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.Labai teisingai “Keleivis” tai 
vadina “šlykščia insinuacija.” 
Labai teisingai jis sako: “Ar 
nebūtų jau laikas SLA nariams 
pareikalauti, kad jis (Vitaitis) 
liautųsi juos maitinęs fašisti
niu raugu?”

Kai kurie mūsų koresponden^ 
tai labai sporadiškai rašo. Už
eina jiems geras ūpas, tai duo
da po dvi ar tris koresponden
cijas į savaitę. Bet kas nors tą 
ūpą truputi atšaldė ir jau nebe
girdėsi nuo to dfraitgo ištisus ke<

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

liūs mėnesius^ Reikėtų tą ydqj 
išgyvendinti. Toks didelis ban+ 
gavimas nėra sveikas. Kores-j 
pondencijų rašymas yra rimtas) 
ir garbingas darbas. Nereikia 
pasiduoti ūpo barometrui.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje, apart kitko, dar berods 
yra labdarybės organizacija. 
Jei neklysime, tas pats Vitaitis 
ne sykį yra taip teigęs. Bet ar 
gali būti gražesnis ir labdarin- 
gesnis darbas, kaip sušelpimas 
Madrido arba Bilbao našlaičių?

Brooklyn© Jewish Hospital 
bosai pasišaukė teismą talkon 
atkeršyti savo darbininkams. Už 
streikavimą šešiolika darbinin
kų laukia dvylikos metų kalėji
mo bausmės, žiaurus priešas, 
žiauri priešo ranka. O kada 
darbininkai pakelia ranką prieš 
bosus, tai visi kampai šaukia 
apie “raudonąjį terorą.”

Norman W. Storer, Ameri
kos Elektristų Inžinierių Insti
tuto narys, kalbėdamas Alba
ny Inžinierių Draugijai, sakė, 
kad reikia įvesti keliaujantis 
takas tarp Grand Central ir 
-Pennsylvania stočių New Yor
ke. Jisai turėtų būt požemiuo
se nuo 4^nd ijįį 34th St. tarp

International Ladies’ Gar
ment Workers Unija laiko savo 
konvenciją Atlantic Mieste. Tai 
viena iš CIO unijų. Ji gali di
džiuotis savo stambiais laimėji
mais. Pastaraisiais dviem me
tais jos narių skaičius pasidvi- 
gubino. Dabai- unija turi 242 
tūkstančiu narių, šiuo tarpu ji 
gerai darbuojasi Montreal, Ca- 
nadoj.

Reikėtų, žinoma, tuoj aus 
draugui priminti arba užklaus
ti, kas pasidarė, kaip3 tik apsi
reiškia atslūgimas. Deja, kores
pondentų redaktorius nesugrie
bia laiko taip dažnai ir intimiš-/ 
kai su draugais susirašinėti.--■

Užkietėjus yra smetoninė 
no Vitaičio širdis. Jis ne 
nepritaria rinkimui aukų 
sušelpimo Ispanijos moterų ir
vaikų, kurių tėvus ir duonpel- 
nius kruvinieji fašistai nužu
dė, bet visą tą gražų šelpimo 
darbą dar išniekina ir apšmei
žia. Stačiai bara SLA kuopas, 
kuries aukoja tam labdaringam 
darbui. Girdi, “tos aukos, vie
toj Ispanijos, tik Chicagą pa
siekia.”

Kita svarbi konvencija, 
Jaunųjų Komunistų Lygos, 
laikoma New Yorko mieste. 
Lygos narių stovio raportas dar 
nepaskelbtas, bet veikiausia 
sieks iki desėtko tūkstančių.

Amerikos jaunimo organiza
vimas ir švietimas yra sunki 
problema. Tiek tie mūsų jauni 
žmonės sudemoralizuoti moky
klose, judžiuose, bažnyčiose ir 
kitose įstaigose, kad jie nepajė-

Brooklyn, N. Y., Pirmaįdie nis, Gegužės (May) 3, 1937

Dar tebegyvena ir tebejuda 
senutė Lucy Parsons, žmona 
garsaus darbininkų vado Par
sons, kuris 1887 metais buvo 
Chicago j e pakartas sykiu su 
keturiais kitais kovotojais. Ji 
skaito “Daily Worker,” akyvai 
seka gyvenimo eigą, stoja už 
bendrą frontą prieš fašizmą. 
Lucy Parsons yra gražus pa-7 
vyzdys darbininkų klasės motėj

gia matyti savo reikalų. Revo- i gyventojus, 
liucinei jaunimo organizacijai ~ 
sunku prigyti.

KRISLAI
Žiauri priešo ranka.
Svarbios konvencijos.
Lucy Parsons, tz
Labdarybės darbas.

Rašo A. B.

Baskų Respublikiečiai 
Atrėmė Fašistus

Fašistai Šaudysią Laivus Su 
Pabėgėliais iš Bilbao

Bilbao.—Devyni Anglijos 
prekybos laivai sutinka vežt 
vaikus, moteris ir senius iš 
Bilbao į Franci ją. Tai lai
vai, kurie pro fašistų blo
kadą atvežė maisto krovi
nius į Bilbao.

Anglijos valdžia žada sa
vo karo laivais lydėti pre
kybinius laivus, kurie iš Bil
bao veš nekariškius gyven
tojus, bet Anglijos šarvuot
laiviai juos pradės lydėt tik 
už trijų mylių nuo Baskų 
provincijos pakraščio.

Dar nėra tikros žinios, 
nuo kur Franci jos karo lai
vai pradėtų saugot gabena
mus iš Bilbao nekariškius

Pranešama, jog fašistų 
komandierius Franco per
spėjo Angliją, kad jis pa- 

Dar yra viena jaunimo orga- laikys blokadą ir prieš civi- 
nizacija, tai Jaunųjų Socialistų lių gyventojų gabenimą lai- 
Lyga. Sunkiai verčiasi ir ji. So- ivais iŠ Bilbao. Tas perser- 
cialistų Partijos konvencijoj j gė j imas . yra grūmojimas 
buvo raportuota, kad Lyga turi šaudyt tokius laivus, 
arti dviejų tūkstančių narių. 
Betgi Lygos duoklių mokėjimo 
raportas parodo štai ką: #ruo- | 

. džio mėnesį 1936 metais duokles • 
užsimokėjo 702 nariai, o vasa
rio mėnesį 1937 metų tiktai 306 
nariai.

Jaunųjų Socialistų Lyga pra
dėjo kristi žemyn, kada^prie 
jos prisišliejo trockistai ir pra
dėjo Lygą sukti prieš komu
nistus.

69 Metų Senė Reikalauja 
Teismiškų Perskyrų

Buffalo, N. Y. —r Cąrrie 
Kellogg, 69 metų amžiaus, 
kreipėsi į teismą, reikalau
dama divorso nuo savo 71 
metų vyro, su kuriuom iš
gyveno 55 metus. Jinai 
skundėsi, kad jis ją keikiąs..

Teismas nedavė persky
rų; sako, judu jau perseni 
skirtis.

MaskVa. — Sovietų vy
riausybė, pasitikdama Pir
mąją Gegužės, nupigino 
įvairius gyvenimo reikme
nis:

Čeverykų kainos numuš
tos 5 iki 12 procentų; vilno
niai audimai 8 iki 11 proc.; 
medvilnės audiniai 5 iki 16

Airija Daroma “Faktinai Nepriklausoma” nuo Anglijos
niškai socialis.” Uždrau
džiama perskyros (divor- 
sai). Prezidentas bus ren
kamas tiesioginiu piliečių 
balsavimu septyniems < nle- 
tams. Jis skirsis ministe- 
rius ir teisėjus. Seimas ne
turės jokios galios ant pre
zidento. Tik jeigu prezi
dentas pasirodytų šalies iš
davikas arba didelis krimi
nalistas, tai seimas galėtų 
jį pavaryt.

Bet dauguma Airijos lai
kraščių sako, kad naujoji 
konstitucija tikrumoj ne
skelbia savo krašto nepri
klausomybės,’ ir Airija pa
liekama nare Anglijos im
perijos.

Dublin, Airija. — Eamon 
de Valera, Airijos preziden
tas, paskelbė naują konsti
tuciją, pagal kurią Airija 
daroma “faktinai nepri
klausoma” nuo Anglijos. 
Naujoji konstitucija bus 
leista piliečiams nubalsuot 
birželio mėnesį. Jį be kitko, 
sugrąžintų Airijai senoviš
ką vardą “Eire.”

Visuose 63 skyriuose šios 
konstitucijos niekur nėra 
suminėta Anglijos karaliaus 
vardas. “Naujos” Airijos 
pagrindas būsiąs “krikščio-

Nauja Mussolinio ir Narių 
Parama Ispanų Fašistams
Hendaye, Franci j a.—Pra

nešama, jog apie balandžio 
vidurį Mussolinis ir Hitle
ris atsiuntė dar porą tūks
tančių savo kareiviu Ispa
nijos fašistam, ypač prieš 
Baskų respublikiečius, šiau
rinėj Ispanijoj.

Roma. — Fašistu rateliai 
pripažįsta, jog Musolinis 
pasiuntė generolus Teruzzi 
ir E. Bastico Ispanijon, kaip 
savo juodmarškiniu koman- 
dierius prieš liaudies armi
ją

San Sebastian, Ispanija. 
—Fašistai praneša, kad jie 
užėmę pustuzinį strateginių 
vietų, tame skaičiuje ir 
prieplaukos miestelį Ber
meo, Baskų pajūryj, ir da
bar 40 mylių ilgio fašistų 
linija esanti tik už 12 mylių 
nuo Bilbao, Baskų krašto 
sostinės.

Hendaye, Franci] a.—Uni
ted Press žiniomis, baskų 
respublikiečiai atmušė faši
stus apie. ^vi mylias-atgal 
Guernicos srityi ir bent lai
kinai pastojo kelią priešų 
žygiavimui pirmyn. Ta mū
šį respublikiečiai laimėjo 
žymia dalim naujais lėktu
vais gautais iš Ispanijos val
džios. Respublikiečiai * la
kūnai bombardavo ir fašis
tų prieplaukas.

procentų. Panašiai numa
žinta kainos ir daugeliui ik- 
tų kasdieninių reikmenų.

Sovietų gamyba pastarai
siais metais dar sparčiau 
pakilo aukštyn; todėl Susi
daro galimybė vėl pigint 
reikmenų kainas ir juo žy
miau gerinti būklę darbo 
žmonėms.

THE LITHUANIAN DAILY 
y

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

FIRESTONE GUMOS 
DARBININKU LAI

MĖJIMAS AKRONE
I Akron, Ohio. — Fires
tone automobilių ‘ gumų 
kompanija pasirašė sutartį 
su Jungtine Gumos Darbi
ninkų Unija tokiomis sąly
gomis :
Sutrumpinta darbo savaitė 

iki 40 valandų; priimama 
atgal darban visi 10,000 
streikavusių darbininkų; 
kompanija pripažįsta uniją 
kaip atstovę visų tų darbi
ninkų, kurie nori, kad 
ši unija juos atstovau
tų ; kompanija atsisako fi- 
nansuot bet kokią kitą 
“darbo” grupę (kompanišką 
unijėlę); ’ moka darbinin
kams pusantrą tiek daugiau 
už viršvalandžių darbą, jei 
kas išdirbs virš 40 valandų 
per savaitę; darbininkai, iš
dirbę kompanijai virš 5 me
tų, gauna vieną savaitę ap
mokamų vakacijų (atosto
gų), o kas išdirbs 10 metų, 
gaus 2 savaites apmokamų, 
vakacijų.

Streikavę 8 savaites dar
bininkai didžiausiu džiaugs
mu sutiko tokią sutartį kaip 
stambų sau laimėjimą.

Tai dar pirmą sykį visoj 
savo istorijoj Firestone gu
rnu kompaniją padarė raš
tišką sutartį feų unija.

Nauji Maištai Skleidžias 
Brazilijoje

Porto Alegre, Brazilija.— 
Pagal fašistinio prezidento 
Vargaso įsakymą, generolas 
Estevas su savo armija pa
varė Rio Grande do Sul val
stijos gubernatorių ir įve
dė aštriausią karo stovį vi
soj valstijoj. Jos gubernato
rius Flores su savo šalinin
kais buvo bepradedą dar
buotis išrinkimui į prezi
dentus kito kandidato vie
toj diktatoriaus Vargaso. 
Skleidžiasi maištai prieš 
Vargasą.

Pažangesnės Partijos Laimė
jo Rinkimus Japonijoj

.Tokio. — Į Japonijos sei
mą tapo išrinkta 253 atsto
vai nuo buvusių mažumų 
Minseito ir Seiyukai ;; 32 
nuo socialių minių partijos, 
18 nepriklausomų dr tik 14 
valdiškos Showakai parti
jos, pagal rinkimų pasėkas 
paskelbtas gegužės 1 d., 
kuomet trys ketvirtadaliai 
balsų jau buvo suskaityta. 
Proletarinių grupių balsai 
dveja tiek padaugėjo.

Japonijos seimas susidaro 
iš 466 narių. Tuo būdu pa
žangesnės partijos laimėjo 
milžinišką atstovų daugumą 
prieš kariniai-fašistinę val
džią, kurios priekyj stovi 
ministeris pirmininkas ge
nerolas Senjuro Hayashi.

Nežiūrint tokio pralai
mėjimo rinkimuose, Haya
shi nežada trauktis iš val
džios. O jeigu būsią nega
lima susikalbėt su nauju sei
mu, tai jis su karaliaus,pri
tarimu panaikinsiąs visas 
politines partijas ir pa
skelbsiąs vėl naujus rinki
mus, kur piliečiai turėtų 
balsuot bendrai, be partijų.

Gegužinės Minėjimai 
Maskvoj ir Paryžiuj

Paryžiaus Gegužinės Obalsis 
- “Gelbėkite Bilbao!”

Paryžius.—Pirmosios Ge
gužės demonstracija Pary
žiuj buvo milžiniška; daly
vavo šimtai tūkstančių dar
bininkų ir intelektualų.1,500 
fašistų bandė sukelt savo 
demonstracijukę ir mėtė 
stiklais ir krėslais į darbi
ninkų paradą, maršuojant 
jam pro fašistų centrą. Po
licija išblaškė fašistinius 
padaužas. Trys areštuoti.

Visoj Franciįoj darbinin
kai sustojo dirbę, idant da- 
lyvaut gegužinėse demonst
racijose.

Skardžiausias d e m onst- 
rantų obalsis buvo: “Gelbė
kite Bilbao!” Virš Pary
žiaus, pasirodė lėktuvas, dū
mais rašantis ore “Bilbao”. 
Tai yra vardas Baskų mie
sto šiaurinėj Ispanijoj, kurį 
fašistai desperatiškai sten
giasi paimti.

Lenkų Fašistai Bombomis 
Atakavo 1 Gegužės Paradus

Varsa va.—Lenkų fašistai 
bombomis . ..bombardavo-.a ir 
apšaudė Pirmosios Gegužės 
paradus žydų ir lenkų socia
listų. Vienas penkių metų 
žyda£ vaikutis buvo užmuš
tas rankose savo motinos, 
kiti šeši žydai sužeisti. Po 
to žmogžudžiai pabėgo. Ne
žinia keno padėtas eksplo- 
davo1 sproginys ir prie val
diškos naujos fašistų par
tijos centro.

Komunistams buvo už
drausta demonstruoti. Prieš 
Pirmąją Gegužės tapo areš
tuota keli tūkstančiai ko
munistų.

Berlynas. — Naziai eina į 
“kovą iki galo” prieš katali
kus, kurie bent kame nenu
silenkia Hitlerio režimui. 
Kovą prieš katalikus jie. 
ypatingai paaštrino nuo 
“verbų” nedėldienio, kada 
bažnyčiose buvo perskaity
tas popiežiaus aplinkraštis

Berlynas. —- Hitleris Pir
mojoj Gegužės kalbėjo neva 
į darbininkus. Visu pirm 
grūmojo nepaklusnius kuni
gus išvyti iš visuomeniško 
gyvenimo ir neleisti jiems 
niekur veikti kaip tik siau
roj bažnytinėj dirvoj, ypač 
atmuš t juos nuo vaikų auk
lėjimo. Sako, taipgi* “mes 
neleisime bažnyčiai kriti- 
kuot valstybės (nazių) do- 
dą. Mes atimsime vaikus 
nuo senoviškų gaivalų, kaip 
tik jie sulaukia 10 metų 
amžiaus,” ir naziškai juos 
perauklėsime. “Jie nepa
bėgs nuo mūsų.”

Hitleris prisiminė, jog ki
tose šalyse paskutiniu lai
ku yra pakelta algos darbi
ninkams ir tarnautojams. 
Bet Vokietijos valdžia ne
galinti to daryti ir nedary
sianti.

Maskvos Gegužinė tai Per
sergėjimas SSRS Priešams
Maskva.—Po paradų gat

vėmis Pirmojoj Gegužės 
virš milionas maskviečių 
susirinko į centralinę de
monstraciją R a u d o n ojoj 
Aikštėj.

Įvairių fabrikų darbinin
kai marsavo su savo vėlia
vomis. Buvo 25,000 unifor
muotų sportininkų bei atle
tų paradas. Puikus jų kū
nų subudavojimas ir išlavi
nimas sukėlė didelį entu
ziazmą tarp žiūrovų.

Maršavo Raudonosios Ar
mijos pėstininkų ir raitelių 
pulkai. Kaip viesulas pra
lėkė pulkas kazokų ant savo 
šaunių žirgų.

Gatvėmis pradundėjo 250 
tankų; tarp jų buvo 100 di
džiųjų, kuriuos N. Y. Times 
korespondentas vadina 
“milžiniškais sausumos ka
ro laivais.” Bet giliausio 
įspūdžio padarė vikrūs ma
nevrai 800 lėktuvų, ypač 
150 greitųjų bombininkų. 

I Jie netikėtai pasirodė iš už 
debesų ir taip smarkiai pra
lėkė, kad sunku buvo juos 
ir suskaityt.

Šis karinis paradas buvo 
pasarga fašistiniam prie
šams, planuojantiems už
pulti Sovietus.

Iškilmes stebėjo J. Sta
lin; šalies apsigynimo ko
misaras Kl. E. Vorošilov ir 
kiti Sovietų vadai. Jie pri
ėmė ir Ispanijos liaudies 
milicijos delegatus, kuriuos 
milžiniška minia griausmin
gai sveikino.

Viename parade buvo ne
šama didžiulis Trockio pavi- 
dalas-“balvonas”: jo veidas 
niekšiškas, marškiniai bjau
riai geltoni, o nuo rankų 
varva kraujas.

su nusiskundimais prieš Vo
kietijoj fašizmą. Todėl pas; 
kutiniu laiku hitlerininkai 
suėmė virš 1000 katalikų zo- 
koninkų, primesdami jiem 
lytišką supuvimą. Be to, jau 
nuteista virš 800 kunigų už 
šiokį ar tokį pasipriešinimą 
naziams.

Shanghai, Chinija. — Ne
žinomas chinietis revolveriu 
pašovė chinų generolą Liu 
To-chuaną ir jo pačią. Ge
nerolo sargai tada pistole
tais nukovė tą šaulį. Bet ge
nerolas su pačia išgysią. Jis 
buvo vienas tų, kurie daly
vavo sukilime prieš Centra
linę Chinijos Chiang Kai- 
sheko valdžią peniai gruo
džio mėnesį.

“Viešpats” Leidęs Fanatikui 
Baduoliui Gert Vyno

Stooping Oak, Tennessee. 
—Religinis fanatikas Jack- 
son Whitlow, išbadavęs 52 
dienas, pasakė savo pačiai: 
“Viešpats leido man įsigerti 
vyno.6 Patraukęs vyno, 
Whitlow sako, kad jaučiasi

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

KAPITALISTAI TEL
KIASI PRIES DARBO 
SANTIMU ĮSTATYMĄ
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Prekybos Rūmo 
suvažiavimas įgaliojo savo 
direktorius išairbt progra-' 
mą kovai prieš Nacionalį 
Darbo Santikių Įstatymą. 
Prekybos Rūmui priklauso
I, 600 stambių kapitalo orga
nizacijų. Tos organizacijos 
yra priešingos Darbo San
tikių Įstatymui todėl, kad 
jis suteikia darbininkams 
teisę laisvai organizuotis į 
unijas ir streikuoti. Todėl
J. Valstijų Prekybos Rū* 
mas stengsis paveikti šalies 
kongresą, kad “pataisytų” 
tą įstatymą naudai fabri
kantų ir kitų samdytojų. O 
su Prekybos Rūmu., kaip 
pranešama, eis ir Šalies Fa
brikantų Susivienijimas.

Jie reikalauja tokių pa
taisymų: Suvaldyt sėdėjimo 
streikus; uždraust vadina
mas “politines” aukas dar
bo unijoms; neleist streiko 
pikietininkams nieko dau- • 
giau daryti, kaip tik praneš
ti, kad eina streikas; sure
gistruoti darbininkų unijas 
ir traukti jas teismiškon at
sakomybėn (už samdyto
jams nepatinkamus veiks
mus) ; neleist unijoms “haiKl 
gint” streiklaužių ir tt.

1 -----------------------------------------------

Automobiliai per 3 Me
nesius Užmušė 8,500
Chicago, Ill. — NacionaU 

Saugumo Taryba surinki 
žinias, kad automobilių ne-, 
laimėse per tris pirmus rhw 
nesiūs šiemet Amerikoj ųž- ' 
mušta 8,500 žmonių, tai y'M 
26 procentais daugiau negu 
pernai per tuos pačius mėr 
nesiūs.

Tuo laiku pernai New . 
Yorke auto, nelaimėse žuvo 
140, o šiemet jau 182. Chi-. 
cagoj per pirma šių metų 
bertainį auto, nelaimėse už
mušta 196; tai daugiau ne
gu bet kuriame kitam did
miesty j.

Išgelbėta Dauguma Nuskan
dintos “Espanos” Jūrininkų

Hendaye, Franc.—Prane
šama, kad Baskų liaudiečių 
laivukai ir ispanų fašistų 
karinis laivas - naikintojas 
“Velasco” išgelbėję beveik 
visus jūrininkus ir oficie- 
rius fašistų karo laivo “Es
pana,” kuomet jį nuskandi
no respublikos lėktuvai,. 
“Velasco,” beje, stengėsi iš
gelbėt tik oficierius, ypač 
italus ir vokiečius.

Viena liaudies lakūnų 
bomba pataikė stačiai į “Es- 
panos” kaminą; kita pra
mušė “Espanos” denį; abi
dvi sprogo to laivo vidu
riuose. <

Liaudiečiai, be kitko, iš
sigriebė, iš vandens 
fašistų dokumentų.

daug stipresnis; bet 
nieko nevalgysiąs, kol ne
gausiąs “dievo leidimo” 
traukt badavimą.

Pirm pradedant bad 
Whitlow svėrė 137 sva 
o dabar tesveria tik 93 sv 
rus. Jis yra 45 metų ai 
žiaus.

Bet dabar jau “dievas 
džiąs” ir valgyti.

B
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y., plieno pramonės darbininkų laimėji
mu.

P. S. Šiuo tarpu LDS veda vajų už ga
vimą naujų narių. Tie patys plieno dar
bininkai privalėtų nepamiršti to: jie turi 
gauti naujų narių Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimui.

Lenkija Ginkluojasi
Pirmadien., Gegužes 3, 1937 
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g senojo kalendoriaus) 
Rusijos tautų teisių dekla- 

” Lenino ir Stalino

nes daugelis jį vadina “pa- Ii,
mote.”

Kada Pilsudskis mirė, tai racija, . _
Lenkijos fašistai jo širdį at- parašyta, įvedė Rusijos tau-

iC

Lenkijos fašistai ne juo- 700 karo .lėktuvų, kurie yra gabeno ir patalpino Vilnių- tų lygybę ir suverenumą, 
.4. T K-4-4 4 gegis puikUs. Jį. Jie dar daugiau panorę- tautų apsisprendimo teisę.

aug yra senų, po jo Vilnių paversti Lenkijos
kais rengiasi karam Lenki- padalinti į 
jos ponai daug pavergę sve- Lėktuvų d:

tris-keturis metus. Virš me-

■ •,
!|M

Hi

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year............... $7.00
Foreign countries, per year...........$7,50
Canada and Brazil, per year..........  $5.50
United States, six months............... $3.00
Bropklyn, N. Y., six months ........... $3.75
Foreign countries, six months........  $4.00
Cąnada and Brazil, six months.... $3.00

•
Entered as second class matter March 11, 1924,
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

at

Dėkavoja LDS už Padėjimą Su
organizuoti Plieno Darbininką
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 

gavo laišką nuo Philip Murray, pirminin
ko Plieno Pramonės Darbininkų Organi
zavimo Komiteto. Laiške brolis Murray 
karštai dėkavoja Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimui už pagelbą, kurią ši mūsų 
broliška organizacija suteikė jo komite
tui padėdama įtraukti unijon tūkstan
čius lietuvių darbininkų. Laiškas tilpo 
LDS organe “Tiesoj” (už geg. 1 ). Jis 
skamba:

Plieno Darbininkų Organizavimo Komitetas 
šia proga reiškia jūsų organizacijai padėką už 
tokią puikią kooperaciją ir paramą, kokią jū
sų organizacija suteikė vedamoj kampanijoj 
suorganizuoti plieno darbininkus į pramoninę 
uniją, į Amalgamated Association of Iron, 
Steel and Tin Workers Uniją.

Dabar jau pasirašyta tarp Plieno Darbinin
kų Organizavimo Komiteto ir Jungtinių Vals
tijų Plieno Korporacijos valdomų kompanijų 
sutartis, sulig kurios pripažįstama unija, kuri 
atstovauja savo narius; suteikiama 40 valan
dų darbo savaitė pramonėje, pakelta algos po 

z 10 centų į valandą paprastiems darbininkams. 
Kadangi eilė savistovių plieno korporacijų jau 
pasirašė panašias sutartis, o didžiulės savisto- 
vės korporacijos taipgi pasirašys sutartį su 
Plieno Darbininkų Organizavimo Komitetu, 
tai prieš mus dabar stovi užduotis — toliaus 
tęsti unijos budavojimą; o tą darant, bus rei
kalinga sukonsoliduoti jos eiles:'Toje dviguboj 
veikloj—plėsti ir budavoti uniją ir sukonso
liduoti j t — daugiau paramos reikia iš \isų 
tų kurie tvirtai tiki, kad darbininkai turi pilną 
teisę budavoti savo industrines unijas.

Plieno Darbininkų Organizavimo Komitetas 
atspausdins visus punktus sutarties, padary
tos su plieno korporacija. Nuo dabar visus dar
bininkų nusiskundimus prižiūrės ir tvarkys 
Unijos Dirbtuvės Nusiskundimų Komitetas.

Įvertinant jūsų organizacijos ir narių dar
bą, atliktą iki dabar, mes pasitikime, kad jūs 

x ir toliaus teiksite paramą pastangoms subu- 
davoti industrinę uniją plieno pramonėj ir kad 
taipgi jūs kooperuosite ir remsite darbinin
kų organizavimo vajų kitose pramonėse, kur 
dirba jūsų nariai. Nereikia nei sakyti, kad 
didesnės algos, trumpesnės darbo valandos, 
pripažinimas unijos ir fraternalių organiza
cijų nariams pagerins sąlygas ir suteiks di
desni užtikrinimą prie darbo.

Mes taipgi pilnai žinome tą faktą, kad dar
bas jūsų organizacijos, kuri yra dalis Frater
nalių Organizacijų Komiteto, padarė galimu 
atsiekti daug dalykų ir kad jūs toliaus žengsi
te ton linkmėn; kad tokia kooperacija fra- 
temalių organizacijų yra taipgi reikalinga to
limesniam plėtimui mūsų darbo.

Tikrai LDS gali pasididžiuoti turėjęs 
progos prisidėti prie tokio svarbaus dar
bo, kaip organizavimas plieno pramonės 
darbininkų į uniją.

ĄiŠku, darbavosi ne vienas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas. Prie to darbo 
labai daug prisidėjo ir Augščiausia 
Prieglauda Lietuvių Amerikoj, kurios 
sekretorius, d. J. Gasiūnas, įėjo į Frater
nalių Organizacijų Komiteto valdybą; 

' darbavosi ir Lietuvių Komunistų Centro 
Biuras, ir ALDLD. Reikia atsiminti, kad 
kai tik plieno pramonės darbininkų orga
nizavimas prasidėjo, mūsų judėjimas 
tuojau paskyrė du draugu: Duobinį ir F. 
Abeką lietuvių organizavimo darbui 

fetUbti.
Šiandien mes, -podraug su visų Ameri

kos darbininkų judėjimu, galime pasi
džiaugti pasekmingais darbo vaisiais, t.

Žavo Daugiau, Negu Ethiopijoj
Hearsto laikraščių korespondentas, 

Kari H. von Wiegand, kurio niekas ne
gali kaltinti pritarime Ispanijos liaudie- 
čiams, turėjo pasikalbėjimą Berlyne su 
vienu nazių viršininku, tik ką sugrįžu
siu *iš Ispanijos karo fronto. Minėtasis 
nazis pareiškė p. Wiegandui, kad Gua
dalajara karo fronte Italijos fašistų-ka- 
reivių žuvo ir buvo sužeistų daugiau, ne
gu visame I tali jos-Ethiopi jos kare.

Girdi, jų išžudyta virš 2,000 asmenų, 
o sužeista kur kas daugiau. Aišku, fa
šistai dėlto kaltina blogą orą, prastą or
ganizaciją, trūkumą maisto ir kt. prieža
stis. Bet jau to fakto, kad fašistų daug 
išmušta—nebando užginčyti.

Antrajame fronte—netoli Cordobos— 
taipjau labai daug italų fašistų žuvo. 
Kol karas pasibaigs, dar daug Italijos 
kareivių bus sunaikinta. Žus daug ne
kaltų žmonių, prisiųstų Ispanijon prieš 
jų pačių norą.

Jei tarptautiški vartjotai — Mussoli- 
nis su Hitleriu nebūtų kišęsi Ispanijos 
reikaluosna, nebūtų prasidėjęs šis karas. 
Ispanijos žmonės būtų valdęsi ramiai, 
gražiai,—taisęsi gražesnį gyvenimą, tie
sę kelius šviesesnei ateičiai.

Bet fašizmas—didžiausias karo gimdy
tojas. Dėlto mes nuolat ir nuolat kiek
vienam sakome: norint kovoti prieš ka
rą pirmiausiai turi kovoti prieš fašizmą!

Keturi Nariai Per Visą Vajų
Kaip žinia, SLA nelabai senai užbaigė 

savo auksinio jubilėjaus vajų. Dabar 
“Vilnis” žymi, kad “Per visą auksinį va
jų SLA Chicagos kuopose gauta... ke
turi nauji nariai...”

Nesinorėtų tikėti, kad SLA kuopos, 
minėdamos. savo organizacijos 50 meti
nes gyvavimo sukaktuves tegalėjo gauti 
tik keturis naujus narius per vajų, kuris 
tęsėsi veik metus laiko.

Jeigu tai tiesa, kaip tai išaiškinti? Juk 
Chicago j priskaitoma apie 70-80 tūkstan
čių lietuvių!

Daro Istoriją!
/»

Viso pasaulio laisvę mylį žmonės 
džiaugsis tuo faktu, kad Ispanijos liau- 
diečiąms pavyko nuvaryti jūros dug
nan fašistų kontroliuojamą didžiulį šar
vuotlaivį “Espana.”

Šio įr kitų laivų pagelba, fašistai pą- 
sirįžo badu numarinti Baskijos žmones. 
“Ęspana” su kitais laivais neprileido Bil
bao prieplaukon maistą gabenančių 
laivų.

“Espana” buvo didžiausias fašistų šar
vuotlaivis. Lojalistai, nuskandindami jį 
iš oro bombomis, parodė pasauliui ką 
nors naujo: pirmu sykiu istorijoj karo 
ląivąs tampa nuskandintas orlaivių! Tie
sa šis šarvuotlaivis buvo senokas—staty
tas 1913 metais, bet visvien jis buvo ge
rai apšarvuotas ir drūčiai įruoštas ka
rui.

Sakoma, kad “Espana” laivą valdė Vo
kietijos ir Italijos oficierįai ir kiti auk
štieji karininkai. Dėlto, esą, fašistų | 
kruizeris “Velasco” kuo veikiausiai, skęs
tančio laivo jūreivius palikęs “dievo va
liai,” rankiojo vandenyj plaukiojančius 
įficieriu^ įr juos gelbėjo!

Šiuos žodžius rašant, dar neturime vi
sų smulkmenų apie “Espana” nuskan- 
dinimą. Aišku tiek, kad jis nuskandin
tas !

Ši žinia nepaprastai sustiprins lojalįs- 
tus, kovojančius su fašistais, sustiprins 
ji ir viso pasaulio demokratiniai nusista
čiusius žmones. Fašistai, žinoma, čiau- 
dės labai nesmagiai. .)

Kiekvienas .užduotas fašizmui smūgis 
Ispanijoj, reiškia jam smūgį visam pa
saulyje!

B Durango dar Atsilaiko
Hendaye, Franc., bal. 29.

Nors Ispanijos fašistai jau 
\‘ kelis syk paskelbė, būk at

ėmę Durango iš baskų res- 
4 :publikiečių, bet Associated 
VPresse praneša, kad Duran- 
&

go dar atsiląiko prięš fašis
tų šturmavimus. Ręspubli- 
kiečiąi sustatė kanuoles į 
bąžnyč.iąs ir kįtus tvirtus 
mūrus ir žūt-būtinįąi ginasi 
nuo fašistų.

Nazių lėktuvai bombomis 
degina ir ardo šį 25,000 mie
stą, už 16 mylių nuo Bilbao, dentų.

Varšava. — Per lenkų fa
šistų studentų naujas riau
šes prieš žydus, laikinai už
daryta Prekybos ir Žem
dirbystes Akademijos. Fa
šistai reikalauja, kad nebū
tų priimama daugiau žydų 
kaip dešimtadalis visų stu-

timų žemių, kurios sudaro 
apie pusę Lenkijos teritori 
jos ir 
visų gyventojų. Lenkija tu
ri 34,000,000 gyventojų, iš ris gamina sunkius bomba- 
to skaičiaus apie 14,000,000 nėšius UT? Q - p-
yra tautų mažumos — žy- tris motorus, 
dai, ukrainiečiai, vokiečiai, 
lietuviai, čechoslovakai ir 
kiti. Lenkijos fašistai skau- 
ožiai persekioja taurų ma-i--"- ny - varo 'iaivai'ir

dar i- kandyt, ai-negana svetimų žemių. Jie į valandą. imtl nuo Lenkijos Vilnių,
s ” “Wilk” tai dabar lenkai fašistai 
anyone no garsiai šauktų: “Gelbėkime

Pirmoji RSFSR Konsti tū
las teises 

piliečiams nepriklausomai 
nuo jų rasinės ir tautinės

miestu. Iš Lietuvos parga- gija paskelbė “Lygi 
j pusę Lenkijos teritori- tai laiko atgal ji pasibuda- beno prieš 50 metų mirusios niliečiams nenrik 
ir daugiau, kaip trečdalį vo j o Varšavoj didelį lėktų- Pilsudskio motinos karstą _ ____ _

palakiojo. Lietuvos priklausomybės.” Ji paskel- 
fasistine valdžia neturi .su. prieštaraujančiu pagrin- 
Lenkija diplomatinių ^ysių,1 jįniams respublikos įstaty-

4- * 1 *1 * * -1 1 imams “bent kokį tautinių

vų būdavo j imo fabriką, ku-

F-7,” kiekvieną po

džiai persekioja tautų ma-ln^n

čius, lietuvius ir žydus.

i----- . * . .. ... ------------iiiwiib ucxiv nurų vaumiiy
Lenkijos karo jūrų laivy- motinos palaikų ji dalyvavo. |mafumų pavergimą arba jų 

: buvo 2 naikintojai, 5 mi- Lenkuos lašintai Vilniuje t lygiateisumo apribojimą.” 
ninkai, 3 submarinai, 6 tuos Palaikus palaidojo tam, leniniškai-staliniškai

ne buvo 2 naikintojai, 5 mi
levfvLT Ir kad daugiau pririšus prie 

keletas kitų. Naikintojai I Vilniaus. Lenkijos patrioti- 
“Wicher” ir “Bucza” turi mai nusistačiusius gyvento-

33 jūrines mylias į 
Submarinai “Ryss,” 
ir “Zbich,” ant vandens pa
viršiaus turi po 980 tonų 

pėdų tūbas ir 10 centimet
rų gerklėmis kanuolėmis. 
Kiti karo laivai irgi naujų 
greiti.

Lenkija išdirbo 10-ties 
metų karo laivyno būdavo j i- 
mo planą, pagal kurį siekia 
pasibudavoti: 3 šarvuočius, 
po 25,000 tonų įtalpos; 1 or
laivių vežiką, 6,000 tonų 
įtalpos; 1 kruizerį, 4,500 to
nų įtalpos; 12 naikintojų po 
2,000 tonų, kurie galės da
ryti po 30 jūrinių mylių į 
valandą; 12 apsaugos karo 
laivų; 12 torpedinių kate- 
rų; 12 submarinų; 9 povan
deninius kruizerius ir 25

nacionalinei politikai pražy
do ir sustiprėjo Sovietų Są
jungos tautos. Tai atspindi 
Staliniškoj Konstitucijoj, ką 
simbolizuoja ir Sovietų val
stybinis herbas.

Tarp vienuolikos parašų 
herbe ir baltarusiškai užra
šyta “Visų šalių proletarai, 
vienykitės!” Šis užrašas bal
tarusių kalba sako apie tai,

sapnuoja apie didelę Lenki
ją, kuri turėtų užimti visą 
plotą tarpe Juodųjų ir Bal-;
reikalams išleidžia daugiau i įtalpos, ginkluoti po 6 toi- leiKaiams isieiuzia uaugiau, +l1^QC3 in 
kaip pusę visų valdžios įp
laukų — 768,000,000 zlotų. 
Lenkija negalėtų ištesėti 
tokias sumas, bet ji pas 
Franciją užtraukė 2,500,- 
000,000 zlotų paskolą.

Lenkijos fašistai veidmai
nišką ir dviveidę politiką' 
lošia. Jų užsienio ministeris 
pulkininkas Beck suka Len
kiją į Vokietijos fašistų 
glėbį, bendram karui prieš 
Sovietų Sąjungą ir , Lietu
vos pavergimui. Jis ir Hit
leris sutinka, kad pavergti 
Lietuvą, per ją Lenkija 
gauna geriausį išėjimą į 
Baltikos Jūras, o Lenkija (kitokius karo laivus. Kaip 
grąžina ^Vokietijai korido-1matome, tai didelis karo 
rių, vakarinėj pusėj Vislos laivynas, 
upės, kuris suskaldęs Vokie- 1______________ . -
tiją. Tuom kartu dabartinis davė budavoti Vokietijos, i pjautuvo ir kūjo ant žemės 
karo ministeris ir Pilsuds-1 Franci jos, Italijos ir Angli-j rutulio,, atvaizduoto saules 
kio vietininkas generolas jos fabrikams. Anglijoj jau'spinduliuose ir apgaubto 
Smigly-Rydz palaiko ry- baigė budavoti naikintojus “
šius su Francija ir žada|“Grom” ir “Blizkawica/’ 
Francijai talką, jeigu Vo-’ kurie turi po 2,200 tonų 
kiętija pultų pastarąją. ' įtalpos, 54,000.arklių: jėgą ir nykitės!” Herbo viršuj yra DAINA APIE ŠIAULIUS

Lenkijos fašistai būdavo- daro į valandą po 39 jūrines penkiakampe žvaigžde. - . .
ja karo f abfiktiS trikampy j, • mylias. Francijoj jąu baig-| -.Taip sKamba 143 .SSRS ^auliav-r-seiias miestas, čia vis- 
tarpe Vislos ir Sano upių, tas budavoti minų staty- 'Konstitucijos straipsnis. > užteką
taipgi Radomo ir Sandomi- tojas “Grif,” kuris turi 2,- Atitinkamai, šiam Konstitu- Ties Frenkelions prūdas, nz l\u- 
ro sritise. Ji praveda nau- ,230 tonų įtalpos ir vienu cijos ' 
jus karo sumetimais strate- kartu gali pasiimti 300 mi- ZVWTZ 
ginius gelžkelius nuo Vokie- įnų. Taip Lenkija budavoja- 
tijos sienos iki Sovietų Uk-į'si naują karo laivyną, ku- 
rainos.

Armija, Orlaivynas 
ir Laivynas z f .

Lenkijos fašistai taikos 
metu užlaiko 326,600 oficie- 
rių ir kareivių armiją. Dar 
apie tiek jie turi išlavintų 
fašistų, organizuotų į įvai- 
rias organizacijas. Lenkijos I

garsiai šauktų: “Gelbėkime 
Vilnių, kur yra aštrių vartų 
dievo motinos paveikslas, 
kur yra mūsų maršalo Pil
sudskio širdis, kur palaido- ■ tarUS1ų kalba sako apie tai, 
ta.Pilsudskio motina.. Len-įa(] įr Baltarusija Sovietų 
kijos fašistams į Vilnių su- Sąjungos tautų žvaigždyne 
gabenti tas relikvijas pa- išaugo į galinga darbininkų • 
gelbėjo Lietuvos smetoninė ,jr valstiečių valstybę.
fašistų, valdžia. Tuom dar Mūsų valstybinis herbas 
kartą įrodė, kad ji kankina —šaukimas kiekvieno pilie- 
ne vien Lietuvos gyvento- či0 nenuilstamai kovai su v 
jus,..bet ir žudo Lietuvos liaudies priešais, šaukimas r 

dešimteriopam budrumui, 
šaukimas nugalėti visokius 
sunkumus ir kliūtis, stovin
čias mūsų kelyje į komuniz- - 
mą.

tautinę laisvę.
Valstiečio Sūnus.

Sovietų Šalies 
Herbas

“Valstybinis Sovietų 
cialistinių Respublikų

So-
ŠYPSENOS

Šiuos karo laivus Lenkija jungos hęrbas. susidaro iš

Iris laike Vokietijos karo 
prieš Sovietų Sąjungą galės 
būti paskolintas naziams.
Lenkija, Lietuva ir Vilnija

Fašistinė Lenkija yra blo
gas Lietuvos kaimynas. 
Lenkijos ponai pevergė Vil
niaus kraštą, persekioja lie
tuvius, naikina kultūros or-

varpomis su užrašu sąjun
giniu respublikų kalbomis: 
“Visų šalių proletarai, vie-

straipsnis. \ko užteką:,.,.

vxjvS straipsniui, SSRS lanka;
CVK užtvirtino valstybinio Gubernijoj “Maistas”, linai ir 
herbo atvaizdą. \patra^lcos,

• Sovietų šalies valstybinis stoties berneliai mergeles
herbas yra mūsų tėvynės sau renkas ...
darbininkų klasės ir valstie
čių atkaklios kovos simbo
lis. Darbo emblema pjnu- poniučių su norais per- 
tuvas ir kūjis — įasmenina skyrų,
šią darbininkų ir valstiečių vyras—ne vyras, kurs my-
vienybę, jų valią tolimesnei uti negali,
kovai. . Supranta ir ponios jų liūdnąją

SSRS herbo atvaizdas įas- dalį...
meniną sėcialistines valsty-1
1. — _ J______u____ __ -_______ 1___ ____ J_______  1 cnwn.

Yra čia veikėjų, pražilusių vy- •• 
rų,
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pirmos eilės rezervai suda-' ganizacijas, uždarinėjo mo- bės tautų vienybę ir drau- Poniutės seklyčią įkurti ąuma- 
ro 600,000 lavintų vyrų. Į! kyklas, verstinai lenkina to ' gingumą, Markso ir Engei- no>
trumpą laiką Lenkija gali krašto jaunimą. Lenkijos 'so paskelbtą obalsį:. “Visų Surandu artistą arba donžuaną.
išstatyti iki 1,500,000 karei
vių.

Išilgai Sovietu Sąjungos 
sieną, kuri yra 877 mylių il
gių, Lenkiją būdavo ja for
tus ir tvirtumas. Ant Pripet 
upės užlaiko karo flotiįiją.

Lenkijos sausžemio armi
ja dalinasi į 90 pulkų pėsti
ninkų, 40 pulkų raitarijos ir 
10 pulkų mechanizuotų jė
gų — tankų. Ji turi apie 
600 tankų, daugiausiai len
gvų. Lenkija turi didelių? 
kanuoliu it greitai šaudan
čių priešorlaivįnių kanuoliu.

Jos orlaivyną sudaro apie

fašistai išvien su Vokietijos'šalių proletarai, 
fašistais ruošiasi ir likusią 1....
Lietuvos dalį pavergti ir at
imti lietuviams tautinę lai
svę.

Dabartine Lietuvos fašis
tų valdžia ne tik nesuranda 
būdi| išlaisvinti Vilniaus 
kraštą, bet ir dabartinę Lie
tuvą stumia prie pražūties. 
Lietuvoj viešpatavimas 
•žiauraus fašizmo, atėmimas 
gyventojams politinių, or
ganizacinių, spaudos ir su
sirinkimų ląisvių, atima 
Lietuvos • gyventojų pasi
šventimą ginti savo kraštą,

vienyki
tės!”,—kuris užrašytas her
be vienuolikos respublikų 
kalbomis.

Tie tipai supranta paspausti 
klapaną,
Ir paskui dalintis: čia tavo, čia 
mano . . .

Pirmosios SSRS Konsti- jaunieji lietuviai čia visko daug 
tucijos herbe šis obalsis bu- vl0ka_
vo užrašytas viso tiktai še- 'šaligatviuos trepsi ir užkam- 
šiomis kalbomis. Pakeiti- xoka 
mai herbe atvaizduoja SSR s 
S tautų ir Sovietų Sąjungos 
valstybių ekonomikos ir 
kultūros ąugimą, leniniškai- 
staliniškos politikos perga
lę.
- Pirmose po kapitalizmo 
nuvertimo dienose — 1917 
metų lapkričio 2 dieną (su-

0^

Sovietą Sąjungos (Stalingrado srityj) kolektyviečiai ir kolek- 
tyvietes pučia dūdą orkestroj laike vieno savo pokilią.

' Sekmadienio rytą nevalgę pa
būna,
Vėliau gi sportuoja ir šildo sau 
kūną.
Jei kliubų nebūtų—iširi sutar
tinė,
Susmuktų ir mūsų brangioji 
gadynė.
Bėt šito nei vienas tikrai neno
rėtų,
Dvariuką, palocių ar dar ką 
turėtų.
Jei kartais pagundos į piktą
'vest ima, .> •,
Prieš jas tik Šiauliuose • rasi 
įkvėpimą.
Įsteigsi bankelį—vėliau bank
rutuosi,
O dar po kiek laiko kur nors iš- . 
važiuosi.. .

(“Kuntaplis”)

ŠĖRŲ KAINŲ STAIGUS 
KRITIMAS

New York. — Prezidento 
Roosevelto p e r s p ė j imas 
prieš nesaikuotą reikmenų 
kainų pakėlimą aukštyn 
blogai paveikė kompanijų 
serų biznį Wall Stryte. Del 
to pereitą trečiadienį šėrų 
kainos nupuolė 1 iki 7 punk
tų.
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mūsų skaitytojus šį do-

į darbininkiškas organi- 
nenaudėlių—darbininkų

life

LAISVE
S

Drg. J. Stalinas apie Partinio Dar 
bo Trukumus ir Trockistų ir Kitų 
Dviveidžių Likvidav. Priemones

žemiau talpiname Visa-Sąjunginės Ko
munistų Partijos generalinio sekretoriaus d. 
J. Stalino kalbą, sakytą Centro Komiteto 
Plenume, kovo mėn. 3 d., 1937 m. Tai ne
paprastai svarbus dokumentas, išdėstąs trū
kumus, pasireiškusius partiniame adminis
traciniame darbe. Tai, pagaliau, dokumen
tas, kuris mokina viso pasaulio revoliuci
nius darbininkus, ypačiai komunistus, kaip 
reikia budėti, kad 
zacijas neprilystų 
judėjimo priešų.

Raginame visus
kumentą skaityti ir studijuoti. Patogiausia 
būtų jį išsikirpti ir po kelis kartus ištisai 
perskaityti. Jis nušvies ne tik esamą padėtį 
Sovietų Sąjungoj, bet ir pamokins, kaip 
mes turime veikti Jungtinėse Valstijose. 
Vertimas iš rusų į lietuvių kalbą “Raudo
nojo Artojaus.”—“Laisvės’9 Redakcija.

Draugai!
Iš pranešimų ir ginčų del jų, išklausytų Ple

nume, matyti, kad mes turime čia reikalą su 
sekančiais trimis pagrindiniais faktais.

Pirma, užsienio valstybių agentų kenkybos 
ir diversiniai-špioniškas darbas, kurių skaičiuje 
gana aktingą rolę lošė trockistai, palietė tame 
ar kitame laipsnyj visas arba veik visas mūsų 
organizacijas, kaip ūkiškas, taip ir administra- 
tyvines ir partines.

Antra, užsienio valstybių agentai, tame skai
čiuje trockistai, pralindo ne tiktai į žemuti
nes organizacijas, bet ir į kai kurias atsako- 
mingas vietas.

Trečia, kai kurie mūsų vadovaujantieji 
draugai kaip centre, taip ir vietose, ne tik ne
sugebėjo pastebėti tikrą tų kenkėjų, diversan- 
tųk špionų ir žudikų veidą, bet pasirodė iki 
to nerūpestingi, geraširdžiai ir naivūs, kad 
neretai patys padėjo užsienio valstybių agen
tams įsitaisyti į tas arba kitas atsakomingas 
vietas.

Tokie trys neginčytini faktai, savaime 
plaukiantieji iš pranešimų ir ginčų del jų.

iš-

»

Politinis Nerūpestingumas
Kuo išaiškinti, kad mūsų vadovaujantieji 

draugai, turintieji turtingą kovos prityrimą 
su visokios rūšies antipartihėmis ir antisovieti- 
nėmis sriovėmis, pasirodė šiuo atveju tiek nai
vūs ir. akli, kad nesugebėjo pastebėti tikrą 
liaudies -priešų veidą, nesugebėjo pažinti vil
kus avies kailyje, nesugebėjo nuplėšti nuo jų 
maską!?:;

Ar galima tvirtinti, kad užsienio valstybių 
agentų; i veikiančių SSRS teritorijoj, kenkybos 
ir diversiniai-špioniškas darbas gali būti mums 
kuo tai nelauktu ir nebūtu? Ne, šito negalima 
tvirtinti. Apie tai kalba kenkybos aktai įvai
riose liaudies ūkio šakose laike paskutinių 10 
metų, pradedant nuo šachtinsko periodo, už
fiksuoti oficialiniuose dokumentuose.

Ar galima tvirtinti, kad paskutiniu laiku ne
buvo pas mus kokių nors perserginčių signa
lų ir perspėjančių nurodymų del kenkybinio, 
špioniško arba teroristinio trockistiniai zinov- 
jeviŠko fašizmo agentų veikimo? Ne, negalima 
šito tvirtinti. Tokie signalai buvo ir bolševi-' 
kai neturi teisės užmiršti apie juos.

Piktadariškas draugo Kirovo užmušimas bu
vo pirmas rimtas perspėjimas, kalbantis apie 
tai, kad liaudies priešai dviveidžiaus ir, dvi- 
veidžiaudami, maskuosis bolševiku, partiniu 
tam, kad įsigyti pasitikėjimą ir atsidaryti sau 
kelią į mūsų organizacijas.

“Leningrado centro” teismo procesas, lygiai 
kaip ir “Zinovjevo-Kamenevo” teismo proce- Į 
sas davė naują pagrindą pamokoms, išplau
kiančioms iš paktadariško drg. Kirovo užmu
šimo fakto.

“Zinovjevinio-trockistinio bloko” teismo 
procesas išplėtė pirmesnių procesų pamokas, 
parodydamas aky vaizdžiai, kad zinovjeviečiai 
ir trockistai apvienija apie save visus priešin
gus buržuazinius elementus, kad jie pavirto į 
špionišką ir diversiniai-teroristinę Vokietijos 
policinės žvalgybos agentūrą, kad dviveidystė 
ir maskavimasis yra vienintelė zinovjeviečių 
ir trockistų priemonė pralindimui į mūsų or
ganizacijas, kad budrumas ir politinis akylu
mas yra teisingiausia priemonė tokio pralin- 
dimo perspėjimui, zinovjeviečių-trockistų gau
jos likvidavimui.

VKP (b) Centralinis Komitetas savo slap
tame laiške iš 1935 m. sausio 18 d. del pikta
dariško drg. Kirovo užmušimo griežtai perser
gėjo partines organizacijas nuo politinio gera
širdiškumo ir miesčioniško žiopsojimo. Slap
tame laiške pasakyta:

“Reikalinga pabaigti su oportunistiniu ge
raširdiškumu, išeinančiu iš klaidingo manymo 
apie tai, kad atatinkamai mūsų jėgų augimui 
priešas tampa būk tai vis labiau prijaukintu ir 
nepiktu. Toks manymas iš pašaknų neteisin
gas. Jis yra dešiniojo nukrypimo atrauga, 
įtikinančio visus ir visą, kad priešai patyliai 

įšliauš į socializmą, kad jie liks galų gale tik
rais socialistais. Ne bolševikų darbas ilsėtis 
ant laurų ir žiopsoti. Ne geraširdiškumas 
mums reikalingas, o budrumas, tikras bolše
vikiškas revoliucinis budrumas. Reikalinga 
atsiminti, kad juo labiau beviltiška priešų pa
dėtis, tuo noriau jie griebisis kraštutinių prie
monių, kaip vienintelių priemonių pasmerktų 
jų kovoje su sovietų valdžia. Reikalinga šitą 
atsiminti ir būti budriems.”

Savo slaptame laiške iš 1936 metų birželio 
29 d. del špioniškai-teroristinio trockistiniai- 
zinovjeviško bloko veikimo VKP (b) Centra- 
linis Komitetas vėl kvietė partines organiza
cijas prie maksimalinio budrumo, prie mokė
jimo pažinti liaudies priešus, kad ir kaž kaip 
gerai jie bebūtų užsimaskavę. Slaptame laiške 
pasakyta :

“Dabar, kuomet įrodyta, kad trockistiniai- 
zinovjeviški išgamos apvienija kovoje prieš 
sovietų valdžią visus labiausiai įpykusius ir 
amžinus mūsų šalies darbo žmonių 
priešus,—špionus, provokatorius, diversantus, 
baltagvardiečius, buožes ir t t., kada tarp tų 
elementų, iš vienos pusės, ir trockistų ir zinov- 
jeviečių, iš kitos pusės, išnyko visokios ribos, 
—visos mūsų partinės organizacijos, visi mūsų 
partijos nariai privalo suprasti, kad komunis
tų budrumas reikalingas kiekvienoje srityje 
ir visokiose apystovose. Dabartinėse sąlygose 
kiekvieno bolševiko neatimama kokybė priva
lo būti mokėjimas pažinti partijos priešą, kad 
ir kaž kaip gerai jis bebūtų užsimaskavęs.”

Reiškia, signalai ir perspėjimai buvo.
Prie ko kvietė tie signalai ir perspėjimai?
Jie kvietė prie to, kad likviduoti partiniai 

organizacinio darbo silpnumą ir paversti parti
ją į neprieinamą tvirtovę, kur negąlėtų pra
lįsti nė vienas dviveidis

Jie kvietė prie to, kad pabaigti su partiniai- 
politinio darbo nedakainavimu ir padaryti 
sprendžiamą pasukimą į tokio darbo visoke
riopo sustiprinimo pusę, į politinio budrumo 
sustiprinimo pusę.

Ir kas gi? Faktai parodė, kad signalai ir 
perspėjimai mūsų draugų buvo priimami labai 
sunkiai.

Apie tai puikiai kalba visiems žinomi fak
tai iš partijos dokumentų patikrinimo ir ap- 
mainymo kampanijos srities. >

Kuo išaiškinti, kad tie persergėjimai ir sig
nalai neturėjo tinkamo poveikio?

Kuo išaiškinti, kad mūsų partiniai draugai, 
nežiūrint į jų kovos su antisovietiškais elemen
tais patyrimą, nežiūrint į visą eilę persergin- 
čių signalų £ir perspėjančių nurodymų, pasi
rodė politiniai trumparegiais liaudies priešų 
kenkybos ir špioniškai-diversinio darbo aky- 
vaizdoje?

Gal būt mūsų partiniai draugai tapo blo
gesniais, negu jie buvo anksčiau, tapo mažiau 
susipratusiais ir disciplinuotais? Ne, žinoma, 
ne! . ,

Gal būt jie pradėjo išsigimti? Vėl gi ne! 
Toks manymas neturi jokio pagrindo.

Tai kame gi dalykas? Iš kur tokis žiopso j i- 
mas, nerūpestingumas, geraširdiškumas, aklu
mas? .

Dalykas tame, kad mūsų partiniai draugai, 
suvilioti ūkiškų kampanijų ir kolosališkų pa
sisekimų ūkio statybos fronte, užmiršo pa
prastai apie kaikuriuos labai svarbius faktus, 
apie kuriuos bolševikai neturi teisės užmiršti. 
Jie užmiršo apie vieną pagrindinį faktą iš 
SSRS tarptautinės padėties srities ir nepa
stebėjo dviejų labai svarbių faktų, tiesioginiai 
liečiančių dabartinius kenkėjus, špionus, diver
santus ir žudikus prisidengiančius partiniu bi
lietu ir apsimaskuojančius bolševiku.

II.
Kapitalistinis Apsupimas

Koki tie faktai, apie kuriuos užmiršo arba 
kurių tiesiog nepastebėjo mūsų partiniai drau
gai?

Jie užmiršo apie tai, kad sovietų valdžia 
pergalėjo tik vienoje šeštoje pasaulio daly
je, kad penkios šeštosios pasaulio dalys sudaro 
kapitalistinių valstybių viešpatavimą. Jie už
miršo, kad Sovietų Sąjunga randasi kapitalis
tinio apsupimo apystovose. Pas mus priimta 
plepėti apie kapitalistinį apsupimą, bet nenori 
įsigilinti, kas tai per daiktas—kapitalistinis 
apsupimas. Kapitalistinis apsupimas—tai ne 
tuščia frazė, tai labai realus ir nemalonus reiš
kinys. • Kapitalistinis apsupimas—tai reiškia, 
kad yra viena šalis, Sovietų Sąjunga, kuri įve
dė pas save socialistinę santvarką, ir yra, be 
to, daugelis šalių—buržuazinės šalys, kurios 
tebegyvuoja kapitalistiniu būdu ir kurios ap
supa Sovietų Sąjungą, laukdamos progos tam, 
kad užpulti ant jos, sumušti ją arba, bent— 
pakirsti jos galią ir susilpninti ją.

Apie šitą pagrindinį faktą užmiršo mūsų 
draugai. O juk jis būtent ir nusako tarpusa
viu santikių pagrindą tarp kapitalistinio apsu
pimo ir Sovietų Sąjungos.

Drg. J. Stalinas

gali pamanyti, kad tarp jų 
geri santikiai, kaip tarp vien- 

Bet taip gali galvoti tiktai 
Tikrumoje santikiai tarp jų

Imkim, pavyzdžiui, buržuazines valstybes.
Naivūs žmonės 
veikia išimtinai 
tipių valstybių, 
naivūs žmonės.
toli gražu nuo gerų kaimyninių santikių. Įro
dyta, kaip du kart du keturi, kad buržuazinės 
valstybės siunčia viena kitos užfrontin savo 
špionus, kenkėjus, diversantus, o kartais ir žu
dikus, duoda jiems užduotis pralysti į tų vals
tybių įstaigas ii’ įmones, sukurti ten savo tink
lą ir “reikalui esant”—susprogdinti j.ų užfron- 
čius, kad susilpninti jas ir pakirsti jų galią. 
Taip yra dalykai šiuo laiku. Taip buvo daly
kai praeityje. Imkime, pavyzdžiui, Napoleono 
I laikų Europos valstybes. Francūzija knibž
dėte knibždėjo tuomet špionais ir diversantais 
iš rusų, vokiečių, austrų, anglų lagerio. Ir, 
priešingai, Anglija, vokiečių valstybės, Austri
ja, Rusija turėjo tuomet savo užfrontėje ne
mažesni kiekį špionų ir diversantų iš fran- 
cūzų lagerio. Anglijos agentai du kart ruošė 
pasikėsinimą prieš Napoleono gyvybę ir kele
tą kartų sukėlė Vandėjos valstiečius Francū- 

I zijoje prieš Napoleono vyriausybę. O ką reiš
kė Napęleono vyriausybė? Buržuazinė vyriau
sybė, kuri pasmaugė Francūzijos revoliuciją ir 
išsaugojo tik tuos revoliucijos rezultatus, kurie 
buvo naudingi stambiajai buržuazijai. Nėra 
ką ir kalbėti, kad Napoleono vyriausybė neli
ko skolinga savo kaimynams ir taipgi ėmėsi 
savo diversinių priemonių. Taip buvo praeityj, 
prieš 130 metų. Taip yra dabar, praėjus 130 
metų po NapoleOno I. Dabar Francūzija ir 
Anglija knibždėte knibžda vokiečių špionais 
ir diversantais ir, priešingai, Vokietijoj savo 
eile uoliai darbuojasi anglų-francūzų špionai ir 
diversantai. Amerika knibždėte knibžda japo
nų špionais ir diversantais, o Japonija—ame
rikonų.,.

Tokis tarp buržuazinių valstybių savitarpi
nių santikių įstatymas.
, Kyla klausimas, kodėl buržuazinės valsty
bės privalę žiūrėti į sovietų socialistinę vals
tybę švelniau ir kaip geresni kaimynai, negu 
į vieno tipo buržuazines valstybes? Kodėl jos 
privalo siųsti Sovietų'Sąjungos užfrontin ma
žiau špionų, kenkėjų, diversantų ir žudikų, 
kaip kad siunčia jų į giminingų joms buržu
azinių valstybių užfrontį? Iš kur jūs tai pa
ėmėt? Ar ne teisingiau būtų, iš marksistinio 
taškaregio, daleisti, kad Sovietų Sąjungos už
frontin buržuazinės valstybės privalo siųsti 
dvigubai ir trigubai daugiau kenkėjų, špionų, 
diversantų ir žudikų, negu kad į bent kurios 
buržuazinės valstybės užfrontį?

Ar neaišku, kad kol gyvuoja kapitalistinis 
apsupimas, gyvuos pas mus .kenkėjai, špionai, 
diversantai ir žudikai, į mūsų užfrončius už
sienio valstybių agentų siunčiam;?

Apie visa tai pamiršo mūsų partiniai drau
gai, ir pamiršę apie tai, pasirodė užklupti ne
tikėtai.

štai kodėl špioniškai-diversinis Japonijos ir 
Vokietijos policinės žvalgybos trockistinių ag
entų darbas pasirodė kaikuriems mūsų drau
gams visišku netikėtinumu.

III.
Dabartinis Trockizmas

Toliau. Vesdami kovą su trockistiniais agen
tais, mūsų partiniai draugai nepastebėjo, pra
žiopsojo, kad dabartinis trockizmas jau ne tas, 
kuo jis buvo, sakysim, 7—8 metai atgal, kad 
trockizmas ir trockistai per šį laiką pergyve
no rimtą evoliuciją, išpašaknų pakeitusią troc
kizmo veidą, kad delei to ir kova su trockiz- 
mu, kovos metodai prieš jį turi būti išpašaknų 
pakeisti. Mūsų partiniai draugai nepastebėjo, 
kad trockizmas paliovė buvęs politine sriovė 
darbininkų, klasėje, kad iš politinės sriovės 
darbininkų klasėje, kokia jis buvo 7—8 me
tai atgal, trockizmas pavirto įžūlia ir beprin-
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cipine kenkėjų, diversantų, špionų ir žudikų 
gauja, veikiančių sulig užsienio valstybių žval
gybinių organų užduotimis.

Kas tai yra politinė sriovė darbininkų kla
sėje? Politinė sriovė darbininkų klasėje—tai 
tokia grupė arba partija, kuri turi savo tam 
tikrą politinę fizionomiją, plaformą, progra
mą, kuri neslepia ir negali slėpti savo pažiū
rų nuo darbininkų . klasės, o priešingai, propa
guoja savo pažiūras atvirai ir dorai, darbinin
kų klasės akyvaizdoje, kuri nebijo parodyti 
savo politinį veidą darbininkai klasei, nebijo 
demonstruoti savo tikrus tikslus ir uždavinius 
darbininkų klasei, 9 priešingai, su atviru veidu 
eina į darbininkų jdasę delei to, kad įtikinus 
ją, savo pažiūrų teisingume. Trockizmas praei
tyje, 7—8 metai at£al, buvo viena iš tokių po
litinių sriovių darbininkų klasėje, tiesa, anti- 
leniniška ir todėl giliai klaidinga, bet visgi 
politine sriovė.

Ar galima sakyti, kad dabartinis trockiz
mas, sakysime, 1^36 metų trockizmas, yra 
politine sriovė darbininkų klasėje? Ne, to ne
galima sakyti. Kodėl? Todėl, kad dabartiniai 
trockistai bijosi parodyti darbininkų klasei 
savo tikrąjį veidą, bijosi atidengti jai savo 
tikrus tikslus ir uždavinius, stropiai slepia nuo 
darbininkų klasės savo politinę fizionomiją, bi
jodami, kad, jeigu darbininkų klasė sužinos 
paie jų tikrus tikslus, ji prakeiks juos, kaip 
žmones svetimus, ir nuvys juos nuo savęs, 
šituo, taip sakant, ir išaiškinama, kad pagrin
diniu trockistinio darbo metodu dabar yra ne 
atvira ir dora savo pažiūrų propaganda dar
bininkų klasėje, o savo pažiūrų maskavimas, 
vergišks ir pataikūniškas savo priešininkų pa
žiūrų gyrimas, farizejiškas ir falšyvas savo 
nuosavų pažiūrų mindžiojimas purvan.

1936 m. teismo procese, jeigu prisiminsit, 
Kamenevas ir Zinovjevas griežtai neigė bent 
kokios politinės platformos buvimą pas juos. 
Jie turėjo pilną galimybę išplėtoti teismo pro
cese savo politinę platformą. Vienok jie to ne
padarė, pareiškę, kad pas ‘juos nėra jokios 
politinės platformos. Negali 
kad jie abu melavo, neigdami 
vimą pas juos. Dabar dargi 
pas juos buvo savo politinė
kodėl jie neigė buvimą pas juos bent kokios 
politinės plaformos? Todėl, kad jie bijojo ati
dengti savo tikrą politinį veidą, jie bijojo pra- 
demonstruoti savo tikrą kapitalizmo restaura
cijos SSR Sąjungoj platformą, bijodami, kad 
tokia platforma iššauks darbininkų klasėje pa
sišlykštėjimą.

1937 m. teismo procese Petakovas, Radekas 
ir Sokolnikovas stojo į kitą kelią. Jie nenei
gė politinės platformos buvimą pas trockistus 
ir zinovjeviečius. Jie pripažino tam tikros 
politinės platformos buvimą pas juos, pripa
žino ir išplėtojo ją savo parodymuose. Bet iš
plėtojo ją ne delei to, kad šaukus darbininkų 
klasę, šaukus liaudį palaikyti trockistinę plat
formą, o delei to', kad prakeikti.ir užkeikti ją, 
kaip antiliaudišką ir antiproletarinę platfor
mą. Kapitalizmo restauracija, kolchozų ir 
sovchozų likvidavimas, eksploatacijos sistemos 
atstatymas, sąjunga su Vokietijos ir Japonijos 
fašistinėmis jėgomis priartinimui karo prieš 
Sovietų Sąjungą, kova už karą ir prieš taikos 
politiką, teritorialinis Sovietų Sąjungos iš
skirstymas atiduodant Ukrainą vokiečiam, o 
Primoriją—japonams, ruošimas karinio So
vietų Sąjungos pralaimėjimo priešingų vals
tybių užpuolimo ant jos atveju ir kaip prie
monė šių uždavinių atsiekimui,—kenkyba, di
versija, individualinis teroras prieš sovietų 
valdžios vadovus, špionažas japonų ir vokiečių 
fašistinių jėgų naudai,—tokia Petakovo, Ra- 
deko ir Sokolnikovo išplėtota politinė dabar
tinio trockizmo platforma.

(Bus daugiau)

būti abejonės, 
platformos bu- 
akli mato, kad 
platforma. Bet

Pramogėle Jaunuoliui Vyku 
šiam Ispanijon ir Savieji 

Draugai
• Balandžio 24 d. Ant greitų

jų jaunuoliui vykusiam Euro
pon buvo surengta pramogėlė. 
Tuo rūpinosi Lietuvių Kom- 
frakcija. Draugė Young davė 
stubą, kiti šio to paaukavo. 
Draugai Bruožai aukavo gal. 
vyno ir pusgalionį grybų; Cut- 
Rate Food Market davė mėsos 
ir duonos; Paltanavičienė — 
keiką; Bojarkienė — bonką ■ 
vyno; vaistininkas K. Tamkus 
— saldainių dėžutę ir krautuv- 
ninkas Greenburg kaklaraištį. 
Po dolerį aukavo dd.: Lapins
kienė, J. Vaupša ir J)r. J. N. '’** 
Simans; A. Jakaitis 50c; Bur- t 
bulienė 40c, ir J. Martinaitis 
25c. Nuo šio parengimėlio jau-./Jt 
nuoliui liko paramos $13.82, 
kurie jam buvo įteikti.

Aukavusiem ir atsilankiu- 
siem, kaip Lietuvių Komfrak- 
cija, taip ir pats draugas taria- 
me širdingą dėkui.

Trumpas Draugams Saviš
kiams Žodelis

Tankiai žarstote ir plačiai •»<, į 
gerus norus. Tūli pasižadėję, . 
o kiti užprašyti, nedalyvavote 
draugo pasitikime. Svetimi 
daugiau sąjausmo parodė/' 
kaip savieji. Kodėlgi taip bu- 
vo, jūs, pažangūs draugai? 
Atsakykite sau. 
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250 Religinių Vadų Pasmerkė 

Fašistinių Valdžių Siekius
Pereitą savaitę 250 įvairių 

religinių vadų, susirinkę Aler-
ton viešbutyj, varde Religious < 
Educational Association pas
merkė Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos valdžių imperialisti
nius siekius. Clarence Pickett, ’
sekr. minėtos Association, savo : 
kalboje nurodė, kad ir šioj ša- , 
lyje yra vietų, kur darbinin- mJ)| 
kas neturi mažiausių teisių ne .> 
tik darbdaviui statyti klausi- 
mą, bet ir mąstyti apie save 
jam uždrausta. Jis tik gali at- 
likti dienos darbą už boso-sa- 
vininko skirtą užmokestį.

,;lJis turėjo mintyj anglies 
sritis, kur kompanijos yra sa-( 
vininkais visko, pradedant ka- 
syklomis ir baigiant valdžia. 
O tokių vietų yra, jis sakė, . 
Kentucky, W. Va. ir kitose ' 
valstijose. Gražu, kaip tūlį’ 
įvairių denominacijų dvasiš-? 
kiai svarsto ir yra susirūpinę 
fašistiniu pavojum ir šioj ša- 
lyj. Bet pažiūrėjus į Colum- ri 
buso Ricierius, tai jie koope 
ruoja su juodžiausiais reakcio
nieriais. M-ka.

f

Parama Politiniams 
Kaliniams

Proga pasveikinimo politi
niams kaliniams su Pirma Ge- •>' 
gūžės draugė M. Valentą pa- 
rinko ant blankos aukų. Au-' /’• 
kojo sekamai: po 50 centų — 
J. A. Vaupša, J. Yekaitis, J. 
Stripeika ir • J. Vasiliauskas; 
po 25 centus — B. Kirstukas, 
Boika, Zibitis, J. Koyu (?), 
M. Valentą, J. W. Valentą. " 
Kiti draugai davė po mažiaus. *4 
Tarptautinio Darbininkų Apsi- į 

I gynimo 11 kuopa aukojo $2.
Viso su smulkiomis pasidarė-^® 
$5.65.

Aukavusiems tariu širdingai į 
ačiū. Pinigai priduoti T. D. A. i 
distriktui. M. V.

t

Bilbao, Ispanija, bal. 29. 
Baskų krašto vyriausybė 
reikalauja, kad Ispanijos 
valdžia atsiųstų 100 karinių 
lėktuvų prieš fašistus. Bet 
valdžia iš Madrido fronto 
galinti išsiųsti ne daugiau 
kaip 40 lėktuvų.

I

•>

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

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

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

tekinimus ir aplipinimus.
Tel. 2-6848
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gniaužia paprasčiausias ^as piešiamas į šalį taip, kad
traukti.

M. P.

Montreal, Canada

Hudson, Mass

Darbintas.

Lowell, Mass.

I
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Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių firrttpių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks 
lūs ir krajavun 
sudarau su ame 
rikoniŠkais. Rei 
kalu! esant i? 
Sadiainu t o k i < 

ydiio, kokio pa 
geidau j a m fe 

Taipgi atmalia 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., įcamp. Broadway 
ir Stone AVeM tarpe E&stern Park 
way ir ChgUncajr stočių BMT Une 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-611)

Puslapis Ketvirtas EATSVfi
. -rI,

Pirmadien., Gegužės 3, 1937

Nuotikio Apsakymėlis Senas Vincas.

UZ KULISŲ
Betiksliai vaikštinėjant centraline mie

stelio gatve ir besižvalgant į pilnus dra
bužiais, apavaliniais ir kitokiais reikme
nimis prikrautus krautuvių langus ir į 
tuos tai šen, tai ten šmėžuojančius, iš
blyškusiais veidais, pamėlynavusiomis 
lūpomis, beviltingai žibančiomis akimis 
ir ^skarmalais apsikarsčiusius bedarbius 
—šiurpis šliaužiojo per mano kūną, liū- 
dėsis pradėjo slėgti sielą ir kraujas tvin
ksėjo kokios tai neapykantos įkaičiu.

Oras buvo drėgnas, šiurpus ir atsiduo
dantis kokiais tai pelėsiais, į nosis skver
bėsi fosforas ir karts nuo karto vertė nu
sičiaudėti. Tai kietosios anglies indus
trijos centralinė miestelio gatvė, kuria 
man, veik netikėtai, prisiėjo pagoglinėti.

Miestelį, kuomet mainos dirbo visais 
garais, išbudavojo, išpuošė patys anglia
kasiai. Jie prie milžiniško kalno pasa- 
monų, tarsi urvinės kregždės, pradėjo 
kuisti duobeles ir lipinti lizdelius savo 
šeimynėlėms. Po to, atsiradus smulkes
niam ir stambesniam bizniui, laikui bė
gant, išsibūdavo j o ir pusėtinas miestelis. 
Tačiau, abelnai imant, kitokios išvados 
negalima padaryti, kaip tik tą, kad šis 
miestelis zyra išsirituliojęs iš vienintelio, 
kietojo angliakasio delno.

Angliakasys, dulkėmis ir parako dū
mais kvėpuodamas, prakaitą lašindamas, 
anglies karaliams bei karaliukams mili
jonus kraudamas, o sau tik trupinėlius 
Gaudamas—pirko reikmenis, budavojo 

akūžėles, augino, lobino ir daugino biz
nio įstaigas.

Bet šiandien, kaip tų, tarsi šešėlių, gū- 
/ rinejančių gatvėmis bedarbių figūros, jų 

veidai, taip ir to miestelio išveizda—rūs
ti, paniurus, beviltinga, tragiška... Ka
syklos. kurios kadaise judėjo, krutėjo, 
kubuldavo, šnypštė—tūno apgriuvusios, 
sukrypusios, pasišiaušiusios ir apsikasu- 
sios didžiuliais akmeniniais piliakalniais- 
dortbankiais.

Bakūžėlės, kurios prieš kelias dešim
tis metų su didžiausia energija, viltimi ir 
pasiryžimu buvo budavojamos, šiandien 

Į tuščios, be durių, be langų, suklypusios, 
apgriuvusios ir į suaižėjusią uolą jau 
baigiančios nugrimzti. Kiek* geriaus at
rodo tai tos, kuriose dar tebegyvena, gal
būt jų savininkai, jų budavotojai—sene
liai ir senelės. Tai prie vienos, tai prie 

I kitos, sukumpę, ant lazdelių kretendami, 
krapštinėjasi baltaplaukiai seneliai bei 
-senelės. Jie žingsniuoja tik sprindžiais, 
bet šuoliais bėga į kapus...

Štai prasižiojus uola jau baigia pra
ryti mūrinį, pusiau pertrūkusį dievo ną- 
mą-bažnyčią. Žiūrint į tai, nenoronis 
prisieina nusišypsoti ir pamislyti:
/‘Kaip tai nesuderinama.. .Juk yra sa

koma, kad be dievo valios bei žinios, nei 
plaukas žmogui iš galvos neišpuola. O 
čia to paties dievo sutverta žemė ir be 
jo žinios ryja tokį didelį budinką, jo pa
ties namą—bažnyčią! Juk jeigu jau tas 
visogalis dievas toks teisingas, visur 
esantis ir viską žinantis, tai nors tiek 
turėtų žinoti, kad šią bažnyčią pastatė 
suvargę, bėdų bei nedateklių lamdomi, 
tam dievui tikintiejie, jį garbinantiejie 
žmoneliai. Jie, nutraukę kąsnį nuo savo, 
savo pusalkių vaikučių burnų aukavo 
dievo namui, kad būtų kur susirinkti, jį 
garbinti ir atgailauti už savo nuodėmes. 
z Bet kokia tai aitri ironija... Užsidarė 
kasyklos, neteko darbo angliakasiai, nu
stojo plaukti afieros, žvangėti doleriai ir 
pusdoleriai į kunigo samtį ir tas Kris
taus įpėdinis, afieravojęs žmonių dūšias 

f F ir pačią bažnyčią velniui, pasiėmęs dve
jus rūbus su ilgais kišeniais—išdūmė šil
tesnes klebonijos su vilnuotesnėmis ave- 
Smegenis gal mums ištaškyt.

Kalno pakriaušiaisptartum kuproti vo
rai, su anglies maišeliais ant nugarų ro
pinėja. taip vadinami—anglies būtlege- 
riai. Jie, kaip tos mažiutės skruzdėliu- 
kės, riausinėja urvelius, landžioja po 
juos ardydami anglies sluogsnius, ^pila į 

W -maišelius, traukia laukan, verčiasi ant 
pėčių ir velka į tam tikrus punktus, kur 
randasi bent kiek įmanomas privažiavi
mas.

Tik šie mažiučiai, milžiniško kalno šo
ne krutanti taškeliai, tie rapojanti vore
liai dar vis tepalaiko šiek-tiek pulsuojan
čią šio miestelio širdį-centrą. čia dar 
tebepulsuoja kelios gražiai įrengtos viso
kių reikmenų pilnos krautuvės, keli sa- 
liūnai, pora restauranų, bankas, paštas 
ir dvi, jau pusėtinai apšiapusios bažny
čios.

/ Atimk iŠ šių pakriaušiais rapojancių 
vdrelių, nors ir pirmityvišką anglies ka- 

I priemonę, taip vadinamą “anglies
tlegerystę”, viskas sustoja, užgęsta, 

JMityla, miršta.

pa- 
vis-

pa- 
no-

Eastono ir Phillipsburgo Administracijos 
Prieš Ispanijos Liaudį

EASTON, Pa. — Vietinis | Tokiu būdu komitetas ati- 
Komitėtas Gelbėjimui Ispani- dėjo visą dalyką ant toliaus 

įjos Demokratijos, kaip jau ir pirmame susirinkime nu
buvo pranešta, rengėsi prie' spręs, kas toliau daryti tuo 
rodymo judžių “Spain in 
Flames.” Viskas buvo prireng
ta, kaip reikia ir turėjo įvykti 
balandžio 25 d. Pirm to, šie 
judžiai norima buvo rodyti 
Eaštone, bet miesto adminis
tracija sausai atsisakė duoti 
'leidimą, pasiremdama guber
natoriaus Karle patvarkymu, 
kad negalima šios filmos rody- nigai už tikietus.

Dar žodis. Minimų miestų 
administracijos skaitosi libera- 
liškomis-demokratiškomis, bet 
toji jų demokratija popierinė. 
Praktikoje Ant kiekvieno žing
snio !

klausimu, šiuos žodžius rašant, 
susirinkimo dar nebuvo ir ne
galima pasakyti, kaip bus, tik 
tiek žinoma ir noriu patarti 
tikietų pirkėjams, kad palai
kytų juos, nes ateity bus ge
ri, o jei nebus jokiu būdu šios 
filmos galima rodyti, tai reika- 
laujantiem bus grąžinami pi-

.ti P'ehnšylVanijos valstijoj. Ka-1 
daugi New Jersey valstijoj 
panašaus patvarkymo nėra ir 
nekuriuose miestuos jau buvo 
rodoma toji filmą, o Phillips
burg miestas tik anapus Dela-

gės gelbėti, šiuo reikalu einant | kada esu girdėjęs. A§ patar- 
per stubas ir pasikalbant su lie
tuvėm darbininkėm, galima 
kalbinti į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
giją, ir tuojaus sudaryti kuo
pos moterų skyrių.

Nelaimingi Įvykiai
Kiek pirmiau draugė Jieva 

Mikalopienė buvo dikčiai susi
žeidus ranką dirbtuvėj. Mašina 
buvo labai išdraskius rankos 
delną. Bet dabar drgė Mikalo
pienė jau visai pasveiko ir jau 
dirba vėl kasdieninį darbą.

Vėliau nelaimė patiko drau
gę Mikaliną Arbačauskienę: ji 
irgi sužeista dirbtuvėj. Rankos 
mažasis pirštelis buvo pagautas 
į mašiną tarpe dviejų geležinių 
velenų.

Pirštas buvo baisiai suplo-

ware upės, tai komitetas per- darbininkų teises, ar tai bus mažai trūko jo praradimui vi- 
kėlė tą darbą ten. .streikas, ar kas tokio kito, jei.sai. Daktaras bando sutaisyti

Skerspainės ir čia. Visųpir- tik kiek ryškiau atspindi dar- pirštą, tačiaus jau keletas ša
lna judžių, vietovių savininkai bininkų reikalai. Kas liečia 
atsisakė parandavoti namus, darbininkus, tai jau jiems ne 
Gauta paprasta svetainė, Ce- naujiena tie varžymai iš ad- 
dar Hali, bet miesto adminis- ministracijos pusės, bet šiame 
tracija atsisakė duoti leidimą, 
pirmiausia dėl priežasties, 
kad svetainė nėra prirengta 
judžiams. Kuomet buvo už
tikrinta, kad filmą tik 16 mili- 
metru ir nedeganti, tai prie
žastį pastatė, kad svetainė nė
ra saugi nuo šiaip gaisro. O 
trečiu kariu tiesiog pasakė, 
kad leidimo neduos ir priežas
ties jokios nepastatė ir dar 
pagrūmojo, jei komitetas ban
dys rodyti minimą filmą be 
leidimo, tai visą komitetą areš
tuos ir nubaus po du šimtu do
lerių pabaudos.

atsitikime buvo pirmiena vie
tos nekuriems profesoriams ir 
inteligentijai, kurie nesenai 
pradėjo talkauti darbinin
kams. Jie buvo daugiau kaip 
tikri, kad nebus jokių keblu
mų rodymui judžių “Spain in 
Flames.” Faktinai, jie vedė 
veik visą prirengimo darbą. 
Tačiau, jų nuostabai, pamatė 
praktikoj, kad jei nori demo
kratijos, tai net demokratiškoj 
šalyj reikia ją išsikovoti. Pro
fesoriams lekcija numerio pir
mo. . ..

čiau ir kitų kolonijų draugam 
komtinistam pAsidarbuot ir su- 
rengt tokias prakalbas su to
kia publika.

Girdėjau tokių išsireiškimų, 
kad jie visai atbulai manę 
apie komunizmą ir Sovietų Są
jungą, kaip jiems kalbėtojas 
nušvietė. Nieko tame ir nuos
tabaus, nes jie niėko iš niekur 
ir negauna žinių, kaip tik iš 
kapitalistų spaudos ir jų agen
tų.

Mačiau, kaip komunistų kal
bėtojas atsivežė nemažai ir 
savos literatūros. O po vis
kam maČiAu, kaip bunČius bu
vo apstojęs jo stalą ir daug 
kas pirko.

Mūsų draugų lietuvių ma
žai kas dalyvavo tose prakal
bose. Tai jau tikras apsileidi
mas. Turėtų tokiuose paren
gimuose patys dalyvauti ir ki
tus

vaičių, o pirštas sutinęs-pamėly- 
navęs ir atrodo labai blogai.

Tai vis nelaimės dėlei nežmo
niško skubinimo darbuose. To
kia skubinimo sistema, be tin
kamos apsaugos, ne vieną dar
bininką skaudžiai sužaloja 
darbe.

Nuo savęs vėlinu draugei Mi
kalinai sėkmingai išgydyti pirš- i 
tą, kad gerai-naturaliai jį vai-i 
dyti. J, M. Karsonas.

Komunistų Reikšmė Streike ir 
Jo įvairumai

Sukniasiuviai streikieriai vėl 
laimėjo 20 šapų. Jų kova eina 
laimėjimu vis naujų šapų. Fi
lips Sauer name, ant 1500 
streikierių yra 15 skebų. Siu- 
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Man bežiopsant į vienos krautuvės lan
gą ir žvilkterėjus į gatvę, pamačiau pri
siartinantį, šiltai apsirengusį, getai at
rodantį katalikų kunigą. Dar į am visai 
neprisiartinus, veidas pasirodė jsjpetinas. 
Jis stabtelėjo ir įdebe akis į tinginiams 
skirtų be apivarų, guminiais autelių šo
nais kamašų porą. Tai buvo jis ir aš, 
nieko nelaukęs, kreipiausi:

“Alau, Stasiuk! Duokš lopą, senas bi
čiuli.” ,

“Alau, alau,” murmėjo jis ir padavė, 
kaip suparalyžiuota, bet šiltą ranką. .

“Nepažįsti manęs?... Ale ar velnias, 
Stasiuk, tave į tą kunigo uniformą įmur
dė?”

“Ma-ma-ma.. .tytas,...be-be—et...
“Tai kas, Stasiuk? Juk turėjai pilną 

kalbą ir neveblendavai.”
“Matytas, negalint prisiminti, tai ir 

pinasi.”
“Tas ir nesvarbu. Bile tik žmogų pa

žįsti ir užtenka. Gi antra vertus, juk jau 
ir pulkelis metų prašliaužė, o per tiek 
laiko ir išveizda pasikeičia”.

“Suprantama, suprantama... Pasikei
čia.. .0! Tai Vincas, Vincas”.

“Tai gal bus ir tas pats'! Juk kadaise 
buvome geri draugai, prisimeni?”

“Kaipgi ne, kaip ne? Tai sveikas, 
dr-r-r...

Žodis norėtas ištarti—drauge, sukliu- 
vo jo gerklėje ir dingo. Mudviejų ran
kos susinėrė karšto draugiškumo jaus
mu. Bet kuomet aš, spausdamas jo ran
ką, sviedžiau savo žvilgsnį į jo akis, per 
jo veidą nuplėstė susijaudinimo lieps
nelė, jo akys pradėjo klaidžioti ir rimka 
pasidarė kaip nevaldoma. Tai pastebė
jęs, pradėjau raminančiai:

“Nėra reikalo varžytis. Praeitis 
lieka tik prisiminti, o nuo dabarties 
tiek jau nepabėgsime”.

Šie mano žodžiai kunigą kaip ir 
drąsino ir jis lig teisindamasis, lig
rėdamas su praeitim sutapti, stvėrėsi 
kaip skęstantis už šiaudelio, tardamas:

“Taip, Vincentai. Iš viršaus aš jau 
kunigas, bet širdyj koks buvau, toks ir 
esu, kaip skaičiau, taip ir tebeskaitau 
‘Keleivį’/’

Tas davė suprasti, kad jis nei kiek nė-' 
ra pasikeitęs ir dar tebegyvena 1909-10 
metų laikotarpyj. Juk tuose laikuose kas 
skaitė “Keleivį”, tas buvo bedievis-socia- 
listas. Socialistas, tų laikų daugumos 
manymu, turėjo būt dvilypis—socialistiš- 
kai-laisvamaniškas, laisvamaniškai-socia- 
listiškas. Gi patylėjęs kiek, dadėjo:

“O kokiai pažvalgai jūs dabar pri
klausote?”

“Ogi tai, kuri nieko neturi, nieko ir 
nebijo—bolševikiškai. O jūs, mat, tai, 
kuri dulkė yra ir į dulkę pavirsta”.

Jis, tarsi norėdamas su manim pasida
linti apiplėšimo grobiu, ar norėdamas 
daryti kokį kriminalį suokalbį, rimtai ir 
keistai apsižvelgęs, tarė:

“Ne čia vieta, drau...g, apie tai kal
bėtis ... Šelmis viešumos visuomet ven
gia... Bet su jumi, ypatingai su jumi, 
malonu būtų pasikelbėti... Jeigu jums 
laikas pavėlina, pakviesčiau pas save į 
svečius.”

“Kodėl ne? Man irgi bus žingeidu su 
jumis pasikalbėti”.

Karštai paspaudęs jis mano ranką, 
prisivedė prie automobiliaus, sėdome ir 
pradėjome važiuoti. Jam bebaigiant iš
važiuoti iš miestelio, aš, lig ir nustebęs, 
paklausiau:

“Tai ar ne šio miestelio aveles ga
note?”

“Perdaug čia tos avelės nusususios... 
Čia badu prisieitų nudvėsti jas beganant. 
Mario parapija kitam miestelyj ir turiu 
prisipažinti, kad gyvenu kaip žmogui 
dera gyventi”.

su svieto raąkažiais? Turite 
ir gaspadinę?”

“Karn dar klaust? Kaip čigonas be 
maino, valdininkas be grafto, taip kuni
gas be gaspadinės negali būti kunigu”.

Abiem gardžiai nusijuokus, įvažiavo
me į susikimšimą-trafiką ir jam papra
šius, kad aš jį nekalbinčiau, nutilau ir 
pradėjau mintimis lakstyti apie šio kuni
gėlio ■ praeitį. Juk tai, 1905-6-7 ttietų re
voliucijos sparno paliestas intelegentū- 
kas. Amerikon atvykęs ir nepakęsda
mas paprasto darbo, kad įsiskverbti į ap- : 
mokamą vietą Lietuvių Socialistų Są.jūn- 
go§ organo, “Kovos” įstaigą,, įjmdėjo 
lošti ^didelio Revoliucionieriaus” r01%.

(Daugiau bus)

/a gyventi 
“O kaip st

vėjai pasiryžę pergalingai ko
vai, nors policija teleidžia, 
kaip kur, tik po kelis pikie- 
tuoti. Vienam streikierių mi
tinge įvairūs žymesni lyderiai 
gan prielankiai atsiliepė link 
komunistų ir jų energingo vei
kimo streike. B. Shane, ILGW 
unijos prezidentas Montreale, 
atmušimui priešų puolimų, 
prieš komunistus siuvėjų strei
ke, tarp kito, prie mikrofono 
pasakė: “Jei komunistai kovo
ja gerai, aš manau, jie yra ge
ri darbininkai.” Kalbėtojas 
Juae (Džuva), francūzas, šau
kė komunistus prie bendros 
kovos — veikimo prieš darbi
ninkų klasės priešus, išreiš
kiant darbininkams jų vieny
bės ir solidarumo bbalsius.

Torohtiėtis kalbėtojas per
davė montrėaliečiams streikie- 
riams — Oshawos ,‘darbininkų 
pasveikinimą ir linkėjimus sa
vo bendrakoviams. Shane rodė 
$1000 Čekio kopiją, prisiųstą 
iš Toronto auką montrealiečių 
streikui, taipgi sakė, būk nori
ma streiką atiduoti arbitraci- 
jos teismui, bet jis sutiktų eiti 
į teismą tik su garantija pilno 
mūsų laimėjimo — ne kitaip, 
prieš diskriminaciją šapose 
darbininkų.

Visi suminėti kalbėtojai nė
ra komunistai bei jų rėmėjai, 
o tik įvairių srovių lyderiai, 
C. C. F. ir kitų šakų. Bet su
prasdami bendro priešo karo 
ir fašizmo pavojų, jie šaukia 
darbo mases bendron kovon.

Streikierys.

Stebėtinai Nepaprastas Įvykis
Vietos keturių skirtingų re

ligijų protestonų bažnyčių ko
mitetai, žinoma ir ministerial, 
sumanė surengt bendras pra
kalbas 28 d. bal. vakare su 
vakariene ir pakviest keturių 

I partijų gerus kalbėtojus.
Nuo Komunistų Partijos bu

vo pakviestas drg. Ottis Hood, 
Bostono Distrikto sekr., pui
kiai gamtos apdovanotas ga
bumais apie 40 m. žmogus, su- 
sipažjnęs su K. Partijos prin
cipais] ir programa ir geras 
kalbėtojas.

Nuo Socialistų Partijos buvo 
pakviestas iš Bostono profeso
rius Coolidge. Matyt, suvar
gęs žmogelis, o gal ir bedar
bis, bet už darbininkus gerai 
laikosi.

Nuo fašistų koks ten senis iš 
New Yorko komiteto, vardu 
Fry d e.

Nuo kapitalistų profesorius 
Hamilton iš Bostono, irgi iš
kalbus.

Nuo rengėjų komiteto buvo 
instruktuota, kad žėdnas kal
bėtojas nurodytų savo parti
jos principus ir valdžios for
mą, kaip ji turėtų tvarkyt ša
lį arba ir pasaulį politiškai ir 
ekonomiškai.

žinoma, tokiais svarbiais 
klausimais tai buvo paskirtas 

— merginų ir vaikinų. Tie- ^.umPa5 ^a^as» po 20 
mmucių zednam.

Bet dėlto buvo duota dau
giau laiko dėl klausimų arba 
diskusijų.

Publika buvo parinkta, vien 
tik vyrai, visi miestuko valdi- 
donai, biznieriai ir minister 
riai. Buvo keletas ir iš darbi
ninkų. Viso publikos tik»apie 
300. Įžanga buvo 75c.

Po prakalbų pasipylė visoki 
klausimai, daugiausia klausi
mų gavd komunistų kalbėto
jas, o mažiausia fašistų. Dau
giausia klausimų buvo staty
ta komunistų kalbėtojui apie 
Sovietų Sąjungą, į kuriuos d. 
Hood labai sklandžiai atsaki
nėjo, žinoma, su kritika ir pa
stabom, palyginimais Sovietų 
Sąjungos tvarkos ir demokra
tijos su fašistų šalių barbariš
ka tvarka.

Labai užpylė karšto vandens • 
už kalnierių \ fašistam Musso- 
liniui ii* Hitleriui. Publika ge
rai plojo jam.

Aš niekados netikėjau, kad 
vietos vidurinė klasė duotų 
tiek simpatijos komunistams 
arba Sovietų Sąjungai.

Kaip matyt, tai ir Amerikos 
vidurinė klasė įdomaująs šių 
dienų pasaulio įvykiais ir ko
vom.

žinoma, jiems reikia gero 
kalbėto j aus, kad gerai daly
kas nušviestų. .

Tai Buvo puikiausios prakal
bos ir diskusijos, kokias aš

i me į darbą tik keliom dienom 
ir veikiausia pavyks mums kuo
pą padidinti iki 30 narių.

Apskričio Dovana.
Ar daug reikia, kad mūsų 

ALDLD 44-ta kuopa gautų ku
rią nors apskričio dovaną už 
gavimą daugiau naujų narių? 
Man išrodo,'kad mes vieną do
vaną galime gauti, jeigu gerai 
pasidarbuosime. Sulyg draugo 
D. M. šolomsko, Centro sekre
toriaus paskelbimo, kaip naujų 
narių vajus stovi dabar, tai

ALDLD 44 kuopa šiais me
tais jau dvejas prakalbas tu
rėjo surengus: kovo 8 d., kal
kėje draugė E. Vilkaitė ir ba
landžio 19, draugas V. An
drulis, “Vilnies” redaktorius iŠ 
Chicagos. Bet abiejuose sy
kiuose prastai pasidarbuota 
publikos sutraukimui. Nesu
prantu, kodėl pas mus taip 
šaltai žiūrima į nepavykusius 
parengimus, tarsi tas mus vi
sai neliestų ir darbininkiškas mūsų apskrityje tik So. Bosto- 
judėjimas mums visai neap- nas mus kerta. Su Lawrence 
eitų. 1

Draugai turėtų tuomi susi
rūpinti. Apie tai gerai pagal
voti ir sekantį sykį, bile ką 
rengiant, geriau pasidarbuoti, 
taip kaip darbuojasi kituose 
reikaluose ir geras pasekmes 
apturi.

Draugai, arba jūs patys pra
dėkite geriau prakalbų bei 
parengimų apgarsinimus ir ti- 
kietukus nešioti ir skleisti, ar
ba duokite man kojas, kad aš 
galėčiau kiek toliau nueiti ir 
tą atlikti. Iš tų dviejų pasi
rinkite. kas jums lengviau at
likti, tik susimildami nesaky
kite man, kad plakatų išne
šiojimas per stubas nieko ne
reiškia ir kad mūsų žmonės 
tokie netikę ir todėl į prakal
bas nenori eiti, nes tuomi vis- 
tiek mane nepertikrinsite.

Jeigu atsirastų toks drąsuo
lis ir mus. lowellieČius paklau
stų : jeigu jūs apgarsinimų tin
kamai neišnešiojate, tai kaip . 
žmonės gali sužinoti, kad jūs 
parengimą, arba prakalbas 
rengiate? Tai mes drąsiai at- 
sakytuinėm sekančiai: O, “nė- 
verinai,” kas nori sužinoti, tai 
ir sužino, bet kas nenori, tai ir 
su pyragu neatveši.

Gal kam už tai bus pikta, 
bet tai fAktaš. Tai yda ir trū
kumas, dėl kurio daugelis mū
sų parengimų kenčia ir pra
kalbos neskaitlingos žmonė
mis būna.

Jau hebėtoii pabaiga vajaus 
verbavimo naujų narių į Ame
rikos LietiiVių Darbininkų Li
teratūros Draugiją. Mūsų 44- 
ta kuopa iki šiol gavo dar tik 
7 naujus narius, bet dar daug 
žmonių nepakalbinti. Išrodo, 
kad dar medžiagos yra ir nors 
per šias kelias paskutines va
jaus dienas galėtuihėm aar gau
ti bent tris narįus, kad kuopą 
padidinti nors dešimčia naujų 
rekrutų. c ;

Bet čia reikiA pasidarbavimo, 
reikia draugų talkos. Įsitrauki-

mes ant lygių vogų stovime ir 
juos nusverti mums tik juokas. 
Tik mes, lowellieciai, supulkim 
visi ir dar keletą naujų narių 
įtraukime į tas vogas, tai Pen- 
kauskas, kad ir gerai storokas, 
bet jis neatlaikys prieš mus.

žinau ir būdą, kaip galima 
gauti dar daugiau naujų narių. 
Bet draugui Penkauskui nesa
kysiu ir todėl patys pasinaudo
sime, kas mums gero.

Ve, draugai lowellieciai, ka
me ta paslaptis: turime keletą 
jau gerai paaugėjusių jaunuo
lių • _ _
ša, nekurie jau priklauso prie 
LDS, bet ar gi jie dabar tik ir 
lauks susirgimo, arba mirties? 
Ne, draugai, juk tiems jaunuo
liams ir jaunuolėms reikia gy
venti ir žydėti. O kad gyveni
mas būtų sėkmingesnis ir link
smesnis, tai reikia daugiau ge
ro žinojimo. Tokį žinojimą jie 
galėtų pasisemt su kaupu iš Li
teratūros Draugijos gautų an
glų kalboje knygų. Tai bus 
jiems gausiausias žinių šaltinis.

Todėl, draugai, mes tėvai ir 
motinos, pasikalbėkim su savo 
vaikais ir suteikime jiems tą 
dovaną, įrašydami juos į ALD 
LD. Mano duktė Adelė prii
ma tą dovaną, jai pasiūlytą, ir 
jaū gavo iš Centro per draugą 
Šolomską dovanai puikių knygų. 
Taip ir visi kiti gaus, tik tegul 
prisirašo. Tuomi mūsų kuopa 
padidės ir 7-to Apskričio ski
riamą dovaną už gavimą dau
giau naujų narių mūsų kuopa 
laimės. Ką sakote, draugai? Ši 
paslaptis gali mums gerai pa
sitarnauti iš visų pusių: ir mū
sų kultūrinei organizacijai bus 
gerai ir vaikams naudinga.

Draugė U. Daugirdienė smar
kiai pasidarbavo parinkdama 
knygai “Virėjai’’ prėnuinėrAtų 
ir dar vis teberenka. Tai '^eras 
darbas. Jai turėtų ir kitos drau-

Tel. Stm 2-0788 NOTART
Night Tel. Juniper 54012 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LBVANDAU8KAS)

GRABORIUS
BAL.ZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdaū automobiliu^ 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemes.

Ateikite ir persitikrinkite

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

WYOMINGO KLONIO ŽINIOS PRANEŠIMAI Iš KITUR

Wilkes Barre, Pa

Kodas

LICENSES

DIRBTI

Montello, Mass

LIQUOR
Retails

čia buvo 
iš Sovietų 
“čigonai.”

BEER WINE
Wholesale

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

rūpinamasi si 
bedirbs ši ka 
liko neparduo

polici- 
sužeis

Štai 
gavo 
nuo 

virši- 
ryto-

pardavi- 
■“Frigi- 
0 prie

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Telephone: EVergreen 8-9770

Pradėta maliavoti Queens-1 
boro Tiltą. Kadangi prie to 
darbo reikia atsargumo, kai 
prie maliavojimo stulpų, tad' 
šimtas vyrų turės dirbti tris 
metus,.kol pabaigs.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj u

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Moterų pasitarimas, Moti

nų Dienos parodos klausimu yra šau
kiamas antradienį, gegužės 4d., 7:30

v. v., J. Paltanavičių namuose, 1251 
E. 83rd St. Lietuves moterys yra 
kviečiamos dalyvauti šiame pasita
rime idant šį metą Motinų Dienos 
parodoj sudaryti lietuvių skyrių. Per
eitų metų parodoj dalyvavo daugelis 
lietuvių, bet buvo išsisklaidę. Steng- 
kimės šiemet dalyvauti kaipo orga
nizuota lietuvių dalis.

ALDLD 15 Aps. Mot. Veik. Kom.
(102-104)

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

presijos streikierių nenugąz- 
dina ir visi pilni vilties, kad 
streikas pilnai bus laimėtas.

Gamtos Sūnus.

Norint iš pirmos dienos če- 
verykų dirbtuvių darbininkų 
streiko įvyko daug areštų, 
apie kuriuos jau buvo rašyta, 
bet darbininkai labai ramiai 
vedė kovą su savo išnaudoto
jais. Bet kada teisėjas Man
ser 20 d. balandžio išdavė 
“injunction,” užgindamas pi- 
kietus ir susirinkimus ir tuose 
susirinkimuose darbininkų va
dams kalbėti, tai darbininkų 
kantrybė išsisėmė ir 20 d. ba
landžio, 4:30 vai, po pietų 
apie du tūkstančiai darbinin
kų pradėjo maršuoti iš Lewis
ton į Auburn pikietuoti tas 
dirbtuves, kuriose dirba po ke
lius skebus. Ant.tilto (Andros
coggin upė plaukia tarpe šių 
miestų, per kurią yra perves
ti trys tiltai) buvo pastatyta 
kordonas valstijos policijos, su 
kuriais įvyko susikirtimas. Da
lį darbininkų policija mušda
ma buožėmis sulaikė, bet di
desnė pusė pralaužė policijos 
eiles ir atmaršavo į Auburn, 
čia vėl įvyko keli susikirti
mai, kuriuose ginkluota polici
ja apdaužė bent kelias mote
ris. Žinoma, tek,c ir vienam po- 
licmanui, kurį francūzaitės 
merginos taip su kumščiais pa- 
vąišino, kad buvo ant gatvės 
atsigulęs dėl poilsio. Taip ir 
pasibaigė balandžio 20-ta die-

Balandžio 26 d. “Laisvės” 
skaitytojai laikė susirinkimą, 
29 Endicott St., tikslu išgirst 
raportą iš “Laisvės” korespon
dentų suvažiavimo. Draugas J. 
Skliutas labai plačiai išaiški
no suvažiavusių koresponden-

Lewiston ir Auburn, 
Maine

balan- 
prisiuntė 

kuriais aps- 
dirbtuves,

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Apie Didvyriškas Darbininkų 
Kovas

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

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

Varpas Bakery,

Mat, worcesterieciai 
yra pripratę eiti į parengimus 

šiuo 
kartu prakalbos įvyko pėtny- 
čios vakare. Tai čia, aš manau, 
ir buvo ta priežastis.

Drg. Andrulis plačiai aiški
no apie Lietuvos darbininkų 
kovas prieš fašistinį Smetonos 
barbarizmą ir apie bendrą pa-

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Apie 1 m. nuo Pittstono ran- 
clasi ši kasykla ir viršminėtos

Balandžio 21 d. Lewiston 
miesto aldermanai vienbalsiai 
nutarė duoti Lewistono City 
Hali streikeriam laikyti susi
rinkimus patoliai, pakoliai pa
sibaigs streikas. Reikia pasa
kyti, kad visi aldermanai yra 
kanadiniai francūzai. Strei
kuojančių darbininkų eilėse 
irgi didžiuma yra kanadiniai 
francūzai ir jie yra smarkiau
si kovotojai šiame streike.

Balandžio 21 d. po pietų 
City Hali įvyko milžiniškas ii’ 
entuziastiškas streikierių ir jų 
šimpa tizatorių susirinkimas. 
Užbaigdamas susirinkimą, or
ganizatorius W. I. Mackecy 
pasakė: “Jūs, broliai ir sese
rys, gal eisite aplankyti savo 
pažįstamų, kurie dar yra pasi
likę Auburno dirbtuvėse.” Ir 
daugiau kaip šeši tūkstančiai 
išmaršavo iš svetainės į Au
burn. Ant tilto buvo state po
licijos sulaikyti, ištiko smarkus 
susikirtimas. Bet .didelė di
džiuma prasilaužė per tiltą, 
kitigi perėjo per kitus du til
tu, arba automobiliais perva
žiavo ir prasidėjo Cushman 
Hollis dirbtuvės pikietavimas. 
Iš sykio policija, kuri saugo
jo tą dirbtuvę su skebais, taip 
staigiai apsupta didžiausių mi
nty darbininkų, nieko nedarė. 
Bet greitai pribuvo apie koks 
šimtas, vietinės ir state polici
jos (troops), kurie paleido į

tai suvažiavime būta puikių 
minčių ir norų, kad gerinti 
“Laisvėje” ■ korespondencijas 
ir žinias. Drg. Skliutas išaiški
no korespondentam, kaip, ka
da ir kas turėtų būt rašoma į 
“Laisvę.” Ir tuoj ant vietos 
“draftino” tris koresponden
tus ; vienam liepė rašyt iš dirb
tuvių, kitam iš lietuviško vei
kimo, o man pranešti į “Lais
vę” apie mirimus.

Taigi, ant greitųjų ir pra
nešiu, kurie “mirė” arba ser
ga. Kiek mėnesių tam atgal 
gimė trys korespondentai,, dd. 
Šalaviejus, Lukas ir Bakšys. 
Jų užduotis buvo rašyti iš 
dirbtuvių, iš lietuviško veiki
mo ir iš kliubų. Tiesa, jie gi
mė, bet niekas nematė jų au
gant. Tur būt jie gimimo va
kare pasimirė fne visai tiesa, 
pora iš jų rašinėja.—Red.)

O senesni korespondentai ir
gi blogoj padėtyj; drg. V. Mo
tiejais “sušalo”; kaltininkas 
tai jo draugė, nes ji 
nėja naujos mados 
dairės”—šaldytuvus.

Atidaro Kasyklą.
Nesenai pasklido žinia, kad 

Pittstono apylinkėj paima ope
ruoti tūlas italas kontraktorius 
No. 14 kasyklą, priklausančią 
The Pittston Co. ši žinia sukė
lė didelės sensacijos tarpe šios 
apylinkės gyventojų ir biznie
rių. Mat, kasykla stovi užda
ryta nuo 1930 m. ir 1400 darbi
ninkų bedarbiauja. šiai žiniai 
pasklidus ir atidarius ofisą dar
bininkų priėmimui Pittstone, 
darbininkai apgulė ofisą užsi
registravimui darban, o kasy
klą, kuri randasi pora mylių 
atstui nuo Pittstono, vieną die
ną aplankė 5000 darbininkų. 
Čia “turėjo” įsikišti policija ir 
minią išvaikė. Kasykla jau šiuo 
tarpu prirengiama darbui.

Kiek darbininkų joje dirbs, 
nežinia. Bet aišku, kad ne 1,400.

Pažymėtina tas, kad tuoj at
sigaivino senasis United Mine 
Workers of America lokalas, 
kuris tarsis su nauja kompani
ja algų klausime.

Ewen Kasykla Lieka Ne
parduota.

Nuotikiai iš Darbininkiško 
Judėjimo

Čia važinėjo su prakalbų 
maršrutu draugas V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius, iš Chi
cago, Ill. Prakalbos atsibuvo 
balandžio 20. Darbininkiškos 
publikos buvo apie 100 ypatų. 
Kodėl publikos buvo tiek ma
žai ? Tam buvo dvi priežastys: 
Viena, tai buvo po trijų dienų 
švenčių, buvo daug balių, to
dėl nekurie buvo pusėtinai pri
varginti. Antra — ir didžiau
sia priežastis -— tai Lietuvių 
Piliečių Kliubo buvo sušauktas 
ekstra susirinkimas. Nežiūrint 
to, vistiek kalbėtojas pasakė 
gerą prakalbą, kuri visiems 
patiko. Gerai atsakinėjo į 
klausimus.

Draugų ir simpatikų pasi
kalbėjimas įvyko balandžio 24. 
Mūsų darbininkiško judėjimo 
veikėjų irgi atėjo mažai. Bet

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

Iš Draugiško Pasikalbėjimo 
16 Balandžio vakare.

Susirinko geras būrys drau
gių ir draugų, čia buvo disku- 
suota apie 1 d. Gegužės, dau
giausia apie CIO. Skaitlingai 
ėmė dalyvumą apkalbėjime 
reikalų, ypač gerai dalykus iš
dėstė drg. J. G., kuris šapoj 
dirba ir tame department e, 
kur jis dirba, jau visus prirašė 
į CIO. Tai pavyzdys kitiem 
škpų draugam lietuviam dar
bininkam. Drg. Andrulis ragi
no šaukti konferenciją tuo 
klausimu, tai yra, CIO ir kvie
tė stoti į Komunistų Partiją. 
Atrodo, kad Worcesterio judė
jimas pradeda pasitaisyti.

Korespondentas.

darbą lazdas (clubs). Darbi
ninkai, būdami tuščiomis ran- 
komiSj pradėjo, kumščiais gin
tis. Vėliaus pradėjo nuo ge
ležinkelio rinkti akmenėlius 
(mat, pro tą dirbtuvę eina ge
ležinkelis) ir leisti į policijan- 
tus. Ypatingai atsižymėjo jau
nos merginos francūzaitės ir 
jaunuolai vaikinai toje nely
gioje kovoje. Vienas truperis 
pavirto ant žemės ir merginos 
dar ir gulinti kojomis apspardė.

Ir kada žiūri į tą kovą iš 
šalies, tai rodosi, kad esi sū
kuryje kokios tai gyvos au
dringos banguojančios jūros ir 
tarsi kokia tai nematoma jėga 
traukia padėti toms dukterims 
ir sūnums Robespiero ir Marato 
laimėti kovą, kurią iššaukė ne 
darbininkai ir darbininkės, bet 
brutališka ginkluota ir -krau
jo trokštanti žmogžudžių gau
ja, nusamdyta fabrikantų.

Policija, sutikus tokį didelį 
pasipriešinimą, lig tai pradėjo 
trauktis, bet greitai jiems pri
buvo į pagelbą state policijos 
naujos gaujos su ašarinėmis 
bombomis ir pradėjo mesti į 
visas puses, kurios sprogda
mos skleicįč debesis troškinan
čių dūmų ir skeveldros bom
bų kapojo kojas ir blauzdas 
merginoms ir moterims.

Ir tokia kova traukėsi vie
ną valandą ir 45 minutes. Ir 
darbininkai po tos sunkios ir 
nelygios kovos buvo apgalėti 
ir išskirstyti. Daugelis buvo su
žeista pašalinių žmonių 
66 metų senelis Parks 
net dvi skyles galvoje 
buožės Auburn policijos 
ninko Rowe. Ir dar ant 
jaus tą senelį areštavo ir pa
dėjo po 2,000 dolerių kaucija 
neva už pasipriešinimą polici-

vistiek pasikalbėjimas atsiekė 
savo tikslą, užakcentuodamas 
ar teisingai pas mus eina dar
bininkiškas veikimas.

Draugams V. Andruliui ir 
G. Šimaičiui bevakarieniau- 
jant pas A. Railą, drg. Andru
lis kalbino, kad užsirašytų 
“Vilnį ‘ “ 
nėra kada skaityti 
sako, “tai pasipirk “Vilnies” 
šėrą.” A. Raila ištraukė dešim
tinę ir padėjo ant stalo. Sako, 
“rašyk šėrą.” Klausimas užsi
baigė. A. Raila visuomet re
mia darbininkų judėjimą. Jis 
užlaiko švarų restaurantą, sti
prių ir lengvų gėrimų užeigą.

Mirė Alekas Lagunovich.
Balandžio 24-tą dieną, va

kare, staiga mirė A. La
gunovich. Buvo virš 50 metų 

sintos gerai, bet mūsų publika amžiaus. Buvo pavienis ir pa
siturintis. Priklausė prie Lietu
vių Piliečių Kliubo, per 2 me
tu buvo kliubo bartenderiu. 
Priklausė ir prie Franklin 
Kliubo. Buvo laisvų pažiūrų, 
bet darbininkiškam judėjime 
nedalyvavo. Likos palaidotas 
laisva’!, iškilmingai, su muzi
ka, balandžio 27 dieną, 1937 
m., Laisvose Kapinėse.

Šalna.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai. Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chaoniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių^ 
Plaučinių Dfidų, Inkstų Netvarkomai 
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 Tjrrimai, šlapimo 
Analyzė, X-spmduliai, Serumų Įleidi
mai ir -A—-----------—-•-!
narnos

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Ant rytojaus, 22 d 
džio, gubernatorius 
450 milicijantų 
tatė užstreikuotas 
valdiškas įstaigas ir kryžke- 
lius gatvių. žodžiu, dabar 
įvesta apgulimo stovis. Orga
nizatorius ir darbininkų vadus 
dabar kožną dieną areštuoją, 
ir padeda po dviejų ir trijų 
tūkstančių kaucija. Bet dar
bininkai streikieriai ir jų 
simpatizatoriai sukelia tą su
mą, užstato nuosavybę ir pa
leidžia savo vadus.

Šiandien, 23 d. balandžio, 
buvo paliuosuoti po 42 tūks
tančių kaucija 17 organizato
rių ir streiko komiteto h ariu. 
Balandžio 24 d. vėl reik uždė
ti kaucijos 28 tūkstančiai do-

NOTICE is hereby given 
SB 89 ims been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 East 92nd Street, 
County of Kings, to 
premises.

FELIX EE ROY SCHRAUTH 
(Le Roy’s Tavern)

1814 E. 92nd Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
368 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, (o be consumed on the 
premises.

JOHN THEISS
358 Classon Avenue; Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hęreby given that License No. 
B 4815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at .retail under Section. 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1002 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE NIATAS 
Main Cafeteria and Coffee Shop

1002 Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby 
A 15549 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
678 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, 
premises.

ANDREW W 
678 Evergreen Avenue,
NOTICE
A 15569 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Avenue, Brooklyn^ N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 119-121 Conover Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH A. MC GUINN
119-121 Conover Street. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 651 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 735 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ABRAHAM FELDMAN
735 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1005 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 534 Grant Averfue, Borough of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY LANDMAN
534 Grant Avenue, Brooklyn, N. Y.

karą1 ir fašizmą, kodėl fašistai 
palaiko už simbolą trockizmą, 
ir reiškia pasauliui Ispanijos 
didžiosios kovos už demokrati
ją, prieš fašistinį barbarizmą. 
Taipgi aiškino ir apie Ameri
kos darbininkų kovas — sėdė
jimo streikus ir darbininkų' 
organizavimąsi į CIO industri
nes unijas.' Kvietė visus lietu
vius darbininkus stoti į CIO.

Per šias prakalbas aukojo 
šie draugai ir draugės: po 
$1 — J. Žukas, P. Bacevičius, 
J. žalimas, P. Palevičius, M. 
Sukackienė, B. Valančauskie- 
nė; po 50c — D. Lukienė, J. 
M. Lukas, B. Mizara, Ig. Šiu- 
pienas, A. Naruševičius, L. 
Ausiejienė, A. Balčiūnienė, J. 
Skeltis, P. Sadauskas, J. Deks- 
nis, P. Razgevičius, A. Grani- 
ckas, J. Pigaga, N. Kuduraus- 
kas, J. J. Bakšys, 'U. Tuma- 
nienė, P. Bakšienė, P. Jelskis; 
po 25c — J. Yodsnukis, V. 
Norkus, C. Lougan, K. Valon- 
tukevičia, J. Skliutas, J. Dau- 
giela, V. Jančius, A. Roman, 
J. Lūšis, A. Rubak, E. Dovi- 
donienė, J. Palionis, H. Janu- 
liene. Viso su smulkesnėmis 
aukomis surinkta $20.58. Pa
dengus prakalbų išlaidas, atli
ko $6.16, kurie liko pasiųsti 
Ispanijos kovotojams prieš fa
šizmą.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Visokios žinios iš Mūsų 
Miesto

Balandžio 22 d 
rodoma paveikslas 
Sąjungos vardu 
žmonių buvo atsilankę geras 
skaičius ir likosi patenkinti 
paveikslo gerumu:

Balandžio 25 dieną A. K. 
Partija turėjo surengus labai 
puikią vakarienę. Publikos 
buvo iš plačios apylinkės. Bu
vo gerų valgių, gera progra-

lerių. Bet šios didžiausios re-j to, jie gyvena North Worces- 
tery.

O J. Motiejąięio tai nekal
tinu, nes šią žiemą jį ligos su
vargino. “Amžiną atilsį” Ku- 
darauskas su Bakanausku pa
laidoti ant Millbury stryto. Gir
dėjau, J. Karazija nevisai nu
miręs, nes dirbąs dirbtuvėj.

Taigi, esantieji ir busiantie
ji korespondentai, t.aipgi ir 
“Laisvės”, skaitytojai, atsilan
kykite šeštą dieną gegužės, 8 
vai. vakaro, 29 Endicott St., 
nes bus apkalbama svarbūs 
dalykai. Jieškotojas.

kompanijos. Per kelias savai
tes ėjo gandai, kad šią kasyklą 
perka finansieriai iš New Yor- 
ko, butdnt: Al. Smith ir La 
Guardia. Džiaugtasi buvo Pitt
stono Vaizbos Buto, nes buvo 
sakoma, kad “jeigu šie kapi
talistai paims kasyklą, tai dar
bas eisiąs be pertraukos per 
šešis mėn. Vėliausios žinios 
sako, kad šie kapitalistai ne
pamėgo kasyklų ir uždarė 
“deal.”

Visų dabar 
klausimu: ar 
sykla, kaip ji 
ta?

Naujas
Hazletone, angliakasių taiky

mo boardo susirinkime galuti
nai susitarta kaslink naujo ko
do kasyklose, kas liečia 7 vai. 
darbo dienos ir 5 dienų savai
tės klausimą. Susitarta, bet ba
ronai lieka laimėtojais, nes jie 
išsikovojo nuo darbininkų tą, 
kad žiemos laiku, per tris mė
nesius, jie galės naudoti darbi
ninkus visas šešias dienas sa
vaitėje, jeigu pareikalavimą an
glies turės. Požeminis.

Daugelis vyrų ir moterų tu
rėjo važiuoti į ligonbučius ir 
namo šaukti daktarus. Bet tik
rų skaitlinių sužeistų darbinin
kų nėra, nes jeigu dabar poli- tų kalbas ir jų patyrimus. Kaip 
cija sužino, kuris buvo sužeis- pasirodė iš delegato raporto, 
tas, tai tą areštuoja ir teisia.

Iš policijos pusės buvo nu
versti nuo kojų du—vieną be 
sąmonės nuvežė į ligonbutį, 
bet vėliaus atsigaivino, kitą 
tai vėl nešte nunešė nuo ko
vos lauko. Kai katrie 
jantai po truputį buvo

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

M Korini būti sveiku ir stipriu— • I--------- VALGYK i

Iš Prakalbų Drg. V. Andrulio
Prakalbos įvyko 16 d. ba

landžio, kurias surengė Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li- 

„__  teratūros Draugijos 11 ir 155
ma, prakalbos ir gera muzika , kuopos. Prakalbos buvo išgar- 
šokiams. Susirinkę smagiai sintos gerai, bet mūsų publika 
laiką praleido ir tuom pačiu šį kartą nelabai skaitlingai at- 
sykiu daug parėmė finansiniai ( silankė 
A. K. Partiją

Balandžio 26 dieną įvyko šventadienio vakarais, 
prakalbos apie Ispaniją. Buvo 
du labai geri kalbėtojai. Abu
du kalbėjo angliškai. Publikos 
nebuvo tiek, kaip, pirmesniais 
laikais, todėl ir aukų likosi 
mažiau surinkta dėl Ispanijos 
kovotojų. Po prakalbų buvo 
eilė klausimų, į kuriuos buvo . saulinį darbininkų frontą prieš 
tinkamai atsakyta.

Šiam mieste daug vietų dar
bininkams pradeda kelt mo
kestį, nes čia pradėjo darbuo
tis CIO Komitetas. Glen Al
den, pakelia mokestį raštinės 
darbininkams, Continental Can 
Co., Wyoming Valley Bus Co., 
Wilkes-Barre Record, Interna
tional Color Printing ir daug 
kitų panašiai padarė.

šiam apskrityj bėgyje li
kos mėnesių buvo išmokėta 
WPA ir PWA darbuose $9,- 
690,903. Daug visokių darbų 
yra dirbama. Taipgi yra kal
bama, kad daugiau tokių dar
bų atsidarys.

Kadangi šiuom laiku kasy
klos gerai pardėjo dirbt, tai 
yra pranešama, kad kurie gau
davo tą bado pašelpą, tų 
skaičius sumažėjo ant 1,349. 
Pasirodo* kad .nekurie gavo 
progą kokį nors darbą gaut 
kasyklose.

Kada mainos daugiau pra
dėjo dirbt, tai ir nelaimių 
skaičius padaugėjo. Kasdieną 
vieną-kitą užmuša ir daug su
žeidžiama. Pirm keleto dienų 
K. Petraitis buvo sunkiai su
žeistas. Nuvežus ligoninėn 
greitai mirė. Petraitis pir
miau dalyvavo su progresy
viais darbininkais, bet dabar
tiniu laiku rėmė tautišką baž
nyčią.

Serganti draugai yra šie: 
V. Globičius, P. Jankauskas ir 
A. Bažis. Visiems draugams 
velijame greitai pasveikti ir 
pradėt darbuotis pagal išgalę 
darbininkiškam judėjime.

Visur Buvęs.

CLEVELAND, OHIO
“Vilnies” šėrininkų ir skaitytojų 

susirinkimas yra šaukiamas antra
dienį, gegužės 4 d., 7:30 v. v. 920 E. 
79th St. Draugai malonėkite visi da- 

Gauna atsakymą, kad lyvaut, nes. turim daug svarbių da- 
. lykų aptarti kas liečia “Vilnies” da- 

SimaitlS lininkų suvažiavimą, taipgi, kviečia
me ir “Laisvės” skaitytojus dalyvaut. 

(103-105)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks antradienį, gegužės 4d., 
8 vai. vak. Visi nariai ir narės ma
lonėkite būti šiame svarbiame susi
rinkime ir išgirsti delegato raportą 
iš “Laisvės” šėrininkų suvažiavimo, 
taipgi neužmirškite ir naujų narių 
atsivesti ir prirašyt prie ALDLD 
kuopos.

Org. A. J. Sikorski.
(103-105)

Kratų

Diepijinr, 
Pasitarimai veltui,

given that License No. 
.ssued to the undersigned 
retail under Section 75 

Beverage Control Law at 
_  . _ ,__. *__ i, 

to be consumed off the

PFEUFER
Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No.
beer

that License
under Section. . _

__
Borough of Brooklyn, 
bo consumed on the



Puslapis šeštas Pirnia'dien., Gegužės 3, 1937

NATURAL - LAX - HERB TEA

CINAL

sėdėjimo!

SUSIRINKIMAI

Nėra valandų sekmadieniais

patys

(93-110)

Draugiškas Vakarėlis

SKUTIMAS

Iš Kriaučių Subatvakario

Gedulio Koncertas
va

Notary Public

ban 
ark

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

metų gegužinė nustebi 
pačius geriausius opti 
savo visokeriopu sek

taipgi
ir tu-

TURKISH 
STKAM ROOM 
MOAUll'st* »»TX»

me-
kad
au-

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

Pastaba: Aukos $7 priduo 
ta per “Laisvę.”

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

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Telefonas: Humboldt 2-7964

Kas Tie Nuteisti 
Kalėjimai!?

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, * - •
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Mone; 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. '
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y

Iš Meilės” Pamatyt Pribuvo 
Net iš Rochesterio

- šaltj — ge 
medum ir le 

citrina. O pavasarį, dau 
kone kiekvie

Įvedama patvarkymas, kad 
Far Rockaway biznio distrik- 
te nevalia bus ilgiau laikyti 
pastatytus automobilius, kaip 
1 valandą. Pirmą savaitę tik 
išdalys perspėjimus, o sekamą 
savaitę jaus baus. Norintieji 
svečiuotis ilgiau turės pastatyt 
mašinas mokamose vietose.

eilė kalbų, kurias pasakė drau
gai ir draugės aktyvistai.

Nuotaika buvo graži ir visi 
pasižadėjo tęsti pradėtą Am. 
Liet. Kongreso darbą tolyn.

P. Žs.

MATEUŠAS SIMONAVIČĮŲS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

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

PrielanlniH Patarnavimas 
306 Union Avė.

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

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

Vieša Padėka Draugams 
Ir Draugėms

‘ LDS 46 kp. čia gyvuoja nuo 
pat susitvėrimo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo, bet na
riais suvis neskaitlinga. Per 
pastaruosius du ar tris metus 
negauta naujų narių. Tik su 
pradžia šių metų pradėjo da
lykai eiti geryn, jau gauta 4 
nauji nariai. Tikimasi, kad 
greitu laiku dar bus galima 
gauti naujų narių.

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Nakt| 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

Draugas Bugailiškis yra se
nas “Laisvės” skaitytojas ii 
darbuotojas Rochesterio, N. Y. 
darbininkų organizac ijose 
Brooklyne-New Yorke jis ma
no svečiuotis apie savaitę laiko 

Rep.

kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis.
7. T. Dėžutė 

Order, čekj už $1.00 bei dau- 
Rašykite Šiaip:

Jaunuolis Tamašauskas pui
kiai pagrajino ant didelio ar- 
moniko. Mikli mergaitė, D. 
Bubniutė gražiai pašoko. Po 

dainavo A. Velička, L. Ka
valiauskaitė ir visas Aido Cho
ras.

Vadinasi programa buvo 
įvairi ir graži.

Bravo, rengėjai, už tokį pui- 
kų programos sutvarkymą!

žmonių buvo įvairaus didu
mo ir įvairaus amžiaus ir pil
na svetainė. Tik gaila, kad or
kestrą buvo persilpna. Bet 
“dovanotam arkliui nežiūrėk 
į dantis!” Mat, įžangos nebu
vo.

į . Pasibaigus programai, dau
gelis dalyvių susigrupavo prie 
bazaro stalų ir be abejo, gra
žaus biznio padarė.

V eismūniškis.

Balandžio men. ALDLD 24 
kp. mitingas buvo neskaitlin
gas. Nariai, didžiumoje, labai 
apsileidę, kad nei kartą į mė
nesį negali į mitingą ateiti. 
Dar tik 12 narių pasimokėjo 
duokles už šiuos metus. Jau 
arti pusmetis praėjo, o dar 
tiek mažai narių tepasimokėję 
duokles. Draugai, pasiskubin
kite! Centrui pinigai reikalin-

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O C (Į

KIRPIMAS

Central Brooklyn© 
Žinios

Parsiduoda saliūno rakandai, ba
ras, stalai, krėslai ir viskas reika
linga prie to biznio. Visi daiktai nau
ji ir parduoda už labai prieinamą 
kainą, nes savininkas turi kitą biz
nį. Kreipkitės B. Matonis, 72 Co
lumbus St., arti Atlantic Avė., lip
kite vienais trepais j viršų klausti 
informacijų.

(103-105)

Pereito penktadienio vaka
re, Liet. Am. Piliečių Kl. že- 
mutinėj svetainėje įvyko gan 
draugiškas vakarėlis. Jį suruo
šė vietos Amerikos Lietuvių 
Kongresas, išreiškimui padė
kos visoms ir visiems tiems, 
kurie aktualiai dirbo laike ne
senai įvykusios Liet. Ameri
kos Kongreso didžiulės vaka
rienės.

Buvo apie 30 dalyvių. Pir
mininkavo d. Michelsonas vie
tos Amerikos Liet. Kongreso 
pirmininkas.

Laike bankieto buvo visa

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Susirinko svečių apie 40. 
Valgius gamino M. Skučiutė ir 
J. Pužauskienė. Gerą muziką 
sutaisė Krapavickis. Pirminin
kaujant K. Pužauskui, duota 
išsireikšt svečių nuomonės.

K. Pužauskas ragino visokių 
pakraipų darbininkus vienytis. 
Po tam perstatė kalbėti A. 
Griškuvienę. Ji aiškino, kad 
Lietuva pakilusi ekonomiškai 
ir kultūriškai, bet darbo žmo
nijai neprieinami tie dalykai. 
Sakė, tik aukštiems valdinin
kams geras gyvenimas. Lietu
voj. Buvo perstatyta jos duk
relė kalbėti. Ji kalbėjo ta pa
čia tema. Perstatytas kalbėt 
S. Griškus pasmerkė Lietuvos 
ir visos Europos fašistinį reži
mą. Jis priminė, kad visa Eu
ropa, išskyrus Sovietų Sąjun
gą, mokinosi ir mokysis iš 
Amerikos • demokratijos, nes 
mes čia galim susirinkti ir iš
siaiškinti savo mintis. Kalbėjo 
J. Mankus; pasmerkė fašizmą 
ir išgyrė Ispanijos darbininkų 
solidarumą. Paskutinis kalbėjo 
A. Tautkus. Jis nesigilino į po
litiką, tik padėkojo publikai 
už gražų užsilaikymą ir kvie
tė tankiau atsilankyti su ma
žais parengimais, nes A. Taut
kus svetainę duoda veltui.

Buvo įnešta per V. Žilinską 
parinkt aukų Ispanijos kovoto
jams. Aukas rinko M. Skučiu-

PARDAVIMAI
BROOKLYN, N. ,Y.

Parsiduoda pigiai Kitchen setas, 
ice-box ir radio (Majestic), viskas 
geram stovyje. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės po num. 28 Chester 
St., Brooklyn. N. Y. (ant pat vir
šaus—užpakalinės durys). Galima 
privažiuot Wilson Ave. ir Ralph Av. 
karais. Išlipkite ant East New York 
Avenue. ,

Aukavo po $1: A. Tautkus, 
M. Gudienė, T. Janulionienė.

Po 50c: S. Griškus, J. La
zauskienė, Z. Pranaitienė, N. 
Žilinskienė.
- Po 25c.: J. Mačuta, P. Yak- 
štys, J. Mankus, V. Žilinskas, 
T. Mankuvienė, K. Pužauskas, 
J. Tumža, A. Mažutienė.

Toliau traukėsi pasilinksmi
nimas prie gardžių užkandžių, 
skanaus gėrimo ir puikios mu
zikos iki dvylikai nakties.

širdingai dėkoju svečiams ir 
viešnioms už atsilankymą.

i

Su godone,
A. Griskuviene.

Po istoriniai gražios ir įspū
dingos demonstracijos, teko 

‘sugrįžus iš New Yorko daly
vauti Kriaučių 54-to Lokalo 
gegužiniame parengime (Pilie
čių Kliube).

Kalbėtojais buvo: R. Miza- 
ra, J. Stilsonas ir K. Michelso
nas. Bendrai, visi kalbėtojai 
pasakė po tinkamą, entuzias
tišką prakalbėlę. Beje, bai
giant Michelsonukui kalbėti, 

į su raginimu lietuvius prie ben
dros vienybės ir solidarumo, 
šiuos žodžius rašančiam nurie
dėjo ašara pro kampą akies; 
bet apsidairius pastebėjau, jog 
ne man vienam taip atsitiko... 
Na, o Stilsonas užakcentavo, 
kad jo politiniai skirtumai su 
“tūlais” žmonėmis dar neiš-

v Policistas Scheffmeyer 
dė sulaikyt pasibaidžiusį 
lį ant Church prie Canal 
N. Y., bet tapo nutrenktas į 
šalį ir pavojingai sužeistas.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. B ARKUS 

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

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių 
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Balandžio 24 d. pas A 
Tautkų, 73 Grand St., B’klyn 
N. Y., tapo surengta “party’ 
Antaninai Griškuvienei ir duk
relei Matildai.

Virš Du Šimtai Tūkstančių Narsavo 
Istoriškam Gegužinės Parade

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

Parsiduoda galiūnas, 328 Palisade 
Ave., Cliffside, N. J. Priežastis par
davimo, savininkas Frank Adams 
serga. Parduoda gana pigiai. Gera 
vieta. Apgyventa lietuviais ir len
kais. Laisniai pigūs, $250.00 me
tams. Ateikite arba šaukite telefo
nu Cliffside 6-1383.

(103-105)

Trys Brooklyno teisėjai iš 
nešė nuosprendį, kad 16 dar 
bininkų ir unijos organizato 
rius yra kalti už 
streiką Brooklyno žydų Li- 
gonbutyje. Jiems gręsia ilgi 
metai kalėjimo. Nuteisti re-< 
m i antis 1881 metų įstatymu, 
kurio prisilaikymas reikštų, 
kad 45,000 ligonbučių darbi
ninkų neturi teisės streikuoti, 
nežiūrint, kaip baisios yra jų 
sąlygos.

Kas tie nuteistieji per žmo
nės ir kuomi jie užsipelnė bo
sų ir jiems prielankių teisėjų 
neapykantą ?

Nuteistieji, ir 38 kiti, kurių 
byla prasidės šiandien, “prasi
kalto” tuomi, kad išdrįso ko
vot prieš $50 mėnesinės algos, 
prieš 48 iki 60 valandų savai-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin 

karnai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Štai sutrauka tų žmonių gy
venimo ir darbo:

Fred Gardner, 33 metų, pre-^ 
zidentas Ligonbučių Darbinin
kų Unijos 171-mo Lokalo, dir
bęs 7 metus patarnautoj u-va- 
lytoju Morrisania Ligoninėje. 
Gardneris apleido darbą 
tai atgal gegužės mėnesį, 
užimt vadovybę jaunoj, 
gančioj unijoj.

Laike sėdėjimo streiko 
dų Ligoninėj, kovo 15 d., Gar
dneris nebuvo ligoninėj, bet 
areštuotas lauko pusėj ir ap
kaltintas sykiu su streikie- 
riais.

Pradėjo Dirbt 17 Metu
* Joseph Di Piero, 19-kos 

metų, tacos stūmėjas ligoninės 
kavinėj, pradėjo ten dirbti bū
damas 17 metų. Dirbdamas 48 
ir 54 valandas per 6 dienų sa
vaitę jaunas Juozas gavo po 
$40 į mėnesį, samdydamas 
kambarį kitur.

Po dviejų metų Jiiožas už
dirbo $55 į mėnesį. Jis dirbo 
taip vadinamą “split” (pada
lytą) šiftą, pradėdamas 7 vai. 
ryto, baigdamas 7 vai. vaka
ro. Dasidirbimui prie tos al
gos Juozas veiteriaudavo po- 
kiliams, suruoštiems ligonbu- 
tyje medikališkoms draugi
joms ir daktarams.

Patrick, Juozo brolis, 24 
metų, pradėjo ten dirbti bū
damas 16 metų. Pradėjęs dir
bti, 1930 m., jis gaudavo 
$59.50. Kambarį turėjo kitur.

Kaipo vyriausias “salad” 
gamintojas Patrick jau gau
davo $67.50 kada iškilo strei
kas. Dirbo po 57 valandas į 
savaitę. Dirbdamas, jis bandė 
lankyti ir mokyklą, bet turėjo 
apleist dėl ilgų darbo valandų.

Anthony, trečias brolis, 22 
metų, pradėjo dirbti keturi’ 
metai atgal. Iš karto gavęs 
$59.50, dabar gaudavo $55 į 
mėnesį, turėdamas iš to sam
dytis kambarį kitur.

Apie kitus nuteistuosius pa
duosime vėlesnėse laidose.

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadienį, gegužes 3, “Lais
vės” raštinėj, pradžia 8 vai. vak. 
Draugai visi pribūkite susirinkiman, 
nes yra svarbių reikalų.

A, Baltaitis.
(103-104)

Gegužės 4 d., 9 :30 vai 
karo, iš radio stoties WMBQ 
programos vedėjo J. Ginkaus 
ir jo asistento V. Ubarevi- 
čiaus bus duodama koncertas 
pagerbti nesenai mirusiam lie
tuvių tautos kompozitoriui Mi
kui Petrauskui.

Tą vakarą atsilankys garbės 
svečias kompozitorius J. Žile
vičius, kuris gerai pažinęs ve
lionį — skaitys trumpą pas
kaitą apie jo gyvenimą ir nu
veiktus darbus muzikos srity
je. Koncertinę programos dalį, 
Miko Petrausko kūrinių, išpil
dys ansamblis Lietuvos Daina, 
vadovaujant V. Tamkiūteį, ir' 
atskiri solistai. V. Ubar.

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 5-109Č, Vidui Tel. Pulaski 5-0750
ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Valgykite Medų
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas - 
riant arbatą su 
monu 
giau ar mažiau 
ną slogos vargina.

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

Sekmadienio rytą lankėsi 
“Laisvėje” P. Bugailiškis, ku
ris nedvejodamas pareiškė, kad 
jo pribuvimo tikslu buvęš pa
matymas Lietuvių Liaudies Te
atro perstatymo veikalo “Iš 
Meilės” 2 gegužės popietį, La
bor Lyceum Svetainėje, Brook-

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

ktai nusitraukė į tolimesnius 
blokus, negu buvo nustatyta 
užimt. Dėl tos pat priežas
ties (nors ir buvo nustatyta 
susirinkti taip, kad nereiktų 
ilgai laukti) vis vien neišveng
ta laukimo. Minios žmonių ne
galėjo greičiau praeiti.

Kalbant apie paradą, nega
lima užtylėti buržuazinės 
spaudos prostitutišką melavi- 

maršuotojų 
(“News” , ir 

skaičių 
30,000; 
'Times”

mą, mažinimą 
skaičiaus. Vieni 
“Mirror”) padarė 
maršuotojų buvus 
“American”—40,000 
70,000. Gi greta to, tūluose iš 
jų buvo paduota, kad “tvar
kos dabojimui” buvo 19,000 
policistų, kas reikštų, kad ma
žiau ne ant dviejų maršuotojų 
buvo po policistą. Tačiau kas 
buvo ir matė, žino, kad mė- 
lynsiūliai buvo paskendę mi
nioje, nežiūrint kad jų ir buvo 
tūkstančiai.

Kiek buvo žiūrėtojų, vargiai 
galėtum ir apskaičiuoti, nes 
nuo pat ryto iki vėlyvam va
karui visa Union Aikštė ir vi
sos maršavimo gatvės buvo ap
juostos storu mūru žmonių iš 
abiejų pusių, o langai ir sto
gai turėjo tiek žiūrovų, kiek 
galėjo talpint. Sakoma, kad 
galėjo būt mažiausia 500,000 
žiūrovų.

Vėlesnėse laidose teks pasa
kyti dar daug kas iš tos isto
riškos gegužinės. Rep.

mo ant labdarybės, ne 
valdiškos programos.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y. .

Telefonas: EVergreen 7-4331

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

no ir 
mistus 
mingumu, kaip skaičiumi taip 
ir vaizdingumu. Ji ilgai neiš
dils iš atminties ją mačiu
siems, joje dalyvavusiems.

Nepaprastą įspūdį darė į 
žiūrėtojus jos skaitlingumas. 
Nuo pat 9 valandos ryto iki 
apie 9-tai valandai vakaro 
visos mobilizacijos ir maršavi
mo sritys atrodė viena varsuo- 
ta banga, užplūdusi miestą. Ir 
jeigu kas manė, kad maršuo- 
tojai visi yra “raudonieji,” tai 
galėjo pamanyti, kad New 
Yorkas visai paraudonavo.

Pirmas būrys maršuotojų — 
dainuojanti, varsuota sriovė— 
praėjo pro Gegužinės Komite
tą ir žiūrovus ant Union Sq. 
lygiai 11 vai. ryto. Nuo tada, 
tarsi sriauni upė, maršuotojų 
ankštos eilės ėjo be perstojimo 
iki apie 9-tos valandos vaka
ro. Lietuviai pasiekė Square 
apie 8:30. Jie buvo vieni iš 
paskutiniųjų, bet ne 
paskiausi.

Lietuviai šiais metais 
buvo turtingi iškabomis 
rėjo smagų 12-kos muzikantų 
beną. Maršavo gražus būrys, 
nors ne visi beišlai.kė iki galo 
ir ne visi pribuvusieji vėliau 
pajėgė susirasti savo būrį, nes 
dėl suplaukime daug daugiau 
svieto negu tikėtasi, kiekvienas 
būrys užėmė daugiau vietos, 
tokiu būdu mobilizacijos pun-

Apie 400,000 biednuomenės 
vaikų negaus vakacijų kem
pėse, nes jų vakacijos tebery- 

ant

Arbuckles Brothers cuker- 
nė pastaruoju laiku pradėjo 
dirbti gana smarkiai. Gavo iš 
Coca-Cola kompanijos užsaky
mą ant 100,000 maišų cuk
raus, tai skubina greit pada
ryti, bet su šiomis dienomis 
tas užsakymas bus padarytas, 
ir jeigu kitų didesnių užsaky
mų negaus, tai darbai cuker- 
ninkam vėl sumažės.

Pabaigoje praeitų metų dar
bininkai gavo pakėlimą algų 
10 nuoš. arba 5 centus į va
landą. Pirmiau gaudavo 50c., 
o dabar gauna 55c. į valan
dą. Viršlaikį gaudavo mokėti 
tik jeigu išdirbdavęs viršaus 
48 valandų. Dabar gaus virš
laikį mokėti, jeigu dirbs virš 
8 vai. bile dieną. Kiek man 
žinoma, tai visose cukernėse, 
kurios randasi New Yorko 
apylinkėje, gavo panašiai už
mokestį pakelti.

Koresp.

3 168 Grand Street
ž Tel. Evergreen 8-7179
( Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
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