
KRISLAI
Neis, kaip sviestu patepta. 
Mums pažįstamas baubas. 
Buvo pataikyta į akį. 
Lietuviškam fronte. 
Ir vėl graži auka.

Rašo A. B.

Nereikia nusigąst, jeigu
C.I.O. (Komitetui Industrinio 
Organizavimos) kaip kur ne 
viskas išdega šimtu procentų.
Toks galingas judėjimas negali 
eiti taip, kaip sviestu pateptas.

Prieš C.I.O. piestu stoja pra
monės karaliai. O dar jiems 

« talkon pasiskubina Amerikos 
Darbo Federacijos biurokratija. 
Fabrikantai moka vienus orga
nizuotus darbininkus pastatyti 
prieš kitus. Jau keliose pramo
nėse Federacijos unijas fabri
kantai pasiėmė savo globon 
prieš C.I.O.

Pietinėse valstijose kasyklų 
baronai Federaciją pastatė 
prieš C.I.O. Edison elektros 
kompanija pripažino Federaci
jos uniją ir nesiskaito su C.I.O. 
unija, nors darbininkai jau 
senai pasisakė už C. I. O.

Komunistai griežtai stovi už 
unijų vienybę. Jie smerkia Wil- 

> liam Greeno skaldymo politiką.

* Dar viena problema. Bosai ir 
jų spauda jau apšaukė C.I.O. 
judėjimą “raudonų jų”1 judėji
mu. Be to, ne visi C.I.O. orga
nizatoriai ir vadai permato šitą 
fabrikantų skymą. Jie irgi bijo 
“raudonojo” baubo.

Visa tai mes matome. Kas 
daryt ten, kur tas baubas iš
kyla? Reikia kantriai ir nuo
saikiai išaiškinti darbininkams, 
kad tai yra bosų skymas šio 
baubo pagelba padalinti ir su
daužyti C.I.O. judėjimą.

Nesenai šioj vietoj kalbėjo
me, kad sklokos čyfas Stilsonas 
pabūgo ir pabėgo nuo PhiladeĮ- 
phijos debatų. Jis teisinos, kad 
neturįs laiko prisirengti apgy
nimui sklokos mizernos politi
kos. Su debatais, esą, reikia pa
laukti iki rudens.

Kiek tame teisybės, dar tik
rai nežinau, bet girdėjau, kad 
kaip tik tą pačią dieną, balan
džio 25 d., tas pats Stilsonas 
esąs apsiėmęs sklokai kalbėti 
kitam mieste ir tarkuoti Komu
nistų Partijos politiką bendro 
fronto ir liaudies fronto klausi
mu. Vadinasi, ten laiko neturė
jo, o čia turi. Mat, ten būtų 
reikėję žodžius paremti faktais, 
o čia jis galės sapalioti, kas tik 
užeina ant seilės.

Stilsonas paspruko nuo deba- 
tų. Philadelphijos Tautiškas Pa- 
šalpinis Kliubas rengia bal. 25 
d. prakalbas. Man ten prisieis 

, kalbėti bendro fronto ir liaudies 
fronto klausimu. Esame dėkin
gi kliubui, kad suteikė mums 
progą išaiškinti Philadelphijos 
lietuviams mūsų poziciją šiuo 
taip svarbiu reikalu. Ypatingai 
Kliubo pirmininkas d. Zaleckas 
gerai darbuojasi. Visi ‘'Lais
vės” skaitytojai turėtų jam ir 
visam kliubui pagelbėti sušauk
ti skaitlingą publiką.

Ne viskas ramu ir Clevelan- 
de. šį sykį didelės bėdos apsė
do Smetonos pateptą didvyrį 

, Karpių. Jo panosėje įsikūrė 
► naujas laikraštis “Lietuvių ži

nios.” Karpiaus “Dirvos” biz
niui peilis po kaklu.

’ “Laisvės” bankiete Philadel- 
phijoj surinkta $106 paramai 
Ispanijos liaudies fronto kovo
tojų. Labai graži auka. Visur 
mūsų publikos pritarimas Ispa
nijos žmonėms yra nuoširdus, 
šiltas.

• Maskva. — Sovietu komi
saru pirmininkas Molotov 
šaukia darbininkus budėti 
prieš pramonės gadintojus 
ir tėmyti svetimšalius spe
cialistus.
2-24 Karo Stovis prieš strei 
kuojanėčius Maine Čevery- 
kų darbininkus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 
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Ispanų Liaudies Armi
ja Apgula Toledo 

0----------------------------------------------------------
Madrid, bal. 22.—Respub

likos kariuomenė atmušė 
šturmingą. kontr-ataką fa
šistų už poros mylių į šiau
rę nuo Toledo. Nukovė ke
lis šimtus priešų ir nustū
mė juos dar mylią atgal lin
kui paties miesto. Dabar 
respublikiečiams telieka tik 
viena mylia iki Toledo. Šis 
miestas randasi už 41 my
lios į pietų vakarus nuo Ma
drido.

Liaudies armija panauji
no užpuolimo mūšius prieš 
fašistus Cordobos fronte ir 
sėkmingai stumia juos at
gal linkon Belmezo ir į pie
tų rytus nuo Pennaroya. 
Liaudiečiai išmušė priešus 
iš svarbių aukštumų ir su
ėmė nelaisvėn 60 fašistų ka
reivių.

Lenkijos ir Rumunijos Valdo
vų Tarpsaviniai Vizitai

Varšava.— Lenkijos už
sieninis ministeris J. Beck 
išvažiavo į Rumunijos sosti
nę Buchąrestą. Ateinančią 
vasarą Lenkijos preziden
tas I. Moscicki rengiasi at
silankyt pas Rumunijos ka
ralių t Carolį, o Carolis—pas 
Moscickį. Norima prieiti 
prie geresnio politinio ir 
ekonominio s u s i p r atimo 
tarp tųdviejų šalių. Taipgi 
suprantama, kad Lenkų 
valdžia stengiasi pakreipt 
Rumuniją prieš Sovietų Są
jungą.

Sovietai Turį 60 Submarine 
Ir Šimtą Torpedinių Laivukų 

Vladivostoke
Tokio. — Japonijos karo 

laivyno ministerija savo iš
leistoj knygelėj bal. 21 d. 
sako, kad Sovietai turi dau
giau kaip 60 submarinų, 100 
torpedinių laivukų ir tuzi
ną nedidelių šarvuotlaivių 
Vladivostoko p r i eplaukoj. 
Japonų laivyno ministerija 
taipgi susirūpinus, • kad So
vietai budavojasi naujus 
ledlaužiusr po 10,000 tonų 
įtalpos. Supranta, kad tie 
ledlaužiai galės būt naudo
jami pralaužimui kelio so
vietiniams karo laivams per 
'Ledų Vandenyną, šiaurėj. 
Tada Sovietai galėtų per
siųsti kanalais karo laivus 
iš Baltijos Jūros į šiaurinę 
Baltąją Jūrą ir Ledinį Van
denyną ir pasiekti Vladivo
stoką ir kitus punktus Toli
muose Rytuose.

ROCKEFELLERIS PER
KA ANGLIS Iš SOVIETŲ

New York. — Rockefel- 
lerio Centras per savaitę 
pirko 17,523 tonus iš Sovie
tų atgabentos anglies. Nes 
Amerikoj negali gaut taip 
geros anglies. Pernai vien 
Naujosios Anglijos valstijo
se parduota 500,000 tonų to
kios sovietinės anglies.

Tokio. — Japonija nori 
draugiškumo sutarties su 
Anglija, prieš Sovietus.

DERYBOS DĖL KANA
DOS AUTO. DARBININ
KU STREIKO BAIGIMO

Toronto, Canada, bal. 22. 
—Toronto provincijos mi
nisteris pirmininkas Hep
burn ir General Motors kor
poracijos bosai jau pradėjo 
tartis su Jungtine Automo
bilių Darbininkų Unija, dė
lei streiko baigimo prieš tos 
korporacijos fabriką Osha- 
woj. Hepburn išanksto išsi
derėjo, kad derybose neda
lyvautų ’atstovai nuo Indus
trinių Unijų Organizavimo 
Komiteto. Bet unija pri
klauso prie šio komiteto ir 
nežada nuo jo atsimesti. 
Tuo būdu Hepburn atsidu
ria keistoj, nelogiškoj padė
tyj.

Soperton, Georgia. — Vi
sam amžiui įkalintas B. Cal
houn, 16 metų, už nušovimą 
14 metų mergaitės B, D. 
Darley.

Sovietai Steigsią Lėktuvų 
Stovyklą Šiaurės Poliuje
Maskva. — Sovietų lakū

nas P. G.‘ Golovin pereigą 
pirmadienį nuskrido į Ru
dolf salą, tik už 560- mylių 
nuo šiaurės poliaus, žemės 
“ašies galo,” kur viešpatau
ja amžina žiema.

Valeras Čekalov, vienas 
iš žymiausių sovietinių la
kūnų, sako, jog “netoli ta 
valanda, kad narsūs mūsų 
lakūnai užims tą iki šiol ne
prieinamą sklypą žemės 
skritulio”; reiškia, Sovietai 
steigs ten lėktuvų stovyklą, 
kaip kad supranta Associat
ed Press, kapitalistinė žinių 
agentūra.

ANGLŲ LAIVŲ KOMPA
NIJOS JAU DERISI SU 
LAIVAKROVIŲ UNIJA?
Montreal, Canada, bal. 22. 

—Pranešama, jog Anglijos 
garlaivių komp. Cunard 
ir Furness jau žada derėtis 
su Tarptautine Laivakrovių 
Sąjunga, priklausančia prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos.

Visuose Amerikos uostuo
se paskelbta streikas prieš 
tų laivų linijas. Reikalauja
ma pripažint uniją, nesam- 
dyt darban neunijistų ir pa
kelt laivakroviams algą.

IŠSPROGDINTA 6 BOM
BOS CHICAGOJ

Chicago, Ill.—Čia ir prie
miesčiuose bal. 21 d. buvo 
išsprogdintos šešios bom
bos. Dvi buvo padėtos sta
tomuose namuose, kur dir
ba neunijiniai darbininkai. 
Todėl policija priekabiauja 
prie unijos. Viena bomba 
išsprogdinta garaže E. H. 
Reck’o, statė jų unijos sek
retoriaus. Dvi kitos bom
bos sprogo namuose dviejų 
viršininkų Kedzie Smetonos 
kompanijos, kuri lenkty- 
niuoja su kitomis pieno 
kompanijomis, kurios “ka
riauja” už kostumerius, vis 
žemiau numušinėdamos pie
no kainas.

Killingi, Estonijoi, per 
filmos eksploziją judžių te
atre žuvo 5 vaikai.

310 IŠ 450 AMERI
KIEČIU UU0SN0R1Ų 
JAU ŽUVĘ ISPANIJOJ
London. — Iš 450 ameri

kiečių liuosnorių Ispanijoj 
teliko jau tik 140. Kiti žu
vo mūšiuose su fašistais,— 
rašo N. Y. Times korespon
dentas H. L. Matthews, at
vykęs šiomis dienomis iš Is
panijos į Londoną. Jis sa
ko, kad ir Anglijos Komu
nistų Partijos “žiedai,” ko
votojai už liaudies valdžią, 
paklojo savo galvas Ispani
joj. Apskritai 60 iki 70 pro
centų liaudiškų savanorių 
jau esą nukauti. Daugiau
sia svetimšalių kovotojų 
prieš fašistus yra francūzų, 
paskui seka vokiečiai, ang
lai, italai, amerikiečiai (ta
me skaičiuje ir lietuviai), 
paskui mažos grupės lenkų, 
cechų, vengrų, austrų ir kt. 
Pirmiau už respubliką ka
riavę 30,000 kitataučių liuo
snorių, bet apie 10,000 jų 
jau žuvę.

Sovietų pėstininkų liuos
norių karių nebuvo ir nėra 
Ispanijoj. Yra tik sovieti
nių lakūnų, tankų vairuoto
jų ir kitų speciąlistų. N.Y. 
Times korespondentas at
randa, jog 90 iš kiekvieno 
šimto respublikos gynėjų 
yra ispanai. Dabar užsie
niniai ■ liuosnoriąi <yra in
korporuojami jau į mišrias 
Ispanijos armijose brigadas 
ir daugiau nebūsią statomi 
veikti atskirai.

KARO STOVIS PRIEŠ STREIKUOJANČIUS 
MAlNEdČEVERYKŲ DARBININKUS

Lewiston, Maine, bal. 22. 
—Įvesta faktinas karo sto
vis Lewistone ir Auburne 
prieš streikuojančius darbi
ninkus Cushman, Corbin ir 

ikitų čeverykų fabrikų. Vi
sur šeimininkauja. koman- 
dieriai 3,000 milicijos, nors 
gubernatorius L. O. Bar
rows šneka, būk “nesą” ka
ro stovio.

Streikas vedamas prieš 
kokias 20 dirbtuvių. Jis 
tęsiasi jau visą mėnesį.

Pereitą trečiadienį polici
ja sulaikė kelis tūkstančius 
streikierii^L ir pritarėjų, 
maršavusių iš Lewistono į 
Auburną, ir žiauriai užpuo
lė masinius streiko pikietus

Ispanijos Respublikie- 
čiai Jau Arti Teniel
Celadas, Ispanija. — Res

publikos kariuomenė, ata
kuodama fašistus, grumiasi 
linkon Caude miestelio, tik 
už kelių mylių nuo priešų 
tvirtumos Teruel.

Išmušdami priešus iš Ce- 
lado, respublikiečiai pagro
bė vieną didelę fašistų ka- 
nuolę, kelias mažesnes, ke- 
lioliką kulkasvaidžių, 300,- 
000 kulkų ir kelis trokus.

Kaip Pusiau Sumažino CCC 
Trokų Nelaimes

Washington. —Vyriausy
bė įdėjo greitumo “valdyto
jus,” kad CCC pašalpinių 
darbų trokai megali grei
čiau važiuot kaip 35 mylias 
per valandą. Nuo to laiko 
pusiau sumažėjo trokų ne
laimės.

Lietuvio Laiškas iš 
Liaudiškos Ispanijos 

f

FAŠISTAI IŠ KERŠTO
NAIKINA MADRIDĄ

IR JO GYVENTOJUS
“LAISVEI”:

Žmoniškumo jausmų ver
čiami, mes keli Argentinos 
lietuviai, kaip ir sąmoningi 
pasiryžėliai proletarai iš vi
so pasaulio, atsidūrėme ko
vingosios Ispanijos liaudies 
tarpe, kad per bendrą ko
vą sykį ant visados nušluot 
nuo žemės paviršiaus slibi
ną fašizmą šiuo atveju, kuo
met jis pasikėlė prieš buvu
sią beginklę Ispanijos liau- 
dį.

Šiandien rasdamiesi šia
me revoliuciniame sūkury
je, jau neabejodami gali
me sakyt, kad liaudies lai
mėjimas užtikrintas, nežiū
rint to, kad prieš galą Mus- 
solinis ir Hitleris, besiner- 
dami iš kailio, deda visas ir- 
paskutines jėgas, prisiųsda- 
mi ispanų fašistams ištisus 
pulkus savo armijų ir nau
jo viškiausius ginklus.

Importuotų Ispanijon už
sieninių fašistų žvėrišku
mas tiesiog neapsakomas. 
Jeigu jie kur negali atsilai- 
kyt prieš liaudies kariuome
nę, tai. bėgdami vykdo bai
siausias žudynes prięį civi
lius gyventojus, vyrus, mo
teris ir vaikus; tai nors 
tuomi pasidžiaugia. . Fašis
tų žvėriškumą ir masinį ei- 

prie Cushman ir Corbin dir
btuvių. Atakavo streikierius 
troškinančiomis ašarinėmis 
bombomis ir buožėmis. Ke
lis streikierius, vyrus ir mo
teris, sužeidė. Besiginant 
streikieriams, buvo plyta į 
galvą sužeistas ir valstiji- 
nės policijos oficierius G. 
Fowler.

Kiek pirmiaus teismas iš
davė indžionkšiną prieš 
streikierius ir nupasakojo, 
būk jie laužą -šalies Darbo 
Santikių Įstatymą.

Streikui vadovauja unija, 
priklausanti prie Industri
nio Organizavimo Komiteto 
(CIO). ’
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Beveik Visi Ispanijos 
Tankai Esą iš SSRS
London. — P r a n ešama, 

kad beveik visi Ispanijos 
valdžios tankai esą gauti iš 
Sovietų Sąjungos. Gal Is
panų valdžia gavo ir ka- 
nuolių iš Sovietų, bet sovie
tinių šovinių jinai neturi.

Respublika turi savo še
šis didelius ginklų ir amu
nicijos fabrikus ir daugelį 
mažesnių karinių dirbtuvių.

48 Valandų Darbo Savaitė 
Moterims ir Jaunuoliams 

N. Y. Valstijoj
Albany. — New Yorko 

valstijos seimelis nutarė, 
kad samdytojai negali verst 
moteris ir 16-18 metų jau
nuolius dirbt ilgiau kaip 48 
valandas per savaitę, valgy
klose, viešbučiuose ir tūluo
se kituose darbuose.

vilių žmonių žudymą iš jų 
pusės patvirtina pačių faši
stų laikraščiai, kurie gėrisi, 
kad tiek ir tiek “kiaulių” iš
žudė. Taip jie vadina respu
blikos piliečius, papuolan- 
čius fašistams į nagus.

Bet, nepaisant viso prie
šų barbariškumo, liaudies 
kariuomenė triumfuoja, su 
kiekviena diena užimdama 
naujas pozicijas. O atsar
goj “namie” liaudis taipgi 
nesnaudžia: visu tempu ga
mina reikmenis kovos fron
tui ir bet valandą, reikalui 
esant, sulig pašaukimo, pa
sirengus stot į frontą, nuo 
mažiausio iki seniausio.

Per trumpą laiką, kiek 
teko patirti atsargoj, gyve
nimas Ispanijoj jau žymiai 
pasikeitęs. Bedarbių jau 
nėra, o dirbančių sąlygos 
žymiai pagerintos. Mat, jau 
nėra rangovų-išnaudotoiu, 
o viską kontroliuoja darbi
ninkų komitetai-sindikatai.

Tai tiek tegaliu draugams 
pranešti iš pirmų dienų mū
sų gyvenimo šiame panau
jintame pasaulyj, naujai 
perbudavotamė, nors dar ir 
ant senų pamatų; bet jau 
viskas gyvenama naujai.

. Baigdamas šias trumpas 
informacijas, prašau drau
gų, būkite geri man siunti
nėti “Laisvę,” nes lietuviš
kos literatūros čia nėra, o 
apie lietuvių judėjimą visgi 
nesinori taip greit užsimirš
ti.

Su draugiškais 
linkėjimais

E. Talalis,
Albacete, Ispanija, 
Kovo 26 d.

Ispanija Negavo Paramos iš 
Francijos Valdžios

London. — Pagal N. Y. 
Times korespondento prane
šimus, Ispanijos liaudies 
valdžia beveik niekad nega
vo paramos iš Francijos 
valdžios. Sako, jog nuo pat 
“naminio” karo pradžios 
Francijos Blumo valdžia se
kė Anglijos politiką, kas lie
čia Ispaniją.

Fašistų Lėktuvai Nuolat 
Bombarduoja Bilbao

St. Jean de Luz, Franci- 
ja. — Anglijos karo laivas 
“Forester” atvežė 227 pabė; 
gelius iš Bilbao. Pabėgėliai 
sako, jog fašistų lėktuvai 
taip staiga ir taip dažnai 
užpuola bombarduot Bilbao 
miestą, jog nėra kada gy
ventojams pasislėpt skie
puose. Bilbao žmonėms 
skaudžiai trūkstą^ maisto.

Bridgewater, Mass.
Balandžio-April 23 d. (šį 

vakarą). drg. V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius, iš 
Chicagos, kalbės Portugalų 
salėj, Broad St., kaip 7:30 
vai. vak. šias prakalbas 
ruošia ALDLD 71 kp. Ren
gėjai prašo visus skaitlingai 
dalyvauti ir išklausyti drg. 
Andrulio prakalbos.

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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

Madrid, bal. 22.—Ispani
jos fašistai kanuolėmis ir 
priešlėktuvinėmis pat ran
komis jau vienuolikta diena 
bombarduoja Madrido cen
trą Gran Via, vadinamą 
“ispanišką Broadway.”

Kas minutė 'atlekia po 
du tris fašistų šovinius. Tuo 
būdu per desėtką dienų fa
šistai išžudė virš 200 neka- 
riškių madridiečių, daugį 
moterų ir vaikų.

Manoma, kad tuo kerštin
gu miesto naikinimu ir žu
dymu fašistai nori nukreipt 
liaudiečių jėgas nuo Univer
siteto Miesto, kur jie laiko 
apsupę 3,000 fašistų. Visi 
ligšioliniai desperatiški fa
šistų bandymai išlaisvint 
apsuptuosius buvo skau
džiai atmušti.

Amerikinės telefonų kom
panijos “dangorėžis” taipgi 
apdaužytas fašistų šovi
niais, bet jis negriūva. To 
didnamio skiepas dabar pa
verstas ligonine, kurion ga
benama sužeistieji madri
diečiai.

Ispanų Fašistai Grasina Šau
dyti Francūzų Lėktuvus
Irun, Ispanija. — Karinis 

fašistų komendantas Irune 
perspėjo Franc. - ambasa; 
dorių, kad fašistų lakūnai 
šaudys Francijos prekybi
nius orlaivius, skraidančius 
iš Franciios miesto Biar- 
ritzo i Bilbao, Ispanijos re
spublikos prieplauka šiau
rėj, ir atgal i Franciią. Fa
šistai sako, kad tie francū
zų orlaiviai laužą “bepusiš- 
kumą.”

Rumunijos Karalius Ištremia 
Savo Brolį Nicholą

Bucharest, Rumunija. — 
Rengiasi skristi į Italiją 
kunigaikštis Nicholas, bro
lis karaliaus CaroJ’io. Jis 
yra ištremiamas iš Rumu
nijos. Carol atėmė visas 
karališkas teises iš Nicholo 
neva už tai, kad Nicholas 
atsisako skirtis su savo pa
čia, paeinančia iš “prasčio
kų” veislės ir dar “diyorsi- 
ninke.” Bet tikroji priežas
tis, kodėl Nicholas yra bau
džiamas, yra tame, kad jis 
buvo slaptas vadas fašistu 
“geležinės gvardijos.” kuri 
rengėsi nuverst karalių Ca
roli. o nasodint ant sosto jo 
brolį Nicholą.

90 Procentų Ispanijos 
Oficierių su Fašistais

Madrid.—Pačioj pradžioj 
sukilimo prieš Isnanijos val
džia generolas Franco nu
sivedė su savim 90 iš kiek
vieno šimto armijos oficie- 
riu. Todėl valdžiai prisiėjo 
ant greitųjų pramokint dau
gi puskarininkių ir kareivių 
į komandierius.

Berlynas. — Hitlerio val
džia uždarė universitetuose 
pedagogijos kursus. Peda
gogija mokina, kaip sėk
mingai kitus mokinti ir au
klėti.
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LIETUVOS ŽINIOS

LDP Kliubaš. Tie draugai, ku- žiu ūkiu, jie dabar laimingai 
rių yardai čia yra sudėti, tai su gyvena. Manomą, kad tuo norė

jo pasekti ir Žukas — Karuža, 
kuriam bet vis tik toks' triukas 
nepavyko. (“L. Žin.”)

Puslapis Antras

/

Kas Ištikimiausiai Gina Ispanijos 
Demokratiją?

Pora dienų atgal Associated Press ži
nių agentūra pranešė iš Ispanijos, kad 
vyriausybės šalininkai suėmė keletą šim
tų anarchistų, o kai kuriuos jų prisiėjo 
net sušaudyti. Tai padaryta tam, kad 
palaikius armijoje discipliną, kurią anar
chistai bandė palaužti. Pasirodo, kad 
tie sutvėrimai darė lojalistų kovotojuo
se įvairius suokalbius ir kenkė visai ko
vos prieš fašistus eigai.

Nereikia nei abejoti, kad anarchistams 
padeda trockistai, kurie jau senai pasi
rodė fašistų šnipais ir agentais. Susidė
ję į vieną krūvą jie gali nemažai pakenk
ti visam nuo fašistų gynimosi dalykui. 
Todėl reikia pasveikinti Valencijos vy
riausybę už pradėjimą griežtos kovos su 
tuo netikusiu elementu.

Toji pati Associated Press skelbia, kad 
geriausiais prieš fašistus kovotojais Is
panijoj pasirodė komunistai. Jie ima vi
są reikalą rimtai, atsidavusiaį ir taktiš
kai. Pas juos yra disciplina, jie šiuo 
tarpu nekalba apie tai, kad reikia tuč
tuojau steigti vienokią ar kitokią Ispa
nijoj tvarką, bet kovoja, idant ūmiausiai 
nugalėjus fašistus. Kai fašistai bus su
trėkšti, tuomet bus laikas ir vieta kalbė
ti apie tvarką. ; ’ ..

Mu'ms ia:bai sva*rbu, kad pasaulis ban
do atskirti komunistus nub*Anarchistų ir 
trocklstų. Iki šiol daugelis bandė (tiks
liai ar ne tiksliai) komunistus sumaišyti 
su anais elementais ir jiems primesti 
tuos darbus, kuriuos atlikdavo anarchis
tai bei trockistai.

Kieno Išlaidomis?
Prezidentas Rooseveltas pareiškė ne

keisiąs šiemet taksų ant įeigų, bet pra- 
,vesiąs ekonomiją ir sulaikysiąs didelių 
jšlaidų darymą.

Kaip žinia, J. V. biudžetas jau kelinti 
metai nesuvedamas: kur kas daugiau iš
leidžiama, negu įeina iždan. Aišku, to
kia padėtis negali ilgai tęstis, kadangi 
tas privestų kraštą prie baisios infliaci
jos. 1,,

Kaip gi p. prezidentas mano įvesti 
griežtesnę ekonomiją? Kieno lėšomis tai 
daroma?

Jis bando tą viską suvesti darbininkų 
ir biednųjų farmerių lėšomis. Preziden
tas pasimojo sumažinti WPA darbus, jis 
pasimojo apkarpyti teikiamą paramą 
biednięsiems farmeriams, ypačiai nuo- 
muotojams. Jis pasisakė už sutaupymą 
kelių šimtų milionų biednuomenės lėšo
mis.., .

Prezidentas Rooseveltas visai nelabai 
senai aiškiai pasakė, kad trečdalis mūsų 
tautos, t. y., mūsų krašto gyventojų, yra 
nedavalgę, prastai apsirengę ir nepaken
čiamuose butuose gyvena. Tai buvo tei
singas pasakymas ir dėlto niekas su pre
zidentu nemano ginčytis. Bet ar suma
žinimas išlaidų WPA.darbams ir kt. fon
dams, iš kurių teikiama šiokia tokia pa- 
gelba bedarbiams (kurių dar vis tebėra 
apie 10 milionų) padėtį pataisys? Kaip 
tik atbulai: toji padėtis bus pabloginta, 
biednuomenės gyvenimas pasunkintas.,

Vadinasi, nieku būdu negalima sutikti, 
kad sumažinimas tiems reikalams iždų 
padėtį pataisys. Kaip gi tad ją galima 
pataisyti? Visųpirmiausiai reikalinga 
uždėti didesni taksai ant kapitalistų, ku
riems šiuo tarpu kišeniai pučiasi nuo ne
paprastai didelių pelnų, gaunamų iš pra
monių, bankų, ir t. t. Uždėjus didesnius 
taksus, būtų didesnės įeigos ir. tuo būdu 

it valdžia padidintų fondus, iš kurių gelbs- 
tima biednuomenės gyvenimui. Be to, 
turi būti sumažinamos išlaidos kariniams 
prisirengimams, kadangi Amerikai nėra 
jokio karo pavojaus.

S

Šitaip turėtų būti rišamas klausimas. 
Be abejo, to Amerikos darbo žmonės ir 
reikalaus.

Šių metų Pirmąją Gegužės demonstra
cijose darbininkai kaip tik to ir privalo 
reikalauti iš valdžios.

Didesnių algų, trumpesnių darbo valan
dų, daugiau pašalpų bedarbiams, WPA 
darbų praplėtimo,—tai vis šūkiai, kurie 
turi būti iškalti Tarptautinės Darbinin
kų Šventės Dieną. Aplink tuos šūkius 
privalo demonstruoti milionai darbinin
kų—daugiau, negu kada nors mūsų ša
lies istorijoj!

3,500 Vilniečių Pramogoj
Tuo pačiu laiku, kai Philadelphijos lai- 

sviečiai linksminosi didžiuliam “Laisvės” 
bankiete (pereitą sekmadienį), Chįcago- 
je draugai vilniečiai turėjo savo milži
nišką parengimą. Tai buvo Vilnies Ra
dio Kliubo koncertas, kuriame dalyvavo 
visos Chicagos ir apielinkės pažangieji 
lietuvių darbininkų chorai ir eilė solistų. 
Pokilis įvyko didžiausioj Chicagos sve
tainėje, Ashland Auditorijoj. Pati “Vil
nis” apie šią pramogą rašo:

Tai pirmas toks skaitlingas koncertinis 
parengimas “Vilnies” gyvavimo istorijoj. Ši
tas įvykis, kuriame dalyvavo apie 3,500 
žmonių, parodo augančią įtaką dienraščio ir 
viso lietuvių darbininkų judėjimo plėtimąsi 
ir stiprėjimą.
Chorams buvo suruoštas kontestas— 

teikiamos dovanos už geriausį pasižymė
jimą dainavime. Teisėjais pakviesta sve
timtaučiai muzikos žinovai. Pirmutinę 
dovaną laimėjo Kanklių Choras, vado
vaujamas J. Kenstavičiaus; antrą—Chi
cagos Lietuvių Pirmyn Choras, vado
vaujamas K. Steponavičiaus; trečią — 
Naujosios Gadynės Choras, vadovauja
mas Jurgio Steponavičiaus. Kiti chorai 
gavo mažesnes dovanas. Viso, vilniečių 
parehgime dalyvavo astuoni chorai. Be 
to, buvo kvartetų ir kt. dainininkų gnu 
Pių- , • ....................... ,

Labai smagu, kad mūsų draugų dien
raštis taip gražiai pasirodė su • savo di
džiąją pramoga. . 1 1 f (1

Tai parodo, kad lietuvių darbb žmonės 
įvertina mūsų .spaudą, kuri pasirįžusiai 
kovoja už vienijimą darbininkų klasės.

Numirė Lietuve Revoliucionierė, 
Katrė Nakutaitė

k “Raudonasis Artojas” praneša, kad 
kovo mėn. 27 d. Maskvoje numirė žymi 
lietuvė revoliucionierė, komunistė, drau
gė Katre Nakutaitė. Ji buvo pirmutinė 
lietuvė moteris, apdovanota Raudonosios 
Vėliavos ordenu.

Minsko draugų laikraštis paduoda se
kančią kovotojos trumpą biografiją:

* I > / v

K. Nakutaitė gimė 1887 m. Lietuvoj, Bai
sogalos valsčiuj (Šiaulių apskrityj, dabar 
Kėdainių). Jos tėvai—mažažerriiaLbied- 
riiokai, ji—^darbininkė. Jau nuo 13 metų jai 
teko pas svetimus tarnaut. Mokytis nebuvo 
kada ir nebuvo iš ko. Pati per save šiek- 
tiek pramoko skaityt ir rašyt. 1906 m. nu
vyko į Rygą. 1911 m. įstojo į fabriką ir 
greitai susidūrė su susipratusiais darbinin
kais, apie kuriuos girdėjo jau tuoj po atva
žiavimo į Rygą. 1'913 metais buvo priimta 
į Latvijos s.-d. partiją ir priklausė bolševi
kų Sparnui. Aktyviai dirbo prie “Vilnies” 
lęidimp. Buvo kokį laiką jos atsakomoji re
daktorė ir už ją buvo pasodinta į kalėjimą: 
Išėjus iš kalėjimo, tęsė darbą. Pradėjo or
ganizuot slaptą Spaustuvėlę, kurioje karo’ 
metu buvo išleisti keli atsišaukimai ir laik
raštukas “Pirmyn.” 1915 m. rugpjūčio 
mėn.,- kada įvyko Rygos fabrikų evakuacija 
Rusijos gįlumon, ji persikėlė į Leningradą 
ir nenustojo dalyvavus partijos darbe, buvo 
dargi Lietuvių Rajono komiteto narė, dirbo 
“Raudonajame Kryžiuj".” Paskui dirbo Ro
stove ties Donu, Donbase. Įsigalėjus Don- 
base baltiesiems (Krasnovui), ji dideliu 
vargu su mažu vaiku perėjo per frontą pas 
raudonuosius. Vaikas neišturėjo tos sun
kios kelionės (apie šimtą verstų), ir mirė.

Sunki tuomet buvo fronto padėtis. Už
tat reikėjo visos geresnės jėgos jam mobili
zuoti. Ir Nakutaitė buvo mobilizuota Tam- 
bovo gubernijoj, kaipo partijos narė, fron
tam, Aktyviai dalyvavo ji mūšiuose, kaipo 
eilinis kareivis, pavojingiausiose vietose, 
pirmutinėse eilėse, nė kiek ne blogįau už ge
riausius vyrus. Buvo siunčiama, kaipo 
žvalgas, pas baltuosius. Sunkiausiomis, są
lygomis ji porą karįų ėjo per frontą, kiek
vieną minutę statydama pąyojun savo gal
vą, ir gerai atliko savo uždavinius... Už ; 
tuos nuopelnus piliečių karo< fronte ji ir 
gavo per 10-metines Raudonosios Armijos 
sukaktuves Raudonosios Vėliavos ordena.

... .............................. ..... ........ ................. .j,,., ......

Dar Ruoštas Pasveikinimų “Laisvės” 
Suvažiavimui

šeri

Hartford, Conn.
Blanka ALDLD 68 kp. pa

rinkimui aukų dienraščio “Lai
svės” dalininkų suvažiavimo 
pasveikinimui.

Laisvės Choras $5.00. Po $2: 
LDS 79 kp. ir Komunistų Frak
cija. Po $1: ALDLD 68 kp., A. 
ir V. Taraškaj D. Navickas, J. 
Beržinis, J. Barkauskas ir V. 
Ramanauskas. Po 50c: A. Kli
mas, S. Amšejūtė, Nellie Cris
to, J. Rėkus, A. Griškevičius,.
F. Ramanauskas, K. Micuta, J. 
Kalvaitis, A. Ambras, J.- Sen
kui’ ir O. Vilkaitė, E. Kmieliau
skas, 40c Z.. Yuška, 35c.- J. Mar-:

/ gaitis, 30c. Po 25c :-O. iKrisnis- 
kienė, Bražukienė,' P. Giraitis? 
J.i Veiveris, A. Gauęas, B. Mu- 
leranka, K.
Staugaitis,
Brazauskas, S.. Makoveckas, J. 
Vasiliauskas, A. Stankevičia, J. 
Lubomirskas,* M. čupas, M. Ra
manauskas, J. Evans*, A. Rauli- 
naitis, M. Nikžentaitienė, K. 
Vilkas, J. Gudaitis, A, Kniukš
tas, J. Giraitis, J. PĮitničk, A. 
Povilonis, J. Pilkauskas, J. Bal- 
tulionis, J. Rudžinskas, A. Kva- 
ratiejus, J’; Kazlauskas, ir K. 
Arrison. J. Bernett 15c. Po 10c: 
V. Kazlau ir U. Laurinaitienė. 
Ant blankų pasirašo O. Vilkai
tė ir J. Kazlauskas.

Paterson, N. J.
Pasveikinimai ' “Laisvės’’ 

ninku Suvažiavimui.
ALDLD 8'4' kjP $10.00 

Jackevičius (anglių pardavė
jas) $3.00; "Š.’ BakAnauškas 
$1.50. Po $1: F. Prapiestis, V. 
Bingelis^ A. Matuzas, G. Jan
kauskas, J. P’otiūš, B. Kerševi- 
Čius, P. Denfii's, V. Daugirdas5,
G. Petkus',. S. Bimbienė, Pikete?
liūs,’ ‘P.’SakafYr’K. ’bilitiš? G. 
Linka. Bo150c U V; ZKritnaš,
B. Makarškis; K.“ Ragauskas, 
Billy Walton, 6. Dennis, D. Sin- 
kauskienė, P. ‘Osipauckienė, P. 
Buslavičienė, F. Buslavičius, J. 
Bimba, J. Matačiunąs ir L. Sa
vickas, S. Vilkas 49c. C. Jan-

kus 26c. Po 25c: F. šeidis, M. 
šumskis, J. Jankus, J. Lieka- 
vičius, J. Skaudiene 
raila. Viso $36.50.

Pasirašo ALDLD 84 
Valdyba:

Pirm. 5. Vilkas, 
Sekr. P. Sakat.

Elizabeth, N. J.
Vieną gražų vakarą, dd. A. 

Stripeika, A. Skairius, K. Po
ciūnas kalbamės savo tarpe, 
kad jau visai artinas “Laisvės” 
suvažiavimas - konvencija. O 
kaip mes galėtumėm geriaus 
pasveikint? Sumanėme, kad reik 
aplankyti savo geųūs draugus. 
Tai drg.iK, jPociuųa^ paima au
tomobilių ir pirmiausiai Jeidžia-^ 
mes per gerus .biznierius. Gra
žiai pasirodė mūsų “Laisvės” 
skaitytojai ir rėmėjai dd. L. 
Paulauskas ir -J, Budreckas ir

ŠIURPI ŽMOGŽUDYSTĖ 
SVĖDASŲ VALSČIUJE
Balandžio 6 d. šiaurės Lietu

vą pasiekė šiurpi žinia: Rokiš
kio apskr. Svėdasų valsčiuje, 
Visetiškių kaime išžudyta Saba
lių šeima. •

Nužudytos Uršulė Sabalienč, 
45 m., Eugenija Sabalytė, 20 
m. ir jos teta Uršulė Sabalytė, 
60 metų. '• 1 ’

Ši baisi žmogžudystė nusta
tyta, kad piktadario'; padaryta 
nakties' metu iš balanclžid 5 į 
6 d. t ( \1 ■ ? .' 1 1 '

• ’Gražus;Sabalių ūkis,*graži so
dyba, puikios trobos ir apylin
kės žinia apie jų štiprtą finan
sinę būklę rodė/ !M ttfs : šiofe 
šęipidš MridfiihUšždldiytlk pašipėl-1 
■frymd 'tikshi 4

šlapi’ ir purvini keliai. Kiek
vienas pravažiavimas, kiekvie
nas praėjimas palieka aiškius 
pėdsakus.' Keliai ir takai, ' ku
rie veda į Sabalių ūkį švarutė
liai. Be įsilaužimų ir užraktų

A

Londonas rengiasi prie karūnavimo. Darbi-
nirikai stato platformas su suolais ties val
džios namu. Gegužes 12 d. tos platformos pa
taps patogiomis vietomis temijimui karūnavi
mo ceremonijų.

t. • 'Vs./ • 'į--.

i i
a;-z-

, < j

Tai pirmoji lietuvė darbininkė, įgijusi Rau
donosios Vėliavos ordeną.

Vienok ji pasižymėjo ne. tik piliečių karo 
fronte. 1920 m.', kuomet Raudonoji Armija 
buvo Vilniuje;-partija vėl mobilizuoja ją ir 
siunčia'.Lietuvos ir Baltarusijos Kom. Par
tijos Čeptro- Komiteto zinįdn.

, Kuomet i-Raudonoji Armija atsitraukė iš 
Vilniaus, ;ji palikta buvo Lm nelegaliam . 
darbui. Dirbo iki 1922 metų. Ji ten dirbo 
kaip eilinė partijos' narė, puikiai atlikdama 
konspiratyviškiausią

■ i'- 
s. ■

■

darbą.

linksma šųdžia aukavo del 
dienraščio “Laisvės” ir tariu 
širdingai ačiū. LDP KJiubas $5; 
L. Paulauskas $3; J. Budreckis 
$2; po $1: A. Stripeika, A. Skai- 
rus, K. Pociūnas, A. Gudaitis, 
V. Paulauskas; po 50c; P. Poš
kus ir G. Kazlauskas.

Pasirašo A. Stripeika.
Pittston, Pa.

“Sveikina ALDLD 12-ta kp. 
su $1.00. Taipgi aš, negalėda
mas pribūt, prisegu $1 nuo sa
vęs. Draugiškai, A. Valinčius.”

ALDLD 20 kp., Moterų Sky
rius, Binghamton, N. Y. pri
siuntė ! $4. Sekančios narės au
kavo : Moterų skyrius $1; po 
50,c : M. žvirblienė,. J. Degutis, 
,Ą< Bagdonas ir J. K. Navalins- 
kiene; po Ž5c: K. Kapėčauskas, 
U. ! Simulunienė, M. Bekęrienė 
,ir V. Kaminskienė.

J. Miller, Detroit, Mich. $5.
LDS 3-čias Apskritys, New 

Yorko apylinkės $5.

įėjimas į Sabalių trobas rodo, 
kad piktadaris — tos pačios pa
stogės “paukštis.”

Baisus vaizdas, kuriame rasti 
užmuštieji: Uršulė Sabalienė ir 
Uršulė Sabalytė kirvio penties 
smūgiais žiauriai nužudytos tro
boje, prie savo lovų, žuvusios 
rastos vienmarškinės, iš to gali
ma spręsti, kad jos buvo užmu
štos miegančios. Nuo sunkių 
smūgių sulaužyti galvos kaulai, 
kraujais nušlakstytos grindys, 
baldai ir siends. išvartyta, iš
knaisiota visa manta. Iš spintos 
pagrobta y 48 litai.

’• . i • . • . ‘ -rh i .■ Dąr baisesnis . vaizdas. pi’ie 
žuvusios ~ Eugenijos Sabalytės 
lavono* Jį jgu.žudytji tarp avių 
tvarte, Velionei peiliu perpjau
ta' gerklė. ' , ’ ..' .

Darant lavono apžiūrėjimą 
nustatyta, kad Eugenija, pirm 
nužudymb, buvo ,išniekinta. Be 
peilio smūgio velionies kūne ra
sta mažos įbrėžimo žymės; su
plėšytos drapanos, sutaršyti 
plaukai. Iš šio vaizdo ir bendrų 
aplinkybių matyti, kad Eugeni
ja Sabalytė buvo pirmoji žudy
nių auka.

Tarp žuvusiųjų dar nepatirto
se aplinkybėse išliko gyvas vie- 
niptėlis šeimoje buvęs vyriškis 
Aleksandras Sabalis, kuris liko 
liudininku vėlesnių nusikaltėlio 
darbų. Piktadaris atėmęs trims 
gyvybę ir pagrobęs rastus pini
gus užsilipo į namų pastogę ir 
ją padegė.

Kilus gaisrui, pabudo miego
jęs Aleksandras Sabalis ir iš
gąsčio riksmu sušaukė. kaimy
nus. Del stogo drėgmės ir mažo 
ugnies išsivystymo, gaisrą pa
vyko veikiai lokalizuoti. Begel- 
bėdami turtą, buvusieji trobos 
viduje rado du lavonus. Veikiai 
kaimą ir apylinkę, apėmė baisi 
panika. . Z

Nusikaltime kaltu paaiškėjo 
.esąs Sabalių tarnaš Pnvilds žū- 
<kas — Karūža, U18Zmet. am
žiaus. Įtariamasai po piktada
rybės kažkur dingo.

žuvusios šeimos be AleEsand- 
ro Sabąlio liko stud., teis. Juo
zus Sabalis ir pradžios mokyk
los mokytoja Elena Sabalyte, 
kurie baisaus įvykio metu ne
buvo namuose.

Manoma, kad Žukas — Karu
ža žudyti moteris neturėjęs no
ro. Vyresnioji Sabalytė buvo 
ankščiau vieno tarno nuveikta, 
kuri su tuo tarnu apsivedė. Sa
balytės tėvai juos aprūpino gra-

Savo laiku rašiau, kad eina 
girdai apie pradėjimą veikti 
Patersone C. I. O. šifko pra
monėje, bet dabar galiu pra-” 
nešti, kad Textile Workers - 
Organizing Committee of the • 
Committee for Industrial Or
ganization atidarė raštinę 205... ;v 
Madison Str., Passaic, N. J., z. 
ir Branch Office 128 Broad- ...... 
way, Paterson, N. J.

Organizuot šilko darbinin
kus prisiuntė Dominik Ammi- 
rato, ir kitus tris prie jo. Pasi
kalbėjus su broliu D. A., kaip 
sekasi pradėtasai darbas, atsa
kė, kad darbo pradžia džiugi
nanti. Darbininkai noriai rašo
si į C. I. O.

Pirmas C. I. O. šilko darbi
ninkų susirinkimas yra šaukia
mas balandžio 24 d., 10 v. ry- " 
te, Labor Lyceum, W. C. 12th 
Ave. ir Cąrrall Str. Paterson, 
N. J. šiame susirinkime bus- . 
išduotas raportas, kaip toli 
nuprogresuota C. I. O. audimo 
pramonėj, ir kas toliau bus, 
veikiama. Todėl visi audimo . 
darbininkai būtinai dalyvau
kime šiam taip svarbiam susi
rinkime, ir parodykime sam
dytojams, kad esame pasiryžę 
stot į solidaringą kovą su iš
naudotojais už didesnes algas 
ir kitus pagerinimus. Visi, 
kaip vienas dalyvaukime su
sirinkime.

šį syki tik tiek.
Greitu laiku parašysiu daug 

plačiau, kokie žingsniai bus 
daromi per C. L. O. dėlei audi
mo pramonės darbininkų bū
vio pagerinimo. Todėl sekite 
“Laisvę” ir kurie dar neturite 
“Laisvės”, užsirašykite,' nes 
per “L.?’. galėsite sužinoti, kas 
yrą veikiama.

! j Vietinis.

&

Wilkes Barre, Pa

uz .

Vietos spauda ramina 
darbius, kad greitu laiku

Visko po Biskį iš Mūsų Miesto

Mūsų mieste yra smarkiai 
rengiamasi prie Pirmosios Ge
gužės apvaikščiojimo. Pasiro
do, kad bus sutraukta daug 
darbininkų į Kirby’s Parką, 
nes šiuom reikalu daug dar- , 
buojasi šios apylinkes A. K... 
Partija,, Workers Alliance ir 
kitos organizacijos.

Kasyklos šiuom laiku dirba 
gerai ir angliakasiai mano, 
kad dirbs visą šitą mėnesį, pa- '• 
kol kompanija užpildys užsa-- - 
kymus su nupiginta kaina 
toną anglies.

be
bus— —— — —------- i .—• - -~

paimtą geras skaičius bedar-. 
bių į darbą, nes čia yra pri- . 
sirengiąma. taisyt upės kran
tus, kad apsisaugo! nuo užlie-" 
jimo miesto, kaip pereitą metą 
kad buvo.

Balandžio 18 dieną buvo su- ■ *• 
šaukta daugumos organizaci
jų bendro fronto konferenci- - : 
ja del prisirengimo 'prie Pir- - 
mosios Gegužės apvaikšč.ioji- 
mo. Konferencija pagei.dau- 
jamų pasekmių nedavė, .-nes 
buvo tokių žmonių, ,su kuriais 
niekaip, nebuyo galima susitai
kyt. Keletas likusių opozi
cijos lietuvių, keletas lovesto- 
niečių ir keli socialistai gana 
blogai pasidarbavo.

Sugrįžusi Sovietų Sąjungon, - velionė 
clirbQ siuvimo fabrike Maskvoj, nepa
miršdama ir lietuviškoj dirvoj veiklos. 
Per tą laiką d. Nakutaitė buvo renkama 
į visą eilę atsąkomingų partįjinių darbų, 
kuriuos visuomet atliko sąžiningai ir 
gražiai.
.. T?; ligi, su draugūs N ak u ta i les. mirtimi 
darbininkų klasė neteko vienos geriausių 
savo kovotojų už komunistinę visuomenę.

. Balandžio 18 dieną buvo la
bai smagus parengimėlis del 
atgaivinimo Aido Choro. Buvo 
atsilankę nemažai buvusių 
choro narių, taipogi buvo ir . 
naujų. Visų susirinkusių buvo •• 
draugiškas p a s i k a 1 bėjimas 
choro klausimu ir didžiuma «> 
pageidavo, kad choras būtų 
atgaivintas. Ant vietos geras 
skaičius narių stojo į chorą 
ir yra viltis, ,kad greitu laiku 
pradėsim pamokas su nauju 
mokytoj um.

Šiam parengimėlyj buvo ir 
programa, kurią išpildė labai 
puikiai Merginų Oktetas iš ' 
Wyoming, Pa.

Visur Buvęs
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Aklas ant vienos akies 
Angie Kieckhefer per 20 
metų buvo vienas iš gabiau
sių biljardo lošėjų pasaulyj.

“Geraširdžiai”

Geležis, kaip ir kiti mine- j doncėlių našumas priklauso 
ralai, yra nepayaduojSmai !nuo geležies kiekio hemo-

Telegrafistų kalboj 30 
reiškia “laba naktį,” 73 “ge
riausi linkėjimai” ir 66 “eik 
po velniąis.” — N.

“Kad Jiem Kelinės Trūktoj!”

Kada tik užsidega namas 
Čilės . respublikoj, Pietų 
Amerikoj, jo savininkas lie
ka areštuotas ir turi įrodyt, 
kad ne jis padarė gaisrą.

Žodis “alkoholis” pareina 
iš arabų kalbos “al-kohl.” 
Tuo žodžiu iš pradžios bu
vo vadinama merginų anta
kių dažai.

Pcnktad., Baland. 23, 1937 .
-T" .. ....... ..............  ■ .

j

Maskvoje bus išbudavotas 
aukščiausias pasaulyj na
mas — Sovietų Palocius. Jis 
turės 1,624 pėdas aukščio, 

.376 pėdomis bus aukštesnis
* už Empire State budinką, 
aukščiausią New Yorko na
mą. Ant palociaus viršaus 
bus pastatyta 296 pėdų auk
ščio Lenino statula.

Sovietų Palociaus vyriau
sias architektas B. Jofan ir 
pagelbininkai V. Ščuko ir 
V. Gelfreich paskelbė, kad 
jau visos smulkmenos bu- 
davojimui gatavos. Priren
giamieji darbai nuo seniau 
buvo atlikti.

Sovietų Palocius turės 
ant žemės 830 pėdų pločio, 
1,542 ilgio ir bus 1,624 pėdų 
apkščio. Aplinkui palocių 
bus tuštuma. Sovietų archi
tektai nori, kad jis būtų 
gražus. Jų supratimu, New 
Yorko didieji namai pasta
tyta ant per siaurų gatvių; i 
daugelis ju neturi architek- 
tiškos grožės: kaip vienas iš j 
pačiu amerikiečių išsireiškė, 
jie “pastatyti apžvelgti la
kūnams ar angelams.” So
vietu Palocius bus ne vien 
didelis, aukštas, bet ir gra
žus.

Sovietu Palociaus buda- 
vojimas buvo valdžios už- 
girtas vasario mėnesį 1934 
metais.

Sovietų Palociuie bus sa
lė įtalpinanti 20,000 žmonių. 
Ji bus naudojama suvažia

vimams, kongresams, susi
rinkimams, meno parodoms 
ir kitiems tikslams. Dabar, 
Vada Sovietai turi demokra
tiškiausią pasaulyj konsti
tuciją, tokios salės juo la
biau reikia. I didžiulę sale 
žmones sukels ir nuleis 52 
eskalatoriai (šliaužianti 
laiptai). 110 minučių jie pa
jėgs 20.000 žmonių sukelti 
arba nuleisti. Ši salė turės 
iki 300 pėdų aukščio; v jos 
sienos ir lubos bus gražiais 
tapybos paveikslais išpuoš
tos. Viduje bus lygus cent
ras. nuo kurio automatiškai 
pasitrauks kėdės no šaluti
nėmis sėdynėmis, ir tada jis

• tarnaus estrada visokiems 
^sporto žaislams.

Antra salė turės 5,775 kė
dės ir bus naudojama suva
žiavimams, konferencijoms, 
plenumams, koncertams ir 
judžių rodymui. Ji bus pu- 
siau-apvali, turės tris gra
žiausiai įrengtas scenarines 
estradas su visokiais pato
gumais. Viena iš ju bus 3,- 
900 ketvirtainiu pėdų dy
džio. o dvi šalutinės po 2.000 
ketvirtainių pėdu. Po estra
domis bus patalpos artis
tams. kur palės sutilpti iki 
1,540 žmonių, apsirengt ir 
prisiruošt.

Šalimai šios salės dar bus 
.keturios kitos, kurių dvi ga- 

► lės įtalpinti po 500 žmonių 
ir dvi po 200 žmonių. Čia 
pat bus ir knygynas su 500,- 
000 tomų knygų.

Sovietų Palocius bus at
spindys kultūros, Sovietų 
atsiekimo.

Šis palocius turės 120 
keltuvų ir 60 eskalatorių. 
Jų bus pajėga į vieną dieną 
sukelti 50,000 žmonių iki 
pat Palociaus viršaus, kur 
prasidės Lenino statula.

Įvairiose Palociaus aukš
tumose bus įrengta apžval
ginės patalpos, iš kurių bus 
galima apžvelgti Maskva su 

t plačiomis apygardomis.
Kaip juokinga atrodo ta 

kapitalistinė spauda, kuri 
stato abejonę, ar Sovietai

Kai kurios didelės kompa
nijos, išmesdamos laukan 
visus savo darbininkus, pas
kui apmokamais skęlbimais 
laikraščiuose pajieško jiems 
vietų. Tuo tarpu patyliu
kais rankioja sau naujus, 
pigesnius darbininkus. To
kia bosų “geradarystė” bu
vo pastebima ypač sunkiau
siais laikais. •— S.

Kokios Eilės Genaus 
Patinka Vaikam

Mokytojai nuo senovės te
betvirtina, būk mažiems 
vaikams geriau patinka ei
lės, kurios užsibaigia vieno
du suskambę j imu (rhyme), 
kaip dainuška. Bet tai klai
da.

Paskutiniu laiku Dorothy 
Baruch, mokytoja Whittier 

• Kolegijoj, bandė tris grupes 
vaikų nuo pustrečių iki pus
šeštų metų amžiaus, ir dau
gumai tų vaikų labiau pati
ko eilės, kurios turi tik 
šiaip reguliarį “bangavimą” 
(rhvthmą), bet neturi vie
nodo, ‘dainiško” suskambė- 
jimo savo galuose. Šios eilės 
vra vadinamos “baltos” 
(blank), ir jose poetas gali 
lengviau ir dažnai aiškiau 
išreikšt mintį ir jausmą, 
negu “dainiškose” eilėse, tai 
yra, tokiose, kurių galūnės 
panašiai suskamba. — N.

Jungtinių Valstijų kong- 
resmanas demokratas Ev, 
M. Dirksen nori, kad Ame
rikos atstovai būtų apsiden
gę .paprastais amerikoniš
kais drabužiais laike karū
navimo Anglijos karaliaus 
Jurgio. Jis priešingas kara
liškam reikalavimui, kad ir 
Amerikos atstovai ten apsi
mautų trumpomis šilkinė
mis kelinaitėmis iki kelių, 
o žemiau keliu — tik ilgo
mis šilko pančiakomis; Sa
ko, šitaip apsirengę vyrai, 
atrodo kaip garniai. Bet jei
gu Amerikos atstovai karū
nacijoj sutiks taip persi rė
dyti, tai kongresmanas Dir
ksen jiems štai ko linki:

“Aš norėčiau, kad tos jų 
šilkinės kelinės per visas 
siūles sutrūktų, kada jie 
lenksis, priklaupdami prieš 
karalių.” — N. J.

DIDŽIAUSIAS PA
VEIKSLAS

Ateinančioj Paryžiaus pa
rodoj bus ant sienos nuta
pytas milžiniškas paveiks
las “Elektra per Amžius.” 
Jis turės 195 pėdas ilgio ir 
30 pėdų aukščio. Tai būsiąs 
didžiausias iki šiol paveiks
las.

galės patys pasibudavoti 
šarvuočius apsigynimui nuo 
imperialistų užpuolimo. Jei
gu jau caristinė Rusija juos 
galėjo pasibudavoti, tai ką 
ir kalbėti apie Sovietų Są
jungą. Jeigu Sovietų Sąjun
ga gali budavoti tokius pa
locius, tai dar lengviau gali 
budavoti šarvuočius. Juk 
kapitalistiniai “nevierni Ta- 
mošiai” sakė, kad “vėlais 
nueis ir Sovietų Penkių Me
tu Planai,” 
džiai apsiriko. D. M. Š.

APVALYKITE ‘KENlj’ 
ATIDARINeTOJUS
Maisto blekinių atidari- 

nėtojus (can opener’ius) 
reikia laiks nuo laiko gerai 
nušveisti ir nuvalyti. Jais 

I atidarinėjant blekines, jie 
apsivelia švinu (alavu), ir 
paskui plonytės šio metalo 
drožlelės krinta į atidaro
mas blekines “kenuoto” 
maisto. Švinas gi, patekęs į 
žmogaus kūną, nuodija 
kraują. Šią pasargą turi at
simint ypač tie, kurie dau
giau naudoja valgių iš ble
kinių. — N. M.

KOKIA GELEŽIS REIKALINGA ŽMOGAUS ORGANIZMUI?

reikalinga kiekvienai gyvy
bei, ar ji būtų augmens ar 
gyvulių kilmės. Tačiaus ge
ležies rolė žmogaus organiz
mui nevisada tinkamai įver
tinama.

Kodėl tat geležis yra rei
kalinga žmogaus organiz
mui? Kokioje formoje gele
žis yra tinkama ir sunaudo
jama kūno sistemoj?

Kalbant apie geležį mūsų 
kūne, reikia pirma žinoti, 
kur daugiausia ji randasi ir 
kiek jos reikalinga.

Geležis daugiausia randa
ma kraujakūniuose, tai yra, 
raudonosiose kraujo celėse, 
chemiškai susijungus su he
moglobinu. Ten yrą jos ap- 
skaitliuojamą apie 80 pro
centų; o kita geležies dalis 
randasi kituose organuose,

Kraujo raudoncėle turi 
išnešioti deguonį (osygeną) 
po kūno audinius, o dyidegj 
anglį (carbon dioxide) —- 
laukan.

Kad šis darbas Ųūtų na
šus, tai krauio cęlem turi 
kas nors pagelbėti, o tas pa- 
gęlbininkas yra hemoglo
bin •— kraujo spalvos pro
teinas. ‘ ':■ ■■

Hemoglobin turi ypatybę 
patraukt savin deguonį, o 
ta ypatybė, tai geležis, ku
ria .kraujo celė yra taip tur
tinga. Kitais žodžiais, fau-

“Palinkimas Kitus -J^SKVOS-VOLGOS 

Kankinti”
Dr. A. A. Brill rašo “Žur

nale Nervų ir Proto Ligų,” 
būk visose cjvilizuotose tau
tose esąs “stiprus gamtinis 
palinkimas į sadizmą,” va
dinasi, būk tai “įgimtas” pa
linkimas kitus kankinti ir 
žudyti. x

Tuo tvirtinimu Brill pats 
sau prieštarauja. Nes jeigu 
sadizmas “įgimtas,” tai kam 
čia prikergt civilizaciją? O 
jeigu palinkimas kitus kan
kinti bei žudyti yra kapita
listinės civilizacijos pada
ras, tai kam kaltint “pri
gimtį?”

Sadizmu, beje, labiausia 
pasižymi kapitalistinė poli
cija.—N. M. /

PAVASARINĖS SLOGOS.
Daugelis serga pavasari- 
imis slogomis. Tikriausias 

nuo to, vaistas — daugiau 
šviežių daržovių ir vaisių, o 
turintiems lengvus darbus 
—dar ir smarkiai pavaikš-

Daugelis žmonių meta 
penktukus į lioterijų-“lai- 
mėjimo” mašinas ir bando 
išlošti daugiau negu įmeta. 
Kiek gi yra galimybių jiem 
laimėti?

Vienos klasės . studentai 
Proctor Akademijoj sume
tė į tokią “slot” mašiną 10,- 
000 “nikelių” ir stengėsi lo
šti taip, kad laimėtų. O lai
mėjo tik po $5 ant kiekvie
nų į tą mašiną sumestų 
$200. Reiškia, norėdamas iš
lošti, 40 sykių daugiau pra
lošia. — N. L.

globine.
Kiekis geležies žmogaus 

kūne yra palyginti labai 
mažas, bet jo buvimas yra 
dideliai svarbus.

Kaip įrodo Sherman’as, 
asmuo turi gaut geležies 
bent po 15 miligramų per 
dieną, tai yra, penkioliką 
tūkstantinių dalelių vieno 
gramo. O kaip mažai sve
ria čielas gramas, suprasi
te iš to, jog vienam svarui 
sudaryt reikia 453 gramų ir 
59 šimtadalių.

Nėščiai gi moteriai arba 
laike mėnesinių reikalinga 
daugiau geležies, galbūt, 
apie 18 miligramų į dieną.

Jeigu žmogus per ilgą lai
ką’ gaus mažiau geležies, 
negu minimi būtini kiekiai, 
tai pas jį gali išsivystyti 
anemia, mažakraujystė, pa
einanti iš raudonųjų krau- 
jacelių ir hemoglobino su
mažėjimo. Kita charakte
ringa tos rūšies liga — tai 
chlorosis (“žalialigė”), aš
tresnioji anemia.

Šia liga ypač dažnai su
serga jaunos, nesubrendu
sius mergaitės. Bet nesu
praskite, kad tik viršminėta 
priežastis iššaukia tas ligas. 
Yra tam ir daugiau priežas
čių, bet del vietos stokos 
čiąį jas nesigilinsime.

Kas aukščiau pasakyta

KANALAS
Kitą mėnesį bus užbaig

tas Maskvos-Volgos kana
las. Jis sujungs Volgos upę 
su Maskvos upe. Tadązį Ma
skvos miestą galės plaukio
ti laivai iš Kaspijos marių.

Sovietai taipgi budavoja 
du kitu Volgos kanalu ir 
Dono upės kanalą. Kada šie 
kanalai bus pabaigti, tai 
Maskva taps sujungta van
deniu su penkiomis mario
mis: Baltosiomis, Baltiko, 
Azovo, Juodosiomis ir Vi- 
duržeminėmis, o per pasta
rąsias ir su Atlanto vande
nynu. Vadinasi, laivais iš 
Maskvos tada galima bus 
atplaukti ir Į Ameriką.

Kapitalistinis pasaulis 
net nesvajojo apie tokią 
milžinišką kanalų sistemą, 
kokią praveda Sovietai. —

Pranešama, jog buvęs 
Anglijos karalius Ędwar- 
das, dabartinis Windsoro 
kunigaikštis, daug laiko 
praleidžia bebandydamas 
išrišti “jigsaw” minkles lai
kraščiuose.

AR PROTAS KADA 
NUSTOJA AUGĘS?
Milionais proto tyrinėji

mų yra įrodyta, jog žmogaus 
protiniai gabumai kasmet 
daug maž lygiai auga iki 16 
metų amžiaus; paskui jie 
jau lėčiau auga iki 20 metu. 
Dar smegenų vikrumas šiek 
tiek paaugąs iki 25 metų; 
paskui laikosi beveik tame 
pačiame laipsnyje iki 30 me
tų. O po 30 metų pradeda 
povaliai silpnėti smegenų 
greitumas, kas liečia supra
timą naujų uždavinių (pro
blemų), bet patsai proto 
stiprumas pasilaiko nema- 
žėdamas abelnai per visą 
amžių, kaip kad nesenai įro
dė profesorius Irving Lor- 

apie geležies svarbą žmo
gaus organizmui, yra užtek
tina; tad nesigilinsime į vi
sas smulkmenas. Dabar pa
sidairysime, kad surasti, ko
kie maisto dalykai yra tur
tingesni geležim.

Paviršutiniai žiūrint, tai 
gana painus klausimas — 
nustatyti, koks maistas šiuo 
mineralu turtingiausias. Iš- 
tikrųjų, taip nėra. Nes visa 
eilė maisto produktų yra 
turtinga šiuo mineralu-ge- 
ležim. Viskas, ką mes turi
me laikyti mintyj, tai val
gyti įvairų naturalį maistą.

Dėlei aiškumo imkime 
kad ir sekamus valgio pro
duktus: liesą mėsą, špina- 
kus, kiaušinius, šviežius an
kštinius šabalbonus, kopūs
tus ir tt. Jie visi yra turtin
gi geležim, o abelnai jie yra 
kasdieniniai valgiai, kad 
nereikia galvą sukti, ką čia 
pasirinkus.

Visa svarba tame, kad 
mes nesirūpiname apie įvai- 
rinimą savo mitybos — val
gom tą, kas greičiau paga
mini ir kas geriau gomurį 
patenkina. Taip ilgai dary
dami pasijuntame, jog jau 
kas nors pas mus negera. 
Todėl geriausia taisyklė tai 
susidomėti, kol dar nevėlu.

Tiesa, susirgus galima 
j ieškoti pagelbos patentuo
tuose vaistuose; bet su vais- 

(Tąsa 4 pusi.)

Stambesnės Raidės- 
-Spaudos Pažanga

Amerikoniški laikraščiai 
yra spausdinami perdaug 
smulkiomis raidėmis, pa
prastai 8-to punkto. Tas 
smulkumas kenkia akims ir 
supratimo lengvumui, sakė 
laikraštininkas dr. George 
Gallup susirinkime Ameri
kos Redaktorių Draugijos 
Washingtone, bal. 16 d. Ir 
jis pranašavo, kad ateityj 
šios šalies laikraščiai turės 
būt spausdinami bent 10-to 
punkto raidėmis.

“Laisvėje” 10-tu punktu 
spausdinama Krislai, kores
pondencijos, New Yorko ži
nios ir kai kurie kiti raštai. 
Pirmo gi puslapio žinios, 
taip pat redakciniai straip
sniai, apysakos ir daug ki
tų raštų “Laisvėj” dedama 
dar stambesniu, 12-tu pun
ktu.

Gal kai kam rodėsi, jog 
mūsų raidžių stambumas 
yra “atsilikimas,” bet žino
vas dr. G. Gallup tatai pa
vadintų pažangiu dalykų.

—S. Laisvietis.
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Jeigu jūs manote, kad 
kvėpuojant įtraukiate į 
plaučius tik oxygeną (de
guonį) ir nitrogeną (azo
tą), tai apsirinkate. Nes jūs 
kartu įkvepiate šiek tiek ve 
kokių dujų: argono, anglies 
dvidegio (carbon dioxide), 
heliumo; neono, vandenylio, 
xenono ir kryptono. — N.

Šimtmetinis Mokslinin
kų Planas

Pennsylvanijos Universi
teto prof. Tindall Frank pa
skelbė šimtmetinį moksli
ninkams planą, išrišimui 12- 
kos žemiau išdėstytų pro
blemų:

1. Pakelt vidutinį ilgi 
žmogaus amžiaus iki 100 
metų. (Dabar vidutinis,1 
žmogaus amžis rokuojamas 
56 metai).

2. Greitas ir galutinas iš
gydymas vėžio ir venerinių 
ligų-

3. Visiškas panaikinimas 
skausmo pajautimo.

4. Apkeliavimas pasaulio 
į 24 valandas prie visiško 
saugumo.

5. Bevielinis leidimas ele
ktros srioves be jokio išei
kvojimo.

6. Išdirbinė jimas radio 
priimtuvų ir išleistuvu. o 
taipgi ir televizorių, didu
mo kai paprastas kišeninis 
laikrodėlis.

7. Kelionė ant mėnulio su 
aparatu tarp-planetinio su
sisiekimo.

8. Įvedimas dirbtinos 
šviesos, pilnai lygios saulės 
šviesai.

9. Praplatinimas visose 
srityse chemikinio maisto.

10. Užlaikymas moteries 
gražumo iki senatvės.

11. Išdirbinėjimas didelių 
spalvuotų filmų, perstatan
čių pilną vaizdą tikrenybės.

12. Atradimas nekenks
mingų akstinahčių medžia
gų, kurios sukeltų pas žmo
gų iki šiol dar nežinomus 
smagumo jausmus.

TAKSAI NESIGAILI 
“DIVORSININKŲ”

Jeigu vyras teismiškai 
persiskyręs su pačia ir turi 
duot jai pensiją (alimen
tus), jis Amerikos valdžiai 
privalo mokėti lygius nuo
šimčius taksų nuo savo 
įplaukų, kaip kad būtų pa
vienis. Taksų rinkėjai visai 
neima sąskaiton, kiek jis iš
moka buvusiai savo mote
riai.—S.

KATĖS ALGA
Standard Oil Kompanija 

Bayonnėj, N. J., kas savaitė 
išmoka $3.25 “algos” katei, 
sakoma, geriausiai pelių 
gaudytojai. Vienas tarnau
tojas turi už tą “algą” pir
kti jai mėsos, žuvies ir pie
no. ■

Kuomet Paryžiuj ėjo ar
kliais traukiami strytkariai, 
tai važiuojant į kalnelį bū
davo įkinkoma ekstra ark
lys. Vienoje gatvėje prieš 
kalnelį visuomet stovėdavo 
trys ekstra arkliai, kuriuos 
iš kaleinos vieną po kito 
įkinkydavo į strytkarį, ei
nantį į kalną. Sugrįžtantį 
arklį pastatydavo krašte po 
kairiai. Viskas ėjo norma
liai, bet vieną sykį patėmijo, 
jog vieną arklį niekuomet 
neprisieidavo įkinkyt. Jo 
kaleina niekuomet neatei
davo. Tą arklį pradėjo tė- 
myt ir patyrė, jog pamatęs 
ištolo ateinant strytkarį ar
klys permainydavo vietą ir 
atsistodavo po kairiai nuo 
kitų arklių. Tokiu būdu ta
sai arklys visuomet būdavo 
trečias ir niekad jo kaleina 
neateidavo traukt strytka
rį.

Tėmijimas, mintijimas ir 
išvados, padarytos to arklio, 

i parodo jo individualį protą, 
skirtingą nuo instinktyvių 
veiksmų.

* *

Gudriausi gyvūnai, be 
abejonės, yra beždžionės, 
ypač šimpanze.

Kada šimpanze, kurios 
glandsai buvo suvartoti dėl 
čiepų, sugrąžinama į klėt- 
ką, jinai dengia savo kūną 
skudurais, o tankiai rėkia 
tam tikru balsu, duodant 
suprast jog šalta; tuomet 
kuri nors kita beždžionė gu
la šalę jos, idant sušildyt.

Beždžionių kalba netur
tinga, bet visgi jos turi tam 
tikrus garsus išreiškimui 
džiaugsmo, liūdesio, baimės, 
pykčio, malonumo linkui pa
telės, reikalavimo maisto ir 
tt. Jos labai akyvos ir pa- 
mėgždžioja žmones ne tam, 
kad tik pamėgždžiot, o tam 
kad pasimokyt pakartojant 
tą, kas buvo daroma.

Viena beždžionė, kuri bu
vo prijaukinta ir gyveno 
laisvai kambariuose pas tū
lą tyrinėtoją, pamatė kaip 
karpenderis su kaltu kalė 
skylę per lentą. Beždžionė 
tuoj aus pasigriebė įrankius 
ir pradėjo taipo-pat kalt 
skylę. Apart to, kaldama 
skylę] beždžionė kartas nuo 
karto vis pačiupinėdavo 
apačioj lentos ar skylė ne
perėjo perdėm. Čia jau bu
vo beždžionės sumanumas, 
nes karpenderis to nedarė.

ŠĖRŲ MAKLIORYSTĖS 
CENTRAS

Per New Yorko Wall 
Stryto biržą yra išparduo- 
dama-išperkama 85 procen
tai visu šėrų ir bonų Jung
tinėse Valstijose. Trim ki
tiem didmiesčiam su biržom 
telieka tik 15 procentų 
biznio.

Amerikos Atradėjai
Kolumbas buvo ne pirmas 

europietis pasiekt Ameriką, 
1492 metais. Erikas Raudo
nasis atplaukęs Amerikon 
985 metais, Thorfinn Karl- 
sefne 1007 m. ir Madoc, Va
li] os kunigaikštis, 1170 m.—

GERA MOTINŲ KLIUBO 
IŠKABA

“Automobilistai, važiuo
kite atsargiai. Mes mylime 
savo vaikus.” — tokia yra 
iškaba prie vieno vieškelio 
Floridoj. Pasirašo “Motinų 
Kliubas.”



Puslapis Ketvirtas

Policija Gaudo 'Dievą’
{Kaip ir Feljetonas)

Mes gyvename moderniš
kuose laikuose. Dabar ne 
tas, kaip gilioje senovėje, 
kitų dievų gadynėse, kada 
žmogus bijodavo pereiti į 
antrą pusę kalno, nes manė, 
kad ten svieto pabaiga. Se
novėje nebuvo nei gelžkelių, 
laivų, autobusų, automobi
lių, plentų, miestų, telefonų 
ir telegrafų, radio ir judžių. 
Bepiga tais laikais buvo ro
dytis “stebuklams,” nes kie
kvieną įvykį, ką tik žmogus 
negalėjo suprasti, tai ir pa
laikydavo už “stebuklą.” Gi 
tie, kuriems “stebuklai” 
naudingi, tai mokėjo savo 
naudai-išgarsinti juos ir 
dar visokių priedų, prideč- 
kų prikergti, kad “stebuk
lus” padarius didesniais. 
Senovės gadynėj ir dievų 
priviso daug, kad net prisė
jo dieviškas zokonas pas
kelbti: “Neturėk svetimų 
dievų prieš mane poną die
vą!” Mat, kiekvienas dievas 
norėjo daugiau turėti pase
kėjų, nes tada jis būna ga
lingesnis, bagotesnis, tikras 
—ponas dievas, o ne kokis 
mužikas dievas.

Bet ir mūsų gadynė ne
gali apseiti be “stebuklų” ir 
naujų “dievų.” Tankiai ka
talikai kunigai bando išpū
sti kokį menkniekį, paversti 

Atskaita Lietuvos Draugų Komiteto už 
Sausio, Vasario ir Kovo Mėnesius 1937 m.

Viso.............. $30.56

Įplaukos Kovo Mėnesio.
6 d. Boston, Mass., per J. Burbą ............  4.25
6 d. Bloomfield, N. J., per J. Gabal ................................... 1.50
6 d. Worcester, Mass., per J. Deksnį .......................................50
9 d. Seymour, Conn., per J. P. Chepulį ........................... 2.00

10 d. Hudson, Mass,, per S. Kukauską............................... 7.00
20 d. Rochester, N. Y., per J. Stanley ................................. 1.00
20 d. Brockton, Mass., per J. Mineikį.........................................75
20 d. Brooklyn, N. Y., per Ch. Mockų................................... 1.00
20 d. Norwood, Mass., per J. Krasauską ............   7.00
29 d. Gardner, Mass., per J. Barnadi...........................................50
29 d. Montello, Mass., per K. Rawkin................................... 1.00
29 d. New Britain, Conn., per V. J. Valaitį ................ .. . . 5.00
30 d. Chicago, Ill., per “Vilnį” nuo L. Binkus ir A. Maslėnas

po $1.00; viso........................................      2.00
31 d. So. Bpston, Mass., per H. Tamašauskienę.................. 3.07

Viso.............. $36.57

Išlaidos
Sausio mėn. išlaidų nebuvo.

Išlaidos Vasario Mėnesio
Vas. 27 d., spaudai už 500 vokų ir 500 Letter Heads ir tax $10.05

Įplaukos Sausio Mėnesio.
4 d., Auburn, Me., per A. Kaulakį ........................................$ 1.00
8 d. Cleveland, Ohio, per G. P. Daminaitį ...................... 6.00
8 d. Lawrence, Mass., per S. Penkauską .......................... 13.00
8 d. Detroit, Mich., per M. Sarpalienę.................................... 50
8 d. Chicago, Ill., per Jx.tDubj .................................................... 50
8 d. Whittemore, Mich., per S. Slavinską ........................ 1.00

14 d. Lawrence, Mass., per S. Penkauską .......................... 5.00
14 d. Elizabeth, N. J., per D. Krūtį .................................... 2.25
22 d. Grand Rapids, Mich., per A. Varną .......................... 4.00
22 d. Chicago, Ill., per A. Yurį.............................................. 55.33
22 d. Wilmington, Del., per V. P. Davis.................................. 50
22 d. Maspeth, N. Y., per Mrs. Karlonas .......................... 1.00
30 d. Brooklyn, N. Y., per D. M. šolomską ...................... 1.00

Viso .................. $91.08

Įplaukos Vasario Mėnesio
6 d. Hudson, Mass., per J. Jeskevicią................................ 7.00
6 d. Milwaukee, Wis., per P. Šankų ................................ 2.50
6 d. Dearborn, Mich., per J. Bubliauską..................................50
6 d. Los Angeles, Calif., per C. U. Davis ...................... 5.06
6 d. Rockford, Ill., per V. Tvarijonienę ........................... 3.00
6 d. Geneva, Ill., per Jos. Kuprį....... .......................................... 50

13 d. Randolph, Mass., per A. Kongisirienę ........................ 1.00
13 d. West Haven, Conn., per J. Aleksą..................................... 50
13 d. Los Angeles, Calif., per E. U. Davis................................. 50
20 d. Bridgeport, Conn., peę J. J. Mockaitj.......................... 10.00

Kovo mėn. išlaidų nebuvo.

Sutrauka
‘Viso įplaukų per tris mėnesius ............................................$158.21
Gruodžio mėn. 1936 m. ižde buvo ....................................... 742.53

Sykiu.............. $900.74
Viso išlaidų per tris mėnesius ......................................... 10.05

Kovo 31 d. ižde lieka .............................. $890.69

jį į stebuklą, kad iš to pasi
darius daug biznio. Taip 
anais metais buvo pradėję 
naują “šventą” garbinti 
Naujos Anglijos vieno mie
stelio kapuose.

New Yorkas yra didžiulis 
metropolis; miestas, kurio 
dangorėžiai padebesius re
mia. Čia gyvena virš septy
ni milionai žmonių, o jeigu 
skaitliuoti ir gyventojus tų 
miestų ir miestelių, kurie 
jungiasi su New Yorku, tai 
susidarys ir dešimts milio- 
nų, jeigu ne daugiau. Čia 
yra didžiausi pasaulio tur
čiai — Wall strytas, kurio 
bankieriai finansiniai vieš
patauja visame pasaulyj. 
Čia yra gražiausi, didžiausi 
teatrai, geriausi artistai ir 
dainininkai. Čia yra gengs- 
terių šaikos, jų karaliai, ku
rie savo tarpe veda nuolati
nį karą už teritorijas, jų 
gyventojus, kaip imperialis
tai už rinkas. Čia yra daug, 
daug dar visko, įvairių įvai
rybių ir jų tarpe naujas die
vas, kuris patsai šaukia: 
“I am God” (Aš esu die
vas), kurio pasekėjai nuola
tos turavoja: “Father Di
vine is God!” (Tėvas Divine 
yra dievas!), kurie repor
teriams sakė: “Geriau ne
traukite jo paveikslą. Tėvas 
Divine yra dievas ir niekas 

Sekr. J. Weiss, ižd. 5. Sasna.

negali nutraukti dievo pa
veikslo.” Bet nepaisant’Di
vines “dieviškos galybės,” 
nepaisant jo pasekėjų dūki
mo — paveikslai buvo nu
traukta ir tilpo laikraščiuo
se, o policija įsiveržė į mo
derniško dievo karalystę, 
rojų ir j ieško jį areštuoti.
Policija Neranda “Dievo”
Kada pasakiškame dan

guje sukilo velniai prieš die
vą, tai, sulyg rašymo Bosto
ne einančio kunigų “Dar
bininko,” ten buvo baisi Vai
na ir vieni kitus varstė ka
lavijais. Bet vis gi tada ne
buvo telefonų, nebuvo da
bartinės radio besinaudo
jančios policijos.

Dabar moderniški laikai, 
moderniškas dangus ir te
chnika abiem pusėm tar
nauja. Štai, antradienį, 20 
dieną balandžio, New Yor- 
ko slaptas policistas, ne
gras, Charles Barts sušuko 
į telefono rankutę:

“Gaudykite dievą! Areš
tuokite Jurgį Baker, kuris 
vadinasi Tėvas Divine. Jo 
požymiai: 60 metų amžiaus, 
5 pėdų ir 3 colių aukščio. 
Sveria 175 svarus. Negras. 
Areštuoti už sukeltas riau
šes jo dangaus karalystėj!”

Kas nors pasiskaitęs ma
nys, kad čia gal tik felje- 
toniškas šposas. Nieko pa
našaus! Moderniškam New
Yorke, tikrai gyvena mo
derniškas dievas ir tūkstan
čiai jį garbina.’ Dabar apie 
tą vainą.

Antradienį, 2 valandą ry
to, tas moderniškas “die
vas” laikė savo pamokas. 
Pamokos įvyko jo “dangaus 
karalystėj,” Harlem miesto 
daly j, po antrašu 20 W. 
115th St. Jo pamaldų klau
sėsi virš 2,500 žmonių neg
rų ir baltų. Ten buvo atėjęs 
ir Harry B. Greene, 23 me
tų amžiaus. Maldininkai šo
ko, kraipėsi, tampėsi. Gree
ne įteikė tam “dievui” teis
mo pakvietimą — “sum
mons?’ “Dievas” Father 
Divine (“Dangaus Tėvas’’), 
manydamas, kad čia prieš 
jį jau prasidėjo velniškas 
s u k i 1 i m as, sušuko: “Jis 
prieštarauja Dievui!” Tuo- 
jaus visokį aniuolai, archa- 
niuolai, Serafinai ir cherubi
nai puolė ant “velnių vado” 
ir pradėjo jį kulti, spardy
ti, mindžioti ir visaip dau
žyti. Greene visas kruvinas' 
iššliaužė ir šiaip taip pasie
kė vaistinę. Jo veidas su
daužytas, du šonkauliai nu
laužti, dešiniame šone dvi 
žaizdos, atrodo padarytos 
aštria ledui badyt yla, gal
va gužuota ir manoma, kad 
bus kaulas sutrėkštas. Har
ry Greene paimtas į ligoni
nę ir tuojaus jam padaryta 
operacija. Gyvastis pavojuj.

Policijai duota žinia, ka
da Greene atsirado vaisti
nėj. Iškarto, pribuvo tik ke
li policininkai ir laikraščių 
reporteriai, bet jie turėjo 
pasitraukti nuo įdūkusių 
naujo “dievo angelų.” Tik 
kada keli desėtkai policijos 
susirinko, areštavo virš 20 
naujo “dieve” apaštalų ir 
kitus išvaikė. Bet paties 
“dievo” — Fathor Divine 
nerado. Jis kur tai pasika- 
vojo savo “dangaus karalys
tėj.”

Kas Per Vienas Jis Yra?
Šis naujas “moderniškas 

dievas” newyorkieciams jau 
yra žinomas. Jis susisuko 
sau lizdą tarpe negrų Har
lem miesto dalyj, bet jau 
turi ir baltų pasekėjų. Ma
tydamas, kad tarpe jo pase
kėjų ' yra karšto nusistaty
mo už taiką, pasipriešini
mas karui, jis kaip kada su 
savo pasekėjais dalyvauja 
masinėse darbininkų de
monstracijose prieš karą.

Laike vienos demonstra
cijos, kurioj dalyvavo ir Fa
ther Divine su savo pasekė
jais, New Yorke, buvo du

D rA I S V E

Sovietų rašytojai Iliev ir 
Petrov. Jie baisiai nustebo 
savo akimis' pamatę gyvą 
“dievą.”

Naujas “dievas” važiuoja 
automobiliuje, ant automo- 
biliaus priešakinio galo iš
kaba didelėmis raidėmis: 
“I’m God!” Greta “dievo” 
sėdi balta mergina, bran
giai pasirėdžius, sidabri
niais batukais apsiavus. Pa
skui “dievą” seka kelių 
tūkstančių jo pasekėjų mi
nia su iškabomis, obalsiais: 
“Father Divine is God!” Ta 
minia dainuoja, juda, kru
ta, garsiai šaukia.

Darbininkų priešai, ypač 
lietuviški trockistai iš “N. 
Gadynės” primeta mums, 
kad mes kartu su Father 
Divine demons truojame. 
Mes žinome, kad tas “mo
derniškas dievas” tik biznį 
daro iš apgautų jo pasekė
jų, bet mes negalime nepri
imti į mūsų demonstracijas 
kelis tūkstančius žmonių, 
kurie yra priešingi karui, 
kurie stoja už taiką. Mes ži
nome, kad dabartinis įvykis 
ir daugelis kitų pagelbės 
daugeliui to naujo “dievo” 
pasekėjų apsižiūrėti ir pa- 
siliuosuoti iš jo žabangų.

Father Divine yra didelis 
turčius, nes t ū k s t a n čiai 
žmonių jam tiki, jį už dievą

NEPAPRASTAS KONCERTAS
Worcester ir Montello, Mass.

Worcesteryje Rengia Aido Choras, Montello L. D. R. D. S.

Bus Sekmadienį, 2 5 Balandžio (April)
Montelloj pradžia 2:30 po pietų, Worcesteryje 7 valandų vakaro

Worcester Aido Choras, vadovaujamas V. Sukacko

Šis parengimas yra tuomi svarbus, kad čia bus ne tik dainuojama ale bus ir interpretuojama lie
tuvių liaudies dainų prasmė, aiškinama skirtumai paprastos ir klasiškos muzikos. Brooklyno Aido 
Choro sekstetas, vadinamas Aidbalsiais dainuos, o jų mokytoja L. B. šalinaitė aiškins dainų ir muzikos 
prasmę. t-------------------- ------------------ 1

i Worcesteryj, Koncertas Bus i
Į LIETUVIŲ SVETAINĖJE j

29 Endicott Street j
| įžanga 35 centai •

Šiuose koncertuose apart brooklyniečių dalyvaus ir vietos dailės spėkos. Skaitlingai susirinkite išgirsti 
puikių dainų ir pasimokinti tikrosios dailės bei meno reikšmės.

M--- ------------■---------------- ------------o----------------*--- ------n----------------M---->-----  • >

I Montello, Koncertas Bus
LIET. TAUT. NAMO SALEJE : i

1 Kampas Main ir Vine Streets į

1
 Įžangą 40 centą, vaikam—20 centą Į

■■■■■■■ .............

laiko, sukrovė didelius tur
tus. blew Yorke jis turi 
daug namų, už kuriuos kas 
mėnesis gauna apie du tūks
tančius dolerių randų. Tik
rai šis “dievas” yra moder
niškas ponas.

Father Divine turėjo ir 
pora metų atgal skandalą. 
Tada jis iš našlaičių namų 
buvo paėmęs kelias jaunas, 
apie 15-16 metų, mergaites, 
parsivežęs į savo “dangaus 
karalystę” ir apgyvendinęs 
jas savo tam tikruose na
muose. Tai laikais tūlos 
draugijos pasipriešino ir iš 
“dievo” globos atėmė tas 
baltas mergaites.

Šis naujas “moderniškas 
dievas” yra gudrus savo pa
sekėjų apgavikas. Keista 
tas, kad. dar dvidešimtame 
šimtmetyj -atsiraųda tūks
tančiai žmonių, kurie pasi
duoda gudriems' melams. 
Tiesą rašė rusų rašytojas 
Rubachinas, kad kiekvie
nas, net ir patsai žiopliau- 
sias tikėjimas, šioj tvarkoj, 
randa tūkstančius pasekė
jų. Bet mes manome, kad 
taip amžinai nebus, kad, 
kaip šio “moderniško die
vo”, taip ir kitų dievų, pa
sekėjai apsižiūrės ir galų 
gale jie pasiliuosuos iš tų 
religinių pančių.

D. M. š.

KOKIA GELEŽIS REI
KALINGA ŽMOGAUS 

ORGANIZMUI?
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

tais viena nelaimė; juose 
dažnai būna neorganiška, 
metalinė geležis, o šitokia 
geležis ne visur gali būt 
vartojama vietoj maistinės 
geležies. Nes metalinė ge
ležis kūne, turbūt nepersi
dirba į kraujacėlėms reika
lingą medžiagą, ji nėra čia 
asimiliuojama. Todėl iš pa
prastos, neorganiškos gele
žies negalima gauti to, ką 
gauname iš naturalio mais
to.

Tą tiesą vėlesni tyrimai 
ant gyvulių laboratorijose 
aiškiai patvirtina. Daleis- 
kime, anemia, mažakraujy
stė buvo gydoma, naudojant 
preparatus, pagamintus iš 
paprastos, metalinės gele
žies; ir buvo manyta, kad 
daug ko gero ji teikia li
goniui. Bet Whipple ir Rob- 
scheit suranda, jog .tokia 
neorganiška geležis nesijun- 
gia į kombinaciją kraujo 
hemoglobino, o jungiasi tik 
organiška, su maistu gau
nama geležis. Jeigu tai tie
sa/tad neorganiška, papras
ta geležis negali būt tiek

Penktad., Baland. 23, 1937
.... '■ * ■ '

naudinga, kaip kad yra or
ganiška, maistinė geležis.

Kiti tyrimai tą patį pasa
ko, ką aukščiau pažymėjo
me. O kad gavus platesnį 
supratimą tuo klausimu, tai 
galima pridėti Williamsono 
ir Esto tyrimų išvadą, kuri 
yra sekama:

1. Neorganiška geležis, ar 
ji būtų duodama per burną 
ar kitais būdais, yra suge
riama į kūno organus, bet 
nėra pakeičiama į hemoglo
biną.

2. Gyvuliai, serganti ane
mia, nepasveiksta greičiau, 
kada neorganiška geležis * 
jiem duodama.

3. Maisto geležies sėkmin
gumas yra labai didelis, ir 
gyvuliai, maitinami maistu, 
turinčiu organiškos gele
žies, sveiksta labai greit.

Bet kas viršuj parodoma, 
darant tyrimus ant gyvulių, 
kad tik organiška, maistinė 
geležis yra tinkama, tai rei
kia pasakyt, jog čia dar nė
ra galutinas nuosprendis. 
Nes daugelis gydytojų yra 
nustatę, kad neorganiškoji 
geležis yra naudinga dary- 
muisi hemoglobino. Kaip 
tas ištikrųjų yra, todėl, ten
ka kol kas palaukti, kada^ 
galutinas žodis bus tartas.

J. Gužas.
Gaukite “laisvei” Naujų 

Skaitvtoju
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V. Kapsukas Mariam 
polės Gimnazijoj

žemiau telpąs rašinys im
tas iš “Priekalo” num. 3-čio. 
Tai, pasak “Pr.” redakcijos, 
“keletas ištraukų iš V. Kap
suko autobiografijos, kurią 
jis rašė sėdėdamas Vladimi
ro katorgos kalėjime.”

“L.” Red.
Į gimnaziją (Mariam polės, 

Suvalkų gub.) aš įstojau 90-jų 
metų pradžioj. Tuomet joj 
siautė stipriausia “kazionšči- 

• na” su lotynų ir graikų kalbo
mis priešakyje. Išbuvau joj iki 
1897 m. (septynerius metus— 
dvejus metus trečioj klesoj) ir 
neišnešiau apie ją nė vieno 
šviesesnio atsiminimo. Visi mo
kytojai — sausi valdininkai, 
formalistai, nors tarp jų buvo 
ir rusai, ir lenkai, ir dargi vie
nas lietuvis (Staniškis). Jie 
aklai vykdė pateiktą jiems 
programą, tarnavo nesąmo
ningu, o kaikurie ir sąmonin
gu įrankiu bukinti mokinius; 
stengės išauklėti iš jų pana
šius į save savanaudžius vąldi- 
ninkus — karjeristus. Per iš
tisą gimnazijos kursą mokiniai 
užsiėmė lotynų ir graikų kal
bomis (graikų kalba prasidė
davo nuo III klasės). Kalė žo
džius ir gramatiką, vertė kla
sikus (Cezarį, Saliustijų, Ovi
dijų ir Iliadą, Sofoklą). Gau
davo “keturiukes” ir “penkiu
kes” ir visgi galų gale neturė
jo supratimo apis atfkštą grai
kų ir romėnų kultūrą, studi- 
juojamuos klasikuos nesuras
davo kilnaus dvasinio peno. 
Vietoj meilės ir susidomėjimo 
jais atsirado pasibjaurėjimas 
ir neapykanta, kuri tik per ei
lę metų galėjo išnykt esant pa
lankioms aplinkybėms. Dar 
blogiau dalykai buvo su nau
josiomis kalbomis: vokiečių ir 
francūzų. Jos skaitėsi antraei
liais dalykais ir joms dėl se
nųjų kalbų negalima buvo pa
švęsti daugiau dviejų-trijų va
landų į savaitę (privaloma mo
kiniams buvo tik viena iš jų). 
Iš jų mokytojų nebuvo reika
laujama aukštojo mokslo, ir 
jie kartais buvo dideli tam
suoliai. Todėl pilnai supran
tama* kad su naujosiomis 
kalbomis ir Vakarų Europos 
literatūra mokiniai dar ma
žiau susipažindavo, negu su 
senosiomis. Truputį geriau bu
vo dalykai su rusų literatūra. 
Ją praeidavo pagal rankve- 
džius, parašytus trisdešimt
metų atgal (Galachovas).
Kiekviena nepripažinta pana
šios rūšies “mękslų žmonių” 
(Galachovo, Ilovaiskio. . .) 
mintis buvo persekiojama kai
po kritiška. Nedaleisdavo ir 
mažiausio minties savistovu
mo. Visa* literatūra baigdavo
si Puškinu, Lermontovu ir Go- 
goliu. Be abejo, duotieji pa
starojo tipai pagal giliai mąs
tančių mokytojų nuomonę te
turėjo tik istorinę reikšmę; 
šiais laikais nieko, panašaus 
nesą — nesą nei Chelstakęvų, 
nei Nozdriovų, nei Sobakevi- 
čių, nei Korobočkų, nei Pliuš- 
kinų. Bažnytinei literatūrai, 
liaudies epęsui, įvairiems atsi- 
kreipjmams ir pamokinimams 
buvę pašvenčiami ištisi metai. 
Bet visa tai buvo praeinama 
mechaniškai, be jokio gilesnio 
supratimo. XVIII amžiaus li
teratūrai buvo pašvenčiama taip 
gi metai, ir prie to ypatingo 
dėmesio buvo kreipiama pa
gyrimo žodžiams Petrui Di
džiajam ir Ekaterinąj II-jai 
ir Lomonosovo ir t)eržavino 
odėms; ne vieną iš jų prisiėjo 
išmokti atmintinai. XIX am
žiaus literatūrai buvo pašvenčia
ma taipgi nedaugiau metų. 
Turgenevo, Gončarovo, Tols
tojaus (ne visi), Dostojevskio 
raštai visgi buvo mokinių bib
liotekoj, ir vyresniųjų klesų 
mokiniai gaudavo juos skaity
ti, tuo tarpu kaip Nekrasovo, 
Saltikovo, Gliebo Uspenskio 
visiškai nebuvo. Jaunesniųjų 
klesų mokiniai turėjo tenkin
tis Kuperiu, Main Ridu, žiul 
Vernu, Valteriu Skotu, Lažeč- 
nikovu, Zagoskinu.. . . Už kny
gų ne iš gimnazijos bibliote
kos skaitysią gręse griežtą 
bausmė, iki pašalinimo, net jei

uždaviniu. Tuo tikslu stropiai 
buvo raunamas kiekvienas sa- 
vystovus galvojimas ir viskas 
buvo lyginama pagal vieną 
valdišką mastą.

Budri “vyresnybės” akis ne
palikdavo savo auklėtinių be 
dėmesio ne tik laike užsiėmi
mų, bet ir po užsiėmimų, gim
nazijos. sienose ir už jos sienų. 
Ju,Om sęk& kiekvienam žingsny, 
ir viską turėjo daryt pagal 
rašytas taisykles, netgi kaip 
ir kada eiti vaikščioti, kaip 
rėdytis, plaukus šukuoti, kur 
gyventi... Eiti vaikščioti ga
lima buvo tik dvi tam tikras 
valandas į parą; pasibaigus 
laikui, gimnazijoj skambinda
vę, ir tųęmet kiekvienas turėjo 
būti savo gyvenamam bute ir 
užsiimti savo darbu. Pagautie- 

>rotirdai*ir' P0* skambučio buvo baudžia-

skaitoma knyga cenzūros buvo 
leista ir nieko tokio joj nebu
vo. Antra, ir nebuvo iš kur 
gauti bet kokių knygų tokiam 
užkampyj. Todėl ir išeidavo 
iš Mariampolės gimnazijos 
j ą u n u o 1 i ai, nieko negirdėją 
apie Dobroliubovą, čemišęv- 
skį, netgi apie populiarų tarp 
gimnazistų kitose vietose Pisa- 
revą; apie Bielinskį turėjo toli 
gražu nepilną supratimą. Ne
buvo nė vieno mokytojo, ku
ris būtų rūpinęsis mokinių aki
ratį praplėsti, juos pi__ ____ ,
doriniai vystyti. Vietoj to, 

•kad skiepyti mums Įgilniąs 
idėjas ir jausmus, jie drabstė 
purvais tarnaujančius toms 
idėjoms. Ypatingai tuo pasižy
mėjo gimnazijos direktorius 
Mįąsakovskis, dėstęs III klesoj, 
Rusijos istoriją (pagal Įlovaię- 
kį); istorijos faktų iškraipyme 
jis dažnai prašokdavo netgi 
patį “didįjį istoriką” Ilovąis- 
kį. Jis duodavę, toną ir ki
tiems mokytojams. Be abejo, 
ne visi užėmė tokią karingą 
padėtį; daugumą savo darbe 
nęsivaduodavo jokia idėja, bet 
visi brangino vietą ir stengėsi 
“vyresnybės” akyse būt be dė- 
męs. Bet buvo ir tokių, kurie 
pralenkė net patį direktorių. 
Toks buvo rusų kalbos dės
tytojas Dmitrijevskis. Kiek 
kartų mums tekdavo girdėti jo 
begėdiškus pasityčiojimus iš 
šviesiaplaukių, mėlynakių 
“žmogusų” (taip jis vadino 
lietuvius) ir žydų. “Jums vy
žas pinti, o ne mokintis”,— 
šaukdavo jis valstiečių vą,i- 
kams. “Tai jums vyžuočių kal
ba, o ne rusų. . .” Tokiu būdu 
Masakovskis ir Dmitrijevskis 
stęngėsi įdiegti tamsiems, ne
kultūringiems Lietuvos, šito _
“iš sęno rusų krąšto”, sūnums tikęlu buvo ręikalaujamą, Įęąd 
samoderžavijos ir tąutybės kiekvienas išvykstantis pyaųęšr 
pradą. Iš kitos pusės tikybos tų savo dežuruęjančiaųi. Jąų- 
rųokytojas kunigas Michnevi- nesniųjų klesų mokiniui neilgi 
čius užpuldinėdavo bedievius 
taip pat žiauriai, kaip Masa
kovskis įvairius sąmokslinin
kus, nihilistus ir caro užmušė
jus. “Visos tautos visada ti
kėdavo ir tiki į dievą ir tiktai 
šių laikų mokiniai jį nepripa
žįsta”,—mėgo kalbėti kunigas 
Michnevičius. “Už tai ir dievas 
jų nepripažins. . . Nėra dievo 
—o iš kur atsirado visas mūsų 
pasaulis ? Kas taip puikiai visa 
sutvėrė ir kas visa valdo, jei 
n,e dievo apveizda ? . . . B,ed(ie- 
viai nepripažįsta dievo, dan
gaus ir pragaro tam, kad pa- 
tięms galima būtų čia atsiduo
ti, prabangai, paleistuvystei ir 
girtuoklystei. . .” Ir duodavo 
pąvyzdžius, kada dievas dar 
šįame gyvenime nubaudęs to
kius paleistuvius. Pastebėjęs, 
kąd mokinys skaito per jo 
pamoką kokią nors knygą, jis 
šaukdavo: “Ką tu ten Želia 
skaitai?” Ir vėl prasidėdavo 
pamokslas, kurį mažai kas 
klausydavo ir leisdavo viską 
pro ausis. Jis neturėjo jokios 
įtakos, ir jau žemesniųjų, klesų 
mokiniai, dar toli gražu nenu
stoję gerbti kunigų, pradėda
vo pamėgdžioti savo tikybos 
mokytoją. “Cto, ti tam, cimbąl, 
čitaeš, pošol bolvan v ugol”,, 
—jis taip kalbėdavo prądžįoj; 
savo mokytojavimo, neišmo
kęs dar rusų kalbos. Be abęjo, 
jis stropiai sekdavo, kad vipi 
mokiniai kiekvieną šventadie-.: 
nį lankytų bažnyčią, dažniau 
eitų išpažinties (vieną kartą į 
metus būtinai); patikrinimui 
kiekvienas atliekantis išpažintį 
turėjo paduoti savo išpažinties, 
kunigui korčiukę su savo pa
varde ; kai kurie įsigudravo- 
d;ąvo išsyk paduoti po dvi kor
čiukes, arba kitą siųsdąvo. su 
sąvo korčiuke. Tikrumoj gi 
Mjichnevičius taipgi įvažai įdjo-J 
rųavosi mokiniais ir ų^sįimįdą-į 
yę su jais, kaip ir kiti mokyto^ 
jai, tik del algos...

Gimnazija ir nestatė ęaų už-’ 
davinio visapusiškai išlavinti 
akmenį, nes tas asmuo negalė
tų įtilpti į nužymėtus siaurus, 
tviętųs rėmus. Saugot moki
nius nuo pašalinės įtakos ir 
kramolos, diegti pataikavimą 
ir ištikimybę valdžiai buvo. 
yi;enu iš svarbiausių, jei ne pa-, 
čiu svarbiausiu,

mi karcerių; už pakartotinus 
tokius “nusikaltimus” pasalin
davo iš gimnazijos; netgi pas 
kaimyną —- draugą negalima 
buyo užeiti, kad sykiu su juo 
užsiimti arba ką nors paklaus
ti. Visa tai prisieidavo daryt 
slaptai, dairantis Į visas pu
ses, lyg vagiant.

Kad geriau būtų, stebėti mo
kinius, neturinčius mieste tė
vų arba artimų giminjų, ga- 
lima buvo gyventi tik specia
liai vyresnybės nurodytuose 
mokinių “butuose” už tam 
tikrą užmokesnj. Pirmus me- 
tus man būnant gimnazijoj 
imdavo 120-—130 rub., o vė” 
liau daėjo iki 140 rublių. To
kius butus laikyti galėjo tik 
labiausiai ištikimos ir pad.oriQS 
vyresnybės akyse moterys. Į 
kiekvieną tokį butą gimųa^Ijos 
administracija paskirdavo dė- 
ž urnoj antį iš vyresniųjų klesų 
mokinių. Jį užlaikydavę nenidr 
karnai ir jis privalėjo ątlikti. 
savo rūšies policines pareigas 
link girnųązistų už gimnazijos' 
sienų. Kiekvienam bute buvo 
dežuruojančio dienynas, kuri,n 
jis kiekvieną dieną turėjo už
rašinėti, kur ir kokiu laiku jo, 
buto mokinys išeidavo, Tuę

langinėmis ir kad jokių už
dangalų nebūtų. Būdavo ir 
tokių atsitikimų, kad moki
niai nutykodavo kurį nors per
daug stropų “pedagogą” ties 
langais ir užpuldavo jį kaip 
vagį; vienok tokių atsitikimų 
būdavo nedaug. Būdavo dide
lis noras palamdyt šonkaulius 
ir kai kuriems mokytojams, 
bet tai pasibaigdavo vien ge
ru. noru. Pasakojimas apie tai, 
įaip 80-ąis metais VIII kl. mo
kiniai įkišo į maišą direkto
rių ir nunešė į Šešupę prigir
dyti (neprigirdė, nes jis pasi
žadėjęs daugiau nebesųlaiki- 
nėti), iššaukdavo labai links
mą ūpą. Kaikurie mokytojai 
ištikrųjų truputį prisibijodavo, 
ir laike rekrūtų ėmimo veng
davo išeiti vakarais iš savo 
butų. Mano laikais tiktai ne
apkenčiamą Dmitrijevskį įpy
kę IV klesos mokiniai porą 
sykių privertė bėgti, už ką 
du žmonės (tame skaičiuje ir 
ąš) buvo nubausti karceriu. 
Karceris (t. y. palikimas kle- 
soj po pamokų valandai, 
dviem valandom, o jei dau
giau—sekmadieniui), sumaži
nimas elgesiui laipsnio, paša
linimas iš gimnazijos—tokias 
bausmės priemones taikė vy
resnybė padariusiems kokį 
nęrs nusikaltimą mokiniams. 
Dvejukė elgesiui buvo lygi pa
šalinimui. Trejukę aš. turėjau 

i porą sykių III ir IV klesose, o 
keturiųkę—dąžnąi. Visgi išei
damas iš gimnazijos bendrą 
laipsnį turėjau 5, nors su 
įtempimu. Ypatingai “blogu” aš 
buvau dėl savo neramaus bū
do, akyse M‘ichnevičiaus, Je- 
■męĮjąnovo ir direktoriaus Ma- 
įsakovskio, kuris IV klesoj ne- 
rk.ąrtą grasino man pašalinti iš 
gimnazijos...

Ąš. savo akiratį praplėčiau 
ypatingai, skaitydamas lietu
vių literatūrą. Ypatingai didelį 
žingsnį pirmyn šiuo atžvilgiu 
padariau būdamas antrus me
tus trečioj klesoj. Skaičiau 
viską, ką tik pavykdavo kokių 
nors būdu gauti lietuvių kaL 
ibęj: ir “Varpą”, ir “Apžval
gą” ir “Vienybę Lietuvininku.” 
'Viską skaičiau su didžiausiu 
įdomumų, nors “Varpe” ir ne 
yiską suprasdavau. Ypatingai 
mėgdu skaityti eiles. Joms įsi- 

,tąisįąų atskiįrą knygutę. Kai- 
i kuriąs išmokau atmintinai. 
Mėginau ir pats rašyti, bet iš 
to nieko neišėjo.

Kokiu būdų susirasdavome 
mes šitą literatūrą, dabar sun
ku pasakyti, žinau tik, kad 
j ieškojom visur ir surasdavom, 
įnors jokių ryšių ir neturėjom. 
Gaudavome, žinoma, senus nu
merius, bet mums tai buvo, vis- 
tiek. būdamas IV klesoj ąš 
svajodavau susipažinti su vie
nu iš žymiausių tuo laiku Su
valkų gubernijoj kontrabandi
ninkų Juozu, kuris, tarp kit
ko, užsiėmė ir lietuviškų kny
gų pristatymu. Kiek pasakoji
mų aš prisikMusiau iš Rūš- 
kio, su kuriuo buvau vienoj 
klesoj, apie jo sumanumą ir 
drąsą, kaip, troškau su juo su-

progos mums susitikti.
Vėliau ąš turėjau galimybę 

arčiau susipažinti su tuo ka
daise mano idealizuotu kon
trabandininku ir pamačiau, 
kad jis yra paprastas žmogus 
ir vertelga.

(Pabaiga Rytoj)

DIDELIS DAZARAS
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečiu Kliubas

280 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

PA I N-EX P ELLER
T*** Mįfc Uty

Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliąntiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-ĘXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metų-.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Priefi Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus įr krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

jkalui esant ir 
padiene tokio 
dydžio, kukio pa
geidaujama. 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Clenmore 5-61S1

KIEKVIENĄ VAKARĄ PRADŽIA 7 VALANDĄ

Balandžio-April atidarymas Bazaro su perstatymu 
komedijos “Šalaputris”, kurią sulos Lietuvių Liau
dies Teatro Grupė, vad. J. Valenčio.

Balandžio-April dainos, šokiai ir Įvairūs kiti pa- 
marginimai, kurie interesuos visus.

Balandžio-Ar>v}| Lietuviu Liaudies Te-tr** G’*n-»x

mus žynius talentai, dainuos sotus 
ir bus kitokių įdomumų.

Gegužės-May bus Monologų ir Dialogų vakaras, kur 
dalyvaus žymiausi komikai.

Gegužės-May Lietuvių Liaudies Teatro Grupė sulos 
svarbiausias scenas iš veikalo “Ant Bedugnės Krašto. ’

Gegužės-May bus juokų vakaras ir kitokių pamargi- 
nimų bei Įvairumų, kokių retai kada girdime.

I 4 Gegužės-May Pypkininkų kontestas, tad šios rū- 
“ sies specialistai būkit prisirengę kontestui.

1 F Gegužės-May Reklamų vakaras. Tai irgi bus Įdo- 
*’* mus dalykas ir retenybė pas lietuvius.

Į? Gegužės-May bus duodama puiki koncertinė pro- 
grama, kur dalyvaus žymūs talentai.

Kiekvieną Vakarą Šokiai. Įžanga 10c.
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BAYONNE, N. J. rd
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privalėjo prašyti leidimo, išeitį 
miestan. Į tą dienyną deŽU- 
ruojantis turėjo surašyti paę- 
kinių “nusikaltimus”, įr kąį 
kurie iš jų naudojosi tąja sa
vo teise. Ir mane, būnap.t MĮ 
klesoj, dežuruojantis černiau- 
skis buvo užrašęs. Už sauva-’ 
lišką išėjimą į kitą mokinių 
butą buvau nubaustas karce
rių.

Tuos butus turėdavo aplan
kyti bent sykį į savaitę klesų 
auklėtojai ir gimnazijom in
spektorius, Gimnazijos polici
niai prievaizdai turėdavo ap
lankyti jųę& kįąs aataą, dieną, o, 
tai ir (ją^ųiąų. Suradę kokį 
nors tvarkom p.erž.ep$imą,( jie 
užrašydavo diėųyųan, o. šiaip 
pasirąšydavo b? išeidavo. Kai 
kurie is jų daeidavo iki to, 
kad nevengdavo žiūrėti pro, 
Įaugus ir klausytis ties duri
mis. Ypatingai šituo pasižymė
jo buvęs žandarų vachmistras 
Jemeljanovas, už savo nuo- sipažinti ir gauti tiesioginiai iš 
pelnus ir pąsįžyėjimųs. pąskir- jo lietuviškų knygų.! Aš, ir ne 
tas į prievaizdus.'Vienu laiku tik aš vienas, pasiryžę,buvome 
gimnazijos vyresnybė ėmė rei- atiduoti paskutinę 
kalauti neuždarinėti langų tam pirkiniui! Bet nepasitaikė

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsatndau 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.

B

kapeiką

e

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
- rengia

25-tą Metinę Indikų (Torkių)

I Vakarienę ir Šokius 
; Įvyks sekmadienį, 25 d. balandžio (April) 
; UKRAINŲ TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJE 
i 33-35 West 19th Street, Bayonne, N. J.
I tarpe Broadway ir Avenue C

S Gerbiama Visuomene! Kaip jau žinot, kad šis kliu
bas yra atsižymėjęs savo parengimais, kuriais visi būn< 
pilnai patenkinti. Tad visi ir visos skaitlingai atsilan
kykite. Mūsų gabios šeimininkės pagamins puikią va
karienę. Po vakarienei šokiai iki vėlumos, prie visiems 
gerai žinomos orkestros. Bus puiki dailės programa..
(1) Dainuos garsus vietinis dainininkas A. Višniauskas
(2) Hi Hat Kabareto grupė aktorių šoks Įvairius 

kius ir padainuos vėliausias dainas.
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga $1.00 asmeniui.

Po vakarienei vien tik Į šokius 25 centai.

šo-

ELlZABKIil iii Ajl/Vi AKli, A. J

H

■■■v.

?

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia New Jersey Komitetas Atsteigimui Demokratines Santvarkos Lietuvoje

Kalbėtojai Aiškins Šių Dienų Ypatingą Padėtį

Lietuvoj ir Ispanijoj

t

j

Kalbės du žymūs Amerikos Lietuvių Visuomenės Veikėjai.

ĮŽANGA VELTUI; PRAŠOME SKAITLINGAI SUSIRINKTI
^•vyresnybės’''

-

ROJUS MIZARA
Dienraščio “Laisvės” Redaktorius

ST. MICHELSONAS
“Keleivio” Redaktorius iš So. Bostono

T

MATEUŠAS SIMONAVIčTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
» * .U- <4 ' r -. r t,’ n « .. r'5 « if * .. r n .4 L į J •• f y y J .•’••••. T •» v z. J. , A . . A

Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

ylętęs ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyn©, už 
eikitą spšįpižįnti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
Įiomįs atdaras 
nuo 1 valandos 
dįeųą. iki vėl a L

Elizabethe Bus Sekmadienį, 25-tą Balandžio (April)
LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE, 269 Second St. Pradžia 2-rą vai. dieną.-

Newarke Bus Pirmadienį, 26-tą Balandžio (April)
LIETUVIŲ SALĖJE, 180 New York Avė. Pradžia 7:30 Vai. Vakare
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New Britain, Conn.

PENKIŲ AKTŲ MELODRAMA

ALDONA ŠERTVIETYTĖ
Onytės Rolėje

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

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

Vaidins Jono Rolę

Sekmadieni, 2 d. Gegužės-May

Po Perstatymo

ŠOKIAI
Adomo Jezavito
Radio Orkestrą

Scena iš antro akto; Marė prašo tėvo atleidimo.

Vaidinime Dalyvaus ir 
Sekstetas Aidbalsiai

Vadovybėje Kompozitorės

B. Šalinaitės

I

Prašome 
Nesivelinti 
Prasidės 
Paskirtu 

Laiku
A. JESKEVIČIUTĖ 

Danutė, buvusi 
Jono meilužė

PIUS PETRAUSKAS 
Leibos, Sorės tėvo, rolėje

Pradžia vaidinimo 5 vai.

ŠOKIAI PRASIDĖS
7:30 VAL VAKARE

Prašome
Įsigyti
Bilietus

Iš Anksto

' Iš Rinkimų
Balandžio 13 d. jvyko coun

cilmenu rinkimai, šiuose rinki
muose republikonų partijai 
pasisekė pravesti keli laimėji
mai keturiuose warduose.

Demokratai prakišo rinki
mus dėl dviejų priežasčių: 
Viename warde demokratas 
kandidatas buvo streiklaužiu, 
kuris dirba Standard Steel 
dirbtuvėj Plainville, Conn. 
Ten dabar eina didelis strei
kas. Kita priežastis, tai ta, kad 
republikonai mokėjo demo
kratinius balsuotojus prigauti. 
Imu pavyzdį iš lietuvių. Lietu
viai demokratai sykiu ir re
publikonai pereituose prezi
dentiniuose rinkimuose stovė
jo už demokratus, o dabar, 
kaip tik atbulai. Kodėl taip? 
Ugi todėl, kad republikonas 
lietuvis advokatas vienam lie
tuvių susirinkime kalbėjo ir 
prašė balsuoti už republiko- 
nus, tai jis gausiąs valdžioj 
vietą. Ką jis dėl lietuvių ža
dėjo daryti būdamas vienokioj 
ar kitokioj valdžios vietoje? 
Nieko!

Tačiau demokratai tam pa
čiam susirinkime išsireiškė, 
kad reikia balsuoti už repu- 
blikonus tik dėlto, kad lietu
vis advokatas kokį tai darbą 
gaus. O juk atsirado ir dau
giau panašių skymų, kuriais 
republikonai susuko balsuoto
jam protą, pakišdami vieną 
kitą tautietį patraukimui bal
suotojų jų*pusėn. Dabar, va
dinasi, republikonų jėgos •pa
augo miesto tvarkyme.

Kai kurie, išsiteisinimo dėlei, 
sako, kad mieste republikonų 
valdvietėse buvimas nieko ne
reiškia. Tai prigavystė.

Jei republikonai visuose ša
lies miestuose sulys į valdvie- 
tes, tai reikia atminti, kad at
einančiais šalies rinikmais jie 
irgi bus laimėtojais. Tačiau 
to vietos lietuviai nemato, 
kuomet tokius pareiškimus 
daro.

Išrodo, kad dalis lietuviškų 
vadukų nežino, ant kurios kė
dės sėdėti, tuomi daugelį žmo
nių per laikus klaidina. Už 
socialistus, kurie taipo pat tu
rėjo lietuvių kandidatų, plie
kas nė bumpt neprasitarė. Tai 
bėda, kad ir patys socialistai 
apie save pamiršo. Nors šiuo
se rinkimuose ir komunistai 
rėmė socialistų kandidatus, 
bet ne taip svarbiem esant rin
kimam, Socialistų Partijos 
kandidatai labai mažai gavo 
balsų.

Pasakiau, kad rinkimai bu
vo nesvarbūs, bet jie miesto 
žmonėm kainavo iki 7,000 do
lerių. Kadangi maža dalis, tik 
trysdešimt antras nuošimtis vi
sų balsuotojų tebalsavo, tai 
išėjo ant kiekvieno balso po 
87 ir puse centų.

Nuo demokratų per kelis 
metus buvęs councilmanu Juo
zas Savonis ir vėl išrinktas.

LABOR LYCEUM SALEJE

949 Willoughby Ave* Brooklyn, N* Y*
Trys Blokai nuo Myrtle Ave. Eleveiterio Stoties

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

Jau ne tie laikai, ką yra 
buvę.

Independent Cloak Co. pa
sikėsino išsikelti į kitą miestą 
dėl negavimo naujos dirbtu
vei vietos, o iš esamos žada 
iškraustyti. Ar žinot kas atsiti
ko? Visi darbininkai organi
zuotai demonstravo miesto 
gatvėmis su pareiškimais dirb
tuvės savininkam ir miesto 
merui, kad turi būt surasta 
būdai dirbtuvei pasilikti mies
te.

Nuo demonstrantų komite
tas atsilankė pas republiko- 
ną merą, bet kaip visados, 
taip ir šį kartą jis mažai tuomi 
rūpinas.

Darbininkai iš visų pusių 
juda.

Tylusis.

Sėdynės Rezervuotos; Iš Anksto Įsig ykite Bilietus; Gausite Geresnes Vietas.

Maskva, bal. 21.—Maskvie
čiams, turintiems senus au
tomobilius, Sovietai padeda 
įsigyt naujus. Seni bus 
siunčiami į mažesnius mies
tus.

G ARSI N KITES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVfiJE”



te-
■^’••*.•*1^ - —r—------. ------------ .-.n -------n r«w r,------- r ,m.-.--į riiiiųj»i~~n|yTniT‘.rfnTrV~*^TMTrT*‘

j >«' . •*.- A J’ ' y.???.*1.>• • ■i*.,’*.** -<M*. •'4 •-> '■■■ ‘ » -’■'• ’< ‘ ■

Penkfa’d., Baland. 23, 1937
/ x

i

PHILADELPH1J0S ŽINIOS
Dienraščio “Laisvės” Bankie

tas; Lietuvių Tautiškas Pa
šaipiais Kliubas; Draugo A. 
Bimbos ir J. Stilsono De
batai.
Šių metų “Laisvės” bankie- 

tas, įvykęs balandžio 18 d., 
pasirodė skaitlingesnis už vi
sus čion buvusius bankietus. 
Šis bankietas pasižymėjo ne 
tik publikos skaitlingumu, bet 
ir labai geru ūpu. Tą galime 
spręsti iš to, kad aukų Ispani
jos kovai prieš fašizmą su
rinkta $105. Tai puikus Phi- 
ladelphijos lietuvių nusistaty
mas prieš fašizmą.

Gal būt daug prisidėjo tas, 
kad patys draugai ispanai da
vė puikių kavalkų išpildyme 
programos. Priegtam, drg. R. 
Mizara gerai paagitavo savo 
trumpoj prakalboj. Nurodė 
tvirtais faktais, kokia svarba 
yra apginti 
kratiją.

Muzikalė 
metais irgi 
ypatingai gerai pasirodė She- 
nandoahrio Mainierių Kvarte
tas po vadovyste drg. Judzen- 
tavičienės. Jie padarė čion ge
rą “hit”. Aplamai ir kiti visi 
programos dalyviai "£erai pa
sirodė.

Zaleckui. Na, ir praeitam kliu
bo susirinkime d. Zaleckas ra
portuoja: Skaito abiejų deba- 
torių laiškus. Drg. A. Bimba 
sutinka atvažiuoti ir apginti 
Bendro Fronto poziciją, o Stil
sonas atsisako. Sako, neturįs 
laiko, liepia debatus atidėti 
ant rudens. •

Zaleckas pažymėjo ir tą, 
kad nuo Bimbos greitai gavęs 
atsakymą, o Stilsonui rašęs 
du laiškus ir negalėjęs gauti 
atsakymo pakol pasiuntė re
gistruotą laišką.

Todėl kliubas nutarė rengti 
d. A. Bimbai prakalbas. Pra
kalbos įvyks 25 d. balandžio, 
2 vai. po pietų, Lietuvių Tau
tiškoje Svetainėje, 928 E. 
Moyamensing Avė.

Manome, kad bus labai 
svarbios prakalbos. Turėtų vi
si

Lewiston ir Auburn, 
Maine

ir bus pašvęstas. Todėl prašome vi
sus dalyvauti šiame vakarėlyje ir 
linksmai laiką praleisti. Kom.

(96-97)

Ispanijos

programa 
buvo gana

demo-

šiais 
puiki,

Iš pašaipinių draugijų 
skaitlingiausia nariais, tai Lie
tuvių Tautiškas Pašalpinis 
Kliubas, kuris turi virš 800 na
rių ir turi savo nuosavą dide
lę svetainę. Progresas ir čion 
matosi, paremia kartais dar
bininkišką judėjimą. Daug 
kartų suteikia veltui svetainę, 
kaip tai unijų susirinkimams ir 
kitiems, čion priklauso viso
kių pažiūrų žmonių. Nemažai 
yra ir bažnytinių darbininkų, 
bet visi draugiškai sugyvena.

Kas. šiaip kliubui daro žalos, 
tai likučiai buvusios sklokos. 
Žinoma, ne visi, nes yra .tokių, 
kurie nors dar nesugrįžo į 
darbininkišką judėjimą, kajp 
Aleksiejus irjęti, bgt r'imtąį 
užsilaiko ir rimtai dalykus 
svarsto.

Bet yra ir tokių, kaip kad 
J. Rutkauskas, kuris tankiai 
sukelia intrigas, užgaulioja 
senus šios organizacijos veikė
jus ir sukelia bereikalingus 
ginčus. Pavyzdžiui, J. Rut
kauskas labai meškiškai pasi
tarnavo dėl šio kliubo “saugo
damas” jį nuo “raudonųjų”. 
Kada “Laisvės” bankieto ko
misija nuėjo pasiteirauti apie 

•svetainę, tai J. R. baisiausiai 
stojo, kad neduoti svetainės., 
Žinoma, komisija paėmė sve
tainę kitur.

Dabar jau kliubo nariai su
pranta, kad kliubas turėjo 
nuostolių. Kliubui bankietas 
mažiausia būtų atnešęs 
100 dol.

Kitas dalykas,, tai jau 
apiei metai laiko, kaip J.
kauskas visuomet šiam kliubui 
perša J. Stilsoną už kalbėtoją, 
šiuo klausimu buvo nemažai 
ginčų, kaip kurie progresyviai 
stovėjo prieš prakalbas, kiti 
sakė, lai kalba, juo daugiau 
jis čia kalbės, tuo daugiau sa
ve nusimaskuos. Taip ir buvo. 
Rodos, vasario mėnesį jam 
prakalbas surengė ne kliubas, 
bet sklokos likučiai. Na, ir 
kalbėjo; pasivertęs save mu- 
čelninku, plūdo visą komunis
tinį judėjimą. Stilsonui labiau
sia nepatiko, kam Stalinas dė
vi baltus marškinius. J. S. sa
ko “Pasikabina ten kur Mas
kvoj žydelį baltais marškiniais 
ir garbina.” Atrodo, kad J. S. 
yra įsimylėjęs į Mussolinio 
juodus marškinius.

Po tam vėl kliube buvo iš
keltas klausimas, kad surengti 
Stilsonui prakalbas. Bet dide
lė didžiuma narių pasakė: mes 
qenorime jo prakalbų. Sako, 
Stilsonas gana išplūdo komu
nistus, todėl surengkime deba
tus ir pakvieskime A. Bimbą. 
Ir visi nariai su tuomi sutiko, 
išskyrus J. Rutkauską. Tada 
J. R. pasiėmė balsą ir sako: 
“Ką jūs darote, ar jūs proto 
nustojote, aš jums užtikrinu, 
kad Bimba nestos į debatus 
prieš Stilsoną.” Bet visi nu
tarė rengti debatus.

Debatai turėjo įvykti Ben
dro Fronto klausimu. Visą dar
bą susirašinėti su debatoriais 
paveda kliubo pirmininkui d.

apie

bus
Rut-

lietuviai dalyvauti.
A. J. Pranaitis.

Boston, Mass
RADIO

Sekmadienį, bal. 25 d. radio 
programa per stotį WORL 920 
kilocykles (randasi tarp WH 
DH ir WBZ stočių). Programa 
bus 2:00 iki 2:30 po pietų:
1— Al Stevens orkestrą iš So.

Bostono.
2— Julija Rogliutė, dainininkė, 

iš Worcesterio.
3— Dialogas “Jaunikaitis Rau- 

las” suloš Jonas Krukonis 
ir Valentina Minkienė iš 
South Bostono.

Po programai prašome pa
rašyti laiškelį ar atvirutę, pra
nešant, kaip patiko šios savai
tės programa. Rašykit į stotį 
WORL, Lithuanian program, 
Boston, Mass.
Steponas Minkus, garsintojas.

Balandžio 10 d. Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 31 kp. buvo su
rengus gana pasekmingą va
karienę. Įžanga suaugusiems 
buvo 49 centai, o vaikams 25 
centai, žmonių dalyvavo 303. 
Buvo svečių iš Rumfordo. Po 
vakarienės buvo šokiai iki vė
lumos nakties.

Sekamos ypatos parėmė mū
sų vakarienę aukomis:

Yakvonis aukojo 12 kvortų 
binzų; Stukai vieną bušelį bul
vių ir 4 kvortas pieno; Stapo- 
naičiąi 1 bušelį bulvių ir 3 po
kes batvinių; Milašai rūgintų 
kuopūstų; Liaudanskai 3 duo
nas ir 2 kvortas agurkų; F. 
Apšegai 1 pantę arielkos; J. 
Apšega 1 pantę arielkos; Kra- 
paviskai 1 pantę arielkos; 
Laužai 1 pantę arielkos ir 
kvortas agurkų; Kaulakis 
pantę arielkos; šilaikai 
kvortą vyno; Žarkauskai 
kvortas agurkų; Žilinskai 
keiku; Adelė Naujakaitė 
keiką; J. Zarskus iškepė 
dyką visas mėsas ir binzus.

Visiems draugams ir drau
gėms tariame širdingai ačiū 
už aukas.

Kuopai pelno atliko $38.96.
31 kp. Fin. Sekr.,

A. Kaulakis.

BALTIMORE, MD.
Vietos ALDLD 25 kp. rengia 

batos vakarėlį, balandžio 25-tą, 
S. Calhoun St. Kaip 8 vąl. vakare.
Bus gardžių užkandžių ii’ gera muzi- 

laiką praleisite linksmai. Kvie- 
visus Komitetas.

ar-
20

ka;
čia

(95-97)

LINDEN, N. J.
135 kuopa rengia linksmąLDS

balių, 24 d. balandžio-April, Welcome 
Hall Svetainėje, Winans Ave. ir 16th 
St. Įžanga 25c., pradžia 7:30 vai. 
vak. Kviečiame visus atsilankyti, nes 
tai bus paskutinis balius šiame se
zone, kur galėsite linksmai laiką 
praleisti prie visiems gerai žinomos 
Gorskio orkestros. Rengėjai.

(95-97)

REIK PAREMTI
Balandžio 24 d. šeštadienio 

vakare, 3 Joy St., Bostone, Is
panijos Draugų komitetas de
mokratinei tvarkai ginti, ren
gia labai gerą vakarienę. Bū
sią vyno ir pečiankų, o ■ be to 
gera programa. Kalbės vienas 
geras kalbėtojas, kuris nesenai 
sugrįžo iš Ispanijos kovų lau
ko. Jis pats k^re dalyvavo, 
daug matė, daug pergyveno.

Mūsų draugai skaitytojai, 
vietoj pasėdėti kur , ant neti
kusio “show/”, geriau padary
tų ten nuėję. Reikia mums so
lidarizuotis ,ir daugiau veikti 
su kitataučiais. Kartais nuo jų 
daug gero pramoksti.

O ŠTAI MŪSŲ “EKSKURSI
JA”. . . Į PEABODY

Mūsų ALDLD 2-ra kuopa, 
balandžio 25 d., sekmadienį, 
vyksta į Peabody, Mass., ir ten 
duos koncertinį - muzikalį 
parengimą. Bus ir kalbėtojų. 
Parengimas įvyks 3 vai. po p. 
Amerikos Pil. Kliubo svetai
nėje, 23 Hancock Str.

Eeabodiečiai, pasinaudokit 
proga!. ..

i
6
2
1 

už

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17-ta kuopa rengia vaka

rienę, 25 d. balandžio (April), Nu
jaus Svet., pradžia 6 vai. vakare. 
Vakarienės visas pelnas eis Ispa
nijos Liaudiečiams. Tą pačią dieną, 
toj pačioj svetainėj įvyksta 9-to Ap
skričio konferencija, o po konferen
cijos bus vakarienė. Įžanga 50c. Vi
sus kviečia atsilankyti.

(95-97)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 24 d. balandžio, Lietu

vių Komunistų Partija rengia balių, 
Laisvės Choro svetainėje, 57 Park 
St. Pradžia 8 vai. vak. Visi lietuviai 
yra kviečiami dalyvauti paskutinia
me žiemos sezono baliuje ir paremti 
savo 
tra

klasės partiją. Bus gera orkes- 
šokiams. įžanga 25c.

(95-97)

Londono Važiuotės Streikas 
Pakenksiąs Karūnacijai 
London. — Rengiasi nuo 

1 gegužės sustreikuot dar
bininkai Londono gatveka- 
rių, požeminių gelžkelių ir 
autobusų, jeigu nebus su
trumpinta darbo laikas iki 
pusaštuntos valandos per 
dieną.

Valdžia bijo, 
streikas galėtų 
kenkti karaliaus 
što karūnavimo
joms ir jų bizniui, 
navirrias įvyksta gegužės 12 
d.

NEWARK, N. J.
šeštadieni, 24-tą d. balandžio, Mo

terų Birutes Draugija rengia gra
žų vaikinų kontestą. Įvyks Academy 
Svetainėje, 103 Jackson St. Pradžia 
7 vai. vak. Suaugusiems įžanga 25c. 
Vaikams 10c. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti šiame paren
gime ir linksmai laiką praleisti prie 
geros orkestros. Kom.

(95-96)

tokskad 
labai pa- 
Jurgio Še- 
ceremoni-

Karū-

10,000 Mezgėjų Laimėjimas' 
Berks Apskrity, Pa.

Reading, Pa.—Dvidešimt 
viena mezgykla pasirašė su-; 
tartį su unija dėlei 10,000 
mezgėjų t streiko baigimo 
Berks apskrity j. Samdyto
jai pripažino uniją kaip at
stovę visų jos narių ir suti
ko, kad unijinės jų duoklės' 
bus išrenkamos pačiose 
dirbtuvėsę.* Unija ves de
rybas su .bosais dėl algų ir 
kitų sąlygų.

Dar nepasiduoda Berk
shire ihezgykla, kurią valdo 
naziai. Uniją duodą skun
dą Valdiškai Darbo Santikių 
Tarybai, kad šios mezgyk
los bosai persekioja unijis- 
tus ir tuomi. laužo Darbo 
Santikių Įstatymą.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.

Sekantį sekmadienį, 25-tą 
balandžio (April), turėsime 
labai svarbias prakalbas, ku
rias rengia Tautiškas Kliubas, 
kalbės drg. A. Bimba iš Broo
klyn©. Jis kalbės apie tai, kas 
yra Bendras Frontas ir Liau
dies Frontas. Tai gana įdomi 
tema, nes dabar visam pasau
lyje —- ypatingai Francijoj ir 
Ispanijoj Liaudies Frontas lo
šia labai svarbią rolę. Tad 
kviečiame skaitlingai susi
rinkt ir išklausyt tų. įdomių 
prakalbų.

Prakalbos bus Lietuvių Tau
tiškoj Salėje, 928 E. Moya
mensing Avė., prasidės 2-rą 
vai. po pietų. .

P. Zaleckas.

LAWRENCE, MASS.
Visi Maple Parko ščrininkai yra 

raginami važiuot balandžio 24-tą d. 
parke dirbti. Vasariniai parengimai 
jau artinasi, tad reikia apvalyt par
kas. Taipgi reikia taisyt keliai. Kas 
tik galite, tai pribūkite apie 10-tą 
vai. ryto.. A. Večkys.

• A • ’.(95-97)

NORWOOD, MASS.
Prakalbos Arba Debatai

i Rengia Kom. Partijos Lietuvių 
Frakcija. Įvyks balandžio (April) 
25-tą, Lietuvių Svet., 3-čią vai. po 
pietų. Kalbės drg. V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius iš Chicagos ir 
taip pat yra pakviestas Antanas 

j Kneižys, “Darbininko” redaktorius, iš 
So. Bostono. Todėl kviečiame visus 
norwoodiecius ir iš apylinkės daly- 

| vauti, nes bus labai jdomu paklau
syti, ką kalbėtojai kalbės. Komitetas.

(94-96)

NEWARK, N. J.
Balandžio 26-tą, 7:30 vai. vak. 

įvyks įdomios prakalbos,. kurias rup- 
, šia New Jersey Komitetas Atsteigi- 
' mui Demokratinės Santvarkos Lietu- 
! voje. Kalbėtojai bus St. Michelso- 
i nas, “Keleivio” Redaktorius iš So. 
Bostono ir Rojus Mizara “Laisvės” 
Redaktorius. Jie aiškins šių dienų 
ypatingą padėtį Lietuvoje ir Ispani
joje. 
New 
some

Įyyks Lietuvių Salėje, 180 
York Avė. Įžanga veltui. Pra- 
skaitlingai susirinkti. Koin.

(94-96)

ELIZABETH, N. J.
Balandžio 25-tą įvyksta svarbios 

prakalbęs, Lietuvių Laisvės Svet., 
269—2nd St., 2-rą vai. po pietų. 
Kalbės du žymūs Arperikos Lietu
vių visuomenes veikėjai: St. Michel- 
sonas, “Keleivio” redaktorius, iš So. 
Bostono ir Rojus Mizara, “Laisvės” 
redaktorius. Kalbėtojai aiškins šių

BRIDGEWATER, MASS.
Balandžio (april) 23-čią ALDLD 

71 kp. rengia prakalbas. Kalbės drg. 
V. Andrulis, “Vilnies” redaktorius, iš 
Chicagos. Bus Portugalų Salėje, ant 
Broad Street, 7:30 ,val. vak. Rengė- dienų ypatingą padėtį Lietuvoj ir 
••1 • Y • • 1 • X _ • « • f 1 t y ••• y v 1 J. •• Vjai kviečia visus lietuvius atsilanky- 

iti, praleisti vakarą su svečiu, nes 
.netankiai tokie svečiai atsilanko j 
mažas kolonijas, kaip pas mus. Drg. 
Andrulis kalbės svarbiais šių dienų 
klausimais, kurie liečia darbininkų 
ekonominį gyvenimą. Todėl prašome 
visus skaitlingai susirinkti. Koin.

SO. ĖCiSTON, MASS.
Laisves Choras Rengia didelį pasi

linksminimo vakarą, “Minstrel Show”, 
gegužės-May 9 d., 1937, Lietuvių
Svetainėje, E įr Silver gatvių, 7:30 
v. v. Tai bus pirmas šios rūšies pa
rengimas, pilnas juokų, dainų ir vai
dinimų, kurio nepraleisikte nepama
tę. Ateikit patys ir atsiveskit savo 
draugus bei pažįstanĮus.

Rengimo Kom.

Istorija “Subvėj”.

miesto istorijos.

Kiekviena stotis požemi
nio geležinkelio Buenos Ai
res^ Argentinoj, yrą paveik-, 
šluota skirtingu vhizdu iš to

HARfclSON-KEARNY, N. J.
Šeštadienį, balandžio 24 d., 8 vai. 

vakare įvyks kortų lošimo~7-“Card 
įtarty” vakarėlis, po num. 17 Ann 
$t., Harrison, N. J. šį f vakarėlį ren
gia West, Hudson Labor Lyceum. 
Draugai, darbininkai, meldžiam kreip
ti domę į šį namą ir su jo svetąinjėm. 
Jūs žiųot, kad šioj, apylinkėj yra dideli 
fabrikai ;ir darbininkų organizavimas 
į uniją eina visu smarkumu ir trum
poj ateityj bus darbininkai iššaukti 
į. streiką, už, geresnes ( sąlyga^., Tokiu 
būdu svetainės bus labai reikalin
gos, o viršminėtas namas kaip tam

Ispanijoj. Įžanga veltui. Prašome 
skaitlingai dalyvauti. Prakalbas ren
gia New Jersey Komitetas Atsteigi- 
mui Demokratinės Santvarkos Lietu
voje.

(94-96)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. rengia “Penny Sale” 

vakarą, kuris įvyks gegužes 2 d., 376 
W. Broadway, 7 v. v. Būtų labai ge
rai, kad kiekvienas šios kuopos narys 
paaukuotų bent kokią nors dovaną 
šiani parengimui, tuomet galėtume 
padaryt daugiau pelno. Užkviečiam 
visus ’dalyvauti. Kom.

Telephone: EVergreen 8-9770

.1. GARŠVA
ir 1* ) ? 1 » t

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

. . Vsivažinėjimams.
231 Ęeįfoi’d Ąvęnue

Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Matthew P. BallasDr. Herman Mendlowitz
(BIELIAUSKAS)

y

Koin.
(95-9G)

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

■....................     <■ j » ”

Waterbury-Hartford, Conn.
Waterburieciu vaidylų grupes mar- 

šrutavimas eina prie užbaigos. Se
kantį sekmadienį, 25 d. balandžio, 
waterburiečiai vaidins veikalą “Mo
tinos Širdis”, Hartford Capitol Hall 
Svet., n320 Ann St. Šis veikalas bus

tinej vietoj, Hartforde, lodei prašo-1 dies Name, 735 Fairmount Ave. Pra-

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

PHILADELPHIA, PA.
Reikale “Laisvės” Bankieto
Draugai ir drauges, visi, kuri* bu

vote paėmę pardavimui tikietus ban- 
kietui ir šokiams, malonėkite kuo 

. , . greičiausiai atnešti penktadienio va-
vaidinamas paskutinį kartą ir pasku- vare balandžio 23-Čia, 8 vai. Liau-

--j —---------------- - -j----- ‘ ulca j.v«uiv, <ou r an muuiiv nvc. na
me vietinius ir iš apylinkės matyt sj gome nepamiršti, nes komitetas nori 
įdomų veikalą, “Motinos širdis”, o po- įUojaus padaryti pilną raportą.
draug ir paremsite hartfordiečių pa
rengimus. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Iki pasimatymo 25-tą balandžio, 320 
Ann Street.

(95-97)
Legal Notice

NOTICE is hereby given that Ca
pitol Paint & Varnish Works, Inc., 
of Brooklyn, N. Y., has registered 
its Trade-Mark “Capitol Unikote” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on paints and paint 
products of every class and descrip
tion.

(i O

Fį

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

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

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

tekinimus ir aplipinimus.
Tel. 2-6848

•JL1

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Sąryšio konfe

rencija įvyks balandžio 25-tą d. 
Draugijų Svet., 4097 Porter St., 10-tą 
vai. ryto. Delegatai malonėkite visi 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų apkalbėti. Svarbiausia tai 
spaudos pikniką. Sekr. U. Belunas.

(94-96)

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Pariamdau automobiliui! veituvėm, 
parėm, krikStynom ir kitokiem 

V , reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

(93-110)

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

TEL. STAGG 2-5043

f*
&

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Otn

KIRPIMAS

SKUTIMAS JĮ KjC 

1 Prielankus Patarnavimas
'>» 306 Union Avė.

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

DR. L. Z1NS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos. 9, A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9. A.
(MES KALBAME

M. iki 8 P. M.
LIETUVIŠKAI)

ILSIMO

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

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

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

»» •»

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

Oi
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lincolno Būrio Didvyriy 
;; Pagerbimui Vakaras

LIETUVIU AMALGAMEITŲ 54-to SKYRIAUS 
SPORTININKAI LAIMĖJO TROFĖJĄ

Negry “Dievas” Pabėgo 
Nuo “Meilės” Bėdų Kooperatyvo Direktoriams

♦ šeštadienį, 24 balandžio, po 
Visą plačią Ameriką ruošia
ma masiniai mitingai ir įvai
rūs parengimai pagerbimui 
Lincolno Bataliono, kuris pa
garsėjo savo didvyriškomis ko
komis prieš fašizmą Ispanijoj.

Vienas tokių mitingų bus ir 
New Yorke, Mecca Temple, 
133 W. 55th St. Prasidės ly
giai 8 vai. vakaro. Įžanga po 
25 ir 50 centų. Rengia Ko- 
jnunistų Partija.

High

EL. GURLEY FLYNN,

puikiai 
srityje. 
158-to 
apsuk-

cam-

b EL. GURLEY FLYNN, 
žymi darbininkų vadove, Is
panijos rėmėja. — Ji bus vy
liausia kalbėtoja Mecca Tem
ple mitinge šeštadienio vaka
rą, 24 balandžio.
,n

Apart vietinių kalbėtojų, 
Sitinguose bus girdimos radio 

ilbos iš Madrido. Kalbės Lin- 
ėolno Bataliono komandierius, 
taipgi garsūs amerikiečiai ra
šytojai, John Dos Passes ir Jo
sephine Herbst, kurie dabar 
randasi Madride. Radio kalbos 
bus iš galingos valdiškos sto
ties EAQ2. Programą rengia 
'Lincolno Bataliono Draugai, 
kurie deda visas pastangas, 
kad kovotojų kalbos būtų* ge
riausia perduotos.

Amalgameitai New Yorko 
ir apylinkės atletai laikė Bas
ket Ball (krepšiasvydžio) 
čampionato rungtynes 17 ba
landžio, Stuyvesant 
School, New Yorke.

Amalgameitų Generalė Ta
ryba susirūpinus jaunimo klau
simu. Kad jaunuolius įtraukus 
į veikimą, suorganizavo sporti
ninkų grupes New Yorke ir 
apylinkėje.

Lietuviai Amalgameitai taip
gi . tūri jaunuolių sportininkų 
grupę, kuri veikia sykiu su 
kitų tautų amalgameitais spor
tininkais.

Minėtas parengimas buvo 
lošimui Basket Bolės už
pionatą. Kurio skyriaus lošė
jai pergalės kitus, tie gaus nuo 
Amalgameitų Generalės Tary
bos atstovo Potofskio dovaną 
—Trophy (trofėją).

Amalgameitų Lietuvių 54- 
tas Skyrius lošė su 158-tu Sky
riumi (shipping clerks), kurio 
buvo geriausias tymas New 
Yorke ir apylinkėje. 158-to 
Skyriaus Tymas per 5 metus 
turėjo New Yorko ir apylinkės 
čampionatą, niekas jų nesu-
grajino. Minėtame parengime tams, 
visi manė, kad 158-to Sky-

riaus Tymas bus laimėtojais 
trofėjos.

Bet lošime atsitiko kitaip. 
Lietuvių Amalgameitų 54-to 
Skyriaus Tymas irgi 
išsilavinęs toje sporto

Prasidėjo lošimas. 
Skyriaus Tymas dirba
riai, bet 54-to Skyriaus Tymas 
dar gabiau susisuka su bole, 
padaro daugiau punktų (po
ints), negu 158 Skyrius. Prie 
pabaigos lošimo Lietuvių 54-- 
tas Skyrius laimėjo 5-kiais 
punktais daugiau .ir liko čam- 
pionais, laimėjo trofėją.

Amalgameitų 54rto Skyriaus 
Tymas dar jaunas, dar tik 
apie metai laiko kaip susior
ganizavo ir praktikuoja spor
to srityje. Lošimuose gėmių 
būdavo ir pralaimėjimų, bet 
dabar smarkiai pažengė pro
grese, kad pergalėjo tuos, ku
rie buvo per 5 metus čampio- 
nais New Yorke.

Reikalas priminti, kad buvo 
daug matytis ir lietuvių minė
tam parengime. Tas yra gir
tina, nes priduoda lošėjams 
daugiau energijos toj srityj.

Linkėtina sportininkams vei
kti ir ant toliau kaipo spor-

K. Mužikas.

Lietuvių Atletų Kliubas 
Ruošia Pokiliuką

Gerai žinomas brooklynie- 
čiams Lietuvių Atletų Kliubas 
turės “Chicken Chow Mein 
Party” šeštadienį, 24 balan
džio, savoj patalpoj, 168 Mar
cy Ave., Brooklyne.- Taip pat 
bus gėrimų ir šokiai. 1 ' ■■

Rep,

MINE-

Šį Vakarą Prasideda Liet. 
Pik Kliubo Bazaras

Negrų “Dievas,” paskilbęs 
Father Divine, kažkur savo 
“danguose” gudriai pasislėpė 
ir niekas jo neranda. Jis jieš- 
komas sąryšyje su subadymu 
peiliais ir sumušimu per jo 
“angelus” vieno kontrakto- 
riaus, kurio draugas įteikė 
“Dievui” pakvietimą stoti į že
mišką teismą už lytinius san- 
tikius ir apvalymą nuo griekų, 
o sykiu ir nuo dolerių vienos 
buvusių baltų “angelaičių.” 
Susirėmimas įvyko jo “dangu
je,” Harjeme.

Jo bėdos, matomai, bus di
desnės, negu manyta. Jo žmo
na, Faithful Mary, sužinojus 
apie jo turėtus reikalus su ki
tomis “angelaitėmis” irgi su
pyko. Iš vieno “dangų,” esan
čių. High Falls, Kingston, N. 
Y., ji pareiškė: “Jis nėra Die
vas. Tai tik prakeiktas senis. 
Jis toks Dievas, kaip jūs ir 
aš.”

Ji toliau pasakojo, kad Fa
ther Divine apleidus po susi
rėmimo Harleme.

Dar pirm to, matomai, jaus
damasis užsitrauksiąs jos rū
stybę, Father Divine pareika
lavęs pervesti jo vieno nuo
savybėn kelis “dangus” (nuo
savybes), ką ji be pasiprieši
nimo padarius. Tada jis parei
kalavęs ir to, kuriame ji da-

Tada jinai jam

Pirmadienį, balandžio 26-tą 
dieną, 7:30 vai. vakare,— 
įvyks Lietuvių Kooperatyvės- 
Spaudos Bendrovės direktorių 
susirinkimas. Visi direktoriai 
pribūkite laiku.

J. Nalivaika, Sekr.

Ateivių Gynimo Komitetas 
išgelbėjo nuo deportacijos ita
lą Pizzoferrato. Jis buvo at
vykęs 1909 m., paskiau ka
riavo Italijos armijoj ir 1923 
m. vėl buvo įleistas į J. V., 
kaipo santarvininkų karys. 
Dabar bandė jį priskaityti 
prie nelegaliai atvykusių.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės Nariams. 
Šv. Jurgio Draugystės mišios įvyks 
balandžio 25 d., kaip 9-tą vai. ryto 
Karalienės Angehj bažnyčioje. South 
4-tos gatvės pas Kunigą Aleksiuną. 
Todėl visi draugystės nariai būkite 
bažnyčioje virš minėtu laiku, de
monstratyviai nueisim.

Pirm. J. Kairys.
(94-96)

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kambarys 

vienam vyrui, Williamsburgho apy
linkėje, taipgi norėčiau, kad paga
mintų ir. valgį arba, kad būtų leisti
na pačiam pasigaminti. Praneškite 
laišku: J. P. 427 Lorimer St.,

Brooklyn, N. Y.

Smarkiau Nubaudė Lietuvius
.Ak

■ K
M Šomis dienomis Brooklyn© 
(įisrpe tapo nuteisti nuo 5 iki 
10 metų kalėjimo du jauni lie- 
Žviai Jokubonis ir Dainaus- 

is nuo Stagg St. Jiedu naujų 
lietų naktį įsilaužė A. Juš- 
kausko, kuris laiko grosernę 
po ,num. 20 Ten Eyck St., 
kambariuosna ir revolveriais 
grąsindami atėmė nuo JuŠkau- 
sko kelioliką dolerių. Jie buvo 
greit suareštuoti ir, sakoma, 
prisipažinę prie kaltės, už ką 
dabar gavo didelę bausmę.
f Kiek man buvo žinomi mi- 
!ėti jauni lietuviai, jie vengė 

rigulėt prie darbininkiškų 
organizacijų, bei draugaut su 
progresyviu jaunimu. Mat, bi- 
Ibjd, kad “bolševikai” neišve
stų jų į “blogą kelią.” 
m Pažįstamas.

Plėšikus

SAKO, PETRAUSKO F-----
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DIENĄ GEGUŽĖS

Penktadienio vakarą, 23 ba
landžio, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas pradeda savo 
bazarą su gana ‘ turininga 
programa. Lietuvių Liaudies 
Teatro grupė vadovybėje ar
tisto Jono Valenčio' perstatys 
vieno’ veiksmo komedija “ša- 
laputris”. Taipgi bus šokiai ir 
proga pigiai . nusipirkti bei 
laimėti gerų daiktų, kuriuos 
suaukojo kliubui simpatingi 
biznieriai ir šiaip žmonės bei 
patys kliubiečiai.

Bazaras bus savoje 
nėję, 280 Union Avė., 
lyne. Įžanga 10c.

svetai-
Brook-

kad pinigas nc- 
Tada jis 

atiduoti

sakei,
tavo rankų.

pareikalavo
arba jis mane vėl pas-

P. S. Vitaitis prašo mus pra
nešti, kad Petrausko paminėji
mo vakaras įvyks gegužės 
mėn. 19 d., Lietuvių Piliečių 
Kliube, Brooklyne. Vakar die
nos “L.” buvo minėta, kad tos,, 
rūšies vakaras nutarta rengti 
rudenį. Bet p. Vitaitis sako, 
kad “jie,” išėję iš Piliečių 
Kliubo salės, tąjį nutarimą pa
keitė, padarydami paminėjimą 
viršpaminėtą dieną.

Vyras Lėšavo $56,329
Svarstant teisme aktorės 

Marilyn' Miller palikimą, su
rasta, kad jos paskutinis vy
ras Chester ‘O’Brien jai lėša- 
vo $56,329 bėgiu 18 mėnesių. 
Apart to, tuo laiku ji dar iš
mokėjo $50,000 už viešbutį ir 
pragyvenimą, $13,768 už dra
bužius ir $8,557 daktarams. 
Jis dabar nori gaut pusę jos 
palikimo, kuris yra $64,000.

LINKSMAS METINIS BALIUS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 1-ma Kuopa

Nedėlioj, Balandžio (April) 25 d.
“LAISVĖS” SVETAINĖJE

419 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
Pradžia 5 vai. vakaro

Gerbiamieji Brooklyn© ir Apylinkės Lietuviai! Jau 
daugeliui iš jūsų yra žinoma, kad LDS rūpinasi nevien 
tik savo organizacijos reikalais, bet abelnai visos darbo 
žmonių ‘klasės reikalais. LDS ima dalyvumą organi-. 
žavime neorganizuotų į unijas, dalyvauja reikalavimuo
se bedarbiams pašalpos, dalyvauja ateivių, gynimo rei
kaluose. Taipgi LDS yra sumanytoja įsteigimui Lietu
vių Kongreso, kurio yra tikslas pagelbėti Lietuvos liau
džiai iškovoti demokratines teises.

Taigi matote, kokiuose svarbiuose darbuose LDS ima 
dalyvumą. Todėl visos ir visi turėtumėt atsilankyti į šį 
balių, o tuomi jūs daug suteiktumėt kaip moralės taip , 
ir materialės paramos. Kviečia Rengėjai. ’

įžanga iŠ anksto 25c., o prie durų 35c.
GRIEŠ WILLIAM NORRIS ORKESTRĄ

P. S. Tikietus iŠ anksto galite gauti “Laisves” raštinėje pas L.
Kavaliauskaitę ir pas J. Grubj, 64 Ten Elyck St.

Rep.

Draugas Walter Kubilius 
Sunkiai Serga

Šiomis dienomis apsirgo 
Walter Kubilius, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo jaunuo
lių 200 kp. narys. Randasi 
Presbyterian Ligoninėj, 622 
West 168th Street, New York 
City. Ligos priežasties neteko 
sužinoti. Kubilius yra vienas 
iš aktyviausių LDS jaunuolių 
kuopos narių, tad prašome jo 
draugus ir pažįstamus jį ap
lankyti. Lankymo valandos 
sekamos: pirmadieniais, ; 
tradieniais, ketvirtadieniais 
penktadieniais — nuo 7 iki 
vai. vakaro. Trečiadieniais 
šeštadieniais — nuo 1 iki 
vai. po pietų. Sekmadieniais 
—nuo 1 iki 3 vai, po pietų. 
Ligonis randasi Floor G, Ward’ 
Met. Rep.

an- 
ir 
8 
ir 
2

Rossą įkaitino Lubovos 
Nužudyme

Po išklausinėjimo eilės liu
dininkų džiūrė formaliai įkai
tino Mischą Ross nužudyme 
gražios smuikininkes Toftės 
Lubovos.

Sakoma, kad džiūrės pasisa
kymas buvęs tik klausimas 
fprmalumo, nes daug dalykų 
rodę tiesiai į Rossą kaipo už
mušėją. Vienu tokių aiškių liu
dininkų buvęs pluoštas plaukų 
nužudytosios rankose, taipgi 
prilipusių prie kraujuoto plak
tuko, kuriuo jai perskėlė gal
vą. Po areštavimo Rosso ir 
palyginimo radinio nebuvę 
abejonių dėl jo kaltumo žu- 
dystėje .

Komunistų Partijos N. Y. 
Valstijos Komitetas planuoja 
Lincolno Brigadai Ispanijoj 
įsteigti keliaujantį knygyną ir 
jau renka knygas*

bar randasi, 
atsakius:

“Tu 
palies 
manęs 
viską,
tatysiąs į virtuvę ir aš daugiau 
nesėdėsianti šalę jo. Tuomet 
aš išėjau prieš jį ir pasakiau— 
‘Tu ne Dievas, tu tik esi pra
keiktas senis.! ”

Taigi, ne1 tik balti parapijo- 
nai turi , bėdų su savo “Dievo 
atstovais” kunigais, bet ir ne
grai turi savo problemas ne 
tik su “Dievo atstovais,” bet 
ir su pačiu “Dievu.” O Kali
fornijoj teismuose eina niau- 
tynės tarp “Dievo angelaitės” 
Aimee Semple McPherson su 
kitomis “angelaitėmis” ir “an
gelais” už vyrus, už garbę, už 
viršenybę. O to viso pagrinde 
yra į Angelus Temple suplau
kusieji doleriai, kuriuos pa- 
bažni biedniokai sunešė “Die
vo garbei.”

PARDAVIMAI
Parsiduoda “Bar ir Grill”. Gera 

vieta del biznio. Kaina prieinama. 
Kreipkitės po numeriu 8802—97th 
Avė., Ozone Park, N. Y.

(94-96)

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

Drg. K. Kreivėnas Serga

Valgykite Medų
“Laisve” 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 pasįimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

Apie savaite laiko atgal 
darbe susižeidė strėnas brook- 
lyniečiams gerai žinomas vei
kėjas d. K. Kreivėnas. Dėlto 
per visą laiką guli lovoje. 
Draugai, kuriems laikas lei
džia, atlankykite d. Kreivėną. 
Antrašas: 1650 Ocean Ave., 
Brooklyn, N. Y. Apt. A-3.

Vincas Kliokis Išvažiavo 
Pamatyt Californijos

Ketvirtadienio popietį, susi
tikus Vincą Kliokį, padavė de
šinę ir sako: “Tark ‘sudiev’ 
pažįstamiems—draugams-ėms, 
nes skubu į autobusų stotį ir 
leidžiuosi į kelionę—manau, 
paskutinė stotis bus — San 
Francisco,. Calif.. . .”

Laimingos kelionės, Vincai!
Kliokis tik keli metai yra. 

atvažiavęs iš Pietinės Ameri
kos, bet labai greitai suspėjo 
apsipažint su šios šalies abel- 
na padėtim. Jo tikslas šios 
kelionės — “pamatyti Ameri
ką”. Manąs ten pabūti kelis 
mėnesius.

Jo draugas Petras.

“Šventų abrozėlių” pardavi
nėtojas Muscari sulaikytas po 
$25,000 kaucijos už nuvilioji- 
mą 4 metų mergaitės į tamsų 
koridoriaus kampą. Jis sakėsi 
norėjęs “tik .pia^lpstyt.” 

....... .4*' ' ! 4
Maspetho^ Can Co. 

streikieriai stipriai laikosi. 
Darbe beliko tik raštinių dar
bininkai, visi kiti streikuoja. 
Iš karto tūli amatai buvo pa
silikę darbe.

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

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
. 161 NO. Gth STREET1
1

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

1 ~

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040 

——--------- ---------- -—>

Lietuvos Valstybine
J kvortos $3.49
12 bonky (keisas) $37.70

REPUBLIC RYE
$1.89Kvorta

Paintė

WESTBROOK, PA., RYE
$1.59

Ordelius

Kvorta
Paintė

priimame telefonu, Evergreen

SHERRYWlf'1

7-2089

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-17 Keap Street,

Tarpe Grand
Brooklyn, N. Y

Street ir So. 1st Street
Lie. No. L72

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

PERMANENT WAVE
STEAM OIL 

CROQUIGNOLE 
PERMANENT

35 VERTES 
Ekspertai

Operatoriai jb • > 
pilnai su Šiuo 

skelbimu
Be Mašinos C A
Permanent t“

Plaukai atgaivinami su 
link orlginaliSkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.

įskaitant
Shampoo 

Finger Wave 
ir pakirpimai

LOngacre 
5-3278

MME. VERA
512—5th Av.» N. Y., (Ent. ©n Mrd St.) Suite 307

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais. Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Spccialės kainos savaitei.

NATURAL - LAX - HERB TEA

MEDI
CINAL

E 't HERBS
IN

1 BOX

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:

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

GARS1NKITES “LAISVĖJE




