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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Baigiant maršrutą Mass, val
stijoj, noriu padaryt keletą pas
tabų.

Man rodos, mūsų judėjimas 
gerokai šlubuoja didesnėse ko
lonijose—Worcester, Montello, 
Boston. Lawrence dar nebuvau.

Tose kolonijose ypač labai 
reikia gaut daugiau lietuvių į 
Komunistų Partiją.

Šį sykį gavau gerą įspūdį 
Hudsone. Ten yra keletas veik
lių žmonių. Ten LDS. gerai žy
giuoja pirmyn.

Hudsone veik nėra kitų srio- 
vių lietuvių organizacijų, tik 
mūsiškiai gerai organizuoti.

Turėjome gerą mitingą Sto
ughtone. Kaip seniaus daryda
vo, čia atvyko dainininkų iš 
Cambridge, Boston; gražiai pa
dainavo. Dr. Repšys ,ir d. An- 
iesta, irgi svečiai, gražiai pa
kalbėjo.

Labai gražiai ir pakilusiam 
ūpe praėjo mitingas.

Bostoniečiai mūsų meninin
kai veltui patarnauja. Sekma
dienį, pavyzdžiui, 
dienė, Zavišienė, 
Žukauskaitė buvo 
Stoughtone, Mass, 
tarnavo.

Naudojantis menininkais, ga
lime surengti ^erus mitingus 
bent sekmadieniais. Bet nevi- 
sur mūsų draugai tai daro.

dd. Reimon- 
Audickas ir 
Peabody ir

Ir veltui pa-

Mūsų laikraščiams ir orga
nizacijoms reikia smarkiau 
vesti du vajai:

1) Už apšvietą, skaitymą 
laikraščių ir knygų.

2) Prieš girtavimą.
Kai kurie ir progresyviai 

perdažnai ir perdaug girkšno- 
ja.

So. Bostone turėjome gan 
gerą susirinkimą. Čia yra gerų 
draugų, veiklių ir smarkių mo
terų, tik reiktų geriau darbas 
sistematizuoti, padalinti ir 
gauti daugiau narių į Komu
nistų Partiją.

Norwoode, rodos, mūsų vei
kimas geras. Mūsų ryšiai ir 
santikiai su kitom srovėm ge
resni.

Kur tik yra bent keli geri 
partijiečiai, visur mūsų veiki
mas geresnis.
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N. Y. Valstijos Algą Įstatas 
Moterim ir Jaunuoliam

Albany, N. Y.—Guber
natorius Lehman pasirašė 
New Yorko valstijos seime
lio priimtą įnešimą kaipo 
įstatymą, kuris reikalauja 
paskirt, kiek samdytojai bū
tinai turi mokėt algos mo
terims darbininkėms ir ne- 
subrendusiems jaunuoliams. 
Bus sudaryta valdiška ko
misija, kuri nustatys joms 
ir jiems privalomas algas.

Fašistų Kanuolės Išžudė
280 Madridiečiu

Madrid. — Fašistai savo 
kanuolėmis iš priemiesčių 
dabar ypač taiko į respub
likiečių laikraščių leidyklas. 
Bet daugiausia fašistų šo
viniai užmuša ir sudrasko 
senių, moterų ir vaikų.

Jau ’ septyniolika dienų 
kaip jie iš tolo bombarduo
ja Madrido centrą. Tuo bū
du fašistai išžudė 280 mad
ridiečių, nepasiekdami jokio 
karinio tikslo. Tai tik kerš
to ir'terorizavimo žudynės.

Fašistai per dieną atšau
na po šimtą ar daugiau ka- 
nuolinių šovinių į Madridą.

Kongresmanai Nubalsavo 
Slėpt Didžiąsias Algas

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 229 ‘ balsais 
prieš 112 nutarė panaikint 
tą įplaukų įstatymo punktą, 
kuris reikalauja viešai 
skelbti algas korporacijų 
viršininkų, gaunančių dau
giau kaip $15,000 algos per 
metus.

NAZIŲ KARO LAIVAS 
PADĖJO FAŠISTAM BOM- 
BARDUOT VALENCIJĄ

Valencija, Ispanija.—KaiSklokos likučių neteko su
tikti. Sako, dar yra keli pasi- fašistų karo laivai “Cana- 
likę So. Bostone, bet niekur rįas...........
nesirodo. Veikiausia jie paten-|'antradienį bombardavo Va- 

jlenciją, tai Vokietijos karo 
’ laivas “Graf Spee” arti jų 

Svarbiausias ir mylimiausias stovėjo, tarnaudamas kaip 
jų "argumentas” buvo, kad dd. įžvalgas fašistinių laivų, 
žalpis, Stalioraitis, Daubaras i Bombarduojant, 4 gyvento- 
areštuoti Sovietų Sąjungoj. J jai užmušta ir 27 sužeista.

Bet dabar tas “argumentas” j 
jiems patiems kaip puodkele ■
per bumą kirto kai pats žal- pra£0 NaZIŲ NeŽudyt Amerf- 
pis rašo, kad tai bjaurus me-!
las.

kinti, kad nereikia nieko veik-; 
ti. Kai kurie dėlto pasiliko ten

> Kokį jie galėtų turėti pasi
tenkinimą, jei tie žmonės bū
tų areštuoti, sunku suprasti. 
Atrodo, kad jie patys nežino 
ko nori. Tik vienas aišku— 
jie pasitenkina šnekom, kad 
ir pliatkais prieš mus.

Massachusetts smarkiai ei
na organizavimas industrinių 
unijų. Ir lietuviai vis labiau 
susiinteresuoja CIO veikimu 
čia.

Garsieji Universitetai Ne
siunčia Atstovų į Nazių 

Universiteto šventę
New Haven, Conn.—Yale 

Universitetas, kaip prane
šama, nesiųs savo atstovų į 
nazių daromą apvaikščioji- 
mą 200 metų sukaktuvių 
nuo Goettingeno Universi
teto atidarymo Vokietijoj.

Garsiausias Anglijoj, Ox- 
fordo Universitetas taipgi 
nesiųs savo delegatų į tas 
nazių iškilmes. Nes naziai 
yra mokslo slopintojai.

Metai XXVII, Dienraščio XIX

” ir “Baleares” pereitą

kos Pilietį Hirschą
Berlynas.—Amerikos am

basadorius prašo Hitlerio 
valdžios, kad nekirstų gal
vos Jungtinių Valstijų pi
liečiui M. Hirschui, 21 metų 
žydui jaunuoliui. Nazių tei
smas nusmerkė jį mirt neva 
už tai, kad Hirsch pasidaręs 
bombą nužudyt Hitlerį.

Hirsch yra gimęs Vokie
tijoj. Jis skaitosi Amerikos 
piliečiu tik todėl, kad jo se
nolis ir tėvas turėjo išsiėmę 
Jungtinių Valstijų piliety
bės popieras.

VALSTIJOS KAZOKAI 
PRIEŠ NEW JERSEY

Trenton, N. J.—Respub
likonas gubernatorius Hoff
man užtraukė New Jersey 
valstijos kazokus laužyt 
streiką Thermoid gumos 
gumos kompanijos darbi
ninkų.

Kapitalistai Buriasi 
Panaikint Šalies Dar
bo Santikių Įstatymų

“PERTAISYMAIS” IR TEISMAIS JIE STENGSIS 
SULAUŽYT DARBO UNIJŲ IR STREIKŲ TEISES

Washington. — Suvažia
vimas Jungtimi! Valstijų 
Prekybos Rūmo, galingiau
sios didžiojo biznio organi
zacijos, bal. 27 d. vienbal
siai nusprendė kovot, idant 
“pertaisyt” Wagnerio Dar
bo Santikių Įstatymą.—Tas 
įstatymas, mat, pripažįsta 
darbininkams neva ržomą 
teise organizuotis į unijas, 
streikuoti ir bendrai per sa
vo atstovus vesti derybas su 
samdytojais delei algų ir ki
tų sąlygų.

Suvažiavime d a 1 y v a vo 
1,000 kapitalistų delegatu. 
Juos mokino fašistinės Li
berty Lygos advokatas J.

D. Black, kaip įvairiais pa
taisymais galima būtų fak- 
tinai panaikint minimą įsta
tymą. Jis ir du kiti sklan
dus republikonų advokatai 
taipgi patarė užvesti teis
muose bylas prieš Wagnerio 
įstatymo pritaikymą jų 
dirbtuvėse.

B. C. Hancock, Traktorių 
kompanijos prezidentas iš 
Peoria, Ill., smerkė dabarti
nius streikus kaip “anarchi
ją.” O advokatas Black sa
kė, kad bosai “turį teisę” 
nesamdyt atgal darban tuos 
darbininkus, kurie dalyvau
ja streikuose.

FANATIKAS “DIEVUI” ISBADAVO 50 DIENU
Stooping Oak, Tennessee. 

—Jau 50-ta diena, kaip gry
nai pasninkauja religinis 
fanatikas Jackson Whitlow, 
nieko nevalgydamas. Sako, 
tol pasninkausiąs, kol “Je- 
hovah-dievas” nelieps jam 
valgyti.

Pasninkauto j as iš pra
džios giedojo psalmes ir ki
tas religines giesmes; bet 
dabar jis taip nusilpęs, kad

tik pašnabždomis tegali kal
bėti. Kai alkis traukia jį 
laužyt pasninką, Whitlow 
sako, kad tai “velnias jį 
gundąs,” ir prašo kaimynų 
melstis, idant nugalėtų “vel
nią.”

Pasninkauto j as yra 47 
metų amžiaus. Gydytojai 
sako, kad jeigu jis dar kele
tą dienų nieko nevalgys, tai 
mirs.

Italijos Komunistą Vadas 
Arti Mirties Kalėjime

Paryžius. — Gauta žinia, 
jog fašistų prikankintas jau 
beveik miršta Italijos kalė
jime Antonio Gramisci, vie
nas iš žymiausių Italų ko
munistų vadų.

Šaukiama t a r ptautiniai 
protestai-reikalavimai, kad 
Mussolinis kuo greičiausiai 
paleistų šį politinį kankinį 
iš kalėjimo.

Nazių, Romos Lėktuvai, 
Kanuolės prieš Baskus

Hendaye, Franc., bal. 28. 
—Baskų respublikiečių vy
riausybė pastatė dar 50,000 
atsarginių milicininkų ginti 
Bilbao nuo fašistų.

San Sebastian, Ispanija. 
—Pranešama, kad fašistai 
atėmė iš baskų liaudiečių EI 
Gueta, Eibarą ir Marquiną. 
Iš fašist

Kaip Siurbėlė Saldlie- 
žuvauja Darbininkams

Ispanų Fašistų Nugar
kaulis—Naziai, Italai

Iš fašistų pusės rašantis 
New York Times korespon
dentas sako, būk per pas
kutines tris dienas jie pa
sivarę “14 mylių pirmyn.” 

Fašistai užėmė Durango 
priemiesčius, o ne patį mie
stą. Šioj fronto dalyj fašis
tų generolas Molą turįs 
grumtis “atsargiai ir lėtai.” 

Mussolinis ir Hitleris su- 
siuntė daugybę savo kanuo- 
lių, lėktuvų ir smarkiausius 
savo karius, idant, žūt-būt, 
sulaužyti baskų respublikie
čių frontą ir užimt Bilbao 
prieplauką.

MOTERIS NUŠAUTA GE
NEROLO KULKA

Nazių Lakūnai Urmu 
Išžudė 800 Baskų Ne
kariškių Gyventojų

IŠSPROGDINO IR SUDEGINO BASKŲ “ŠVENTĄ” 
MIESTĄ GUERNICĄ; SUNAIKINO KELIS KAIMUS

Washington. — Neperse
niai įėjo galion Illinois vals
tijos įstatymas, reikalau
jantis, kad samdytojai tin
kamai atlygintų tiems dar
bininkams, kurie užsitrau
kia silicosis ligą nuo pavo
jingų dulkių darbe.

Už 10 dienų pirm negu 
tas įstatymas įėjo galion, 
Caterpillar Traktorių kom
panija Peorijoj, III., išmetė 
iš darbo 179 savo darbinin
kus sergančius silicosiu. 
Taip padarė, idant nereikė
tų jiems mokėt atlyginimo 
pagal tą įstatymą.

Dabar gi tos kompanijos 
prezidentas Heacock su 
veidmainišku saldumu šne
kėjo apie “naują gražių 
santikių gadynę tarp darbi
ninkų ir kapitalistų,” kal
bėdamas Jungtinių Valstijų 
Prekybos Rūmo suvažiavi
me Washingtone. Čia jau 
tas ponas neigė ir darbinin
kų reikalavimą, kad samdy
tojai derėtųsi su darbinin
kais per bendrus pastarųjų 
atstovus.

Butelio Kelione Vandeniu iš 
Europos į Canadą

Kansas City. — Pernai 
rugsėjo mėn. Miss Mary 
Lapin įdėjo savo vardą su 
adresu į tuščią butelį nuo 
degtinės; užkimšo butelį ir 
įmetė jį į jūrą Gibraltare, 
prie Ispanijos. Tas butelis 
atplaukė 3,000 mylių i Ka
nados pakrantę. Butelį pa
matęs 
Dooks 
siuntė

išgriebė Uland M. 
ir 1 1 
jį

dabar paštu at-
Marei į Kansas

Hendaye, Franci j a.—Fa
šistai pripažįsta, kad “nu
garkaulis ir krūtinė” gene
rolo Molo armijos prieš 
liaudiečius Baskų krašte, 
šiaurinėj Ispanijoj, tai yra 
10,000 nazių ir Italijos ka
reivių.

Atsilankydami Franci jos 
pusėn, fašistų oficieriai pa
tvirtina žinias, jog paskuti
nėmis dienomis daugelis jų 
ispanų kareiviu atsisako ko
voti prieš baskus respubli- 
kiečius arba perbėga į bas
kų armiją.

New Castle, Kentucky. — 
Teisme prieš generolą H. H. 
Denhardtą liko įrodyta, kad 
jo mylėtinė Verna Taylorie- 
nė žuvo nuo kulkos iš gene
rolo revolverio.

Galutinas Smūgis “Meilės 
Racket’ui” N. Y. Valstijoj

KETURIŲ ŠALIŲ PRO
TESTAS PRIEŠ GROBI
KUS ĮSPAN. FAŠISTUS

Copenhagen. — Danija, 
Švedija, Norvegija ir Fini- 
ja (Suomija) protestuoja 
ispanų fašistų komandai, 
kad jie stabdo tų šalių pre
kybos laivus ir išplėšia jų 
krovinius.

LIAUDIEČIAI BOMBAR
DAVO FAŠISTUS HUES- 

CA FRONTE

Madrid. — Ispanijos res
publikos lakūnai 550 svarų 
bombomis atakavo fašistų 
apdrūtintas pozicijas Hues- 
cos fronte, šiaurių rytuose, 
šešis priešus užmušė ir ke
liolika sužeidė.

Fašistai šturmavo respu- 
blikiečius Lujar kalnuose, 
Granadoj, beišliko atmušti.

Londone, Ontario provin
cijoj, Canadoj, potvinis pa
darė $2,000,000 nuostolių.

Albany, N. Y.—Valstijos 
augščiausias teismas patvir
tino išleistą įstatymą prieš 
“meilišką racket’ą.” Toks 
“meilės” biznis pirmiau bu
vo varomas dviem punk
tais: merginos, našlės ar 
gyvanašlės galėdavo per 
teismus išreikalaut atlygi
nimo iš vyrų už “sulaužy
mą prižado apsivesti”; ant
ra, tai moteris ar vyras ga
lėdavo traukti teisman pa
šalinį asmenį už “meilės pa- 
viliojimą” arba “atšaldy- 
mą.”

Dabartinis New Yorko 
valstijos augščiausio teismo 
sprendimas kirto galutiną 
smūgį tokiam “racket’ui” 
šioj valstijoj.

Plieno Bosai Neva Atsisako 
Nuo Kompaniškos Unijėlės
Pittsburgh, Pa. — Did

žiausia Jungtiniu Valstijų 
Plieno Trusto dalis, Carne
gie-Illinois kompanija pra
nešė savo darbininkams ir 
valdiškai Darbo Santikių 
Komisijai, kad ta kompani
ja daugiau neremsianti sa
vo kompaniškų unijėlių.

Reikia žymėti, jog Šalies 
Darbo Santikių Įstatymas 
uždraudžia bosam finansi
niai ar kitaip remti kompa- 
niškas unijėlės.

Bilbao, Ispanija.—Vokie
tijos nazių orlaiviai per tris 
valandas ir 15 minučių 
spogstančiomis ir padegan
čiomis bombomis naikino 
Guernica, senovišką istorinį 
Baskų “šventąjį” miestelį, 
vadinamą lopšį Baskų tau
tos laisvės, šiaurinėj Ispa
nijoj. kaip pranešta bal. 27 
d. Hitlerio “Junker” ir 
“Heinkel” bombininkai tuo 
būdu visai sudaužė ir sude
gino Guernicą ir išžudė 800 
iki 1,000 nekariškių gyven
toju, daugiausia moterų ir 
vaikų, kuriems buvo , sun
kiau pabėgti ar pasislėpti. 
Bet nazių lakūnai ir bėgan
čius vijosi ir žemai skrisda
mi skynė juos kulkasvaidžių 
kulkomis ir bombomis.

Nuo tų hitleriečių žudikų 
didžiųjų bombų beveik ne
galima buvo rasti apsaugos 
nė skiepuose. Tūkstančio 
svaru bombos išmušė duo
bes iki 20 pėdų gilumo.

Užklupo žmones Rinkoj
Nazių bombininkai užklu

po žudvt žmones kaip tik 
tuo laiku, kada atsidarė 
turgus ir vietiniai gyven
tojai ir kaimiečiai iš apy
linkių buvo tirštai suėję ir 
suvažiavę į Guernicos rin
ką. Užpuolikai tyčia taikė 
savo bombas į tirščiausius 
žmonių susipietimus. Tie 
galvažudžiai taipgi vijosi 
ir kulkasvaidžių ugnim žu
dė žmones, pabėgusius į lau
kus.

Tai buvo tokia žiauri ma
sinė nekariškių gyventojų 
skerdvnė, kokios iki šiol dar 
nematė visa karu istorija, 
sako New Yorko Times ko
respondentas G. L. Steer, 
kuris stebėjo' tą Hitlerio la
kūnų žygį.

Keršto ir Teroro žygis
Guernica buvo 7,000 gy

ventojų miestelis; paskuti
niu laiku jame buvo' radę 
prieglaudą dar 3,000 pabė
gėlių nuo karo fronto. Gu
ernica stovėjo už kokio de- 
sėtko mylių nuo dabartinės 
mūšių linijos. Ir to mieste
lio sunaikinimas neturėjo 
jokios karinės svarbos fa
šistams. Jie, todėl, naikino 
Guernicą ir skerdė jos žmo
nes tiktai del keršto ir dėl 
įbauginimo, kad baskai pa
siduotų fašistams.

Kaimiečių žudymas
Nazių bombininkai pla

čiai aplėkė ir apylinkės far- 
mas ir bėmbomis degino jų 
namus ir kulkasvaidžiais 
žudė jų gyventojus.

Hitlerio lakūnai nekliudė 
karo reikmenų fabriko arti 
Guernicos, jie taipgi aplen
kė dvi kareivines. Gal tikisi, 
kad fašistai kada pasiims tą' 
fabriką ir kareivines. Bet 
tie bombininkai ištaškė bei 
sudegino visas baskų katali
kų bažnyčias miestelyj, ap
art vienos išlikusios. Mat, 
baskų kunigai eina su res- 
publikiečiais prieš fašistus.

Hitlerio lakūnai taipgi

(sudegino visus kaimus Gu- 
ernicos apylinkėje: Artea
ga, Murelago, Arbacegui, 
Bolivar ir kitus.

Suklaupusių Teriojimas
Laike to fašistų orinio 

razbajaus Guernicoj, respu- 
blikiečiai kunigai ir dauge
lis žmonių suklaupę meldė; 
si, o hitleriškiai kraugeriai 
su ypatingu įnirtimu bom
bomis ir kulkasvaidžiais te- 
riojo suklaupusius begink
lius žmones.

ŽINIŲ ŽINELES
Washington. — Kongre

sui įnešta 15 nuošimčių su- 
mažint prezidento Roosevel- 
to reikalaujamą pinigų su
mą valdžios išlaidoms atei
nančiais metais.

Buffalo, N. Y.—Suimta 
penki vyrukai kaip falšyvų 
pinigų dirbėjai.

Scranton, Pa.—Kietosios 
anglies kasyklų savininkai 
nutarė pakelt jos kainą nuo 
gegužės 1 d.

Berlynas. — Naziai savo 
neva “darbo” fronto partk 
joj dabar turi 3,500,000. 
Stengiasi į ją suvaryt dar 
bent 2,500,000 asmenų.

Costa Rica respublikėlėą; 
prezidentas L. C. Castro; 
30 dienų įkalino savo brolj 
už šaudymą revolveriu be 
leidimo.

ISPANIJOS FAŠISTAI 
JVEDA NAZIŠKĄ SVEIKI
NIMĄ SAVO VĖLIAVOS

Salamanca, Ispanija. —: 
Fašistų galva gen. Franco 
įsakė visiems gyventojam 
naziškai sveikinti fašistinę 
vėliavą, pakeliant ištiestą 
ranką 45 laipsnius aukštyn. 
Tokio pat sveikinimo reika
lauja ir tada, kai griežiama 
ar giedama “tautinis” fa
šistų himnas.

LIAUDIEČIAI PRIE PAT 
TOLEDO MIESTO

Madrid. — Liaudies ar
mija Toledo fronte nukirto 
fašistam susisiekimus gelž- 
keliu. Pasiekt liaudiečiams 
Toledo miestą telieka jau 
tik 300 jardų.

Nušautas Berniukas Belo
šiant “Pašto Bučkius”

Grayson, Kentucky.—Be
lošiant aptemdintame kam
baryje. “pašto bučkių” lošį, 
tapo mirtinai peršautas 16 
metų jaunuolis Jimmy 
Scott. Suimta Stella Ste
vens, 14 metų mergaitė, kal
tinama kaip žmogžudė.

'•fe

Altoona, Pa. — Katalikų 
bažnyčioj apsivedė 16 metų 
berniukas A. N. Bruno su 
15 metų mergaite E. E. Fre
zza.

H V
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Šiemet Bus Iškilmingiausia 
Pirmoji Gegužės

Daugely j Jungtinių Valstijų miestų 
šių metų Pirmoji Gegužės bus iškilmin
giausiai švenčiama. Kodėl? Visųpir- 
miausiai todėl, kad pavyko apvienyti 
darbininkų organizacijos—apvienyti tam 
būtent vienam dideliam tikslui: demon
stravimui gatvėse.

New Yorko mieste pirmu kaistu šito 
miesto istorijoj šiemet darbininkai daly
vaus bendroj demonstracijoj. Komuni
stų ir Socialistų Partijos, darbo unijos, 
darbininkų savišalpos organizacijos ir 
draugijos, meno pajėgos—visos išsilies 
vienon demonstracijom

Antra, šiemet Pirmąją Gegužės darbi
ninkai stovi ofensyvo pozicijoj. Jie lai
mėjo visą eilę pergalių ne tik fabrikuos, 
bet ir kovoj už palaikymą demokratijos, 
kovoj prieš fašizmo pavojų.

Lietuviai darbininkai raginami imti 
dalyvumą demonstracijose masėmis. Pa
žangesnieji, suprantą geriau savo reika
lus darbininkai privalo įtraukti į savo 
kovos dienos minėjimą visus kitus dar
bininkus.

Mūsų pareiga daboti, kad šiemet Pir
mosios Gegužės demonstracijose lietuvių 
darbininkų dalyvautų daugiau, negu ka
da nors.

Airių Kunigas, Kovotojas už 
Ispanijos Demokratijų

Šiomis dienomis Jungtines Valstijas 
pasiekė žymus Airijos katalikų kunigas 
Michael O’Flanagan. Jis yra daug pasi
darbavęs kovose už Airijos žmonių lais
vę. Dabar, matydamas Ispanijos žmo
nes kovojančius prieš fašizmą, kun. 
O’Flanagan atvyko Jungtinėsna Valsti- 
josna agituoti airius (ir kitų tautų) ka
talikus duqti pagelbą Ispanijos lojalis- 
tams. Jis atstovauja Airių Komitetą 
Gelbėjimui Ispanijos Demokratijos.
. Lietuviai darbo žmonės privalo parem
ti. šį airių katalikų dvasiškio darbą. Šian
dien kiekvienas žmogus, bus jis ku
nigas ar bedievis, kuris tik remia ko
vojančius Ispanijos žmones prieš fašiz
mą, už laisvę, yra reikalingas mūsų visų 
paramos. 1

Devyniais Mėnesiais Anksčiau
Antrasis Penkerių Metų Planas Sovie

tų Sąjungoj tapo išpildytas devyniais 
mėnesiais anksčiau nuskirto laiko. Ba
landžio mėn. 19 d. buvo užbaigtas planas 
visose pramonės šakose. •

Dabar Sovietų Sąjunga patapo savo 
pramoningumu antra šalis pasaulyj— 
pirmoji yra Jungtinės Valstijos.

Vadinasi, Sovietų Sąjunga, švęsdama 
20 metų sukaktuves Lapkričio Revoliuci
jos, turės kuo pasidžiaugti, kuo pasidi
džiuoti.

Bet tai ne vienos Sovietų Sąjungos 
džiaugsmas—viso pasaulio darbo žmo
nės didžiuosis tais milžiniškais pasieki
mais, kuriuos gali padaryti šalis, pasirė
musi socialistine sistema.

Reikia atsimint, kad šitie stebuklingi 
pasiekimai pramonėje buvo atlikti ne per 
20 metų, bet per 16-ką. Apie keturi pir
mieji metai po Lapkričio 7 (1917) buvo 
ardymo ir griovimo metai. Per juos So
vietų priešai, parsikvietę talkininkus iš 
užsienio, ardė, griovė, naikino viską, kas 
buvo iš seno režimo palikta.

Niekur pasaulyj nebuvo tokios šalies, 
kuri per taip trumpą laiką būtų atlikusi 
tai, ką atliko Sovietų šalis. Be pramo
nės, be sukolektyvizavimo žemės ūkio, 
be milžiniškų pasiekimų kultūroje ir 
moksle, Sovietų Sąjunga iškasė milžiniš
kus kanalus, naujus didžiulius tvenki
nius,—padarė jūrą šalę Maskvos, praves- 
dama vandens kelius laivams, kurie plau
kios iš okeanų tiesiai į Maskvą!

Tas viskas prieš kelis metus buvo tik 
svajonė—graži svajonė, tūli sakydavo,— 
o šiandien yra realybė, šiandien patapo 
tikrove.

Su plėtimusi pramonės, su kiekviena 
pagaminta nauja mašina gerėja Sovietų 
Sąjungos žmonių gyvenimas. Kasdien 
jis darosi linksmesnis, šviesesnis, gražes
nis ir lengvesnis.

Dėlto šių metų Pirmoji Gegužės Sovie
tų Sąjungoj bus nepaprastai linksma, en
tuziastiška.

Ji bus entuziastiška ir pas mus, Ame
rikoj, ir visam pasaulyj. Visur darbo 
žmonės išsilies į gatves, į svetaines, į 
aikštes pasidžiaugti savo laimėjimais ir 
laimėjimais, pasiektais socializmo šalyj, 
pasaulio darbininkų tėvynėj, kovojančioj 
už taiką, už palaikymą demokratijos!

IMIGRANTŲ PROBLEMOS
Kontraktinių . 

mas Neliečia Nekuriu

kilų vagysčių. Kurį 
tadarius nepavykę 
Pėdsakai rodė, kad 
susispietę Latvijoje.

Š. m. vasarių 19
metu buvo pavogta Dusetų vals
čiaus, Antapolio dv., iš Staus
kaitės 3 arkliai ir rogės apie 
2,000 lt. vertės. Kiek vėliau— 
Barkiškių km. gyv. Indrašiaus 
2 arkliai. Prie tvartų rastas nu
nuodytas šuo. Kovo 16 d. ne
žinomi piktadariai pavogė Ap- 
eikiškių dv. Obelių valse. Jur
gio Lisieckio tris arklius, du 
vežimus su pakinktais apie 2,- 
000 lt. vertės.

Visų vagysčių pėdsakai poli
ciją privedė prie Latvijos sie
nos. Del įvykių buvo painfor
muota latvių policija, kuri vei
kiai Rygoje sulaikė du savo tau
tos piliečius: Ant. Breitogą, 
Freitągą ir iš Lietuvos ten pa
tekusį rusą Karpovą.

Pas sulaikytuosius rasta įvai
rūs užraktams plėšyti įrankiai, 
štangoms pjauti įrankiai ir šu
nims nuodyti priemonės. Brei- 
togas ir Freitagas buvo nubau
sti, bet vengdami bausmės at
likti—slapstėsi. Karpovas Lie
tuvos teismo už žmogžudystes 
buvo nubaustas 20 m. s. d. k. 
Po 15 kalėjimo metų buvo ne
senai paleistas ir jau spėjo su
organizuoti naują tarptautinę 
vagių gaują.

šie trys vagys bendrai veikė neperžengia imigracijos įstaty- 
su trimis Daugpilio čigonais, mo kontraktinio darbo aprūpi- 
Čigonai už sutartą atlyginimą 
paruošdavo vogtiems arkliams 
pasus, juos parduodavo arba iš
mainydavo. Sulaikytieji čigonai 
kaltais prisipažino; du paso
dinti į kalėjimą, trečias—su
vogtu arkliu paspruko.

Lisieckio arkliai buvo rasti 
pas vagis ir per sieną grąžinti 
jų savininkui.

klausimas: Imigrantas čio- 
nais atvykęs pasisvečiuoti, ap
sivedė su Amerikos piliete, ir 
dabar j is .ketina išvažiuoti Eu
ropon, kad gavus reguharišką 
kvotos vizą dėl legališko nuola
tinio apsibuvimo. Jis čia turi 
gerą darbą. Ar svarbu jam mi
nėti tą faktą Amerikos konsu
lui? Ar tas sulaikys jo sugrį
žimą kaipo “kontraktinis darbi
ninkas ?”

Atsakymas: Jis gali paminėti 
faktą, kad jis turi užtikrintą 
darbą Jungt. Valstijose ir dar 
gali pristatyti jo darbo kont
raktą arba certifikuotą z prane
šimą nuo jo darbdavio—rtas pa
rodys, kad jis čia atvykęs ne
taps visuomeniška sunkenybe, 
kad save galės užsilaikyti, 

i
I Darbo Departmentas 
sako, kad ateivis, kuris 
atvykti pas žmoną arba 
legališkai gyvenant
Valstijose, gali pristatyti kon
traktą, kuris užtikrina jam1 
darbą, kuomet jis bus įleistas 
į Jungt. Valstijas. Kada jo pir
mas tikslas atvykti į šitą šalį 
yra tikslas vykti pas gimines,

1 laikyta, kad tokis kontraktas

Darbo (įsįaty- daro taip vadinamoj “Social Se- 
eurity Correspondence Schools,” 
ir per paštą siūlomi tos rūšies 
kursai. Tos mokyklos ir kursai 
visai neturi nieko bendro su So
cial Security Board. Darbai So- 
cialės apsaugos ofisuose užimti. 
Tonais dirbantieji turi išlaikyti 
“civil service” kvotimus. Su- 
virš 35,000 aplikacijų tiems 
darbams jau dabar guli val
džios ofise. Prižadėjimai žmo
nėms, kad jeigu jie ims tuos 
“social security” kursus, auto
matiškai gaus darbus,. yra 
gavingi.

Bedarbes Apsauga 
Pennsylvania oje

Klausimas: Praneškite man 
Pennsylvanijos valstijos bedar
bės apsaugos įstatymo aprūpi
nimus.

Pavogimas Pilietybės 
Cėrtifikato

Klausimas:
Tarp pavogtų daiktų, kuo

met vagys įsigavo į mano namą 
buvo pilietybės certifikatas. Aš 
jį gavau New Yorke 5 metai 
atgal, bet šiandien gyvenu Chi- 
cagoje. Kaip galiu gauti naują 
certifikatą ir kiek man kaš
tuos?
A tsakymas:

Turi pasiųsti aplikaciją del 
duplikatinio cėrtifikato į Dist
rict or Director of Immigration 
and Naturalization toje vietoje, 
kur dabar gyveni. Form 2600 
yra aprūpinta tokioms aplikaci
joms. Piniglaiškis ant vieno 
dolerio vardu Commissioner of 
Immigration and Naturaliza
tion, Washington, D. C. turi 
būti prisegta prie aplikacijos.

dabar 
bando 
vaiką, 
Jungt.

nimus.

Atsakymas: Bedarbės kom
pensacijos įstatymas Pennsylva- 
nijoj. įima darbdavius, kurie 
samdo vieną arba daugiau in- 

| dustrialių arba komercialių 
darbininkų. Tik darbdaviai mo
ka pinigų už šitą apsaugą ap
saugos fondui—0.9% algų su
rašo (payroll) 1936 m.; 1.8% 
algų surašo 1937 m.; 2.7% algų 
surašo 1938 m. ir po to. Aukš
čiausia suma bus $15 ir ma
žiausia $7.50 į savaitę. Valstijos 
Department of Labor and In
dustry užžiūrės šitą įstatymą.

Kada Amerikos Patentų 
Sistema Įsteigta?

Klausimas:

Nauji Trockistų T rikšai Ispanijoj
Iš Ispanijos ateinančios žinios skelbia, 

kad šiomis dienomis Barcelonoj ruošia
ma “tarptautinė trockistų konferencija.” 
Į ją suvažiuos iš viso pasaulio trockistai 
—žalotojai, Vokietijos fašistų Gestapo 
agentai ir kitoki nenaudėliai. Jų tikslas 
aiškus: padėti Ispanijos fašistams, įne- 
š£nt į lojalistų eiles nesutikimų ir pro
vokacijų.

Kai kurie Valencijos ir Madrido laik
raščiai, sakoma, dėl šito trockistų pasi- 
.mojimo ir reikalauja Liaudies Fronto 
valdžios uždrausti trockistams mitinguo- 

tiek Ispanijoj, tiek Katalonijoj.
Ką Liaudies Fronto valdžia darys, lie

kasi palaukti ir pamatyti.

Jie Pasirįžo Pasimojimą Vykinti
ADF lyderiai, su Greenu ir Matthew 

Woll priešakyj, pasirįžo suskaldymą dar
bo unijų atlikti dar sekantį mėnesį. Per
eitasis Pildomosios Tarybos suvažiavi
mas nutarė sušaukti platesnę ADF kon
ferenciją ir ten užbaigti tą, ką Green ir 
Ko. pradėjo pereitais metais. Konferen
cija įvyks gegužės mėnesio 18 d. Cincin
nati, Ohio, mieste.

Greenas vyliugiškai kaltina Komitetą 
Industriniam Organizavimuisi “skaldy
mo politikoj.” Girdi, Lewisas, paminėto 
komiteto vadas, atsisakąs tartis su ADF. 
Pild. Taryba! Kitais žodžiais, Greenas 
bando savo šalininkų akyse pasilikti an
gelu, visas nedorybes suverčiant ant CIO 
galvos.

Bet kiekvienas žmogus, kuriam rūpi 
tiesa, puikiai supranta, kad ne CIO, bet 
Green su Ko. pradėjo skaldymo darbo 
unijų politiką ir ją tęsia iki galo.

Aišku, šiuo tarpu tarp ADF Pild. Ta
rybos ir CIO nėra bendrų ryšių, bet vis- 
tik miestuose ir valstijose kol kas vei
kiama bendrai. Po Cincinnati konferen- 
ei j os, jei ten Greeno ir Ko. užmačios 
praeis, tai organizuotam Amerikos dar
bininkų judėjime gali prasidėti tokia ko
va, kuri nepaprastai daug pakenks visam 
darbininkų judėjime.

Už tai atsakomybė puls, kaip sakėme, 
ant Greeno ir Ko.

Reikalinga daryti viskas, kad ponams 
iš ADF Pildomosios Tarybos jų skymai 
pravesti nepavyktų.

Kauno Batsiuvių Būklė
Kauno mieste yra keli šimtai 

batsiuvių, kurių daugumas dir
ba pas smulkių ■ įmonėlių savi
ninkus. J

Batsiuviai apie savo medžia
ginę būklę, uždarbį ir darbo są
lygas taip informuoja:

Paskelbus pramonės darbi
ninkų samdos įstatymą ir pra
dėjus jį taikyti mažesnėms 
pramonės įmonėms, daugelis tų 
įmonių pačių jų savininkų noru 
buvusios likviduotos, arba tiks
liau kalbant, pertvarkytos taip, 
kad jos dar labiau susmulkin
tos ir laiko po 2—3 darbinin
kus.
kas pasamdąs kelis darbinin
kus ir jiems, 
duodąs dirbti, neretai paskolin
damas ir kurpalius bei kitus

Tokios įmonėlės savinin-

dažnai, namie

Pilietybės Reikalavimai Mo- 
terei, Ištekėjusiai už 

Amerikos Piliečio
Klausimas: Atvykau į Jung. 

Valstijas legališkai 1913 m., 
bet 1930 metais negalėjau gauti 
atvažiavimo certifikatą. 1936 
ištekėjau už Amerikos piliečio. 
(Mano vyras šioje šalyje gi
męs). Ar aš dabar, galiu tapti 
Amerikos piliete be atvažiavi
mo cėrtifikato? , , ,

Atvykimas: Kaipo žmonai 
Amerikos piliečio, tamstai ne
reikia rašyti deklaraciją inten
cijos (taį yra, pirmų popierų). 
Tavo liudininkai turi prisiekti 
apie trijų metų tavo gyvenimą 
šioje šalyje; jeigu apsivedimas 
su Amerikos piliečiu būtų įvy
kęs prieš gegužės 24 dieną, 
1934 m., tai būtų reikalinga tik 
prirodyti vieno meto reziden
ciją. Bet kadangi tamsta atva
žiavai į Jungtines Valstijas po 
birželio 29 d., 1906 m., vistiek 
reikia pristatyti atvažiavimo 
certifikatą. Pasiųsk visas infor- 

įmacijas apie tavo atvažiavimą 
1 organizaci j ai-—Foreign Langu
age Information Service, ji gal

Jieško Pagelbos Vykti į 
Alaską

Klausimas: Aš nuo pat ma
žens gyvenu Suv. Valstijose ir 
Minnesota valstijoje per perei
tus 40 metų, bet niekad neta
pau piliečiu. Ką tik sulaukiau 
62 m., nedirbu ir neturiu nei gi
minių nei pinigų. Aš tikiu, kad 

j jeigu tik galėčiau sugrįžti į 
Alaską, aš rasčiau dąrbo. Kaip 
galiu gauti pinigų tai kelionei?

Atsakymas: Gaila, bet tams
ta negali gauti pinigų tokiai ke
lionei. Jeigu turi artimų gimi
nių Alaskoj, kurie galėtų ga- 

■ rantuoti tau užlaikymą, tai vie
šos gerovės agentūra (public 
welfare agency) gal apsiimtų 

'apmokėti už tavo transportaci- 
ją, bet tamsta turėsi nueiti į 
ofisą tos agentūros ir jų to pa
prašyti. Bet kiek mums yra ži
noma, nėra kitos agentūros, ku
ri taip darytų.

batsiuviui reikalingus įrankius. lbfe atste.igti įvažiavimo '

LIETUVOS ŽINIOS
ŠIAULIAI

Sovietų Knyga Šiauliuose
Kultūros švietimo draugija 

prie savo laikomo knygyno nu
tarė atidaryti Sovietų knygų 
ąkyrių ir, apskritai, patarnauti 

« publikai, norinčiai įsigyti rusų 
kalba leidinius. Kultūriniame 
šiauliečių gyvenime tai—žings
nis priekin, nes publika parodė 
didelį susidomėjimą. Tuo tar
pu daugelį leidinių dar tenka

rinktis publikai iš katalogų, ta
čiau draugijos valdyba deda 
pastangų susitarti su atatinka
mom įstaigom' ir rūstį, knygos 
skyrių gerokai išplėsti, papil
dant jį beletristikos, naujie
nom, specialybės knygom ir žur
nalais.

nų kaimo, Lygumų valsčiaus, 
Juozas BreikštaSj, kurį medžiok
liniu šautuvu peršovė Edvar
das Dimša už tai, kad Išreikš
tas kartu su 2 savo draugais 
norėjo sulaikyti kaiman atėjusį 
besislapstantį Dimšos tėvą, nu
baustą už vekselių klastojimą 6 
mėnesiais kalėjimo. Ir sūnus ir 
tėvas Dimšai suimti.

Panevėžys
Latvijos Vagių Vizitas
Prieš kurį laiką Latvijos pa

Laikraštyje skaičiau, kad 
Amerikos Patentų Sistema ap
vaikščios šimtines sukaktuves. 
Ar teisybė?
Atsakymas:

Pirmieji patentų įstatymai 
Jungtinėse Valstijose buvo pri
imti 1796 metais, ir tais metais 
net trys patentai buvo išduoti. 
Apie 55 patentai išduoti po ori
ginališku įstatymu, iki 1836 m. 
kada dabartinę Patentų Siste
mą Kongresas įsteigė. Patento 
laikas buvo paskirtas iki 17 m. 
Per tą laiką, patento savininkas 
turi pilnas teises gaminti, var
toti ar parduoti. Po to laiko, 
patentas tampa viešu turtu ir 
bile kas gali gaminti tą daiktą.

Worcester, Mass

Tokiu būdu norima esą apeiti ' 
pramonės darbininkų samdos 
įstatymą. Mat, napiie at
liekąs užsakymą batsiu
vys nei ligonių kasoje nedrau
džiamas, nei atostogų reik duo
ti, nei kompensacijos mokėti ir' 
taip toliau.

Kadangi tos smulkios batsiu
vių įmonėlės smarkiai tarp sa
vęs konkuruoja, tai darbininkų 
atlyginimas už darbą nuolat 
mušamas. Pav., 1935 m. už vy
riškų pusbačių pagaminimą bu- Tas visas dalykas man atrodo 
vo mokama 8 lt., 1936 m. 5 lt., 
o dabar tik 3 lt. Tai tiek moką tūkstančiai tokių darbų vyrams 
urmininkai įmonės ;___
arba užsakymo išpildytojui 
tarpininkas nuo kiekvienos pus
bačių poros skiriąs sau ne ma
žiau kaip 50 et. uždarbio, taigi, 
batsiuviai darbininkai už poros 
pusbačių pagaminimą gauna 
apie 21/2 lt- Tuo tarpu, kai ava
lynės kaina, lyginant ją su 1935 
m. avalynės, kainoms, yra žy
miai pakilusi. Be to, batsiuviai 
darbininkai nusiskundžia sun
kiomis ir nehigieniškomis darbo 
sąlygomis.

Kiek geriau verčiasi tie bat
siuviai, kurie dirbą, savarankiš
kai, turi savo klientūrą.

dieną, arba patars ką daryti le
galizuoti tavo buvimą šioje ša
lyje tikslui įgyti Amerikos pi
lietybę.

Mokslo Kuršiai Dėl Socialės 
e Apdraudos Darbų

Klausimas: Aš ką tik skai
čiau laikraštyje apgarsinimą 
tūlos mokyklos, kuri siūlo per 
paštą kursus prirengimui vyrų 
prie socialinės apsaugos bordo.

Sulaukęs 65 metus, kad nors 
ir ne pilietis, Minnesota valsti
ja tamstai mokės senatvės pen
siją, dėl to, kad gyvenai toje 
valst. ilgiaus kaip 25 metus. 
Net devyruos valstijos turi ap
rūpinimus jų senatvės pensijos 
įstatymuose. mokėti pensijas at
eiviams, kurie tose valstijose 
per ilgą laiką išgyvenę, ir skai
tlius tokių valstijų vis didinasi.

Kokie Y ra Pilietybės 
Klausimai

labai keistas. Ar ištikro yra

sa vininkui kaip tas apgarsinimas praneša? 
. Tas Į Atsakymas:Gerai tamsta sa

kai, kad tas dalykas yra keistas. 
Social Security Board ir Suv. 
Valstijų Civil Service Commis
sion jau išleido persergėjimus 
kaslink visokių prižadų, kuriuos

PLUNGĖ
Daug KontHbaridinio 

Spirito
Čia miest. ir apylinkėje vėl 

pasirodė kontrabandinis spiri
tas, ,, v_, . .. . . 3

Atsirado drąsuolių, kurie net 
siūlo jį į aludes ir restoranus.

Reikia pažymėti, kad Plungės

miest. ir taip, jau daug visokių 
degtinės pardavėjų: kur neisi, 
visur gausi. Policija krato, 
nesuranda.

Klausimas: Ar teisybė, kad 
šiandien pilietybės kandidatai 
turi atsakyti visai kitokius 
klausimus, negu kadaise atsaky
davo? Ir ar kandidatas turi iš
rašyti atsakymus?

Atsakymas^ Pilietybės apli- 
kantai ' neraikalaujami rašyti 
anglų kalboje ir kiek mums ži
noma, nuo jų nereikalauta, kad 
jie išrašytų jų atsakymus į 
klausimus apie istoriją ir val
džią.

bet

BIRŽAI
Miestų Centre Apvogė 

Gyventojus
Prieš Velykas, penktadienio 

naktį, vagys apvogė gyvenusius 
prie cerkvės: .stačiatikių popą 
ir jo pusininką, Tomą. Tomo 
pavogė, arklį ir pavalkus, o po
po lineiką ir vagys važiuoti iš
važiavo. Juos važiuojant matė 
budėjęs policininkas, bet nepa
galvojo, kad tai gali būti va
gys.

Įvyko nekurios permainos. 
Federaliams egzaminatoriams 
buvo įsakyta nevartoti tokius 
klausimus, kurie sumaišo būsi
mus piliečius. Kandidatas turi 
žinoti ir suprasti svarbiausius 
principus Amerikos įstaigų. Ga
lima rasti Immigration and Na
turalization Service pagamintus 
klausimus ir atsakymus ir Kon
stitucijos principus naujoj £4 
puslapių knygutėje “How To 
Become a Citizen of the United 
States,” išleistoj Fereign Lan
guage Information Service, 222 
Fourth Avenue, New York Ci
ty. Knygutė parsiduoda už 25c.

Pirmąją Gegužės minint 
Worcesterio Komunistų Parti
ja kviečia visus lietuvius mie
sto sodne į demonstratyviškas 
prakalbas, ši Pirmoji Gegužės 
yra daug svarbesnė, negu ka
da nors pirmiau. Mes gyvena
me išvakarėse naujo pasauli
nio karo. Lietuviai darbinin
kai, nepasilikim nuo kitų tau
tų darbininkų, demonstruokim 
kartu su visų tautų darbo 
žmonėmis už bendrą pasauli
nį darbininkų frontą, prieš ka- . 
ra ir fašizmą. Nepasitenkin- 
kim šiuo “gerlaikiu.” Tas ger- 
laikis yra rengimasis prie ka
ro.

Taigi, jeigu mes neatsiliep
sime į Komunistų Partijos pa
šaukimą ir nesudarysime ben
dro fronto prieš karą ir fašiz
mą, tai kapitalizmas panau
dos fašistų diktatūrą taip, 
kaip Vokietijoj, Lietuvoj, Len
kijoj, Italijoj ir kitur. Fašiz
mas nepaiso darbo žmonių. 
Nesvarbu, kas tu esi — komu
nistas, socialistas ar katalikas. 
Jei norėsi demokratijos, gausi 
kirvį arba kulką. Pavyzdį duo
da Vokietijos, Italijos ir Ispa
nijos fašistai, šimtais ir tūks
tančiais katalikų yra išžudyta, 
nekalbant apie kitus demokra
tijos gynėjus.

Visi pirmą dieną gegužės 
eikite ant Commons, kaip 2 :30 
vai. po pietų. Čia kalbės drg. 
Otis Hood, kuris kandidata
vo į Mass, gubernatorius pe
reitais rinkimais ant Komunis
tų Tikieto. Bus ir. kiti geri kal
bėtojai. O vakare, kaip 6:30 
vai., bus bankiętas-prakalbos- 
muzikalė programa Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Tę
sis iki 9 vai. vakaro. O nuo 9 
vai. tęsis • šokiai iki vėlumos 
nakties. Worcesterio K. P.

Japonijos Ministerija Žada 
Nepaisyt Rinkimų

Tokio. — Ateinantį penk
tadienį įvyks Japonijos sei
mo rinkimai. Bet dabarti
nis ministerių kabinetas su 
generolu,, Senjuro Hayashi 
priekyj žada nesitraukt net, 
jeigu būtų .išrinkta daugu
ma priešingų jiems atstovų. 
Sako, bįlę tik imperatorius 
Hirohito rems Hayashio po
litiką, tai ministerial ir lai
kysis savo vietose.

*

Peršovė
IV. 5 d. į Šiaulių miesto li

goninę buvo atvežtas iš Miniu-‘sienyj pasitaikydavo dažnų ar
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Fizinio Kalinių Kankinimo 
Statistika KSDK IS ME1L

Policinių kalinių didžioji 
dalis bausta ilgais sunkiųjų 
darbų kalėjimo metais. Ka
lėjimo administracija, ma
tyt, teismo bausmes laiko 
nepakankamomis. Daromos 
visos, pastangos pabloginti 
kalėjimo gyvenimo sąlygas. 
Bendros kalėjimų vidaus 
tvarkos taisyklės daro seka
mus suvaržymus: bausmę 
pradėjus vykinti, pirmiau
siais dviem mėnesiais nelei
džiama gauti pridedamų 
maisto produktų, pasimatyt 
su giminėmis, gauti ir rašy
ti laiškus, pasivaikščiojimo 
laikas—30 minučių dienoje.

Bendrų suvaržymų nepa
kanka. Kalėjimo sargai 
kiekviena proga rodo nieko 
nepagrįstus kapryzus, rašo 
raportus; valdininkai šališ
kai pravedę arba visiškai 
nevedę tardymo raportuoja 
kalėjimo viršininkui, o jis 
baudžia savo galia (be mais
to pridedamo, pasimatymo, 
knygų-laikraščių, be pasi
vaikščiojimo teisės, rakina-

Bepročiui aprimus ir su jais 
susigyvenus, į jų kamerą 
įkeliamas provokatorius. Jį 
išmetus šreibergas baudžia
mas 7 parom, gi polit. jau
nuoliai Iciksonas ir Salomi- 
nas 5 paromis karcerio.

Visa eilė draugų—Jurgi
nis, Jurgaitis, Davidavičius, 

I Zauberblatas... bausti savai
te be pridedamo maisto už 
tariamą lentynų nesutvar- 
kymą.

Drg. Zubrikovas pratarė 
kelis žodžius į kitos kame
ros kalinius—5 paros kar
cerio, pas d. Druskiną rado 
kišeniuj laikraštį “Aš esu 
visur”—2 savaites atimta 
teisė gauti pridedamą mais
tą, pasimatymus.

Spalių mėnesį _ bausti 20 
politkalinių 2 menesiais be 
teisės gauti pridedamą 
maistą ir pasimatymus, 6 
parom be pasiklojimo, 43 
parom karcerio.

Taigi bendrai paėmus, 
1935 m. per gegužės-spalių 
laikotarpį Kauno kalėjime 
bausti 102 polit. rev. kali
niai bendrai 52 mėn. 2 sa
vaičių baudžiamosios gru
pės bausme, 14 mėn. 1 sa
vaite 3 dienom atimant teisę 
gauti pridedamą maistą ir 
pasimatymus, 102 parom 
karcerio, 16 parų atimant 
čiužinius ir antklodes.

Baudžiamąja grupe baus- 
perkėlimo į bendras polit- tiesiems daromi sekantieji 

‘: neleidžiama

portą ir visi buvo nubausti 
trimis savaitėmis baudžia
mosios grupės.

Nubaustieji pareikalavo 
administracijos viršininko 
ir prokuroro. VIII skyriaus 
valdininkas Radionovas no
rintiems rašyti skundus at
sisakė duoti rašomojo po- 
pierio. Skundus visiems pa
rašius, minėtas valdininkas 
grąsino naujais baudimais. 
Ir tikrai, liepos 12 dieną, 
pirmai bausmei baigiantis, 
vėl 6 žmonės, neva už ne- 
laiku sustojimą patikrini- 
man, baudžiami dviem sa
vaitėm be pridedamo mais
to ir pasimatymo.

Liepos 25 d. po 3 mėn. 
baudžiamosios grupės baus
ti dd. Daugelevičius ir Kaz
lauskas. Pirmasis, sirgda
mas pareikalavo uždaryti 
kameros duris ir nedaryti 
skersvėjo, antrasis—taria
mai sumušė provokatorių.

Kauno kalėjime politiniai 
jaunuoliai laikomi vienoje 
kameroje su nepilnamečiais

mi pančiais) arba karcerių kriminalistais. Kalėjimo ad- 
baudas siunčia užtvirtinti ministracijos nebaudžiami 

kriminalistai savinosi at
neštą maistą, laikui atėjus 
neplauna kameros, nesilai
ko švaros (kai kurie iš jų 
serga lytinėm ligom) muša
si savitarpyj, kabinėjasi 
prie polit. jaunuolių. Pasta
rieji, prašę ir nesulaukę jų ,

Apygardos teismo pirminin
kui ir vykdo neišsprendus 
kalinių duodamus skundus.

Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo politkalinių vyrų 
baudos 1935 metų gegužės 
spalių mėnesiais rodo seka
mą vaizdą:

Gegužės mėn. 2 d. už ne-
ėjimą dirbti 1-mą gegužės • kalinių kameras, pasiėmę suvaržymai: 
politkaliniai Klibanskis, Se-j čiužinius išėjo karidoriun, gauti ir patiems pirktis pri-
g a 1 o v i čius, Emiljanovas, 
Timofejevas—bausti mėne
siu be pridedamo maisto ir 
pasimatymų. Gegužės mėn. 
24 d. į 56-tą politkalinių ka
merą buvo įkeltas provoka
torius. Jis, pareikalautas 
išsinešdinti, pakėlė triukš
mą. Kalėjimo administraci
ja 1 men. baudžiamąja gru-

7 politjaunuoliai nubausti dedamo maisto produktų, 
po 1 mėn. baudžiamosios neleidžiama gauti ir rašyti 
grupės. .laiškus, neleidžiama pasi-

Kitą kart, liepos 26 d. mi- matyti su lankytojais, skai- 
nimi jaunuoliai, išėję basi tyt laikraščius, žurnalus ir 
vaikščioti, bausti 1 savaite knygas, vartoti rūkalai, 
be pridedamo maisto ir pa- Del bausmių pažymėtina: 
simatymo.

ei bausmių pažymėtina: 
raportai rašomi už pačius 

Liepos 24 dieną, 7 paro- menkiausius niekus (Drg. 
mis karcerio baudžiamas d. Prėskiems baudžiamas 2 ša

pe nubaudė visą kamerą. Sasnauskas už atsisakymą vaitėm be pridedamo mais- 
Gegužės 29 dieną politkali-j lyjant be milinės dirbt (nuo- to už kelinių apkirpimą! 
niai Baronas ir Karpulis . savi rūbai—atimti sande- j Viena priekabe rašomi keli 

lin), gi d. Pukėnas 3 paro- raportai (valdininko Radio- 
mis ir d. Venckūnas 7 pa- novo specialybė!), bausmės 
romis karcerio už esą ne- vykdomos nežiūrint paduo- 
mandagų kalbėjimąsi su po- i tų skundų, skundą radus 
nu valdininku. , pamatuotą—bausmės atšau-

Darydamas kratą 145-toj kimas jokios praktiškos

bausti dviem savaitėm be 
pridedamo maisto ir pasi
matymo už kalbėjimąsi kely 
į teismą. 7 parom karcerio 
baustas Balonas neva už ne
legalų susirašinėjimą.

Viso gegužės mėn. bausti 
24 politkaliniai bendra 17 
mėnesių baudžiamos grupės 
bausme, 5 mėnesiais be pri
dedamo maisto ir pasimaty
mo ir 7 paromis karcerio.

Birželio mėn. eilė draugų 
bausti čiužinių ir antklo
džių atėmimu už tariamą 
gulėjimą ar miegojimą die
nos metu. Iš tikro kameros 
perpildytos, kaitra, tvanku, 
prie stalo visiems nepakan
ka vietos, ir norint nenorint 
daliai tenka atsisėsti ant 
narų; už tai ir baudžiama. 
Drg. Sultonas baustas 9 pa
rom karcerio už netinkamą 
esą toną kalboje su valdi
ninku.

politkalinių kameroj valdi
ninkas Radionovas ir sar
gai išverčia ir suplėšo ry
šulius, sudaužo kalinių pa
darytus meniškus lipinius 
ir drožimus, visa tai suver
čia asloj, išmeta knvgas ir 
t. p. Užprotestavus, V. Lie- 
poniui surašomi raportai, 
baudžiama 21 para karce
rio ir t. p.

Liepos mėnesį bausti. 48 
politkaliniai bendra 35 mė
nesių 2 savaičių baudžiamo
sios grupės bausme, 4 mene
siams be pridedamo maisto 
ir pasimatymo, 17 parų kar
cerio.

Rugpjūčio mėn. 6 draugai 
nubausti 32 paromis karce-

reikšmės neturi; už nepa
matuotą skundą naujai bau
džiama.

Į karcerius sodinama ir 
kalėjimo remonto metu: 
karcerių langai uždaryti ir 
užgriozdinti visokio laužo 
krūvomis, oro visiškai ne
įeina, visą dieną dega elek
tros šviesa.

Statistikon neįeina Kau
no kalėjime esamų polit. 
moterų bausmės ir .užtvir
tinti. bet iki šiol neįvykinti, 
baudimai.

(“Kovotojas” No. 4 
1935 m. lapkritis).

(H)

Viso birželio mėnesį bau-1 rio. Drg. Venckūnas baud- 
1 - ---—1 savaitei 5 žiamas 7 paromis karceriosti 6 žmonės 

dienom be pridedamo mais
to ir pasimatymo ir 3 pa
roms karcerio.

Liepos 4 dieną 6 mėne
siais oaudžiamosios grupės 
nubaustas politkalinis Pe- 
čiokas. Priežastis—Palemo
no durpyne kurstęs kalinius 
nedirbti. Buvo taip: dur
pių kasimo pamainos dirba 
iki 11 vai. nakties išvakarių. 
Visa pamaina pareiškė ne
pasitenkinimo, baustas gi 
vienas politkalinis.

Drg. Todesas baustas 7 
paromis karcerio už taria
mą atsisakymą dirbti; gi 
drg. Segalavičius 3 paromis 
karcerio neva už dirbimą 
ne to darbo, į kurį skyrė 
prižiūrėtojas.

Liepos mėn. 8 dieną 145- 
ta politkalinių kamera grį
žo iš pasivaikščiojimo ir 
ėmė valeryt, tuo laiku sar
gas karidoriuj sušuko pra
dėti pamokas ir pamatęs 
dalį valgančių, visai kame-

Scranton, Pa
už pavadinimą valdininko 
kalifaktoriumi, kiti už ne
pakankamą m a n d a g urną 
santikiuose su prižiūrėto
jais, valdininkais ir tt.

Rugsėjo 2 d. d. Petrikas 
baudžiamas 1 mėn. be pri
dedamo maisto ir pasima
tymo už žvilgterėjimą per 
langutį, grįžus iš darbo, sa- 
von kameron. Tokia pat 
bausme apdovanojamas d. 
Vildikanas už permažą pa
garbą sargui. Draugo rres- 
kienio kišeniuj rastas “L. 
A.”—baudžia i mėn be pri
dedamo maisto.

Viso rugsėjo mėn. baūsti 
3 žmonės 3 mėnesiais be 
pridedamo maisto ir pasi
matymo.

Rugsėjo mėn. pabaigoj į 
polit. jaunuolių kamerą įke
lia suaugusį kriminalistą 
beprotį, kuris vienutėje už
darytas, išdaužė langus, iš-—......  —— ------------
metė daiktus, susikruvino. ; Labiausia, tai gązdina, kad, pa- 
Matyt, norėta išprovokuoti gal Wagnerio Aktą, streikuoti

PENKIŲ AKTŲ MELODRAMA
Rengia Lietuvių Liaudies Teatras, Po Vadovybe Artisto Jono Valenčio. Dalyvauja 

Vaidinime Aido Choras Po Vadovyste Kompozitorės B. šalinaitės

Nedėlioj, Gegužes-May 2 d., 1937
Pradžia Vaidinimo Lygiai 5-tą valandą; Po Vaidinimo šokiai

LABOR LYCEUM SVETAINĖJ
WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.949

Scena iš antro akto; Marė prašo tėvo atleidimo.

Veikale “Iš Meiles” vaizduojama Lietuvos gyvenimas—lietuviškas jaunimas, dainos, jų 
šokiai, senoviški apsirengimai ir papročiai. Vyriausiu charakteriu yra nelaiminga mergina 
Sore, kuri yra gimusi iš žydų šeimos ir išauklėta žydų religijoj. Įsimylėjus į kataliką Joną, 
persikrikštija Sorė į katalikų tikybą ir apsiveda su Jonu jau patapusi Mare. Paskiaus, susi
laukus kūdikio, meilė pas Joną išnyksta, Marė-Sorė kankinasi. Jos gyvenimas baigiasi trage
dija. šį veikalą parašė žymus dramaturgas Togobočnij. Kas matė arba skaitė šį veikalą— 
visi juo gėrisi, visi jį atsimena da po 15 metų.Veikalas pilnas meilės, pavydo, neapykantos, 

\ gailesčio. Jame yra apie 10 lietuviškų dainų, yra šokiai ir muzikantai. Veikalas “Iš Meilės” 
yra daugiau, negu melodrama—jis kaip ir operete. Jame dalyvauja visas Aido Choras. Ne 
visur šis veikalas bus galima suvaidinti. Lietuvių Liaudies Teatras, tik po metų laiko gyva
vimo, jį gali pastatyti. Todėl Lietuvių Liaudies Teatras kviečia ne tik Brooklyno, bet ir apie- 
linkės miestų lietuvius pamatyti šį veikalą.. . . Lietuvių Liaudies Teatras.

H '

tada dar stoti į uniją, sako bo
sai.

Tačiaus, darbininkai-kės, tu
rėtų tokių bosų atkalbinėjimų 
nepaisyti, čionais nemažas nuo
šimtis ir lietuvių, ypatingai 
merginų, moterų, dirba šilkinė
se dirbtuvėse, tai turėtų neat
silikti, bet kuoveikiausia stoti į 
uniją.

jūs visi atsidurtut, už metų lai- i 
ko, šešias pėdas po žeme? Ir 
ar pral. Mieliauskas taip elgda
masis rodo meilę dievo, ar do
lerio? Skriaudupis.

Prastai pavyko arbatos vaka
ruškos, kurias surengė ALDLD 
39 kp., 18 d. balandžio, šių 
metų. Viena priežastis, tai kad 
nebuvo svetainėj šviesos per ke
lias valandas, o antra—ir pati 
vyriausia—tai didelis narių ap
sileidimas ir nepaisymas savo 
organizacijos. Savuose parengi
muose dalyvauti, tai negalima, 
bet kur nors kitur, tai ir gali
ma ir yra kaip. Ar gali būt pa
sekmės, kada tik savi, ir dar ne
visi, nariai atsilanko, o pašali-

Nemažai išliejo ašarų vietinė 
kapitalo spauda dėlei CIO veik
los šioj šalyj ir sėdėjimo strei
kų. Ir nekartą prakeikė sėdė
tojus streikierius už tai. Ir kaip 
gi nekeikti, jei tokioj “demo
kratiškoj” šalyj, o tokie daly
kai dedasi? O labiausiai, tai kad 
tokie streikai nepasiektų ir šią i 
“svetšapiij” apylinkę. Vienok 
tas verksmas nieko negelbėjo. 
Jau CIO organizatoriai darbuo-Iparapijonys

‘nu- tik ant komisijos atsidės, o pa
ir gauti “atleidimą.” tys rankas susidėję snaus.

sulaužytas j
ar nenori, 1

tai turi
Mieliauska

Jau pasibaigė pikietas prie 
šv. Juozapo lietuvių bažnyčios, 
bet “aniuolai sargai” dar vis 
saugoja pral. Mieliauską dieną 
ir naktį. Parapijonys, vieni po 
biskį jau pradeda grįžti, o kiti 
dar vis streikuoja—neina į ba
žnyčią, bet bėga pas kitus dū
šių piemenis: pas airius, len
kus ir italus. Bet pastarieji tuo- nes publikos neatsikviečia? Ko- 

Ir Čia Darbininkai Bruzda Jaus užklausia: “Ar pikietavai del toks apsileidimas pas mūsų 
prieš pral. Mieliauską?” Jei at- narius, sunku pasakyti. Bet aiš- 
sako, kad taip, tai neduoda grie- ku, kad jokia komisija neturės 
kų atleidimo, bet veja pas pral. 'pasekmių darbe, jei visi naridi 
Mieliauską atsiprašyti už 
sidėjimus

Reiškia, streikas 
ir parapijonys nori, 
bet jei tiki į dievą, 
klauptis prieš pral.
ir bučiuoti jam rankas.

Bet ar nebūtų gerai, kad tie 
> paklaustų pral. 

jasi; jau į porą savaičių įtrau-1 Mieliausko, kad jei jis tiki į 
kė 500 narių į uniją. Kadangi dievą ir dievo galybę, tai ko- 
šioj apylinkėj yra daug įvairių kiems paraliams jis laikosi tuos 
šilko išdirbysčių, tai galima ti- du policistus su buožėmis, o ne 
kėtis ir streikų bangos greitoj aniuolus sargus su grabnyčio- 
ateity. Markovitz, vedėjas CIO 
darbo čionais, gana pasitenki
nęs darbo rezultatais.

Bosai, matydami, kad darbi
ninkai,- ypač moterys, mergi
nos nesibaido stoti į uniją, ban
do visokiais būdais atkalbinėti.

rai, 20 žmonių, surašė ra- polit. jaunuolių sumušimą, bus nevalia, uždrausta, tai kam , prieš jį parapijonams:

Detroit, Mich.
Detroito Korespondentų 

. Domei

Reporterių susirinkimas įvyks 
pirmą gegužės (šeštadienį), 
7:30 vai. vakare punktualiai, 
Draugijų Svetainėj.

Draugės-gai, kurie esate ap- 
sipažinę su plunksna ir rašymo 
darbuote; malonėkite atsi
laikyti, kad sutartinai ir vie
ningai galėtume darbuotis šio
je srityje. Yra daug svarbių 
dalykų aptarti, yra tai mūsų 
pačių darbas palaikyti ir tobu
linti Detroito žinių skyrių 
“Vilnyje.” j

Taigi kviečiame visus vai- j 
dybos vardu kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti ir su savim at
sinešti sumanymus ir pasta
bas.

Detroito Žinių Skyriaus 
Valdyba.

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, koki tik 
galima gaut, ir pats atlieku 

tekinimus ir aplipinimus.
Tel. 2-6848

Kaip buvo garsinta, kad va- 
> karuškose bus laimėjimas pini

ginių dovanų, bet nesant ant 
* rankų visų tikietų, traukimas 

nebuvo galimas. Todėl traukimą Aido Choro parengimas, pas- 
atidėjo iki kuopos susirinkimo, kutinis šį sezoną. Suvaidinta 
2 d. gegužės. ALDLD 39 kuopos ' vieno veiksmo komiška opere- 
susirinkimas atsibus gegužės 2 te 
dieną, 2 vai. po pietų, o trauki
mas dovanų bus 4 v. po pietų. 
Todėl, kurie turit nesugrąžin
tus tikietus — sugrąžinkit ko

mis? Ir kodėl jis be tų policis- misijai iki minėtos dienos, 
tų ir iš klebonijos nenueina į 
bažnyčią mišių laikyti? Ar tai 
tik tokią dievo galybę pral. Mie
liauskas gali parodyti savo pa
rapijonams? Ir ar tai tokis 
dvasiškas “palaiminimas,” kokį 
suteikė pral. Mieliauskas savo 
iš “dievo valios” sukilusiems 

Kad

Susirinkimas atsibus Italų 
Kliubo svetainėj, 1252 Provi
dence Road, Scranton, Pa. To
dėl visi nariai ir pašaliniai, ku
rie turit pirkę tikietus dėl lai
mėjimo, yra kviečiami atsilan
kyti į šį susirinkimą.

Komisija.

Choro Parengimas

Balandžio 18 dieną įvyko

Dr. Herman Mendlowitz
' 83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Beprotnamis.” Veikalas 
suvaidinta vykusiai, bet ypa
tingai gerai pasirodė Al. Kas- 
parka Hydrogeno rolėje. Uk
rainiečių mandolinų orkestrą 
labai gražiai išpildė keletą 
muzikos kūrinių. Buvo dar so
listų ir Aido Choras sudaina
vo keletą dainelių. Publikos 
atsilankė labai skaitlingai. Iš 
viso, parengimas meniniu at
žvilgiu pavyko neblogai, biz
nio atžvilgiu labai gerai, tik 
tvarkos vedimas buvo peikti
nas, ko, tikiuosi, ateityj vado
vybė vengs. Kevėškepuris.

| Charles’ Up To-Date 
.BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ *7 Ei P 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Į Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
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vajininku Prastas pilietis;

vienom

PITTSBURGH© IR APIEL1NKES ŽINIOS

KRIKŠČIONYBĖ

prisirašyt.

Paterson, N. J

Beata ■H

FOTOGRAFAS

į

per 
gerą

kurią pusę 
keli jų pa-

gana
Biu-

me- 
jos 
No.

klasių kovos moks- 
mokslai, o tuomet

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

piliete moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

kurie dar
Stilsono-Strazdo

“Laisvės” Skaitytojų Atydai

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir f ašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.
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Puslapis Ketvirtas

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Sėkmingos Prakalbos; Surink

ta Aukų Ispanijai $37.35

Balandžio 25 d., Lietuvių 
Tautiškas Kliubas surengė 
prakalbas d. A. Bimbai savoj 
salėj—928 E. Moyamensing 
Avenue.

Pirmiausiai kliubas nusita
rė surengti debatus tarp A. 
Bimbos ir J. Stilsono bendro 
fronto ir liaudies fronto klau
simais. Kliubo pirmininkas d. 
Zaleckas buvo parašęs deba- 
toriams pranešimus, į kuriuos 
d. A. Bimba apsiimdamas at
sakė, gi J. Stilsonas pabūgo 
stoti į debatus ir atsisakė iki 
sekančiam rudeniui. Prakalbų 
pirmininkas d. Zaleckas per
skaitė jo laišką, kad jis nega
lįs stoti iki rudeniui į debatus.

Pirmiausiai kalbėjo nuo C. 
I. O. Walter Storey. Jis aiški
no, kaip svarbu darbininkams 
organizuotis į industrines uni
jas ir sėkmingai kovoti už ge
resnes gyvenimo sąlygas.

Dainavo sėkmingai Lyros 
Choras po vadovyste Jono 
Bulaukos. Kalbėjo d. A. Bim-| 
ba, plačiai aiškindamas apie 
bendrą darbininkų ir liaudies 
frontą, kas žmonėms labai pa
tiko. Jis gerokai pastebėjo 
“didvyriui” J. Stilsonui, ko
dėl jis atsisakė ir nestojo į 
debatus dabar, o laukia ru
dens. Drg. Bimba pastebėjo 
tam “didvyriui,” kad jis vy
riausiai laukia Ispanijoj fašis
tų laimėjimo, tuomet jis ras 
argumentų prieš liaudies fron
tą. Buvo parodyta poros mėne
sių “Naujosios Gadynės” eg
zempliorių, kuriuose nepaste
bėta nei vieno cento aukų nuo 
sklokos Ispanijos žmonėms, 
kovojantiems už savo teises. 
Stilsonas nesurado argumen
tų, *jokių faktų, kuriais būt 
galėjęs atremt liaudies orga
nizuojamą frontą, už tai ir ne
stojo. “Didvyrio” karjera už
sibaigė. . ..

Kalbėjo trumpai advokatas 
Cheladinas, p a ž y m ė damas, 
kad jam pasakyta prakalba 
patiko, ir jis pilnai sveikina 
liaudies keliamą frontą.

Ant galo ispanų populiario 
fronto choras sudainavo dvi 
dainas jų pačių orkestrai 
akompanuojant. Kas negirdė
jo ant “Laisvės” bankieto tą 
pasižymėjusį chorą, gavo pro
gą išgirsti.

Buvo įnešta parinkti aukų 
Ispanijai, surinkta $35.75; bet 
vėliau dar pridėjo d. J. Ben
der $1.00, A. J. Smitas 50c. ir 
dar atrasta skrybėlėj 10c., ku
ri buvo vartota dėl aukų rin
kimo, tai susidarė $37.35.

Aukotojų vardai: Urbienė 
$5; po $1.00: Vogonis, Ripins- 
kas, Lastauskas, Marcinkevi
čius, Slanksnis, J. Laurinavi
čienė, A. Kupčiūnas, J. Rut- 
kus, Papeliučka, J. Rainys, 
Lietuvys, Masionis, Gegžnas, 
N. N.; po 50c.: Andrulionis, J. 
Vaitkus, K. Buinauskas, A. 
Bakšys, J. Krunelis, Pildžiu- 
vienė, Valaitis, Krivida, Lu
koševičius, Povilauskas, šapra- 
nauskienė, Mockunas; 40c. A. 
Merkienė; po 25c.: Sabastija- 
nas, Kutauskas, Garijonis, Ur-
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F.ba, Valančius, K. Banionis, 
Navardauskas, Zuneinis, 
N., Pranskaitis, Griginas, 
Misikonis, K. Žilinskas, 
Pelėnas, Valančiunas, J. Gru
žauskas,

Plėšikai

K.
P.

W. Scotch.
Apiplėšė Mūsų Du 

Draugu

“Laisvės” bankietoLaike 
pėšikai įsiveržė per užpakali
nį langą į draugų Bendaravi- 
čių valgomų daiktų krautuvę 
ir ‘išnešė dalį mėsos ir kitų 
daiktų, tarp jų ir virš $12 pi
nigais.

Nakties laiku piktadariai 
smogė plyta į J. Jurčiukonio 
muzikalių instrumentų krau
tuvės pryšakinį storą langą ir 
greit nusitvėrė dalį muzikalių 
instrumentų ir paspruko šalin. 
Taip smarkiai su plyta buvo 
kirsta, kad plyta net į 3-čią 
kambarį nukrito.

Yra nužiūrimi plėšikai.
Pirmą Dieną Gegužės Parengi

mai ir Demonstracija

Gegužės 30 d. įvyks didelis 
masinis susirinkimas Metropo
litan Opera House, Poplar ir 
Broad St., 8 v. vak. Bus geras 
koncertas ir gerų kalbėtojų. 
Tai bus prisirengimas prie de
monstracijos. Įžanga 35c. ir 
aukščiau. Gegužės 1 d. bus 
demonstracija pas City Hali 
Plaza, 2 vai. po pietų.
Pastaba Veronikai Fergienei

Jau kelintą sykį girdžiu, 
kad minėta skaitytoja leidžia 
paskalas, būk ji užsimokėjus 
savo prenumerataš per 3 
tus vajininkui Smitui, o 
prenumerata pasibaigus 
97, 1936.

Štai jum, drauge, faktai, 
kiek jūs esat mokėjusi:

Užsirašėt “Laisvę” per ma
ne lapkričio 18 d., 1934 me
tais, ir užsimokėjot $5.00; vė
liau, balandžio mėnesį, 9 d., 
1936 metais, davėt $1.00, o 
spalio 17 d., 1936, vėl davėt 
$1.00. Vadinasi, pakvitavi
muos surandu, kad mokėjote 
tik 3 syk. ir sumokėjot $7.00 
iš viso. Už įmokėtus pinigus 
taip ir išeina, kad No. 97-1936 
m., pasibaigė jūsų prenumera
ta.

Tai yra labai pikta ir skau
du, kad tokie žmonės teršia 
vajininko vardą ir puldo netei
singai reputaciją tarpe pašali
nių žmonių. Turiu pasakyti, 
kad laike vajaus 3 metai at
gal uždėjau už tulus skaityto
jus $95, kaipo paskolą atnau
jinimo prenumeratų. Vieni at
siteisė, gi kiti ir po šiai die
nai skolingi ir nenori atsiteisti. 
Kiek vajininkai turi nukentėti 
laike vajaus ir privargti, ir 
dar atsiranda tokių, kurie in
kriminuoja. Mes turime pakvi
tavimus ir tokį darbą dirbam 
labai atsargiai, kas • liečia 
žmonių pinigus; gi pagaliaus 
geriausiai prirodyt pakvitavi
mais.

Kelios Pastabos

Ant prakalbų susitinka ma> 
ne viena mūsų organizacijų 
narė ir sako: ;
“Laisvės” bankietą, įdėjai ki

i 
tų vardus, o mano ir kitų dar
bininkių neįdėjai. Taip, buvo 
pažymėtos tos draugės, kurios 
įėjo i maisto komisiją ir dirbo 
sunkiai per keletą dienų, tai 
išimtinai ir buvo atžymėtos, 
suminėti jų vardai. Tai buvo 
paskutinis sykis tas padaryta. 
Korespondentų jau dviejuos 
suvažiavimuose buvo nutarta 
nedėt vardų ir nerašyti ilgų 
korespondencijų, išskyrus au- 
kuotojų vardus ir tam tikruos 
atsitikimuose, kas neišvengia
ma.

Mūsų organizacijų revoliu
ciniai nariai, sąmoningi mūsų 
idėjos nariai, neturi trokšti 
tuščios asmeninės garbės, dėlei 
kurios tankiai įvyksta nesusi
pratimų. Ateityje bus pažymė
ta tik bendrai be vardų. Tūli 
mūsų draugai labai opūs. Rei
kia sykiu veikti, darbuotis 
d ar b in inkiškame judėjime; 
studijuoti 
las ir kiti ______ , _
toki maži dalykėliai nesuinte
resuos nei

Napaiso Savo Prenumeratų liūs; 
Numerio

Yra visai mažai tokių skai
tytojų, kurie išlaukia veik vi
sus metus neatsinaujinę pre
numeratas, o kada atsinaujina, 
žiūrėk, jau vėl pareina prane
šimas iš administracijos, kad 
“L.” prenumerata pasibaigė.

Tada kaltina ’
Toki skaitytojai turi žinoti sybę,būtent, kad jo skloka sil- 
savo numerį, su kokiu nume-| paute ir nežino, ar augs ar ne. 
riu baigiasi jo prenumerata. 
Pavyzdžiui, jo prenumerata 
pasibaigė sausio, vasario mė
nesį 1936, gi jis sakosi užmo
kėjęs prenumeratą už visus 
metus. Toki gali persitikrint 
pačioje “Laisvėje”, kad 
prenumerata pasibaigė 
pačiu numeriu. Jei jis užsimo- BrOwderiu 
kėjo už visus metus per kele-| 
tą metų, jis vistiek turės tą' 
patį numerį. Dabokit savo nu- į 
merius ir žinosit, kada pasibai- j 
gė jūsų prenumerata, o tada | 
nereikės pykti ant ■ 
bei veikėjų./

A. J. Smitas.

įrodė”, kad komunistai 
“padarė” bendrą frontą su fa
šistais. Taipgi “įrodė,” kad jei
gu Hitleris užpuls Sovietų Są
jungą, tai Brooklyn© bolševikai 
ir visi Stalino frentai busią So
vietų šalies išdavikai. Ir dar 
kvailesnių nesąmonių tas “mū- 
Ičelninkas” pripliauškė. Bet vis- 

vajininkus. gi jisai pasakė nors vieną tei-

Nauja Literatūra
Tuojau jsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA
I' *. > <—»

Apie Ispaniją nei žodelio; tai, 
esą, ne jo reikalas. Tačiaus jis 
išvirožino, kad “visi” komunis
tai prezidentiniuose rinkimuose 
balsavo už Rooseveltą, o sklo- 
kininkai visi, kaip vienas, bal- 

jo savo už Browderj; mat, Stilso- 
tuo nas fašistą Landoną vadina

Paraše V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

Visi Dalyvaukim Pirmos Ge
gužės Demonstracijoj

Gegužės 1 įvyksta Pitts- 
burghe tarptautinės darbinin
kų dienos apvaikščiojimas-de- 
monstracija West Parke, Ohio 
ir Sherman Sts., N. S. Pradžia 
4 vai. po pietų. Rengia įvai
rios darbininkų organizacijos 
susidėję į bendrą frontą.

Visiems reikėtų tokioj de
monstracijoj dalyvaut. Bus ge
ri kalbėtojai. “Daily Worke- 
rio” redaktorius Hathaway ir 
nesenai atvykęs iš Ispanijos 
Ab. Lincolno Bataliono ko- 
mandierius kalbės apie Ispa
niją. Taipgi bus ir kitokių pa- 
marginimų.
Draugijų Sąryšis už Ispanijos 

Liaudies Rėmimą

Bal. 25 d. Lietuvių Draugi
jų Sąryšio Komitetas laikė mė
nesinį susirinkimą. Plačiai kal
bėta apie Lietuvos sportinin
kų atvykimą ir išreikštą nepa
sitenkinimas vietos tautininkų 
varinėjama politika. Nusitar
ta šaukti metinę konferenciją 
apie spalio mėnesį. Nusitarta 
apie pabaigą spalio surengt 
pikniką.

Ant galo kalbėta apie Ispa
nijos padėtį. Visi dalyviai iš
sireiškė, kad visais galimais 
būdais reikia remti Ispanijos 
kovotojus prieš fašizmą. Ypa- 
tihgai daugiau darbuotis su
kėlimui piniginės pagelbos.

“Kazyrių Pare” Perkelta 
į Gegužės 9.

Bal. 25 d. per visą dieną 
kritęs didelis lietus pakenkė 
ir ALDLD 87 kp. ir APLA 50 
kp. parengimui — “Card Par
ty.” Publikos nedaug susirin
ko. Nusitarta atidėt iki geg. 9.

Taigi, visi turį įsigiję tikie- 
tus galite ateit nedėlioj, geg. 
9 į Laisvės svet.„ 1322 Reeds
dale St. Pradžia 7 vai. vakare.
Drg. D. Lekavičius Atidarė 

Čeverykų Taisymo Vietą

v Drg. D. Lekavičius, APLA
aprasydamas | ęenįro Komiteto narys, persi-

26; Pittsburgho upės 
smarkiai kyla. Vandens 
ras tikrina, kad vanduo 
pakilti nemažiau 35 pėdas. 
Tai apie Reedsdale jau visos 
gatvės būtų pasemtos ir ga
na aukštai siektų pirmus flio- 
rus.

Šiandien žemesnėse vietose 
gyveną žmonės labai susirūpi
nę. Kiti jau pradeda kraustyt 
rakandus. Atrodo, vėl nuosto
lių bus nemažai padaryta.

Susirgo Bakanienė ir 
Mauragas

Šiomis dienomis susirgo 
northsidietė Bakanienė, vietos 
veikėjo ir “Naujienų” nuolati
nio korespondento St. Bakano 
žmona. Turėjo šauktis dakta
ro. Linkėjam jai greitai pa
sveikti.

Sunkokai serga J. Maura
gas, APLA 50 kp. ir ALDLD 
87 kp. narys, visiems northsi- 
diečiams gerai žinomas. Lin
kėjam greito pasveikimo.
ALDLD 87 Kp. Susirinkimas 

Gegužės 1-mą

Visi nariai ir norį prisirašyt 
turėtų atsimint, kad ALDLD 
87 kp. susirinkimas įvyksta ge
gužės 1-mą, tuoj aus po gegu
žinės demonstracijos. Pradžia 
8 vai. vakare. Turim svarbių 
reikalų aptarti.

APLA 50 kuopos susirinki
mas įvyksta ketvirtadienio va
karą. gegužės 6, Laisvės sve
tainėj, 1322 Reedsdale St. Da
bar vajus su pusiau numažin
tu įstojimu eina, tai gera pro
ga

Vienas drg. paklausė: “Stil- 
.sone, kokioj partijoj praklau
sai?” Atsako: “Nei jokioj, jo
kiai partijai netikiu, esu pa- 

; jeigu susitvers 
Darbo Partija ir bus ne kairi, 
tai aš prigulėsiu.”

“Ar negalėtum paaiškinti, ko
dėl nestojai su drg. A. Bimba į 
debatus Philadelphijoj ?” — pa
klausė kitas. “Skaityk mano ga- 
zietą, tai viską žinosi” — atsa
ko S.tilsonas.

Manau, gana, nes ir iš to, 
kas viršuj pasakyta, aišku, ko 
vertas Stilsonas.. . .

Iš publikos, anaiptol ne iš 
bolševikų, teko girdėt išsireiški
mų, kad, girdi, Butkus-Stilsonas 
jau tikras varijotas ir daugiau 
niekas, nes jis, apart savo sklo
kos, nieko gero nemato, ir tt. 
žmonės supranta, į 
sklokelės “vadai” ir 
sekėjai traukia.

Gaila tų draugų, 
vis laikosi 
avantūrosI...

Senas Pijus.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalias
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausiom 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkw'ay 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

Ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?
Parašė A. M. METEL10NIS.

Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBĖ
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ IŠ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

štomis dienomis išsiuntinėjome atvirutes “Laisvės” 
skaitytojams, kurių prenumeratos yra pasibaigę. Prašo
me atsinaujinti be atidėliojimo, nes šiuom tarpu labai 
reikia įstaigai pinigų.

Yra keletas desėtkų tokių skaitytojų, kurių prenume
rata už dienraštį senokai pasibaigė ir jau esame siuntę 
keletą prašymų atsinaujinti, bet nesulaukiame atnaujini
mo. Skaitlingi siuntinėjimai prašant atsinaujinti daro 
įstaigai nuostolius. Padėkite savo dienraščiui .mažinti iš
laidas, siųskite atnaujinimus tuojau kaip tik aplaikote 
paraginimus.

Visų dienraščio skaitytojų prašome rūpintis gavimu 
“Laisvei” naujų skaitytojų. Daugelis žmonių gavę kur 
nors pasiskaityti “Laisvę” patys užsisakė ją, be jokių 
kalbinimų. Tas duoda mums suprasti, kad pakalbinus 
žmones skaityti “Laisvę” nebūtų sunku prikalbinti. *

“Laisvės” prenumerata metam $5.50 ir pusei metų $3. 
Kiekvieno darbininkiško judėjimo budavotojo yra būtina 
pareiga gauti nors po vieną naują skaitytoją savo dien
raščiui šiuo tarpu.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

kėlė iš Finleyville, į N. S. Pitt- 
sburghą ir atsidarė čia čeve- 
rykų taisymo vietą 1217 
ver Avė.

Tame amate jis dirba 
daugelį metų, todėl turi
patyrimą. Gerai čeverykus 
taiso už prieinamą kainą. Da
bar N. S. turėsime lietuvį če- 
verykų taisytoją. Linkėjam d. 
Lekavičiui gero pasisekimo.

Kelios Plieno Kompanijos 
Pasirašė Sutartį

Plieno darbininkų unija da
ro progreso. Vėl kelios plieno 
kompanijos pasirašė sutartį. 
Darbininkai smarkiai rašosi į 
uniją. Lietuviai irgi neatsilie
ka.

Amerikos Darbo Federacijos 
prez. Greeno demoralizacinė 
politika čia neturi pasekmių. 
Pittsburgho ir apylinkės cen- 
tralinės darbo unijų tarybos 
atmetė Greeno įsakymus išmesti 
tas unijas, kurios eina su In
dustrinio Organizavimo Komi
tetu, J. Lewis vadovaujamu.

Potvinio Pavojus Didėja

Stilsonas Suvarijavojo.
Nesenai čion buvo prakalbos, 

kuriose kalbėjo d. V. Andrulis 
ir draugė Paukštienė, apie ką 
jau buvo rašyta.

Tuomet drg. Andrulis, savo 
kalboje, tarp kita ko, prisimi
nė, kad dabartinė biedna sklo- 
kelė ant tiek reikalinga, kaip 
kad sveikai rankai šeštas pirš
tas !. .. Ir tuomi, pilnai teisin
gu drg. A. pasakymu, apie du 
ir pusė Stilsono pasekėjų labai 
įsižeidė ir, ’truks-laikys, balan
džio 25 d. surengė Stilsonui 
prakalbas, kad įrodyt sklokos 
“reikalingumą,” kas, jų siauru 
supratimu, . esą “svarbiausiu” 
dienos klausimu.

Na, ir jeigu dar tarp paterso- 
niečių kas nors manė, kad pas 
sklokelės No. 2 mūčelninką 
Stilsoną dar randasi nors šiek- 
tiek darbininkiškos doros, ko
munistinės dvasios, tai šiuom 
syk persitikrino, kad tas ele
mentas viso labo tik sorkinin- 
kas!

Jisai “sukritikavo” komunis
tų ir socialistų Internaciona-

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

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

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

■<!
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PATERSON, N. J.
šeštadienį, 1 d. gegužes, demons

tracijos koncentracijos vieta tai ties 
sienų (Post Office) Hamilton ir de 
Greece. St. Iš čia pradėsime mar- 
šuot į Sandy Hill Parką, kur bus 
laikomos prakalbos. Susirinkime visi 
kaip 1 vai. po pietų. Kalbėtojai bus

i

Darbininkai žygiuoja 
Pirmyn!

Siaučianti streikų banga pa
galiau užkliudė ir Bostoną. Ke
letas žymių laimėjimų atsiek
ta paskutinėse savaitėse susior- 
ganizavime į unijas.

Besiorganizavimas krautuvių 
darbininkų buvo pasekmė 
trumpo, bet sėkmingo streiko 
Uphams Corner Marketo, Dor- 
chesteryj. šeštadienį, 17 balan
džio, 5 v. vak., kuomet žmor 
nėmis užpildyta krautuvė, virš 
200 darbininkų išėjo ant gat
vės savo uniformose — šiurkš
tais pasirėdę ir greit piketuot 
pradėjo. Už valandos krautuvė 
užsidarė, nes pirkėjų nebuvo. 
Unija likos pripažinta, sutrum
pinta darbo valandos ir algos 
tapo didesnės darbininkams.

Jordan Marsh, viena iš di
džiųjų krautuvių Bostone, buvo 
paliesta streiko. Joje dirba 3,- 
800 darbininkų. Tik 100 dar
bininkų, kurie dirba prie išsiun
timo ir bundeliavimo, sustrei
kavo ir laimėjo, nors ne tiek 
žymiai, kaip kad Uphams Cor
ner Marketo darbininkai.

Laiškas iš Ispanijos
Draugas Charles Flaherty 

prieš išvyksiant Ispanijon, bu
vo So. Bostono Komunistų Par
tijos kuopos nariu. O pereitais 
rinkimais buvo Komunistų Par
tijos kandidatas į Jungt. Valst. 
senatorius. Dabai- rašo mums. 
Laiško turinys liuosai verčia
mas.

“Kovo 20, 1937.
“Brangus Phil: (P. Frank- 

feld yra Komunistų Partijos 
organizatorius Distr. I).

“Rašau šias žinutes prie sun
kesnių aplinkybių, kaip papras
tai. Jau senokai, kaip mes esa
me fronte. Lincoln© Batalio
nas atsižymėjo mūšio lauke, ką 
įvertina Ispanijos vienas aukš
tas oficierius, pabrėždamas 
šiaip: ‘Tai buvo didžiausias pa
sišventimas, kokį tik aš esu ka
da matęs.’

“Ach! Oras tai čia šaltas. Ir 
lietus lyja be pertraukos. Gal 
būt fašistų kariuomenę demo
ralizuoja. Neperneša. Beveik nė
ra nakties, kad keletas neatei
tų pas mus, apleidę fašistus. 
Kaip žinai, Lincoln© Batalion/ 
yra James Connolly Airių Sky
rius. Paul Burns, Pfank Fla
herty (So. Boston Komunistų 
Partijos nariai.—Vert.) Eddie 
ir aš jame esame. Su mumis 
yra keletas smarkių vyrų iš se
no krašto Airijos, dauguma na
riai Irlandijos Respublikos Ar
mijos. Iki apie savaitė laiko at
gal Ed. buvo vadas šio skyriaus. 
Bet dabar jau jis yra rotos va
das (Company Commander).

“Nelabai senai Eddie su Paul 
ir keletu kitų iš airių skyriaus, 
taipgi su keliais amerikonais ir 
ispanais draugais, įvykdė stai- 
gų-drąsų užpuolimą, kuris iš
gelbėjo daug demokratijos jė-

“Paul Burns buvo sužeistas, 
bet jau ir vėl sugrįžo frontam 
Priruoštas, kaip smuiką ir plo
nas, kaip choro mergelė. Tapo 
išrinktas politiniu vadu airių 
skyriaus. Frank Flaherty, taip
gi buvo sužeistas, kiek sunkiau, 
bet ne pavojingai. Tikimės at
gal greit sugrįžtant. (

“Mes nesigiriam perdaug. 
Vyručiai, iš Bostono, nėra vie
ni, kurie veda valdžios spėkas 
Pergalėn. Vienok aš žinau, kad 
Phil didžiuosis. Nesiskubinkite. 
Dar visko negirdėjote. Kaip tik 
oras atšils, aš juos plikom ran
kom ... Geriau palaukit... Jūs 
skaitysite apie tai laikraščiuose.

“Dabar aš esu politinis komi
saras savo rotos.

“Gaila, žuvo Bob Norwood ir 
John Lonthier (pastarasis yra 
dalyvavęs So. Bostone; keletą 
sykių vakarėliuose pasižymėjo 
juokingomis dainelėmis.—Vert.)

“Sveikiname,
“Charles Flaherty.”

Gegužinės Programa
Tikimasi, kad šiais metais 

bus didžiausias Gegužinės ap- 
vaikščiojimas Bostono istorijoj, 
šeštadienį, kaip 1 vai. po pietų 
ant Boston Common, 17,000 
darbininkų atstovai šaukia vi
sus darbo žmones susirinkti. 
Šioj dienoj viso pasaulio darbi
ninkai demonstruoja prieš skur
dą — stato reikalavimus trum
pesnių valandų darbo dienos, 
aukštesnių algų ir tt.

Visos Bostono apylinkės lie
tuvius darbininkus šaukia at- j 
stovai šių lietuvių organizaci- j 
jų: So. Bostono Lietuvių Ko- | 
munistų Frakcija, ALDLD 2 j 
kuopa, Lietuvių Darbininkų Su-

sivienijimo kuopa ir Liet. Pilie
čių Kliubas.

Penktadienį, balandžio 30, 
7:30 vai. vakaro, kviečia visus 
dalyvauti Gegužinės koncerte- 
prakalbose Symphony Hali Bo
stone. Programa bus graži. Da
lyvaus pasižymėjusi šokikė Ma
ry Sparks, Experimental Dance 
Group iš New Yorko, Freiheit 
Gesang Verein Choras, L’Afri- 
cain Choras ir Rusų Choras. 
Kalbės Charles Krumbein iš 
New Yorko, Phil Frankfeld ir 
unijų organizatoriai. Kad ne
reiktų grįžti nuo durų namo, 
lietuviai nevėluokite, nes Sym
phony Hali sutelpa tik apie 
3000 žmonių. O tuo tarpu di
desnes svetainės negauta.

Aist.

Francis Gorman, Carol Halderman, 
J. Pentein. Prašome visus skaitlingai 
susirinkite.

(101-103)
J. Matačiunas.

WILKES-BARRE, PA.
Pasilinksminimo vakarėlis įvyks 

sekmadienį, 2 d. gegužes, 7 vai. vak., 
325 E. Market St., naudai siuntimo 
delegatų j APLA seimą Pittsburghe. 
Kviečiam atsilankyti kaip narius taip 
ir pašalinius. Įžanga tik 25c. Vaka
rėlį ruošia APLA 51 kp.

Kom.
(101-103)

tracijos, Metropolitan Opera House, 
Broad ir Poplar. Bus graži progra
ma, taip pat ir geri kalbėtojai. Todėl 
visus skaitlingai užkviečiame daly
vauti.

1_ d. gegužės demonstracijos pra
sidės 1 vai. po pietų ir trauksis iki 
5 vai. Ateikite visi ant Reyburn Pla
za. Komisija.

(100-102)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 30 d., Lietuvių Svet., 180 
New York Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi nariai būtinai turi dalyvaut 
ir užsimokėt duokles už šiuos metus, 
nes Centrui pinigai labai reikalingi. 
Taipgi atsiveskit ir naujų narių pri- 
sirašyt. Org. G. Z.

(100-102)

Lowell, Mass.
Gera Prakalba Pasakyta, Bet 

Ne Daugelis Ją Girdėjo
Balandžio 19 d. čia atsibuvo 

prakalbos, surengtos ALDLD 
44-tos kuopos. Kalbėjo “Vil
nies” redaktorius draugas V. 
Andrulis iš Chicagos, III.

Kadangi tai buvo darbo 
diena, o iš dalies pusiau pa
triotiška šventė, tai vieni dir
bo, kiti kur nors smagiai 
“šventė”, todėl prakalbom 
buvo netinkamas laikas, žmo
nių dalyvavo nedaug. Bet 
svarbiausias dalykas, tai mū
sų pačių nerangus ir neprak
tiškas garsinimas. Ypatingai 
prakalbų. Ve kodėl pasekmės 
esti^nepageidaujamos. Priim
kime būdą nešioti apgarsini
mus per stubas, tai nusistebė
sime įvykiu.

Nereikia nei .sakyti, kad 
draugas Andrulis yra puikus 
kalbėtojas — puikiausias da
lykų aiškintojas. Ne tik man, 
bet visiems klausytojams jo 
prakalba labai patiko, nes bu- į 
vo gfera.

Draugas Andrulis plačiai 
aiškino Ispanijos dalykus, ri
šant su fašistų žygiais ir visos 
Europos likimu. Gerai dėstė 
Amerikos darbininkų kovų 
naujas metodas; kaio darbi
ninkai organizuojasi C. I. O. 
vadovybėj ir laimi streikus, ir 
kitus svarbesnius klausimus 
lietė.

Ragino lietuvius darbinin
kus organizuotis — neatsilikti 
nuo kitų tautų darbininkų, 
primindamas, kad dabar pato
giausias laikas ir proga vi
siems organizuotis. Tai buvo 
labai gera pamoka susirinku
siai grupei žmonių. Išaiškinti 
dalykai, kurie iki šiol ne vi
siems -buvo aiškūs ir ne visi 
vienodai pirmiau suprato juos.

Tokių prakalbų reikia kuo- 
daugiausia, bet reikia stengtis, 
kad ir publikos sutraukti kuo 
daugiausia.

Klausant draugo Andrulio 
prakalbos, jaučiau kokį tai ne
smagumą, kad nepasidarbuota 
\geriau publikos sukvietime; 
Juk tokią prakalbą turėtų 
klausytis ne desėtkai, bet šim
tai žmonių.

Labai pagirtina, kad drau
gas Andrulis, kaipo darbo 
žmonių vadas ir švietėjas, ne
daro išimties mažesniems su
sirinkimams: jis gyvai ir ener
gingai kalba visur ir visiems.

Jam rūpi ir mažą žmonių 
sueigą apdovanoti platesniu 
žinojimu, giliau supažindinti 
lietuvius darbininkus su klasi- 
\aių kovų reikalais.

siras iš to puikaus būrelio nors 
vienas, kuris pasidarbuotų per 
tas kelias dienas ir gegužės 2 
atsivestų naują narį į kuopos 
susirinkimą? Varykimės, drau
gai, kad šiais metais mūsų 
kuopa turėti] 30 narių.

Kitas didelės vertes daly
kas: Visi seni kuopos nariai 
turėtų jau mokėti duokles už 
šiuos metus, taigi ateinančiam 
susirinkime stengkimės pasi- 
mokėti.

Pereitais metais su mokes- 
tim ėjosi nelabai gerai. Neku- 
rie pasiliko net metams jau 
pasibaigus. Ateina apskričio 
konferencija ir ten negalima 
teisingo raporto žinoti, kiek 
tikrai kuopa narių turi, žiūrė
kime, kad nei vienas nepasi- 
liktumėm vėliau, kaip liepos 
mėnesio pirma diena. O ge
riausia bus šiame susirinkime 
pasimokėti duokles.

J. M. Karsonas.

FREEHOLD, N. J.
Lietuviu Piliečių kliubas rengia 

šokius šeštadieni, 1 d. gegužes, Molly 
Pitcher Auditorium, puse mailes nuo 
Freehold. Bus gera orkestrą. (Hank 
Jones). Taipgi skanių užkandžių ir 
gero alaus. Kviečiam atsilankyti, vie
tinius ir iš apylinkes, nes bus pas
kutiniai šokiai šio sezono. Įžanga 25c.

Ko m.
(101-103)

WORCESTER, MASS.
Apvdikščiojimas Darbininkų Šven

tes, Pirmosios Gegužės, įvyks Mies
to Sodne, 2:30 vai. po pietų. Bus geri 
kalbėtojai, kurie nušvies kovas viso 
pasaulio darbo žmonių. Vakare, 7:30 
vai. bus vakarienė ir šokiai, Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St. Todėl garbia- 
mi “Laisvės” skaitytojai, būkite pa
tys ir atsiveskite savo draugus ir 
pažystamus paminėti taip brangią 
šventę. Kadangi 1 d. gegužės šiemet 
bus šeštadienį, tai esu tikras, kad 
bus užpildytos abidvi vietos, kaip po 
pietų, taip vakare. Užkviečia Worces- 
terio Draugijų Bendras Kom.

(101-103)

SHENANDOAH, PA.
Gegužės 1 d. šeštadienį, įvyks pa

vasario šokiai su programa, Lyro.7 
Choro naudai. Programą pildys Ly
ros Choras ir Mainierių Kvartetas. 
Šokiai įvyks Najaus Svet., 302 S. 
Main St. Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 
25c. Bus gerų užkandžių ir gėrimų. 
Gera orkestrą paimta šokiams. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvaut.

Rengimo Kom.
(101-103)

CLEVELAND, OHIO
Gegužės 2 d. įvyks smagus paren

gimas spaudos naudai. Durys atdaros 
3 vai. po pietų, programa prasidės 
5:30 v. v., L. D. Svet., 920 E. 79th 
St.

Programa bus įvairi, turėsime gerą 
orkestarą šokiam taip pat skanių 
valgių ir gėrimų. Yra kviečiami visi 
Cleveland© ir apylinkės draugai da
lyvauti, nes Įžanga veltui. Kviečia 
visus atsilankyti.

Vajininkai.
(101-103)

PHILADELPHIA, PA.
1 d. gegužės (May), Lyros Choras 

rengia didelį balių. Pradžia 8 v. v., 
Ukrainų Svet., 847 North Franklin 
St. Po demonstracijos malonėkite at
eiti ,ir praleisti linksmai laiką. Bus 
gera orkestrą šokiams. Prašome vi
sus skaitlingai dalyvauti šiame pa
rengime, paremti Lyros Chorą, ku
ris atsilygins jums su dainomis dar
bininkiškuose parengimuose.

Lyros Choras.
(100-102)

CLEVELAND, OHIO
Cleveland© Piknikų Daržo Ben- 

idrovės susirinkimas įvyks ketvirta
dienio vakare, balandžio 29-tą, Lie
tuvių Darb. Svet., 920 E. 79th St., 
8 v. v.

Šis susirinkimas yra labai svar
bus, todėl visi šėrininkai būtinai turi 
atsilankyt ir visos draugijos, kurios 
turi šorus šioj Bendrovėj, turi pri
siusi savo atstovus.

Sekr. E. Stripeika.

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

1-mos gegužės apvaikščiojimas 
įvyks penktadienio vakare, balandžio 
30, 7:30 v. v., Pythlon Temple Svet., 
W. Elm St., Brockton, Mass. Bus du 
geri kalbėtojai ir krutomi paveiks
lai, “Spain in Flames” (Ispanija 
Liepsnose). Įžanga 25c. Visi lietu
viai darbininkai dalyvaukite minėji
me pirmos gegužės, pasaulinės dar
bininkų šventės.

ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks pirmadienio vakare, ge
gužės 3, 7 vai., Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Visi nariai būkite mi
nėtam susirinkime, nes yra labai 
svarbių reikalų, kuriuos turėsim ap
svarstyti.

Fin. Rašt. S. Šimaitis.
(101-103)

Sekmadienį, 4 Liepos-July
Prašome visų pasižymėti, 
jog sekmadienį, 4-tą liepos, 
įvyks “Laisvės” piknikas 
Brooklyne. Bus laikomas

ULMER PARK MUSIC HALL
Gale 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

Sekantį pirmadienį, 26-tą ba
landžio “Laisves” Bendroves 
Direktorių taryba laikys savo 
susirinkimą, kur bus išspręsta 

’ sudarymas programos.

DVI DIENOS ŠVENTE

Pirmąją gegužės atžymės su pra
kalbomis, dainomis ir šokiais. Ren
gia Lietuvių Prieškarinis Komitetas. 

I šeštadienį, 1 d. gegužės, 407 Lafa- 
į yette St. Pradžia 7:30 vai. vak. Pra
kalbą sakys drg. Sasnauskiene iš 
Brooklyn©, dainų programą pildys 
Liet. Jaunuolių Choras iš Bridgepor- 
to. Bus gera orkestrą šokiams. Kvie
čiami visi vietiniai ir iš apylinkės, 
kartu tinkamai atžymėti Darbininkų 
Tarptautinę Šventę, Pirmąją Gegu
žės. Įžanga 25c.

Kom.
(101-103)

BAYONNE, N. J.
Lietuviai darbininkai tėmykite, 

kad iš 12-kos organizacijų susidedąs 
komitetas, rengia 1-mos gegužės ap- 
vaikščiojimą šeštadienį, 8 vai. vak. 
Labor Lyceum Salėj, 72 W. 25th 
St. Kalbės Ernestina Gonzales iš Is
panijos, Frank Chandler, organizato
rių Darbininkų Susivienijimo Essex 
pavieto. Bus rodomas judis apie amu
nicijos dirbėjus vadinamas “Dealers 
in Death” (Prekiautojai Mirtimi). 
Pirmininkaus Joseph Podraza, dau
geliui jums žinoma lenkų bekerių 
organizatorius. Kaip matot programa 
bus įvairi ir turtinga. Taigi ateikite 
visi. Įžanga 25c asmeniui.

Kviečia Rengėjai.
(101-103)

HUDSON, MASS.
Paminėjimui 1-mos dienos gegužės, 

Tarptautinės Darbininkų Solidarybės 
Šventės, Am. Lietuvių Kongreso Ko
mitetas rengia vakarienę ir šokius. 
Įvyks šeštadienį, 1 d. gegužės (May), 
7:30 vai. vak., H. L. Piliečių Kliubo 
Svet., 17 School St. Po prakalbų ir 
vakarienės įvyks linksmus šokiai prie 
geros orkestros iš Worcesterio.

Kviečia Rengėjai.
(100-102)

CLEVELAND, OHIO
Draugijų Veikiančiojo Komiteto 

svarbus susirinkimas įvyks 29 d. ba
landžio (April). Turėsime daug da
lykų aptarti. Dalyvaus ir svetainės 
savininkas,, tarsimės apie svetainę. 
Ateikite visi atstovai Į Darbininkų 
Svet., 920 E. 79th St., 7:30 vai. va
kare.

Sekr. F. Bauža.

philadelphia7pa.
Balandžio (April) 30-tą, 8 vai. va

kare, bus didelis mitingas prisiren
gimui prie gegužės pirmos demons-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 

į tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys. i
t KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Ant rytojaus, po “Laisves” pinikui, bus neprigulmy- 
bės pasiskelbimo šventė, paprastai vadinama Fourth 
of July. Kadangi 4-ta liepos pripuola sekmadienį, tai 
Neprigulmybčs Pasiskelbimo Šventė būna perkelia
ma j pirmadienį. Tai turime šventę po piknikui ant 
rytojaus. Puiki proga iš kitų miestų atvažiuoti j 

pikniką ir pasisvečiuoti New Yorke.

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

ALDLD 44-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks ge
gužės mėn. 2 d., 2 vai. po pie
tų, L. D. Kliubo svetainėj, 338 
Central Street, Lowell. Nepa
mirškite susirinkimo; nepa
mirškite atsivesti’naujų narių 
į draugiją: šeimynos nariai, 
kaimynai, giminės ir pažįsta
mi, visi tinka būti nariai. Yra 
garbė būt nariais šios kultū
ringos, apšvietą nešančios 
draugijos.

Kviečiami seni ir nauji na
riai pasidarbuot gavime nau
jų narių. Dabar mūsų kuopa 
turi 27 narius, na, argi neat-

Privatinis Edwin C. Hill Gyvenimas

•MXMtwtar

T'DVVIN C. 1111.L, kuris penkius 
L/ kartus į savaitę, pradedant pir
madieniu ir baigiant penktadieniu 
transliuoja “Your News Parade," 
jau nuo seno įgijo geriausiai apsi
rėdžiusiu New Yorko žurnaiis o 
vardą. Tą vardą jis pilnai užsitar
nauja, tačiau jis mėgsta ir savo 
seniausiais rūbais* kokius jis tik gali 
susirasti apsirengti ir pasinaudoti 
gamta, kaip kad du viršutiniai pa
veikslai parodo. Jis ypatingai mėgsta 
žuvauti ir iš paveikslo kairėje galima 
matyti, jog jis moka ir žuvų pagauti. 
Čia jį matome laikanti visą virtinę 
tiesiog iš šalto King ir Bartlett ežero 
Maine valstijos šiaurvakariuose van
dens ištrauktų žuvų. Kitame pa
veiksle jis galima matyti žygiuojant 
per mišką su savo mėgiamuoju 
šunimi. Kiekvienas iš šių paveikslų 
atvaizduoja jo paprastą privatį gyve
nimą, ir jis tapo garsiu tik todėl,

kad jis moka naujienas atvaizduoti 
paprasčiausioj formoj.

“Your News Parade” yra patie
kiama Lucky Strike cigaretų išdir- 
bėjų, kurie suteikia rūkytojui išim
tino “toasting”, proceso gerklės ap
saugą. Šis procesas prašalina tūlas 
šiurkščias, kiekviename net ir pui
kiausiame tabake randamas erzinan
čias priemaišas.

Telephone: EVergreen 8-9770 |

J. GARŠVA
Oratorius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

DR. L. ZINS
, Virš 25 Metų Praktikos (

110 East 16 St, N. Y.
te . K | i t t I ' •

Tarp 4th Aye. ir Irving PI.
Valandos 9 A. M. iki 1. P.j.M. o 
Sekmadieniais D A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAME LIE TUVI AKAI)

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

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

Varpas Bakery,

Cheese Cake, 
Cake. Stollen, 
ir Jelly Rolls, 
greitai pristato, 
svorj ir kainas.

Brooklyn, N. Y

d

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti į ofisą

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS Legal Notice

Hearsto Vajus Prieš 
Jaunuolių Kliubus Pirmoji Gegužes Jau Čia Pat Maspetho Streikieriai 

Svarsto Sutartį

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.

(93-110)

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

Brooklyno demokratų alder- 
manas Joseph P. Sharkey įtei
kė Aldermanų Tarybai rezo
liuciją, kuri reikalauja polici
jos kišimosi į taip vadinamus i 
“sklepinius kliubus.” Tai dar
bininkų jaunimo kliubai, kurie 
daugiausia randavoja buvei
nes skiepuose dėl neturėjimo 
ištekliaus. i

Persekiojimas tų kliubų yra 
Hearsto įkvėptas: jis pakenk-j 
tų darbininkiško jaunimo* ju
dėjimui, o jaunimą subruktų į 
belines ir išmestų į gatves pa
laidam užsiėmimui, kuomet 
kliubuose jie mokinasi orga
nizacijos/ šviečiasi ir gražiai 

' pasilinksmina.

Jis Išrodo Širdies
Žmogumi

J. LAZAUSKAS, 
Jurgio rolėje.

Veikale “Iš Meilės” J. La
zauskas vaidins Jurgio rolę. 
Kas bus Jurgis vaidinime? Jis 
—širdies žmogus. Jis — tyr^s 
krikščionis, kokių labai retai 
tenka užeiti. Jis mato jaunimą, 
įsipainiojusį į įvairias meilės 
aistros intrygas, vieni kitiems 
pavydaujant, vieni kitus suvi- 
liant, vieni kitiems kerštau
jant—jis juos sudraudžia, per- 
kalbinėja. Jis mato seną vien
turtės Sorės tėvą, Leibą, kuris 
dėlei dukters jam netikėto šir
dies užgavimo išėjo iš proto— 
jis jo gailisi, ramina. Mato Da
nutę, kerštaujančią Jonui ir 
Marei, pajuokiant Marės kū
dikį—jis Danutę sudraudžia, 
o užtaria ir paguodžia Marę...

žodžiu, jis—širdies žmogus.
Matysite jį gegužės 2 d., 

Labor Lyceum svetainėje.
Pr. Žaibas.

Atidėta Deportacija
Amerikos Ateivių Gynimo 

Komitetas dar kartą laimėjo 
atidėjimą Carl Ohm deporta
cijos iki 30 liepos. Ohm turė
jo pasiduoti deportacijai na- 
zių Vokietijon 30 balandžio. 
Jis atvyko legaliai 1929 m., 
buvo areštuotas už protestą 
prieš negrų persekiojimą 1932 
m. ir kaltinamas priklausyme 
Jaunų Komunistų Lygoj. Dėka 
A. G. Komiteto darbuotei vis 
pavyko atitolinti deportaciją.

LIETUVIŲ RADIO DRAUGI
JOS RADIO PROGRAMA

Pirmadieniais—1 :30 p. p.
Antradieniais—10:45 ryte, 
Trečiadieniais—10:45 ryte, 
Ketvirtadieniais—10:45 Yyte, 
Šeštadieniais—10:30 ryte, 
Antradieniais—9 :30 vak.

Vadovauja J. P. Ginkus 
495 Grand Str., B’klyn, N.Y.

Miesto majoras LaGuardia 
pasiuntė laišką gubernatoriui 
Lehmanui, ragindamas atmes
ti šunų lenktynių bilių saky
damas, kad “šunų lenktynia
vimas atima centus nuo bied- 
nuomenės.” Lenktynių legali
zavimas reikštų naujus taksus.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Šiuomi kviečiame visas vietos ir apylinkės lietuvių organi
zacijas, pavienius vyrus ir moteris, senus ir jaunus, be skirtu
mo politinių bei religinių pažiūrų, dalyvauti bendrai Pirmos 
Gegužės apvaikščiojime I

Šiemet lietuviai turės savo tautišką grupę bendroj, milžiniš
koj eisenoj. Taipgi turės savo beną, vėliavas ir iškabas su 
įvairiais obalsiais.

Visi lietuviai susigrupuos ties Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubu, tai yra Lituanicos Aikštėj, lygiai kaip 1 vai. po pietų; 
iš ten važiuosime New Yorkan, į mums paskirtą punktą, iš 
kur pradėsime maršuoti.

Šioje Pirmos Gegužės demonstracijoje mes, lietuviai darbi
ninkai ir darbininkės, turime pasirodyti gerai organizuoti ir 
su skaitlinga mūsų tautos reprezentacija. Pasirodykime, jog 
ir mes nemažiau klasiniai susipratę už kitų tautų darbinin
kus! Juk ir mes kovojame už teisę gyventi, kovojame už taiką, 
liuosybę ir progresą!

Darbininke, atlikie savo pareiga! Padaryk Pirmąją Gegužės 
Dieną savąja diena!

Liet. Organizacijų Įgaliotas Komitetas.

. National Can Kompanijos 
streikieriai trečiadienio rytą 
susirinko balsuoti pasėkų de
rybų tarp kompanijos ir Plie
no Darbininkų. Organizavimo 
Komiteto, kuris atstovauja 
darbininkus. Kompanija su
tinka pakelt mokestį po 5 c. į 
valandą, pripažint uniją, 40 v. 
savaitę, laiką ir pusę už virš
laikį, lygią algą už lygų dar
bą, ir pakelt algą sulyg pakė
limo kitose tos industrijos ša- 
pose.

East Upėj rasta nepažįsta
mo vyro kūnas, išbuvęs vande
ny apie 3 mėnesius. Buvęs 
apie 40 m., plikis, 5 pėdų 8 
colių, apie 175 svarų.

Valgykite Medę
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

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

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

NATURAL - LAX - HERB TEA

MEDI
CINAL

HERBS 
IN

1 BOX

Nori Puoštis Gėlėm 
Gegužės Pirmą?

Jei taip, puoškis tokiomis, 
kurios parems Amerikos ir ki
tų šalių politinius kalinius. 
Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas (ILD) pardavinės 
gėles parade ir mitingų vieto
se. kurių visas pelnas eis poli
tiniu kalinių paramai. Taigi, 
ta diena pirkite ILD gėles.

ILD N.

Mano, Kad Teisėjas O’Neil 
Subadytas Dėl Dokumentų

Moterų Vienybė Ruošia 
Pavasarinį Balių

Brooklyno lietuvių moterų 
draugija Moterų Vienybė ruo
šia savo pavasarinį balių—šo
kius. Įvyks šeštadienio vaka
rą, gegužės 1, Knapp Man
sion, 554 Bedford Ave., Broo
klyne. šokiams grieš Edwardo 
Levandos Orkestrą. Įžanga 
75 centai. Rep.

Gauna Paramos Nuteistiem 
Streikieriam

Ambulansas Ispanijai 
Gegužinės Parade

PERMANENT WAVE

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.

■ 1 ............. —■ ,,

Laukdamas buso prie 12th 
St. ir 6th Avė., N. Yorke, tapo 
du kartu persmeigtas iš užpa
kalio miesto teisėjas John F. 
O’Neil. Nuo tos vietos jis dar 
parsvyravęs namo, 138 W. 
12th St., iš kur porterio pa
dedamas jis nuėjo į gretimais 
esamą šv. Vincento Ligoninę. 
Jo gyvybe pavojuje.

Manoma, kad užpuolimas 
padaryta atėmimui tūlų svar
bių dokumentų, kuriuos teisė
jas išsinešęs iš namų, bet ku
rių pas sužeistąjį neberado. 
Tyrinėtojai sako, jog visi ži
nojusieji teisėją atmeta dalei- 
dimą, kad jis būt būvąs už
pultas kerštinčių, nes jis netu
rėjęs priešų. Savo užsiėmime 
taipgi teisdavęs civilėse bylo
se, kas negalėtų užtraukt ker
što.

Ligonbučių Darb. Unijos 
Lokalo 171-mo atstovai atsi
lankė žydų Labdaringų Org. 
Federacijos konvencijon, pra
šydami, kad Fed. neremtų žy
dų Ligoninės, kuri persekioja 
streikierius. Atstovai gavo bal
są ir konv. dalyką pavedė di
rektoriams.

Septyniolikos nuteistų baus
mė bus paskirta rytoj, 30 ba
landžio, 120 Schermerhorn 
St., C. Brooklyne. Darbininkai 
raginami būt teismabutyje.

• Kitų 38-nių teismas bus 
gegužės.
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Lankėsi Svečias iš Kanados
Trečiad. “Laisvės” įstaigoj 

lankėsi veikėjas ir geras drau
gas Janauskas iš Montreal, 
Kanada. Jis čia žada pabūti 
keletą dienų ir grįžti atgal į 
Montreal. Jis sako, kad Mon- 
trealo lietuviai pusėtinai gra
žiai juda ir remia darbininkų 
reikalus. Visos organizacijos 
gražiai gyvuoja ir progresyviš- 
kam judėjime matosi gražus 
sugyvenimas.

Rep.

MIRT YS—L AI DOTU VĖS

Magdalena Brusokienė, 48 
metų senumo, 309 Keap St., 
Brooklyn, N. Y., mirė balan
džio 24 d., Greenpoint Ligo
ninėj. Palaidota balandžio 28 
d., Trejybės kapinėse. Velionė 
buvo našlė per vienuoliką me
tų. Liko nuliūdę penkios duk
relės ir vienas sūnus, taipgi du 
anūkai, tai vedusios dukters 
Karvelienės vaikučiai. Velionę 
suvažinėjo trokas.

Petras Radzevičius, 59 me
tų, 33 South 3rd St., Brooklyn, 
N. Y., mirė 24 d. balandžio, 
palaidotas balandžio 28 d., 
Alyvų kalno kapinėse.

Elzbieta Ausiukaitienė, 67 
metų, 85 South 4th St., Brook
lyn, N. Y., mirė balandžio 5 d. 
Palaidota balandžio 8 d., Šv. 
Jono kapinėse.

Robert Yates, .25 metų, 200 
Highland Boulevard, Brook
lyn, N. Y., mirė balandžio 6 d. 
Palaidotas balandžio 9 d., šv. 
Kryžiaus kapinėse. Velionis 
buvo žentas Franciškos Pavi- 
lonienės, kuri gyvena 40 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Plėšikai Tebesiaučia
Brooklyne bėgiu valandos 

antradienį padaryta du apiplė
šimai. Pirmasis įvyko 1 vai. 
dieną Atlantic Auto Plan Co. 
ofise, 1273 Bedford Ave. Ra
dę vieną raštininkę Helen Al
bin du ginkluoti vyrai liepė 
atidaryti saugiąją šėpą. Jie su- 
sižėrė $300 ir uždarę rašti
ninkę drabužių šėpoj, pabėgo. 
Per skubotumą jie nepastebė
jo ar išmetė banko knygutę 
su $323, kurie buvo priruošti 
nešimui bankan.

Vėliau du ginkluoti vyrai 
įėjo pieninėn-valgyklon, 4002 
16th Avė., ir išsinešė $50.

Miko Petrausko Pagerbimo 
Vakaras

Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro Komitetas nutarė su
ruošti vakarą pagerbimui kom
pozitoriaus Miko Petrausko, 
mirusio Kaune pereitą mėnesį.

Vakaras įvyks birželio mė
nesio 11 d. Lietuvių Piliečių 
Kliube, Brooklyne.

Kviečiama visa eilė artistų 
sudainavimui Miko Petrausko 
dainų. Bus skaitomas apie 
Petrauską referatas.

Brooklyno lietuviai, dainos 
ir meno mėgėjai, kviečiami 
pasižymėti tą dieną ir joje pa
gerbti mirusįjį kompozitorių, 
kuris daug dirbo darbininkų 
klasės reikalams.

Ediwardas Radzevičius, 32 
metų, 270 Chery St., New 
York, N. Y., mirė kovo 16 d. 
Palaidotas kovo 19 d., Alyvų 
kalno kapinėse. Broliui parei
kalavus, pervežtas į Kalvari
jos kapines balandžio 9 dieną, 
1937.

Visų laidotuves prižiūrėjo 
graborius Joseph LeVanda-Le- 
vandauskas.

•Gegužinės Parade šį šešta
dienį bus pilnai įrengtas am- 
bulansas, kurį įteiks Ispanijos 
Liaudies Valdžiai parade da- 
1 y v a u j ančios organizacijos. 
Tūlos iš jų prisidės tiesioginė
mis aukomis iš organizacijos 
iždo. Gegužinės Komitetas 
taipgi panaudos likusius nuo 
Gegužės Pirmos prisirengimo 
fondus padėjimui išmokėt 
ambulansą.

Tarimas pirkti ambulansą 
padaryta paskutinėj Gegužinės 
konferencijoj, kur atstovauta 
142 unijos su 280,400 narių ir 
18 kalbinių organizacijų su 
65,755 narių, taipgi kitos or
ganizacijos.

Susiedijos pirkliai reikalau
ja pataisyti Grand Streetą 
tarp Union ir Bushwick Ave
nues.

Papildęs 1,000 Vagysčių
Queens teismabutyje oficia

liai tapo apkaltintas vagystė
je 65 metų profesionalis va
gišius Edgar Sanderson, ku
rio kreditui priskaitoma virš 
tūkstančio vagysčių Nassau ir 
Queens apskričiuose begiu pa
starųjų šešių metų. Jis taip 
tykiai įsibriaudavęs j namus ir 
juos apkraustydavęs, kad už 
tą savo specialybę buvo vadi
namas “vaiduokliu vagišium”.

Prie Baro Be Kepurių

Jieškantieji “ramybės ir lai
svės” prie baro vyrai atras lai
kus nebe tais, kaip seniau. Da
bar ir moterys prie baro jau
čiasi, kaip namie. O teisėjas 
Ford Yorkvillės teismabutyje 
patvarkė, kad sėdėti su kepu-1 
rėmis barruimyje, “kur yra 
leidžiu, ne tik nepadoru, bet 
ir netvarkus elgesys.”

Betty Randolph, buvusi 
“Follies” gražuolė, kuri prisi
pažino išrinkus iš Bamberge-, 
rio’ $1,700,000 už “meilės” 
reikalus ir dabar reikalauja 
nedamokėto miliono daugiau, 
sakosi pardavinėjimu gelių 
pelnanti duoną.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.
APLA 49 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, gegužės 2-rą, Astoria Hall, 
62 E. 4th St. Pradžia 10 v. ryto. 
Nuo gegužės mėnesio iki spalių mė
nesio susirinkimai bus laikomi rytais. 
Tad kiekvieno nario pareiga tai įsi- 
tėmyti. Kom.

(101-103)

REIKALAVIMAI
Reikalingas suaugęs žmogus dirbti 
ant farmos, galintis su arkliais dirb
ti ir mokantis vartoti dalgį. Kreipki
tės: Kazys Staniulis, 321 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

(100-102)

RANDA VOJ1MA1
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys, yra garas ir šiltas vanduo vasa
rą ir žiemą. Galį atsišaukt vedę ar 
nevedę. Dėl tolimesnių informacijų 
kreipkitės po num. 261 Hewes St., 
Brooklyn, N. Y. Beje, galima ma
tyt nuo 11 vai. iš ryto iki vėlai va
kare.

(100-102)

STEAM OIL
CROQUIGNOLE
PERMANENT
$5 VERTP.S 

Ekspertai * 
Operatoriai ųp • J 

pilnai su šiuo 
skelbimu

Be Mašinos C4 
Permanent T“

Plaukai atgaivinami su 
link originališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.
M M E. VERA

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

Įskaitant
Shampoo

Finger Wave
ir pakirpimai

LOngacre
5-3278

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

BROADLING
Straight
RYE

2 METŲ 
SENUMO

$1.68
kvorta

$ .88 paintė

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

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

50c Už DIENĄ IR NAKTĮ

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą
ParsHtndau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Artiz Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.
90 

Proof

WEEK END SPECIAL

Lord Calvert, 100 proof.
Penkių metų senumo

Bonded Rye ar Bourbon 
pusė paintės, 4 bonkos $2.99

ROEBLING
LIOUOk STORE

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

EVergreen 8-9091 
GREITAS PRISTATYMAS.

Vyrams 
dieniais, 

niais

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

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

Speciales kainos savaitei.

A. J. BUKENAS
Lietuvis

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service 
436 E. Girard Avenue 
PHILADELPHIA, PĄ.
Didelė Įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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