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KRISLAI
Kas ko neapkenčia. 
Prakeiktas liežuvis. 
Pagerbkime A. L. B. 
Kaip “T.” bešališka.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

“Naujosios Gadynės” edito- 
rialų ir apžvalgų devyniasde
šimt penki nuošimčiai pašven
čiama tiesioginiam ir netiesio
giniam niekinimui ir šmeižimui 
komunistų ir Sovietų Sąjungos, 
apie pusė nuošimčio atkreipta 
prieš fašistus, o likusioji dalis 
pavesta šiaip įvairiems reika
lams.

“Naujienų” editorialų ir ap
žvalgų devyniasdešimt nuošim
čių prieš komunistus ir Sovietų 
Sąjungą, vienas nuošimtis prieš 
fašistus ir likusieji devyni 
nuošimčiai kitokiais reikalais.

“N. G.” jau paleido savo lie
žuvį prieš Ispanijos kovotojus. 
Paskutiniam numeryje jau me
tamas nuožiūros šešėlis ant tų, 
kurie renka aukas Ispanijos 
liaudiečiams. Kadangi per “Lai
svę” daugiausia aukų siunčia
ma tam prakilniam tikslui, tai 
ve kaip sapaliojama prieš dien
raštį :

Jisai (Bimba) čia turi min
ty savo “Laisvutę.” Nusimini
mas jai ištikrųjų yra pavo
jingas: vienas kitas lengvati
kis juk gali susiglumyti! To
kiam atsitikime jis mažiau 
aukotų ar visai neaukotų. Gi 
tų aukų Ispanijos “gelbėji
mui” plaukiau daugiau, nei 
plaukė į Stilsonui Gelbėti Fon
dą. Tos aukos eina per “Lais
vės” koštuvą.......

Tai darbas purvino liežuvio 
ir juodos sąžinės. Generolas 
Franco turėtų atsiųsti “N. G.” 
redaktoriui medalį.

Sklokos vadai neriasi iš kai
lio, kad Amerikos lietuviai jau 
yra per “Laisvę” pasiuntę be
veik tris tūkstančius dolerių i 
Ispanijos kovotojams prieš fa
šizmą. Jie bando tam aukų 
plaukimui pastoti kelią šlykš
čiomis insinuacijomis.

* “Laisvė” persiunčia Ispani
jos kovotojų rėmimo komite
tams kiekvieną tam tikslui 
auką. Dar daugiau, “Laisvės” 
pačios parengimuose surenka
ma daug aukų Ispanijos kovo
tojams.

“Laisvės”, ofise yra visi pa
kvitavimai už persiustas Ispa
nijos kovotojams aukas.

Kas meta nuožiūrą arba še
šėlį ant “Laisvės”, šiame atsiti
kime tiesioginiai patarnauja 
Ispanijos fašistams.

Ruošiama daug pokilių parė
mimui Abrahomo Lincoln© Ba- 
talijono. kuris taip didvyriškai 
pliekia Ispanijos fašistus. Karš
tai raginame lietuvius tuose pa
rengimuose dalyvauti. Prisidė
kite prie to prakilnaus darbi
ninkiško darbo.

štai kaip bešališkas S.L.A. 
organas “Tėvynė”: Brooklyno 
fašistų dienraščio bankiete da
lyvavo tik apie šimtas lietuvių, 
tačiaus “Tėvynėje” jo aprašy
mui suteikta beveik špalta vie
tos. “Laisvės” bankiete buvo ar
ti pusantro tūkstančio lietuvių, 
tačiau “Tėvynėje” nesimatė 
apie tai nė vienos eilutės! Ko 
vertas toks laikraštis? Ko ver
tos tokio laikraščio žinios arba 
korespondencijos ?

ATIDĖTAS GELEŽINKE
LIEČIŲ STREIKAS

San Francisco. Calif. — 
Dvi geležinkeliečiu Brolijos 
atidėjo streiką nrieš So. Pa
cific geležinkelių kompani
ja. iki prez. Roosevelto pa
skirta tarpininku komisija 
paskelbs savo sprendimą.

London.—Anglijos seimas 
taip taiso perskyrų Įstaty
mą. kad galima būtu gaut 
“divorsą” ir už pabėgimą 
pačios ar vyro.

No. 92 Telephone STagg 2-3878

Belgijos Premjeras Ketina 
Atsilankyt pas Rooseveltą
Washington.— Demokra

tinis Belgijos ministeris 
pirmininkas Paul Van Zee- 
land ketina birželio mėnesį 
atvykt pas prezidentą Roo
seveltą pasitart apie tarp
tautinius ekonominius rei
kalus. Van Zeelando val
džia savaitė atgal laimėjo 
milžiniška dauguma balsu 
rinkimus prieš “rexistus” 
fašistus.

SUŽEISTI PLĖŠIKAI BUVO 
PASIGROBĘ GYDYTOJA
Plattsmouth, N e braška. 

—Du šerifai suėmė Kato
nah (N. Y.) banko plėši
kus, Powersą ir Suhay.

Pirmiau tiedu plėšikai 
buvo užklupti federalės val
džios agentų pašte Topekoj, 
Kansas; bet tada jiedu re
volveriais praskynė sau ke
lią ir paspruko, našaudami 
vieną agenta W. W. Bakeri. 
Toliau bėgdami automobi
liu, tuomet jiedu pasigrobė 
vieną gydytoja ir privertė 
iį aptaisyt žaizdas, gautas 
kovoj su valdžios agentais. 
Jieškoma’ dar dviejų mini
mo banko plėšikų.

Profesorius Harper Pripažįs
ta, kad Trockis Darė Są

mokslus prieš Sovietus
Chicago, Ill. — Profeso

rius S. N. Harper, kalbėda
mas susirinkime 250 profe
sionalu ir intelektualu Bre- 
voort Kotely i anie “Rusiią 
šiandien,” pripažino, iog L. 
Trockis su sėbrais planavo 
išžudvt Sovietu vadus, ardė 
Sovietų pramone ir turėjo 
rvšius su užsieniniais Sovie
tu priešais. Prof. Harper 
labai palankiai atsiliepė 
apie nauia Sovietų Sąjun
gos konstituciją ir apie tos 
šalies pažangą.

Rašytojas Beals Apleido Tro
ckio Gynimo Komitetą

Mexico Citv. — Iš ameri
kiečių Trockio gvnimo ko
misijos pasitraukė Carleton 
Beals, gerai žinomas rašy
tojas. Jis bal. 17 d. pa
reiškė. jog ta komisija, va
dovaujama profesoriaus J. 
Dewev. • nebando rimtai iš
tirt Trockio ir jo sėbrų pla
nus ir darbus prieš Sovietų 
Saiunga. bet stengiasi Tro- 
cki išteisinti.

Trockis vėl nusimelavo. 
Jis naudoja neva “Lenino 
naskutinį testamentą,” kur 
Leninas neva palikęs savo 
vietą Trockini, o ne Stali
nui. Bet bal. 17 d. Trockis 
buvo priverstas prisipažint 
net nri tie ūkiai iam komisi
jai. kad jis sa^o laiku pats 
užginčijo toki Lenino te^ta- 
r^enfa Trockini. Dabar 

ištisukinėja: sako, 
tada atmesdamas 

testamentą kai^o
ko d lis. 
T enino 
klnafa. h" k tai “molpvnq d gi 
di nlomn ti šku pri eža sčiu.”

Wa^hincf.O". — PrA^i/Un- 
fnq Pnnanvpltnq yp i k a1 n 11 - 
si as. kad kongresas neskir
tu bk $1.400 000.000 WPA 
našalpiniam darbam sekan-
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TRYS PAŽANGIOS JŪRININKU UNIJOS 
LAIMĖJO SVARBIAS PERGALES

□___________________
Standard Oil ir Mercantile 
Marine Komp. Pripažino Tas 

Unijas Savo Laivuose
New York. — Didžiausia 

Amerikos keleivinių ir pre
kinių laivų kompanija Mer
cantile Marine, pagaliaus, 
pripažino eiliniu Jūrininkų 
Uniją ir Radio-Telegrafistų 
Sąjungą ir padarė su jomis 
sutartį. Tai didelis darbi
ninkų laimėjimas, o skau
dus^ smūgis senesniems at
žagareiviams International 
Seamen’s Unijos vadams, 
tokiems kaip streiklaužiai I. 
Hunter ir D. Grange.

Po šio laimėjimo, sekė ir 
kitas, pereitą penktadieni: 
New Jersey Standard Oil 
Kompaniia, turinti 150 lai
vų, pripažino pažangią Lai
vų Ufrniakurių, Alieiuotoių 
ir Vandens Prižiūrėtojų 
Uniją. Tai gi veltui nepra
ėjo pernykščiai jūrininku 
streikai, vadovaujami eili
niu nariu komitetu.

Kaip tik praeitą savaite 
sėdėjimu sustreikavo jūri
ninkai laivu “President Ro
osevelt” ir “California.” 
streiko obalsis tuoj plačiai 
nasklido; ir ląivu kompani
jos pasijuto priverstos pri
pažint eiliniu narių vado
vaujamas unijas.

Suėmė Keturis už Žmogaus 
Nudūrimą Philadelphijoj

Sovietai — Didžiausias Ko
operacijos Pavyzdys, Sako 

Amerikos Ex-Senatorius
Washington.—Niekada ir 

nė jokioj kitoj šalyj nebu
vo tokio visų bendradarbia
vimo, kooperacijos, kaip 
Sovietų Sąjungoj, pareiškė 
S. W. Brookhart, buvęs se
natorius. narys Šalies Ad
vokatų Gildijos, kalbėdamas 
senatinėj teisių komisijoj 
bal. 16 d. Jis sakė, kad Vy
riausias Teismas turi šalin 
atitraukt savo nagus nuo 
istatytmu, kuriuos išleidžia 
žmonių išrinktas kongresas.

Philadelphia, Pa. — Pen
ki metai atgal nežinia kas 
nudūrė bažnytininką N. R. 
Bechtelį. Dėl to tik dabar 
tapo suimti troko vežikas 
W. Jordan ir du kiti negrai 
vyrai ir viena moteris. Jor-. 
dan sako matęs, kaip Oli
ver Armstrong tada nužu
dęs Bechtelį, bet pats neda
lyvavęs žmogžudystėje. Ale 
Armstrong jau miręs.

ISPANIJOS L1AUD1EČIA1
UŽĖMĖ “STEBUKLŲ” KAINA

UNIJOS SKUNDAS 
PRIEŠ PLIENO

KOMPANIJĄ

Pittsburgh, Pa. — Plieno 
Darbininkų Organizavimo 
Industrinis Komitetas pri
ruošė valdžiai skundą prieš 
Weirton plieno korporaciją, 
kad jinai sudarė “šaika kir
viais ginkluotu” nadaužu 
nrieš uniiistus ir išmetė iš 
darbo 124 darbininkus vien 
tik už unijini veikimą. Ko
mitetas nurodo, iog bosai 
tuomi nachališkai laužo Na
tional! Darbo Santikių Įsta
toma. Nes šis įstatymas už
tikrina unijoms pilną laisvę.

Madrid. — Ispanijos res
publikos kariuomenė štur
mu. pagaliaus, užėmė kalnų 
viršūnę Cabeza su “Šventos 
Marijos” vadinama “ste
buklinga” bažnyčia, Jaen 
provincijoj, kaip pranešė 
Associated Press bal. 16 d. 
Respublikiečiai išlaikė ap- 
sunę tą kalną 8 mėnesius.

Bado verčiami, apie 1,500 
fašistų kareivių., civilių vv- 
rų, moterų ir vaikų ne sykį 
bandė pabėgti bei pasiduo
ti : bet ju neleido keletas fa
šistų oficieriu, grūmodami 
sušaudyt bėgančius. Tas 
kalnas yra 2,000 pėdų aukš
čio.

Didžiausia “Lekiojančioji Tvirtove,” 20 
Tonų Karinis Orlaivis Amerikos Armijai

Seattle, Wash. — čia Bo
eing orlaivių fabrikas pabū
davo j o Amerikos armijai, 
sakoma, didžiausią karinį 
lėktuvą pasaulyj. Jis sve
ria virš 20 tonų; turi ketu
ris inžinus, kurių kiekvie
nas išvysto po 1,000 arklių 
jėgų. Reikalingą motorams 
elektrą tame lėktuve gami
na du atskiri gazolino inži- 
nai. Jame įrengta tokia šil
dymo sistema visoms orlai
vio dalims, kad jis negalė
siąs ore ledais apšalti. Nau
jasis lėktuvas galėsiąs skri
sti aukščiau negu bet kuris

kitas. Jo sparnai galas nuo 
galo yra ilgesni kaip 105 
pėdų ir jis galėsiąs gabenti 
daugiau negu toną bombų.

Šis orlaivis buvo per'tre
jus metus būdavo jamas. 
Įvairūs nauji jo įrengimai 
yra laikomi griežtoj kari
nėj slaptybėj. Jis yra visas 
iš metalo pagamintas ir taip 
stipriai apginkluotas, kad 
ji vadina “didžiausia lekian
čiąją tvirtove.” Neužilgo 
būsią pradėta jo skridimo 
bandymai. Šis orlaivis lė- 
šuojąs virš $200,000.

Roosevelto Planas Taisyti 
Vyriausi ą Teismą Tikrai 
Būsiąs Užgirtas Kongrese
Washington. — Ž i no vai 

tvirtina, kad šalies kongre
sas užgirs prezidento Roo
sevelto planą, reikalauiantį 
nataisyt Vyriausia Teismą 
šešiais nauiais, pažanges
niais teisėjais. Dabar roo- 
seveltiečiai darbuojasi tik 
tam, kad šis nlanas gautų 
kaip galint didesne daugu
ma balsų atstovų rūme ir 
senate.

Amer. Bankieriai Remia Vadai Šluoja Pažangias 
Ispanijos Fašistus Unijas iš D. Federacijos

New York. — Grupė Am
erikos bankininkų čia yra 
įsteigus būk tai “nepartiji- 
nį” Komitetą Ispanijai 
Remti. To komiteto cent
rus yra Vanderbilt Kotely j. 
Po “nepartijine” skraiste 
jie finansiniai ir visaip ki
taip remia Ispanijos faši
stų karą prieš liaudies val
džią.

Tarp tų fašistų ramsčių 
yra Basil Harris, vice-prezi- 
dentas International Prekv- 
bos Laivų kompanijos; O. 
H. Hammond, vice-prezi- 
dentas First National Ban
ko, Jersey City, buvęs Am
erikos ambasadorius. Ispa
nijai; Leon Fraser, direkto
rius General Electric Co.; 
bankierius Kellv Graham; 
generolas W. N. Haskell, 
New Yorko valstijos miliei- 

, ir eilė 
guočių.

B i r m i ngham, Alabama 
bal. 17.—Amerikos Darbo 
Federacijos p r e z i dentas 
Wm. Green paliepė išmest 
iš tos organizacijos visus 
šio apskričio Mainierių 
Unijos lokalus, remiančius 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komitetą.

W a s h i ngton. — Darbo 
Federacijos galva Green su 
kitais dešiniais vadais nu
tarė gegužės mėnesį šaukti 
specialį Federacijos suva
žiavimą, kad vienu sykiu iš
brauktų iš šios organizaci
jos visas unijas, einančias 
su Industrinių Unijų Orga
nizavimo Komitetu (CIO).

tiems metams, kaip buvo jos komandierius, i 
pranešta'pereitą šeštadienį. Wall Stryto pinlguoči

Kansas City; Missouri. — 
Už suktybes rinkimuose li
ko nuteisti kalėiiman astuo
ni balsavimų viršininkėliai: 
gavo po 3 mėnesius iki 3 
metų kalėjimo.

ISPANIJOS VANDENŲ 
PIKIETAVIMAS

London. — Pranešama, 
kad Anglijos. Franci jos, Vo
kietijos ir Italijos karo lai
vai. nikietuodami Ispanijos 
vandenis, nekliudvsią Ame
rikos prekvbos laivų, plau
kiančiu i Ispanijos uostus. 
Jie. tačiaus, calėsia sulaikvt 
“patikrint abejotinus” lai
vus, plaukiančius po Ameri
kos vėliava.

Pikiętuoiama būsią tik 
laivai tu 27-nių šalių, iš ku
rių susidaro tarptautinė be- 
pusiškumo komisija, kad iie 
negabentu kareiviu., ginklu 
ir amunicijos Ispanijon, nei 
valdžiai nei fašistams. Pi
ki etavimas prasidėsiąs šian
dien nuo pusiaunakčio.

(Suprantama, kad Hitle
rio ir Mussolinio karo lai
vai per savo kontroliuoja
mus vandenis praleis nagel- 
bą Ispanijos fašistams.)

A TITO. DARTUNINKŲ 
UNIJA SKUNDŽIA 

FORDĄ
Detroit. Mich.—Jungtinės 

Automobiliu Darbi ninku 
TTniins prezidentas Honw 
Martin pareiškė, kad uniia 
renčia valdžiai skunda 
nrieš Hpurv Fordą, auto
mobiliu fa.hrikanta, kuris 
visomis nų semis varžo bei 
nersekioia uniiistus ir tuom 
laužo Nacionali Darbo Sen
tikiu Tstatvma. kuri dabar 
užgyrė ir šalies Vyriausias 
Teismas.

APSKRIČIO TEISMAS PANAIKINO SO 
CIALES APDRAUDOS ĮSTATYMĄ

Našlaičių Prieglaudos Galva 
Plakė Jąsias ir Varė Ser

gančias Dirbti
Putnam, Conn. — Našlai

čių Windham prieglaudos 
namo galva Ph. Provandie 
ne tik užpuldinėjo jąsias ža- 
ginti, ne tik vogė ir savo 
naudai pardavinėjo skiria
mą joms maistą ir kitus 
reikmenis. Jis taipgi buvo 
žiaurūnas: už menkniekius 
plakė našlaites ir vertė ser
gančias dirbti. Kuri mer
gaitė dėl ligos išlikdavo 
nuo pamokų, tą jis pasiųs
davo virtuvėn dirbti, kaip 
dabar iškilo aikštėn.

Sušaudyta Daug Fašistą Be
plaukiant Jiem per Upę
Madrid. — Respublikie

čiai atmuša visus fašistų 
bandymus suteikti pagelbos 
trims tūkstančiams savo sė
brų, kurie vra apsupti Uni
versiteto Mieste. Madrido 
priemiesty!. Fašistai mė
gino naktį perplaukt per 
Manzanares upę ir atnešt 
kiek maisto ir amunicijos 
apsuptiems saviškiams. Bet 
respublikiečiai n u t ė m ijo 
plaukikus ir daugelį jų van
denyje sušaudė.

Liaudiečiu Laimėji
mai Teroel Srityje
Madrid. — Ispanijos res

publikiečiai su kanuolėmis, 
tankais ir lėktuvais užpuolė 
fašistus Teruel fronte, anie 
150 myliu i rytus nuo Mad
rido, ir atėmė iš priešų Vil- 
ledo, Lidon ir Argento mie
stelius ir užėmė strateginę 
Gordo kalva, tik už šešių 
mylių į žiemius nuo Terue- 
lio.

Baskų Milicija Atmušė Na- 
zius ir France Fašistus
Hendaye. Franciia.— Ba

skai respublikiečiai. šiauri
nėj Ispanijoj. atkariavo 
nuo fašistų kalną Saibi, už 
5 myliu nuo Durango mie
sto. Fašistai, komanduoja
mi vokiečių oficieriu. pas
kui šturmavo ta kaina, bet 
respublikiečiai juos atmušė 
atgal, padarvdami priešams 
dideliu nuostoliu.

Baskai milicininkai -su 
kanuolėmis ir kulkasvai- 
džiais skaudžiai atkirto fa
šistus dariusius ataka prieš 
Eibarą, į šiauriu rytus nuo 
Duran co. kain pranešta bei 
17 d. Fašistai liko atmušti 
ir nuo Leoueito. pajūryj, j 
rytus nuo Bilbao.

Liaudiečiu lėktuvai lai
mėjo oro mūši nrieš fašistu 
orlaivius, atskridusius lei- 
dvti bombas i Bilbao. Mū- 
švi buvo iš ahioi'n nusiu i«- 
šnnte bent 5.600 kiliku. v* 
fašistu lakūnai tapo nuvvti 
šalin pirma, necu iie na- 
spėio numesti savo bombas 
i miestą.

Washington. — Per eks
plozija ir gaisra mediniame 
gatvekaryje tapo sužeista 
28 žmonės, bal. 15 d.

Federalis Teismas Bostone 
Atrado Bedarbės ir Senatvės 

Apdraudą “Neteisėta”
Boston, Mass. — Jungti

nių Valstijų apskričio teis
mas bal. 16 d. atmętė kong
reso išleistą įstatymą dėlei 
apdraudos nusenusiems ir 
bedarbiams, kaipo “neteisė
tą” ir “priešingą konstituci- • 
jai.” Teisėjai tokia , balsų 
dauguma kaip du prieš vie
ną atrado, būk šalies kons
titucija neduoda valdžiai 
teisės apdėti mokesčiais 
samdytojus tokiems reikav 
lams, kaip darbininkų ap
rūpinimas bedarbėje ar se
natvėje. Tie atgaleiviai tei
sėjai sako, būk Jungtiniu 
Valstiiu konstitucija taingi 
neleidžia kongresui apribo
ti darbininkams darbo va
landas arba nustatvti,, kiek 
bosai turi jiem būtinai mo
kėti algos.

Tokį sprendimą šis teis
mas padarė byloje Edisono 
Elektros ir Bostono ir 
Maine geležinkelių kompa
nijų prieš mokėjimą tam ti
kru mokesčm i sociali sena
tvės ir bedarbių apdraudos 
fondą.

Jungtinių Valstiiu val
džia duoda apeliaciia Vy
riausiam Teismui prieš bos- 
toniškio teismo padarytą 
sprendimą.

5,000 SIUVĖJU STREIKAS 
KANADOJ

Montreal, Canada. — Te-- 
«iasi streikas 5.000 moteris-', 
ku drabužiu siuvvklų darbi-! 
ninkiu ir darbininkų. Rej-! 
kainuia nridėt eigos ir nri< 
nažint International T-adies 
Garment Workers Uniia. 
Pereita penktadienį policiją 
areštavo aštuonis pikieti- 
ninkus.

Suimta Nauja Fašistų Šnipą 
Šaika Madride

Madrid. — R e s p ublikos 
vyriausybė užklupo naują 
fašistų šnipų lizdą Madride 
ir suėmė 55 generolo Fran
co šniukštus, bal. 17 d. Sa
vo sueigas šnipai turėjo 
“nekaltoj” vietoj, kamba
riuose moteriškų drabužių 
siuvyklos, kuri aptarnauda
vo aukštas ponias. Sučiup
ta dokumentai, kurie paro
do. kaip tie Šniukštai varė 
sabotažo - ardymo darbą 
nrieš liaudies valdžia. Pas 
šnipus rado ir manifestą, 
kuris turėjo būt paskelbtas, 
kaip tik fašistu armija 
“įženes” i Madridą.

Tūli šnipai darbavosi per
sirengę kunigiškais drabu
žiais. Vienas iš vyriausių 
šnipų vadų buvo zokonin- 
kas atsiųstas iš Itaiiios 
tuoj, kain tik prasidėjo fa 
šistų sukilimas.
BAŽNYČIOJ NUSINUO

DIJO MERGAITE
Pittsburgh, Pa. — Bažny

čioje nusinuodijo 18 metų 
mergaitė Minnie Colosimo; 
bet kunigas dar paspėjo 
duot jai “paskutini patepi
mą.” Mergaitė paliko po
rą rašteliu, jog negalinti 
gyvent todėl, kad ją apleido 
vaikinas, kuris buvo žadė
jęs ją vesti.

v * ■■ X •' ■
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Ar Tik Nebus Fašistų Naujas 
Triksas?

Iš Europos žinios skelbia, būk Italijos 
fašistai sutinką ištraukti savo “savano
rius” iš Ispanijos, bet jie norėtų, kad tą 
patį darytų ir kiti kraštai. Sakoma, 
Musšolinio pasiuntinys Grandi kalbąs 
apie tai “rimtai ir neveidmainingai.” Jei 
tai tiesa, tai neblogai skambėtų, bet rei
kia labai abejoti. Mums rodosi, kad fa
šistai, kalbėdami apie ištraukimą kitų 
kraštų savanorių iš Ispanijos, patys at- 
pyškins dar kelias dešimts tūkstančių 
juodmarškinių generolui Franco gelbėti 
kovoti prieš lojalistus.

Jei Hitleris ir Mussolinis būtų nesiki
šęs į Ispaniją, tai demokratinė Ispani
jos valdžia su savo šalininkais jau senai 
būtų apsidirbusi su fašistais generolais 
ir jų šaikomis!

Ką Rytiečiai Duos Vilniečiams?
Chicagos draugai, pasidarbavus d. 

Prūseikai ir kitiems, labai gražiai pasiro
dė “Laisvės” bendrovės šėrininkų suva
žiavime. Jie prisiuntė gražų kolektyviš
ką pasveikinimą ir virš šimto dolerių 
aukų. .

Nereikia nei aiškintų' Tdcl rytiečiai, 
“Laisvės” šalininkai, privalo atsimokėti 
dd. vilniečiams. Jų šėrininkų suvažiavi
mas įvyks gegužės mėnesio 16 d.

Mūsų veiklieji draugai turėtų jau da
bar rūpintis parinkimu dolerio kito au
kų ir pasirūpinimu pasiųsti jas suvažia
vimui drauge su sveikinimais.

“Vilniai” yra biskelį sunkiau gyvuoti, 
negu “Laisvei.” Laisviečiai turi plates
nę teritoriją, “Laisvė” yra senesnis laik
raštis. Todėl mes privalome dažniau ir 
duosniau paremti “Vilnį,” kuri atlieka 
neįkainuojamą darbą kaipo kovotoja už 
vienijimą visų lietuvių darbo žmonių ko
vai prieš fašizmą, už demokratiją ir ger- 
būvišką gyvenimą.

. .r?—.............—.........  < ■ . ...................... —

darbo žmonių gyvenimas gerėja?!). Tai 
jų dalykas.

Sovietų Sąjungoj lankėsi ne viena 
Franci jos angliakasių delegacija. Ten 
lankėsi kelios dešimtys įvairių kraštų 
darbininkų delegacijų. Kiekviena jų, 
imdama dalykus objektyviai, niekad ne
padarė tokio “raporto,” kokį talpina 
“Naujienos,” pasinaudodamos savo kole
gų Paryžiuje padaryta “sutrauka.”

Baisi Bedarbių Padėtis Lietuvoj
“Liet. Žin.” (num. 69) rašo:

Aukštaičių g. 52 nr. yra miesto savival
dybės pigiųjų butų kolonija. Nors butų ko
lonijos yra skirtos neturtingiausioms žmo
nėms, bedarbiams, bet visgi miesto savival
dybė ima iš minėtos kolonijos gyventojų ne
mažą mokesnį. Jeigu kuris iš kolonijos gy
ventojų neįstengia pilnos nuomos punktua
liai mokėti—atsiduria gatvėje, štai kovo 22 
d. iš kolonijos gyventojas ž-nis, bedarbis ir 
turėdamas iš septynių kūdikių šeimą, sav. 
soc. sk. vedėjo parėdymu buvo iškraustytas 
iš buto. Pažymėtina, kad ž-nio žnlona nėš
čia ir greitu laiku turės gimdyti. Išmesta
sis su savo šeima atsidūrė tikrai apverkti
noj padėtyj. Lėšų kitam butui pasisamdy
ti neturi, nelaimingi vaikai gatvėj. Tas da
roma dabar, kuomet varoma propaganda už 
vaikų gimdymo padidinimą.
Reikia atsiminti, kad su bedarbio Ž- 

nio šeima panašiai pasielgė ne kokis 
gruobonis privatiškas namų savininkas, 
bet Kauno miesto administracija, kurią 
sudaro daugumoj fašistai arba jiems ar
timi elementai. Jiems ne galvoj, kad tu 
bedarbis ir su didele šeima. Jiems svar
bu gauti kuo daugiausiai rendų, nes rei
kalingi pinigai alfoms ir valdininkų ky
šiams.

Akiregyj to fakto, Amerikos lietuviai 
fašistai nesiliauja zauniję apie “bedar
bių aprūpinimą” fašistų valdomoj Lie
tuvoj, apie “gerą” fašistinę tvarką!

Kaip Jie Gerbs Mikų Petrauską
Pasak Kauno spaudos, kovo mėn. 27 

d. tame mieste įvyko tūlų žmonių susi
rinkimas, kuriame svarstė, kaip pagerb
ti mirusįjį Miką Petrauską. Susirinku
sieji nutarė:

“N. Gadynės”, “Naujienų” ir "Tėvynės” 
Redaktoriams ir Jy Skaitytojams

Devintas Vanduo nuo Kisieliaus
“Naujienoms” parūpo Sovietų Sąjun

gos angliakasiai. Jos įtalpino “straips
nių sutrauką,” rašytų Franci jos anglia
kasių delegacijos Sovietų Sąjungoj. Iš 
kur jos tą ištraukė ėmė? Ji tilpo men
ševikų laikraštyj, einamam Paryžiuje, 
“Socialističeskij Viestnik,” paskui “L. 
Žinios” ją persispausdino, o iš jų “Nau
jienos.” Išeina, vadinasi, anot to posa
kio, devintas vanduo nuo kisieliau^.

Nereikia nei aiškinti, kad Paryžiaus 
rusų menševikų laikraštis “sutrauko” tik 
tai, kas jam patiko. O jam, kaip ir 
“Naujienoms,” patinka Sovietų Sąjungos 
gyvenimą neigti. Darant straipsnių “su
trauką,” kiekvieną kartą galima pada
ryti ją tokia, kokia patiktų “sutraukė
jui.” Todėl iš tos “sutraukos” žmogus 
negaus tikro paveikslo Sovietų Sąjungos 
angliakasių gyvenimo. Priešingai, vis
kas atrodo baisu, nuožmu, netikę.

Kad Sovietų Sąjungos darbininkų gy
venime dar yra daug trūkumų, nedatek- 
lių, to niekas niekad nebandė užginčyti. 
Tai galėjo pastebėti ne tik Franci jos de
legacija, bet ir kitų kraštų delegacijos. 
Bet kiekviena delegacija, jei tik ji daly
kus ims visapusiai, jei ji supras, kad 
prieš šešioliką metų viskas buvo išgriau
ta, išnaikinta; kad viskas Sovietų Sąjun
gos darbininkams prisiėjo statyti išnau- 
jo, tai pripažins, jog ten pasiekti milži
niški laimėjimai. Ten darbo žmonių gy
venimas gerėja su kiekviena diena, kai 
kapitalistinių kraštų darbininkų1 gyveni
mas eina prastyn.

Žinoma, “Naujienos” su tuo nesutiks 
(Kada jos sutiko, kad Sovietų Sąjungos

(1) suruošti bažnytinį paminėjimą (a) 
Kaune ir (b) Dusmenyse; (2) paminėjimą 
Vai. teatre, kur būtų paskaitos (viena, api
būdinanti M. P., kaip muziką ir kita—kaip 
visuomenės darbuotoją) ir koncertinė dalis; 
(3) paminėjimas Konservatorijoj; (4) pa
minėjimas Radiofone; (5) palikimo (mu
zikinio) klausimas; (6) Monografijos išlei
dimas; (7) Miko Petrausko fondo sudary
mas; (8) paminklų klausimas: prie teatro 
ir Dusmenyse, ant kapo.

Nieku būdu nesuprantamas tų žmonių 
pasirįžimas suruošti Petrauskui “bažny
tinį paminėjimą.” Kiek jau yra žinoma, 
Petrauskas niekad nebuvo susirišęs su 
bažnyčia -(nebent tik tuomet, kai jis ėjo 
vargonininko pareigas). Gyvendamas 
Amerikoj, jis su kunigais kuomažiausiai 
reikalų yra turėjęs. Į bažnyčią neida
vęs, atsisakydavęs jose dainuoti. Baž
nyčiai nedirbo nei muzikos srity j (ne
skaitant pagaminimo operetės “Šventoji 
Naktis,” kurią jis gamino “ant užsaky
mo”). Visu Amerikoj gyvenimo laiko
tarpiu Mikas Petrauskas buvo griežtas 
laisvamanis. Kuriais sumetimais, todėl, 
Kauno ponai užsimanė mirusįjį laisva
manį Petrauską gerbti su “bažnytiniu 
paminėjimu,” mums tiesiog nesupranta
ma. Matyt, fašistai su kunigais bandys 
Petrauską padaryti “savu.” Numiręs, 
mat, nekalba.

Į Petrausko minėjimo rengimų komi
tetą įeina fašistai Jakševičius, Mironas 
ir Gira. Iš to galima spręsti, koki tie 
minėjimai bus.

Lietuvos fašistų spauda dabar rašo, 
kad Petrauskas buvo didelis žmogus ir 
ypačiai daug nuveikęs Amerikos lietu
viuos muzikos srityj. Tai tiesa. Bet 
kodėl tie patys Kauno fašistai paskūpėjo 
keletos litų telegramai pranešimui Ame
rikos lietuviams apie Miko Petrausko 
mirtį? So. Bostono sandariečiai turi tie
są reikšti nepasitenkinimo dėl šito fašis
tų įstaigų Lietuvoj nepaisymo.

Tikrumoj fašistų valdžia ir įstaigos 
Petrauską buvo labai paneigę. Tik jam 
numirus, kai žmonės pradėjo jį įvertintų 
fašistai ir klerikalai susimetė ir jau pra
dėjo apie mirusįjį kitaip kalbėti.

Kovo 18-tą grįžau iš Le-lnei užtarimo tokių niekšų, 
ningrado Minskan ir radau kaip Strazdas, pas kurį jo- 
čielą pluokštą įvairių laik
raščių, nes apie dvi savaites 
nebuvau namie. Dalį jų per
skaičiau tą pačią dieną, o 
kitą dalį palikau. Ant ryto
jaus 19 kovo ėmiausi per
žiūrėt likusius laikraščius. 
Bežiūrinėjant 1 a i k r aščius 
laiškanešys atnešė naujų, 
kurių tarpe buvo “Vilnis” būtų sąžinės, jis ir pats sa- 
ir “Laisvė.” Baigęs peržiū-lvo skaitytojams puikiausia 
rinėt ankstyvesnius laikraš- į galėtų išaiškinti. Aišku, Jei 
čius, griebiausi už naujų ~
laikraščių. B e s k 1 a i d ant 
“Laisvės” 49 No., ant antro 
puslapio, pastebėjau savo 
straipsnį “Trockistai-Fašiz- 
mo Agentai,” kurį perskai
čiau ir po straipsniu radau 
redakcijos pastabą: “Skai
tykit šios dienos editoria- 
lą.” Skubiai pakeliu akis 
viršun į kaire ir žiūriu ant- 
galvis “Melagiai,” kada pra
dėjau skaityt ir ištikrųjų 
melagiai. Gerai, kad edito- 
rialą skaičiau arbatą ge
riant ir ne pro šalį buvo pa
sijuokt iš durnos kvailybės.

Žinau gerai “N. Gady
nės,” “Naujienų” ir “Tėvy
nės” redaktorius ir visai 
nesistebiu, kad jie rašo me
lus. Man štai kas rūpi. Ne
kartą statau sau klausimą, 
kaip tų laikraščių skaityto
jai žiūri į tai ir reaguoja? 
Nejaugi jiems tas nenubos- 
ta? Šiuo tarpu laikotarpis “gudrybės” dar priduria ir 
ne plepalų, o rimta klasių savo “mandrybę.” Štai ir 
kova eina. Artinas spren- priedas:
ūžiamasis mūšis ir kiekvie-1 “žalpį ir kitus lietuvius 
nam, o ypač darbininkui,1 komunistus įdavęs žvalgy- 
laikas rimtai pagalvot ir bai Stalioraitis, taip pat 
būt pasiruošusiam gint savo buvęs amerikietis.” 
klasės reikalus. . | Kad “Naujienų” rėdakto-

Trockio agentėlis Straz- riai rankioja melus ir 
das-Valonis “N. G.” rašo: šmeižtus prieš SSRS, visai

“Biednas Žalpis! Tai ir nepriseina stebėtis. Reikėtų 
jis gauna paragaut ‘darbi- stebėtis,. jeigu jie rankiotų 
ninku tėvynės’ kalėjiminių geras žinias apie SSRS ir 

j talpintų savo laikraštyj.
Girt SSRS reikštų pripaži
nimą klaidų ir palaikymą 
komunistinio judėjimo, ko 
labiausia .bijo naujieniečiai. 
Kaip Trockis, Zinovjevas ir 
Bucharinas pravirto su sa
vo teorijomis, taip ir Gri
gaitis pravirto su savo 
kautskizmu. Grigaitis irgi 
visą laiką skelbė, kad bol
ševikų valdžia ilgai negy
vuos. Skaitė dienomis, sa
vaitėmis, mėnesiais ir me
tais ir galų gale pranašys
tė neišsipildė.

Kas dėl Žalpio ir Stalio- 
raičio: nuo 10 iki 16-ai ko
vo buvau Leningrade ir 
mačiausi su d. Stalioraičiu. 
Jis yra Komunistų Partijoj. 
Dirba nikelio, švino ir cino 
planavimo, įstaigoj, vedėju

sakomingą darbą ir nieko 
neįdavinėja ir jo niekas ne
areštavo. Žalpis irgi lais
vas. Apie save kitą kart pa
rašysiu plačiau.

“Tėvynės” r e d a ktorius, 
p. Vitaitis, kaipo agentas 
lietuviško fašizmo, nepasi
tenkino “N. Gadynės” ir 
“Naujienų” paleistais me
lais. Jis, apart Žalpio ir Sta- 
lioraičio, surado dar du 
asmenis Putną ir Pašakanį.

kios doros nėra.
“Gudruolis” Strazdas spė

lioja, kaip būtų, jeigu į So
vietų Sąjungą nuvažiuotų 
dd. Bimba, Pruseika ir Mi- 
zara ar ne pasodintų juos Tiesa matematikos taisyk- 
į “izoliatorių.” Atsakyt į šį lėmis remiantis 4, tai ne 2. 
klausimą visai ne sunku. 
Jeigu pas Strazdą nors kiek

gu Bimba, Pruseika ir Mi- 
zara vestų tokią politiką, 
kokią veda šiandien Straz
das su savo draugučiais, 
remtų, agituotų ir pats pri
gulėtų trockistų kontr-revo- 
liucinėj diversantų šaikoj, 
papultų ten, kur visi troc- 
kistai papuola. Nejaugi 
Strazdas mano, kad VKP 
(L/ AX V 
kuris gyvastis aukojo, krau-! 
ją liejo kol nuvertė buržu
azinį jungą nuo savo spran
do ir pasiliuosavo iš po ca- 
ristinės priespaudos, šian
die vėl su ištiestomis ranko
mis priims Trockio peršamą 
buržuaziją ir leis Trockini 
SSRS teritoriją šmotais 
pardavinėt svetimų šalių fa
šistams ir imperialistams. 
Sovietų Sąjunga tai ne sil
kių bačka.

“Naujienų” red aktorius 
p. Grigaitis prie Strazdo

Matomai Vitaitis v. norėjo kilnesniems 
svietui pasirodyti žinančiu 
daugiau už pirmąsias dvi 
redakcijas. Vitaitis rašo:

“Sulig mūsų,^ komunisti
nės spaudos pranešimų, kai 
žinoma, kad tardomais bus 
šie lietuviai: P. V. Žalpis, 
Stalioraitis, V. Putna ir E. 
Pašakanis....

“Šie visi vyrukai, savu 
laiku, iš Amerikos ir iš Lie

voliucionierių k o m u n istų, 
kuriems Vokietijos fašistai 
galvas nukerta ir Lietuvos 
fašistai sušaudo. Jis tuos 
broliais nevadina ir ašarų 
nelieja. Jam gaila kontr-re- 
voliucionierių ir fašistų, ku
rie eina žudyt bolševikų, 
kenkia socialistinei staty
bai, ruošia naują karą prieš 
SSRS, nor grąžint kapita
lizmą SSRS ir t. p. ir tt.

Jeigu Vitaitis mano, kad 
Žalpis yra idealinis žmogus, 
kuris tiki naujai kūrybai ir 
LiL___ 1__ ; žmonių ide
alams, kodėl p. Vitaitis ne
kovojo kartu su Žalpių SLA 
prieš reakcionierius, o pla
navo su Gegužiu, kaip iš
mest Žalpį iš SLA.? Kodėl 
Vitaitis nepadėjo Žalpiui 
SLA 36 kuopoj užkariaut 
reakcinį elementą, o pasis
tengė suskaldyti ją, kad 
Žalpis su dd. nepaimtų visą 

! kuopą. Vadinas, Vitaičiui
. j • • • n • visai nerūpi naujos kilnios
ten savo mylimai idėjai-pa-1 kūrybos idealas, o sena 

,,, . . , . . , dirbėjus. Savo gabumais jie reakcija ir fašizmas, kuris
(b) ir visas proletariatas, atsiekė ankstesnių vietų irį nor įvykdyt viduramžiu in- 
. .... dirbo. Bet, užėjus dabartį- kvizicijinę tvarką. Kas per I n, n-i ’ m nn win • zzi • i n • i ,mam ‘trockizmui’ ir jie, ma

tyt, Stalino didenybei nusi
kalto.

“Po praeitojo viešojo tei-

naujas, “kilnus” idealas nu
kirst gyvam sveikam žmo
gui kovojančiam už geresnį 
rytojų galvą. Prieš tokį vi- 

,” reik kovot,smo sušaudytas N. J. Drob- taitini “idealą ........
nis. Negeresnis likimas lau- j0 nej pėdsako neliktų.
kia ir šių mūsų brolių.

“Mums kiekvienos lietu- Strazdas krykštauja, ko-
viškos sielos gaila, nepai- del Y^ms ir Laisve ty
sant kur ji— Lietuvoje, Ru- e ^P1.0 bedas. Jeigu 
sijoje ar kitame kuriame i initu rašyt apie
pasaulio krašte— nelaiku iš ^alpį, Strazdas, Vitaitis ir 
šio pasaulio būtų prašali- M1 neturėtų ką rašyt. Žal- 
nama. Juo labiau gaila ide- P*s gyvas ir laisvas, pats už 
alinių žmonių, kurie tiki save reikalui esant gal 
kūrybai ir kilnesniems žmo- tart savo žodį.

• J • i i m //<m- -m _ _ . ______

L.” ir “V.” imtų rašyt apie

alinių žmonių, kurie reikalui esant gal

nių idealams.” (“Tėvynė” 
už vasario 26 d.)

Manyt, kad SSRS nėra 
lietuvių trockistų ir, kad

Ir kranklys sumanė pa-'nei vienas jų nepapuola, bū
tų neteisinga. Kiekvienoj 
tautoj yra niekšų ir jų nėra 
ko gailėtis, o reikia gailėtis, 
kad jie yra. Tokių Vitaičių, 
Butkų ir Strazdų visur yra 
ir su jais visur reik kovoti. 
Sovietų Sąjungoj nei vienos 
tautos k o ntr-revoliucionie- 
riai atskiromis privilegijo
mis nesinaudoja ir lietu
viams trockistams išimties 
negali būt.

P. V. žalpis. 
23-III-37 m.

giedot lakštingala. Nemąs
tant ir neatydžiai perskai
čius šį Vitaičio veidmainin
gą verkšlianimą, galima 
klaidingai suprast. Galima 
pamanyt, kad jis nieko sau 

I žmogus. Rašo neblogai. Pa
imkime paskutinį sakinį: 
“Juo labiau gaila idealinių 
žmonių, kurie tiki kūrybai 
ir kilnesniems žmonių idea
lams.” Ką Vitaitis vadina 
idealais ir kilniais žmonė
mis? Ogi štai kokius: “Po 
praeitojo viešojo teismo su
šaudytas N. J. Drobnis. Ne
geresnes likimas laukia ir 
šių mūsų brolių.” Nežinau, 
kokios tautybės yra Drob
nis, bet žinau, kad jis pri
klausė trockistų. diversantų 
šaikai ir buvo didelis niek
šas. Kitaip jo nebūtų sušau
dę. Bolševikai veltui nešau
do. Jeigu Vitaitis toki kontr
revoliucionierių ir Vokieti
jos fašit. ir Japonijos impe
rialistų žvalgybų agentą va
dina broliu ir su tokiu išro- 
kavimu gailisi Žalpio, Sta-

pyragų...
“Kažin, kad į Sovietų Są

jungą nuvažiuotų Bimba, 
Pruseika ir Mizara—ar ma
not, kad jie nepataikytų į 
tą patį ‘izoliatorių?’”

Nemanykite, kad Straz
das tai gailėdamasis Žalpio 
rašo. Anaiptol! Tikras esu, 
kad tas politinis padauža 
(šarlatanas) p a sidžiaugtų, 
jeigu Žalpį bent kas suareš
tuotų. Strazdui rūpi visai 
kas kitas. Jam norisi šmeižt 
SSRS, komunistinį judėji
mą, o jbkiųjdtų rimtų prie
žasčių negal sugalvot, kad 
kaip nors paveikt į savo 
skaitytojus, o žino gerai, 
kad lietuvių darbininkų 
masės žino gerai Žalpį, ku
ris turėjo neblogą įtaka bū
damas Amerikoje. Rodo 
savo neva “pasigaileiima” 
Žalpiui. Žalnis nereikalauja 1,000 rublių per : 
ir neprašo jokios pagelbos Stalioraitis dirba gana at-1 ba. Vitaitis nesigaili tų re

LIETUVOS ŽINIOS
BIRŽAI

neišmoka už

Miško Pirklys Neišmoka 
Pinigų

~~Miško pirklys M. Gendleris 
žmonėms laiku
miško medžiagos vežimą ir nu
pirktą medžiagą pinigų; neku- 
rie gyventojai laukia net po du 
menesius. Pirklys pareiškia, 
kad tą ir tą dieną mokėsiąs, 

lioraičio, Putuos ir Pašaka-Ibet piliečiams atvykus pasako,
tam tikro skyriaus. Gauna /nio, aišku, už kokius idea- kad mokėsiąs kitą dieną, tą die- 

aaa per mėnesį./lūs ir kilnumus Vitaitis kai- nemoka ir taip tęsia to
mą at-1 ba. Vitaitis nesieaili tu re- Gyventojai tokiu pirklio

Kojinių išdirbystės darbininkai Reading, Pa., paskelbė sėdėjimo streiką, šešios 
savaites atgal ir vis dar tvirtai laikosi. Jie reikalauja unijos pripažinimo. Laiką 
jie. smagiai praleidžia i k a z yr uodam i ir klausydami radio. programų.

elgesiu nepatenkinti ir kelia 
riaušes.

Kiškiai Sunaikino Medelyną
Paberžių k. gyventojas Jonas 

Kuginys užvedė jauną medely
ną. Nors buvo aptvėręs tvora, 
bet šiomis dienomis kiškiai nu
graužė kelis šimtus jo jaunų 
obelaičių. Kuginys žaja ręika- 
lauti, kad miškų departmentas 
už nuostolius atlygintų, nes 
kiškius šiuo metu šaudyti už
drausta, o nuostolių jie daro 
daug.

Uoste Nelaimės
Kovo 18 d. Klaipėdos uoste 

įvyko nelaimė: kraunant me
džius į šalandas, vienas dides
nis medis išsprūdo ir darbinin
kus St. Dambrauską ir VI. Ba- 
laškevičių nubloškė į marias. 
Balaškevičiui sulaužyta koja, o 
Dambrauskas iki sąmonės nete
kimo sutrenktas. Abu nugaben
ti į Raudonojo Kryžiaus Klaipė
dos ligęninę.

Tą pačią dieną uosto trans
porto darbininkui Stankui, iš
kraunant iš laivo žemės trąšas, 
sulaužyta koja.
A .hi
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DAUG KARŠTŲ SVEIKI
NIMŲ, $800.25 DOVANŲ

11 d. balandžio buvo dide
lė diena New Yorko ir apie- 
linkės pažangiajai lietuvių 
visuomenei. Tą dieną įvy
ko dienraščio “Laisvės” 
bendrovės konvencija ir 
bankietas.

Beje, 10 d. balandžio bu
vo “Laisvės” korespondentų 
ir bendradarbių konferenci
ja. Suvažiavime ir kores
pondentų k o n f e r encijoje 
buvo nemažai draugų iš ki
tų miestų. Bankiete iš toli
mesnių miestų atvykusieji 
ne visi dalyvavo. Daugiau 
kaip pusė Massachusetts 
draugų išvažiavo anksčiau 
i r išvažiavo keletas iš kitų 
tolimesnių vietų.
Bęt Bankiete Publikos Buvo 
Daugiau. Negu Bent Kada

Yra Buvę—Virš 1,200
K o r e s p ondentų konfe

rencija buvo itin svarbi. Čia 
buvo nurodoma, kokios klai
dos įvvksta paduodant ži
nias iš įvairiu kolonijų, 
kokius kitus trūkumus ken
čia mūsų spauda ir buvo 
nurodoma, kaip vengti klai
dų, kaip užpildyti trūku
mus, kaip padaryti “Lais
vę” kuo geriausia. Džiugi
nančių pabėžimų girdėjosi 
iš draugų, atvykusių iš 
daugelio miestu. Jie pabrė
žė ta faktą, kad įvairių pa
kraipų demokratiniai nusis
tatė žmonės “Laisvę” my
li; ją skaito su pasitenkini
mu.

Kad yra tiesa, jog vis 
platesnės masės prieš reak
cija nusistačiusių žmonių 
linksta prie “Laisvės”,’ pa
liudija ir tas faktas, kad 
šiemet “Laisvė” turi 400 
skaitytojų daugiau, negu ji 
turėjo pernai šiuom laiku. 
Todėl “L.” bendrovės dali
ninku konvencija buvo en
tuziastiška, visi džiaugėmės 
pakilimu mūsų dienraščio
cirkuliacijos, visiem smagu, 
kad ir finansiniai progre
suojame.

Laike konvencijos, su iš 
anksčiau prisiųstomis kai
no suvažiavimą sveikinan
čiomis ir ant vietos sukelto
mis dovanomis gavome 
$800.25. Šeru draugai pasi- 
pirko už $75. o laike vaka
rienės rvškiai Pakalbėjus 
drg. Vytautui Zabbckni. 
angliško skyriaus “Lais
vės” redaktoriui. Ispanijos 
demokratinei liaudžiai au
kų surinkta $57.55. Pagir
tinas duosnumas!

Konvencijoje raporta
vus, kad perkame nauja rai
džių statymui mašina, 
skambėjo balsai iš daugelio 
krūtiniu, padrąsinanti pirkt 
ir reiškėsi pažadai pagelbėti 
išmokėti mašina. Negana 
to, dar girdėjosi pageidavi
mu statyti “Laisvei” naują 
didelį namą.

“Laisvės” linija liaudies 
fronto reikalu kovai prieš 
reakciją-fašizmą; “Laisvės” 
užimtoji pozicija padėti Is
panijos liaudžiai didžiosiose 
kovose už išlaikymą demo
kratijos; “Laisvės” teisin
gas atvaizdinimas pasiseki
mo socialistinės kūrybos 
Sovietu Sąjungoje kelia još 
prestvžą. Ji darosi vis popu- 
liariškesniu kolektyviu va
du pažangiosios lietuvių vi
suomenės.

Matydami “Laisvės” tri
umfavimą, mūsiškiai sme- 
tonlaižiai J)ando jai daryti 
skerspaines, bando kenkti, 
kad ir žemiausiais būdais, 
įsivaizduokite; vienybiečiai 
surengė savo gazietai irgi 
“bankietą” tą patį vakarą, 
kada įvyko “Laisvės” ban
kietas, tikslu pakenkti “Lai
svės” bankietui. Ant jų ne
laimės išėjo atbulai. Į “Lai-

svės” bankietą suplaukė 
virš 1,200 publikos, o į fašis
tų liūdną vakaruškų—tik 
apie šimtas ir keli.

“Laisvės” bankiete buvo 
skaitlingai lietuviškos inte
ligentijos ir biznierių, ku
rie stoja už pažangą ir re
mia “Laisvę”, kaipo svarbią 
Amerikos lietuvių apšvietos 
įmonę. Dalis biznierių (tie
sa smulkutė dalelė) nušliau
žė pas smetonlaižius, padė
ti jiems kenkti “Laisvei.” 
Supraskime, 1,400 dalininkų 
(šėrininkų) o r g a nizacijos 
įvyksta parengimas, skersai 
kelio jam išstoja Smetonos 
agentai, rengdami tokį pat 
parengimą ir tą pačią die
ną, na ir atsiranda biznie
rių, kurie eina fašistam į 
talką darvti skerspaines 
mūsų skaitlingai organiza
cijai, kenkia taip populia- 
riškam lietuvių liaudies 
d i e n r aščiui — “Laisvei”! 
Ar tie biznieriai gyvena iš 

j saulelės fašistinių agentų, 
ar iš skaitlingų masių lietu
vių? Pakalbėk su tokiais 
biznieriais, jie nudeiuos: 
“lietuviai nesilaiko vieny
bėje, eina pas svetimtau
čius... mums nepadeda...” 
Bet paklauskime, kodėl lie 
duoda sau privilegiją skir
tis nuo masių, dėtis prie 
saujelės f ašistu, padėti 
iiems boikotuoti “Laisve”! 
Boikotuodami “Laisvę” jie 
boikotuoia tūkstančius tų 
žmonių, kurie su visa savo 
siela, visa širdžia moraliai 
ir materialiai remia “Lais
ve.” Gal jie (fašistus re
mianti biznieriai) ir nesą
moningai tai daro, bet ir 
tai gėda turėtų būti jiems 
duotis Smetonos agentams 
už nosies vedžioti!

Mūsų bankiete buvo daug 
nrofesionalų ir biznieriu. 
Mes sveikiname juos ir vi
sais reikalais mes su jais

Pasveikinimai ir Aukos ‘laisvės”
Suvažiavime

Draup-ai Vaičekauskai, iš 
Binghamton. N. Y. $1.00.

ALDLD 37 kp., Lawrence, 
Mass. $2.00.

ALDLD 81 kp.. Moterų Sky
rius. Brooklyn, N. Y. $5.00.

ALDLD 5 kp. (per M. Do- 
bini). Newark, N. J. $10.00.

ALDLD 15 Anskr.. (Mote
rų Komitetas) iš Cleveland, 
Ohio $19.00.

V. Kavaliauskas, Tacoma, 
Wash. $1.00.

Ona Kvederiutė, Charleston, 
S. C. $2.00.

Chas. Ruck, Bay Terrace, 
N. Y. $2.00.

S. Maczenas, Tacoma, 
Wash. $2.00.

LDS 18 kp. vardu, iš Sche
nectady, N. Y. sekanti draugai 
pasveikino suvažiavimą: A. 
Gudzen, $1; P. Ramonas, $1;
D. Yonush, $1 ir O. Kriunienė, 
50c.

LDS 8 kp., Newark, N. J. 
per J. Kasparą, $3.00.

Louis šilabaitis, Putnam, 
Conn., $1.00.

ALDLD 72 kp. Great Neck, 
N. Y., $1.00.

Lawrence ir Methuen drau
gai skaitytojai, per I. čuladą, 
$6.00.

J. Wizbor, Elizabeth, N. J., 
$1.00.

A. Skirmontas, Brooklyn, 
N. Y., $5.00.

J. Vaiginio šeimyna, Brook
lyn, N. Y., $5.00.

J. šapalo šeimyna, Brook
lyn, N. Y., $5.00.

Jurgis Žilinskas, Suffield, 
Conn., $1.00.

M. Lukosus, Cleveland, 
Ohio, $2.00.

ALDLD 50 kp., Rochester, 
N. Y. $8.00 ir Politikos Drau
giškoj vakarienėj, $13.50. Au
kos prisiųstos per P. žirguli.

ALDLD 1 kp., Brooklyn, N. 
Y., per drg. A. Veličką, $8.00.

ALDLD 136 kp., Keamy, N. 
J.„ per P. Shimkų, $5.00.

privalome kooperuoti. Jie 
padeda mums, mes padėki
me jiems. Yra gerų, demo
kratiniai nusiteikusių biz
nierių ir profesionalų, kurie 
nebuvo šiame “Laisvės” 
bankiete, bet jie mums ne
stojo skersai kelio, nerėmė 
fašistų užsimojimo kenkti 
“Laisvės” bankietui. Apie 
tuos mes čia nekalbame. 
Šiuom kartu jie neprisidė
jo su parama mūsų dien
raščiui, prisidės kitu kartu. 
Su jais, taip lygiai, kaip ir 
su tais, kurie buvo bankie
te, mes galime sugyventi 
kaimyniškai ir broliškai. 
Ale tiem, Kurie kėsinasi pa
kišti koją “Laisvės” trium
fui, mes pasakome aiškiai: 
vyrai, užsivyniokite sau ant 
ūso tai, jog kada jūs į mus 
akmenim mėtote, nelaukite, 
kad mes duona mestume į 
jus. ’

Nepaisant, kas kaip nesi- 
skerėčios “Laisvei” kenkti, 
nieko neatsieks.-Tos idėjos, 
kurias ‘Laisvė” gina ir no- 
nuliarizuoja, ims viršų. Fa
šizmas yra tik priepuolis 
žmonijos istorijoje. Kaip se
novės barbarizmai, taip ir 
fašistinis barbarizmas už
ėjo kaip kokia epidemija ir 
praeis. Progresas, pažanga 
ims viršų, demokratinė liau
dis fašizmą sukriušins. Tie, 
kurie remia fašizmą, liks 
paniekoje; kovotoiai prieš 
fašizmą liks didvyriais. 
Snieskimės aplink “Laisvę.” 
Stiprindami i a. stipriname 
kovą prieš fašizmą. “Lais
vė” vra laikraštis visų dir
bančiųjų. visų stambaus ka
pitalo slegiamųjų sluoksnių.

Darbininkai, n r ofesiona- 
lai, smulkūs biznieriai ir 
farmeriai privalo stoti už 
“Laisve,” nes “Laisvė” sto
ja už juos.

P. Buknys.

A. M. Metelionis, Detroit, 
Mich., $4.50.

ALDLD 143 kp., Reading, 
Pa,. $2.00.

ALDLD 55 kp., Ridgewood, 
N. Y., $1.00.

E. Kavaliauskienė, Brook
lyn, N. Y., $2.00.

Liaudies Choras, Lawrence, 
Mass.. $2.00.

ALDLD 44 kp. ir LDS 110 
kp.. Lowell. Mass., $5.00.

Geo. ir Nelly Švedas, Ro
chester. N. Y., $2.00.

ALDLD 11 k p., Worcester, 
Mass., $23.00.

ALDLD 63 kp., Bridgeport, 
Conn., $4.00.

ALDLD 12 kp., Pittston, 
Pa., $1.00.

ALDLD 14 kp., Minersville, 
Pa., $2.00.

LDS 138 kp., Moterų Sky
rius, Cleveland, Ohio., $2.00.

ALDLD 30 k p., Chester, 
Pa., $2.00.

Mikalauskų šeimyna, Brook
lyn, N. Y., $2.00.

A. Kazakevich, Jamaica, 
N. Y., $1.00.

Algirdas Jokšas, Hudson, 
Mass., $1.00.

F. Balch, Easthampton, 
Mass., $1.00.

Hudson Liet. Piliečių, Kliu- 
bas, $5; ALDLD 103 kp., $5, 
ir LDS 66 kp., $2; G. Šidlaus
kas, $2.00. Po $1.00: M. Rim
kus, J. Jaskevičius, F. Buka- 
tek, A. J. Sikorski, K. Krakau- 
skas, K. Butėnas, St. Simon,
M. Perednis.

Laisvės Choras, Hartford, 
Conn., $5, LDS 79 kp., $2, Ko
munistų Frakcija, $2, ir ALD 
LD 68 kf>., $1.00. Nuo Hart
fordo pavienių skaitytojų su
rinkta $20.

ALDLD 84 kp., Paterson,
N. J., $36.50.

Pasveikinimai surinkti per 
drg. P. J. Martin, Pittsburgh 
ir apylinkės, $31.75.

LAISVĖ '

/J., 50c.
J. Grubis, Brooklyn, N. 

Y., $1.00.
M. Severinas, Brooklyn, N. 

Y., $1.00.
Lietuviu Kom. kp., Pittston, 

Pa., $1.00.
V. Sandaugas, Inkerman, 

Pa., $2.00.
J. Kalvaitis, Brooklyn, N. 

Y., $2.00.
LDS 24 kp., Great Neck, N.

Y., $1.00.
Pirmyn Choras, Great Neck, 

N. Y., $2.00.
Lietuvių Komunistų Frakci

ja, Montello, Mass., $5.00.
ALDLD 20 kp., Bingham

ton, N. Y., $2.00.
J. Tautvaiša, $2.00; A. Rai

la, $1.00, ir G. Šimaitis, $1.00, 
iš Montello, Mass.

ALDLD 138 kp., Maspeth, 
N. Y., $10.00.

LDS 13 kp., East New York, 
$5.00.

Petras Mingle, New York 
City, $1.00.

ALDLD 212 kp.,.$2.00, Bay
onne, N. J. Nuo skaitytojų $8.

J. Didjun, New Hitven, 
Conn., $1.00.

Nuo Chicagos pavienių, pri
siųsta per L. Pruseiką $109.00. 
Drg. V. Andrulis pridėjo $2. 
Viso $111.

J. S. Rainys, Philadelphia, 
Pa., $2.00.

LDS 99 kp., Stamford, 
Conn., $5.00.

J. Gasparaitis, Hillside, N. 
J., $2.00.

ALDLD 200 kp., Hillside, 
N. J., $5.00.

ALDLD 149 kp., Philadel
phia, Pa., $1.50.

A. Mureika, Brooklyn, N. 
Y., $1.00.

ALDLD 155 kp., Worcester, 
Mass., $5.00.

G. Stasiukaitis, $5.00 ir A.
Raišius, $1.00, Cliffside, N. J.

J. Sutkus, Brooklyn, N. Y., 
$5.00.

Vilijos Choras, Waterbury, 
Conn., $2.00.

Sietyno Choras, Newark, N. 
J., $5.00.

K. Tamošiūnas, Brooklyn, 
N. Y., $1.00.

M. Stakoff, Brooklyn, N. 
>Y., $1.00.
! Liet. Kom. Kuopa, Water
bury, Conn., $10.00.

ALDLD 185 kp., Richmond
Hill, $5.00. .

K. Mikolaitis, Baltimore, 
Md., $1.00.

ALDLD Centro Komitetas, 
Brooklyn, N. Y., $10.00.

Iš Jersey City, N. J. sekanti 
draugai pasveikino suvažiavi
mą: 'Zavišas $2.00; po $1.00: 
Paserpskis, Matulis, šalčius ir 
Sabaliauskas.

J, Bartašius, Brooklyn, N. 
Y., $2.00.

Liet. Kom. Frakcija ir sim- 
patikai iš Newark, N.J. $36.50.

“Laisvės” skaitytojų susirin
kime, įvykusiam balandžio 4 
d., So. Bostone, surinkta pa
sveikinimų ir priduota per de
legatą M. Kazlauską, $10.00.

Harry J. Burke, $2.00; Po- 
vylo Bečio šeimyna $1.25 ir, 
Igno Bečio šeimyna $1.75.

B. Adomaitis, Brooklyn, N. 
Y., $2.00.

J. N. Zaleckas, aukojo $1.00 
‘Laisvei” ir $1.00 Ispanijai.

Kom. Frakcija, Cleveland, 
Ohio. $5.00.

ALDLD 2 kp., So. Boston, 
Mass. $2.00 ir sekanti pavie
niai : A. Kvedaravičienė, 
$2.00. .Po $1.00 A. Sabulienė, 
T. Antaniuk, ir K.. Zinskienė.

Waterbury, Conn.
Sveikinimai pavienių “Lais

vės” draugų, dalyvavusių 
“Laisvės” suvažiavime ir jų 
aukos dienraščio gerinimui:

L. ir J. žemaičiai $2.00; po 
$1.00: V. Krasnitskas, M. ir 
J. Strižauskai, L. Mankienė, 
ir P. Bokas. Po 50c.: O. Ma- 
rozienė ir B. Kukanskaitė 
(jaunuolė). Viso $7.00.
Pasveikinimai “L.” Suvažiavi
mui Surinkta Per P. J. Martin,

Iš Pittsburgh ir Apylinkės
N. S. Pittsburgh: J. Slasevi- 

čia $5.00; P. J. Martin $2.00; 
Po $1.0O—J.Norkus, J. Gasiu- 
nas, E. Varnagiriąs, K. Kairys 
ir E. Radzickas.

McKees Rocks, Pa.: Po 
$1.00 J. Miliauskas ir J. Pur- 
tikas. Po 50c. J. Kazlauskas.

Wilmerding, Pa.: $1.00: G.

t

Urban, J. Orlor, F. Wilkas, K. 
Levane. A. Svegauskas 75c. 
Po 50c.: W. Galinis, P. Ru
sele ir J. Piontka.

Soho (Pittsburgh) Pa. A. 
Pipiras $1.50. Po $1.00: A. 
Žvirblis, K. Berukštis, A. Gri
gaitis ir J. Urbon. Po 50c. C. 
Melnis ir K. Šinkūnas.

New Kensington, Pa. APLA 
9 kp. $1.00; S. Bievičius 80c; 
50c. V. Virbickas ir Virbickie- 
nė; po 25c K. šūkis, A. Sheris, 
J. Yesadavičia, K. Aidukas, 
P. Povilaitis ir C. Stašenski. 
J. Skeris 20c. S. Bijevičia 50c.
Ant vietos suvažiavime surink
ta $101.00 naujai mašinai. Se
kanti draugai aukojo: Luko
ševičius, Philadelphia, Pa. 
$5.00; Daktaras $5.00; Mai- 
nierių Kvartetas $4.00. Po 
$2.00: drg. Stanys, K. Kam- 
brauskas, drg. Liepa, J. Brei- 
dunas, D. M. šolomskas, A. 
& M. Valilioniai ir V. Rudai
tis. Po $1.00: Lideikienė, 
Sasna, Burba, Mureikienė, 
Rainys, Baltulioniutė, Vilkai
tė, Kazokytė, Žukaitė, Mugo- 
nienė, Janušis, J. Orman, F. 
Waitkus, Laužaitis, O. Gir- 
nienė, Naravienė, Draugas, 
Petkienė, J. Mickunas, M. 
Vaičekauskaitė, Post, A. Bim
ba, Dagys, T. Vasikoniutė, 
Stanelis, Wareson, P. Pakal
niškis, G. Kuraitis, Levanas, 
Antaniuk, K. Joneliūnas, P. 
Taras, J. Urbonas, Senkevičie- 
nė, V. Tauras, S. Jasilionis, 
D. Krūtis, K. čiurlis, J. Za- 
jankauskas, V. Bovinas, M. 
Glaidanskienė, Burbienė, J. 
Juška, J. Nalivaika, G. Bukai
tis, J. Bimbienė, Pocius, J. 
Buivydas, Vogonienė, P. Beeis, 
P. Bieliauskas, M. Klimas, J. 
Thompson, J. Siurba, J. Ben- 
doravičius, A. Misevičius, V. 
Kartonas, R. Sandargienė, P. 
Marčiukas, A. Grikštas, S. 
Penkauskas, Vincas Škėma, A.

RUOŠKIMĖS PRIE DIDŽIULIO VEIKALO “IŠ MEILES”
Po “Laisvės” iškilmių seka didžiulis ir paskutinis šį se

zoną parengimas,—tai puiki ir žavėjanti melodrama “Iš Meilės”. 
Šio veikalo repeticijos eina po du ir tris kartus į savaitę. Po 
Jono Valencia mokytojavimu Lietuvių Liaudies Teatro geriau
siai parinkti vaidylos - aktoriai jau dabar žiūrėtojus sužavi, su
graudina ir prajuokina. Vaidinimas bus profesionališkas.

Visi brooklyniečiai ir apylinkės lietuviai, atminkite, kad 
“Iš Meilės” yra veikalas, kurio mes nematėme per 15-20 metą. 
Veikalą “Iš Meilės” ne visi ir ne visur galima suvaidinti—jam 
reikia profesionalių jėgų—artistų. Šio veikalo vaidinime, apart 
vaidylų. kurie turi principines roles, dalyvauja smuikininkas 
Jonas Velička, armonistas Dirigentis, Aidbalsiai, Aido Choras. 
Scenerijai šio veikalo reikalinga bažnyčia, malūnas. Jame da
lyvauja ubagai, kaimiečiai, jaunimas.

“Iš Meilės” mes vaidiname ne tik Brooklynui, bet ir apy
linkei. Iš artimų ir tolimesnių kolonijų lietuviai turi dalyvauti 
ir matyti šį kūrinį. Atminkite, kad mažesnės kolonijos neturi 
vietos, nei jėgų pastatymui šio veikalo.

Suvaidinimas tokio veikalo yra labai didelis darbas— 
svarbus kultūrinis darbas. Liaudies Teatras pasiryžo duoti kū
rinį ir duos daugiau tokių kūrinių. Bet toks darbas galima tik 
tada, jei mūsų draugai ir visa publika jį gerai, entuziastiškai 
parems. Todėl mes prašome talkos. Padėkt paskleisti žinias 
apie šį meno darbą—platinkite lapelius, parduokite tikietus. Čia 
darbas ne tik Lietuvių Liaudies Teatro, bet visų progresyvių lie
tuvių darbininkų ir profesionalu.

Tikietai galima gauti “Laisvės” įstaigoje. Taip pat seka
mos draugės ir draugai platina tikietus: Daugėlienė, Petraus
kas, Rainienė, Šertvietytė, Valentis, Depsiutė, Lazauskas, Balsys, 
Bovinas ir kiti. Pius Petrauskas yra Lietuvių Liaudies Teatro 
atstovas rnkimui skelbimu į programą. Mes prašome profesio
nalų ir biznierių pasiskelbti mūsą programoje.

Vaidinimas “Iš Meilės” įvyks gegužės 2 d., 5 vai. vakare, 
Labor Lyceum svetainėje, Brooklyn, N. V.

L. L. Teatro KOMITETAS.

Talandzevičius, J. Yotauta, 
Matulevičius, F. Klaston, C. 
Alex, S. Griškus, C. Pužaus
kas, J. Kupčiūnas, P. Janiū
nas ir Laukšienė. Po 50c.: J. 
Matačiunas ir J. Bimba.

Binghamton, N. Y.
TRUMPMENOS

“Laisvės” No. 83 paminėta 
apie palaidojimą Jurgio Bal- 
čo. Rašytojo padaryta klaida 
velionės varde, nes jo vardas 
ne Jurgis, o Gasparas.

:|t ❖ *

Jau virš savaitė laiko atgal, 
staiga suširgo Jonas Strolis, 
kuriam padaryta operacija li
goninėje. Jis sveiksta; yra na
rys LDS. ir ALDLD. kuopų.* *

Liet. Darb. Susivienijimo 6 
kuop. koncerte programos pil- 
dytojais bus, be Valukų ir In- 
driulytės iš Scrantono, šie vie
tos žymūs menininkai: There- 
se Kalesinskas su Martha Ku- 
rey—dainų duetas; Kari Ki- 
reilis su draugu—gitarų due
tas; Rita Slesoraitytė—pianis
tė; LDS kuopos dvieilis kvar
tetas, visuomet gražiai sudai
nuojąs vadovybėje H. Pagie- 
galienės; ir ukrainietės mer
ginos—styginis trijetas. Kon
certas įvyks balandžio 23 d., 
Lietuvių Svetainėje.* *

LDS. ir SLA. kuopos yra be
ne dvi skaitlingiausios organi
zacijos nariais šiame mieste. 
Pirmoji turės koncertą bal. 23 
d., o antroji—bal. 30 vaidins 
komediją “šalaputris.” Labai 
būtų gražu, jei abiejų kuopų 
nariai apsimainytų įžangos bi
lietais ir skaitlingai atsilanky
tų į abu parengimu. Parengi
mai vienas nuo kito už savai
tės laiko. O sykį į savaitę pa
sižmonėti—nėra perdažnai.

Puslapis Trečias

“Vienybės” korespondentas 
dejuoja, kad Tysliavos prakal
bose, bal. 4 d. “nebuvo maty
ti daug tokių kairiųjų ir de
šiniųjų lietuvių, kurie beveik 
nėra praleidę nė vienos kitos 
prakalbos”. Taigi, dabar čia 
ėmė ir neatsilankė... Mato
mai, jie jau įsitikino Tysliavos 
tarnavimu fašizmui. O įsiti
kinti galėjo iš pirmesnių to 
kalbėtojo pasakytų kalbų ir iš 
jo raštų.

Tas pats korespondentas 
kalba ir apie reikalingą vie
tos lietuvių vienybę, bet jo 
kalbos tonas taip ir rodo pirš
tu į, jo manymu, esamus “išsi
gimėlius” ir “avikailiais prisi
dengusius” lietuvius. Tai jau 
nebevienybė! Trumpata.

Tientsin, Chinija. — Pra
nešama, kad Sovietai čia 
parduosią dalį deimantų iš 
velionio caro Mikės karū
nos.

Haverhill, Mass.
Balandžio 7 d. mirė gerai 

žinomas Haverhillio lietuviams 
Antanas Vencius, 65 metų. Ve
lionis buvo tikintis.

Balandžio 12 d. Adam Sžu- 
galskis nušoko nuo tilto į Mer
rimack upę. Jis pasiklausė 
tilto prižiūrėtojo, kuri vieta 
yra giliausia. Jau 2 dienos ir 
dar jo nesurado. Saužudystės 
priežastis buvo šeimyniški ne
sutikimai.

Wagner Hat Corporation 
darbininkai ir darbininkės lai
mėjo streiką. Kompanija pri
vertė pripažinti CIO uniją ir 
sutrumpinti darbo valandas, 
vietoj 9, dirbs 8 ir mokestį pa
kels, bet dar nežinia kiek.

J. K.



Pirmad., Baland. 19, 1937 Puslapis Ketvirtas
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rasistų Teise ir Teisingumas”
R. Zenzavas

Pastaraisiais metais, kada Lietuvos 
darbo masės nebepakeldamos vis didė
jančio skurdo ir fašistų valdžios sauva
lės, vadovaujant LKP, vis plačiau įsi
traukia į revoliucinę kovą, Lietuvos fa
šistų valdžia griebiasi vis žiauresnio te
roro, reakcijos. Mieste ir kaime vyksta 
masinės kratos ir areštai, kalėjimai pri
pildomi vis naujomis partijomis kovojan
čių darbininkų ir valstiečių. Kovoj prieš 
augantį revoliucinį judėjimą fašistų 
žvalgyba vis dažniau griebiasi provoka
cinių bylų fabrikavimo metodų.

Kad ryškiau nušviesti tą terorą ir pro
vokacinius žvalgybos veikimo metodus, o 
taipogi ir tų provokacijų apvainikavimą 
fašistinių teismų komedijomis, “Kovoto
jo” redakcija talpina nekuriu charakte- 
ringesnių bylų aprašymus.

“K.” Redakcija.
I d. žvalgybos Teroras

1932 m. liepos mėn. 24 d. atvažiavo iš 
Panevėžio ir Rokiškio žvalgybos valdi
ninkai pas darbininką Balį Kirstuką, gy
venantį Valiuniškių kaime, Juodupės 
vals. Rokiškio aps. Visi žvalgybininkai 
buvo girti ir elgėsi labai šlykščiai, ypač 
su moterimis. Padarę kratą gyvenamo
se ir negyvenamose trobose ir nieko ne
radę areštavo jį ir išvežė į Rokiškį, iš 
kur po 5 dienų “tardymo” paleido. B. 
Kirstuką kaltino komunistiniu veikimu 
kaime. Žvalgyba nepasitenkino savo pir
mu žygiu, ji pasirinkus sau auką ją te
rorizuoja, persekioja iki neuždaro ją fa
šistinio teismo pagelba ilgiems metams 
kalėjiman. Todėl ir B. Kirstuką žvalgyba 
nepaliko ramybėj. Sekė viena kvota po 
kitos, vienas areštas po kito. Kiekvieną .. 
kratą ir areštą lydėjo vis žiauresnis žval
gybos agentų tyčiojimasis. Visų žvalgy
bos žiaurumų aprašymas užimtų daug 
vietos, todėl pasitenkinsim vienos kra
tos, arešto ir jų pasekmių aprašymu. Tų 
pačių metų rugsėjo men. 4 d. pas Kirstu
ką vėl atsibastė bjaurių žvalgybininkų 
būrys. Suėję į kambarius žvalgybininkai

• pradėjo daryt kratą; krėtė smulkiai ir 
kaip įmanydami gadino daiktus ir buto 
įrengimą: supjaustė suolus, išgriovė ka
miną, sudraskė knygas ir tt., vis jieško- 
dami komunistiškos literatūros. Nors 
per kratą nieko nerado, bet Kirstuką 
areštavo ir nieko jam nesakydami nu
sivarė. Nuvarė į Juodupę (7 klm.), už
darė jį daboklėn, kur išlaikė lį paros. 
Juodupės daboklė tai toks urvas, kuria
me padorus žmogus ir. savo šunies nę- 
laikytų: vienoj pusėj tvartas, kitoj pusėj 
prieš langą išeinamoji vieta, o viduj 
toks oras, kurio nė gyvulys nepavydėtų. 
Kitą dieną Kirstukas buvo pristatytas 
pėsčias iš Juodupės į Rokiškį (16 kil.), 
kur vėl išlaikė 4 paras, negeresnėj da
boklėj negu Juodupės. Penktą dieną at
ėjęs policininkas liepė Kirstukui rengtis į 
kelionę. Kirstukas išėjęs iš daboklės ir 
užklausęs ant arklio sėdinčio policininko, 
kur jis dabar bus varomas, šis pasakė:

/■marš tik pirmyn!” “Ne tavo dalykas, 
kur norėsim, ten ir varysim.” Vėlai va
kare Panemunėlio miestelyj Kirstukui 
davė “pasilsėti,” nes buvo labai nuvargęs 
ir nukankintos kojos. Uždarė jį visai be 
jokių langų daboklėj—urve, prie kurio 
priėjus jau iš tolo veržėsi kartus pelėsių 
kvapas. ^Rytojaus dieną kelionė buvo 
tęsiama toliau. Iš Panemunėlio į Ska-

• piškį. čia pasikeitė sargyba ir Kirstu
kui iš policininko šiaip taip pasisekė su-. 
Žinoti, kad jis varomas į Panevėžį. Va
dinas pėsčiam reikėjo eiti apie 80-90 
klm., visą savaitę kankintis įvairiose da- i 
boklėse, alsuojant jų smarvę ir renkant 
iš jų utėles, kurių visur knibždėte knib
žda, nors visiems žinoma, kad iš Rokiš
kio į Panevėžį eina gelžkelis ir kelionė 
juo trunka ilgiausiai,3 vai., Tai irgi vie
nas iš pavyzdžių, kaip žvalgyba kankina 
įtariamus darbininkus, varinėdama šim
tus kilometrų per daboklių etapus.

Išvargintą ir išbadėjusį Kirstuką poli
cija pristatė Panevėžio saugumo poli
cijai—žvalgybai. Pradėjo tardyt,. Tar
dymas susidėjo iš žvalgybininkų kolibji- 
iposi įvairiais bjauriai^ žodžiais,• grąsini- 
npių ir mušimų vien už tai, kad Kirstu
kas .neprisipažino ... žvalgybos kaltinime 
komunistiniame veikime. •

Išlaikiusi Panevėžio kalėjime 3 paras

ir nieko nepešusi žvalgyba buvo priver
sta drg. Kirstuką paleisti. Nespėjus 
Kirstukui grįžti į namus, už 3 d. jis vėl 
žvalgybos buvo areštuotas ir be jokios 
apkaltinimo medžiagos ir įrodymų tapo 
uždarytas Rokiškio kalėjiman, iš kur 
po 4 mėn. tupėjimo jam pasiseka iš ka
lėjimo pabėgti. Bet žvalgyba suuosčiusi 
kur Kirstukas slapstosi, 1934 m. sausio 
mėn. 8—9 dieną naktį apsupa tuos na
mus ir Kirstuką suima. Girti žvalgybi
ninkai sumuša jį šautuvų buožėmis, ty
čiomis sudrasko kratos metu jo daiktus 
ir nieko neradę nusiveža policijon. Čia su
žvėrėję policininkai jį dar smarkiau su
muša, surakinę rankas įmeta į daboklę, 
o rytojaus dieną perkelia į Rokiškio ka
lėjimą. Kalėjimo vargai irgi “atsilygino” 
—sumušė ir, užkalę geležinius viduram
žių pančius ant kojų, įmetė į kriminali
nių kalinių kamerą. Bet fašistų bude
liai tuo nepasitenkino ir už pabėgimą 
perdavė jį teismui, kuris d. Kirstuką nu
baudė 3 mėnesiais kalėjimo.

Ir taip sumušę, apkaustę pančiais ir iš
laikę apie mėnesį laiko vienoj kameroj 
su kriminalistais, Kirstuką surakintom 
kojom ir rankom išvežė į Panevėžio ka
lėjimą.

i ’ ' ' L ’ » • . . A H

II d. Fašistinio Teismo Komedija
Lietuvos fašistai skelbia, kad jų teis

mas nėra vienšališkas, kad jų teismas 
nėra nukreiptas prieš darbininkus ir 
darbo valstiečius. Bet toks fašistų me
las visiems aiškus. Fašistinis teismas yra 
fašistų įrankis kovai su pavergtais ir 
išnaudojamais darbininkais ir darbo val
stiečiais. Ir kada fašistinė žvalgyba pra
deda persekioti ir terorizuoti darbininką 
ar valstietį, tai tuomet žvalgybos terorą 
apvainikuoja tas jų neva vadinamas 
“teisingas teismas” be jokios kaltinamos 
medžiagos bei įrodymų įkišdamas tą dar
bininką ar valstietį ilgiems metams ką-, 
torgos kalėjiman. Taip fašistinis teismas 
pasielgė ir su d. B. Kirstuku. Šiuo pa
vyzdžiu mes norime parodyt darbo žmo
nėms, kaip be jokios apkaltinimo me
džiagos ar įrodymų sufabrikuojamos by
los ir kaip atrodo fašistų teismo komedi
jos.

Betupėdamas Panevėžio kalėjime d. B. 
Kirstukas gauna kaltinamąjį aktą, ku
riame sakoma, kad jis 1933 m. Rokiškio 
apskr, Juodupės valse. įvairiuose kai
muose kabinėjęs savo pagamintus pla
katus ir raudonas vėliavas, kuriose šaur} 
kiama: biedniokai, organizuotai , gintis 
nuo antstolių, nepirkti iš varžytinių val
stiečių mantos, kovot su fašizmu, ir t. t.x 
ir kad jis būk tai nuo 1930 m. priklausąs 
komunistų partijai. Fašistų teisėjai sura
šę d. Kirstukui tokį.kaltinamąjį aktą jo 
bylą perdavė spręsti. kariuomenės teis
mui. Tam reikalui Kirstuką iš Panevė
žio kalėjimo, apkaustytą pančiais, atvežė 
į Kauno kalėjimą ir 1934 m. balandžio 
mėn. 24 d. prie uždarų durų prasidėjo 
bylos svarstymas. Suprantama, kad prie 
uždarų durų sprendė bylą todėl, kad ne
ateitų darbininkai pasiklausyti ir pažiū
rėti fašistinio, teismo žulikiškos ir šlykš
čios komedijos.

Teisme be teisėjų ir kaltinamojo daly
vavo dar žvalgybos išstatyti ir teismą 
užkviesti liudininkai: 1) Jovaišas Jonas 
—Juodupės policijos viršininkas. 2) čės-, 
na Stasys—Rokiškių punkto žvalgybos 
viršininkas. 3) Balčiūnas Antanas— 
Mandagiškio V. K. gyventojas, buožė, 
4) Černiauskas Matas—Remeikių kaimų 
seniūnas. 5) Gaziunas Stasys—pasienio 
policininkas ir, 6), Žilinskas .. Kazy s—eks-» 
pertas, dailininkas, pakviestas nustatyti, 
ar išrašyti obalsiai ant vėliavos ir plaka
tų, kurie- buvo rasti įvairiuose. .kaimuose, 
padaryti Kirstuko ranka ar ne.
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Teismo pirmininkas generolas P. ŠniųT 

kšta užklausė .Kirstuką, ,ar Jis prisipą- 
žįsta kąltu, kad dirbo komunistų naudai, 
kad per paskutinius metus organizavų 
darbininkus, platino' komunistinę literą^ 
turą, kad dirbo ir platino vėliavas ir pla
katus. Kirstukas, būdamas nekaltas jam 
primetamuose kaltinimuose, pareiškė, 
kad jis nieko apie tuos dalykus nežinę 
ir kad visa ši byla jam yra sufabrikuota, 
išgalvota.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Kovo 25 dieną čia prasidėjo 
didelis čeverykų darbininkų ir 
darbininkių streikas, kokio 
dar niekados pirmiau nebuvo 
šiuose miestuose. Sustreikavo 
19-kos dirbtuvių darbipinkai. 
Streikui vadovauja C. I. O. 
unijos. Kovos lauke yra iki 
6,000 darbininkų. Prie unijų 
susirašė jau 5,400 darbininkų 
ir darbininkių. Jie reikalauja 
40 valandų darbo savaitės, 
15% pakelti algas ir pripa
žinti C. I. O. unijas.

šis streikas turi didelės 
svarbos, jeigu jis bus laimėtas, 
tai tada vadovystėje C. I. O. 
unijų susiorganizuos čeverykų 
ir audimo bei kitų pramonių 
darbininkai ne vien Maine 
valstijoj, bet ir Vermont, ir 
New Hampshire valstijose. 
Todėl, kapitalistai visų valsti
jų remia Auburn ir Lewistono 
kapitalistus kovoj, kad nuga
lėjus darbininkus. Vien Maine 
valstijos kitų įmonių turčiai 
davė $60,000 čeverykų fabri
kantams streiko laužymui. Ant 
streike esančių čeverykų dar
bo žmonių gula didelė atsako
mybė ir mes jiems turime gel
bėti. Dar prieš streiką Maine 
valstijos Prekybos Kapitalistų 
Susivienijimas pareikalavo nuo 
gubernatoriaus, kad jis pri
siųstų valstijos policiją. Pirmą 
streiko rytą jau stovėjo gink
luota policija prie fabrikų ; 
antrą streiko dieną policijos 
viršininkas išleido carišką įsa
kymą, kad ant 500 pėdų prie 
fabrikų nevalia pikietininkams 
prieiti, o dabar jau neprilei
džia net ant pusės mylios. Iš

Darbininkai jungia savo 
spėkas į C.I.O., organizuojasi, 
kad iškovojus geresnes darbo 
sąlygas, didesnes algas ir tei
ses organizuotis. Ateina fi
nansinė parama' streikieriams 
ir iš kitų miestų. Remia strei
ką ir pažangūs biznieriai, vie
na krautuvė duoda valgio 
strejkierių šeimynoms, kurios 
tik reikalauja, kiti duoda ang
lių ir automobiliams gazolino. 
Bet stambios įstaigos (Whole
sale) neparduoda C.I.O. unijai 
reikmenų, išimant vieną duon- 
kepyklą. Taigi, produktus 
tenka traukti iš Bostono ir ka
da sunkvežimiai veža juos, 
per Portlando miestą, tai tan
kiai sulaiko jieškodami viso
kių priekabių, nes žino, kad 
tai yra unijos darbininkąms 
reikmenys. Vietinis bankas at
sisako išmokėti čekius, jeigu 
tik jie yra išrašyti C. I. O. 
unijos vardu.

Bet darbininkai labai gerai 
laikosi kovos lauke, ypatin
gai kanadiški francūzai. Lie
tuviai darbininkai irgi laikosi 
neprastai. Pirma keli dir
bo, bet šiandien beliko tik vie
na garbės trokštanti moterė
lė. . .

Būna dideli susirinkimai, 
ypatingai buvo įspūdingas 
darbininkų susirinkimas ba
landžio 4 dieną Lewiston-Ar- 
mory Hali. Čia yra sėdynių 
dėl 8,000 žmonių, tai negalėjo 
visi atėję sutilpti. Klausėsi 
atydžiai kalbėtojų. Ūpas yra 
labai geras. Manoma, kad su
sirinkime dalyvavo iki 12,- 
000.

Balandžio 11 d. įvyko ant
ras susirinkimas, kuriame J. 
Meckecy pranešė, kad tarpe 
kovojančių čeverykų darbinin
kų vis labiau auga solidaru
mas, o fabrikantų tarpe reiš
kiasi demoralizacijos, nes vie-

BRIDGEWATER, MASS.
( Į.—    , , IZ

Mūsų Naujienos
Pas mus šiemet buvo daug 

susirgimų. Pirma nelaimė iš
tiko drg. Zinkų, kurį sužeidė 
automobilius. Jau serga keli 
mėnesiai, negali dirbti. Todėl 
vietiniai draugai, užjausdami 
jam, surengė “parę”, kad pa
remti finansiniai ir moraliai. 
Parengimas įvyko Bridgewa- 
terio Piliečių Kliube ir pasek
mės buvo geros, pelno liks 
daug. ,

Taipgi sunkiai sirgo drg. J. 
Gricius. Jis turėjo sunkią 
operaciją, bet po kelių mene- j 
šių pasveiko ir jau pradėjo 
dirbti. Bet susirgo draugė 
Gricienė ir dabar namuose 
serga. Jos liga šiuo tarpu ne
sunki ir yra vilties, kad grei
tai pasveiks. Todėl ir drau
gams Griciams buvo surengę 
“parę” Piliečių Kliube. Pub
likos susirinko skaitlingai. Tas 
draugams Griciams sukėlė ge
rą ūpą ir jie aukojo $5 dar
bininkiškiems reikalams—$3 
Lietuvos politiniams kaliniams 
ir $2 Ispanijos liaudiečiams.

Kiek laiko atgal buvo sun
kiai susirgęs drg. I. Katilis. 
Jam buvo suparalyžavę vieną 
pusę ir kelias dienas buvo be 
sąmonės. Bet dabar žymiai 
sveiksta ir jau sugrįžo iš li
goninės. Dabar jau gali vaikš
čioti ir kalbėti. Yra vilties, 
kad greitai visai pasveiks, ko 
mes jam ir linkime. Drg. Ka
tilis yra vienas iš geriausių 
mūsų miestelio veikėjų. Visą 
savo atliekamą laiką,jisai pa- 
švęsdavo darbininkiškiems rei
kalams.

Dabar rengiamės pilnu tem
pu prie drg. Andrulio prakal
bų, kurios atsibus 'balandžio

i ■
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suareštuota 49 nas G. padarė juodą akį fabr 
rikantui S., vieni iš jų jau nori 
taikintis su darbininkais, o kiti 
priešingi. .

j Balandžio .12 dieną „policija 
vėl puolė pikietininkus ir .su
areštavo 52, iš apie 300 dar
bininkų, kurie, norėjo išvesti 
į streiką vienos dirbtuvės dar
bininkus—Wood & Smith Co.

jie nak- Tai jau an^ru kartg.-. čia buvo.

karto' buvo 
streikieriai, vienas jų tarpe ir 
lietuvys ir visi nubausti po 
$10 pabaudos ir teismo lėšas 
sumokėti. Unijos advokatas 
perdavė bylą į aukštesnį teis
mą.

Balandžio 1 dieną buvo are
štuota 9 organizatoriai ir C.I. 
O. v.edėjas J. Mackesy. Jiems 
primesta išmislas, tyūk
ties laiku spėka nusivarę 4 
darbininkus į unijos raštinę ir 
juos prirašę. Jų byla dar ne
baigta.

Balandžio 9 d. buvo susirin
kus “grand džiūrė,” kad uni
jos organizatorius apkaltinus 
suokalbiavime. čia buvo pa
šauktas ir C. I. O. Naujos An
glijos organizatorius P. Hap- 
good. Kapitalistinis teismas 
organizatorius įkaitino ir 15 d. 
balandžio ruošiasi teisti. Juos 
teis teisėjas Manser, kuris gy
vena Aubume ir yra prietelius 
čeverykų dirbtuvių savininkų.

Taigi, prieš streikuojan
čius darbininkus veikia kapi
talistinės valstybės policija, 
milicija ir teismai. Fabrikantų 
Sąjunga pasamdė net 6 advo
katus, kurie įrodinės, kad 
C. I. O. organizatoriai būk 
prieš darbininkų valią iššaukė 
streiką ir tuo būdu .padarė 
fabrikantams 2 milionus dole
rių, nuostolių. Taip bendromis 
jėgomis; i išnaudotojai puola 
darbininkus. - • —

didelis pikiętavimas. Ęąland-,. 
žio 7 dieną ir aš patsai čia 
pikietavau su 150 kitų darbi
ninkų, bet ir tada policija pi
kietininkus išvaikė.

“Laisvės” No. 85 rašo drg. 
“šešėlis”, kad būk tos dirbtu
vės darbdaviai turi kokią ,ten 
sutartį su unija. Tas yra ne 
tiesa. Tuos paskalus leidžia 
tie, kurie ten dirba, pasiteisi
nimui.

Žmogmylis.

KAM PRIKLAUSO $25,000 
Už VAIKY AGIO HAUPT- 

MANNO AREŠTĄ?

Trenton, N. J.—Guberna
torius Hoffman pradeda 
teirautis, kam iš tikro pri
klauso valstijos paskirta 
$25,000 dovana už areštą 
Hauptmanno, kuris buvo 
nusmerktas ir numarintas 
kaipo pagrobėjas ir nužu
dytoj as lakūno Lindbergho 
vaiko.

• 23 d., vakare, Red Men’s Hall. 
Taipgi jau pradėjome rengtis 
prie vasarinio sezono veiklos, , 
Rengiamės ■ prie pikniko, kuris , 
atsibus gegužės 23 d., Grange : 
Parke., Tai mūsų tradicinis 
piknikas, kuris įvyksta kožni 
metai. Jame dalyvąuja ne tik 
vietos, bet ir iš visos plačios 
apylinkės svečiai. J. K.

Wilmerding, Pa.
Iš Mūsų Veikimo

Augščiausios P r i e g landos 
Lietuvių Amerikoje 18 kuopos 
susirinkime balandžio 4 d. pa
aukota iš kasos $10 Ispanijos 
liaudiečiams kovai prieš fašiz
mą. Ir da liuosanoriai drau- i 
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Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie, lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

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

mų, su paveikslais.

(Daugiau bus)

•ti U

; New Yorką,.neregiai darbininkai sudarei pįkįeta .li
niją prie Community Craft Weavers Auxiliary namo, 
reikalaujant 35 vai. darbo savaites ir $15 į savaitę.

Galima pirkti abi arba bile 
kurių vienų

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:

gai aukojo sekamai: Z. Kava
liauskas $1, po 50 centų J. Or
ia ir P. Praškiaučius; po 25 
centus, S. Taraila, M. Mačio- 
nis, F. Praškiaučius, J. Ramoš
ka, E. Masaliunienė, J. Mor
kūnienė, M. Zapareckas, J. 
Jodonis, V. Walentkonis, J. Pi- 
ontka, A. švežauskas, J. P. 
Zapareckas, M. Walėvičia. 
Smulkių sudėta 15 centų. Vi
so pasidarė $15.40.

Bravo, wilmerdingieciai, fa
šizmas turi būti nugalėtas!

Šią vasarą rengiama du pik
nikai, vienas birželio 13 d., o 
kitas liepos 11 d. Dalis pelno 
bus skiriama darbininkiškiems 
reikalams.

APLA. 18 kuopa progresuo
ja, turi virš 80 narių, stropiai 
rengiasi prie APLA. seimo. 
Delegatais į seimą išrinkti S. 
Taraila, S. Ivanauskas ir A. 
švežauskas.'

Kovo 25 d. čia kalbėjo drg. 
D. M. šolomskas. Geras kal
bėtojas. Apgailėtina, kad ma
žai klausytojų tesusirinko. 
Mat, priežastis gal buvo Vely
kos. Prakalbose aukų surink
ta virš trys doleriai.

Pas mus tūli žmonės per
daug “simpatizuoja” kovai su 
fašizmu, bet jokiu darbu prie 
tos kovos neprisideda. Tik 
daug kalba, klausinėja ir ste
bisi iš Ispanijos darbininkų 
narsumo, bet mažai padeda 
Ispanijos kovotojams kovą lai
mėti.

Darbininkai ir pas mus or
ganizuojasi, stoja į unijas. 
Kaip girdėtis, tai turės sunkią 
kovą su W.A.B. Kompanija.

18 kp. Finansų Rašt., 
S. Ivan.

BROOKLYN LABOR LYCEUN
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

( alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847 |

Telephone: EVergreen 8-9770

I J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Taipgi atmalia 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glen more 5-6111

J. BARKUS 
111-40—128th St., 

So. Ozone Park, N. Y. » , > M v * < i •

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

' Matthew P. Railas
>• (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
r f tyr \

; 660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

I Nuliūdimo,.valandoj,,.kreipkitės .pas mus, pafarnavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą’



Pirmad., Baland. 19, 1937

Įvairios Clevelando Žinios

M-ka.9 vakarais.

pla- 
radio 

būti 
d. iš

būti, kad oro bangos 
“blogą fašistų orą” 
Amerikai. Tokiu bū-

žiavima. 
dar prie 
buvę kiti 
mai.

del 
at-

----- 0— 
dalininkai ir drau-

Laukite Naujų Mokesčių; Gub. I gas oras buvus priežastis. Ga- 
Davey “Pažadai”; Gengste-, Įėjo taip būti, kad oro bangos 
rizmas “Sales Tax” Kolek- 
torių; Karpius ir Smetonos 
Radio Valanda; Taximenai 
Laimėjo; Mackenzie Admi
rolo Sūnus.
Pasirodo, kad Ohio valsti

jos politikieriai kitokiu būdu 
neišriš šalpos krizio, kaip pi
liečių apkrovimu našta naujų 
mokesčių. Nei viena iš stam
baus biznio politinių grupių 
nei nemano nuo šio riebaus 
kepsnio atsisakyti, kuomet yra! 
proga. Po priedanga trikam
pio kivirčo tarpe gub. Davey, 
valstijos seimelio atstovų ir 
miestų majorų, davarę šalpos 
klausimą iki katastrofingos 
padėties, republikonai su de
mokratais yra pilnai pasitenki
nę, kad jų planai lengvai pra
eis.

------ 0------
O juk visi pamename gub. 

Davey “pažadus” pereitą ru
denį, kaip jis tiešijo mus visus, 
kad jeigu balsuosite už jį, bal
suosite kartu už “no new tax
es”. Gi šiandie gub. Davey, 
kad pravedus lengviaus savo 
ir kitų darmojedų užmačias, 
gąsdina bedarbius su naciona- 
lės gvardijos šautuvais ir dur
tuvais, “rišt šalpos klausimą”. 
Jau parodė savo iltis 
Workers Alliance atstovų, 
silankiusių Columbuse.

——-0------
Smulkūs krautuvininkai 

skundžiasi Ohio valstijos 
“Sales Tax” skyriaus tvarka. 
Jie yra verčiami du syk su
mokėti “Sales Tax” mokesčius, 
kuomet didelės kompanijos 
“chain štorai” šimtus tūkstan
čių ’dolerių nusuka ir valstija 
jų nebaudžia. Mažus krautuv-; 
ninkus-biznierius valstijos “ih- 
spektoriai,” kaip prasižengė
lius prižiūri, o sukčius-stam- 
biuosius aplenkia ir nieko jiem 
nedaro.

atsisakė 
perduoti 
du ir neįvyko transliacija pri- 
švinkusio smetoniško oro.

------ 0------
Virš tūkstančio taximenu 

laimėjo algų pakėlimą $3 sa
vaitei ir komišiną 15% dau
giau nuo virš $37 įplaukų sa
vaitei. O iš karto kompanijos 
buvo atsisakę imt bile dides
nių algų klausimą. Bet kuo- 

|met pamatė, kad darbininkai, 
ypač kairiasparniai, 
vadovybę iš dešiniųjų, sutiko 
pakelti algas, kad pakėlus 
smunkantį prestižą konserva
tyvų ADF vadų, kurie per 18 
mėn. bijojo šaukti taximenu 
susirinkimus.

------ .0------
Balandžio 29 d. Engineers 

Auditorium kalbės tik ką iš 
Ispanijos pribuvęs Anglijos 
Admirolo MacKenzie sūnus 
Dovidas. Nežiūrint, kaip An
glijos valdžia, kuri susideda iš 
torių, gelbsti Ispanijos gen. 
Frankui ir nori, kad fašistai 
laimėtų prieš liaudį, visgi atsi
randa daugiau ir daugiau de
mokratijos šalininkų ir pačioj 
Didžiojoje Britanijoje. Dovi
das MacKenzie yra iš pasitu
rinčiųjų, betgi jis yra lojalistų 
ištikimas rėmėjas. Jis jau bu
vo paskelbtas žuvusiu ginant 
Madridą. Tėvai net jojo mirtį 
skausmingai' buvo paminėję. 
Dabar jis kalbės, kaip jis liko 
gyvas.

Puslapis Penktas

turės prieš pat rinkimus masi-1 pas. Darbininkai reikalauja ' darbdaviais unija nutarė pa- 
nį mitingą ir užkvies visų par
tijų, bei sriovių kalbėtojus, lai 
jie aiškina publikai savo plat
formas.

Draugo Lumbio Piešinys.
“Laisvės” laidoje, už balan

džio 10, tilpo labai puikus pie- 
šinys-paveikslas, draugo Lum- Louįs 
bio nupieštas. Aš tvirtai įsitiki- kad darbininkai “streiką“ *lai- 

j--. mgs>
giau duoda propagandos-aksti- dirbtuvės prezidento
nęs, kad šitas paveikslas dau-

nimo prie veikimo, prie akty
vumo, negu straipsnis. Taip,

LOWELL, MASS.
pakelti algą dešimčia centų sikviesti Connecticut valstijos ALDLD 44 kp. rengia prakalbas, 
ant valandos, gi bosas siūlo 
tiktai penktą nuošimtį ir tik 
nuo rugpjūčio mėnesio pradė
siąs pakeltas algas mokėti.

Streikui vadovauja C. I. O. 
(Committee for Industrial Or
ga n i z a t ion) organizatorius

> Tarre. Jis užtikrina,

darbo komisionierių
Tone iš Hartfordo.

Plačiau apie streiko eigą' 
bus parašyta vėliau.

M. Arison.

------ 0-------
Kita mažų krautuvnjpkų bė

da, tai “shyster’iai” advoka
tai, kurie tuos neteisingai “in
spektorių” iškolektuotus “sales 
tax” apsiima iš valstijos “sales 
tax’’ iždinės atimti. Taip jie 
išgavę iš krautuvninkėlio 
parašą atgauna pinigus, bet 
sau pasilieka nuo 66% iki 
75%. Kas čia, ar ne gengste- 
rizmas? Ir tas parodo, kaip 
mažas žmogus yra visaip iš
naudojamas, kuomet stambūs 
bizniai ne tik, kad neverčiami 
“sales tax” mokėti, bet jie dar 
gražaus pelno iš to pasidaro.

------ 0------
Karpius gyrė ir labai 

čiai garsino Smetonos 
valandą, kuri turėjo 
transliuota balandžio 12
Kauno radio stoties. Sako blo-

Lengvas Užsirūkymas 
Švelnus Artistų Gerklėms

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius ▼eatuvėm, 
parėna, krik&tynom ir kitokiem 

reikalaut.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

4®Joscnh Kelios dienos atgal “Laisvėje” buvo 
1 patalpintas draugo Andrulio prakal

bų maršrutas Mass, valstijoj. Ren
gimo komisija per neapsižiūrėjimą 
paskelbė, kad Lowellyje bus pasikal
bėjimas, bet ne. Lowellyje yra ren
giamos dideles prakalbos, balandžio 
19, 7 vai. vak., L. D. Kliubo Svet., 
838 Central St. Dalyvaukit visi, kas 
tik galėsite tą vakarą. Drg. Andru
lis, “Vilnies” redaktorius ir žymus 
kalbėtojas kalbės labai svarbiais pa
sauliniais klausimais.

Rengimo Komisija.
(91-92)

Belgrad, Jugoslavija. — 
Audra ant Dunojaus upės 
apvertė perkėlimo laivuką 
ir’ prigirdė 10 žmonių.mūs. Organizatorius suseke 

Mr. Co- 
siuntinėt 
atskirai, 

į darbą, 
už tokį 
būti pa-

hen pasikėsinimą 
darbininkams laiškus

tikra tiesa, kuri pataiko tie- siūlant jiems grįžti 
Tarre pareiškė, kad 
žygį Mr. Cohen gali 
trauktas teismas, kaipo tiesio
ginis laužytojas Wagner Ak
to. ’

Del geresnių derybų su

siog j akį mūsų ‘pasenusioms/ 
‘neturintiems’ laiko draugams 
ateit į susirinkimą, prakalbas,v • i *• C 7 A 7

veržia! pastudijuot literatūrą bei pa- 
mirt I y ! v j v • i’ rašyt žinutę.

—°—
Jau dabar “Vilnies” dalinin

kai, vajininkai ir rėmėjai mū
sų mylimo dienraščio vaka
ruose turėtume organizuotis, 

[kad clevelandiečių diktas bū
rys dalyvautų jo suvažiavime. 
Ypač vajininkai turėtų pasi
rūpinti savo atstovybę 
lingą turėti. “Laisvė” 
vieną iš savo geriausių

skait- 
turėjo 
kores

pondentų ir dalininkų šuva-1 
‘Vilnis” turi rengtis 
geresnio, negu yra 
praeityje suvažiavi-

?ašyt žinutę.
Po “Laisvės” Bendrovės 

Suvažiavimui
Jau bene 15 metų, kaip ten

ka dalyvauti “Laisvės” Bend, 
suvažiavimuose, bet man re
gis, ar ne pirmas toks smagus 
susiėjimas draugų buvo, tai 
šiais metais. Rodosi, viskas at
gijęs, lyg ir kokio naujo gai
vinančio eleksyro būtų apšlak
styta, ant visų atstovų ir “Lai
svės” štabo.

Vienas ir manau, kad nepa- 
taisytinas apsireiškimas yra, 
tai keblus programos pildy
mas svetainėj laike bankieto. 
Galima drąsiai sakyti, kad 
apie pusė publikos nėra pa
tenkinta iŠ priežasties trukš- Np'nCE is hereby given that License No.

• v. i-n • i i • HL 7520 has been issued to the undersignedmuojancių. .
Aidbalsiai, dainuoja tokia lin
ksma melodija, taip ritmiškai, 
o trukšmuotojai savo “melo
dijas” sėja. Arba draugai 
shenandoriečiai, taip iš toli at
vykę ir skambiai dainelių ai
das plaukia, rodosi, tik klau
sytis ir gėrėtis, o betgi šimtai 
kitų “melodijų,” savotiškos 
rūšies, plinta. Esu meno šali
ninkas ir gerai žinau, ką reiš
kia tokiam triukšme progra
mos pildymas. Ar nebūt gali
ma kaip nors geriau 
kyti ?

Labai gaila, kad 
man netęko dąlyvaut 
pondentų susirinkime, 
skaitau taip svarbiu, kaip ir 
pačios “Laisvės” B-vės suva
žiavimą. Atydžiai seku veik 
ištisų praeitų metų “Laisvėje” 
tilpusias korespondenijas, ir 
man atrodo, kad žymus pro
gresas padaryta. Daug mažiau 
savotiškų komentarų yra, min
čių tvarkesnis subendrinimąs 
ir ypatiškumų pranykimas. 
Vis tai progresas į gerąją pu
sę.

Skaitant korespond.

BEER WINE
Wholesale

LIQUOR
Retails

that License No.NOTICE is hereby given ___ _
B 4770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
28 Indian Wharf, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA LINDLEY
28 Indian Wharf, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6376 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5011-13 Avenue L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLYN A. MORAN and 
DENIS CALLAHAN

D-B-A Moran’s Bar and Grill 
5011-13 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

Padėkim, kad ir i to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 405 Livonia Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LEO S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givch that License No. 
RL 7506 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to'be consumed 
on the premises.

CHARLES KECK 
(Linden Bar and Grill)

299 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Bpverage Con
trol Law at 917 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS B. KESSLER 
(Murray’s Bar and Grill)

917 DeKalb Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 145 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

' LOUIS KOTTL
145 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. (
NOTICE is hereby given that License No. ' 
RL 7519 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 317 Chester Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TGNATZ REDKO 
(Chester Restaurant)

,317 Chester Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

| trol Law at 2154 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

MIKE CAPUTO 
A-K-A 273 Wyona Street,

2154 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

sutvar-

šiemet 
kores- 
ką aš

Taigi, 
gijos, jau laikas pradėti darbą 
dėl didelio ir skaitlingo vil
niečių suvažiavimo. Clevelan- 
das nuo to neturi pasilikti. 

------ 0------
Atlankius klinikoje d. Sky- 

stimienę, ji pirmiausiai už- ’ 
klausė: “Na, o kaip dalykai 
Ispanijoje?... Ar vis lojalis-Į Skaitant korespond. šuva- on the premises, 
tams sekasi?” Paaiškinus, kad žiavimo aprašymą, man labai! 
demokratijos šalininkai laimi, patiko draugo Andrulio kalba, 
d. Skystimienė smagiau jautė-, pasakyta koresp. antrašų ir notice Li=|gNo.
si. Atlankykite ją prie progos, pateikimas tam tikrų taisyklių 
Jos kambarys 351. Valandos 
nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7 
iki

Jei tūlų asmenybių praeityje bal
sai būtų buvę kitokiais, istorijos įvy
kiuose būtų buvus didelė permaina ir 
galimas dalykas tai būtų palietę ir 
platųjį pasaulį. Beveik kiekvienos 
tautos istorijos įvykiai parodo, kaip 
net ir viena pasakyta kalba gali da
lykus nusverti, ir dažnai pasukti visą 
istorijos kryptį.

Ištikro, balsas yra žmonijos did
žiausiu palaiminimu ir kaipo toks už
sitarnauja geriausios priežiūros, šia
me atsitikime įdomu pastebėti, jog 
daugelis operos, scenos, filmų ir ra
dio artistų, kurių balsai yra jų turtu, 
neseniai pareiškė, jog iš cigaretų jie 
labiausiai mėgsta lengvą užsirūky- 
mą, kuris yra švelniu jų gerklei. Ir 
kaipo pasėka to, jiems labiausiai pa
tinka Lucky Strike cigaretai.

Podraug gamta ir mokslas padaro 
Luckies lengvu užsirūkymu. Luckies 
yra pagaminti iš puikiausio tabako, 
kurį žinovai su didžiausiu rūpestin
gumu didžiausiose pasaulio rinkose 
išrenka.

Bet tik su šiuo geriausio tabako 
supirkimu Luckies išdirbėjų pastan
gos suteikti rūkytojams geresnį ci- 
garetą nesibaigia. Šiam tabakui tin
kamai išnokus ir išsistovėjus, jis 
perleidžiama per garsųjį Luck Strike 
’‘It’s Toasted” procesą.

šis “toasting” procesas prašalina 
tūlas šiurkščias visokiame tabake 
randamas priemaišas. Ir šio proceso 
vienu žingsniu yra tai panaudoji
mas ultra-violetinių spindulių. Kiek
vienas parinktas Lucky Strike taba
ko lapas netiktai gauna reikalingą 
saulės šviesos kieki, bet ir dar (to
liau nokinama sustiprintoj ultra-vio
letinių spindulių šviesoj.

Taigi, ačiū gamtai ir mokslui yra 
gaunama Lucky Strike cigaretuose 
lengvas užsirūkymas. kuris yra taip 
švelnus gerklei. Ir tai yra vienin
telis cigaretas, kuris suteikia “Toast- ' 
ing proceso gerklės apsaugą. Tą 
pačią gerklės apsaugą gauna ir ope
roj scenos, filmų ir radio artistai, 
kurių balsai yra jų turtu, ir kurie 
pasirenka Luckies kaipo savo ciga
retę

< -J
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WATERBURY, CONN.
Prašome Lietuvių Organizacijų 

draugijų, ne vien tik vietinių, bet 
apylinkės, nieko nerengti birželio
Nes minimą dieną vietos lietuvių 
darb. organizacijos ir lietuviai ko
munistai rengia didelį pikniką, Lietu
vių Parke, už Lakewood. Piknike dai
nuos Aido Choras iš Worcesterio, 
Jaunuolių Choras iš Torrington, Lai
svės Choras iš Hartford ir veikiau
siai bus daugiau meno spėkų. Gerų 
kalbėtoji) ir sporto. Bus vienas iš di
džiausių išvažiavimų kokis kada bu
vo tame parke. (91-92)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

i

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

i

$

Newark, N. J
Iš Visų Kampų Surinkus.
Komunistų Partija smarkiai 

rengiasi prie Pirmosios Gegu
žės. Vedama derybos su So
cialistų Partija, tačiau, abejo
tina, ar pavyks ją įtraukti į 

i bendrą apvaikščiojimą viso 
i pasaulio darbo liaudies šventę.

Praeitą metą, nebuvo taip 
sunku su socialistais susikalbė
ti, kaip šiemet. Atrodo, kad 
jie, vietoj progreso, regresuoja 
atgal. Yra keletas naujų ele
mentų, su kuriais negalima pri
eiti prie jokio konkretaus da
lyko. Sakoma, kad tie žmonės 
trockistai ir tik nesenai įstojo 
į Socialistų Partiją. Gaila, kad 
tų kelių elementų negali su
kontroliuoti partiją.

Miesto Galvų Rinkimai.
šiais metais, gegužės 12 die

ną Newarke įvyksta miesto 
valdininkų rinkimai. Jau par
tijos rėkia ir garsinasi, kad 
vienas už 
kamesnis 
saugosiąs visuomenės gerovę, 
jei busiąs išrinktas.
tai savo partijos kėlimas, o ki
tų žeminimas, bet kuomet 
tampa išrinktais, tai tada jau 
“užmiršta” ką laike rinkimų 
žadėjo savo balsuotojams-rin- 
kėjams, o pasirūpina pagelba 
fabrikantams, kapitalistams. 
Tai jau tokia buržuazijos lo
gika šiuose rinkime uo
liai dalyvaus ir Newarko lietu
viškos organizacijos, kurios

ir nurodymų.
Taipgi, draugas Sakataus- 

kas teisingai pataikė į tašką, 
žymėdamas korespondencijų 
trūkumą iš Newarko, Eliza
beths, ir jų apylinkių. Tikra 
tiesa. Plakite šių kolonijų ra
šė jus iki jie bus 
ir turės “laiko,” 
Lumbio piešinio,
po apylinkę ir pastebėjus įvy
kius pasiųsti žinių į “Laisvę.”

G. Albinas.

nepersem 
pasak drg.
apsidairyti

Bridgeport, Conn
Gražus Teatras

antrą geresnis, tin- 
dėl darbininkų ir

žinoma,

Baland. 10 d. Liet. Jaunų 
Vyrų Svetainėje buvo suloštas 
teatras “Liet. Laisvės 
tojai.” Surengė Lietuvių 
gijų Viešas Knygynas, 
kos atsilankė nemažai.

Turiu pasakyti, kad 
las neblogas, o aktoriai visi 
gerai atliko savo roles. Gir
dėjau, kad Bridgeport akto
rius žada kviesti ir į kitus 
miestus. Draugai nepadarys 
klaidos, kviesdami bridgepor- 
tiečius. •

Veikalas atvaizduoja, kaip 
Lietuvos liaudis įvertina iško
vojimą Lietuvos laisvės, nors 
ji jos šiandien neturi. Veikale 
perstatoma, kokią brangią kai
ną Lietuvos žmonės užmokėjo 
už laisvę.

Streikas Casco Dirbtuves 
Darbininkų

Kovos lauke' randasi 500 
darbininkų. Jie laiko susirin
kimus Rakoczi svetainėje. Jau 
ąptra savaitė kova eina. De
rybose tarpe darbininkų ir 
darbdavio tebėra didelis tar-

Kovo- 
Drau- 
Publi-

to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic BeveraRe Control Law at

| 1838 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, ( 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

IRVING GEVIRTZ '
1838 Nostraąd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 11226 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. >

HERMAN BORSTEIMANN
3340 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 11185 has been issued to the undersigned 

' to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS RUSSO 
60 St. Nicholas Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4487 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2265 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEDFORD PALACE, INC.
2265 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4746 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
458 Utica 
County of 
premises.

veika-

at retail under Section 76
L __ ___ ~_______________

Avenue, Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed on the
MORRIS FELDMAN

(Boro Diner)
Avenue, Brooklyn, N. Y.458 l/tica

NOTICE is hereby given that the following 
License numbers have been issued to the 
undersigned to sell beer at' retail under 

, Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 
■ Law at the following addresses, Borough of 

Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
S. B. 21 Location-Picnic House-Prospect Pk. 
S. B. 22 Location-Shelter House-Prospect Pk. 
S. B. 23 Location-Boat House-Prospect Park. 

SAMUEL T. ROBINSON
Prospect Park, Brooklyn, N. Y.

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

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

HARTFORD, CONN.
Taisome visokių rūšių stiklus
Aš nąudpju vien tik geriausias 
medžiagas ir, stiliaus, kokį tik 
galima,.gąut, ft pąts, atlieku 

tekinimus ir aplipinimus.
Tel. 2-6848

X

f
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Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

Brooklyn, N. Y

I

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

i

raišo dantis be skausmų ir 
labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA..

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg Ii <

■

•Y
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S !

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

DR. L. ZINS
Virš 25 Mętų Praktikos

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

Valandos 9 A. Mx iki T P% M. 
S'ekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

■>; Hąrrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 9^0 

KIRPIMAS

SKUTIMAS J
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, cielų rugių, sen- 
jvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
keksų-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,

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abęlnas Nusilpimas’, i 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor-1 
rhoįdai ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų prięžastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
kebluinai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spmduliai. Serumų Įleidi
mai ir ciepiiimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1G61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR AP1EUNKES ŽINIOS
ew York as pradeda būti ’ p 

pusėtinu konkurentu Reno biz- I 
niui, nes tik vienam teismabu- Į 
tyje ir tik per penketą valau- 1 
du trečiadienį išduota 15 di- 
vorsų

DIDELIS BAZARAS
Daugelis Neišgalinčių 
Daktaro Priežiūros

Sulyg leidinyje “Mūsų Slau
gės” paduotų skaitlinių, šia
me didmiestyje yra labai daug 
šeimynų, neišgalinčių daktaro 
priežiūros.

Bėgiu pereitų metų Miesto 
Sveikatos Department© klini
kose lankėsi apie 400,000 mo
kyklos vaikų, kuriuos ten pa
siuntė mokyklų slaugės, nes jų 
tėvai neišgalėjo vesti juos pas 
privatišką daktarą. Ši skaitli
nė nepaliečiai tuos šeimų na
rius, kurie nelanko mokyklų 
neigi tas šeimas, kur nėra 
lankančių mokyklas.

Dantų klinikas lankė 300,- 
000 mokinių, akių — 50,000. 
Gi vaikų jieškančių darbo eg
zaminus laikė 48,000 vaikų.

Šiemet sueina 40 metų nuo 
įvedimo vaikų sveikatos egza
minų mokyklose. Tas naudin
ga sveikatos atžvilgiu. Tačiaus 
to negana, kadangi daugiausia 
tik paraginama tėvai vesti vai
kus pas gydytojus arba duoti 
vaikams geresnį maistą. Vie
nok tas ne visada gelbsti, ka
dangi didžiuma tokių tėvų tik 
dėlto ir yra apleidę savo vai
kų sveikatos reikalus, kad ne
turi ištekliaus.

Reikia daugiau spaudimo į 
valdžios organus, kad įvestų 
pilną sveikatos priežiūrą vi
siems vaikams.

Trauki Teisman—Apsižifirėh
Mrs. Esther Ausi an d er ir 

Max Kessler, vieton tapti lai
mėtojais bylos, likosi kaltina
maisiais rakete. Dalykas buvo 
taip. Trejetą metų atgal tin
kas užkrito ant Kesslerio ir jį 
sužeidė. Jis dabar apskundė 
savininką, sakydamas, kad jis 
turėjęs po $6 į dieną nuosto
lių negalėjimu dirbti. Auslan- 
derienė taip paliudijo. Bet 
skundžiamųjų liudininkai sa
ko, kad' jis tik uždirbdavęs po 
$12 į savaitę. Dėlto skundėjas 
ir liudininkė kaltinami rakete 
—bandyme per apgaulę išsi- 
provot pinigų.

Prašo Mokyklų Vedėjų Remi 
Taikos Streiką

LDS Metinis Balius
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo pirma kuopa rengia 
metinį balių. Jis bus sekmadie
nį, balandžio 25 d., “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Pradžia 5 vai. va
karo. įžanga perkantiems ti- 
kietus išanksto tik 25c, o tą 
vakarą prie durų — 35c. Kas 
norite tikietus nusipirkt išan
ksto, kreipkitės į “Laisvės” ra
štinę pas L. Kavaliauskaitę, 
šokiams bus gera orkestrą, 
tad rengkitės visi.

Kviečia Rengėjai.

Neduoda Nainy, Bet 
Deportuoja

"laisves” Piknikas 
Brooklyne

Rengia

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas
280 UNION AVENUE

Neima Streiklaužiško 
Darbo, Bet Sėdi

Prasidės 7 Valandą Kiekvieną Vakarą
“Viskas ko aš noriu, tai 

progos kiek užsidirbti ir trok
štu kada nors turėti su savim 
vaikus savo namuose,“ liūdnai 
kalbėjo Tony Benedetti.

Visuomenes Gerovės De- 
partmentas išgavo įsakymą 
Tonį su šeima išdeportuoti iš 
dabartinių namų, 101-05 89th 
St., Ozone Park, Queens. Jisai 
būtų pirmas deportantas iš 
vienos valstijos kiton tik už tą 
prasikaltimą, kad jis biednas.

Penketą metų atgal Penn- 
sylvanijoj mirė jo žmona, ir 
jis su penkiais vaikais čion 
pribuvo jieškot darbo, bet ne
rado ir keturis metus išbuvo 
ant pašalpos, o jo vaikai prie
glaudoj. Dabar jis turi darbą, 
bet jį nori deportuot, kad jis 
ir jo šeimyna iš biednumo bu
vo našta visuomenei. Tačiaus 
niekas negali išaiškinti, kaip 
jis galės paliauti buvęs ta naš
ta, kada jį išdeportuos į Penn- 
sylvaniją.

Dienraščio “Laisvės” 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
linkės lietuvius dalyvauti “Lai
svės” piknike 4-tą dieną liepos 
(July).

“Laisvės” Administracija.

Balandžio 23 atsidarys bazaras su perstatymu “ŠA- 
LAPUTRIS”. Puiki vieno veiksmo komedija. Sulos 
Lietuvių Liaudies Teatro Grupė vadovystėj J. Valenčio.

Balandžio 24—Dainos ir kiti pamarginimai.
Balandžio 25—Lietuvių Liaudies Teatro Grupė sulos 

svarbiausias scenas veikalo “Iš Meilės”.
Balandžio 30—Bus puikių solo dainininkų.
Gegužės 2—Bus Monologų ir Dialogų vakaras.
Gegužės 8—Lietuvių Liaudies Teatro Grupė sulos svar

biausias scenas veikalo “Ant Bedugnės Krašto”.
Gegužes 9—Bus Juokų Vakaras.
Gegužės 14—Pypkininkų kontestas.
Gegužės 15—Reklamų vakaras.
Gegužės 16—Bus duodama puikiausis koncertinis ir 

muzikalis vakaras.

♦

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

>šv. Jurgio Draugijos Piknikas.
Šiuomi pranešame, kad Šv. Jurgio 

Draugijos piknikas bus šeštadienį, 
26-tą d. birželio (June), Dexter 
Park, Elderts Lane, Woodhaven. Pra
šome kitų draugijų tą dieną nieko 
nerengti ir kviečiame dalyvauti mū
sų piknike. Rengimo Komitetas.

sė

ti& <
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Lietuvių Liaudies Teatras

Nira valandų sekmadieniais.

Išteisino Užmušus;
(91-93)

pa-

ACCOHHOU ATIOnj

Mokyk Vaikus AtsargumoUnija Reikalauja Pripažinimo
♦

su-

PERMANENT WAVE
UŽ *

NATURAL - LAX - HERB TEA

Pi- 12
MEDI IN
CINAL 1 BOXne-

Order, čekį už $1.00 bei dau-

P.AHLEXPELLER

“Laisvės”
Choro na-

TRIS SIŪTUS LINDO 
PER TRIS SIENAS

BTIAM ROOM 

MORUI U ii KATMS

ba-
sve-

, - LI HIM E N T

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

apie vei-
E. Bensonas.

STREET, BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

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

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Taip pat per visus 10 vakarų, apart trumpos 
programos, bus šokiai.

Įžanga į kiekvieno vakaro bazarą 10c.

STEAM OIL
CROQUIGNOLE
PERMANENT
$5 VERTRS 

Ekspertai
Operatoriai ųp • > 

pilnai su šiuo 
skelbimu

Be Mašinos €4 
Permanent r“

Plaukai atgaivinami bu 
link originališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų. 426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties.

Ifcį- 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

^Smarkus ištrynimas —’W.’ 
B malonumas ir palengvini- JF 
0 mas kuomet muskulai
g geliami.
F PAIN-EXPELLER f
j žinomas lietuvių šeimoms F
F . jau per tris gentkartes. .S
1 .•t.™*,____________

Reikalingas vyras, kuris apžiūrėtų 
namą ir kurą. Jis turi ir miegoti 
tame name. Valgis neprirokuojamas. 
Kreipkitės prie: Flushing Russian 
and Turkish Baths, 29-31 Morrell St., 
Brooklyn, N. Y. (89-92)

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Specialės kainos savaitei.

PARDAVIMAI
Parsiduoda karciama su namu, 

vienuolika fornišiuotų kambarių. Bi
znis ilgai išdirbtas, gera proga pa
sidaryt gerą pragyvenimą. Kaina 
$6,500.00. Del daugiau informacijų, 
kreipkitės pas W. S., 48 Houston 
St., Newark, N. J. (91-97)

Mokytojų Unijos Lokalas 5- 
tas atsišaukė į visus vidurinių 
mokyklų vedėjus remti Stu
dentų Taikos Streiką, kuris 
šaukiamas balandžio 22. Atsi
šaukimas išleista dar prieš 
švietimo Tarybos išleistą grą- 
sinimą, kad imantieji dalyvu- 
mą mitinguose už mokyklos 
sienų studentai būsią baudžia
mi.

Mokytojų Unija sako, kad 
Studentų Unija ir kitos šau
kiančios tą streiką organizaci
jos padarė didelių nusileidi
mų, kad tik gaut kooperaciją 
vedėjų ir kitų viršininkų, taip
gi mokytojų.

Vienuolika pašalpgavių 
di Šalpos Biure 4th Avė. ir 
54th St. protestuodami prieš 
šalpos viršininkų bandymą iš
siųst du jaunuoliu dirbti ant 
dokų prie T. Hogan ir Son. 
Unija juos nepriima darbui 
minėt,oj vietoj, tad jaunuoliai 
atsisakė dirbti, kol negaus uni
jos ženklelį. Gi 11 kitų jau
nuolių nusistatymą remia sė
dėjimo streiku.

Lankėsi “Laisvėje”
šeštadienio rytą “Laisvėj” 

apsilankė Mateušas Vaitkus iš 
Worcester. Jis seniau gyveno 
Brooklyne. Dabar buvo atvy
kęs į svečius pas mūsų skaity
toją drg. Papienę, tai ir dien
raštį aplanke. Rep.

Gegužės Antroji Irgi 
Bus Didelė Diena

Newyorkieciams Gegužės 
Pirmoji jau gerai žinoma sa
vo didžiulėm demonstracijom 
ir paradu. Bet šį metą ir antrą 
dieną bus kas nors naujo, ne
paprasto. Tos dienos vakarą 
didžiojoj Madison Sųuarė 
Garden Svetainėj bus atidary
mas Jaunų Komunistų Lygos 
Aštuntos Nacionalės Konven
cijos. Atidarymo mitinge kal
bės žymieji Komunistų Parti
jos vedai William Z. Foster 
ir Earl Browder, taipgi Gil 
Green ir Angelo Hemdon, jau
nų komunistų vadai.

Mitinge dalyvaus virš 1,000 
jaunų delegatų ir svečių iš vi
sų Jungtinių Valstijų.

Tikietai jau parsiduoda vi
suose darbininkų knygynuose. 
Jų kainos nuo 25c iki $1.

Teisėjas L. B. Brodsky 
naikino bylą prieš salesmaną 
Robert Exton, kuris mirtinai 
sužeidė namo prižiūrėtoją Jo
seph Johansen, 49 metų, kam 
pastarasis spyręs Extono aklą 
šunį, pridergusį koridorių.

Visi tie, kurie norėtų maty
ti namų prižiūrėtoją bėgiojant 
paskui jų šunis su nosine, ne 
su padu, smagiai plojo. Bet 
nužudytojo Johanseno giminės 
ir abelnai švaros namuose my
lėtojai piktinosi tokiu nuos
prendžiu.

Kaip tik tuo pat laiku, tik 
kitam teismabutyje ir kitas 
teisėjas Aurelio nubaudė 25 
šunų savininkus užsimokėti po 
$5 už naudojimą šaligatvių 
šunų išsivalymui sakydamas, 
kad “apdergti šaligatviai da
ro nemalonų reginį.”

Mobilizuoja Spėkas Vaidini
mui Veikalo “Iš Meilės” 2 d.

Gegužės, Labor Lyceum.

Balandžio 16 d. turėjo savo 
susirinkimą prisirengimui prie 
to milžiniško veikalo, kurį ne 
bile kolonija gali perstatyti. 
Čionai reikalinga daug artis
tiškų ir muzikalių spėkų, o 
Brooklynas jų turi gana daug, 
ir tos spėkos jau beveik pri
rengtos. Visas prisirengimo 
darbas jau padalytas tam ti
kroms komisijoms.

Tikietų galima gauti pas 
Lietuvių Liaudies Teatro artis
tus, Piliečių Kliube, 
raštinėj ir pas Aido 
rius.

Vėliau parašysiu 
kalo eigą.

J. Mokola Gavo Pilnus 
Laisnius

Derybos Tarp Unijos 
Ir Woolworth Co.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina dirbti res- 

taurante ir pagelbėti virtuvėje. 
Valandos yra nuo 10 iš ryto iki 8 v. 
vakaro. Alga nuo $10—15 į savaitę 
Sekmadieniais nereikės dirbt. Patyri
mas nereikalingas. Dėl daugiau in
formacijų kreipkitės pas: John Ju- 
revich, 148 Grattan St., kampas Va- 
rick Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. Ever
green 8-8792.

Kavinių Darb. Unijos Loka- 
lo 302 atstovai šį rytą derė
sis su F. W. Wool worth virši
ninkais sudarymui sąlygų su
tarčiai tarp unijos ir septynių 
tos kompanijos krautuvių, 
New Yorke, kurios turi kavi
nes. Derybos paliečia 500 dar
bininkų.

Derybos pradėta unijai at
sišaukus j majorą LaGuardiją, 
prašant padėti atnaujinti pasi
tarimus, kurie buvo pradėti 
pereitą mėnesį ir kuriuos kom
panija nutraukė.

Transporto Darbininkų Uni
ja įteikė Third Avenue Rail
way Kompanijai reikalavimą 
pripažint uniją darbininkų at
stovu kolektyvėms deryboms, 
taipgi paliauti terorizavus uni- 
jistus darbininkus.

Minėta kompanija yra savi
ninke visų New Yorko, Bronx, 
Queens ir Yonkerso gatveka- 
rių, ir busų Bronxe.

Michael J. Quill, unijos pir
mininkas, kaltina kompaniją 
pravaryme trijų unijistų pe
reitą savaitę, taipgi pašauki
me policijos į darbininkų mi
tingą, kurį jie laikė kompanijos 
šapoj ir barnioj prie 3rd Avė. 
ir E. 65th St. pereitą ketvirta
dienį.

Toj šapoj dirba daugiausia 
augštai lavinti mašinistai ir jų 
padėjėjai, o jiems mokama tik 
po $16 iki $22 algos. Mitinge 
dalyvavo 350 iš 400 dirbančių 
šapoj ir visi dalyviai išėjo iš 
mitingo su unijos guzikučiais. 
Ar stebėtina, kad bosai “pa
pyko!” Unijos guzikutis visa
da turi kai ką bendro su dar
bininkų didesnėmis algomis 
ateityje, o tas mažina bosų 

’■ pelnus.
Gatvekarių ir busų operato- 

? riai gauna nuo 42 iki 63 cen- 
| tų į valandą.

Teisiamiems nėra pietų 
Yorkvillės teismabutyje, nors 
jie ir turėtų už ką nusipirkti. 
Tyrėjams pribuvus, rasta pus
tuzinis kalinių, kuriem neva
lia valgyt, tačiau teisėjai ir 
advokatai buvo išėję pietų.

Vyriausiomis priežastimis 
važiuotės nelaimių vaikams 
yra nežinystė pačių vaikų ir 
publikos abelnai. Nei vienas 
vaikas iš šimto nesupranta pa
vojaus, kada jis žaidžia gat
vėj.

Paprastai vaikai vaduojasi 
vien greitumo akstinu, jiems 
tik rūpi greit pasiekt aną pu
sę gatvės, pasivyti bolę, greit 
važiuoti dviračiu. Jie nežiūri 
trafiko šviesų ar prižiūrėtojų 
ženklų ir susimaišo pavojin
guose prietikiuose. Daug neat
sargumo paeina nuo tėvų ir 
auklėtojų nepaisymo išlavinti 
vaikus eit skersai gatvę tik pa
skirtuose punktuose ir visuo
met saugotis.

Trafiko Stotis “K.”

Unija Derisi Su Hearns

Dept. Krautuvių Unijos ir 
krautuvės darbininkų atstovai 
pradėjo derybas su Hearns 
krautuvės savininkais. Vienu 
iš reikalavimų yra prašalint 
Wilmark Šnipų Agentūrą, 
taipgi pripažint uniją, $21 mi
nimum algos, 44 vai. savaitės 
ir daug kitų reikalavimų. Ten 
dirba 1,500 darb.

Pašalpos Tyrimas Nevyksta
Tammanės sumanytasis “pa

šalpos tyrimas” nevyksta. 
Aną dieną majoras LaGuardia 
nepasirašė $50,000 paskirtų 
tam tikslui. Gi penktadienį ir 
kontrolierius Taylor atsisakė 
balsuot už paskyras. Manoma, 
kad paskyrų klausimas vėl 
kils antradienį.

Joseph Mokola, kuris prieš 
tūlą laiką nupirko nuo p. Ka- 
smočiaus restoraną ir išsigėri- 
mų vietovę, gavo pilnus lais- 
nius pardavimui alaus, degti
nės ir vyno.

Mokolos ištaiga — kampas 
Ten Eyck' ir Lorimer Sts., 
Brooklyne.

Pirmas Didelis Streikas 
Maspethe

Italai ir Vokiečiai 
Maršuos Gegužinėj

Didžiojo New Yorko italai 
ir vokiečiai rūpestingai ren
giasi Gegužės Pirmai, kad su
daryti skaitlingiausias kolum- 
nas Gegužiniam Parade.

Kas liečia lietuvius, veikiau
sia irgi greit išgirsime kai ką 
naujo po lietuvių konferenci
jos, kuri sušaukta 18-tos 
landžio popietį, “Laisvės” 
tainėj.

Sakoma, kad vokiečiai
darys mažiausia 10,000 mar- 
šuotojų, ispanai — 25,000, 
italai — 15,000.

Gegužinio Parado skaitlin- 
gumui šiemet daug padės dar
bininkų organizacinis pakili
mas, bet nemažai prisidės ir 
tas, kad Gegužės Pirma pri
puola subatoj-šeštadienį.

Valgykite Medų
“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.

STtAM ROOM

National Can Kompanijos 
šapoj, 52-08 Grand Ave., Mas- 
pethe, iškilo didelis streikas. 
Dalyvauja 1,200 darbininkų. 
Jie visi išpildė aplikacijas įsto
jimui į Amalgamated Asso
ciation of Iron, Steel and Tin 
Workers. Ši unija yra dalimi 
Komiteto Industriniam Orga- 
nizavimuisi (CIO). -

Penktadienį streiko centran 
darbininkai sunešė šimtus te
legramų, kuriomis bosai jiems 
įsakė grįžti darban. Streikie- 
riai to nepabūgo. Jie pasiliko 
streike ir prie jų prisidėjo dar 
du šimtu iki tol tebedirbusių 
mašinistų. Paskiau bosai vėl 
kvietė juos grįžt darban, pa
žadėdami derybas už 10 die
nų, bet streikieriai ir to ne
klausė.

Prie šapos būna masinis 
kietas kas rytą ir vakarą.

Philip E. Cook, atrodo, per
sunkia! dirbo už tris siūtus ir 
©verkautą. Jis kaltinamas 
juos pavogęs iš šapos 44-04 
28th St., Astoria. Bet jis turė
jęs išgręžti sienoj skylę į gre
timą krautuvę, išlupti grindis, 
kad dasigaut į skiepą ir iš ten 
išgręžti skylę į tos šapos skie
pą. Gal būt, kad jis manė pa
naudot patyrimą . pelninges- 
niam grobiui kur kitur, bet 
neteks, nes tapo areštuotas.

Įskaitant
Shampoo 

Finger Wave 
ir pakirpimai

LOngacre 
5-3278

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

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

Loft Pasidavė Unijai

Nors formalės sutarties 
padaryta, tačiau sakoma, kad 
pasėkoj kelių dienų streiko, 
Loft saldainių-kavinių darbi
ninkai gaus po $2 daugiau al
gos į savaitę, $20 minimum 
sodės pardavėjams, apmoka
mus viršlaikius, panaikinama 
padalyti šiftai.

Nušauto Jaunuolio Tėvam 
$2,000 už Sūnų.

Pereitot lapkričio 18-tą po- 
licistas Marks Mandel palaikė 
už plėšiką ir nušovė 18 metų 
Norman Drohlįch. Dabar mies
to Aldermanų Taryba nu
sprendė duoti tėvams $2,000. 
Byla buvo užvesta ant $50,- 
000. Tėvų advokatas sako, kad 
bus užvesta $25,000 byla prieš 
patį policistą. Drohlichai gy
vena 22 Bartlett St.

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po terminą pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

' 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 60c. Prisiųskite Money Order, čekj už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:

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




