jam yra dešimtys. 
Nauji valdininkai iš buržuazijos logerio 
visaip jam pataikuoja ir šaukia “nepa
liesti piliečio, teisių.” Net ir rūstų žodį 
nenori tarti. Šimtą septyniasdešimts 
žmonių sudėjo į grabus ir apkalė raudo
nų audeklų....

Petrogrado gatvėmis plaukia žmonių 
upė. Virš jos plaukia grabai.... gra
bai ... grabai. Plaukia darbininkų mi
nios iš visų pusių, liejasi į vieną galingą 
upę. Šie žmonės nesenai baigė kovą, su 
tais, kurie pastogėse, užkampėse, namuo
se slėpėsi ir juos ugnimi pylė.... Vario 
dūdos drebina orą—plaukia,, supasi, su
kasi laidotuvių maršas,,..Dąpgus, tartum 
švininis. Povaliai krinta lietaus lašai. 
Aplinkui Marso aikštę, kurią 1905 me
tais gausiai liaudis aplaistė krauju, ku
rioj ir dabar buvo kovos, stovi lankas 
kareivių. Įleidžia tik tuos, kas turi bilie
tus. Aikštėje iškasta didelė bendra duo
bė—broliški kapai. Pavlovsko pulko ka
reivinės pridengtos rūkų. Didelė raudo
noji vėliava, šlapia nuo lietaus, kabo ant 
vartų į Letnyj sodą.

Ant tam tikrų paruoštų pagrindų su
sirinko Sovieto vadai. Sovieto, kuris va
dovystėje menševikų ir eserų laimina 
buržuazijos galią, kuris iš kovos organų 
virsta taikstytojų organu. Čia Sokolovas, 
Steklovas, Ceretelis, Čeidzė, Gvozdevas 
ir Bogdanovas. Nuo jų į dešinę brangiais 
kailiniais apsivilkę nauji valdonai—Ro- 
dzianko, Tereščenko, Konovalovas, Mi
liukovas, Gučkovas ir kiti. Kiek toliau už
sienio . valstybių diplomatiniai atstovai. 
Aplinkui tik sukasi, bėgioja, zuja laik
raštininkai, fotografistai, judžių atstovai 
ir naujai iškepti šnipai.

—Į eilę, į eilę, draugai!... Tuojaus 
trauks mūsų paveikslus!—šukavo Liubo- 
mirskis.

Ir mes kareiviškai pramaršavom prieš 
judžių aparatų akis. Paskui traukė pa
veikslus naujos valdžios, Sovieto, o ant 
galo jau grįžulų iš Šliselburgo, Petro ir 
Povilo tvirtumų politinių kalinių, kan
kinių . už rusų liaudies laisvę!...

Pro Marso aikštę, tankiomis eilėmis, 
nulenkdami raudonas vėliavas, maršayo 
darbininkai, darbininkės ir kareiviai— 
tikri revoliucijos tvėrėjai. Štai ištisas 
pulkas civiliuose drabužiuose su šautu
vais ant pečių, tvarkiai, koja kojon pra- 
maršavo. Kokiu tai nauju vėju tuojaus 
papūtė nuo jų, nuo tų, Narvos, Nevskio, 
Vyborgo, ir kitų Petrogrado miesto da
lių sunkaus darbo žmonių. Bogdanovas 
sužaibavo akiniais ir išstūmė:

—Štai, tai jėga. Tai darbininkų Rau
donoji Gvardija!

Orkestros griežė, gaidos ore suposi 
iki pat Murmorinio palociaus, Suvorovo 
paminklo ir Trejybės tilto. Raudonieji 
grabai plaukė ir plauke į tylarsQ aikštę 
ir vienas greta kito statomi duobėje. Ka
da jie visi buvo nuleisti, tai Čeidzę pri
ėjo prie pat duobės, mostelėjo sausa ran-

E AI S VE

ka ir tuojaus akmenys ir sušalusi žemė 
pradėjo atsimušdinėti į raudonai apkal
tus grabus. Oras sudrebėjo. Tai buvo ka- 
nųolių saliutas iš Petro ir Povilo tvirtu-• 
mos. šešiasdešimts vienas kanuolių zal- 
pas sukrėtė orą, namus ir žmones, kaip 
liūdėsis žuvusioms revoliucijoj. Ir pačios 
mano lūpos pradėjo judėti kartojant žo
džius:

—Ilsėkitės, žuvę kovos broliai! Jūsų 
darbas nemirštantis! Jūsų kovą toliau 
tęs Darbininkų Raudonoji Gvardija!... 
Ilsėkitės, broliai!

o O o
(Revoliucija nepasibaigė, kaip to no

rėjo išnaudotojai, bet tik prasidėjo. Iš 
toli, iš Šveicarijos, vadas, tas kuris vėliau 
išvedė Rusijos liaudį prie tikros pergalės 
rašė:

“Pirmoji revoliucija, pagimdyta visa- 
pasaulinįę imperialist}!)}© karo, įvyko. 
Toji pirmoji revoliucija, veikiausiai, ne
bus paskutine.

Hartford, Conn. svetainėj, 57 Park St., yra ren
giama Komunistų Partijos lie
tuvių skyriaus šokiai. Hartfor
do lietuviai darbininkai kvie
čiami skaitlingai atsilankyti 
ir kviesti kitus darbininkus. 
Tai bus geriausia parama Par
tijai, kuri veda svarbius dar
bus darbininkų politiniuos ir 
ekononiiniuos reikaluose.

Bal. 10 d., vietos LDS kuo
pa parengė šokius. Gražus 
skaičius svečių atsilankė ir 
linksmai laiką leido. Nunjato- 
ma, kad kuopai atliks ir pelno.

Dabar eina LDS vajus. Įsto
jimas nupigintas daugiau, ne
gu ant pusės, kuopą apmoka 
gydytojui už egzaminaciją.

Visokios Naujienos.
Bal. 9 d. vietinė ALDLĘ 

kuopa rengė d. V. Andruliui 
prakalbas. Oras tą vakarą su
laikė daugelį puo atėjimų į 
prakalbas — šląpiąs sniegas 
drėbė per kelias valandas.

X)rg. Andrulis kalbėjo apie 
darbininkų kovą prieš fašizmą 
Ispanijoj. Prakalba buvo inte
resinga, agitacinė. Po prakal
bai iš publikos' klausti keli 
klausimai.

Rinkta aukos, kurių likusi 
dalis nuo išlaidų padengimo 
paskirta Ispanijos liaudies pa
ramai. Aukojo sekančiai: Po 
vieną dol. — E. Klimienė,
Kalvaičiai, M. Stankus, M. Vil
kienė, K. Vilkas, F. Ramanau
skas. Po 50 centų aukojo — 
P. Krikščius, K. Bučys, J. J. 
Kazlauskas, P. Narvidas, Ą. 
TarašKą, J. Margaitis, J. Ber- 
nett, M. Švilpa, P. Giraitis, V. 
Visockis, V- Vasiliauskienė. 
Po 25 centus — S. Amšėjutė, 
O. Rudzinskienė, Mulerankie- 
nė, B. Mulerdnka, M- Nikžęn-' 
taitienė, J. Kazlauskas, F. Ąi-' 
ka, M. Pilkauskiene, A. Ani- 
brazas, J. Senkus, P. čelkonis, 
V. Staugaitis, J. Aibavičius ir 
J. Labamirskas. Viso aukų su
rinkta $15.75. Padengus pra
kalbų, rengimo išlaidas dar li
ko keletas dolerių Ispanijos 
liaudies paramai. Rengėjai šir
dingai ačiuoja visiem aukoju- 
siem.

Beje, d. V. Visockas dar au
koja $5 per d. V. Andrulį, be
rods Ispanijos liaudies para
mai. Drg. Visockas dėl darbo 
sąlygų negali daug prisidėti 
veikimu, bet iš jo aukų gali
ma matyti, kaip jis trokšta 
matyti liaudį pergalėtoja ko
voj prieš fašizmą Ispanijoj.

Bal. 8 d., lietuvių darbinin
kų pasitarimas organizaciniais 
reikalais; d. Andrulis aiškino 
svarbiuosius organizacinius ir 
klasių kovos reikalus; kvietė 
darbininkus stoti į savo klasės 
draugijas ir organizacijas, or
ganizuotis, kovoti prieš fašiz
mą.

Po pasitarimo į Komunistų 
Partiją įsirašė trys, ar keturi 
nauji nariai.

Dienraščio “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimo pasveikini
mui hartfordiečiai suaukojo 
$29.25.

Nedaugeliui iš hartfordiečių 
teko dąlyvauti dalininkų su
važiavime; daugumas nusi
skundė, kad rengimas bankie- 
to ir programos po suvažiavi
mo yra nepraktiška, nes nusi
traukia iki vidurnakčio, tad 
tolimesnių kolonijų svečiams 
jau negalima sugrįžti ir atsil
sėti sekančios dienos darbui. 
Buvo išsireiškimų, kad bankie- 
tas būtų rengiamas iš vakaro, 
būtų daug praktiškiau. Ko
respondentų pasitarime turbūt 
iš mūsų miesto irgi niekas pe- 
dalyvavp, nes darbo sąlygos 
nepatogios.

Bal. 24 d., Laisvės Choro

“Pirmas laipsnis tos pirmosios revoliu
cijos, būtent rusų kovo menesio revoliu
cijos, sprendžiant pagal nepilnus davi
nius.... užsibaigė. Bet šis pirmas laips
nis, veikiausiai, nebus paskutinis tos mū
sų revoliucijos laipsnis.”

Taip rašė Leninas, žvaigždė pavergtos 
žmonijos kovoj už pasiliuosavimą. Da
bar, jau kiekvienas mato, kaip jis buvo 
teisingas. Rusijos revoliucija prieš carą, 
nebuvo paskutinė revęliucija pavergtų
jų prieš karalius. Ritosi sostai Vokieti
jos, Austrijos-Vengrijos, Bavarijos, Tur
kijos, Bulgarijos ir kiti. Liaudis mušė 
tuos, kas ją įtraukė į kelių metų kruviną 
karą.

Rusų revoliucijos buvo tik pirmas 
laipsnis—laipsnis caro nuvertimo. Tikra
sis pasiliuosavimas atėjo septyniais mė
nesiais vėliau—Lapkričio mėnesį.—Ver
tėjas.)

(Iš Knygos “Fevral”)

Penktad., Baland. 16, 1037 j
" 1 ■ ' i)

Didžiumoj dirbtuvių nųps 
priversti dirbti po 50 ir dau
giau valandų į savaitę, o už
darbis mūsų dar mažesnis, ne
gu tenai, kur darbininkai susi
organizavo ir išsikovojo 40 
valandų savaitę.

Nenusigąskime, kada mums 
teks susitikti su CIO organiza
toriais, nes jie yra ištikimi, 
geriausi darbuotojai. Darbuo
kimės su pritarimu, su pasiti
kėjimu, stokime į uniją. O tai 
bus mūsų visų bendras dar
bas dėl pagerinimo savo gyve
nimo reikalų. Senas Rep.

Tai puiki proga įstoti kiekvie
nam. Kuopos susirinkimai 
įvyksta pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno; mėnesio, 57 Park St.

Pratt and Witney Co., tool 
makerių CIO lokalas skleidžia 
lapelius ir kviečia viso Hart
fordo darbininkus susidomėti 
pradėtu darbu, organizavimu 
darbininkų į naująją uniją 
(CIO). Šios unijos organiza
toriai dabar jau pradeda or
ganizacinį darbą Hartforde.

Atsižvelgiant į laimėjimus 
darbininkų, vadovystėj naujo
sios unijos, automobilių, plie
no, anglies ir kitų industrijų, 
nelieka abejonės, kad ši uni
ja būtinai reikalinga mums.

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg 
DANTISTAS

faiso dantis be skausmų ir už 
labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street 
PHILADELPHIA, PA.

>.

IiPhiladelphijos Lietuvių Žiniai
"Laisves” Banketas, Koncertas ir Šokiai

i - • S . ; * * •

Rengia Visos P|iil:tdelphijos Liet. Dafb. Organizacijos

Sekmad. Balandžio 18, April
NEW AUDITORIUM HALL

713 SNYDER AVE., ' PHILADELPHIA, PA.

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

Q----------------------------------------------------- :-------------v-------------------------------- -

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

“ FRONTO CHORAS IR SOLISTAI
Rus# Balalaikų Orkestrą; Dainuos Shenandoah Mainierių Kvartetas, — 
duos duetų ir solų; Nele Statkevičįūte, iš Philadelphijos; A. Višniauskas, iš 
Bayonne, N. J.; S. Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., ir M. Ukneliūtč, solistai.

TAIPGI DAINUOS PHILADELPHIJOS LYROS CHORAS

ĄĮaįpierįų Ęyartetas, iš Shenandoah, Pa.

R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius Sakys Prakalbą.
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LAISVĖ Puslapis šeštas

Pittston, Pa.

PENKIŲ AKTU MELODRAMA

ALDONA ŠERTVIETYTĖ
Onytės Rolėje

IS MEILES'
Rengia Lietuviu Liaudies Teatras, Po Vadovyste Artisto Jono Valenčio.

Dalyvauja Vaidinime Aido Choras Po Vadovyste Komp. B. Šalinaitės
ERNEST CHARLES DUBIN

Vaidins Jono Rolę

Iš Darbų Lauko
šioj apylinkėj angliakasiai 

džiaugiasi. No. 14 kasyklos, 
kurios buvo uždarytos per 
pereitus šešius ar septynius 
metus, tapo paimtos Hotel 
Jermyn savininkų iš Scranton 
ir yra vedamos prie atidary
mo.

Mainieriai, kurie ten dirbo 
prieš uždarymą, sušaukė susi
rinkimą ir išrinko komitetą, 
kuris pasikalbės su savininku 
apie priėmimą šių mainierių. 
Rezultatai jų pasikalbėjimo 
bus paskelbti sekantį susirin
kimą, kuris bus šaukiamas po 
pasikalbėjimo.

Dar nėra tikrai žinoma, bet 
laikraščiai skelbė, kad Ewen 

I kasyklos bus pavestos kon- 
I traktoriui vadinamam “Tony 
Rose”. Jo tikra pavardė yra 
Adonizio. Ten mainieriai kai 
kurie ir dabar veik dykai dir- 

\ba, o yra manoma, kad algos 
bus dar daugiau nukirstos, 
žmonės šneka, kad kompanija 
taip daro, kad išvengt val
džios paėmimo šių kasyklų.

Okteto .Sekretorė.

New Haven, Conn.

Po Perstatymo

Adomo Jezavito
Radio Orchestra

Vaidinime Dalyvaus ir

Sekstetas Aidbalsiai
Vadovybėje Kompozitorės

B. Šalinaitės
Scena iš 3-čio akto, Danute, buvusi Jono meilužė, tyčio
jasi iš Sores-Marės ženybinio gyvenimo ir jos kūdikio.

Prašome 
Nesivėlinti 
Prasidės 
Paskirtu 

Laiku
A. JESKEVIČIUTĖ 

Danutė, buvusi 
Jono meilužė

Pradžia vaidinimo 5 vai.
o

ŠOKIAI PRASIDĖS
7:30 VAL VAKARE ADELE RAINIENĖ • j 

Sorės, žydės-perkrikštės į

Prašome 

įsigyti 
Bilietus

Iš Anksto

Auka Ispanijos Liaudies 
Kovotojams

Balandžio 4 d. per draugo 
V. Andrulio prakalbas, kurios 
pavyko vidutiniškai, rinkta 
aukos Ispanijos liaudies gy
nimui ir lėšų padengimui. Au
kavo sekanti draugai ir drau
gės: po $1 S. Jasulaitis, J. 
Aleksa ir J. Rudman; po 50c. 
J. Ragauskas, A. Petkienė, K. 
Geliažius ir Irene Cuter. 
Smulkių sumesta $3.05. Sykiu 
surinkta $8.05. Visiems auka
vusiems varde ALDLD 32 ir 
LDS 16 kuopų tariame širdin
gą ačiū.

Kovo 7 d. LDS 16 kp.' su
rengė teatrą. Lošėjai buvo iš 
Waterburio ir gerai sulošė. 
Rengimo komisija gerai dir
bo. žmonių buvo daug ir ge
rokai pelno liko.

LDS 16 kp. Ispanijos liau
dies gynimui skiria $20, nuo 
V. Andrulio prakalbų, skiria
me $5; viso iš New Haveno 

‘Ispanijos liaudies gynimui pa- 
siuntėm $25. J. D.

Kulpmont, Pa.

PIUS PETRAUSKAS 
Leibos, Sorės tėvo, rolėje

LABOR LYCEUM SALEJE
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

Trys Blokai nuo Myrtle Ave. Eleveilerio Stoties
------------ e e------------

ĮŽANGA 50c, 75c ir $1.00. VIEN TIK ŠOKIAMS 40 CENTŲ J. LAZAUSKAS 
Jurgio rolėje

Du Nušauta.
Balandžio 6 apie 12:30 vi

durdienio išgirstu tik pykšt! 
Pykšt! Pykšt 1!! Iš karto pama
niau, kad tai trokas gesą šau
na, kaip paprastai. Gi išgirdęs 
moteriškės klyksmą ir pribė
gęs prie lango pamačiau, kad 
mano sodybos gale ant alley 
moters viena ranka prikibus 

1 prie tūlo vyriškio, o kita ran
ka iškilus mosikuoja ir ką tai 
isteriškai itališkai šaukia. O 
užpuolikas pasišokinėdamas 
puola ir iš revolverio pyškino 
iki tie sugriuvo. Apsidirbęs šo- 
vikas pats pasidavė policijai.

Vito Mirello, 49 metų am
žiaus, A. Peronace, 37 m. (šo- 
vėjo) uošvis tapo ant vietos 
užmuštas, o jo moteris Mary 
Peronace, 23 m. buvo peršau
ta į galvą. Pastaroji nuvežta 
į Shamokin ligoninę, už kelių 
valandų pasimirė.

-Abudu buvo italų tautybės. 
Priežastis tragedijos — šeimy
niški nesutikimai. Bon Ami.

Jaunuolė Nuotaka Turi 
Grįžt Atgal į Mokyklą

Sėdynės Rezervuotos; Iš Anksto Įsigykite Bilietus; Gausite Geresnes Vietas.
4

Newark, N. J. — Mokyk
lų superintendentas įsakė 
grįžt atgal į klases Marga- 
retai Steinbachaitei, 14 me
tų amžiaus, nors ji pabėgus 
ištekėjo ir po to sugrįžo į 
Newark^ jau kaipo “Mis
sis.”
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So. Boston, Mass Norwood, Mass
RADIO

Nedėlios programa bus per 
stotį WORL, 920 kilocycles 
(randasi tarp stočių WHDII ir 
WBZ) 2:00 iki 2:30 po pietų:

1— Keturių Karalių 
tra iš South Bostono.

2— Julija Metrikaitė, 
nininkė iš Worcesterio.

Prašome parašyt po
ramui laiškelį ar atvirutę į sto
tį WORL, Lithuanian 
ram, Boston, Mass. 
Standish Hotel, kaip 
dainos ir muzika.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

ork es

ti a i-

prog-

Prog- 
Myles 
patiko

Pirmą Kartą Tokis 
Parengimas

Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos 9 kp. ir Moterų 
Kliubas rengia kultūros grožio 
parodą, koncertą ir vakarienę, 
įvyks sekmadienį, 18 d. balan
džio Lietuvių Svetainėje. Pro
grama prasidės 3-čią vai. po 
pietų, o vakarienė 6 vai.’vaka
re. Programoj dalyvaus astuo
nių merginų grupė iš Bostono, 
kurios šoks Lietuvos liaudies 
šokius; Ann J. Baltrušaitė, 
dainininkė iš Lewiston. Taipgi,1 
Baltrušaitė grieš smuiko solo 
ir dainuos duetus su Eva Kur- 
goniene. Dalyvaus Jaunuolių 
Orkestrą, LLR. Choras vadovy
bėj Izabelės Kugel, Alena 
Dauksevičiutė, gitariste ir dai
nininkė Lillian Karol skambins 
gitara, E. Karalienė su B. Sa- 
rapiene suloš dialogą. Taipgi

kuopos šėrus, likosi išrinktas 
drg. J.t Skliutas, šie worceste- 
riečiai sveikino “Laisvės” šė
rininkų suvažiavima su au
kom. Po $1 aukojo J. M. Lu
kas, J. Daugėla, Ig. Šiupėnas, 
E. Dovidonienė ir J. Krukonis. 
Po 50c. J. Skliutas, J. J. Bak
šys, V. Jančius, A. Naruse- 
vičia, F. Mazurka, P. Banio
nis, P. Labanauskas, F. Ma
čiulis, F. Petrauskas, drg. Mic
kevičiai, P. Jucius, A. Granic- 
kas, J. Raulušaitis, P. Sadaus
kas, P. Jeseliunas, F. Blis, A. 
Pilkauskas, V. Monkauskas, J. 
Skeltis, J. žalimas, A. čepo- 
nienė, A. Balčiūnienė ir K. J 
Kosulis. Po 25c. D. G. Jusius, 
Ig. Lozuravičia, F. Bučinskas, 
D. žemeikis, K. Valontukevi- 
čius, M. žukienė, F. Balčiūnas, 
A. Raulinaitienė, J. Kizys, J. 
Gerdauskas, F. Šatas, B. Mi-' 
žara, V. Norkus, P. Bakšienė, 
A. šipuliauskienė, J. Bieliaus
kas, J. Palionis, W. Gurskis, 
P. Bacevičia, A. Vaitiekienė, 
J. Pocius, L. žalimas, A. Dva-

d žiu. Tačiau jaunom porom: 
linkime laimingo gyvenimo.

Jau antras Lietuvos radio 
koncertas Amerikos lietuviam 
nepavyko. 12 dieną baland- 
džio, 3 valandą dieną iš sto- 
tic\s WJ!Z teko tą koncertą 
klausytis. Tik iš sykio persta
tymas trimis kalbomis .buvo 
aiškesnis.
suprantamos, 
kios 
našiai.
stotis 
ramiu 
kia.

Lietuvos žmonėms atgavime demo
kratinių teisių. Pelnas šio p'arengi- 
mo, bus skiriamas šiam tikslui. Pro
gramoj dalyvaus Bostono draugai, J. 
Rainardienė, St. Michelsonas, A. Au
dickas ir kiti. įvyks Lietuvių Svet., 
29 Endicott St. Pradžia 6 vai. vak. 
Rengėjai kviečia visus. (89-91)

Muzika, dainos ne
visiškai neaiš- 

sudrusmstos ir tam pa- 
Na ir po 10 minučių 

pranešė, kad dėliai ne- 
jūrų, programą nutrau-

K. Biuras.

Moterų kp. 
balandžio, 29

Iš Kriaučių Susirinkimo

Amalgameitų rubsiuvių uni
jos lokalas 149 laikė susirinki
mą balandžio mėnesį (kurią 
dieną?—Red.). Nors visiems 
turėtų būti svarbu tokie susi-j Kultūros Grožio Parodoj da-U . . _„_ • r 
rinkimai, bet mūsų siuvėjai. lyvaus šios ypatos su savo ■ reckienė ir V. Pačėsa 15c. Vi- 
nepaiso dalyvauti. Susirinko • t tz

tiktai apie 30 unijos narių. 
Tai labai mažai. Tai didelis 
nariams papeikimas už tokį 
apsileidimą.

Taip pat ir atėję į susirin
kimus mažai tesirūpina unijos 
reikalais. Tik paklauso valdy
bos raportų ir duoda įnešimą, 
kad susirinkimas būtų 
rytas.

Draugai ir draugės, 
niekas kitas gyvenimo 
gerins, jeigu mes patys 
nekovosime, --------,, . . 2 .. . . ...
kad kriaučiai gaus pakelti 12 Į bus £e™"Sia, ° 
nuoš. nuo dolerio 
gegužės 15 d., o 
sezoną pradėjome 
mėnesį. Mes neturime suprati
mo, kad priversti unijos vir
šininkus kovoti už mūsų duo
nos kąsnį. Mes turėtume gauti 
tą nuošimtį nuo tada, kada 
pradėjome siūti overkautus.

Mes patys kalti, kad mes 
nieko nesakome. Pamatysime, 
kad ovėrkautų sezone mažai 
tegausime tų 12 nuoš.

Dar vienas dalykaą ne
patiko. Aš manau, kad nepa
tiks ir didžiumai. Mūsų virši
ninkai nori gauti organizato
rių, kuris gerai kalbėtų lenkų 
kalbą. Buvo pakeltas klausi
mas, kad reikėtų sužinoti tokį 
organizatorių. Bet mūsų pir
mininkas beveik priešingai iš
ėjo, girdi, kad mums su len
kais nereikia rūpintis. Man at
rodo, kad tai klaidingas nusi
statymas. Mes neturėtumėme 
skirstytis pagal tautas, mūsų 
pareiga organizuoti visų tau
tų darbininkus į darbo unijas. 
Mums visiems darbininkams 
reikia darbuotis išvien. Tada 
darbas eis daug pasekmingiau. 
Todėl ateityje reikia vengti 
tokių išsireiškimų. 

* ♦ *
Joint Boardas laikė susirin

kimą, kuriame buvo skaitytas 
laiškas iš New Yorko nuo' žy
dų komunistų dienraščio 
“Freiheit,” prašantis prisidėti 
su auka prie paminėjimo dien
raščio 14 metų sukaktuvių. 
Buvo karštų ginčų. Didžiuma 
buvo nusistatę prieš komunis
tus, todėl nutarė “Freiheit” 
neremti. .. r

Bet balandžio 7 d. Įvyko ki
tas Joint Boardo. susirinkimas 
ir sekretorius perskaitė laišką 
nuo žydų dešiniųjų socialistų 
laikraščio . “Forwards.” Ir vėl 
kilo dideli ginčai. Bet šiame 
susirinkime didžiuma buvo ko
munistų simpatikai ir todėl 
atmetė “Forwardso” prašymą.

Siuvėjas.

; su ;
! grupėmis: J. Krasauskaitė iš 
Norwoodo; M. Masteikiutė iš 
Montello; M. Colins iš Jamai
ca Plains; K. Barčienė iš So. 
Boston; M. Masteikienė iš Dor
chester; Rudokaitė iš Bridge
water ir E. Kurgonienė iš Ded
ham, tai bus įdomiausias pa
rengimas, nes tokių dar Nor- 
woode ir apylinkėj nėra buvę.

I Pusė pelno yra skiriama Is- 
i panijos liaudies kovai prieš 

mums fašizmą. Laisvės skaitytojų 
nepa-' privalumas į šį parengimą ne 
už jį tik patiems atsilankyti, bet ir 

Jūs visi žinote, i kitus pakviesti, neš programa

užda-

Hhtni nnn 'las parengimo yra labai svar- 
bus. Visi ir visos bukite!

Koresp.©verkautų 
balandžio Lžfisvės’

FITCHBURG, MASS
įėjo į m a-Mūsų apylinkėj 

dą rengti taip vadinamas “sur
prise party”. Balandžio 10 d. 
buvo surengta tokia party 
Ramuniams, paminėjimui jų 
25-kių metų ženyjjinio gyve
nimo. Laike svečių pasilinks
minimo paprašyta aukų Ispa
nijos liaudies kovotojams. Vi
si sutiko aukauti. Aukavo se
kami draugai: J. Jarušaitis 
$2; po $1 aukavo:;A. Žekonis, 
G. Murnik, J. Sainulėnas, J. 
Aukštikalnis ir J. jKlibavičius; 
po 50 centų: J. Ųronskis, S. 
Sadauskas, A. Balčiūnas, J. 
Prunskus, J. Ramutis, P. Ba
ronas; po 25 centus: J. Baro
nas, J. Bernadišitis, K. Pra- 
kapas, P. Bukys, B. Minkevi
čius, C. Tamulionis, F. Necel, 
J. Vaitiekus ir J. Jakubėnas. 
Viso sykiu surinktą $12.39. Vi
siems aukotojams: tariame šir
dingą ačiū. Pinigus pasiunčiau 
per dienraštį “Laisvę.”

George Murnik.
I

Worcester; Mass
Iš

Boston, Mass
Komunistų Partija ruošia 

stuba nuo stubos aukų rinki
mą Lincolno Batalionui, kurį 
sudaro amerikiečiai Ispanijoj 
kovoj prieš fašistus. Rinkimas 
atsibus šeštadienį, 17 ir 18 dd. 
balandžio. Dėžutes galima 
gauti partijos raštinėj, 15 Es
sex St. ir “Freiheit” raštinėj, 
611 Washington St., taipgi ir 
kituose darbininkų centruose.

Visi pritarėjai Ispanijos 
liaudies kovoms prašomi sto

ALDLD 11 Kuopos Susirin
kimo Balandžio 4 Dieną

šiame susirinkime likos pri
imti 3 nauji nariai ir vienas 
persikėlė iš kitos kuopos. Tai 
jau 6 nauji nariai yra priimti 
šiais metais. Finąnsų sekreto
rius užimtas šventadieniais, ne
gali dalyvauti susirinkimuose, 
tai finansų sekretorium likosi 
išrinktas drg. V. Jančius.
• Iš Worcesterio3 Veikimo Ko
miteto raportavo d. V. Nor
kus; sakė, kad pasiųsta rezo
liucijos miesto valdininkams 
reikalaujant, kad daugiau 
C. I. O. darbuotojų ir lapelių 
dalintojų neareštuotų ir ne
persekiotų. Kadangi, V. K. su
sideda iš draugijų atstovų, 
kur atstovaujama apie tūks
tantis organizuotų žmonių, 
tai čia geras kumštis parody
tas reakcijai. Dar būtų geriau, 
kad draugai kiek padėtų C.I. 
O. organizuoti, laiko, turėda
mi, vietoj bovytis kozyrėmis.

į “Laisvės” šėrininkų suva
žiavimą, atstovąuti ALDLD 11

ti darban. Kas surinks ne ma
žiau $5, tai tas gaus veltui ti- 
kietą į bankietą, kuris atsi
bus šeštadienį, 24 balandžio, 
Twentieth Century Club patal
poj, 3 Joy St. Padėkime Ispa
nijos liaudžiai jos sunkioj, ko
voj prieš fašistus!

Rengėjai.

“socialių mąstytojų” konfe
rencija, sušaukta North
western Universiteto. Svar
sto politinius ir ekonomi
nius klausimus.

Endicott 
drg. V. 
torius iš 
Kas bus 
išprovokuos Europinį karą; Kas yra1 
sėdėjimo streikai; Kodėl kapitalistai 
bijo Industrinio Unijizmo ir tt. Pra
šome visus dalyvauti.

Pasikalbėjimas svarbiais darbiniu-, 
kų judėjimo reikalais bus šeštadienį, ■ 
17 d. balandžio, 29 Endicott St., 
7:30 vai. vak. Dalyvaus drg. V. An
drulis. Prašome visus dalyvauti.

(88-90)

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 11 ir 155 

rengia prakalbas 16 d.
St., 7:30 vai. vak. Kalbės
Andrulis, “Vilnies” redak- 
Chicagos. Prakalbi} tema: 
su Lietuva, jeigu Hitleris!

-o'v o • TY o o tri’o '

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Par»amdnu automobilius vestuvėm, 
purėm, krikAtynom ir kitokiem 

reikalam-
402 Metropolitan Avė, 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

so suaukauta $22.30. Pinigai k City 
hnvn nrirtnnn dr<r Sk mitui nu-i _ _ _ .buvo priduoti drg. Skliutui nu-' 
vežti į “Laisvės” suvažiavimą. 
Širdingą ir darbininkišką ačiū 
visiems rėmėjams mūsų dien-i 
raščio!

ALDLD 11 Kuopos Koresp./

Camtien, N. J. — Miesto 
valdžia nori parduot netin- 

' Hali. Sakoma, 
kad Curtis leidykla rengia
si tą miesto rūmą nupirkti 
už $10,000,000.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street ' 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Jersey City, N. J.
Nuotikiai

Specialis Pranešimas 
Dalyvautojams 

Old Gold $200,000.00 
Priziniame Konteste

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

FOTOGRAFAS

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Povelykinis balius Šv. Jur
gio Draugijos pavyko, žmo
nių buvo apsčiai. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos ir Laisvės Draugijos 
bendras balius su koncertine 
programa bus 1 dieną gegužės 
Ukrainą svetainėje, 158 Mer
cer St.; dalyvaus Sietyno Cho
ras iš Newark, N. J.

Per pirmutines 10 savaičių 
šių metų Jersey City mieste 
mirė 851 asmuo. Gi 1936 me
tais per tą patį laiką mirimų 
buvo 815. šiais metais miri
mų skaičius padidėjo.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Is senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau su ame
rikoniškais, 
kalni 
padidinu

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvĮenam 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.
’Į

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

B (Armakauskas)

I Laisniuotas Grabinius
$ NOTARY PUBLIC 
H C
S 423 Metropolitan Avė.
Q Brooklyn, N. Y.
S Telefonas: EVergreen 7-4335
ItfKZXnKMOMMMnBBMHBni

išpildy- 
kontes- 
bus iš-

paveiks- 
krajavųs

Rei- 
esant ir 

tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a. 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

Mūsų prabaščiaus gudrybė 
esą tame, kad kiekVienam taip 
jam vadinamžib atlaide, šven
tėje, tėmija kiekvieną para-’ 
pi joną, kuris atsilanko bažny
čion. Reikia priminti, jog turi 
geras akis ir nutėmija, kuris- 
esą bažnyčioj ir kuris neatsi
lanko. Neatsilankiusius tuojau 
po pamaldų aplanko, klausi
nėdamas priežasties nebuvimo 
bažnyčioje. Teko patirti nuo 
parapijonų, kad jie tokiu jo 
elgesiu nepasitenkinę.

Parkų direktoriai nutarė 
bausti važiuotojus, kurie su
stos parke per tam tūlą laiką. 
Reiškia, nėra leistina karas 
pastatyti, myluotis kare ar ki
tus šposus krėsti. Nevalia1 
greičiau važiuoti, kaip 20 my-1 
lių į valandą , nevalia orlai
viam nusileisti, nevalia ir pra
kalbų laikyti. Nevalia cho
rams bei orkestroms groti be 
specialio leidimo, 
ne pro šalį, jeigu 
kad nevalia nei 
kščioti. Boardo 
už kiekvieną 
“nusikaltėliai
pirmu kartu $10 ir antru kar
tu $25.

Dar būtų 
būtų pridėta, 
publikai vai-1 
patvarkymiT 

prasižengimą 
bus baudžiami

A. Matulio giminės surengė' 
suprais parę jo ženybinio gy-1 
venimo sukaktyj. Nupirko do
vaną ir medinį šaukštą su kas
pinu. ■ /

Balandžio 9 dieną geras bū
rys “grinorių” likosi šios ša
lies piliečiais. Tą dieną geras 
skaičius išsiėmė pilietybės po- 
pieras, kurių tarpe yra ir du 
lietuviai—Vernickas ir Kalan
ta. Vienam iš lietuvių teisė
jas pastatė klausimą, ar buvai 
areštuotas. Atsakymas: taip, 
blaivybės
klausia, ar daug šeimynas tu
rite. Atsakymas: 6 vaikus. 
Teisėjas sako 60 dienų. Na, ir 
nuogąstis pasidarė, manyta 
buvo ar tik neduos 60 dienų 
pataisos už sugriešijimą, ibet 
teisėjas matomai šposus krė
tė. Klausinėjamas pilietybę 
gavo.

laikais. Teisėjas

Old Gold Kontesto No. 2 Buleti- 
nas dabar jau yra išsiųstas visiems, 
kurie yra įstoję į šį kontestą. Tame 
Ruletine yra mįslių paveikslai šio 
kontesto 5-tos, 6-tos, 7-tos, 8-tos, 9- 
tos ir 10-tos savaičių.

Jei jūsų įstojimas buvo atliktas 
paskutinėmis keliomis dienomis, jūs 
turėjote gauti kopiją Buletino No. 2. 
Jei jis jūsų nepasiekė, tuojaus siųs
kite atvirutę: Old Gold Contest, P. 
O. Box No. 9, Varįck St. Station, 
New York, N. Y. ir tuojaus antra 
kopija .bus jums pasiųsta.

Visos tolimesnės mįsles, 
mui kontesto bus pasiųstos 
taniams, taip greit, kaip tik
leistoš. Trečias siuntinėjimas Mįslių 
Buletino buvo atliktas pirmadienį, ba
landžio 12-tą.

Vis dar yra gana laiko įstoti į jį 
labiausia sujudinantį kontestą istori
joje ir siektis . to $100,000.00 Pirmo 
Prizo! Jei jūs dar nesate įstoję, tuo
jaus siųskite mums atvirutę. Mes 
tuojau pasiųsime, apmokėdami paštą, 
visus Mįslių Paveikslus, išleistus su
lig diena, kuri įeina ir 10-tos savai
tės serija, sykiu su pilnom taisy
klėm, įstojimo blankom ir atsakymo 
formom, ir padengiam reikalingumą 
pastatyti jumis sulig diena šiame 
konteste.

Jūsų vardas ir pravardė bus 
įtrauktas į mūsų antrašų surašą ir 
jūs gausite visas vėliaus išleidžia
mas mįsles iki pabaigos kontesto 15- 
tos savaitės, kaip išleidžiama. Ad
resuokite:- Old Gold Contest, P. O. 
Box No. 9, Varick Station, New 
York, N. Y.

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

BROOKLYN, N. Y.
Te|.: Gilmore 5-6191

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCH 

KIRPIMAS

- ..
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SKUTIMAS

Prielankun Patarnavimas 
306 Union Avė. 

' Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

“THE PATRIOTS” 
(Patriotai)

Gražus rusiškai kalbantis judis su 
angliškais paaiškinimais bus rodo
mas sekmadienį, balandžio-April 18, 
nuo 7 vai. vak. (du rodymai). Įžan
ga 25c. Vaikams 15c. Įvyks Rusų 
Svet., 735 Fairmount Avė. Suruošta 
Rusų Darbininkiško Dienraščio “No
vy Mir.”

WATERBURY, CONN.
Penktadienį, balandžio 16 d. įvyks 

Vilijos Choro svarbios praktikos, 774 
Bank St., Waterbury, kaip 8:00 vai. 
vakare. — Valdyba.

SO. BOSTON, MASS.
Margumynų vakarą “Daily Work- 

erio” naudai rengia ALDLD 2-ros 
kuopos Moterų Skyrius nedėlioj, ba
landžio (April) 18 d., 7 vai. Vaka
ro, 376 Broadway. Bus įvairių žais
lų, skanių užkandžitj ir gėrimų. Ge
ra muzikalė programa. Kviečiame 
visus atsilankyti ir linksmai pralei
sti vakarą. įžanga 10c. — Rengėjos.

(89-90)

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 4-tas apskritys rengia ko- 

šelienos vakarienę, 18 d. balandžio, 
Laisvės Svet., 1322 Reedsdale St., 
N. S. Apart vakarienės bus ir šokiai. 
Pradžia 7-tą vai. vak. Įžanga suau
gusiems 35c. Vaikams 25c. Komite
tas kviečia Apskričio visų kuopų na
rius dalyvauti šioj vakarienėje, nes 
pirmą kartą Pittssburghe yra ren
giami tokia vakarienė, ir paskutinė 
šį sezoną. Taip pat bus laimėjimų bi
lietai su keturiais prizais. — Kom.

(89-91)

Jau pora lietuvių apsivedė 
šį pavasarį. Tačiaus atleis jau-' 
navedžiai reporteriui už ne
rangumą, neįsitėmijimą pavar-

WORCESTER,M MASS.
Sekmadienį, balandžio 18 d. Ben

dras Draugijų Komitetas rengia va
karienę su muzikališku programų. 
Šis komitetas priklauso prie Bosto
no apielinkčs apskričio, kuris yra su
sitveręs tęsimui darbo, pradėto per 
Amerikos Lietuvių Kongresą, gelbėt

A. J. RUKENAS 
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

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Ndfvų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamčs bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerkles, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkuipai 
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, N-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. 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.Ą. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų 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.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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



Puslapis Aštuntas

Devynių motų vaikas už
gautas automobilisto ir palik
tas prie Winthrop ir E. '81 st 
St., Brooklyne.

Penktad., Baland. 16, 1937
2__________

Išgirskite Daktaro J. J. Kaškiaučiaus Prelekciją Apie Sveikatą ir R. Mizaros ir J. Ormano 
Prakalbas. Įvyks Šį Vakarą, 16 Balandžio, Ukrainą Svetainėj, 101 Grand Street, Brooklyne.
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■ LaisviečiŲ Svečiams 
Priepuoliai Kelyj

Seserys Gisevičiutės — Em
ma ir Rūta (iš Bedford, Mass.) 
4— rašo “Laisvei,” kad joms 
važiuojant namon iš “Laisvės” 
suvažiavimo, pasitaikė net 
trys mažos nelaimės: New 
Havene nutrūko automobiliaus 
“fan belt,” apie 12 mylių nuo 
namų gavosi “flat tire,” prte 
to, kartą pristigo automobiliui 
gesolino. Išvažiavę iš Brookly
no kaip 12 vai. naktį sekma
dienį, namon parvažiavo tik 
2 vai. pirmadienį. Su Emma ir 
Rūta važiavo lowellietis Kar
bonas, lawrencietis Penkaus- 
kas ir haverhillietis Kaspara
vičius.

Po puikaus bankieto ne la
bai puiki buvo kelionė. Bet 
yisgi kas nors naujo!

M-r-s.

• TDA Lietuvių 17 Kuopa 
Rengiasi Gegužinei

’ Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyko tre
čiadienį, balandžio 14. Narių 
pradėjo atsilankyti daugiau; 
pasimokėjo duokles. Naujų 
tarimų nepadarė, tik išrinko 
du delegatu į būsiančią Brook
lyno ir Apylinkės Lietuvių 
Konferenciją, įvyksiančią ba
landžio 18 d., 2 vai. po pietų, 
“Laisvės” svetainėj. Delega
tais apsiėmė K. Balčiūnas ir 
Ona Lapata.
F Nutarė prisidėti prie ap- 
vaikščiojimo Gegužės Pirmos.

A. Mureika išdavė raportą 
iš Ateivių Gynimo.
; j Valdybos Narys.

'■ Nisitos ir Menkeliūniūtės 
Koncertas

Trečiadienį, Carnegie Hali, 
mažojoj salėj, New Yorke, 
įvyko K. Menkeliūniūtės ir 
Giovannio Nisitos koncertas. 
Greta jų dainavimo, pianu 
skambino labai miklus ir pra- 
lavintas pianistas, Harold 
Henmiller, kuris dainininkams 
akompanavo.

Williamsburgo ir apylinkės 
lietuviai! Nepraleiskite šios 
taip svarbios progos. Įsivaiz
duokite sjui: bus pamokos 
apie sveikatą, prakalbos apie 
Ispanijos liaudies kovą prieš 
fašizmą ir apie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą (LDS). 
Taipgi Aido Choras sudainuos

Organizacijų Valdyboms ir 
Gegužinės Komisijoms

Jau gauta Gegužes Pirmos 
Manifestas ir guzikučiai. Jie 
bus proporcionaliai padalinti 
prisidėjusioms organizacijoms. 
Kad jų platinimas nesuvėluo
tų, Gegužės Pirmos komisijos 
ir valdybos prašomos tuojau 
paimti savo dalį ir rūpintis, 
kad būtų išplatinta.

Manifestą ir guzikučius ga
lėsite gauti konferencijoj šio 
sekmadienio popietį, .“Laisvės” 
Svetainėj, arba reikalaukite 
pas P. Tarą, “Laisvėje.”

Gegužinės Komisija.
" 1 ■■ ■'......................—■■■■ —

Brooklyno ir Apylinkės Lie
tuvių Organizacijų Konfe

rencija šį Nedėldienį
Tūlas laikas atgal visoms 

draugystėms, kliuĖams bei 
kuopoms pasiųsta ląiškai, ku
riuose buvo pageidavimas, kad 
jos išrinktų atstovus į konfe
renciją, kurios tikslas buvo 
atžymimas laiškuose. Konf. Į 
šaukia Brooklyno ir Apylinkės 
Lietuvių Veikimo Komitetas 
(buvęs Draugijų Sąryšis).

Konferencijos dienotvarkyje 
bus raportai sekretorių ir iž
dininkų, taipgi apkalbėjimas 
sutvirtinimo Didžiojo New 
Yorko Draugijų Sąryšio ir iš
rinkimas pastovaus komiteto. 
O svarbiausia, tai prisirengi
mas prie Gegužės Parmos ap- 
vaikščiojimo.

Konf. įvyks šį sekmadienį, 
18 balandžio (April), 2 vai. 
po pietų, “Laisvės” Svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. G. Kuraitis,

Konf. šaukimo. Sekr.

keletą žavėjančių dainelių. 
Įžanga visiems veltui.

Įsitėmykite! Šis parengimas 
bus šiandien, 16 balandžio 
(April), Ukrainų Svetainėj, 
101 Grand St., Brooklyne. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

Visus kviečia
LDS 1-mos Kp. Komisija.

PRIMINIMAS.
Į Brooklyno ir Apylinkės 

Lietuvių Veikimo Komiteto 
konferenciją, kuri įvyks ba
landžio 18 d.. 10 vai. ryte, 
“Laisvės” Svetainėj, 419 Lo
rimer St., nuo siuvėju 54-to 
Sk. delegatais esat išrinkti: J. 
Hermanas. J. Kairys, G. Nali- 
vaika, J. Steponaitis, J. Stan
kevičius, F. Ramoška, A. Kar
čiauskas, O. Cibulskienė, V. 
Michelson ir V. Škėma.
> Malonėkite visi dalyvauti.

Ch. Nečiunskas.

TURĖS PASIAIŠKINT APIE 
UNIJOS FONDUS

v David E. Grange, eiliniu na
rių vadinamas Marine Cooks 
ir Stewards Unijos “impera
torium,” ketvirtadienį pašauk
tas teisman pasiaiškinti apie 
$50,000 unijos pinigų. Eiliniai 
nariai sako, kad jis nusuko tą 
sumą.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Netinka Užimt Vietą
Am. Darbo Partijos Queens 

Apskričio Komitetas’ pareiškė, 
kad Queens prez. George U. 
Harvey ir teisėjas Anthony 
Hoekstra netinka užimti turi
mas vietas. Sykiu pasmerkia 
jų siūlomą tyrinėjimą Šalpos 
Biurų, kaipo “sugedusios po
litinės mašinos priedangą.”

IŠKRAUSTĖ RENDOS 
STREIKIERIUS

Policija ir Bronx miestavas 
trokas iškraustė dvi rendos 
streikierių šeimynas iš apart
ment©, 2802 Olinville Avė. Iš 
to streikas tik prasiplėtė, visi 
gyventojai atsisakė mokėt ren- 
das. Išmetime dalyvavo 25 po- 
licistai, kurie sumušė keletą 
vyrų ir moterų. Rendauninkų 
Lyga rengia protesto mitingą.

. Bronislovas Zuyus, 41 m. 
amž., 32 Moore St., mirė ko-

• vo 14 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj. Bus palaidotas kovo 17 
dr, Alyvų Kalno kapinėse.

, a “• Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

/ Majoras “Valys Miestą” 
uSįKIHr
?į Majoras La Guardia pasi

kalbėjime su čion atsilankiu
siu Paryžiaus majoru Ramond 
Laurent pasisakė padaręs lai- 

' kinas paliaubas su Hitleriu.
Jis sakė: x

* “Kas liečia užsienio reika
lus, ministeris Hull ir aš suti
kome, kad jis žiūrės užrube- 
Žip reikalų, o aš valysiu New 
Yorko gatves ir kitus vietinius

• sąšlavynus, jei supratot, ką aš 
tuomi noriu pasakyti.”

SILVER ROD PASIRAŠĖ 
SUTARTĮ

------—■ 1

Dviejų mėnesių streikas už
baigta pasirašymu j sutarties 
tarp Silver Rod Co., kuri čia 
turi 12 vaistini Ų-cigarinių 
krautuvių ir vaistininkų ir par
davinėtojų unijų. Pakeliama 
algos po 5-10%, duodama sa
vaitė apmokamų, vakacijų, prj- 
pažįstama unija ir teikiama 
kitų pagerinimų.

- - . ■ 1 l

Mussolinio šulas , Kapoja 
Algas

De Nobile Cigarų šapoj, 
Long Island City, sustreikavo 
500 darbininkų. Savininkas, 
stambus Mussolinio šulas, da- į 7
bar esąs Italijoj ir kompanijos 
viršininkai sakosi negalį pa
siekt. Tačiau jie pasiekė dar
bininkus su jo įsakymu nuka- 
pot mokestį nuo 75c. ijki 45c. 
už suvyniojimą šimto cigarų.

Skaitytoj u
Gaukite “Laisvei” Naujų

Iššaukė Loft Darbininkų 
Generalį Streiką

-- ----- - I
Trečiadienį nutrūko pradė

tos derybos tarp Virėjų ir Pa- 
gelbininkų Unijos 325-to Lo- 
kalo ir Loft’s, Ine., dėlto unija 
paskelbė generalį streiką prieš 
visas tos kompanijos saldai- 
nes-aiskrymines krautuves ir 
restauranus New Yorke.

Reikalauja pripažinimo uni
jos, pakėlimo algų nuo $3 iki 
$5 į savaitę, laiko ir pusės už 
viršlaikį, kuris leistinas tik 
nepaprastuose atsitikimuose; 
panaikinimo padalintų šiftų 
sistemos: neatrokuoti iš algos 
už žiurstus ir valgius.

Loft saldainių-aiskryminių 
krautuvių savininkai, pajutę 
smarkų darbininkų organizavi
mosi į uniją, pradėjo bandyti 
būdus suskaldymui darbinin
kų. Jie susišaukė geriausia ap
mokamus patarnautojus ir pa
siūlė jiem pakelt algas, kad 
tik neturėtų nieko bendro su 
unija, bet nepavyko darbinin
kus apgaut.

“Laisvės” Piknikas 
Brooklyne

Dienraščio “Laisves” pikni
kas šiemet bus 4 d. liepos-Ju- 
ly, Ulmer Park, Brooklyn.

Prašome kitų vietos organi
zacijų tą dieną nieko nerengti 
ir kviečiame Brooklyno ir apy
linkes lietuvius dalyvauti “Lai
svės” piknike 4-tą dreną liepos 
(July). /

“Laisvės” Administracija.

Lietuviškos Vakaruškos
Kažin ar yra Amerikos lie

tuviuos kitas toks choras, kaip 
brooklyniškis Aido Choras, ku
ris būtų tiek atsižymėjęs dai
nų ir abelnai dailės srityje? 
Veikiausiai, kad ne. Ne tik 
pats Aido Choras, bet jo buvęs 
merginu sekstetas, ir dabarti
niai Aidbalsiai, taip pat suspė
jo išauginti savo autoritetą 
tarpe New Yorko ir net kitų 
valstijų lietuviškos inteligenti
jos ir abelnai darbo visuome
nės.

Didžiuma Brooklyno lietu
vių jau yra girdėję tą garsų 
Aido Choro išaugintą būrelį 
dainininkų; o kas neturėjęs 
dar geros pažinties, — tad 
puikiausia proga bus tą pada
ryti sekantį sekmadienį, vaka
re. Tie vadinami Aidbalsiai, 
su smarkiąja mokytoja B. ša- 
linaite priešaky, stropiai ruo
šiasi prie gražaus lietuviško 
vakarėlio.

Be abejonės, Aidbalsiai pu
blikos nesuvils; juk jie pasi
ryžo duoti gerą programą, 
kaip tai: perstatyti didžiąsias 
dalis “Kavos Kantatos.” Smui
kininkas William Endžiulis pa
sirodys šiame vakarėlyj su 
verkiančia smuiką; solistai ir 
solistės kiekvieną vakara prak
tikuojasi taipgi; gabioji pia
nistė A. Žilinskaitė savo spe
cialybe pasiryžus publiką su
žavėti; ir dar kitokių dalykų 
žadama šiame vakarėlyje.

Todėl mes galim tik su pa-
sididžiavimu atmaršuoti visi 
hedėlioj (18 balandžio) į 
“Laisvės” svetainę, 6-tą vai. 
vakare, ir pasigėrėti Aidbal- 
sių suruoštu vakarėliu. Nuo 
skaitlingo publikos atsilanky
mo į šį vakarėlį labai daug 
priklausys tolimesnis Aidbal- 
sių veikimas meno srityje.

Beje, po programos turėsim 
progą gerai pasišokti prie 
Kazakevičiaus orkestros.

Įžanga šiam vakarėliui nedi
delė: prie durų 40c., o anks
čiau perkant bilietą — 35c as
meniui.

Būkite visi ir visos .—- turė
sime gražų pasilinksminimą.

Veišmūniškis.

Lietuvių Vaiky Mokykla 
įvyks Šeštadienį

Mokiniai, berniukai ir mer
gaitės, kviečiami atsilankyti 
visi. Atsiveskite nauju. Nuo 
šito šeštadienio pradėsime lie
tuvių kalbą mokytis iš grama
tikos. Mūsų mokyklėlėj turi
me keliolika galinčių gerai ra
šyti. Tiems duosime parašyti 
rašinėlius skirtingomis temo
mis. Priduosime “Laisvės” re
dakcijai, gal duos kampelį mū
sų mokinių rašinėliams.

Taigi, nesivėluokite, pamo
kos prasidės kaip paprastai, 
antrą valandą po pietų. Jau 
gavome knygas, kurias buvo
me užsisakę. Visi mokiniai ga
lėsite iš jų mokytis ir namo 
parsinešti.

Iki pasimatymo,
G. Kuraitis.

Williamsburgo Bedarbių 
Veikimo Planai

Trečiadienį, balandžio 14, 
įvyko Darbininkų Susivieniji
mo 90 kuopos susirinkimas. 
Organizatorius raportavo, kad 
pašalpos gavimas nėra lengvas 
ir kovos turi būti stipresnės.

Nutarė apvaikščioti Gegu
žės Pirmą ir pirm tos dienos, 
balandžio 30, Darbininkų Su
sivienijimas paraduos William- 
sburge. Tuo klausimu bus 
pagaminti lapeliai su paaiški
nimais.

Balandžio 16, Grand St. 
Extension ir Havemeyer St., 8 
vai. vakaro įvyks prakalbos 
atvirame ore. Kaimietis.

Marcantonio Gins 
Fašistų Priešą

Buvęs kongresmanas Vito 
Marcantonio paaukos savo pa
tarnavimą, kad išgauti prie
glaudos teisę jaunam nazių 
priešui Johannes Wicgel. Jis 
pabėgo iš Vokietijos pereida
mas į J. V. nuo laivo Ilsenstein 
3 liepos, 1936. Pereitą vasarį 
jis tapo suimtas ir tik Ateivių 
Gynimo Komitetas sulaikė nuo 
tuojautinio deportavimo.

Akli Darbininkai Pikietuoja

Šiomis dienomis ir akli ma
to, kas jiems gera. Jie žino, 
kad vieningame veikime jų 
galia. Kada vieni sėdi šapoj, 
708 Broadway, New Yorke, 
reikalaudami geresnių algų, 
tai kiti, 15 aklų darbininkų, 
nešini plakatais pikietavo Ak
lų Sąjungos raštinę, 111 E. 
59th Št.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisyti} Koplyčių 
ir salę del po fermerių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. T.

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras, kuris apžiūrėtu 

namą ir kurą. Jis turi ir miegoti 
tame name. Valgis neprirokuojamas. 
Kreipkitės prie: Flushing Russi'-n 
and Turkish Baths, 29-31 Morrell St., 
Brooklyn, N. Y. (89-92)

PAJIEŠKOJIMAI
Jaunas vaikinas pajieško kamba

rio pas gerą lietuvišką šeimyną. Gei
stina, kad būtų su valgiu ir taip pat 
kad būtų netoli transportacijų. Ma
lonėkite rašyti: H. W., 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (88-89)

PERMANENT WAVE
STEAM OIL

CROQUIGNOLE
PERMANENT
$5 VERTES

Ekspertai >*. __
Operatoriai • >

pilnai su šiuo 
skelbimu

Be Mašinos C/Į 
i Permanent r ■

Plaukai atgaivinami su 
link originališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.

MME. VERA .
512—5th Av., N. Y., (Ent. on 43rd St.) Suite 307

įskaitant 
Shampoo

Finger Wave 
ir pakirpimai 

LOngacrc 
5-3278

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.

BROADUNG

WEEK END SPECIAL 
Lord Calvert, 100 proof.

Penkių metų senumo
Bonded Rye ar Bourbon 

79C PUS^ pa’ntSs’ 4 honkos $2.29 

ROEBLING 
LIQUOR STORE

305 Roebling St., B’klyn 
(trečios durys nuo Broadway) 

EVergreen 8-9091 
GREITAS PRI STAT YM A S.

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 tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čeki už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Riašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

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

i    —7  -  —....................— e

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

D r. JOHN WALUK 8—10 ryte 
1—2 p. p.

161 NO. 6th STREET 6—8 vak. 
šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p.

6—8 vakare
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

221 SO. 4th ST. Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

- ----- -■ "------------------------ ---------------— -------------------—.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-4.

Nėra valandų sekmadieniais.

fits?* SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

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

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Specialės kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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. NedS- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
J ' • Idamns mylimiems pašarvoti dovanai.

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




