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Hitleris paėmė nagan kata
likus. Neaplenkia nė kunigų. 
O katalikų bažnyčios kunigai 
ir net pats popiežius dar taip 
nesenai galvą guldė už fašizmą. 
Dar ir dabar įvairiose fašisti
nėse šalyse katalikų kunigai į 
vieną dūdą pučia su fašistais, 
žiūrėkime, kaip gražiai jie 
Lietuvoje susikalba su smeto- 
nininkais, arba kaip Ispanijos 
augštoji kunigija tarnauja 
kruvinajam gen. Franco.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

KRISLAI
Vokietijos katalikai. 6 
Petrauskui Paminklas. 
Kodėl Laučka slepia? 
“Tūli Mūs Parazitai.”

Rašo A. B.

Tik vienas kitas kunigas 
stos į eiles kovotojų prieš fa
šizmą. Mes tą žinome. Bet ka
talikų bažnyčios pasekėjų ma-: 
sės, katalikiškos darbo masės, 
turėtų jau dabar permatyti, 
kad fašizmas yra jų mirtinas 
priešas.

Hitleris suareštavęs apie 
tūkstantį katalikų kunigų ir 
teisiąs juos už nemorališkumą. 
Tiesa, klebonijose jieškoti mo
rališkumo reikėtų su dideliu 
žiburiu, bet tai ne Hitlerio sai
kai tuomi rūpintis. Hitlerinin
kų morališkas supuvimas 
toks baisus, kad jisai dvokia 
visam pasaulyje.

Brooklyno katalikiškos 
“Amerikos” jaunas redakto
rius Laučka dar tebeflirtuoja 
su fašistais. Ypatingai jam pa
tinka generolas Franco, štai ir 
dabar, kuomet Franco žudo 
Baskų katalikus, ponas Lauč
ka nesuranda žodžių protes
tui. Dar gi tiksliai jis nuo sa
vo skaitytojų paslepia tą fak
tą, kad Baskija yra demokra
tinė, katalikų partijos valdo
ma šalis. Paslepia tą. faktą, 
kad Baskijos prezidentas 
Aųuirre yra katalikų partijos 
šulas.

Ar tai gražu ?

Girdėjau, kad Lietuvių Me
no Sąjunga galvoja ar planuo- Washington. — Pernai iš 
j*a S įjunku Valsttlų išvežta į
ko muzikos kūrinius. žygis Anglijos imperiją n .par- 
gražus ir sveikintinas. Tai bus duota 214,467,438 svarai ta- 
geriausias jam paminklas.

Birželio mėnesį Brooklyno 
menininkai ruoš Petrausko 
dainų-muzikos koncertą. Gir- 
dėtis, kad mūsų meninės spė
kos jau mobilizuojasi tai di
delei iškilmei. Darbininkai mo
ka pagerbti tuos, kurie vienu 
ar kitu būdu yra prisidėję prie 
jų judėjimo.

ko muzikos kūrinius. par

bako.

Lietuvių Darbininkų Susivie-/ kapot VISUS tuos savo pa- 
~ valdinius, kurie šoks taip,

.t Tū • ,ūsų( kaip vakarų Europoj, arba Naudinga ir len- > • , • ■

nijimas išleido Dr. 
parašytą knygą 
Parazitai.
gvai skaitoma knyga. Visi Su-į 
sivienijimo nariai ją gaus vel-i 
tui. Tai gražus pridėčkas priet 
mūsų literatūros apie sveikatą?

Knygai įžangą parašė Dr.
J. J. Kaškiaučius, mūsų judė
jimo veteranas.

Mums atrodo, kad ir nę 
LDS nariai galėtų šią knygi 
įsigyti ir skaityti. Kaina tik\ 
tai 50 centų.

Nesinori tikėti, kad gen. 
Franco gaujoms būtų leista be 
rimto pasipriešinimo įmaršuoti 
į Baskų sostinę Bilbao. Dar jis 
gali atkąsti dantis taip, kaip 
atkando prie Madrido.

Šiemet New Yorko geguži
nės demonstracijos lietuvių ei
lėse nesimatė nė vieno skloku- 
tės čyfo. Gal vyrai laiko netu
rėjo !

Taigi, Stilsonas nestojo į •
debatus bendro fronto ir liau- nų fašistų laivai persigabe- 
dies fronto klausimu. Pabijojo no jar 5 OOO kareivių ir di- 
P?s;ro.dytL ,.su ta™™ PI^ieŠ deli dauži ginklU ir amuni-Philadelphijos publiką. Laukia 
jis rudens ... kada lapai nuo 
medžių nukris, gal jam kinkos 
susitvarkys ir liausis drebėję.

NUŽUDĖ PAČIĄ, JOS TĖ
VUS IR NUSIŠOVĖ

Fresno, Calif. — Walker 
Davis nužudė savo moterį, 
jos tėvą ir motiną ir pats 
nusišovė. Tai todėl, kad jo
pati pabėgo ir apsigyveno ga darbininkų bruzdėjimas 
pas savo tėvus. I prieš Hitlerį.

“Queen Mary” Bandys Pra
lenkti Prancūzų ‘Normandie’

London.—Savininkai nau
jo didžiausio Anglijos laivo 
“Queen Mary” žada šią va
sarą pagerinti jos varan
čius sparnukus (propele
rius), idant pralenktų nau
jąjį Francijos didlaivį “Nor
mandie.” Greičio rekordą 
dabar turi “Normandie.”

25,000 Busy Vairuotoją 
Streikas Londone

London.—Streikuoja 25,- 
000 autobusų vežikų Londo
ne. Požeminiai gelžkeliai 
ir gatvekariai, todėl, nesu
talpinamai užsigrūdę pasa- 
žyriais. Valdžia bijo, kad 
jeigu streikas nebus baig
tas pirm gegužės 12 d., tai 
rimtai pakenks karaliaus 
Jurgio karūnavimo iškil
mėms, kurios įvyksta tą 
dieną.

Streikieriai r e i k a lauja 
ypač sutrumpinti darbo lai
ką iki septynių ir pusės va
landos per dieną.

Sustreikavo busų vežikai 
ir Hull mieste, nors unijos Chinijos valdžią gint šalį 
vadai tam priešinosi. Man- nuo Japonijos įsiveržimų.
chesteryj eina streikas prieš 
trokų kompanijas. Reika
lauja pridėt 8 centus dau
giau algos per valandą.

Hejaz Karaliukas Žudysiąs 
Savo Valdinius, Kurie Seks 
Vakarų Europos Papročius
Jidda, Arabia. — Hejaz 

valstybėlės karalius Ibn 
Saud pagrūmojo kardu iš- 

kurie bandys leist mergai
tes mokintis sykiu su ber
niukais. “Jeigu aš pama
tyčiau bent vieną savo pačią 
šnekantis su bile vyru, kad 
ir su mano broliu, aš tuo
jau užmuščiau abudu,” už- 
reiškė karalius Ibn Saud, 
vadas fanatiškiausių Waha
bis mahometonų.

Tokiais grasinimais Ibn 
Saud pertraukė vieną kal
bėtoją pokilvje, kuris buvo 
suruoštas išleistuvėms He
jaz sosto įpėdinio i Angli
jos karaliaus Jurgio karū
naciją.

Hitleris ir Mussolinis Gabena 
Fašistams Ginklus Per 

Ispanišką Morokko
Gibraltar. — Keturi Ispa- 

cijos iš Ispaniškos Morok- 
kos į Cadizą, savo valdomą 
prieplauką pietinėj Ispani
joj. — Suprantama, jog ka
ro reikmenų fašistam į Is
panišką Morokko pristatė 
Vokietija ir Italija. •

Washington. — Ameriki
nė Užsienių Politikos Są
junga praneša, kad Vokieti
joj plačiai ir smarkiai au-

DIDŽIAUSIA ISTORIJOJ GEGUŽINE;
FRANCIJOJ MARŠAVO 5,000,000

Maskvoj Pirmosios Gegu
žės demonstracijose ir pa
raduose dalyvavo ne milio- 
nas darbo žmonių kaip pra
nešė kapitalistų spauda, bet 
du milionai, pagal tiesiogi
nes “Daily Workerio” žinias 
iš. Maskvos.

Paryžiuj tą dieną demon
stravo milionas, o kituose* 
Francijose miestuose dar 
4,000,000 darbininkų.

Visose demokratinėse ša-

Chinijos Komunistai Jaunuoliai Reikalauja Su
grąžint Žmonėm Demokratines Teises ir Kovot 

Prieš Japonijos Imperializmą
Peiping, Chinija. — Chi

nijos Jaunųjų Komunistų 
suvažiavimas Yenane, cen
tre Chinų Sovietų, Šiaurinė
je Shensi provincijoje, priė
mė rezoliuciją, kur ragina

Suvažiavime dalyvavo 300 
delegatų nuo 200,000 orga
nizuotų chinų jaunuolių, 
ypač iš šiaurvakarinės Chi
nijos. .. ,

Šį gegužės mėnesį įvyks 
visuotinas Chinijos Sovietų 
kongresas, kuris svarstys 
klausimą bendro veikimo su 
centraline Chinų valdžia 
prieš karinius Japonijos im
perialistus.

Mao Tse-tung, Chinų So
vietų pirmininkas, savo kal
boj šaukė suvienyt visos ša
lies jaunuolius į galingą jė
gą, “gatavą kovot už šalies 
paliuosavimą nuo Japonijos

Didelis Streikas Prieš 
San Francisco Kotelius

San Francisco, Calif.—3,- 
500 darbininkų užstreikavo 
penkioliką didžiausių mies
to viešbučių; streikas sklei
džiasi.

Darbininkai ir tarnauto
jai kietai pikietuoja kote
lius prieš skebus. Reikalau
jama sutrumpint darbo lai
ką, pripažint uniją ir pri-

Roma ir Naziai Stengiasi 
Tapti “Ašim” Europos

---- K---
Roma, geg. 3.—Pas Mus- 

solinį atvyko Vokietijos už
sieninis ministeris Neurath. 
Su Neurathu atvažiavo eilė 
nazių specialistų. Praneša
ma, kad jie išvien su Musso- 
liniu planuos, kaip užtikrint 
laimėjimą Ispanijos fašis
tams ir kaip iš Italijos ir 
Vokietijos sudaryt galingą 
“ašį,” apie kurią suktųsi 
vakarinė Europa. Taip pat 
svarstysią Austrijos klausi
mą.

RAUDONAI NUDAŽYTA 
“PILGRIMŲ UOLA”

Plymouth, Mass. — Neži
nia kokie juokdariai raudo
nai nudažė istorinę Ply
mouth© uolą, kur 1620 m. 
išlipo Amerikos ‘‘tėvai pil- 
grimai,” atplaukę iš Euro
pos.

lyse į gegužines demons
tracijas šiemet išsivertė 
daug didesnės minios negu 
kada pirmiau.

AMERIKOJ
Chicagos gegužinėje 

monstracijoje1 dalyvavo 
000; Philadelphijoj 30,000; 
Patersone 5,000; Newcastle 
ir Sharone, Pa., 5,000. Bos
tone įvyko milžiniška ben
dro fronto demonstracija 
miesto sode (Commons).

de- 
50,-

imperialistų jungo.”
Šis chinų komunis

tinio jaunimo suvažiavi
mas įkūrė Šiaur-Vakarių 
Jaunimo Susivienijimą kai; 
po pagrindą organizacijai 
visos Chinijos jaunuolių.

Kalbėtojai pabrėžė, kad 
svarbiausi tikslai dabar yra 
vidujinė šalies ramybė, de
mokratijos įsteigimas visoj 
šalyj ir prisirengimas ko
von prieš įsiveržėlę Japoni
ją

Suvažiavimas pasiuntė te
legramą centralinei Chini
jos valdžiai Nankinge su 
Chiang Kai-sheku priekyj: 
toj telegramoj ragina, kad 
valdiška Tautinė Partija 
(Kuomintang),. bendradar
biautų su Komunistų Parti
ja, kad suteiktų demokrati
nes teises žmonėms ir kad 
netrukdytų judėjimo prieš 
Japoniją.

Rimtas Politinis Krizis 
Gręsia Japonijai

Tokio.—Dar niekada pir
miau valdiška Japonijos 
partija nebuvo taip sumuš
ta seimo rinkimuose kaip 
dabar. Laisvesnės, taikin
gesnės partijos ir proletari
nių minių kandidatai šiuose 
rinkimuose laimėjo 400 iš 
466 vietų. Bet tikrumoj ne 
daugiau kaip 11 seimo at
stovų iš viso teremia fašis- 
tiniai-karinę politiką minis- 
terio pirmininko, generolo 
Senjuro Hayashi. Vien pro
letarinių atstovų (Shakai 
Taishuto) išrinkta 37.

Ką dabar turės daryt 
generolų palaikomas Haya
shi ministerių kabinetas?— 
Pasitraukt ar bandyt ir to
liau valdyt šalį, nors milži
niška seimo dauguma jam 
priešinga? Kaip viename, 
taip kitame atsitikime grę- 
sia rimtas politinis krizis.

Žymėtina, jog proletari
nių masių partija padvigu
bino skaičių savo išrinktų 
atstovų, lyginti su pirmes- 
niais rinkimais.

Dabartiniai seimo rinki
mai buvo padaryti todėl, 
kad ministeris pirmininkas 
Hayashi kovo 31 d. paleido 
senąjį seimą, kaipo negana 
palankų sau, ir paskelbė 
naujus rinkimus. Tikėjosi 
pravest daugiau savo šali
ninkų seiman, bet skaudžiai 
apsiriko.

$250 už Pamatymą Jurgio 
Karūnavimo. Ceremonijų
London. — Už geresnes 

vietas ant pagrindų šaligat
viuose, nuo kurių galima 
būtų matyt ceremonijas ka
raliaus Jurgio karūnavimo, 
yra mokama po $250.00.

Auga Streikai Judamąją 
Paveikslą Pramonėje
Hollywood, Calif.—Perei

tą savaitę sustreikavo 3,000 
tepliotojų, scenerijų artistų 
ir kt. prieš judamųjų pa
veikslų gaminimo kompani
jas. Vakar darban neat
ėjo dar 6,000 įvairių mecha
nikų. Gegužės 3 d. vakare 
balsavo streiko klausimą 
Judžių Aktorių^ Gildija, tu
rinti 5,600 narių, tarp kurių 
yra žymiausių aktorių. Šį 
klausimą taipgi balsuoja 
10,000 darbininkų, dirban
čių įvairiuose judžių studi
jų amatuose: mašinisf ai, 
liejikai, plumberiai ir kt. <

Streikus veda keliolika 
atskirų amatinių unijų, pri
klausančių Amerikos Darbo 
Federacijai. Todėl jau pa
sirodo maišalienė. C. C. 
Lessing, Darbo Federacijos 
Judžių Amatų Unijų atsto
vas, smerkia Tarptautinę 
Sąjungą Teatrų Scenos 
Darbininkų; '. vadina ją
streiklauže ir kompaniška 
organizacija, nors ši unija 
taipgi prildauso Amerikos 
Darbo Federacijai.

Visi Italijos Laikraščiai 
Verstinai Turi Garsinti 

Mussolinio Dienraštį
Milan.—Kuomet Mussoli

nio organas “Popolo d’Ita- 
lia” išspausdina kokį svar
besnį straipsnį apie politiką 
arba valdišką pareiškimą, 
tai visiem kitiem Italijos 
laikraščiam verstinai įsaky
ta įtalpint pranešimą, kad 
“Popolo d’Italia” išspausdi
no svarbų straipsnį tokiu ir 
tokiu klausimu. O patį 
straipsnį jiems leidžia per- 
sispausdint tik ant rytojaus 
su pažymėjimu, iš kur jis 
imtas.

Istanbul. — Turkijos val
džia paleido iš kalėjimų 
1,500 jaunuolių. Bet dauge
lis jų turės grįžt kalėjiman 
atlikt savo bausmes, kai su
lauks 18 metų amžiaus.

Fašistų Melas apie ‘Espanos’ 
Žuvimo Priežastį

San Sebastian, Ispanija. 
—Fašistų k o m a n d i eriai 
stengiasi užslėpt, kad Ispa
nijos liaudiečių lėktuvai 
bombomis nuskandino di
džiausią fašistų karo laivą 
pereitą penktadienį. Nors 
eilė užsieninių laikraščių 
korespondentų, A n g 1 i jos 
prekybinio laivo “Knitsley” 
jūrininkai ir šimtai kitų 
žmonių matė, kaip valdžios 
lėktuvai paskandino “Espa- 
ną,” bet fašistai nerausda
mi meluoja, būk “Espana” 
netyčiomis užplaukė ant po
vandeninės pačių fašistų 
minos - ir būk tai mina 
sprogdama suardė “Espa- 
nai” dugną.

Baskai Nukovė bei Su 
žeidė 3,000 Fašistų

MIESTŲ IR VALSTIJŲ 
IŠLAIDOS PAŠALPOM

Washington. — Harry L. 
Hopkins, pašalpinių WPA 
darbų administratorius, ap- 
skaitliavo, jog per paskuti
nius ketverius metus miestų 
ir valstijų valdžios išleido 
$2,940,191,000 .paša Ipoms, 
apart tam reikalui gautų 
pinigų iš šalies iždo.

BASKAI LIA U D IEČIAI 
SUPLIEKIA FAŠISTUS

pa- 
šar-

uz- 
bas-

Hendaye, Franci j a, geg. 
3.—Baskai r e s publikiečiai 
Ispanijos šiaurėj trijuose 
frontuose smarkiai atmušė 
fašistus atgal.

Respublikiėčiai, nepapra
stu įnirtimu šturmuodami 
fašistus, ties Bormeo, prie 
jūros, laimėjo svarbius mū
šius 15 mylių fronte, apie 
12 mylių į rytus nuo Bil
bao, kaip praneša United 
Press.

Fašistai, tame skaičiuje 
italai, keliuose punktuose 
buvo taip supliekti, kad li
kusieji betvarkėj pabėgo. 
Baskai respublikiečiai 
grobė kiekį jų tankų ir 
vuotų trokų.

Kai fašistų lėktuvai 
puolė Bilbao, tai nauji 
kų liaudiečių lėktuvai, gau
ti iš Madrido ardė fašistų 
fronto linijas bombomis ir 
kulkasvaidžių ugnim.

Atplaukę respublikos ka
ro laivai bombardavo pa
kraštines fašistų pozicijas 
Bermeo srity j. Su karo lai
vais išvien veikė liaudiečių 
orlaiviai.

-United Press pranešimai 
taipgi rodo, kad fašistai kai 
kur buvo pertoli pirmyn nu
žengę ir tuo būdu papuolė į 
karinius sląstus keliose vie
tose.

Liaudiečiai šiame fronte 
suėmė daug priešų į nelais
vę ; tarp suimtų yra ir italų. 
Be kitko, pagrobė dvi fa
šistų milicijos vėliavas.

Fašistai šaukiasi daugiau 
pagelbos, nes su dabartinė
mis jėgomis Bilbao fronte 
jie nesitiki įveikti baskų 
liaudiečių.

REIKALAUJA TREČDA
LIU NUKIRST PAŠALPI- 

NIUS DARBUS

Washington, geg. 3.—Pir
mininkas kongresinės lėšų 
komisijos, Woodrum siūlo 
visą trečdalį nukirst nuo 
$1,500,000,000, kurių prezi
dentas Rooseveltas reikala
vo pašalpiniams WPA dar
bams per metus.

P h iladelphia, Pa.—Areš
tuotas J. M. Cassidy už 14 
paveikslų pavogimą iš 
Pennsylvanijos Meno Aka
demijos, kurios tarnautoju 
jis pirmiau buvo.

Washington. — Amerikos 
kariniai žinovai atranda, 
kad 48 šalys dajjar turi 55,- 
000,000 karui išlavintų vy-

/t

Bilbao, Ispanija. — 3,000 
Italijos kareivių liko užmu
šti bei sužeisti, kuomet Ba
skijos liaudiečiai šturmavo 
fašistų tvirtumą Bermeo, 
Biscay užlajos pakraštyj, 
14 mylių nuo Bilbao. Mūšis 
siautė nuo aušros iki sute
mos, kaip pranešta geg. 3 d.

Talkon baskams liaudie
čiams atvyko 20 batalionų 
milicijos iš Santanderio ir 
pulkai Asturijos mainierių. 
Septyni kanuolėmis gink
luoti baskų respublikiečių 
laivukai taipgi bombardavo 
fašistų pozicijas.

Kita baskų armija ata
kavo generolo Molos fašis
tus ties Durango ir atėmė iš 
priešų San Miguel kalvą.
Tūkstančiai Hitlerio ir Mu

ssolinio Kareivių prieš 
Baskus Liaudiečius

Liaudečių suimtas italas 
kareivis Angelo Pelisses sa
ko, kad šiame fronte kėli 
tūkstančiai Mussolinio kar
eivių veikia prieš baskus 
respublikiečius. Jų koman- 
dierius yra Italijos armijos 
generolas Sandro Piassonį.

Baskai liaudiečiai taip su- 
drūtino savo pozicijas apie Ą 
Bilbao miestą, kad United ■ 
PreSs korespondentas vadi
na j ąsas “geležies lanku.”.

Asturijos mainieriai > ir 
Santanderio m i 1 i cininkai ; 
atakuoja fašistus prie Gų- 
ernicos, baskų “šventojo, į 
miesto,” kurį'sunaikino na- . 
žiu bombininkai.

Komandierius rytinio ir 
pietinio Bilbao fronto yra- N 
Katalonijos generolas Ėn->’ 
comienda. Liaudiečių ar- J 
mija stengiasi perkirst vieš;’ 
kelį, kuriuo dabar fašistai 
susisiekia su savo laikinąja 
“sostine” Burgosu. Tą vieš
kelį jau bombarduoja bas
kai artileristai nuo kalnų 
viršūnių.

Fašistų Pranešimai
St. Jean de Luz, Franc.— 

Ispanijos fašistai skelbia, 
kad jų generolo Molos ar
mija “pralaužus paskutinę 
baskų apsigynimo liniją 
prie Biscay užlajos ir pasie
kus vartus Las Arenas”

d

miestelio, tarp Bilbao ir jū- ■ 
ros.

Pranešimai iš mūši ų 
fronto liudija, kad čia prieš 
baskus respublikiečius gru
miasi Italijos ir Vokietijos 
kareiviai.

Associated Press pašiepia 
fašistų pasigarsinimą, kad 
jie padarę liaudiečiams 
“milžiniškų nuostolių” mū
šyje Santanderio fro'nte.

Fašistai taipgi skelbiasi, 
jog kai užimsią Las Arenas 
Nervion upės pakrantėj, tai 
visiškai , nukirsiu baskam 
liaudiečiam susisiekimą su 
jūra.—Nervion upė jungia 
Bilbao su Biscay jūros įlan- 
ka- _________ ,
ITALŲ BOMBININKAI i

PRIEŠ BILBAO
Bilbao. — Trys Italijos 

“Savoia” kariniai orlaiviai 
bombardavo išlaukinę Bil
bao prieplauką. Penkios j 
bombos nukrito tik už šim
to jardų nuo Anglijos kari- 
nio laivo-naikintojo “Faul* 
knor.”

Jr

O

knor.”



Puslapis Antras LAISVI Antradien., Gegužės 4, 1937
n==a=

IAISVH
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday

M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

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
Brooklyn, N. Y., six months ........... $3.75
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months.... $3.00

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

of March 3, 1879.

Gegužinei Praėjus
t Mūsų pranašavimas išsipildė—šių me
tų Pirmoji Gegužės Jungtinėse Valstijo
se buvo pati ryškiausia. Šiuos žodžius 
rašant, dar negavome žinių iš kitų mie
stų, o tik iš New Yorko, kur virš 200,000 
darbininkų ir intelektualų dalyvavo ak
tyviame maršavime gatvėmis, o apie tiek 
pat ar daugiau stebėjo, entuziastiškai 
demonstrantams pritardami.

New Yorke labai gražiai pasirodė 
Amerikos Darbo Federacijos unijų loka- 
lai, demonstravę drauge su Komunistų 
ir Socialistų Partijomis. Skaitlingai iš
stojo studentija ir mokytojai—jų šiemet 
dalyvavo kur kas daugiau, negu kitados.

Tai buvo pirmas tokis ryškus Gegu
žinės minėjimas šito miesto istorijoj. Da
bar mūsų uždaviniu darbuotis, kad bend
ras darbas, pasireiškęs tarp komunistų ir 
socialistų Pirmojoj Gegužes nebūtų at
leidžiamas, bet kad jis vis glaudžiau ce- 
mentuotųsi.

Buržuazinė New Yorko spauda, kaip 
visuomet, taip ir šiemet mažino demon
strantų skaičių iki begėdiško minimumo. 
Supraskit, tūli laikraščiai priskaitė de
monstracijose dalyvavusių tik tai iki... 
35,000!

Tegu toji spauda meluoja. Tuomi ji 
tik save labiau “nakinasi” skaitytojų 
akyse. ___________

nės (Ulsterio) sričių virė smarkios ko
vos. Tie skirtumai ir šiuo tarpu neuž- 
gydyti. Sakoma, Ulsteris atsisakys įeiti 
į Airijos nepriklausomą respubliką. Gud
rūs Anglijos imperialistai darys viską 
palaikymui Ulsterio prieš Dublino val
džią. Tas gali sudaryti ateityj didelių 
skerspainių visos airių tautos apvieniji- 
mui.

Didžioji Britanija, be to, galės pavar
toti ir ekonominį boikotą prieš Airijos 
respubliką, jei pastaroji perdaug šiaušis. 
Airija yra atskira sala, o savo laivyno 
neturi. Militariška pajėga ji klausimo 
“išspręsti” su Britanija nebepajėgs. To
dėl josios nepriklausomybė faktinai dar 
ilgai gali priklausyti nuo Didžiosios Bri
tanijos, kaip priklausė iki šiol.

Tiesa, Didžiosios Britanijos imperijoj 
gali greitu laiku įvykti žymių atmainų. 
Indijoj nepasitenkinimas nauja konstitu
cija, antmesta Londono valdžios, auga. 
Indija ilgainiui taip jau pataps nepri
klausoma. Kitos Anglijos dominijos, 
Pietų Afrika, Kanada, Australija taip 
jau rimtai kalba apie nepriklausomybių 
pasiekimą. Paėmus tą viską į daiktą, šis 
Airijos žygis, be abejo, įneš daug nesma
gumų Londono ponams.

Gegužės mėn. 12 d. Londone įvyks ka
raliaus Jurgio Vl-tojo vainikavimo ce
remonijos. Jos, matyti, nebus labai 
linksmos, kadangi visa imperijos struk
tūra pradėjo braškėti ir braškėti ne juo
kais.

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

Nauja Airijos Konstitucija
Šiomis dienomis Airijos prezidentas 

De Valera paskelbė naują konstitucijos 
projektą, kuris, jei parlamentas jį užgirs, 

z bus leistas žmonėms balsuoti referendu
mu. Kai dauguma balsuotojų už šį pro
jektą pasisakys,—pataps oficialiu doku
mentu, sulyg kuriuo Airija tvarkysis sa
vo reikalus.

Iki šiol Airija tvarkėsi sulyg konstitu
cija, priimta 1922 metais. Tuomet Brita
nijos valdžia pripažino Airijai “ribotą 

į"., nepriklausomybę.” Šalis buvo pavadinta 
‘ “Nepriklausoma Airijos Valstybe” (Irish

Free State), bet surišta su Britanija 
S tarptautiniais ir kt. ryšiais.

Prieš tuos ryšius De Valeros partija 
kovojo, reikalaudama Airijai pilnos ne
priklausomybės, neturinčios jokio pri
klausomumo nuo Didžiosios Britanijos, 

p Toji kova kai kada pasiekdavo griežtų 
susięemimų su Cosgrave partijos šalinin
kais. Kai Cosgrave buvo valdžioj, tai ne 
kartą De Valera buvo įkalintas. Bet il- 

įę gainiui De Valera laimėjo rinkimus ir 
A šiuo tarpu jis yra šalies prezidentas. Ga- 
|\ limas daiktas, kad jam pavyks šitą kon
stitucijos projektą pervaryti per parla- 

tpentą ir referendumą.
/Sulyg naujosios konstitucijos, Airija 
oficialiai vadinsis savo senu gaelišku var
du, Eire. Tai būsianti “krikščioniška,

r nepriklausoma, demokratinė valstybė.” 
’ Prezidentas renkamas tiesioginiu balsa- 
• vjmu septyneriems metams. Jam teisės 

suteikiamos didesnės negu Jungtinių 
Valstijų prezidentui. Įsteigiama du par
lamento rūmai. Valstybinė tikyba,—ka
talikiška, bet suteikiama ir kitom tiky- 
bom laisvė.■y'

Visam projekte niekur neminima joki 
ryšiai su Didžiąją Britanija. Kitais žo
džiais, Eire respublika bando atsipalai
duoti visiškai nuo savo “globotojos,” dėl 
kurios “globos” tiek daug Airijos žmo
nių žuvo, besistengdami šalį išlaisvinti.

Šitie yra svarbiausieji konstitucijos 
•projekto punktai. Nereikia nei aiškinti, 
kad jie Didžiosios Britanijos imperialis
tams nepatiks.

Bet ar ši konstitucija išriš visus gy
vuosius klausimus—klausimus, kurie la
bai svarbūs tokiai šaliai, kaip Airija? 
Abejotina. Reikia atsiminti, kad dalis 

.Airijos, Ulsterio sritis, kur gyventojai 
vįaugumoj protestonai, nebenorės dėtis 
brie katalikiškos Airijos. Per ilgus lai- 

e pietinės (Dublino) ir šiauri

Ką Žydai Davė Palestinai?
Iš Lietuvos kilęs (Gardino) žydų vei

kėjas Palestinoje, P. L. Jaffe, apsilankęs 
Kaunan, patiekė spaudai tūlų davinių 
apie Palestiną. Pasak “L. Ž.” korespon
dento p. Jaffe pasakė:

Anksčiau Palestina buvusi nykus, apleis
tąsias kraštas: arabiški kaimai su į žemę 
įsikasusiomis lūšnomis, be durų ir langų. 
Arabai jose gyveną kartu su asilais ir ož
komis. Ligi šiol arabas javus pjaunąs pei
liu, žemę ariąs medine žagre. Arabų darbi
ninkas labai išnaudojamas dvarininkų.

Per trumpą laiką žydai pakeitę krašto iš
vaizdą. Balas pavertę žaliuojančiomis dir
vomis, laukais ir vaisių sodais, žydai atsi-/ 
vežę į Palestiną naujus darbo bei ūkiškus 
plėtotes metodus, kurie ligi šiol arabams ne
buvo žinomi, žydų darbas pakėlęs žemės 
derlingumą, atgabenę naujų augalų.

1918 m. Palestinoje buvę 56,000 žydų, o 
dabar—410,000. Dabar žydai Sudarą 31% 
visų krašto gyventojų. 1918 m. krašte buvę 
42 žydų kaimai,, kuriuose gyvenę 12,000 
žmonių. Dabar esą 210 žemės ūkio koloni- 

■ jų, kuriose gyveną per 100,000 žmonių. 
> Ypatinga vieta ūkiškoje krašto plėtotėje 

tenkanti apelsinų plantacijoms. 1919 m. 
eksportuota 307,000 dėžių apelsinų, o šie
met būsią eksportuota apie 9 mil. dėžių. 
1935 m. apelsinų eksportas kraštui davęs 
apie 3,525,000 svarų. Dabar krašte yra 
4,600 žydų pramonės įmonių, kuriose dirba 
32,000 darbininkų. Nuo Didžiojo karo žy
dai Palestinoje investavę 80 mil. svarų. Pa
lestinos miestai žymiai išaugę; upės panau
dota gauti elektros energijai ir pan.

Dabar Palestinoje yra 380 mokyklų, 
įsteigtų žydų. Jose dirbą 1,500 mokytojų. 
Mokyklose mokosi per 45,000 vaikų. Be to, 
atgaivinę hebrajų kalbą. Taip pat auganti 
ir hebrajų spauda. Taigi, žydai Palestiną 
pavertę kultūringu kraštu.

Del jų nuveiktų darbų, pelkių išdžiovini- 
mo ir kit., sumažėjo sergančių skaičius. 
1922 m. valdžios ligoninėse gydėsi 20,000 
maliarija sergančių arabų, o 1934 m. tas 
skaičius nukritęs ligi 5,0.00. Arąbai neturį 
pagrindo žydais skųstis. Žydų tauta norin
ti tik mažos Palestinos,, sų kuria susijusi 
paskutinė ir vienintelė žydų tautos vieta iš
sigelbėti ir atgimti.

Šis p. Jaffės pasakojimas suteikia tik 
vieną medalio pusę. Jis apleidžia tą fak
tą, kad reakcinei zionistų politikai dėką, 
vietiniai arabai, sudarą daugumą Pales
tinos gyventojų, tebeskursta dideliam 
varge. Jįs, beje, pats pripažįsta, kad 
“prieš žydus neramumai tęsiasi.” žino
ma, jis^altįna už tai arabus, “pąmįršda- 
mas,” kad žydai zionistai juos išaudė j a, 
kad arabų gyvenimas ųei kiek nepaki
lęs; arabų darbininkų žydai turčiai ne
samdo—juos boikotuoja. Gi Anglijos 
imperialistai, kuriems suteikta teisė Pa
lestiną “globoti,” tuos arabų-žydų nesu
tikimus gabiai išnaudoja savo politikai.

Jeigu žydų gyvenimas ten pakilo, tai 
vyriausiai dėka tom pastangom, kurias 
deda viso pasaulio žydai, įvesdindami ten 
milionus dolerių, surinktų gituos kraš
tuos, ypačiai Jungtinėse Valstijose/

Palestinos Komunistų Partiją, burią 
sudaro žydai ir arabai, prieš tą reakci
ninkų zionistų politiką veda betarpišką 

1 kovą.

(Tąsa)
Suprantama, kad tokią platformą negalėjo 

neslėpti trockistai nuo liaudies, nuo darbinin
kų klasės. Ir jie slėpė ją ne tik nuo darbinin
kų klasės, bet ir nuo trockistų masės, ir ne 
tik nuo trpckistų masės, bet dargi nuo va
dovaujančios trockistų viršūnės, susidaran
čios iš nedidelės 30 — 40 žmonių krūve
lės. Kuomet Radękas ir Petakovas parei
kalavo iš Trockio leidimo sušaukti mažutę 
trockistų konferenciją iš 30—40 žmonių in
formavimui apie šios platformos charakterį, 
Trockis užgynė jiems tą, sakydamas, kad ne
tikslinga kalbėti apie tikrą platformos charak
terį dargi mažai trockistų krūvelei, kadangi 
tokia “operacija” gali iššaukti skilimą.

“Politiniai veikėjai”, slepiantieji savo pa
žiūras, savo platformą ne tik nuo darbininkų 
klasės, bet ir nuo trockistų masės* ir ne tik nuo 
trockistų masės, bet ir nuo vadovaujančios 
trockistų viršūnės,—tokia dabartinio trockiz- 
mo fizionomija.

Bet iš to išplaukia, kad dabartinį trockiz- 
mą negalima jau vadinti politine sriove dar
bininkų klasėj.

Dabartinis trockizmas yra ne politinė srio- 
vė darbipipkų klasėje, o beprincip.inė ir beidė- 
jinė kenkėjų, diversantų, žvalgybininkų, špio- 
nų, žudikų gauja, amžinų darbininkų klasės 
priešų gauja, veikiančių samdiniais pas užsie
nio valstybių žvalgybinius organus.

Toks neužginčijamas trockizmo evoliucijos 
per paskutinius 7—8 metus rezultatas.

Toksai skirtumas tarp trockizmo praeityje 
ir trockizmo dabartyje.

Mūsų partinių draugų klaida yra tame, kad 
jie nepastebėjo šio gilaus skirtumo tarp troc
kizmo praeityje ir trockizmo dabartyje. Jie 
nepastebėjo, kad trockistai jau senai paliovė 
buvę idėjiniais žmonėmis, kad trockistai jau 
senai virto vieškelio plėšikais, pasiryžusiais 
visokioms niekšybėms, pasiryžusiais visokiems 
šlykštiems darbams iki špionažo ir tiesaus sa
vo tėvynės išdavimo, kad tik pridirbti pikte
nybių sovietų Valstybei ir sovietų 'valdžiai; 
Jie nepastebėjo šito ir todėl nesugebėjo laiku 
persitvarkyti delei to, kad vedus kovą su troc- 
kistais nauju būdu, daug griežčiau.

Štai kodėl trockistų niekšybės paskutiniais 
metais kai.kuriems mūsų partiniams draugams 
buvo pilnu netikėtinumu.

Toliau. Pagalios, mūsų partiniai draugai ne
pastebėjo to, kad tarp dabartinių kenkėjų ir 
diversantų, tarp kurių trockistiniai fašizmo 
agentai lošia gana aktingą rolę, iš vienos pu
sės, ir kenkėjų ir diversantų šachtinsko perio
do laikų, iš kitos pusės, yra esmingas skirtu
mas.

Pirma, šachtincai ir prompartiečiai buvo at
virai svętimi mums žmopės. Tai buvo dau
gumoj buvusieji* įmonių savininkai, buvusieji 
senųjų šeimininkų ūkio vedėjai, buvusieji senų 
akcinių bendrovių dalyviai, arba tiesiog seni 
buržuaziniai specialistai, atvirai priešingi 
mums politiniai. Niekas iš mūsų žmonių ne
abejojo šių ponų politinio veido tikrume. Na 
ir patys šachtincai neslėpė savo priešingų pa
žiūrų į sovietinį surėdymą. Negalima tą patį 
pasakyti apie dabartinius, kenkėjus ir diver
santus, apie trockistus. Dabartiniai kenkėjai 
ir diversantai, trockistai—tai daugumoj žmo
nės partiniai, su partinių bilietu kišenėje,— 
todėl, žmonės formaliai ne svetimi. Jeigu se
nieji kenkėjai ėjo prieš mūsų žmones, tai nau
jieji kenkėjai, priešingai, tūpčioja prieš mūsų 
žmones, giria mūsų žmones, pataikaujamiems 
delei to, kad įsigijus pasitikėjimą. Skirtumas, 
kaip matote, esmingas.

Antra, šachtincų ir prompartiečių jėga buvo 
tame, kad jie didesniam ar mažesniam laipsny
je turėjo reikalingas techniškas žinias, tuo 
laiku, kaif) mūsų žmonės, neturintieji tokių 
žinių, priversti buvo mokintis pas juos, ši ap
linkybė duodavo šachtinsko periodo kenkėjams 
didelę pirmenybę, duodavo jiems galimybę 
kenkti laisvai ir nekliudomai, duodavo jiems 
galimybę apgaudinėti mūsų žmones techniškai.

Ne taip yra su dabartiniais kenkėjais, su 
trockisįais. Pas dabartinius kenkėjus nėra jo
ki^ techniškų pirmenybių mūsų žmonių at
žvilgiu. Priešingai, mūsų žmonės techniškai 
daugiau parengti, negu dabartiniai kenkėjai, 
negu trockistai. Per šį laiką nuo šachtinsko 
periodo iki mūsų dienų pas mus išaugo dešim
tys tūkstančių tikrų techniškai pakaustytų bol
ševikišką kadrų. Galima butą paminėti tūkstan
čius ir dešimtis tūkstapčių techniškai išaugu
sių bolševikiškų vadovą, palyginus su kuriais šįe 
visi Petakovai ir Livčiąai, šestovąi ir Bogųs- 
lavskiai, Muralovai ir Drobniai yra Misti ple
piai “ir ’’prigotoviškos” techniško pasiruošimo 
atžvilgių. Kame gi tokiu atvejų glūdi dabar
tinių kenkėjų, trockistų jėga? Ją jėga yra par
tiniam biliete, partinio bilieto turėjime. Jų jė
ga yra tame, kad partinis bilietas duoda jiems 
politinį pasitikėjimą ir atidaro jiems

duris į visas mūsų įstaigas ir organizacijas. Jų 
pirmenybė yra tame, kad turėdami partinį 
bilietą ir prisimesdami sovietų valdžios drau
gais, jie apgaudinėjo mūsų žmones politiniai, 
piktnaudžiavo pasitikėjimu, patyliai kenkė ir 
atidengdavo mūsų valstybines paslaptis Sovie
tų Sąjungos priešam. “Pirmenybė” abejotina 
del savo politinės ir moralinės vertės, bet 
visgi “pirmenybė”, šia “pirmenybe” ir išaiš
kinama, taip sakant, ta aplinkybė, kad troc
kistiniai kenkėjai, kaip žmonės su partiniu 
bilietu, turintieji priėjimą į visas mūsų įstai
gų ir .organizacijų vietas, pasirodė tiesiu už
sienio valstybių žvalgybiniams organams ra
diniu.

Kai kurių mūsų partinių draugų klaida yra 
tame, kad jie nepastebėjo, nesuprato šio viso 
skirtumo tarp senųjų ir naujųjų kenkėjų, tarp 
šachtincų ir trockistų, ir nepastebėję to, nesu
gebėjo laiku persitvarkyti dėlei to, kad vedus 
kovą su naujais kenkėjais nauju būdu.

iv.
Ūkio Pasisekimų Tamsiosios Puses

Toki pagrindiniai faktai iš mūsų tarptauti
nės ir vidaus padėties srities, apie kuriuos už
miršo arba kurių nepastebėjo daugelis mūsų 
partinių draugų.

Štai kodėl mūsų žmonės pasirodė netikėtai 
ištikti paskutinių metų kenkybos ir diversijų 
įvykių.

Gali paklausti: bet kodėl mūsų žmonės viso 
to nepastebėjo, kodėl jie apie visą tai užmiršo?

Iš kur atsirado visi tie: užmaršumas, aklu
mas, nerūpestingumas, geraširdiškumas?

Ar tai nėra organiška yda mūsų žmonių 
darbe?

Ne, tai ne organiška yda. —Tai—laikinas 
reiškinys, kuris gali būti greitai likviduotas 
esant kai kurioms pastangoms iš mūsų žmo
nių pusės.

Kame gi tuomet dalykas?
Dalykas tame, kad mūsų partiniai draugai 

paskutiniais metais buvo ištisai pasinėrę ūkio 
darbe, jie iki kraštutinio buvo susivilioję ūkiš
kais pasisekimais ir būdami susivilioję šiuo 
visu dalyku,—užmiršo apie visą kitą, užmetė 
visą kitą.

Dalykas tame, kad būdami susivilioję ūkio 
pasisekimais, jie pradėjo matyti šiame daly
ke pradžią iy pabaigą viso, o į tokius dalykus, 
kaip tarptautinė Sovietų Sąjungos padėtis, ka
pitalistinis apsupimas, politinio partijos darbo 
sustiprinimas, kova su kenkyba ir t. p.—pra
dėjo tiesiog nekreipti domės, manydami, kad 
šie visi klausimai reiškia antraeilį arba dargi 
trečiaeilį dalyką.

Pasisekimai ir pasiekimai—dalykas, žino
ma, didelis. Mūsų pasisekimai socialistinės 
statybos srityje ištiesų dideli. Bet pasiseki
mai, kaip ir viskas pasaulyje, turi ir savo tam
siąsias puses. Pas žmones, mažai prityrusius 
politikoj, dideli pasisekimai ir dideli pasie
kimai neretai pagimdo nerūpestingumą, gera
širdiškumą, pasitenkinimą, perdidelį pasitikė
jimą savimi, didžiavimąsi, gyrimasi. Jūs ne
galite neigti, kad paskutiniu laiku pagirų pas 
mus priviso nepaprastai daug. Nenuostabu, 
kad šiose didelių ir rimtų pasisekimų socialis
tinės statybos srityje apystovose susidaro gy
rimosi nuotaikos, mūsų pasisekimų paradinių 
manifestacijų nuotaikos, susidaro mūsų klasi
nių priešų jėgų nedakainavimo nuotaikos, sa
vo jėgų perkainavirpo nuotaikos ir, kaip viso 
to pasekmė—atsiranda politinis aklumas.

čia aš turiu pasakyti keletą žodžių apie pa
vojus, surištus su pasisekimais, apie pavojus, 
surištus su pasiekimais.

Apie pavojus, surištus su sunkumais, mes 
‘ žinome iš prityrimo, štai jau keletą metų ve

dam kovą su tokios rūšies pavojais ir, reikia 
pasakyti, ne be pasisekimų. Pavojai, surišti 
su sunkumais, pas nepatvarius žmones neretai 
pagimdo nusiminimo,, nepasitikėjimo savo jė
gomis nutaikąs, pesimizmo nuotaikas. Ir, 
priešingai, ten, kur dalykas eina apie tai, kad 
nugalėti pavojus, išplaukiančius iš sunkumų, 

1 žmonės užsigrūdina šioje kovoje ir išeina iš 
kovos tikrai tvirtais bolševikais. Tokia pri
gimtis pavojų, surištų su . sunkumais. Toki 
sunkumų nugalėjimo rezultatai.

Bet yra pavojai kitos rūšies, pavojai, surišti 
su pasisekimais, pavojai, surišti su pasieki
mais. Taip, taip, draugai, pavojai, surišti su 
pasisekimais, su pasiekimais. Šie pavojai glū
di tame, kad pas žmones, mažai prityrusius po
litikoje ir nelabai daug mačiusius pasisekimų 
apystovos—pasisekimas po pasisekimo, pasie
kimas po pasiekimo, planų perviršijimas po 
perviršijimo,—pagimdo nerūpestingumą ir pa
sitenkinimo nuotaikas, sudaro paradinių iškil
mių ir savitarpinių sveikinimų atmosferą, už
mušančių nuojautos saiką ir atbukinančių po
litinį jautrume iškrikdo žmones ir stumia 
juos į tai, kad ilsėtis ant laurų.

(Daugiau bus)

UETUVOS ŽINIOS
VILKAVIŠKIS

Lopšys su Vaiku Išmestas 
į Gatvę

Vilkavišky, Naujojoj gatvėj 
kovo 31 d. vienas namų sav. 
su teismo antstoliu ir policija, 
iškraustė į gatvę bedarbio P. 
inventorių. Vakare, esant tem
peratūrai žemiau nulio, gatvėje 
stovėjo lopšys, kuriame gulėjo 
8 mėn. vaikutis ir kitame lop
šio gale susirietęs, įsuktas į 
skudurus, miegojo kitas, ko
kios poros metų vaikas. Lopšį 
supo ir verkiantį mužutį tildė, 
basomis kojomis, kokių septy- 
nerių metų mergaitė. Norėjau 
su šiais nelaimingais pakalbė
ti. Bet mergaitė, supanti bai
giantį įšalti į purvą lopšį, tuo
jau pradėjo verkti, ištarusi, 
kad tėvai jiešką buto. Vėlai 
vakare šios šiurpios scenos pa
žiūrėti rinkosi daugybė žmo
nių.

PANEVĖŽYS
Pavogė Klebono Lašinius
Ne per seniai dar neišaiškin

ti vagys iš Kamajų klebonijos 
rūsio pagrobė klebono 15 cent
nerių lašinių 1125 lt. vertės.

Nusinuodijo 3 vaikai ir 
Katinas

Kovo 18 d. Kupiškio valse., 
Ąžuolynės km. ūkininkui J. 
Minkevičiui išvykus į turgų na
muose ligo trys mažamečiai 
vaikai, kurie matyt troboje 
bežaisdami susikūrė ugnį, o 
nuo dūmų ir smalkių mirtinai 
nusinuodijo. Tėvai, grįžę į 
namus, rado tarp degančių 
baldų nusinuodijusius vaikus 
ir katiną. Lavonai ugnies ne
buvo paliesti. •

Sudegino- Pien. Punktą
Kovo 19 d. nežinomi pikta

dariai Troškūnų v., Juotiškių 
kaime padegė to kaimo grieti
nės nugriebimo punkto namus. 
Gaisrui kilus nakties metu, 
trobesys sudegė iki pamatų.

Kadangi punktas neveikė, 
jo mašinos buvo išveštos, pa
daryti nuostoliai nedideli.

Bajorų Kalėjime Buvo Įsitaisę 
Pinigų Fabriką

Bajorų kalėjime, atlikdamas 
bausmę, sėdėjo klaipėdietis J. 
Kurpšys. Kadangi jis iš profe
sijos kalvis, tai kalėjimo ad
ministracija leido jam kalėji
mo dirbtuvėse dirbti. Čia be
dirbdamas Kurpšys sumanė 
pinigus dirbti ir su keliais kitais 
kaliniais dirbo po 1, 2 ir 5 lt. 
monetas. Išeidamas Kurpšys 
pasidirbtus pinigus norėjo iš 
kalėjimo išsinešti, bet tada ir 
išėjo aikštėn naujas nusikalti
mas. Už pinigų dirbimą Kur
pšys nubaustas 2 met. sunk, 
darbų kalėjimo, jo bendradar
biai po kelis mėnesius. Kurp
šys padavė kasacijos skundą, 
bet vyr. tribunolas jo skundą 
atmetė.

Įsisteigė Naujas Vienuolynas
Miroslavo. miestelyje, Aly

taus ap., įsisteigė naujas vie
nuolynas vienuolės agnietie- 
tės. Jų viršininku paskirtas vie
tos klebonas kum J. Lelešius, 
bet bendrai, tai sesers agpie- 
tietės yra vienuolių pranciško
nų valdomos.

Be Miroslavo vienuolių ag- 
nietiečių skyriai yra Seirijuose 
ir Kretingoje.

Seirijuose pral. Laukaičiui 
didelius namus dovanoja ame
rikietis (jau miręs) Rinkevi
čius. Dabar tuose namuose 
yra apgyvendintos vienuolės. 
Seirijų moterų vienuolyno vir
šininku paskirtas kun. Buro
kas.

Atleido Dalį Bedarbių

Trečios kategorijos (vien
gungius) bedarbius Kauno 
miesto savivaldybė nuo viešų
jų darbų atleido prieš Vely
kas. Antros kategorijos (su 
mažomis šeimomis) bedarbius 
atleido nuo kovo 31 d. Dabar 
liko tik pirmos kategorijos (su 
gausiomis šeimomis) bedarbiai 
apie 700 žmonių.

Atleistieji trečios ir antros 
kategorijos bedarbiai liko vėl 
be darbo.
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ONE OF STUDENTS’ NATION WIDE PEACE RALLIES

BUILDER’S FROLIC
A MYSTERY TO All!

Next chapter will appear

Bui-

M.

they 
next

By DAVID MACKENZIE 
(Courtesy, Youth News Service)

monthly meeting of the 
was reminescent of the French

Some of the 2,5(10 students of the
to participate in a demonstration ar and Fascism. Scenes like this took place in 700
colleges and 200 high schools throughout the country as 1,000,000 left their classes at the 
call of the United Student Peace Committee.

Antradien., Gegužės 4, 1937 Puslapis Trečias

MAN WHO CAME BACK FROM ‘DEAD’ 
WRITES OF EXPERIENCES IN SPAIN

(What is it like to be a member of the International Brigade of the Madrid 
army? _David MacKenzie, the man who wasn’t dead even though his 
parents were holding a memorial service for him, tells the story in an 
article written for Youth News Service, and printed with their permission. 
Mr. Mackenzie, here on tour, is 20, the son of an admiral, Oxford and 
Edinburgh University educated. With a companion, he was the first to 
enroll under the Madrid banner.)

SUPPORT FOR YOUTH MAG. GROWS- 
SUBSCRIPTIONS COMING IN

of Chicago wh<į massed on the campus April 22

A few weeks ago, the Lithuanian American Publishers an
nounced that they are about to begin a campaign for money 
and subscriptions to issue a very much needed Lithuanian 
American magazine, the VOICE, in the English language. This 
announcement was greeted by many hundreds of Lithuanian- 
American youth and adults. There is a great desire for such 
a non-partisan publication which will give American born Li
thuanians the facts about Lithuania, about Lithuaian history, 
and about culture, sports, and news about Lithuanian Ameri
cans who have achieved a place of renown in some field in 
this country.

The magazine will not 
these many things will be 
of colorful pictures which 
nians all over the world, 
will be a widely read maga
zine, as we can already see 
from the support which is 
comming in.

Who is Behind It?

only become a publication where 
found, but will also be chock full 
will depict the activity of Lithua-
It?----------------- ------------------------ -

The BuiLDer’S Spring Frolic which 
will be held on May 9th at Laisve 
Hall has its patrons in suspense be
cause they do not know what is in 

| store for them.’ Well, this much can 
I be said without revealing any secrets, 
namely that George Kaiser’s orches- 

' tra will furnish the melodic tunes 
and the admission will be a paltry 
25 cents. This frolic will be one 
which will be remembered by all 

1 who attend it. Why do I say this ? 
j Because—oh, but that would be tell- 
! ing and as stated previously I can- 
' not reveal any secrets. Our commit
tee has planned things so that each 
and every one will be satisfied no 
matter what sort of interests 
have, 
week.

The 
LDerS 
Revolution Decause of the resigning 
and appointing of new members for 
various positions. The first to start 
the fireworks was Jean Marcuk, the 
secretary. Her resignation was gra
ciously accepted and a new secretary 
will be appointed at the next meet
ing. Charley (back to his first 
love) Kwarren was the next to hand 
in his resignation. All was not so 
cheerful when he made this an
nouncement because Charley has 
done much for our organization. 
Charlie was on the Activities Com
mittee, which committee is a back
bone of any organization. Well, after 
many pros and cons Charley’s resig
nation was also accepted, but every
one was sorry to see him leave.

I After Charlie resigned, Yours 
Truly (just in case you don’t know— 
Bill Paske) also bellowed his resig
nation. However, this resignation 
was not as successful as the others— 
it was postponed till ^he semi-an
nual elections to be held in July.

The new members appointed for 
the Activities Committee were: Joe 
Witkowski for Bali Kilas, who is 
away, Charlie Yanush for' Charley 
Kwarren who resigned, Mary Brown 
for Walter Kubilius, who is conva- 

' lescing. Johnny Grėbus for Tony 
Navikas, who is?? New Deal (oh 
yeah) Bill Paske remaining quo sta- 
tis.

The Activities Committee has been 
granted a broader scope in its opera
tions. Johnny Orman suggested this 
in order that the branch may pro
gress more steadily than in the past.

The activities scheduled for the 
I branch are:

May 5—An informal night which 
will be featured by a lecture or a 
question bee game.

of active youths were 
together and they dis- 

various methods to 
a magazine. The mostPerhaps some wonder who 

thought of the idea. Some 
wonder who is financing the 
group which has such an am
bitious enterprise. It is all.ve
ry simple. YOU are financing 
and supporting it. It shall be 
YOUR magazine, if you want 
to make it such.

Active Youths Make Plans

At thdi end of January, a 
group 
called 
cussed 
launch
practical method, it seemed 
to us, was to appeal to the 
whole country, to many orga
nizations and individuals for 
support. This we are doing. 
We are sending appeals to • 
all organizations we can find, 
and to all individuals who 
want to help us.

The result was amazing. 
The campaign is barely start
ed and we already have some 
$250 and several dozen sub
scriptions. We expect in six 
months time, to complete our 
quotas of 1,000 subscriptions 
and $1,000 in cash. When we 
have all this, we will be able 
to guarantee the publication 
of the VOICE of Lithuanian 
Americans for one whole year. 
This year will be our test. If 
you will like the magazine, 
naturally, you will subscribe 
again, and your froneds who 

Į .shall see it, will subscribe al- 
’’svt We are banking on that 

for the second year. Now, we 
need the money and subs to 
start. We need at least 500 
subs to get second class mail
ing rights.

All young and old people 
. who want to help us collect 

subscriptions, raise money, and 
help us in other ways, please 
communicate with the publish
ers at once.

Already we have the support 
of such people as F. J. Bago- 
čius, Pres, of the Lithuanian 
Alliance of America (SLA), J. 
Siurba, Secretary of the LDS 
(Ass’n of Lithuanian Work
ers), Dr. A. Petriką, well 
known professional, author 
and lecturer in Brooklyn, Dr. 
Rutkauskas, of Chicago and 
many others.

We urge all Lithuanian 
Americans to subscribe. The 
price is bu£S$1.50 per year (12 
issues). Send all communica
tions, donations, and subscrip
tions to Lithuanian American 
Publishers, Box 38, Station W 
Brooklyn, N. Y.

> :•

water, Norwood and Gardner dele
gates were present. Plans' for our 
annual picnic were made. This pic
nic will be held July 25th, in Law
fence. A decision was made to call 
another meeting May 9th, in South 
Bdston. Please keep this date in 
mind and be sure to participate, 
lye hall is located on Broadway W., 
next to the Strand Cafe (you will 
find its name when you get there). 
The time—11 A.

DOINGS OF THE LMS 
SECOND DISTRICT

May 9, at 10 A. M.—The first 
outing of our organization. Alley 
Pond State Park will be our goal. 
A rousing good time is our aim.

May 12—Surprise Night—some
thing which will be of vital impor
tance to all. Be sure and come.

May 15—Our show of shows. A 
day you’ll ^always remember—the one 
and only “BuiLDer’S Spring Frolic”.

Such is our program—the rest is 
up to you. Whether these things are 
successes or failures depends entire
ly upon you. You are to make it 
the former as there is no more room 
for failures amongst us.

Till next week, I remain as ever,
Bill.

Unfortunately, we lost oui’ district 
' organizer. Nevertheless, our work 
must go on. We know that our 
comrade had to leave us for a more 
important task. ,

A meeting of the Standing Com
mittee of the Second District was 
held on April 4th, in South Boston. 
We expected every chorus to have 
their delegates present but Worces
ter, Lawrence, and Montello faile^ 
to show up. South Boston, Bridge-

*

The idea sprang up while 
young people who were orga
nizing various Lithuanian 
American organizations were 
touring about the different 
Lithuanian American commu- 

found that there is a 
lack of knowledge on 
of the subjects. Very 
Lithuanian Americans 
the Lithuanian lan- 
well, let alone know

a representation of 
from each chorus, 
important problems

would like
delegates 
are many
taken up including sports. The

We 
three 
There 
to be . _ .
summer season is coming and its time i many 
our sports committee started organ- I f e W

.4;

INTERESTING BITS FOR THE FEMS

I
for

TOO LONG?IS YOUR NOSE

powder and constant

TOO SHOUT?IS YOUR NOSE

LMS 2nd Dist. Vice-Pres. it?

The

His Choice

two 
and

appreciate 
had some 
with the 
does not

And choose brimmed 
so that they shade

Meurlin, who had serv- 
of military service in 
army as an artillery- 

the artillery unit here.

the hair—if nose is 
the side.

YEH -

NMCMWWHM

how to 
one be
lt was 
not be 
got its 
it jam-

I was very glad four months agoE 
to say that the reports of my death 
at an isolated machine-gun post 
were, as Mark Twain declared, 
“grossly exaggerated.”

The only way I can account for 
that strange slip-up is the fact that 
men v,ho are members of Lewis gun 
detachments do not diways come 
back alive, particularly when com
manders frequently select their de
tachments for posts ahead of the 
lines.

When the Spanish war broke out 
I was a medical student at the Uni
versity of Edinburgh, dividing my 
time between learning medicine and
fighting our own particular British , 
brand of Fascism. Like the thou
sands of others who have joined 
to form that unique body, the Inter
national Column, it seemed important 
to me to carry on that fight at its 
center. So I went to Madrid and 
enrolled with the brigade.

That first day we were sent up, 
November 7th, oui- brigade stopped 
the rebels cold on the outskirts of 
Madrid. Our platoon chief, how
ever, was killed by the first shell 
that came our way and I was elected 
to take his place. Within five min
utes we were ordered ahead of the 
lines with a Lewis gun. We had to 
spend most of the first day taking 
down the gun and learning 
use it— we had nevei* used 
fore. That was some gun: 
old—the government could 
particular as to where it 
weapons at that time—and
med every five shots from the grease 
in it. The grease had been put in 
many years ago for storage. But it * 
was a pretty good gun when it 
warmed to its task, and when I left, 
it was still in use.

There are altogether 1,000 British
ers with the brigades. Six thousand 
French, 3,000 Germans, 2,000 Ita
lians, 1,000 Hungarians, and many 
others make up the rest of the or
ganization, which is an army unpar
alleled in modern military history. 
It is a twentieth century foreign 
legion of men not recruited from 
waterfront cafes, but who know 
what they are fighting.

Among our group were the 
Americans Abraham Eisenberg 
Joseph Seligmann, who were killed 
recently. An American Indian, John
ny Morrison by name, is with the 
French column—he joined it after 
deserting from the French Foreign 
Legion to go to Madrid. There are 
also a score of former members of 
the Canadian air force who went on 
strike last fall for higher wages. 
When they found out they were not 
going to get an increase, they quit 
the air force and went to Spain. 
They are still /lying for the govern
ment. J

NEWS BRIEFS 
FROM SPAIN
VALENCIA, SPAIN.

Civil War is making itself felt in the 
schools far behind the lines.

Students enrolled in the Federa- 
' tion of University Education are or

ganizing into special squads in all 
centres of learning, declaring that 
“ we ought to instruct ourselves to 
be useful to our country and our 
people.”

Anyone who joins the special 
squads must pledge himself to work 
harder and better than others to in
crease his knowledge and to share it 
with others. He is also required to 
be one of the first in pre-military 
training.

VALENCIA, Spain, — John 
Dos Passos, celebrated American au
thor, has arrived here to join Ernest 
Hemingway, the novelist, who is in 
Madrid. Hemingway and Dos Passos 
plan to write a number of articles 
on the Spanish Civil War. Dos Pas
sos is the author of “The Big 
Money,” “Manhattan Transfer”, “3 
Soldiers” and other novels.

MADRID. — W. H. Auden 
and Stephen Spender, outstanding 
among England’s younger poets, 
have arrived here to join the Loyal
ists.

Auden has left Madrid for the 
Aragon front, where he is serving as 
an ambulance driver, while Spender 
is the radio announcer for the Gen
eral Union of Workers (U. G. T.) at 
Madrid.

By A. FEA
DID YOU KNOW?—-that apricots are good for th^ skin and anything with 
apricots in it is good food, because this fruit is fairly well packed with Vi
tamin C which keeps the skin healthy even in windy winter weather, pre
vents scurvy and helps normal nutrition, and is equally rich in Vitamin A, 
a quality that in a general way helps to promote buoyant health—that 
walking is one of the best possible exercises for the reducer—that the nose 
can he made to look larger or smaller by part in 
straight, straight part; if tilted, let part slant off to

HAVE YOU A FEATURE FAULT

DO use a darker powder shade on 
your nose. Soften hair with loose 
waves around face. Strive for mass 
of hair at back (curls or a bun) to 
balance nose, 
hats, slanted 
the nose.

DO use a light powder on nose. 
Find most flattering hair-do. Study 
lipstick application in relation to 
nose—more on upper lip may im
prove your features. Wear medium 
or small hats.

w HEN THE WORKERS 
-------- DISCOVERED
£(- (AS S(VOOP TO BE A 

stool-pigeon, 
a aageTinG of the 

E*XECUTIVG COMMITTEE
WAS CALLEQ 

^(VOOF A MEMBER OF 

THE COMMITTEE WAS 
PRESENT, JUST AS

RAOOSe'Y

"ON THE CARPET" 
TOR being aTRAITOR 
TO THE UNION, SNOOP 
LEAPED to his feet, 

JUMPED THROUGH 
THE WINDOW AND 

RACED AT TOP SPEED 
FOR THE 

Switch YARDS 
WHERE HE BOARDED 

A FAST MOVING 
freight train!
E «S NOW BREEZING 
ALONG on TOP

BOX CAR-

• ER COMIC 
STRIP#

Ilities 
i great

AVOID light .
repowdering of nose. Avoid flat hair 
line at back of head. Avoid strain
ing hair off face, or hard, set wav
es. Avoid off-face, or small, or 
brimless hats (except big, slanted 
berets!) Avoid very flat crowns.

AVOID rouge or eye makeup near 
nose. Avoid heavy, wide-hair-do’s 
that dwarf features. Avoid eye
brows growing together over nose. 
Avoid the thin upper lip by drawing 
a wider bow of lipstick. Avoid 
droopy, face-shading brims.

izing a baseball team. The district 
will ’ give as much assistance as is 
necessary to help the sports com
mittee in its work.

To Worcester: Forget about your 
own affairs for a while, at least on 
May 9th. Instruct your delegates 
to be present at this meeting. We 
would like a report on the operetta.

To Montello: We would 
your representation-. You 
sort of misunderstanding 
district last year. This 
mean that we are going to continue 
having these misunderstandings. We 
learn by our errors and by admitting 
them we can correct them all the 
easier.

To Lawrence: It is most necessary 
to have your delegates present be
cause the district picnic will be held 
in your town. The plans for this 
picnic will have to be completed at' 
this meeting.

To all other choruses not mention
ed: Be sure to send your delegates.

It is quite easy to give instructions 
but not so easy to carry them out. 
With the whole hearted cooperation 
of all the choruses we will be able 
to make much more progress than 
in the past. We have a long sum
mer season before us—let’s make it 
pleasant and worth while for the 
people in our district!
So .long until May 9th.

V • A. KANDER,

speak 
guage 
something of its history, of the 
folklore, of the achievements 
of individual Lithuanian Ame
ricans of this country in sports, 
culture, . drama, and other 
fields. Our magazine proposes 
to deal with these subjects.

Very few Lithuanian Ameri
cans know that Lithuania to
day is in the position similar 
to that of Belgium in the last 
World War. Very few Lithua
nia Americans know other im
partant things about 
country from which our 
rents came.

This magazine will

the 
pa-

deal 
with them, and with various 
studies of the life, of Lithua
nians who were born in Ame
rica. Truly, it will be the 
thing we were all waiting for 
all these years.

The idea has been descussed 
now for about two yeai^s. Al
most everyone is in favor of it. 
But still—who should initiate

•fro 4-/AROLD 
TO MAG IN

that'5 FINK FULLER- 
-he ROBBED THE
E Z-UPSTART aafcs. co.

SAFE?

EANWHILTO IN AN ADJOINING J SHERIFF 
ROOM- ( BADGE,

taiae
CHARGE
OF THESE

WANT

MEN!

SA* A* AV — WHO'S

GUY?

f

MINUTCS CfiTgg

BX GOSH, 
I've 

SEEN THAT 
FACE 

. BEFORE’

-but HE'S ALSO KMOXMN

ONE OF THE COUNTRY •$
SLICKEST _e

SAFE-CRACKERS I;

MADRID. — Olle Meurlin, Swe
dish theological student, was 
killed bn the Madrid front, it was 
announced, 
ed his term 
the Swedish 
man, joined
He was killed at his post during an 
artillery duel.

MADRID. — Juan Lopez secreta
ry of the Federal Union of Spa
nish Students, has been killed on 
the Madrid front. He died in an as
sault on the rebel positions in Uni
versity City. His predecessor in Of
fice, Cuartero, was killed several 
months ago.

Big Changes
Prospect: “What’s the difference 

between this new model and last 
year’s car?”

Salesman: “Well, the cigarette 
lighter is about an inch nearer the 
steering wheel.”

First Automobile Mechanic: “Which 
do you prefer, leather or fabric up 
holstery ?”

Eecond Mechanic: “I like fabrics 
leather is too hard to wipe your 
hands on.”
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Puslapis Ketvirtas

Nuotikio Apsakymėlis Senas Vincas.

LATSVB Antradien., Gegužės 4, 1937

UŽKULISI.)
(Tąsa)

Jis sakė ugninias prakalbas, korė šu
nis ant kapitalistų, kunigų ir niekino ti
kinčius žmones. Be jokios atgailos, smer
kė L.S.S. viršininkus, “Kovos” personalą, 
pray ar dž iuo damas juos “apertūnistais”, 
“ištižėliais”, kad nesukelia revoliucijos ir 
nenuverčia Amerikos kapitalizmo.

Tai anų laikų vienas iš daugelio intele- 
gentiškų karštakošių karštakošis. Šian
dien mes iš jų tik labai labai retą už
tinkame darbininkiškame judėjime, re- 
voliucijinėj arenoj. Tai kur jie dingo? 
Turėkite kantrybės ir tuoj mes juos ra
sime.

Net nusišypsoti prisiėjo, kuomet aš 
prisiminiau vieną vaizdelį, būtent: Vie
ną kartą, su to laiko veikimo reikalais, 
man teko nuvažiuoti pas tuos “revoliu
cionierius,” kurie net čieli keturi gyveno 
mažame kambarėlyje—komunoj. Jie ren
gėsi vakarieniauti ir jų vakarienė susi
dėjo iš vienos silkės, devynių su lupyno
mis išvirtų bulvių ir vieno nukniaukto 
kiaušinio. Celiauka išmieravę, ant uo
degos ir galvos po du veršku daugiau už- 
leidę, supjaustė į keturias dalis silkę ir 
astuonias bulves, be eksproprijacijos— 
pasidalino. O kiaušinio ir vienos bulvės 
likimą nutarė nuspręsti liosais. Kas iš
trauks degtuką su galvute—kiaušinis, 
degtukas be galvutės—bulvė, o likusios 
dvi pusės degtukų—nieko.

Man teko garbės laikyti pirštuose deg
tukus. Kiaušinį laimėjo šis, mane į sve
čius besivežantis kunigas. Bulvę laimė
jo ir tuoj čielą prarijo dabar save jau 
“ponu” besitituluojąs ir su darbo žmo
nėmis tik savo ofise tesikalbąs, Philadel- 
phijoj gyvenantis, daktaras K.

Man tų vaikinų, o kartu ir idėjos drau
gų taip pagailo, kad jų tai komunai pa
aukavau net 5 dolerius, kas tuose laikuo
se reiškė gausi auka, didelė parama. Taip 
pat ir ypatiškai prisieidavo jįios, kaipo 
moksleivius sušelpti, nors ir taip vadina
mos “paskolos” keliu, tačiau praktika pa
rodė tai? kad jei davei, tai ir dovanojai.

Šiandien anas ponas daktaras jau visai 
manęs nepažįsta ir vien tik už tai, kad 
aš jį viename baliuje pavadinau draugu, 
o ne ponu. Jo prigimtas akiplėšiškumas 
taip jį pavergęs, kad tas daktaras, už
miršęs ir paprastą džentelmoniškumą, 
visa gerkle pareiškė:

“Matote, gerbiamieji! šmakšt ir išlin
do, kaip kiaulė iš žirnių, kostumeris— 
draugas”.

“Labai atsiprašau, gerbiamas ponas 
daktare, nes jau buvau ir pamiršęs su 
kuom turiu reikalą. Tačiau akivaizdoje 
šios, gražios publikos, tenka pastebėti 
tamstai, kad radai daug už save džen- 
telmoniškesnę kiaulę, kuri nenorėdama 
sugadinti publikos skonį, vien kompli
mentą grąžina pačiam adresantui. Ir jei
gu ponas daktaras tą komplimentą pri
ima, nesusipratimą skaitau baigtu,” at
sakiau jam.

Nuo tada, ponas daktaras nepažįsta 
manęs, o aš—jo. Kunigas, kad ir per 
didelę bėdą, bet visgi įsiznaimino ir ve
žasi į svečius. Kiti du tos “komunos” 
nariai irgi tik savimi rūpinasi: vienas, 
nors ir vėžio eisena, bet įvežliojęs į 
daktarus, tik tūno savo ofise ir laukia su 
Saeijentu ateinančios, anot jo paties— 

vojkos, o ketvirtas, savo “revoliucijo
niškas” idėjas palaidojęs už turtingos 
pačios pančiakos, nei akių viešumoj ne
parodo.

Įvažiavus į garadžių ir išlipus iš auto
mobilio, kunigas mostelėjo ranka bažny
čios link ir pajuokavo: “Tai čia mano 
anglies kasykla, o čia, taip sakant—liz
delis.”

Dievo namas, tiesa, nedaug skyrėsi 
nuo anglies kasyklos — aprūkęs, apše
pęs, su ant kryžiaus pakartu Jėzumi ties 
durimis. Bet tas dievo sūnus ant tiek 
žvirblių paniekintas, kad. ant jo galvos 
ir erškėčių karūna uždengta didele žvir
blių mėšlo kepure. Bet už tai klebonija, 
tas, anot kunigo—lizdelis—kaip paloeius 
žėri.

Įėjus į kleboniją, visur minkšta, švaru, 
šilta, jauku. Kunigas, nusimetęs savo 
paltą ir imdamas manąjį, padrąsino: 
“Duokš paltą ir jauskis kai namiej. Tuoj 
viskas bus tvarkoje.”

Paskui patrynęs rankas, užsiganėdi
nančiai nusišypsojęs, paėmė tarpkamba- 
rinį telefonėlį, paskambino ir kuomet ten 
atsiliepė moteriškas balsas, kunigas pa
klausė :

“Ar viskas tvarkoj?”
“Taip,” atsiliepė tas pats balsas.
“Tai labai gerai... Aš turiu svečią, tai 

žinai ko svečiui reikia.”
Tai pasakęs, padėjo telefonėlį, patrynė 

rankas, paprašė sėstis, užfundino man 
cigaretą ir pats užsirūkęs, vėl prabilo:

“Aš labai esu užganėdintas, kuomet be 
jokio varžymosi, gaunu su laisvais žmo
nėmis pasikalbėti... Beje, jūs ir mano, 
taip sakant—gaspadinę. pažįstate. Ji irgi 
buvus socialiste ir spėju, kad labai bus 
patenkinta jus susitikus.”

“Argi ? Tai reiškia du velniai šventame 
kūne, ar ne?” _•

“Tikrai 'taip... Anot to posakio:— 
į<am arti bažnyčia, tai toli dievas.”

“O kam dievas glėbyj, tai velnias šir
dyj,” pridūriau aš.

Kunigas gardžiai nusikvatojo, o aš, pa
stebėjęs jo jau pusėtinai pražydėjusius 
plaukus įterpiau:

“Bet, Stasiuk. Tu ir gerą duoną val
gai ir be rūpesčių gyveni, o tavo galva 
jau daugiau apšarmojus, negu manoji.”

“Tai vis to varžymosi pasekmės. Me
luok ir nerausk, versk kitą tikėti į ką 
pats visai netiki, mylėk moterį, o nu- 
duok, kad jos bijai iš tolo.žodžiu sakant, 
lošk ant kiekvieno savo žingsnio ir dar 
būk geras artistas, Vincentai.”

Tuom tarpu įėjo butelį ir stikliukus 
ant lėkštės nešina, kresna, augšta krūti
ne, graži, pačiame moteriško subrendimo 
išsirpime, vyriškio aistrą prie savęs kaip 
magnitas traukianti moteriškaitė. Pen
kiolika metų atgal ji, tarsi gyvasis sidab
ras krutėjo darbininkiškame veikime, 
meno scenoj. Buvo gera artistė lošimuo
se, pirmaeilė dainininkė chore ir labai 
paslanki kituose darbuose.

Ir štai, šitame momente, kaip tik spė
jo mudviejų akys susitikti, taip vienos 
antras pažino ir ji, net aiktelėjus, ką tik 
neišmetė lėkštę iš savo rankų. Aš atsi
stojau ir ištiesiau jai savo ranką. O ji, 
padėjus lėkštę ant stalo, išskėtė abi ran
kas, lig norėdama pult man ant kaklo. 
Paskui susilaikius ir užraudus, pagriebė 
abiem rankom manąją ir spausdama ją 
kalbėjo:

“Kaip tai netikėtai toks nelauktas ir 
mylimas svečias? Koks tai netikėtas ir 
malonus susitikimas? Juk tai mano mo
kytojas, kunige... Mokė skaityt, rašyt ir 
lošt. Bet prašau sėstis.”

Susėdę ir ' 
liuko, šio ir to užsikąsdami, 
apie praeitį, praeities draugus ir šiaip 
prisiminimus. Ypatingai ji, kurią aš pri
siminęs praeitį, nei ne pasivėlinęs, pra
dėjau vadinti Anelkaite, teiravosi apie 
vieną, tai kitą praeities draugą bei drau
gę. Suprantama, vieni iš 
po velėna, antri pralobę, o treti

! DETROITO ŽINIOS
Vajaus ir Užbaigimui Žiemos 

Sezono Vakarienė

Šią vakarienę rengia ALDL 
D. 52 kp. ir LDS 21 kp. Mat, 
šios dvi draugijos visuomet 
kartu rengia parengimus ir 
vajus gauti narių j organizaci
ją. Vakarienė įvyks subatoje, 
gegužės 8 d., 7:30 vai. vaka
re, Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St. Vakarienė bus pa
gaminta iš įvairių valgių, sil
kių, rūgščių kopūstų, sūrio, 
kumpio ir šiaip visokių gar
dumynų ir gėrimų, šokiai prie 
puikios i^nuzikos.

Antras^(dalykas, tai aukščiau 
minėtų organizacijų vajus ga
vimui naiBų narių. Mes turi
me skaitlingai susirinkti ir ge
rokai apkalbėti, kaip galima 
būtų atsteigti buvusį skaičių 
narių į ALDLD 52 kp. savo 
laiku ji buvo viena iš didžiau
sių kuopų, ir turėjo su viršum 
penkis šimtus narių. Dabar 
dar toli šaukia iki tai skaitli
nei, o ji turi būt atpildyta! 
Taipgi LDS 21 kp. ir jaunuo
lių kuopos. Tokiu skaičium na
rių kuopose negalima pasiten
kinti. Ypatingai, kuomet De
troitas šuoliais žengia pirmyn 
organizavimesi. Todėl būkite 
visi šiame parengime! Pasišok
sime, pabaliavosime ir apkal
bėsime savo būtinus reikalus. 
Kviečia abiejų kuopų Komite
tas.

Packard Dirbtuvės Darb.
Laimėjo Balsavimus

Apskundė Miesto Valdžią ir 
Policijos Viršininką Pickerd.

Kovo 20 d. policija užpuolė 
cigarų dirbėjas, streikierkas. 
Kliksmas ir daužymas galvų 
moterims sukėlė apylinkės gy
ventojus. Anna Rziemkowski, 
išgirdus tą triukšmą, išėjo ant 
savo porčių pažiūrėti. Tuoj 
pripuolė policistas, nusiplėšė 
ją nuo porčių ir bjauriai su 
buože sužalojo moterį. Taip, 
kad moteriškei gerokai prisiė
jo pagulėti ligoninėj. Sudru- 
tėjus kiek, moteris apskundė 
miesto valdžią ir policijos vir
šininką Pickerdą ant $50,000 
nuoskriaudos. Darbininkų ad
vokatas M. Sugar sako, kad 
išalkusią žmonių kraujo para
zitų šaiką, ir sužvėrėjusius po- 
licistus būtinai turi piliečiai 
suvaldyti. Vinkšna.

Ragina Ginti Ispanijos 
Demokratiją

David McKenzie, komandie- 
rius tarptautinės brigados, bu
vęs Ispanijoj, kalbėjo Detroi
te. Nurodęs narsą ir didvyriš
kumą Ispanijos darbininkų, 
baisią padėtį jų likusių šeimy
nų ir bjaurų, barbarišką elge
sį fašistų, ragino remti viso
kiais būdais kovojančius dar
bininkus už demokratiją. De
troito darbininkai, priimkime 
tą patarimą šio karininko.

Šeškupis.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Kadangi United Shoe Wor
kers of America (CIO unija) 
įtaisė valgyklą, kurioj kasdie
ną duoda valgyti del 1,500 
darbininkų, ir krautuvę, iš ku
rios išduoda į namus dėl. apie 
dviejų tūkstančių streikuojan
čių darbininkų ir jų šeimynų 
visokius valgių produktus, tai 
fabrikantai ir jų bernai teisė
jai su kompanijų advokatais 
sumanė uždaryti tą darbinin
kų maisto šaltinį ir alkanus 
darbininkus su pagelba ašari
nių bombų, durtuvų, buožių 
policijos ir milicijos suvaryti 
į dirbtuves dirbti už dyką. Ba
landžio 24 d. padavė tam pa
čiam teisėjui Manser (kuris iš
davė “injunction”) peticiją, 
kad uždarytų valgyklą ir 
krautuvę.

Balandžio 25 d. įvyko Lew
iston City Hali milžiniškas 
streikuojančių darbininkų ir 
jų simpatizatorių susirinkimas, 
kuriame kalbėjo daug kalbė
tojų ir kada pasakė prakalbą 
Hapgoodienė, žmona Powers

I Hapgoodo, kad kapitalistai ir 
jų bernai tik peržengę per jos 
lavoną uždarys valgyklą ir 
krautuvę, tai minioj pakilo 
toks entuziazmas, kad visi, 
kaip vienas, stati sustojo ir 
padarė prižadą, kad ir jie vi
si paaukos savo gyvybę už 
vadus ir maistą. Ir jeigu ma
tys reikalą, tai ir barikadas 
pasistatys prie krautuvės ir 
valgyklos.

Kadangi fabrikantai dar 
nėra užmiršę kruvinosios sere- 
dos (taip dabar čia vadina ba
landžio 21 dieną) ir matydami

Packard dirbtuvės darbinin-
kai turėjo balsavimus: Ar Ap- 
vienyta Automobilių Unija yra 
pageidaujama šioje dirbtuvėje 
ir ar ji turi pirmenybę ? Iš . 
14,800 balsuotojų tik 2 tūks
tančiai su keliais šimtais bal
savo pries. Detroito juodašim
čiai suorganizavo vadinamą 
“Labor League” ir inkorpora
vę pradėjo šaukti visa gerkle, 
kad United Auto Workers

Iš Kovos Lauko

Jau bus daugiau, kaip trys 
savaitės, kaip čia atvažiavo 
valdiškos Darbo Santikių Ko
misijos narė Anna Weinstock, 
bet su ja čeverykų dirbtuvių 
magnatai nei kalbėti nenorėjo, 
nes jie jai pasakė, kad darbi- 
•ninkai greit sugrįš ir jokių 
taikintojų čia nereikia. Bet, 
kada teisėjas Manser išdavė

lenkdami stikliuką po stik- 
to užsikąsdami, kalbėjomės

Unija nėra inkorporuota, už 
nieką neatsako ir niekur ja 
negalima pasitikėti. Ir kito
kių purvų pradėjo drabstyti. 
Pareikalavo balsavimų, kuo
met Packard komp. pradė
jo derybas su A.W.U. komite
tais. Tikėjosi sudemoralizuoti 
darbininkus ir tuom daug lai
mėti, bet gavo špygą.

Tą vadinamą Labor League 
rėmė D. F. prezidentas Green 
ir buvęs A.W.U. prezidentas 
Dillon. Ponas Dillon lendžio- 
ja pas H. Fordą ir siūlo savo 
patarnavimą unijos klausimu, 
kad kaip nors išprovokuoti 
Fordo darbininkus ir pasitar
nauti Fordui, bet jis ir čia 
gaus didelę dūlę, nes Fordo 
darbininkai tūkstančiais stoja

“injunction” ir darbininkai 
seredoj, 21 d. balandžio po 
pietų išėjo masiniai, apie trys 
tūkstančiai, pikietuoti ir lau
žyti tą kapitalistų berno iš
duotą “i n j u n c tion”, ištiko 

j smarkus ir kruvinas susikirti
mas su Auburn ir state polici
ja. Ir kada tas mūšis nuskam
bėjo per visas Suvienytas Val
stijas, tai jau užgirdo ir Wa- 
shingtono valdžia ir prisiuntė 
dar du valdiškos Darbo San
tikių Komisijos narius, A. 
Howard Meyersą, ir Thomas 
J. Williams, su kuriais fabri
kantai jau pradėjo daryti kon
ferencijas. Mat, jie įsitikino, 

i kad darbininkai negrįš į dar
bą be laimėjimo.

Toliaus, balandžio 24 d.
į Auto Workers Uniją. Lietu- “Laisvės” pirmame pusi, tur-

ir mūsų kova prieš fašizmą. 
Mūsų lokalas trokšta, kad tik 
būtų pergalėti Ispanijos kruvi
nieji fašistai. \

Turiu priminti, kad anglia
kasiai labai nori žinoti apie 
Ispanijos karo pasisekimus. 
Kas rytas vienas kito klausia, 
“Kaip sekasi mūsų draugams 
Ispanijoje ?”

* C. Mainierys.

Jaunų mergaičių daugiau 
nusižudo Amerikoj negu 
berniukų, ale suaugusių 
daugiau atima sau gyvybę 
vyrų negu moterų.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavu5 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei 
kalui esant b 
padidinu t o k i < 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia 
voju Įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61tl

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

. BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui- 

; rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu- 
I liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 

~........... • Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški ReumatiŠki

tokią Didžiosios Francuzį Re
voliucijos ir Paryžiaus Komu-| liai( jNCrvų ir Abeinas Nusiip: 
UOS dukterų ir sūnų karingą Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor-
dvasią, tai balandžio 26 d. 
teisėjas Manser patvarkė, kad
valgykla ir krautuvė nebus už
daryta. Gamtos Sūnus. keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 

Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai

Renton, Pa.
United Mine Workers uni

jos lokalas laikė susirinkimą 
balandžio 17 d. Susirinkimas 
ilgai ir rimtai svarstė savo rei
kalus. Nors mūsų Lokalas No. 
1993 jau yra daug aukavęs 
pirmiau Ispanijos liaudies ko
votojams (pirmiau paaukavo 
$100), bet dabar ir vėl nutarė 
paaukoti iš iždo $200. Tai 
yra labai pagirtinas toks an-

ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 

ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokių ligų, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M. 

darbininkų kova yra taip pat 11 mes kalbame lietuviškai »

gliakasių darbas. Mat, mainie- 
riai supranta, kad Ispanijos

I DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
. čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROII, MICH.

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

viai darbininkai, neatsilikite, ! būt iš kapitalistinės žinių 
nes tai yra jūsų pačių reika-! agentūros paimtas pranešimas 
las. šermukšnis. sako: “Tarp areštuotų yra so

cialistas Powers Hapgood, injų jau gulėjo 
treti nedėkin

gos gyvenimo bangos nublokšti į užmirš
ties klonį. Tik maža dalelė tų praeities 
draugų, tarsi mažiutėliai laiveliai ban
guojančio j juroj plūduriavo darbininkiš
kame veiKime.

Taip mums besikalbant, bejuokaujant, 
ir bezyvinant dūšias, kad kūnas nepa
mestų, sužviegė telefonas. Kunigas pri
ėjęs, nusiKabinęs ragelį, pradėjo barstyti 
žodžius:

“Taip... O ar nieko nėra valgius ir 
prisirengus prie išpažinties ir sakramen
tų ? Tai gerai... Tegul daro atgailą už 
nuodėmes ir aš tuoj pribūsiu.”

“Kad juos velniai!” Užkabinęs ragelį, 
sukeikė kunigas ir išmetinėjo: “Kaip tik 
žmogus gauni smagesnę valandėlę laiko, 
tai šuo tuoj nudvėstu, jei koks velnias 
tavęs neperškadintų! Kokia ten farmer- 
ka, beeinu, kiaulienos persiėdus, susirgę, 
tai jau ir kunigo reikia. Kunigėli, mano 
motinėlė miršta, gelbėk jos dūšelę,” pa
mėgdžiojo jis ir nusispjovęs dadėjo: 
“Trauk velniai tave, tavo motinėlę ir jos 
dūšelę! Bet... šiaip ar taip, o važiuoti 
reikia... Nevažiuosi, numirs—velniai 
pradės rodytis gyvųjų akyse ir revoliu
cija parapijoj!”

(Bus daugiau)

GAUKITE “LAISVEI" 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

u

Hollywood, Calif.—Strei
kuoja 3,000 amatninkų-arti- 
stų prieš judamųjų paveik
slų kompanijas: scenų pri- 
rengėjai, tepliotojai, brai
žytojai, veidų nutaisytojai

(grimiruotojai) ir kt. Šau
kia prisidėt prie streiko ir 
judžių aktorius su aktorė
mis, kurių 3,000 priklauso 
Judžių Aktorių Gildijai 
(unijai).

Streiką veda Darbo Fede
racijos amatinės unijos. 
Streikieriai ypač reikalauja 
pilnai pripažint ją unijas.

dustrinės unijos organižTato-
Bjauriai Išprovokavo Parke 
Davis Dirbtuves Strėikierius

Sustreikavo Parke Davis 
dirbtuvės darbininkai. Labai 
daug moterų dirbo šioje che
mikalų ir gyduolių dirbtuvėj. 
Kompanija, policijos viršinin
kas Pickerd, visi geltonlapiai, 
pradėjo rėkti nesavais balsais, 
“kad streikieriai didžiumoje 
yra ateiviai, nepiliečiai, už
griebę dirbtuvę, kad naudoti 
narkotikus, kurių yra paga
minta labai daug. Kad Fede- 
ralė valdžia tuoj turi visus 
areštuoti ir deportuoti, iš kur 
jie yra atvažiavę. Tuoj sumo
bilizavo, arti tūkstančio polici- .
jos, išvaikė pikietą, ir prade- ^V0^‘
jo atakuoti streikierius, kurie 
smarkiai gynėsi plytom, bon- 
kom ir kitais įrankiais. Dalis 
moterų, išsigandusių, išbėgio
jo. ’18 ypatų suareštavo, kai
po narkotikų vartotojus. Ir ką 
policija ir detektyvai nedarė.

rius, ir keturi kiti streiko va
dai. Jie kiekvienas laikomi po 
$200 parankos iki teismo.” Tas 
pranešimas yra perdėm netei
singas. Iki šio laiko ne penki, 
bet 13 organizatorių yra lai
komi kožnas po astuoniais tūk
stančiais parankos. Du unijos 
advokatai — Arena, vietinis ir 
Grant iš Bostono — yra laiko
mi kožnas po keturių tūkstan
čių parankos. Nes kuris tik ad
vokatas stoja už darbininkus 
arba unijos vadus teisme gin
ti, tą tuoj aus areštuoja už suo
kalbį (conspiracy) ir padeda 
po dviejų tūkstančių paran
kos. Tuo būdu kapitalistų tei-

tus, kad jie teisme nestotų gin
ti unijos vadus ir darbininkus.

Viso iki šios dienos yya pa
dėta parankos šimtas septy- 
niasdešimts keturi tūkstančiai 
ir dar areštams nesimato ga- 

ven uCW.<u^ 1°- Mes dvylika “Laisvės” 
bet nerado nei vieno ateivio, skaitytojų ir ALDLD narių 

sukrapštėm. paskutinius cen
tus ir užstatėm savo nuosa
vybes už $31,500. Mažiausia 
paranka šiame streike tai vie
nas tūkstantis dolerių. Nes 
kapitalistai mano, kad darbi
ninkai ir inteligentai pristigs 

■parankų, ir tada jie galės už-

tame būryje ir nei vieno trupi
nio narkotikų suvartota. Nar
kotikai radosi ant trečio aukš
to streikierių užrakinti ir rū
pestingai saugojami. Ką ir pa- 
įys valdžios inspektoriai pri
pažino. Visi tapo išteisinti, ir 
dabar tirštai pikietuoja dirb
tuvę. Keletas streikierių yra | darę kalėjimuose laikyti vadus 
šankiai sužeisti. Tai bjauriau- ir kovingus darbininkus ir dar- 
sia provokacija, kokia Detroi- bininkai, likę be vadų, sugrįš 
te įvyko šiuo kovų metu. lį darbą.

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

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

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

Aberdeen, Wash

dirbtuvių 
kaip tai, 
C al if or n i-

“greenhauzę,” kurion 
visus savo taupinius.

Šalna.

Vietinis Board of Education 
paskyrė 
kandų, 
namams. darbininkų. Surinkta

CLEVELAND, OHIO
“Vilnies” šėrininkų ir skaitytojų 

susirinkimas yra šaukiamas antra
dienį, gegužes 4 d., 7:30 v. v. 920 E. 
79th St. Draugai malonėkite visi da- 
lyvaut, nes turim daug svarbių da
lykų aptarti kas liečia “Vilnies” da
lininkų suvažiavimą., taipgi, kviečia
me ir “Laisvės” skaitytojus dalyvaut.

$49,678.61 ant ra- 
dvejiems mokyklos

62, “International

Paraše V. ANDRULIS 64 puslapių; kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS; 
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
knygos parašytos paskelbusio 
Robinsono ir aiškiai, teisingai

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

KOMUNISTŲ PROGRAMA 
Prašalinimui Karų ir f ašizmo

* Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

fe

■ 3

Antradien., Gegužes 4, 1937 Puslapis Penktas

Draugiškas Bankietukas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 110-ta kuopa turėjo 
surengus nedidelį draugišką 
bankietuką balandžio 25 d.

Pagal kuopos tarimą, turė
jo būt bankietas su skaitymu 
paskaitos, parašytos draugės 
E. Vilkaitės. Bet delei man ne
žinomos priežasties, draugas, 
kuris turėjo skaityti tą pas
kaitą, nepriby^o į rengiamą 
bankietą. Belaukiant biskį su
vėluota, bet vistiek mūsų 
draugės, nudėję stalus skaniais 
valgiais, pakvietė draugus 
prie stalų.

Nedidelis būrelis draugų te
susirinko, nes bankietukas ir 
buvo rengiamas tiktai saviems 
draugams, kad pasikalbėti bė
gančiais klausimais — drau
giškai laiką praleisti.

Skaniai’pasivalgyta ir visai 
dykai, bet už tai esame labai 
dėkingi mūsų draugėms: A. 
Paulenkienei, R. Karsonienei, 
E. Mikalopienei, U. Daugirdie
nei ir M. Chuladienei. Jos ne
tik viską aukavo, bet ir ska
niai pagamino ir svečius pa
valgydino. Joms didelis ačiū!

Nežinau, kaip kitiems, bet 
man tai patiko tokis parengi- 
mėlis. Netik pietūs patiko, bet 
ir vieną naują narę į ALDLD 
44-tą kuopą gauti pavyko. 

• Įstojo į kuopą jauna draugė 
May Chuladutė. Ji gaus ang
lų kalboje puikias knygas.

Reikėtų tankiau tokios -rū
šies parengimų turėti; tik tu
rėtų būt truputį geriau prisi
rengta. Galima buvo turėti 
biskį programos, reikėjo turė
ti draugų išsireiškimus, trum
pas prakalbėles ir tam pana
šiai. Tuomet pats parengimas 
būtų turėjęs didesnį tikslą.

Dabar jau dvi jaunos drau
gės prisirašė prie Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos, būtent, Adelė 
Karsoniutė ir May Chuladutė. 
Kas bus sekantis iš jaunuolių ? 
Laukiame jūsų, jauni draugai 
ir draugės. Labai lengvas pri
gulėjimas prie šios kultūrinės 
organizacijos ir galima pasi
naudoti puikiomis knygomis.

J. M. Karsonas.

Mūsų Naujienos
Vietinio laikraščio “Eliza

beth Daily Journal” praneši
mu, tūla Mary Minarchenko 
Dudek reikalauja teismišku 
būdu atlyginimo net $300,000 
nuo vietinio graboriaus Stan
ley Sakowitz. Mary skundžia
si, jog Stanley papildęs visą 
eilę “negražumų” savajam 
automobiliuje laike jų pasiva
žinėjimo 1935 metais.

Balandžio 27 d. “Elizabeth 
Daily Journal” tilpo Standard 
Oil Co. viso puslapio aprašy
mas su dideliu tos dirbtuvės 
paveikslu. Dirbtuvė randasi 

. ant Bayway. Savo aprašyme 
Standard Oil Co., išdėsto vi
sas “labdarybės” tos kompa
nijos darbininkams.

Tikslas tos agitacijos tai su
laikyt savo darbininkus nuo 
CIO unijos, kuri varo smarkų 
organizavimo darbą tarpe 
aliejaus išdirbystės darbinin
kų. Kiek šiam reporteriui ži
noma, tai CIO organizatoriai 
jau yra atlaikę visą eilę mi
tingų prie pat Bayway dirbtu
vės vartų. Matyt, kad CIO uni
jos pastangos nėra veltui.

lio iš jų į darbą. Unijos pirmi
ninkas Blumenau sako, kad tu
rįs geriausių liudijimų savo 
skunde.

Visi bosai taip daro. Vienas 
dalykas gali priversti pildyti 
darbininkų reikalavimus, 
darbininkų vienybė.

Mirė Juozas Česnakas 
(Chesman)

Balandžio 17 dieną , mažai 
sirgęs mirė J. Chesman. Bu
vo virš 60 metų amžiaus, gyve
no pavieniai. Buvo laisvų pa
žiūrų žmogus. Jis buvo G. Ši
maičių giminaitis ir “Keleivio” 
leidėjo G. Gegužio draugas. 
Juodu sykiu ėjo mokyklon.

J. česnakas paėjo iš Lietu
vos Suvalkų rėd., šakių apskr,, 
Gelgaudiškio valse., Norkūnų 
kaimo. Buvo biednų tėvų sū
nus, bet vistiek tėvai pasisten
gė išleisti jį į mokyklą. Vė
liaus išsimokino daržininku ir 
gėlininku, o 1911 m. atvažiavo 
į Ameriką ir visą laiką dirbo 
“Greenhauzėse.” Vėliaus, 1931 
metais, pirko farmą, ir uždėjo 
savo 
kišo

^avo reikalavimus. Nors darbi
ninkai šiuo tarpu streiko neno
ri, bet jeigu bus priversti, tai 
turės ginti savo reikalavimus 
už žmoniškesnį pragyvenimą.

Deja, kai kuriuose darbinin
kuose dar stoka klasinio susi
pratimo, kaip parodė Plywood 
Venner Workers lokalo 2521 
mitingas. Lokalas gavo užkvie- 
timą prisidėti prie tarptautinės 
darbininkų šventės — Pirmo
sios Gegužės apvaikščiojimo. 
Po atsišaukimu buvo pasarašy- 
ta nemažai mūsų miesto unijų 
viršininkų. Pasirašę buvo ir 
mūsų lokalo 2521 prezidentas 
ir biznio agentas Henry Mo- 
rys. Bet didžiuma balsų atsi
šaukimas liko atmestas ir nu
tarta nieko bendro neturėti su 
tarptautine švente.

Aberdeenietis.

Bendro Draugijų Komiteto 
Vakarienės

Balandžio 18-tą įvyko nors 
neskaitlinga, bet jauki, drau
giška vakarienė, su gražia mu- 
zikale programa, kurią išpildė 
dd. bostoniečiai: J. Reinardie- 
nė, E. Žukauskaitė, St. Michel- 
sonas ir A. Audickas. Wor- 
cesteriečiai buvo suruošę net 
keletą įvairių parengimų šį se
zoną, kurių pelnas buvo skir
tas bei aukos rinktos Ispanijos 
kovotojams prieš fašizmą.

Worcesterieciai gražiai, 
nuoširdžiai šiam tikslui pasi
darbavo, sukeldami apie 600 
dolerių.

Todėl laikinai buvo apleis
tas Lietuvos .priešfašistinių ka
linių klausimas. Viršminėtos’ 
vakarienės dalyviai gražiai pa
rėmė Lietuvos priešfašistinius 
kovotojus, sumesdami $17. 
O rengėjai taipgi pažadėjo li
kusį pelną skirti šiam reikalui.

Gražiai pasirodė daininin
kai Reinardienė ir Audickas, 
pianu palydint Žukauskaitei. 
“Keleivio” redaktorius St. Mi- 
chelsonas savo trumpoj kal
boj jautriai ir nuosekliai nu
piešė Lietuvos darbininkų var
gą, priespaudą, jųjų kovas už 
būvio pagerinimą ir mūsų 
jiem paramos reikalingumą.

Aukotojų Sąrašas
Po $1 aukojo Kudarauskai, 

A. Balčiūnienė, Yelskis, K. 
Kosulis, F. Mozurka, J. Dau
gėla, A. Černius, J. Davidonis 
ir P. Butkevičia; po 50 centus: 

! A. Granickas, P. Banionis, F. 
Petrauskas, Z. Valančiauskas, 
Lukas, Sukackienė ir P. Pa- 
liavičius; po 25c.: Dvareckie- 
nė, A. Katkauskienė, S. Mi- 
chelsonas, Pačėsa, B. Mizara, 
O. Pilkauskas, J. Damikis, S. 
Jeckys, J. Petkūnas, „J. Trasi- 
kienė, W. Norkus, D. žemei- 
kis, L. Ausieiienė ir Janulis.

M. K. S.

Clevelande lankysis iš Airi
jos atvykęs kunigas Michael 
O’Flanagan. Jo maršruto mi
sija yra tame, kad pasidarbuo-: 
ti delei Ispanijos liaudies ko
votojų, sukeliant jų paramai 
pinigų. Mažai tokių kunigų 
randasi, todėl jį išgirsti bus la
bai svarbu.

Masinis mitingas, kuriame 
kun. O’Flanagan kalbės, įvyks 
gegužės 5 d., 8 vai. vakaro, 
Public Auditoriume.

Nuoširdžiausiai kviečiame 
visus lietuvius atsilankyti — 
o ypatingai raginame lietuvius 
katalikus šiame mitinge daly
vauti.

Įžanga bus tiktai 25 centai.
Komitetas.

Susitarę Septyni Vilkijos 
Gyventojai Sufabrikavo Te

stamentą ir už tai Visi 
Pasodinti į Kalėjimą 

1931 m. mirė Vilkijos valse, 
gyventojas Rimkus, kuris pali
ko 24 ha žemės. Rimkus mirė 
turėdamas per 90 metų am
žiaus ir paskutiniaisiais metais 
del senatvės buvo susilpnėjęs 
jo protas. Praėjus kuriam lai
kui po Rimkaus mirties velio
nies dukterys patiekė teismui 
testamentą prašydamos patvir
tinti. Tuo testamentu turtas 
buvo užrašomas tuodviem Ri- 
mkaitėm, kurios gyveno prie 
tėvo o kitiems velionies vai
kams, gyvenantiems atsisky
rus, nieko neužrašyta. Kilo įta
rimas, kad testamentas suklas- 
tuotas. Tardant paaiškėjo to
kios bylos aplinkybės:

Vilkijoje gyvena Jonas Be
leckas. Jis anksčiau gyveno 
Veliuonoj, paskui Turžėnuose, 
kol nuolat apsigyveno Vilkijoj 
ir čia atidarė restoraną. Prieš 
tai J. Beleckas buvo valsčiaus 
sekretorium, bet už žyminius 
ženklus turėjo bylą ir tarny
bos neteko. Beleckas toks žmo
gus, kad per paskutinius 10 
metų jis turėjo 45 kriminali
nes bylas; yra dar ir neišsprę
stų bylų. Tai viena velionies 
duktė ir kreipės į Belecką, kad 
sudarytų ūkio paveldėjimo 
dokumentus Rimkui jau mirus. 
Beleckas vos sugrįžo iš kalėji
mo bausmę atlikęs ir tapo 
“notaru”: vieną dieną pasi
kvietė į savo restoraną “testa- 
torius,” testamento liudytojus 
ir testamentas buvo sufabri
kuotas.

Kai nusikaltimas išėjo aikš
tėn, tai visi to testamento ga
minimo dalyviai būvį) patrauk
ti tieson, betgi apyg. teismas 
juos visus išteisino. Prokuroras 
padavė apel. protestą, kurį už
vakar apel. rūmai ir sprendė. 
Rūmai apyg. teismo sprendimą 
panaikino ir nubaudė Joną 
Belecką trejais metais sunk, 
darbų kalėjimo, Antaną Bara
nauską, Juozą Mikuckį, Anto- 
sę Jurkšienę (velionies dukte
rį), Pranę Rimkytę, Joną Mik- 
niūną ir Juozą Marcinkevičių 
po devynis menesius kalėjimo.

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

6 d. gegužės-May, 8 vai. vak., 920 
E. 79th St. Nariai visi būkite susi
rinkime ir atsiveskite naujų narių, 
nes dabar laike vajaus yra nupigin
ta įstojimo duoklės. Nauji nariai, 
įstodami gaus knygų, senesniųjų ir 
naujesniųjų laidų ir taip pat žurna
lą “šviesą.” Po susirinkimo bus 
skaitoma paskaita apie Puškino gy
venimą ir jo nuveiktus darbus. To
dėl prašome visų, kurie tik žingei- 
daujate išgirsti apie Puškino gyve
nimą, dalyvaukite šiame susirinki
me. (105-107)

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Abi 
D-ro 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų painoky- 

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

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.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Nauja Literatūra

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Local
Brotherhood of Bookbinders,” 
įnešė skundą į vietinį “Regio
nai Labor Relations Board” 
prieš Marcalus Mfg. Co., už 
sulaužymą sutarties.

Mat, minėto j dirbtuvėj ėjo 
dviejų savaičių streikas. Eko
nominės sąlygos darbininkams 
turėtų būt pagerintos, pagal 
sutarties. Dabar eina balsa
vimas Marcalus darbininkų, 
kur prigulėti: kompaničnoj, 
ar tikroj unijoj. Bosas Marca
lus pradėjo terorizuoti 
ninkus, ir nepriimdinėt

darbi- 
dauge-

Visokios Naujienos.
čionai atsibuvo viešos pra

kalbos (turėjote pažymėti ka
da. — Red.). Kalbėjo Anna 
Louise Strong, kuri nesenai su
grįžus iš Ispanijos. Buvo ren
kamos aukos parėmimui Ispa
nijos 
$99.75.

Darbai šiuo laiku eina gerai, 
dirba dviem ir trim pakaitom. 
Visi darbininkai organizuoti 
ir per tūlą laiką eina derybos 
su darbdaviais. Federation of 
Wood Workers unijos reika
lauja 10 centų daugiau į va
landą ir geresnės sutarties. Bęt 
darbdaviai pridėjo tiktai sep- 
tynius ir pusę cento. Bet visos 
unijos reikalauja dar tų dvie
jų centų ir pusės pakėlimo. 
Kaip tos derybos užsibaigs, 
sunku pasakyti, bet darbinin
kų atstovai griežtai laikosi už

Iš Darbininkų Judėjimo. 1
Johns Manville Asbestos Co. S 

darbininkai išėjo į streiką ba- | 
landžio 22 d. po vadovyste | 
CIO unijos. Tenai dirbo apie 4 
penki šimtai darbininkų. Visi | 
jie susirašė į uniją. Reikalauja 1 
didesnių algų ir geresnių dar- < 
bo sąlygų. Bet bosai nenorėjo | 
nei girdėt apie darbininkų į J 
reikalavimus. Geriau fabri- < 
kantai uždarė dirbtuvę. Ant V 
nelaimės balandžio 24 d. išti- 1 
ko gaisras, kuris padarė nuos- J 
tolių už 40 tūkstančių dolerių. 
Tai greičiausia bėda bandys 
suversti ant streikierių. Tai jau < 
tokia kapitalistų taktika: pa- | 
tys ką nors tokio bando pada- 1 
ryt, o paskui stengiasi suver- < 
sti ant darbininkų.

Ši kompanija turi 
‘ir kitose valstijose, 
New Jersey, Ohio,
joj, Illinois, Pennsylvania. Tai I 
patartina, kad ir tų dirbtuvių S 
darbininkai stotų į pagelbą 1 
mums. Mes turėtume visi strei- I 
kuoti kartu ir reikalauti ge- « 
resnio uždarbio ir geresnių są- 1 
lygų darbe. Turime reikalauti J 
trumpsnių darbo valandų ir < 
pripažinimo unijos, kuri ge- 1 
riausia gina mūsų reikalus. j

The White Mountain 1
Frezer Co. L

ši dirbtuvė yra liejykla. Te- • 
nai dirbo apie 150 darbininkų. 1 
Buvo neorganizuota. Darbinin- į 
kams mokėdavo tiktai po 40 
centų į valandą. Darbas gi 1 
sunkus. & I

Darbininkai matydami, kad < 
audinyčiose pakėlė algas — Į 
nors nedaug, bet vis geriau, i 
kaip nieko, nutarė pareikalaus « 
ti 25 centų ant dolerio dau- 1 
giau. Kompanija nesutiko iš- j 
pildyti reikalavimą. Tuomet j 
darbininkai metė darbą ir iš- 1 
ėjo į streiką. Susirašė į CIO J 
uniją. O fabrikantai uždarė j 
dirbtuvę ir dabar jau penkios _ 1 
savaitės praėjo ir neduoda j 
darbininkams jokio atsakymo..

Draugai darbininkai, orga- 
nizuokimės į CIO unijas, ku
rios padės mums išsigelbėti iš 
kapitalistų priespaudos. Kada 
mes būsime tvirtai organizuoti, 
tai ir kapitalistai su mumis ge
riau skaitysis. P. B. J.

WASHINGTON.—Roose- 
velto patiektas ekonominio 
biudžeto projektas kongre
se išmes iš darbo 500,000 
WPA darbininkų, jei bus 
priimtas. Bedarbių organi
zacijos kovoja prieš tai.

Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ
ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną- 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?
Paraše A. M. METELIONIS.

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

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

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

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

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

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

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

Lietusių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į. oŲsą 

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

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

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

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

1
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Antradien., Gegužes 4, 1937

NATURAL - LAX - HERB TEA

12 HERBS
MEDI- IN
CINAL 1 BOX

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. -T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. ,

Šį ketvirtadienį, 6 d. gegužės Įvyks I 
LDS 1-mos kuopos susirinkimas, i 
“Laisves” Svet., 8 vai. vak. Visi na- z 
riai būtinai dalyvaukite, ir užsimo
kėkite už duokles. Kurie bus susi
rinkime, gaus naują knygą “Parazi
tai” parašytą Dr. A. Petrikos. Tod"l ' 
kiekvienas narys ii’ narė dalyvauki- j 
te ketvirtadienio vakare. — L. K.

Puslapis šeštas

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Iii'#

Iš Meilės” Perstatymas Visais 
Atžvilgiais Pavyko

IB

$

&

Sekmadienio popietį, Labor 
Lyceum, įvyko senai lauktasis 
Lietuvių Liaudies Teatro per
statymas veikalo “Iš Meilės”, 
vadovaujant artistui Jonui Va- 
lenčiui. Vaidinime dalyvavo ir 
Aido Choras bei jo Aidbalsiai 
su dainomis ir kaipo jaunimas, 
vadovybėje savo mokytojos 
B. L. šalinaitės.

Kreditas šiom dviem orga
nizacijom už sutartiną veiki
mą, nes bendrai veikdamos 
viena kitą papildo ir kelia 
meną.

Perstatymas pavyko visais 
atžvilgiais. Publikos, kaip to
limų meno mylėtojų, taip vie
tinės, prisirinko gana pilna 
Labor Lyceum. Tas liudija, 
kad Lietuvių Liaudies Teatras 
rūpestingu gerinimu lietuvių 
teatro pradeda išsidirbti sau 
vardą ir kad publika taip pat 
pradeda kas kart labiau jų 
triūsą įvertinti.

Vaidinimas atlikta artistiš
kai; tą patį galima pasakyt ir 
apie scenos prirengimą ir kos
tiumus.

Vienintelis dalykas, apie 
ką publika veik unisonu (ir 
teisėtai) skundėsi, tai vis dari 
negalėjimas girdėti tūlų ak
torių. Pavyzdin, Sorės-Marės 
aukštai dramatiška padėtis 
būtų radus publikoje daug di
desnį įvertinimą, jei girdėta 
žodžiai. Gi tylų skausmą ne 
visi pajėgia suprasti, ypatin
gai iš toliau, iš kur ir veido 
išraiška jau ne pilnai beįma- 
toma. Deja, jos kalba buvo 
girdima tik aukščiausiuose to
nuose. Biskelį trūko garsumo 
ir Leibai. Jonui reiktų karš
čiau, švelniau mylėti, kol mei
lė buvo.

Nežiūrint čion minėtų bei 
neminėtų menkesnių pastabė
lių, vaidinimas atrodė gyveni
mu ir ne tik moterys, kurioms 
paprastu būdu kredituojama 
ašaros, bet ir vyrai apsiašaro
jo—ir pasijuokė tarp ašarų, 
nes ir dramatiškiausiuose mo
mentuose buvo įterpta tokių 
dalykėlių, kurie vertė šypso
tis.

Leibos, nelaimingo žydo tė
vo rolę, nuo kurio pabėgo 
duktė Sorė, artistiškai vaidi
no Pijus Petrauskas. Pabėgę- 
lės-perkrikštės ir saužudės dėl 
nevykusios meilės dukters So
rės-Marės rolę jautriai, gražiai 
vaidino Adelė Rainienė. 
neištikimo vilioklio vyro Jono 
rolėje buvo Arnas Dubin, ku
riam ypatingai vyko aštriose 
rolės dalyse. Jono suviltos, 
kerštingos Danutės rolėje 
Amelija Jeskevičiūtė buvo gai-' 
Ii liūdesyje ir žiauri keršte, 
pilniausia įsigyveno. Albina 
Daugėlienė atvaizdavo tikrai 
padorią, Marei užjaučiančią 
uošvę. Taip pat J. Lazauskas 
tiko tėviško nelaimingųjų ra
mintojo ir užtarėjo Briedžio 
rolėj. Gyvai ir gražiai vaidino 
Aldona Šertvietytė Leibos tar
naitės ir Sorės-Marės draugės 
rolėj.

Tiek apie didžiąsias roles, 
kurios sudarė veikalo branduo
lį. Bet mažosios rolės irgi at
liko savo, nes buvo pagirtinai 
atliktos. Pavyzdin, ubagai ir 
kaimiečiai, rodos, trumpai pa
sirodė, bet jie atrodė ten la
bai reikalingi. Tas pat reikia 
tart apie giesmininkus Aidbal- 
sius ir jaunimą — Aido Cho
rą, taipgi muzikantus. Didžiu
ma dainų (apart vienos) gir
dėjosi iš už scenos, taigi, cho
res buvo nematomas, tačiau 
jis atliko svarbią rolę.

Kaimiečių trumpose rolėse 
lošė May Ramoškaitė, Albina 
Depsiūtė, J. Visockis, Nik Pa
kalniškis, A. Zablackienė, U. 
Bagdonienė, A. Pakalniškienė, 
J. Veličkutis, P. Baranauskas, 
A. Karčiauskas, taipgi ubagai 
-— D. Veličkietė, M. Paukštie
nė, J. Lelešius, P. Dumblis. 
Muzikantais buvo J. Dirgin- 
čius ir Ad. Jezovitas, akompa
navo šalinaitė.

Nuoširdžiai linkėtina Lietu
vių Liaudies Teatrui sekmin-

gai gyvuoti ir duoti mums dau
giau taip artistiškai priruoštų 
vaidinimų, o meno mylėto
jams išmokti dar gražiau pa
remti artistų didelį pasiaukoji
mą auklėjime lietuvių liaudies 
meno.

Apart skaitlingos vietinės 
publikos teko sueit žemaičius 
ir Mankienę iš Waterbury, 
Conn. Jie, beje, jau pribuvo 
šeštadienį, kad pamatyt ir di
dįjį Gegužinės Paradą. Iš 
Bridgeporto buvo dd. Arison, 
Valatkai. Iš Stamford-Liau- 
danskienė. Iš New Haven — 
Medeliai, Tumosai, Rudmonie- 
nė, Didžiūnas, Kazlauskienė, 
Masionienė, šoliunienė. Iš Wil
kes Barre—J. Surdokas. New 
Jersey ir Long Island turėjo 
skaitlingą atstovybę. Veikiau
sia buvo ir daugiau svečių iš 
minėtų ir iš kitų kolonijų, tik 
nepakliuvo šio reporterio ži
nion. Rep.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Vakarienė

kredito 
žiponai 
vietose 

darban.

Iš Lietuvių Kriaučių 
Susirinkimo

bus jau pabaigę ir nieko ne
veikia, ,o kitos jau pradeda 
dirbti žieminius aprėdalus, bet 
darbas dar nėra įsisiūbavęs.

Frydmanas, kurio darbą 
dirba trys lietuviškos šapos, 
bandė savo žiponus atiduoti 
siūt kitam kriaučiui, bet pasi- 
dėkavojant Holanderiui, Gol
dui, žinoma priklauso 
ir pačiam Bubniui, tie 
tapo aplikdyti senose 
ir tikimasi greit leisti

Stapičius ir Pakėlimai

Kaip jau visiems žinoma, 
kad kriaučiai gaus algų pakė
limą, dvyliktus nuošimčiu nuo 
15-tos dienos šio mėnesio. Ka
dangi 15-ta diena įpuola į 
šeštadienį, tai stapičius (susto
jimas) prasidės 17-tą dieną— 
pirmadienį, ar jis bus trumpas 
ar ilgas — dabar sunku pasa
kyti.

Apie pačius pakėlimus buvo 
kalbėta unijos centre, kad pa
kelti dešimtą nuošimtį visiem 
lygiai, o antrą palikti dapil- 
dymui nedamokamų sekšinų 
(dalių), bet kiti nurodė, jog 
paliktas nuošimtis sudils bosų 
ir delegatų kišeniuose ir tie 
sekšinai vistiek nieko negaus, 
tad parankiausia duot visiem 
lygų 
stovi

Šiandien jau antradienis — 
penkios dienos beliko iki mūsų 
rengiamo Uankieto. Kas mano 
būti tame parengime, jau įsi
gijo bilietą išanksto, o kurie 
dar neturite bilietų, .tai steng- 
kites nusipirkti juos anksčiau 
ir sumažinti rūpestį rengimo 
komisijai, kuri tars jums ačiū 
už širdingą paramą ir drau
giškumą.

Ta vakarienė yra rengiama 
ne privatiško žmogaus, arba 
žmonių, bet Kompartijos Lie
tuvių Frakcijos, o ta organiza
cija rūpinasi visų darbininkų 
reikalais kovų lauke; taigi, 
draugai ir draugės, jūs parei
ga yra ateiti ir paremti savo 
centais tą darbo žmonių kovų 
vadovą.

Visi nepamirškite 9 d. ge
gužės. Vakarienė bus “Lais
vės” svetainėje.

Reng. Komisija.
s

28Trečiadienį, balandžio 
d., Lietuvių Kriaučių Amalg. 
Unijos 54-tas Skyrius laikė su
sirinkimą, Liet. Piliečių Kliubo 
svetainėje. Kriaučių buvo ma
žai susirinkę, bet ir tas nedi
delis skaičius aptarė savo bė
gamus reikalus, koki buvo pa
dėti ant dienotvarkės lakšto.

Iždininkas ir sykiu finansų 
sekretorius pranešė, kad nuo 
pradėjimo rinkti paskolos iš 
skolininkų — jau sumokėta 
skyriaus iždan $149. Šita su
ma pinigų yra tik maža dale
lė, palyginus kiek dar jų ran
dasi pas žmones, tačiaus ma
noma, jog laikui bėgant bus 
viskas išmokėta.
Jaunų Kriaučių-Sportininkų 

Reikalais.

Sportininkų Kiubo pirminin
kas F. Milašauskas aiškino su
sirinkimui, kaip jo nariai lai
mėjo basketball čampionatą, 
gaudami $100 vertės sidabrinę 
stovylą, vaizduojančią sporto 
žaislininką, stovintį ant vienos 
bolės, o kitą, pasirengęs mes
tis lošiui. ' 
dar nėra jaunų kriaučių pa-

pakėlimą. Mūsų skyrius 
už lygų pakėlimą.

J. Nalivaika, 
Skyr. Koresp.

Užklupo Burleskus 
Ir Jų Aktorius

Central Brooklyn
LDS 46-tos kuopos susirin

kimas bus trečiadienį, gegužės 
5, 7 vai. vakaro, 79 Hudson 
Ave. Visi nariai būkite.

Valdyba.

Negali Sykiu Džiaugtis 
Scenerija ir Saugumu

PARDAVIMAI
Parsiduoda galiūno 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 Ave., lip- ! 
kite vienais trepais į viršų klausti ; 
informacijų.

(103-105)
Parsiduoda saliūnas, 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 G-1383.

(103-105)

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

(93-110)
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Valgykite Medų
“Laisvė” tik dabar vėl ga-< 

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

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

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

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

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

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

Da.ugelis motoristų naudo
jasi proga Pirma Pamatyti 

Dundėdami švel
niais, gerais vieškeliais jie 
džiaugiasi modernišku gyveni
mu. Bet, kaipo vaizdų jieško- 
tojai, jie turi būt labai atsar
gūs, nes vienas dirstelėjimas 
į šalį gali paverst malonumą 
tragedija.

Motoristam reiktų turėt 
minty štai kas: Nori gėrėtis 
scenerija — sustabdyk maši
ną tiesiojoj šalikelėj. Neban
dyk kėravoti automobilių ir 
gėrėtis vaizdais vienu ir tuo 
pačiu kartu.

Trafiko Stotis “I.”

Distrikto prokuroro Geogha- 
no įsakymu, ketvirtadienio va
karo 11 valandą policija už- Ameriką, 
klupo Brooklyno burlesko te
atrus. žvejoklės pasėkoj su
areštuota 11 “strip tease” 
aktorių ir trys teatrų mana- 
džeriai. Juos kaltina nepado
riuose perstatymuose.

Prieš “raidus” jau buvo už
sukta visa propagandos maši
na. Jau nekalbant apie repor
terius ir jų kameras, užšriū- 
buota ir kardinolas Hays, už
dėt štampą ant Geoghano dar
bo pareiškimu, kad burleskas 
esąs nepadorus.

Kas liečia jų padorumą ir 
nepadorumą galima pasakyt 
tiek, kad jie gali būti ir pa
dorūs ir nepadorūs, tačiau 
areštai aktorių ir kardinolų 
prakeiksmai dalyko nepakeis, 
kaip nepanaikino girtybės pro-

ACCOMMODATION

kalbama6 stovyla hibieininkų isteriką.

4

Iš Motery Vienybės BaliausLankėsi Svečiai— Zelankos

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Š.
pelno, bet pasi-
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

$2.50 
maši-

balius nutarta
Paradise svetai-

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

neatsiras smarkesnių, gabes-
Pardavėjam

Visi Lietuvių Komunistų

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUŠ

4 (UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam *

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenus) 

BROOKLYN, N. Y.

&
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Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

lonėkite ne vėliau šio trečia
dienio raportuoti komisijos na
riui St. Balčiūnui apie skaičių 
parduotų bilietų. Tas būtinai 
reikalinga žinoti vakarienes 
rengimo komisijai ir gaspadi- 
nems, kurie susirinks trečia
dienio vakarą galutinai aptart 
vakarienės reikalus.

' Komisija.

Svarbi Prelekciją ŠĮ 
Šeštadienį

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUŠ
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.
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stovi nuosavybė, — už ją dar frakcijos Vakarienes Bilietu 
6j1<u | turės grumtis du susirėmimu ' 

(bėgyje dviejų metų, ir jeigu
g «X. AZ Xs kJ X * 4-

nių lošėjų atimti čampionato Frakcijos rengiamos vakarie- 
ženklą ir garbę, tada jau bus ’ nes bilietų pardavinėtojai ma- 
ir Sportininkų Kliubo ir sky
riaus amžina atmintis. Sporti
ninkai rengia laikino laimėji-

I mo baliuką, kuriam skyrius 
nutarė duoti užkandžių ir gė
rimo.

Kai kas iš senesnių kriaučių 
l mano ir net kitiems šneka, kad 
dabartinė skyriaus vadovybė 
ėmė ir kažin kaip sujaunėjo, 
užsiimant vaikiškais sporto da
lykais. Tokis manymas yra 
klaidingas, nes visų unijų sky
riai turi savo sporto ir net dai
lės kliubus lavinimui jaunimo 
fiziškai ir protiškai, tad ir mū
sų skyrius negali atsilikti nuo 
kitų, nepaisant, kad ir išlaidų 
pasidaro.

Piknikas ir Balius

Kriaučiai turės pikniką Dex
ter Parke, 17-tą dieną liepos, 
tad susirinkimas išrinko F. 
Stanaitį pikniko pirmininku, o 
J. Nalivaiką sekretorium. 
Tžangą į pikniką nuskyrė 25 
centus ypatai, vaduojantis tuo- 
mi, jog piknikas nėra rengia
mas krovimui 
žmonėjimui.

Rudeninis 
rengti Grand 
nėję. Savininkas duoda svetai
nę veltui, bile tik būtų pas jį 
balius. Kairys, Vaitukaitis . ir 
Belskus rūpinsis baliaus rei
kalu.

Bubnio Raportas

Bubnys aiškino susirinkimui, 
kad lietuviškos kriaučių šapos 
vienos pavasarinio sezono dar-

Brooklyne lankėsi drg. A. 
Zelanka su sūnumi Eugenijų ir 
dukterimi Aldona iš Frack
ville, Pa. Jie matė veikalą “Iš 
Meilės,” plačiau susipažino su 
New Yorku ir “Laisvės” įstai
ga.

Draugas 'Zelanka apmokė
jo ALDLD kuopos duokles, at
sinaujino “Laisvę,” pasipirko 
medaus, saldainių ir paaukavo 
$1 Agitacijos Fondui ir 
“Laisvės” naujai raidžių 
nai.

Traukinio Primuštas
Parvažiavo Namo

William Scott, 22 metų, 
IRT subvės gelžkelio prižiūrė
toją, traukinys taip smarkiai 
smogė 137th St. stotyje, kad 
numetė toli pirmyn. Motorma- 
nas jį rado be sąmonės ir iš
kėlė nuo bėgių ant platformos. 
Pašaukta pirmoji pagelba ligo
nio iš j ieško j o, p o visą stotį, bet

šeštadienio vakarą Am. Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Moterų 81-ma kuo
pa rengia minėjimą Motinų 
Dienos su labai svarbia prelek- 
cija apie sveikatą. Prelekciją 
duos daktarė Aldona Šliupai- 
tė. Jinai aiškins apie vėžį, jo 
priežastis, pažinimą ir gydy
mą. Prelegentė tikisi turėt ir 
paveikslus, kurie padės klau
sytojams geriau suprast aiški
namą klausimą.

Apie Motinų Dieną kalbės 
kita žymi moteris veikėja. 
Prelekcija-prakalba bus 8 ge
gužės vakarą, “Laisvės” sve
tainėj. Moterys' ir vyrai kvie
čiami dalyvaut. Rep.

Pereito šeštadienio vakarą 
Moterų Vienybė suruošė savo 
pavasarinį balių Knapp Man
sion. Tai buvo maž daug vi
durnaktinio pobūdžio, nes pra
dėjo gana vėlokai ir baigė 
gerokai po pusiaunakčio. Pub
likos atsilankė nemažai. Ją 
sudarė veik išimtinai vietos lie
tuvių biznierių ir profesionalų 
šeimynos, kadangi ir virš mi
nėta draugija susideda iš šios 
srities moterų. Rengėjos turė
jo namie paruoštų užkandžių 
ir gėrimų. Svečiai praleido va
karą geroj nuotaikoj.

Rep.

nerado. Vėliau sužinota, kad 
Scott pats vienas parvažiavęs 
namo, 3109 Corlear Avė., 
Bronx, ir pasiskundęs motinai 
turėjęs “mažytį eksidentą”— 
nuėjęs gult.; ,
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SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS
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Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUŠ 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433S

....—

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUŠ
660 Grand Street, Brooklyn,

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