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dabar labai prieš dabartinę val-
egt į užsienį.
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Washington. — Taip va
dinamas Amerikinis Komi
tetas Ispanijai Gelbėti yra 
ispanų fašistų rėmėjai, sa
ko Ispanijos respublikos at-

ir viršlaikį padirbėti, 
daug ir svarbių žinių

visi jį kaip 
mulkintojai

JUDŽIŲ S T R EIKIERIAI 
SUŽEIDĖ 5 SKEBUS

Butler, Pa.—A. J. White
hall turi 75 sieninius laik; 
rodžius, daugiausia 75 iki 
100 metų senumo. Visi už
sukti ir eina.

Dieną Ir naktį milicija sau
go tuščias šapas. Važiavome su 
d. Plandūniu ir d. Janskausku- 
čiu jau vėlai naktį. (Jie nuve
žė mane į Portlandą). Tartum 
karo lauke kariuomenės prista
tyta.

Geri, širdingi draugai daug 
palengvina sunkų darbą. Mass. 
ir< Maine tokių draugų yra. Kai 
kur jie net ir nuveža į kitą 
miestą, kad nereiktų pačiam 
j ieškotis, vaikščioti po nežino
mas vietas.

Marlboro jaunasis Jokša ir 
Auburno Plandonis ypač daug 
pavežiojo.
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IŠMETĖ TROCKIAUJAN- 
ČIUS RAŠYTOJUS

Keliose vietose teko būti, 
kur tik 15 metų atgal esu bu
vęs. žymaus progreso padaryta 
per tą laiką, ypač kur mūsų or
ganizacijos veiklesnės.

Visoj Naujojoj Anglijoj tik 
ir kalbama apie CIO. Šis komi
tetas sparčiai organizuoja dar
bininkus į industrines unijas. 
Jis randa didelio darbininkų pa
sitikėjimo. Gerai eina organi
zavimo darbas.

Kai kurie seniau veikę, bet 
darbar jau “pavargę”, prakal
bų vakarą “gavo šaltį.” Mat aš 
tokius draugus pabaru už ne
veiklumą. Gal dėlto juos šaltis 
ir aptiko.

Well, galima jiems tiek pasa
kyti: “Aptingimas” visvien gy
venimą nepailgins.

Manau, reikia pažymėti, kad 
mitingai prasčiau išėjo Wor- 
cester’y ir Lawrence. Tam buvo 
viena kita ir neįveikiamų prie
žasčių, bet daugiausia kaltas 
prastas prisirengimas.

Pas mus jau paprasta, kurie 
dažniau-rengia prakalbas, pras
čiau prirengia. Tas nepaisymas, 
ant kits kito atsidėjimas.

Tai pagalios užbaigiau dešim
ties savaičių ilgą ir sunkų mar
šrutą. Pabaigoj mitingai buvo 
skaitlingi. Mat tų kolonijų 
draugai gerai rengėsi. Ir orga
nizavimas į unijas budina dar
bininkus, tai paskiausios pra
kalbos veik geriausia išėjo.

apie CIO darbą, apie streikus 
ir tt. Reikia daugiau rašyti ir 
apie patį CIO. Ne 
reikia supranta. O 
juk apmeluoja jį.

Apie CIO' žinias 
skaito, gaudo visi.

CIO jau labai įbaugino fab
rikantus, o čia dar kas ir isto
rinę uolą raudonai nudažė. 
Hearsto redaktoriai pajuos iš 
piktumo.

O Plymouthe, sako, vien apie 
tą įvykį—“raudoną šposą” ir 
tekalbama.

Visi Naujojoj Anglijoj “Lai- 
• svės“ korespondentai dabar tu

rėtų kad 
Yra tiek

Sekmadienio naktį kažin kas 
nutepliojo raudonai Plymoutho 
Uolą, ant kurios išlipę pirmieji 
pilgrimai, atvykę Amerikon 
1620 metais.

Reakcininkai rėkia, jog tai 
būsią komunistų darbas.

Vargiai komunistai tokiais 
šposais užsiims.

Plieno darbininkų industrinė 
unija — Amalgamated Associa
tion of Iron, Steel and Tin 
Workers — jau turi 492 loka
lus. Ji privertė 51 šapą pasira
šyti sutartį su unija.

Tai milžiniškas darbininkams 
laimėjimas.

Washington. — Unijistas gavo, Hobbs jį dar gulintį 
mainierys Jasper Clouse, iš mušė “bliakdžekiu.” Tatai

taipgi būdami kompanijos 
tarnai, tik šaipėsi, čia jau 
stovėdami.

Senatorių komisija klau-
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Auburn (Maine) eina didelis 
streikas. Užtraukta milicija. 
Piliečiai pabūgo, kad jiems teks 
lėšos padengti. Miesto majoras 
dabar teisinasi, jog jis milicijos 
nereikalavo; jo vardu kas kitas 
veikė: Jis tai net streikierių mi
tinge viešai pareiškė.

Mat, kaip tik žmonės ėmė 
priešintis, anoj pusėj nerimas
tis.
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KRISLAI
šposas.
Teisinasi, 
Užbaigiau maršrutą. 
Tas “šaltis”. 
Korespondentams.

Rašo V. Andrulis.

Maskva.— Japonijos-Man- 
chukuo kariuomenė vėl įsi
veržė per Sovietų sieną į Si
birą. Gegužės 2 d. vakare 
sovietiniai rubežiaus sargai 
pastebėjo grupę ginkluotų 
Japonijos ir Mandžurijos 
kareivių, įsibriovusių Sibi
ran, j vakarus nuo Chanka 
ežero. Įsiveržėliai ėjo to
lyn į sovietinį Sibirą.

Tuo tarpu kita japonų- 
mandžūrų karių grupė su 
kulkasvitidžiu .apsistojo ant 
pačios sienos, atkreipdama 
šautuvus ir kulkasvaidį So-

Mainierys Paliudijo Senatoriam, Kaip Anglies 
Kompanijos Šerifai Nušovė Jo Brolį Unijistą 

c

Hari an apskričio, Kentucky, ima^g šerifai, bet jiedu 
paliudijo tyrinėjančiai sena
torių komisijai, kaip specia
liai šerifai Bill Lewis ir 
Melvin Moore nušovė jo 
brolį; trečias šerifas primu
šė patį Jasperį. sinėjo ir P. Basshamą, mi-

Antras liudytojas geg. 4 nimos kompanijos vice-pre- 
d. buvo Lindsay Baker, zidentą. Jis, be kitko, pripa- 
mainierys _ Harlan Wallins žino, kad kompanija tris 

sykius per mėnesį leido sa
vo automobilius “laimėji
mui.” Vienas liudytojas pa
rodė, jog iš mainierių algos 
buvo atskaitoma po $1 už 
bilietą kiekvienam “laimėji
mui.”

Anglies kompanijos. Už 
dviejų savaičių po jo įstoji
mo į Jungtinę Mainierių 
Uniją, kompanijos samdy
tas padauža May nard 
Hobbs primušė Bakerį ge
ležgaliu. Kada Bakeris atsi-

Policininkas Juodas Legionie
rius Padegė Darbininkų 

Stovyklų Michigane
Pontiac, Mich. — Buvęs 

policijos seržantas W. A. 
Pierce liko nuteistas 3 iki 7 
mėnesių kalėti. Jis prisipa
žino, kad drauge su kitais 
juodaisiais legionieriais jis 
padegė Darbininkų Švieti
mo Stovyklą (kempę) 1933 
m. Pasirodo, jog Pierce, 
tarnaudamas policijoj, sy
kiu buvo ir “pulkininkas” 
slaptos juodųjų legionierių 
fašistinės draugijos.

Columbia Atsisako nuo Nazią 
Universiteto Iškilmių

Kankakee, Ill.—Apskričio 
teisėjas W. R. Hunter ne
duoda pilietinių popierų 
tiems sveturgimiams, kurie 
pritaria sėdėjimo streikams. 
Kiekvieno klausia, kaip jis 
žiūri į sėdėjimo streikus. 
Kas pasisako priešingas to
kiems streikams, tuoj gau
na piliečio popieras.

Teisėjas sako pamokslė
lius kandidatams į piliečius, 
būk sėdėjimo streikai tai 
esą “anarchija, įstatymų 

geno sukaktuvėse taipgi at- laužymas ir neamerikoniš- 
sisakė Yale, Princeton ir kas dalykas.”

New York. — Didžiausias 
Amerikoj, Columbijos Uni
versitetas atsisakė dalyvaut 
iškilmėse, kuriomis hitleri
ninkai apvaikščios 200 metų 
sukaktuves nuo Goettinge- 
no Universiteto atidarymo 
Vokietijoj. Columbijos Uni
versiteto prezidento Butle- 
rio atsakymas lotynų kalba 
bus pasiųstas Vokietijos 
nazių vyriausybei.

Nuo dalyvavimo Goettin- 
L 1 .sisakė Yale, Princeton ir 
daugelis kitų Amerikos uni
versitetų. Jie supranta, jog 
hitlerizmas yra mokslo ir 
kultūros neprietelius.

vietų pusėn.
Paskui japonai-mandžū- 

rai, artindamiesi prie Sovie
tų raudonarmiečių - sargų, 
atidengė į juos šautuvų ir 
kulkasvaidžio ugnį.

Sovietų sargai smarkiai 
atsakė šūviais iš savo pu
sės, ir privertė įsibriovė- 
lius pabėgt atgal į Manchu- 
kuo. Sovietų sargai paėmė 
daugį likusių gilzų nuo ja
ponų iššautų kulkų, kaipo 
įrodymą to jų naujo įsiver
žimo.

Milwaukee Majoras Atmetė 
Tarimą Priešingą Komu

nistams Kalbėtojams

Milwaukee, Wis.—Miesto 
taryba nusprendė neduot 
komunistam laikyt prakal
bas viešųjų mokyklų svetai
nėse. Socialistas Milwau
kee majoras Daniel Hoan 
atmetė (vetavo) tokį spren
dimą, kaipo priešingą šalies 
konstitucijai ir Vyriausio 
Teismo tarimams, padary
tiems Angelo Herndon ir 
Dirko DeJonge bylose.

Neduoda Pilietybės Pritarian- 
tiem Sėdėjimo Streikui

Unijistai Barberiai Sėdėji
mu Privertė Barbernes Pa

sirašyt Sutartį su Unija
Ottawa, Illinois. — Uniji

niai barzdaskučiai uždarė 
savo barbernes: pasidalinę 
į grupes, nuėjo į neunijines 
barbernes ir užsėdo visus 
jų krėslus. Tol sėdėjo, iki 
privertė savininkus pasira
šyt sutartį su unija.

Berlynas. — Vokietijos 
nazių spaudoj pasipylė plū
dimai prieš Angliją. Hitle
rininkai užsirūstinę, kad 
Anglija nesumezga artimų 
politinių santikių su Vokie
tija. Nazių laikraščiai netie
sioginiai grūmoja karine 
Vokietijos sutarčia su Ita
lija. Jie perspėja Angliją, 
kad jinai gali, girdi, apsi
rikti, manydama, kad prieš- 
fašistinės šalys yra stipres
nės

London. —■ 25,000 auto
busų streikieriai daro išimtį 
tik akliems, kuriuos sutinka 
pavežti.

Cumberland, M d. — Aps
kričio teismas užtvirtino 
žemesnio teismo sprendimą 
įkirst 10 rykščių Gilbertui 
Crabtree už pačios sumuši
mą.

JAPONŲ GELŽKELIEČIŲ 
SĖDĖJIMOSTREIKAS
Tokio, geg. 5. — Sėdėji

mu sustreikavo 1,000 gele
žinkelių darbininkų ir užsi
barikadavo geležinkeliečių 
kliube.. Reikalauja pridėt 30 
procentų algos.

Cockeysville, Maryland.— 
Nežinia kas pavogė seną 
600 svarų kanuolę, kurią 
advokatas B. F. B. Cockey 
laikė prie savo namo, kaip 
tėvo palikimą nuo 1812 me
tų karo su Anglija. Jo tėvas 
buvo Amerikos oficierius 
tame kare. Eina gandai, jog 
kanuolę parduota už $6 ko
kiai senų geležų krautuvei.

Maskva. — Sovietų Rašy
tojų Unija išmetė rašytojus 
AL Afinogenovą ir VI. Kir- 
šoną iš dramų skyriaus di- 
rektoriato. Jiedu su tūlais 
sėbrais skleidė trockinius 
“supratimus” liter a turo j. 
Kiršon dar įtartas. pinigi
nėse suktybėse.

Hollywood, Calif. — Per 
susikirtimą streikierių prieš 
judamųjų paveikslų kompa
nijas su skebais, penki ske- 
bai taip liko sužeisti, kad 
dabar gydosi ligoninėj.

Bruening Pakviestas į Har
vardo Universiteto 

Profesorius
Cambridge, Mass.— Har-: Hayashi pareiškia, kad jis 

vardo Universiteto valdyba'su savo ministeriais nesi- 
pakvietė į ekonomijos ir po- 'trauks iš valdžios. Hayashi 
Ii tikos profesorius dr. Hein-' su kitais armijos galvomis 
richą Brueningą, buvusį planuoja vykdyt fašistiniai 
Vokietijos ministerį pirmi- karišką programą, nepai- 
ninką, žymų tos šalies kata- sant seimo, kur 400 atstovų 
likų vadą. Naziams įsigalė- iš 466 yra yra griežtai nu- 
ius, jis buvo priverstas pa- sistatę prieš dabartinę val-

Šaunus Baskų Liau 
diečių Laimėjimai

Bilbao, geg. 5. — Baskai 
respublikiečiai, šiaurinėj 
Ispanijoje susprogdino tiltą 
tarp Bermeo ir Mundaca ir 
galutinai apsupo tūkstan
čius italu7 karių Bermeo 
miestelyj/ prie pat jūros. 
Šimtai fašistų prigėrė, šok
dami j jūrą ir bandydami 
išplaukt pas saviškius.

Padarymui žaibiškai, 
smarkią ataką, respublikie
čiai užėmė Urrumendi kai-

Nariai Užgiria Naikini
mą Beginklių Miestų
Anglijos atstovai tarp

tautinėj bepusiškumo komi
sijoj siūlė pasiųst atsišau
kimą Ispanijos valdžiai ir 
fašistams, kad nebombar
duotų benginklių priešo 
miestų, kaip kad naziai la
kūnai bombomis sunaikino 
“šventąjį” Baskijos miestą 
Guernicą.

Vokietijos ambasadorius 
J. von Ribbentrop, geguž. 4 
d., teisino ir gynė bombar
davimą tokių miestų. Jis 
sakė, būk “kartais tatai rei
kalinga, idant pasiekti kari
nių tikslų.”

Tam Hitlerio atstovui at
kirto Sovietų ambasadorius 
I. Maiski, pareikšdamas:

“Čia matosi bandymas pa
teisinti naujus žygius pana
šius į tą, kuris padarytas 
Guernicoj!”

Maiski karčiai pasmerkė 
masines žudynes prieš ne- 
kariškius gyventojus.

Mussolinis Planuoja “Greitą 
Pargalę” Kare

Roma. — Italijos valdžia 
paskyrė karo tikslams $250,- 
000,000 daugiau negu per
nai. Antrininkas karo mi
nisteris Al. Pariania neva- 
seime užreiškė, jog “Italijos 
karo planai reiklauja grei
tai ir griežtai laimėti per-

Suregistruot Visus Šaunamus 
Ginklus Amerikoj

Washington. — Jungti-, 
nių Valstijų teisdarystėa 
ministeris Cummings įnešė 
kongresui išleist įstatymą,, 
reikalaujantį suregistruot 
visus šaunamus ginklus ir 
skaudžiai baust už jų laiky
mą be leidimo.

Japonų Valdžia Nesiskaito 
Su Pažangesniu Seimu

Tokio. — Nors dabarti
niuose rinkimuose Japoni
joj išrinkta milžiniška dau
guma pažangesnių partijų 
atstovų į seimą, bet minis
teris pirmininkas generolas 

no viršūnę, į rytus nuo 
Amorebieta. Sukėlė savo ka- 
nuoles į tą augštumą, res- 
publikiečiai bombarduoda
mi perkirto fašistam Du
rango vieškelį, už 11 mylių 
į rytus nuo Bilbao. Jie taip
gi išmušė fašistus iš kelių 
kitų svarbių karinių pozici
jų. Tuomi žymiai aplaužė 
vadinamą fašistų “geležinį 
lanką” apie Bilbao. Associa
ted Press stebisi audringai 
smarkiais baskų žygiais.

Senatorius Protestuoja 
Prieš Fašistų Žudynes

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatorius Arthur 
Capper taipgi padėjo savo 
parašą po protestu prieš 
nazių ir Ispanijos fašistų 
padarytas skerdynes Guer
nicoj, Baskų krašte, Ispani
joj. Ten oro bombomis ir 
lėktuvų kulkasvaidžiais fa
šistai išžudė 800 iki 1,000 
vaikų, moterų ir kitų neka- 
riškių žmonių.

Protestą prieš tą fašistų 
žvėriškumą jau pirmiau pa
sirašė .vyskupas Fr. J. M. 
McConnell, Yale Universi
teto prezidentas Norman 
Angell, dr. H. Emerson Fos- 
dick ir daugelis kitų žymių 
Amerikos piliečių.

Ispanijos Fašistų Šelpimo 
Komitetas, Remiamas Ame

rikinių Bankininkų

stovybė Washingtone. Tas HudsQii Auto. Darbininką 
komitetas veikia išvien su o .. , v *
gaivalais, kurie paskutinė- i Streikas pries BOSU G1Z3 
mis dienomis išskerdė tūks- --------
tantį nekariškių Guernicos Detroit, Mich. — Vienas 
gyventojų ir oro bombomis 
sunaikino tą istorinį mieste
lį; tai komitetas, kuris ben
dradarbiauja su generolu 
Franco, uždraudžiančiu iš
kraustyt moteris, vaikus ir 
kitus nekariškius gyvento
jus iš Bilbao,—kaip kad pa
reiškia Ispanijos valdžios 
atstovybė Jungtinėse Vals
tijose.

Minimą fašistų rėmimo 
komitetą palaiko tokie ame
rikiniai fašistai, kaip New 
Yorko bankininkas O. H. 
Hammond ir kiti piniguo
čiai.

Reikalauja Pusiau Sumažint 
Šalpos Darbų Lėšas

Washington, geg. 5. — 
Kongresmanas Woo drum, 
narys atstovų rūmo lėšų ko
misijos, siūlo jau pusiau nu
kirst sumą prezidento Roo
se velto reikalaujamų pinigų 
pašalpiniams WPA dar
bams. Tų darbų administ
ratorius H. L. Hopkins sa
ko, jog Roosevelto nustato
ma suma $1,500,000,000 vie
šiems darbams visai nęra 
perdidelė, ir jeigu jinai būtų 
mažinama, tai reikštų var
gą ir kančias dideliam skai
čiui bedarbių šeimynų.

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

ANARCHISTŲ MAI 
ŠTAS BARCELONOJ

Perpignan, Franc.., geg*. 
5. — Pranešama, jog Kata-, 
lonijos provincijos valdžią 
Barcelonoj jau numalšino 
kruviną anarchistų sukili-,. 
mą, kuriame buvę 100 
menų užmušta ir daugelis 
sužeista. Anarchistai sukilę 
ypač todėl, kad centralinė 
Ispanijos valdžia paskyrė 1 
savo generolą kaip Katalo- 
nijos armijos komandierių 
ir kad keletas anarchistų 
buvo areštuota už pirmes- ' 
nes riaušes.

Anarchistai maištininkai 
buvo užėmę telefonų namą, 
kaipo savo “valdžios” cent
rą.

London. — Konferencija 
civilių tarnautojų, buvusių 
pasaulinio karo kareivių 
pasiuntė širdingus linkėji
mus laimės ex-karaliui Ed- 
wardui, Windsoro kunigaik
ščiui, jo būsimame vedybi
niame gyvenime su Simp- 
soniene.

Streikas prieš San Francisco 
Viešbučius Išvijo 6,000 

“Svečią” iš Hotelią
San Francisco, Calif, 

Streikieriai kietai pikietuo- 
ja šešioliką didžiausių mies
to viešbučių. 6,000 “svečių” 
beveik visi išsinešdino iš hq- 
telių negaudami aptarnavi-; 
mų.

Streikuoja 3,500 įvairių 
darbininkų ir tarnautojų. 
Pamatinis jų reikalavimas: 
tai įvest 40 valandų darbo! 
savaitę hotelių ofisų darbi-* 
ninkams ir pripažint jų

A7VUU11, ATAIDI. T

neunijinis darbininkas Hud
son automobilių fabrike, 
vaikščiodamas aplink, der
gė uniją. Dėl to sustreikavo 
darbininkai, reik alaudami 
prašalint tą bosų gizelį. Po
licija tuoj paėmė jį į savo 
globą ir išvedė laukan, sau
godama jį nuo streikierių.

Po dviejų valandų streiko, 
buvo padaryta unijos kon-. 
ferencija su bosais, ir per- ' ’ 
trauktas streikas. Vedamą , 
derybos, kas daryt sti'tilO 
kompanijos gizeliu.

Pravoslavą Velykos Maskvoj
Maskva. — Pasak New 

Yorko Times koresponden
to, tai pereitą sekmadienį, 
per senoviškas rusų pravo-' 
slavų Velykas, aplankę cer
kves 50,000 tikinčiųjų, dau 
giausia senyvų žmonių. Bet 
Pirmosios Gegužės Demon
stracijose dalyvavo 2,000,- 
000 maskviečių.

Vyriausybė nei šiaip lais
vi piliečiai niekur ir niekam 
nekliudė eiti į bažnyčias.

Velykų dienoj, iš antros 
pusės, buvo surengta eilė 
paskaitų ir prakalbų su re
ligijos kritika ir moksliš
kais aiškinimais pasaulio 
reiškinių.
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/ VBl Metų 1-ios Gegužės Šventė 
J Mūsą Laimėjimų Šviesoj

Kada ateina 1-ios gegužės šventė, mes 
paprastai darom santrauką mūsų atsie
kimų, mūsų laimėjimų, įvykusių per pas
kutinius metus. Šįmet mes galim paro- 
.dy.t plačioms masėms didelius mūsų at- 

~ siekimus. Aišku, kad tai nereiškia, kad 
per paskutinius metus nebuvo ir daug 
nedateklių, daug nepasisekimų, turėjome 
pavienių ir pralaimėjimų. Visgi mūsų 
laimėjimai ir darbininkų judėjimo atsie
kimai ir Komunistų Internacionalo bei 
pavienių jo sekcijų atsiekimai nulemia 
nej^ateklius ir pavienius nepasisekimus.

Didžiulius atsiekimus mes turim visa
me pasaulyj. Nors imam tuos atsieki
mus socialistinėj statyboj, kuriuos mes 
turim Sovietų Sąjungoj.

Pramonė dar smarkiau išaugo ir nu
žengė pirmyn. Transportas daug page
rėjo. Kolchozai dar labiau sustiprėjo. 
Materialinė ir kultūrinė darbo žmonių 
padėtis dar labiau pagerėjo. Sovietų 
Sąjungoj įvesta demokratiškiausia visam 
pasaulyj konstitucija, kuri garantuoja 
visiems Sovietų Sąjungos gyventojams 
darbą, poilsį, mokslą ir t. t. Iš kitos pu
sės sustiprėjo apgynimas šalies. Nei vie
na valstybė pati viena šiandien nedrįsta 

\ užklupt Sovietų Sąjungą, nes žino, kad 
ji tuomet sau sprandą nusisuktų. Bet 

W kartu nereikia užmiršt to, kad aršiausi 
darbo žmonių priešai, pirrdoj-'ėilėj fašis
tinės valstybės, Vokietija, Japonija ir 
Italija, tie karo kurstytojai, tariasi tarp 

4L savęs, kaip čia bendromis jėgomis už
klupt darbo žmonių šalį. Šiam jų dar- 

. bui kliudo Sovietų Sąjungos stiprybė ir 
taikos politika. Sovietų Sąjungos 

; taikos politika stiprina visus karo prie
šus įr visus tuos, kas nenori šiandien 
karu. Pirmose kovotojų del taikos eilė
se stovi Sovietų Sąjunga.

Kada Sovietų Sąjunga ir visi karo 
priešai veda kovą del taikos, karo kurs t y- 

E tojai nesnaudžia. Jie provokuoja karą. 
Jie provokuoja ir visokius nesusiprati
mus tarp valstybių, kad tik padidint ki- 

• virčius, vedančius prie karo. Be to di- 
įj džiausi karo kurstytojai karą jau pra- 
r dėjo. Pagrobus Mandžuriją, Japonija 

; įlipdo į Chinų žemę ir užgrobė nemažus 
jos plotus. Italija užgrobė Abisiniją ir 
žudo tos šalies liaudį, nenorinčią pripa- 

B žint grobikų jungo. Vokietija ir Itali
ja padėjo paruošt fašistinį sukilimą Is
panijoj, kad pasinaudojus gera proga 
užimt Ispaniją ir paskiau geriau pasi 

i ruoša naujiems karams.. Vokietija smar
kiai ruošiasi karui su Francija; Vokieti
ja įr Italija siunčia savo kariuomenę į 

: Ispaniją, sprogdina Mažąją Antantą, iš- 
V sijųjosę dirba Belgijoj ir taip toliau, kad 

tik'vjengviau būtų nugalėt Franci ją, pa- 
4 grofet mažąsias Europos valstybes, tame 
.'skaičiuj ir Lietuvą, o įsistiprinus pult 
į Sovietų Sąjungą. Hitleris ruošia fašis- 
I tinįįsukilimą Belgijoj, kad suskaldžius 

jų, paskui pagrobt ją dalimis. Tas pat 
daros; ir čechoslovakijoj, kurią Hitleris 
ruošiasi išsprogdint iš vidaus, panašiai į 
Ispaniją.

Kad susilpnint Sovietų Sąjungą, impe- 
. į rialistai seniau panaudodavo mandžūrus 

KToJimuose Rytuose, petliuriečius Sovietų 
Ukrainoj, bulak-balachoviečius Sovietų 

< Baltarusijoj, siuntė visokias bandas, šni- 
L,- pus, žalotojus. Pačioj Sovietų Sąjungoj 
| Tpanaudodavo antisovietiniai nusistačiu- 

sius specialistus, eserus, socialdemokra- 
tus menševikus. jDabar panaudoja troc- 

A'1 kietus, kurie iš tam tikros srovės darbi- 
fį įlinkų judėjime, klaidingos ir darbininkų 

judėjimui žalingos srovės pavirto į jon- 
bandą, parsidavusių ypkįetijai įr 

i®Japonijai ir nuėjusių tarnaut tų valsty- 
•wdbiu žvalgybose. Tuo pat metu fašistai 

plačiai panaudoja antisovietinę spaudą,
rS-'

kad per ją skleist visokius melus prieš 
Sovietų Sąjungą, šmeižt Sovietų Sąjun
gą ir ruošt ideologinę dirvą karui su So
vietų Sąjunga. Šiame darbe uoliai dir
ba, karą ruošiančių, fašistų naudai ir 
Lietuvos laikraščiai, ne tik toki kaip 
“XX Amžius” (“Rytas”) ir “Lietuvos Ai
das,” bet ir toki, kaip “Lietuvos Žinios.” 
“Lietuvos žinios” su dideliu kontr-revo- 
liuciniu skoniu talpina pas save visokius 
šmeižtus ir melagingas paskalas, nu
kreiptas prieš Sovietų Sąjungą. Tų visų 
šmeižtų vienas tikslas: iššaukt pasipikti
nimą Lietuvoj prieš Sovietų Sąjungą, pa- 
kirst simpatijas Sovietų Sąjungai pas 
vienus, arba pagimdyt abejones pas ki
tus, kad tik lengviau būtų fašistams pa
puošt karą prieš Sovietų Sąjungą ir pa
lengvint fašistams įtraukt į tą karą Lie
tuvos gyventojus. Kas šiandien Lietu
voj savo spaudoj šmeižia Sovietų Sąjun
gą, tas dirba Hitlerio naudai, to Hitlerio 
naudai, kuriam rūpi pagrobt ir Lietuvą. 
Mus nestebina, jei tą darbą dirba senų 
Lietuvos juodašimčių įpėdiniai, o taipogi 
visoki tamsūs žmonės ir stačiai žvalgy
bininkai - provokatoriai iš tautininkų 
“Lietuvos Aido” arba kademų “XX Am
žiaus.” Bet stačiai neleistina, kada tą 
darbą dirba, ir kitą kart net bjauriau 

• kaip tautininkai ir kademai, liaudininkų 
“Lietuvos žinios,” kuomet liaudininkų ei
lėse dauguma liaudies fronto šalininkai. 
Mums tuoj paaiškėja “Lietuvos Žinių” 
Volė, kada mes arčiau prisižiūrim į kai 
kuriuos liaudininkų vadus. Tarp jų yra 
nemaža lietuviškų eserų šalininkų, tų 
eserų, kurie jau Seniai susigiminiavo su 
trockistais ir dabar dirba trockistų-fa- 

' šistų naudai. Jie tai ir rūpinasi stot Lie
tuvoj Sovietų Sąjungos priešų priešakyj 
ir dirba Lietuvoj Hitlerio agentų darbą.

Ir kitose šalyse trockistai šiandien dir
ba ne tik fašistų, bet ir karo kurstytojų 
naudai. Aiškiausi paveikslą mes matom 
Ispanijoj, kur trockistai išsijuosę dar
buojasi liaudies fronto suskaldymui. Is
panijos liaudis taip sėkmingai kaujasi su 
fašistais tik todėl, kad komunistams va
dovaujant pasisekė sudaryt tvirtą liau
dies frontą. Tas, kam rūpi fašistų lai
mėjimas Ispanijoj, tur dirbt liaudies 

. fronto sudaužymui. Ispanijos trockigtaį 
ir dirba tą pragaištingą darbą. ;

Nesiseka tas darbas trockistams. 
Liaudies frontas Ispanijoj vis stiprėja. 
Liaudies fronto'sudarymas Ispanijoj ir 
ta sėkminga kova su fašistais—tai vienas 
didžiausių laimėjimų darbininkų judėji
me per paskutinius laikus. Jei ne liau
dies fronto sudarymas ir jo stiprinimas, 
fašistai Ispanijoj jau seniai būtų laimėję. 
Fašistų sukilimo pradžioj, 1936 metų lie
pos mėnesyj, beveik visa kariuomenė, be
veik visi ginklai atsidūrė fašistų ranko
se. Visą laiką Ispanijos fašistai gaudavo 
didelę pagelbą iš Italijos ir Vokietijos. 
Pradedant gi nuo 1936 metų gruodžio 
mėn., Italija ir Vokietija siunčia ir nuo
latinę kariuomenę į Ispaniją. Šiandien 
Ispanijos liaudis kovoja jau ne tik su 
savais fašistais, bet jau kariauja su Ita
lija ir Vokietija, kurioms rūpi pagrobt 
Ispaniją. Reikia dar pasakyt, kad Ang
lija lig šiol faktinai padėdavo Ispanijos 
fašistams, o Francija per politinius pirš
tus žiūrėdavo ir faktinai pritardavo įvai
rioms Anglijos priemonėms, ką ligšiol 
ėjo Ispanijos fašistų, Italijos ir Vokieti
jos naudai.

Ir nepaisant į tai, Ispanijos liaudis 
smarkiai kaujasi, atmuša puolimus ir pa
ti ne vieną kartą mušė fašistus. Nors 
imam garsų Italijos kariuomenės pralai
mėjimą Guadalajaros fronte. Tų pasise
kimų Ispanijos liaudis negalėtų turėt, jei 
ne liaudies frontas.

Ispanijos liaudies atsiekimai—tai Ko- 
minterno ir jo VII Kongreso taktikos, 
tai Ispanijos komunistų partijos nuopel
nai, kurie išmokino ir kurie padėjo ispa
nams sudaryt liaudies frontą ir kuriem 
rūpi to fronto stiprinimas ir laimėjimas.

Ne mažus atsiekimus tūr darbininkų 
judėjimas ir Francijoj. Ir čia komunistų 
pastangomis sudarytas bendras dąfbi- 
ninkų frontas ir platus antifašistinis 
liaudies frontas. Francijos liaudiniai pa

 

sisekė atmušt smarkius fašistų puolimus 
ir suteikt jiems didelius smūgius. Vy
riausybė Francijoj perėjo į liaudies fron
to partijų rankas. Darbininkai užkaria
vo ten didesnes algas, 40 valandų darbo 
savaitę, geresnį apdraudimą, dviejų sa
vaičių kasmetinį poilsį su alga ir t.t. Ir 
kitų darbo žmonių pūdėtis pagerėjo.

Kadangi ijr Ispanijoj, ir Francijoj liau
dies frontas buvo sudarytas komunistų 
pastangomis ir jo stiprinimui daugiau-

šiai darbuojasi komunistai, tai ir komu
nistų įtaka tenai vis auga. 1931 metais, 
Ispanijos revoliucijos pradžioj, komunis
tų partijai priklausė tik 800 narių; 1937 
metų kovo mėn. jau buvo apie 300 tūks
tančių narių. Komjaunimas’ ir socialisti
nis jaunimas metai atgal turėjo tik 45 
tūkstančius narių, o dabar jungtinis so
cialistinis jaunimas (įeina į Komunistų 
Jaunimo Internacionalų) jau turi dau
giau 250 tūkstančių narių. Be to, Kata- 
lonijos jungtinei socialistų partijai (ji 
susidarė iš komunistų ir socialistų susi
jungimo) priklauso 45 tūkst. narių. 
Franci jo j 3 metai atgal komunistų parti
jai priklausė 25-30 tūkst. narių; 1937 me
tų kovo mėn. jau priklausė daugiau 300 
tūkst. narių. Franci jos reformistinėms 
ir revoliucinėms profsąjungoms seniau 
priklausė apie vienas milionas narių; da
bar po profsąjungų susijungimo jau pri
klauso daugiau 5 milionų narių. Jei mes 
paimsim kitas Europos šalis, tai ir tenai 
mes matom darbininkų judėjimo stiprė
jimą, ir visur auga liaudies fronto šali
ninkų skaičius. Jis auga ir Lietuvoj. 
Nors didėja Lietuvoj fašistinis teroras, 
bet kartu didėja ir darbininkų judėji
mas. Fašistai panaikino visas profsą
jungas, o darbininkai, komunistų pamo
kinti, kuria slaptas organizacijas, vis 
plačiau panaudoja Darbo Rūmus kovai 
del savo padėties pagerinimo ir prieš fa
šizmą. Fašistams prisieidavo kai kurių 
streikų metu uždarinėt Darbo Rūmų pa
talpas, nes fašistai jau nepajėgdavo net 
su žvalgybos ir policijos pagelba darbi
ninkų suvaldyt. Fašistai įkūrė Darbo 
Rūmus kovai su darbininkų judėjimu, o 
darbininkai panaudojo Darbo Rūmų pa
talpas prieš fašistų valią ir kuria sekci
jas “prie” Darbo Rūmų kovai del savo 
klasės reikalų. Socialdemokratų ir liau
dininkų eilėse j ąuga simpatijos liaudies 
frontui, sėkmingai eina aukų rinkimas 
Ispanijos liaudies reikalams ir t. t.

Nemaži pasireiškė pasisekimai darbi
ninkų judėjime ir Š. Amerikos Jungtinė
se Valstybėse.. Vis platesnės darbininkų 
masės įsitraukia į streikų kovą . Geltonų
jų vadų įtaka profsąjungose puola. Di
delio pasisekimo tur ir darbininkų-far- 
mėrių partijoj šalininkai. Grestą. to su
stiprėjo komunistų partija. Dar nese
niai ji turėjo tik apie 10 tūkst. narių;

* i

1937 m. pradžioj jau turėjo apie 40 tūks. 
narių. Tai dar mažai, bet jau matom 
persilaužimą į augimo pusę.

Jei dabar paimsim Tolimus Rytus, tai 
ir tenai mes turim nemaža pasisekimų: 
Japonijos liaudies fronto šalininkų skai
čius didėją. Chinuose komunistų įtaka 
smarkiai išaugo. 1935 metais, Kominter- 
no VII Kongreso metu Chinų komunistai 
viešai paskelbė savo deklaraciją apie su
darymą plataus tautinio fronto kovai 
prieš Japonijos imperializmą. Nors ko
munistams priešinga spauda rūpinasi nu- 
tylėt tą pareiškimą, bet nepasisekė: Chi
nų komunistų mestas obalsis plačiai pa
sklydo ir susilaukė didžiausio pritarimo. 
Komunistams pradėjo pritart net Nan- 
kino kareiviai. Nankino pasiųstą Čan- 
siuliano kariuomenė 1936 metais atsisa
kė kariaut su Chinų Raudonąja Armija.

Komunistai pasiūlė sujungt visas Chi
nų jėgas kovai su Japonijos imperializ
mu. Komunistai prižadėjo pripažint cen- 
tralinę Chinų vyriausybę, jei ji bus de
mokratiniai sudaryta ir gins Chinų ne
priklausomybę. Komunistai prižadėjo 
sujungt Raudonąją Armiją su visa Chi
nų armija, klausyt bendros komandos, jei 
ji stos gint Chinų nepriklausomybę nuo 
Japonijos grobikų. Komunistai kovoja 
del Chinų vienybės, kovoja del Chinų lai
svės, kovoja del Chinų nepriklausomy
bės. Ir vis platesnės Chinų masės pri
taria Chinų komunistams.

Ir daugiau galima būtų parodyt mūsų 
atsiekimų darbininkų judėjime ir mūsų 
kovoj prieš fašizmą ir del taikos. Mums 
tur rūpėt, kad sekančiais metais dar dau
giau turėtume atsiekimų ir kad JL938 me
tų Pirmosios Gegužės šventę mes sutik
tume su dar didesniais laimėjimais.

Kad mes 1-ios Gegužės šventės dienoj 
peržiūrėsim mūsų nuveiktus darbus per 
paskutinius metus, tai mums nepakanka 
pasitenkint vien tuom, kad turim dide
lių atsiekimų. Ne, mes pažiūrėsim ir į 
tai, kiek dar yra pas mus nedateklių, trū
kumų, atsilikimų. Pamatysim tuomet, 
kad mūsų pareiga dirbt daug energin
giau, daug geriau, daug plačiau. Ir pa
matysim, kad mes privalom toliau dar 
energingiau vysty.t savo atsiekimus ir 
šalin t visokius trūkumus. Meą energijos 
pilnį .eisim vis pirmyn ir pirmyn, kad vis 
labiau stiprint darbo žmonių laimėjimus.

Z. Angarietis.

LIETUVOS ŽINIOS

'd

36Valandos ’’Laisves” 
Pastogėj

Korespondentų Konferencijoj
Dėka dienraščio administra

cijos ir redakcijos pastangoms, 
bal. 10 d., 1 vai. po pietų, už
ima vietą šios įstaigos kores
pondentų ir bendradarbių kon
ferencija. Suvažiavome diktas 
būrys (virš $0 draugų) iš apie- 
linkės, siekiančios 500 mylių 
tolio, nekalbant jau apie atsto
vą iš tolimos Chicagos. Važiuo
dami konferencijon nekurie ma
nėme (jų tarpe ir aš), kad 
menkai naudos bus iš to, nes 
juk tik d. Bimba išduos rapor
tą apie mūsų, korespondentų, 
silpnas puses ir, po to, i^rės 
“spyčių”, . kaip ateityje turėsi
me pasitaisyti tame darbe. Kiek 
liečia mane, maniau, kad ši 
konferencija bus ukazmę.

Bet begailestingai apsirikau 
ir apsirikome, kūrie taip pepsi- 
statem. Konferencijoj ne vienas 
d. Bimba pasirodė, bet visas re-' 
dakcinis personalas. Ir kas nu
stebinančio: vietoj, kad klau
sytis redaktųrių įsakymų, pies 
randame visišką liųo.sybę apį- 
kalbėjime dienraščio dvasingo 
turinio reikaluose. Ir mes kal
bėjome ir redaktoriai kalbėjo. 
Buvome visi lygūs, lyg vieno 
fabriko darbininkai, nors atlik
dami skirtingus darbus.

Ši bendra redakcijos ir ben*-' 
dradarbių konferencija užžie
bė savo prožektorių ir nušvie
tė visus kampus ir parodę, kaip , 
vieninga, kaip susiklausanti ir, ; 
i •_ ■
kų , šeimyna, kuri užsibrėžusi 
yra palaikyti dienraštį, įtą (line
lį žibintą darbo klasės kovose 
už būvį ir liaudie^ i 
konferencija parodė 
smetonplakiuį, ir 
žodžiui” ir visieips fašįHkm?> 
kad darbininkų laikraščio re

daktoriams, nesitituluojantiems

“ponais”, nereikia' taip daug 
vargti beredaguojant laikraš
čius, berašant kęrespondenci- 
jas, beelgetaujant ir bepras
miai ‘niūniuojant, kad negauna 
lašinių.

Pas mumis nėra ponų, nėra 
elgetų. Yra mūs daug ir visi 
atliekame savo darbą, šiaip mes 
įriamės tolyn plačiu ruožtu, pa
likdami fašistinius ponus užpa
kalyje, desperacijoj.

Tai pirma mano lekcija “Lai
svės” garbingoje šeimynoje, jos 
pastogėje.

Šėrininkų Suvažiavime
Bal. 11 diena. Didžiulė Pa

radise svetainė, čia susirinko 
“Laisvės” tvirtovės inžinieriai 
ir vairuotojai. Taip lygiai su
sirinko ir minia stebėtojų. Pa
našu į kokios valstybės kon
gresą. Kalbama, gvildenama 
dienraščio praeitis ir kritikuo
jama ji; dedami nauji pamatai, 
su dideliu rūpestingumu, atei
čiai, sekantiems metams. Ir vis ; 
tai daroma ne savo i 
naudai, bet darbo klasės naudai. 
Kada ėjo dienraščio finansinis 
klausimas, jo parama, tai ne 
tik susidomėjo inžinieriai ir 
vairuotojai, bet ir plačioji pub
lika, kuri buvo pasisavinusi vi
są erdvingą galeriją. Tas paro
do, kokiem tikslam ten publika 
buvo ir kokia ji buvo. Tai gar
bingieji šios tvirtovės rėmėjai, i .....

___ ______ r ______ ____ I Sėdi tėmytojas ir manai: kaip 
kaip 'žymiai didelė yra bolševį- giliai yra įkastas partiatas šios

nant, jau pradėjo plaukti svie
telis. Neėmė valandos laiko, 
kaip svetainė prisipildė pilnu
tėlė, “susitraukė į mažytę.” Su
kinėjiesi po šią tūkstantinę mi
nią ir klausi savęs: koks jos 
tikslas čia taip gausiai dalyvau
ti? Atsakymą surandi tame, kad 
liaudis myli savo dienraštį, savo 
įstaigą, savo darbo klasę ir to
dėl ją remia.

Tai trečia lekcija.
Išvada

Šios 36 valandos 
stambios lekcijos ne vieną per
tikrino, ypač tą, kuris atsilan
kė iš kųlopijos ir, kuris turėjo 
menką supratimą apie mūsų 
dienraščio įsišaknęjimą ir po- 
.puliariškunią bei santvarką jo 
vedime, redagavime. Kiekvie
nas, aplaikęs šias tris lekcijas 
ir išstudijavęs jas, supras, kaip 
teisingi yra raštai telpanti dien- 
raštyj, kaip brilijantiškai yra 
bešališki mūsų redaktoriai su 
oponentais ir, kaip didelis, kaip 
galingas yra mūsų judėjimas, 
o kaip mažytė, ir mizerna ir su
skurusi sklokutė ir fašistiniai 
abazėliai.

Kad kuoplačiausiai mes ko- 
i lonistai galėtume suprasti savo 

privačiai I J°s reikšmę, jos galią,

ir trys

p^Npygžys
Nubaudė žiaurų žmogžudį

Jau anksčiau “Lž” b.ųvo rašy
ta apie šiurpią žmogžudystę 
Panevėžyje: Juozhs Pabedins
kas plaktuko, peilio ir kitų įran
kių smūgiais, padarydamas apie 
125 žaizdas, nužudė savo žmp- 
ną.

Tai atsitiko praėjusių pųtų 
lapkričio 30 d. Ta,(įa pas Pabe
dinskus į vaišes atsilankė vietos 
gyventojai.: bendradarbis Puo
džiūnas, čiuga ir Pakštys. Ant 
stalo išdygo trys literiai degti- • 
nės ir trijų kibirų talpos stati
nė naminio alaus: Vaišės buvo 
pradėtos 3 v. p/p. ir laimingai, 
su dainomis baigėsi tik 6 v. v. 
Po tokios d°zo.s svetys Puodžiū
nas, nebepavaldydamas kojų, 
vietoje atsigulė. Kiti svečiai— 
Pakštys ir čiuga išsikepurnojo 
namo. Kai tik Puodžiųnas ųž- 

: migo, šeimininkai Pabedinskai 
j kažko susimušė. Kaimynų pa
kauktas policininkas Pabędins- 
kienę rado tik su mažomis gy
vybės žymėmis. Vežąjna į ligo
ninę, ji mirė.

Kada policininkas pradėjo 
vesti kvotą, Pabedinskas pasta
rajam pareiškė, kad visa tai kas 
įvyko yra jo šeimyninis reika
las.

Vietos upžiūrėjime konstatuo
ta negirdėtas nusikaltėlio žiau
rumas. Tarpdury sutiktas Juo
zas Pabedinskas rankose dar 
tebelaikė kraujuotą plaktuką. 
Kambary telkšojo didelis kraujo 
klanas. Čia pat gulėjo į penkis 
gabalus sutrupinta odos raižy
mo lenta, greta jų—sutrupintos 
naujos taburetės gabalai ir 
kraujuotas batsiuvio peilis. Vi
si šie daiktai, kaip matyti iš 
gydytojo—e k s perto parodymų 
buvo panaudoti velionę kankinti 
ir pagaliau nužudyti.

Į įvykio yietą greitai buvo iš
šauktas apskr. gydytojas dr. 
Didžiulis. Kai pastarasis atvy
ko,' Pabedinsko nervai buvo 
kiek “ataušę.” Jis kaip nieko 
dėtas gydytojui “draugiškai” 
siekė paspausti dešiniąją...

.Gydytojas, įdarydamas Pąbe- 
dinskienės skrodimą, konstata
vo, kad^Os kūpąs sužalotas įvai
riais įrankiais apie 166 smūgių 
ir apie 24 kartus durta peiliu, 
iš kurių vięnas smūgis buvęs 
mirtinas. Tuo smūgiu buvo pa
taikyta į krūtinės ląstą, sužalo
ta svarbus kraujo indas, nuo 
kurio Pabedinskienė per trum
pą laiką ir mirė.

Bylos svarstymo orėtų, 14-IV. 
Pabedinskas teisme laikės; įąbai 
šaltai. Kaltų prisipažino, bet tą 
kaltę retušavo tub, kad žmoną 
nužudęs vien dėl nesugyvęnimo. 
Žmona gyvenusi su svetimais 
vyrais, su jais nuolat girtau
davusi ir dažnai net į hamūs 
neatsilankydavusi. Visa tai jį 
išvedę iš lygsvaros ir jis priėjęs 
prie to, kad pasilikę ją nužu
dyti.

Apklausta eilė liūdijiiinkų, ku
rių keletas kaljnių, kurie ne
kokiomis spalvomis nupiešė ve- 
lionies asmenį, bet negeriau api
būdino ir patį nusikaltėlį.

Teismas po trumpos pertrau
kos paskelbė tokį sprendimą: 
“Juozas Pabedinskas, 45 m. am
žiaus, už žmonos nužudymą pri
pažintas .kaltu pagal Baudž. 
Stat. 455 str. 1 ir 9 pp. ir nu
baudžiamas 15 m. s. d. kalėji
mo.”

galėję pasiliko bę tęvų ver
kianti mažametė Pąbędį.nskaitė, 
kurios nepilnametį brolį globo
ja pataisos namai.

jos populiarumą, jos misiją, tai 
sekančiais metais ne tik vieni 
korespondentai, bendradarbiai 
ir šėrininkai.vykime į jos įstai
gą, bet ir visi skaitytojai, ku
riems tik nepęrdaug kliudo to
lumas kejip.

Iškilmėse dalyvavimas — tai 
lekcijos ir dvasinis penas.

Požeminis.

pataisos namai.

vįetėją. Ši 
Tysliąvai, 
“Studentu

tvirtovės ir kokios rūšies plieno 
jr cement,0 P Vra pabųdavota.

Tai antrą lekcija.
Bankiete

Toj ' pačioj svetainėj turi 
įvykti bankietas ir iškilmės ap
vainikavimui praeitų ir būsi
mų darbų. Dar sesijai tebeei-

LIBERTY LYGOS ŠULAI 
—TAKSŲ SŲKčIĄI '

N,ew Y,pik. — Į federalį 
teismą liko patraukti fąsiį- 
tiftės Liberty Lygęs sulai, 
P. S. duPont ftas- 
kob už nusukimą‘$i,b00,0()0 
valdžiai privalomų taksų.

Nubaudė žvėrelių 
Kankintojus ’

Balandžio 6 d. Utenos apylin
kės teismas nubaudė Leliūnų 
vai. gyventojus Grigorijų, Povi
lą ir Jokūbą šiktorov.ųs už žvė
relių kankinimą (mat, jie gaudė 
zuikius iš vielos padarytomis 
kilpomis), po 50 lt. arba po 5 
paras ąr.e$to kiekvieną, tačiau 
nepilnamečiapis Povilui ir Jokū
bui skirta bausmė pakeista teis
mo pabarimų.

Ši byla turėtų būti perspėji
mu ir kitiems tokiems negailes
tingiems “medžiotojams.’*

Plečia Pušų Nusakinimą
Prieš trejetą metų pradėti 

pušų nusakinim.o darbai kasmet 
vis plečiami. Dabar per pietus 
nusakinąma apie 200 tūkst. pu
šį^, ę sįeklamą to’ W būt nu
sekinta 600 tuksi, pušų per me
tus.



k*

KetvirtacL, Gegužės 6, 1937 LAISVE

BOSTONO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Radio Programa

Per stotį WORL, 920 kilo
cycles
WHDH
WBZ).
2:00 iki 2:30 po pietų.

Motinos Dienai Programa
1— Trijų žvaigždžių Orkes

trą iš So. Bostono.
2— Adelė Mickevičiūtė, dai

nininkė iš Providence, R. I.
3— Piano duetą paskambins 

Lilliana Zabarauskiutė iš Mon
tello ir Valentina Minkienė iš 
So. Bostono.

Po programai prašome pa
rašyt laiškelį, ar atvirutę, pra
nešdami, kaip patiko šios sa
vaitės programa. Rašykite į 
stotį WORL Lithuanian pro
gram, Boston, Mass.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

(randasi tarp senos 
stoties ir stoties 

Programa bus nuo

Socialistų Partija Dalyvavo 
Gegužinėj

“Laisvėj” minėjau, kad pa
sitraukė iš bendro darbininkų 
organizaijų komiteto apvaikš- 
čiojimui Gegužės Pirmosios 
Socialistų Partija. Priežastis, 
kad Komunistų Partija nesu
tiko su trockistais, proponuo- 
jamais kalbėtojais iš socialis
tų pusės. Bet beveik paskuti
nėse dienose, prieš Gegužinę, 
Socialistų Partija permainė sa
vo nusistatymą. Komunistų 
Partijos pageidavimą priėmė.

“Socialist Call,” Phil

I Bostone jaučiasi, kad Socialis
tų Partija apsivalys nuo troc- 
kistinio elemento.

Symphony Hall

Balandžio 30 d. vakare pir
mininkavo socialistas drg. Al
fred Baker Lewis. Prakalbas 
sakė drg. Gus Tyler, redakto
rius
Frankfeld, Komunistų Partijos 
org. 1-mo Distrikto ir New 
Yorko valstijos Komunistų 
Partijos sekretorius, drg. 
Krumbein. Au^ų surinkta 

| toli $400.
Boston Common

Gegužės Pirmoji. Pirminin
kauja draugas Phil Frankfeld. 
Kalbėtojai buvo nuo Christian 
Students, Geoffrey Campbell, 
nuo “Komunistinės Opozici
jos” Chester Bixby. (Turiu 
priminti, kad Bixby pažįstu 
nuo senai, daugiau 15 metų. 
Jis pasakė gerą prakalbą, bet 
stebiuos, kodėl jis dar laikosi 
kokioj ten opozicijoj. Juk jų 
neskaitlinga grupelė neturi 
ateities). Nuo United Shoe 
Workers unijos albėjo Samuel 
Appel, nuo International Wor
kers Order Abraham Ellef, 
nuo “Socialist Call” Gus Ty
ler, nuo Marine Workers uni
jos Ocho, ir Mary Donovan- 
Hapgood, tik pagrįžus iš Lew
iston ir Auburn, Maine, iš 
streiko kovos lauko.

Du Dideli “Laisvės” Piknikai

Ch. 
ne-

Visų prakalbų sutrauka, tai 
buvo peržvalga darbininkų 
kovų — streikų ir organizavi
mos į darbo unijas, už Farme- 
rių-Darbo Partiją, prieš fašis
tinę reakciją. Protarpiais, be- 
nui grajinant, masiniai skam
bėjo revoliucinės dainos.

Visų ūpas buvo pakilęs ben
drai apvaikščiojant Gegužės 
Pirmą. Taigi, įvykdinime šios 
bendros demonstracijos dau
giausiai veikė Komunistų Par
tija ir neįleido jon renegatų 
trockistų. Apie dešimts tūks
tančių darbininkų dalyvavo 
demonstracijoj, nors dar vė
sioj, bet giedrioj dienoj.

Sode ankstyvosios gėlės jau 
žydi, žolė žaliuoja. Medžiai 
nors dar nevisi, mažutėlius la
pelius jau turį. Pavasaris ore. 
Begalinė skaitlinė pavasarių 
atėjo ir praėjo. Darbininkų, 
klasė istoriniai pergyvena da
bar pavasarį. Lai gyvuoja Ge
gužės Pirma!

So. Bostono Lietuvių Bend
ras Frontas nedalyvavo Gegu
žinės apvaikščiojime, kaipo 
organizacija. Ir ačiū tam daug 
lietuvių darbininkų likosi ne
įtraukti į Gegužinės apvaikš- 

’• nesupažindinti su

nuo

Artinasi mūsų didieji piknikai. 4-tą dieną liepos 
(July) “Laisvės” piknikas bus Brooklyne ir tą pačią 
dieną bus Maynard, Mass. Jau esame prašę, bet ir 
vėl prašome New Yorko ir Bostono apielinkių drau
gijų minėtom dienom nieko nerengti ir jų narius 
kviečiame j “Laisvės” piknikus.

Abiejų piknikų bilietai greit bus gatavi ir juos rei
kės platinti išanksto. Prie įžangos bilieto yra skiria
mos ir piniginės dovanos, taip kaip būdavo kitais 
metais. Ypač Bostono apylinkės pikniko lankytojai 
turi daug progos, nes yra skiriama 36 piniginių do
vanų prie įžangos bilieto.

“Laisvė” yra pažangiosios lietuvių liaudies dien
raštis Amerikoje. Ji gina reikalus visų stambaus ka
pitalo išnaudojamųjų sluoksnių; darbininkų, smulkių 
biznierių, profesionalų ir smulkių farmerių. Tie visi 
sluoksniai privalo remti “Laisvę”. Darbuokimės visi, 
kad šie “Laisvės” piknikai būtų sėkmingi.

Kiekvienais metais į “Laisvės” pikniką Brooklyne 
atvažiuoja daug jos širdingų rėmėjų iš kitų miestų, 
šiemet svečių iš tolimesnių miestų turėtų būt dar 
daugiau, nes po pikniko ant rytojaus bus šventė. Tai 
bus proga pamatyti New Yorko miestą, pasimaudyti 
atvirose jūrose ir svarbiausia, dalyvauti savo dien
raščio piknike, kur suvažiuoja tūkstančiai žmonių.

May nardė, Mass., Vose Pavilion Park, yra pui
kiausia vieta piknikam. Aplinkui puikūs miškeliai 
pasivaikščiojimui, labai gražus ežeras pasimaudy
ti, gera salė šokiam ir visi patogumai patarnauti ren
gėjam su gėrimais ir valgiais. Todėl čia į “Laisvės” 
piknikus žmonės važiuoja su džiaugsmu kiekvienas 
savo krūtinėje.

“Laisvės” piknikuose, Brooklyne ir Maynarde da
lyvauja tūkstančiai žmonių. Suvažiuoja paremti savo 
dienraštį, pasimatyti su daugeliu bendros idėjos žmo
nių ir įsigyti plačios pažinties. Ypač daug jaunimo 
dalyvauja “Laisvės” piknikuose, ir tai labai naudinga 
jaunimui lankyti “Laisvės” parengimus, tai geriau
sias būdas įsigijimui platesnės pažinties.

žinokime, jog “Laisvės” piknikai Brooklyne ir 
Maynarde bus 4-tą dieną liepos (July). Brooklyne 
piknikas bus Ulmer Park Music Hall, čia grieš dvi 
orkestros įvairius kavalkus šokiam. Svetainė didelė 
—net 2,000 porų gali šokti vienu kartu. O Bostono 
apielinkės draugijų rengiamas “Laisvės” naudai pik
nikas bus Vose Pavilion Park, Maynard, Mass. Apie 
šį parką kalbėjome anksčiau, kaipo apie nepaprastai 
gražią piknikam vietą.

Į šiuos “Laisvės” piknikus reikia iš anksto rengtis. 
Iš anksto reikia samdytis busus ir iš anksto organi
zuotis važiuoti. Dabar jau laikas tam darbui ruoštis. 
Reikia sudaryti gražias grupes iš kiekvieno artimes
nių miestų ir miestelių. Kad “Laisvės” piknikai buvo 
dideli net blogiausiais krizio metais, tai šiemet, kiek 
tiek pagerėjus laikam, mūsų piknikai turi būt dar 
didesni.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

čiojimą ir nesupažindinti 
prasme šios šventės.

Sveiksta

Draugas Stasys čiuberkis po 
įkirios ilgos ligos ir pavojin
gos operacijos išgyja, pa
sveiks. Ačiū gydytojams, me
dicinos mokslui, sugys ir bus 
mūsų tarpe per ilgus metus 
savo gyvenimo.

Jau senai jis pradėjo jaus
tis, kad kas nors yra negero. 
Pajuto, kad'vysta viena koja, 
vėliau ir kita ir visai pasidarė 
kojos nebevaldomos — supa- 
ralyžuotos. Daug daktarų pe
rėjo ir iškaščių reikėjo panešt, 
bet pagelbos negauta. Skirtin
gai gydė šildymais, brauky
mais, masažais. Ir ne vienaip 
ligą aiškino. Paimtas ligonbu- 
tin, daryta operacija tarpupe- 
tyj nugarkauly j. Nes ten augęs 
nereikalingas guzuliukas (da
ktarai vadina “tumu”). “Tu
mas” gal būt atsiradęs dėl už- 
gavimo galvos kada nors se
niau. Atidarė mėsas ir kaulą 
nuėmė, nukrapštė tą žalingą 
“tumą”, kuris buvęs ant kelio 
nervams. Dabar žaizda sugijo 
ir jau vaikšto. Ir mūsų Stasys 
juokiasi : “Ką, ar aš ne vyras, 
kad koks ten mazgutis mane 
pasmaugtų ? Tik, fe, kaip pa
mąstai, tiek daug prisikrimsta, 
juodų minčių perleista ir tik 
dėl tokio menkniekio!”

Aist.

Parengimas Įvyks

Antradienį, gegužės 11 d., 
kaip 8 vai. vak., Cosmopolitan 
Lyga rengia parengimėlį Liet. 
Salėje, kamp. E ir Silver gat
vių, South Bostone, ši orga
nizacija veikia pagal savo iš
galės, kad pagerinti — patobu
linti būklę southbostoniečių. 
Taipgi žada rūpintis ir vietos 
politika.

Jos prezidentas lietuviams 
gerai žinomas, ponas Steponas 
Minkus, liet, radio direkto
rius. Sekretorius yra panelė 
Justine O’Connor, airių tauty
bės. Nepamirškite atsilankyti.

Lygos Narys.

Norwood, Mass.
Iš Draugo V. Andrulio Prakal

bų ir Pasitarimo.

Balandžio 25 d. Lietuvių 
Svetainėje atsibuvo prakalbos, 
kurias surengė Am. Komunis
tų Partijos Lietuvių Frakcija. 
Į šias prakalbas buvo kviečia
mas ir “Darbininko” red. An
tanas F. Kneižys, bet Kneižys 
pabijojo Andrulio ir atsisakė 
stoti į debatus. Tas parodo, 
kad Kneižys yra smarkuolis 
tik po kunigo sijonu, bet kaip 
reikia pasirodyti prieš skirtin
gą oponentą, tai jo ir nelieka.

V. Andrulis pasakė gerą 
prakalbą apie Ispanijos dabar
tinį karą ir kitais dienos klau
simais? Po prakalbai buvo lei
džiama kalbėtoją kritikuoti, 
arba klausimus statyti. Buvo 
pastatyta keletas klausimų, 
liečiančių Sovietų Sąjungą. 
Andrulis aiškiai atsakinėjo, su
teikdamas platesnių žinių. 
Pertraukoj buvo atsikreipta į 
publiką, kad pagelbėtų Komu
nistų Frakcijai padengti pra-

kalbų išlaidas. O kas liks 
išlaidų, tai eis Ispanijos liau
dies paramai. Aukavo: J. Le- 
ponis $1; po 50c: J. Krasaus
kas, M. Grigunienė, M. Traki- 
mavičienė, P. Sarapienė, L. 
Trakimavičius, N. Grybienė. J. 
Galgauskas ir J. Grybas; po 
25c: M. ,Matukas, Marciulaitis, 
P. Vetienė, V. Vitartienė, P. 
Veta, A. Lenkauskas, J. Mor
kūnas, M. Uždavinis, D. Val- 
ma, K. Blažionis, F. Armuke- 
vičius ir V. Kroli. Su smulkio
mis sulinkta $10.46. Visiems 
aukavusiems didelis ačiū.

Balandžio 26 d. Lietuvių 
Svetainės kambary įvyko drau
giškas pasitarimas, kuriame 
dalyvavo pora desėtkų vietos 
veikėjų.

Draugas Andrulis perbėgo 
ne tik šios šalies darbininkų 
judėjimą, bet ir kitų šalių. 
Kvietė simpatikus stoti į Ko
munistų Partiją. Po Andrulio 
kalbos, buvo klausimų, ir abel- 
nai diskusijų. Viena draugė 
išpildė aplikaciją į Komunistų 
Partiją ir du draugai pasiėmė 
aplikacijas ir vėliaus išpildys. 
Dar kiti stos į ALDLD. 9 kp.

Draugo Andrulio atsilanky
mas buvo vidutiniai pasekmin
gas. Komunistų Lietuvių Frak
cija atsistoja ant kojų ir tarpe 
lietuvių prasidės pasekminges- 
nis veikimas.

Ispanija Liepsnose gegdžės 
7-tą Lietuvių Svetainėje bus 
rodomi labai įdomūs paveiks
lai, iš dabartinio Ispanijos ka
ro. Tuos paveikslus rodyti dau
gelyje reakcinių vietų valdžia 
uždraudžia, bet Norwoodo vi
suomenė turės progą tą ste
bėtinai dramatizuotą veikalą 
pamatyti. Įžanga tik 35. Visas 
pelnas eis Ispanijos Liaudies 
paramai prieš fašizmą.

Pasinaudokite proga, tėmy- 
kit tuos vaizdus, kas dabar 
dedasi Ispanijoj, ir paremkit 
sunkią liaudies kovą prieš pa
saulinį fašizmą.

Prano Mačeno Gyvenimas ir 
Mirtis

Pranas Mačėnas >į šią šalį 
atvažiavo, kaip ir daugelis ki
tų, dar jaunu vaikinu būda
mas, 1912 metais. Lietuvoj ir 
caristinėj Rusijoj gyvendamas, 
turėjo įgavęs klasinio susipra
timo. Todėl čion atvažiavęs 
greitai stojo į darbininkiškas 
organizacijas. Tuojaus stojo ir 
į L. S. S. 133 kp., kurioje dar
bavosi ir mokinosi skaityda
mas knygas. Kaip organizavo
si Amer. Liet. Darb. Literatū
ros Draugijos 9 kp., Mačėnas 
ir čia buvo pirmutinis. Stojo 
į pašelpines draugijas ir į Lie
tuvių Namo Bendrovę, ir per 
daugelį metų buvo namo gas- 
padorium-prižiūrėtoju, berods 
daugiausiai darbo ir energijos 
padėjo darbuodamasis dėl Lie
tuvių Svetainės.

1919 metais, skylant Socia
listų Partijai, Mačėnas nesvy
ruodamas darbavosi sukūrimui 
Komunistų Partijos. Buvo di
delis priešas imperialistinio 
karo, priešinos registravimui, 
už tai buvo areštuotas.

Pradedant 1914 ir iki 1924 
metų buvo geras darbuotojas 
abelnam darbininkiškam judė
jime ir daugelis manėm, kad 
Mačėnas pasiliks vienas 
vyzdingų darbuotojų.

1922 metais apsivedė, 
jautės labai laimingu ir 
rojosi dėl gyvenimo, bet
apleisdavo ir organizacinio 
darbo. Moteris tapo nėščia ir 
mirė, kūdikis nebuvo išgelbė
tas. Moters mirtis jam pažeidė 
nervus, nes pradėjo smarkokai 
girtuokliauti. Organizacijose, 
ypatingai Komunistų Partijoj, 
jam darydavom pastabas, kad 
liautųsi 
Tarpais 
stodavo 
ilgam.

Vienu tarpu Komunistų 
Partija Mačėną suspendavo 
ant šešių mėnesių, duodama 
I^rogą pasitaisyti. Laikinai pa
sitaisė, susigrąžino teises Par
tijoj, bet kaip tik sugrįžo, už 
mėnesio kito ir vėl leidosi gir
tuokliauti, ir toliaus jau ne
buvo vilties jį pataisyti. Todėl 
iš Komunistų Partijos buvo 
prašalintas ant visados.

Kaip įsismagino girtuok
liauti, tai atsirado ir tingėji
mas dirbti. Kuo tolyn, tuo ėjo 
prastyn—nenori dirbti, bet 
girtuokliauti nemeta, tai pra
dėjo prašinėti paskolinti. Dau-

gelis paskolino po keletą do
lerių, bet ilgai taip gyventi juk 
negalės. Tai kokie penki ar 
šeši metai atgal bandė pas' 
vieną farmerį nusinuodyti, bet 
nepavyko, greit buvo suteikta 
pagelba ir išgijo. Bet girtuok
liauti nesiliovė. Kada jam bu
vę draugai duodavo pamokini
mus, kad taip gyventi nėra 
gražu ir tt., tai Mačėnas at
sakydavo, kad jis tai supran
ta, bet nenorįs kitaip gyventi. 
Ir pagaliau pas jį išsidirbo sa
votiška teorija, kad jeigu dir
bi, tai kapitalizmą auklėji. Tai 
pradėjo labai vaktuotis nuo 
darbo. Bet pasiskolinti .negavo 
pas turčius, bet prašydavo pas 
tuos pačius darbininkus.

Mačėnas iš amato buvo 
“karpinderis”, ir jį visi mylėjo,' 
jam darbų duodavo ir katali
kai, bet jis nedirbdavo. Pa- 
galiaus visi persitikrino, kad 
su juo blogai, ir buvę draugai 
pradėjo neskolinti. Dėlto laip
sniškai Mačėnas pasitraukė iš 
visų organizacijų, pasiliko tik 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Bendrovės nariu. Bet ir Ben
drovėj stovėjo veik prie išsi- 
braukimo. Todėl, matydamas, 
kad taip ilgiau gyventi nebus 
galima, o taisytis nebepajėgia, 
nes per daug jau nupuolęs, 
taip ir nusprendė atsiimti savo 
gyvybę. 16 d. balandžio, 1937 
m. savo gyvenamam kambaryj 
ant durų virvę užkabino ir ant 
kaklo užsinėręs pasismaugė. 
Miestas savo išlaidomis palai
dojo. Gėlių vainikus nupirko 
N. A. L. P. Bendrovė ir jo 
moters sesuo-švogerka. Palai
dotas 20 d. balandžio, Brock- 
tono kapinėse, į tą pačią duo
bę, kur moteris palaidota.

Dėl komunistinio judėjimo, 
tai Mačėnas jau buvo miręs 
nemažiau kaip 6 metai, bet tik 
savo gyvybę užbaigė dabar. 
Todėl jo paskutiniai apie 10 
metų buvo nepavyzdingo gy
venimo. Bet “Darbininkas” 
nebūtų kunigų laikraštis, jei 
apsieitų be melo. Kneižiukas 
ir dabar rašo: “Mačėnas buvo 
komunistų vadas, ir ‘Laisvės’ 
nuolatinis korespondentas.” 
Savo laiku, kaip jau minėjau, 
buvo organizacijose ir veikė- 
darbavosi gerai, bet korespon
dentu tai niekados nebuvo.

Mačėnas iš Lietuvos paėjo 
nuo Švenčionių. Lietuvoj ro
dos, likos brolis, ir brolio vai
kai, bet čia artimų giminių 
neturėjo.

Žvalgas.

pa-

Jis 
sto- 
ne-

taip girtuokliavęs, 
paklausydavo ir ap- 
girtuokliavęs, bet ne-

Minersville, Pa.
Mainierys Užmuštas Mainose

Balandžio 26 d., naktį, š. 
m., West Shenandoah mainose, 
Shenandoah, Pa., užmušė Pet
rą Kumštį. Jisai gyveno Mi- 
nersvillėj, o ten dirbo. Kumš
tis iššovęs dvi skyles savo dar
be, po valandėlės Užlipo ten 
vėl dirbti. Bet kada anglis 
pradėjo labai spaustis žemyn, 
tai jis pabėgo į skersinę sky
lę (eding), bet spaudimas su
stūmę anglį ant jo ir skylėj, 
sulaužė kaulus ir dalinai pri- 
troškino. Dar išsyk šaukėsi pa
gelbės, bet kol prieita prie jo, 
tai išėmė jau vos gyvą ir tuoj 
mirė.

Velionis Petras buvo dar 
jaunas, dagyvenęs tik iki 43 
metų amžiaus. Paėjo iš Lietu
vos, Panevėžio apskričio, Su
bačiaus va'lsč., Radžiūnų kai
mo. Paliko tėvus Lietuvoj ir 
vieną seserį Amerikoj, Meri
den, Conn.
- Velionis P. K. buvo laisvas 
nuo tikybos, bet nedaug kuo
mi prisidėjo ir prie progresy- 
vio judėjimo: viskas, ką ; ret
karčiais atsilankydavo mūsų 
parengimuose ir sakydavo bal
suojąs už Komunistų Partijos 
kandidatus rinkimuose., >t

Prie karsto, d. J. Rama
nauskas pasakė atatinkamą 
prakalbėlę. Taipgi, kaipo tar
navusiam pasauliniam kare, 
karo veteranai padarė pagar
bą iššaudami tris sykius oran. 
Palaidotas Lietuvių Liuo- 
sybės kapuose.

Arbačiauskas.

6,000 Alabamos Mainieny 
Laimėjo Streiką

Birmingham, Alabama.— 
6,000 mainierių jau laimėjo 
streiką prieš tris anglies 
kompanijas. Išgavo 50 cen
tų daugiau algos per dieną. 
Dar streikuoja 12,000.

Nauja Literatūra
Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA

KRIKŠČIONYBE

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Paraše V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir /ašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFVTŲ.

Puslapis} Trečias

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

popierų bei liūdijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygute (54 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

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

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

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

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

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

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.

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



Puslapis Ketvirtas

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

(Pabaiga)
Reikia turėti galvoj, kad sumuštų klasių li

kučiai SSRS ne vieni. Jie turi tiesioginę para
mą iš pusės mūsų priešų už SSRS ribų. Klai
dinga būtų manyti, kad klasių kovos sfera ap- 
rubežiuota SSRS ribomis. Jeigu vienas klasi
nės kovos galas turi savo veiksmą SSRS rė
muose, tai kitas jos galas tęsiasi į mus apsu
pančių buržuazinių valstybių, ribas. Apie tai 
negali nežinoti sumuštų klasių likučiai. Ir 
ypač dėlto, kacl jie tai žino, jie ir ateityj tęs 

/ savo iniršusius išstojimus.
Taip mokina mus istorija. Taip mokina mus 

leninizmas.
Reikalinga atminti visa tai ir budėti.
8) Reikalinga sumušti ir atmesti kitą supu

vusią teoriją, kalbančią apie tai, kad būk tai 
negali būti kenkėju tas, kas nevisuomet ken
kia ir kas nors kaikada rodo pasisekimų savo 
darbe.

Ši keista teorija parodo jos autorių naivu
mą. Nė vienas kenkėjas nekenks visą laiką, 
jeigu jis nenori būti iškeltas aikštėn pačiu 
trumpiausiu laiku. Priešingai, tikras kenkėjas 
laiks nuo laiko turi rodyti pasisekimus savo 
darbe, nes tai—vienintelė priemonė išsisaugoti 
jam, kaipo kenkėjui, įsigyti pasitikėjimą iš
tęsti savo kenkybinį darbą.

Aš manau, kad šis klausimas aiškus ir ne
reikalingas tolimesnių aiškinimų.

9) Reikalinga sumušti ir atmesti trečią su
puvusią teoriją, kalbančią apie tai, kad siste- 
matinis ūkio planų išpildymas būk tai niekais 
paverčia kenkybą ir kenkybos rezultatus.

Panaši teorija gali siekti tiktai vieno tikslo: 
pakutenti vadybinę mūsų darbininkų savymei- 
lę, nuraminti juos ir susilpninti jų kovą su 

* kenkyba.
Ką reiškia—“sistematinis mūsų ūkio planų 

( išpildymas?”
Pirma, įrodyta, kad visi mūsų ūkio planai 

yra sumažinti, nes jie nepriima domėn dl
l' džiulius rezervus ir galimybes, besislepiančias 

mūsų liaudies ūkio gelmėse.
Antra, suminis ūkio planų išpildymas nar- 

komatuose bendrai dar nereiškia, kad kaiku- 
riose labai svarbiose srityse taip pat išpildomi 
planai. Priešingai, faktai .kalbą,, kad visa eilė 
narkomatų, išpildžiusių ir net perviršijusių 

, metinius ūkio planus, sistematiškai neišpildo
planus kaikuriose labai svarbiose liaudies ūkio 

’ srityse.
Trečia, negali būti abejonės tame, kad jeigu 

kenkėjai nebūtų buvę iškelti aikštėn ir išmesti 
lauk, su ūkio planų išpildymo dalyku būtų 
buvę kur kas blogiau, ką turėtų atminti trum
paregiai negrinėjamos teorijos autoriai.

Ketvirta, kenkėjai paprastai pritaiko savo 
I svarbiausią kenkybos darbą ne prie ramaus 

laiko periodo, o prie karo išvakarių periodo 
arba pačio karo. Daleiskim, kad mes būtume 
ėmę užliūliuoti save supuvusia teorija apie 
“sistematinį ūkio planų išpildymą” ir nebūtu
me lietę kenkėjų. Ar įsivaizduoja šios supuvu- 
sibs teorijos autoriai, kokios kolosalinės žalos 
būtų padarę mūsų valstybei kenkėjai karo at
veju, jeigu būtume davę jiems pasilikti mūsų 
liaudies ūkio gelmėse po supuvusios teorijos 
apie “sistematinį ūkio planų išpildymą” prie- 

> danga?
Ar neaišku, kad teorija “apie sistematinį 

ūkio planų išpildymą” yra teorija, naudinga 
B kenkėjams?

10) Reikalinga sumušti ir atmesti ketvirtą 
supuvusią teoriją apie tai, kad stachanoviškas 
judėjimas būk tai yra pagrindinė priemonė 
kenkybos likvidavimui.

Ši teorija išgalvota tam, kad plepalų triukš
me apie stachanoviečius ir stachanovišką judė
jimą nukreipti smūgį nuo kenkėjų.

Drg. Molotovas savo pranešime demonstravo 
visą eilę faktų, kalbančių apie tai, kaip troc- 
kistiniai ir netroekistiniai kenkėjai Kuzbase ir 
Donbase, piktnaudžiaudami mūsų politiniai ne
rūpestingų draugų pasitikėjimu, sistemačiai 
vedžiojo už nosies stachanoviečius, kaišiojo 
jiems lazdas į ratus, dirbtinai sudarinėjo visą 
eilę kliūčių sėkmingam jų darbui ir pasiekė, 
pagaliau, to, kad suardė jų darbą. Ką gali 
padaryti tik vieni stachanoviečiai, jeigu kenky- 
binis kapitalinės statybos vedimas, sakysim, 
Donbase privedė prie spragos tarp parengia
mąją anglies gavimo darbų, kurie atsilieka 
nuo tempų, ir visų kitų darbų? Ar neaišku, 
kad pats stachanoviškas judėjimas reikalingas 
realios pagelbos iš mūsų pusės prieš visas ir 
visokias kenkėjų machinacijas tam, kad pas
tūmėjus pirmyn dalyką ir išpildžius savo di
džiulę misiją? Ar ne aišku, kad kova su ken- 

K kybą, kova už kenkybos likvidavimą, kenky
bos pažabojimas yra sąlyga, reikalinga dėl to, 
kad stachanoviškas judėjimas galėtų išsiplėtoti 

Hg visu platumu ?
I* Aš manau, kad šis klausimas taipgi aiškus 

ir nereikalingas tolimesnių aiškinimų.
11) Reikalinga sumušti ir atmesti penktą

I
I

supuvusią teoriją, kalbančią apie tai, kad būk 
tai trockistiniai kenkėjai neturi daugiau re
zervų, kad jie būk tai rankioja paskutinius 
savo kadrus.

Tai netiesa, draugai. Tokią teoriją galėjo 
išgalvoti tiktai naivūs žmonės. Trockistiniai 
kenkėjai turi savo rezervus. Jie susidaro pir
miausia iš sumuštų eksploatatoriškų klasių 
SSRS likučių. Jie susidaro iš visos eilės gru
pių ir organizacijų, priešingų Sovietų Sąjun
gai, už SSRS ribų.

Imkim, pavyzdžiui, trockistinį kontr-revo- 
liucinį IV Internacionalą, kurio dvi trečiosios 
susidaro iš špionų ir diversantų. Kuom gi tai 
nerezervas? Argi neaišku, kad šis špioniškas 
internacionalas skirs kadrus špioniškai-kenky- 
biniam trockistų darbui?

Arba dar, imkim, pavyzdžiui, klastūno šeflo 
grupę Norvegijoje,/priglaudusią pas save ober- 
špioną Trockį ir padėjusią jam daryti pikte
nybes Sovietų Sąjungai. Kuomgi šita grupė 
nerezervas? Kas gali nuneigti, kad ši kontr
revoliucinė grupė ir ateityj pagelbės trockis- 
tiniams špionams ir kenkėjams?

Arba dar, imkim, pavyzdžiui kitą grupę to
kio pat klastūno, kaip šeflo, Suvarino grupę 
Francūzijoje. Kuom ji nerezervas? Argi gali
ma nuneigti, kad ši klastūnų grupė taip pat 
pagelbės trockistams jų špioniškai-kenkybi- 
niam darbe prieš Sovietų Sąjungą?

O visi tie ponai iš Vokietijos, visokį ten 
Rut Fišerai, Maslovai, Urbansai, pardavę dū
šią ir kūną fašistams,—kuom jie nerezervas 
dėl trockistinio špioniškai-kenkybinio darbo?

Arba, pavyzdžiui, žinoma rašytojų gauja iš 
Amerikos su žinomu žuliku Istmenu prieša
kyje, visi šitie plunksnos plėšikai, kurie tuomi 
ir gyvena, kad šmeižia SSRS darbininkų kla
sę,—kuom jie ne rezervas trockizmui?

Ne, reikia atmesti supuvusią teoriją apie 
tai, kad trockistai būk ttfl rankioja paskutinius 
kadrus.

12) Pagaliau reikalinga sumušti ir atmesti 
dar vieną supuvusią teoriją, kalbančią apie 
tai, kad kadangi mūs, bolševikų, daug, o kenkė
jų mažai, kadangi mus, bolševikus, palaiko 
dešimtys milionų žmonių, o trockistinius ken
kėjus tiktai vienetos ir dešimtys, tai mes, bol
ševikai, būtume galėję ir nekreipti dėmesio į 
kažkokią krūvelę kenkėjų.

Tai ne tiesa, draugai, ši daugiau negu keista 
teorija sugalvota tam, kad suraminus kaiku- 
riuos mūsų vadovaujančius draugus, praviju
sius darbe dėl jų nemokėjimo kovoti su ken
kyba, ir užmigdyti jų budrumą, duoti jiems ra
miai miegoti.

Kad trockistinius kenkėjus palaiko viene
tos, o bolševikus dešimtys milionų žmonių— 
tai, žinoma, tiesa. Bet iš to visiškai neseka, 
kad kenkėjai negali padaryti mūsų dalykui 
rimtos žalos. Dėl to, kad pridarius piktenybių 
ir kenkus, tam visiškai nereikalingas didelis 
žmonių skaičius. Kad pastačius Dnieprostrojų, 
reikalinga paleisti darban dešimtys tūkstančių 
darbininkų, o kad jį susprogdinus,, tam reika
linga gal būt kelios dešimtys žmonių, nedau
giau. Kad laimėjus mūšį^karo metu, tam gali 
prireikti keletos korpusų raudonarmiečių. O 
dėl to, kad pravertus šį laimėjimu fronte, tam 
pakanka keletos žmonių špionų, kur nors armi
jos štabe arba net divizijos štabe, galinčių pa
vogti operatyvinį planą ir perduoti jį prieši
ninkui. Kad pastačius didelį geležinkelio tiltą, 
tam reikalinga tūkstančiai žmonių. Bet kad jį 
susprogdinus, tam pakanka išviso keletos žmo
nių. Tokių pavyzdžių galima būtų nurodyti de
šimtys ir šimtus.

Taigi, negalima raminti save tuom, kad mūs 
daug/ o jų, trockistinių kenkėjų, mažai.

Reikia pasiekti to, kad jų, trockistinių ken
kėjų, visiškai nebūtų mūsų eilėse.

Taip stovi klausimas apie tai, kaip likviduo
ti mūsų darbo trukumus, bendrus visoms mū
sų organizacijoms, kaip ūkiškoms ir sovieti
nėms, taip ir administratyvinėms ir partinėms.

Tokios priemonės reikalingos tam, kad lik
vidavus šiuos trūkumus.

Kas liečia specialiai partines organizacijas 
ir jų darbo trūkumus, tai apie šių trūkumų 
likvidavimo priemones gana smulkiai kalbama 
jūsų nuožiūrai patiektame rezoliucijos projek
te. Todėl, aš manau, jog nėra reikalo kalbėti 
čia apie šią dalyko pusę.

Norėtųsi tiktai tarti keletą žodžių dėl klau
simo apie politinį mūsų partinių kadrų paren
gimą ir patobdlinimą.

Aš manau, kad jeigu mes sugebėtume, jeigu 
mes mokėtume mūsų partinius kadrus, nuo 
apačios iki viršaus, ideologiniai parengti ir 
politiniai juos užgrūdinti tokiu būdu, kad jie 
galėtų laisvai orientuotis vidaus ir tarptauti
nėse apystovose, jeigu mes sugebėtume pada
ryti juos pilnai subrendusiais leniniečiais, 
marksistais, sugebančiais išspręsti be rimtų 
klaidų šalies valdymo klausimus, tai mes tuo
mi išrištume devynias dešimtąsias visų mūsų 
uždavinių.

Kaip yra dalykai su mūsų partijos vado
vaujamu sąstatu?

Mūsų partijos sąstate, jeigu turėti galvoje 
jos vadovaujančius sluoksnius, yra apie 3-4 
tūkstančiai vyriausių vadovų. Tai, aš pasaky
čiau,—mūsų partijos generalitetas.

Toliau eina 30-40 tūkstančių vidutinių va
dovų. Tai—mūsų partijos aficieriai.

Toliau eina apie 100-150 tūkstančių žemuti
niai partiniai komandinio sąstato. Tai, taip 
sakant, mūsų partiniai unter-aficieriai.

Pakelti šių komandinių kadrų ideologinį lyg
menį ir politinį užsigrūdinimą, įlieti į šiuos 
kadrus šviežias jėgas, laukiančias savo iškėli
mo, ir praplėsti tokiu būdu vadovaujamų kad
rų sąstatą,—štai uždavinys.

Kas reikalinga dėl to?
Pirmiausia reikalinga pasiūlyti mūsų parti

niams vadovams, nuo kuopelių sekretorių iki 
sričių ir respublikų partinių organizacijų sek
retorių, parinkti sau tam tikro periodo laiku 
po du žmones, po du partinius darbininkus, su
gebančius būti tikrais jų pavaduotojais. Gali \ 
pasakyti: o kui- juos gauti, du pavaduotojus v 
kiekvienam, pas mus nėra tokių žmonių, nėra 
atitinkamų darbininkų. Tai netiesa, draugai. 
Sugabių žmonių, talentingų žmonių pas mus 
dešimtys tūkstančių. Reikia tiktai juos pažinti 
ir laiku iškelti, kad jie nestovėtų senoje vie
toje ir nepradėtų puti. Jieškokite ir atrasite.

Toliau. Partiniam kuopelių sekretorių moky
mui ir papildomam parengimui reikalinga su
kurti kiekvienam srities centre keturių mėne
sių “Partinius kursus” Į šiuos kursus reikia 
siųsti visus pirminių partorganizacijų (kuope
lių) sekretorius, o paskui, užbaigus kursus ir 
sugrįžus jiems į vietą,—jų pavaduotojus ir su- 
gabiausius pirminių partorganizacijų narius.

Toliau. Politiniam rajoninių organizacijų 
pirmųjų sekretorių papildomam parengimui 
reikalinga sukurti SSRS, sakysim, 10-tyje l 
svarbiausių centrų, aštuonių mėnesių “Lėni- Į 
niskus kursus.” Į šiuos kursus reikia pasiųsti 
rajoninių ir apygardų partinių organizacijų 
pirmuosius sekretorius, o paskui, kursus už
baigus ir sugrįžus jiems į vietą,—jų pavaduo
tojus ir sugabiausius rajoninių ir apygardinių 
organizacijų narius.

Toliau. Miestų organizacijų sekretorių ide
ologiniam papildomam parengimui ir politi
niam patobulinimui reikalinga sukurti prie 
VKP(b) CK šešių mėnesių “Partijos Istorijos 
ir Politikos Kursus.” Į šiuos kursus reikia 
siųsti pirmuosius arba antruosius miestų orga- 
'nizacijų sekretorius, o paskui, užbaigus kur

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Gegužinė Demonstracija Parė

mė Ispanijos Kovotojus
Gegužės 1 demonstracija 

buvo sėkminga.. Daug svieto 
susirinko į West Parką. Kal
bėtojai išdėstė Gegužės Pirmos 
reikšmę ir klasių kovos eigą. 
Visi kvietė vieningai kovot 
prieš karą ir. fašizmą, remt Is
panijos kovotojus prieš tarp
tautinį fašizmą.

Didelį įspūdį padarė David 
McKensie, Anglijos admirolo 
McKensie sūnus, vadovavęs 
Tarptautiniam Batalione prie 
Madrido. Jisai pasakojo, kaip 
tarptautinė armija sumušė 
maurus, vokiečius ir italus fa
šistus. Sako, priešas buvo daug 
skaitlingesnis ir geriau apgin
kluotas, negu mes, bet jis prie
varta buvo varomas Į tranšė
jas. Mes kariaudami už savo 
idėjas todėl greitai priešą su- 
mušame. Tarptautinė priešfa- 
šistinė parama tad labai nau
dinga ir reikalanga, kad galu
tinai fašizmą sukriušinus. •

Aukų Ispanijos kovotojų, pa
ramai surinkta $130.00. Pri

jam padarė virš dviejų tūks
tančių dolerių nuostolių. Tai 
didelė skriauda.

Miesto politikieriai dabar 
vėl plepa apie reikalingumą 
vandens kontrolės. Bet viskas 
plepėjimu kol kas ir pasibai
gia. Reikėtų masinio spaudi
mo ant atsakomingų žmonių.
“Kazyrių Pare” Gegužės 9-tą

Nepamirškite svarbaus pa
rengimo sekmadienio vakare, 
geg. 9-tą, Laisves svetainėj,1 
1322 Reedsdale St., N. S. 
Pittsburgh.

Augščiaūsios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj 50 kuopa ir 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 87 kuo
pa rengia “Card Party” darbi
ninkų reikalams sukelt kiek 
nors finansų.

Būtų gerai, kad visi parem- 
tumėm tą parengimą. J. G.

/Thomas, West. Va.

imta Ispanijos kovotojams pa
sveikinimo telegrama.
Pdtvinis Vėl Padarė Nemažai 

Nuostolių.
B ai,. 28 iš ryto trys Pitts- 

burgho upės išsiliejo per kran
tus. Vanduo užplūdo daugelį 
gatvių. Pasiekė net 35 pėdų 
aukštumą. Daugelį gyvento
jų išvijo į aukštesnes vietas. 
Mažiesiems biznieriams pada
rė daug nesmagumo ir neri- 
masčio. Savo ,prekes turėjo 
kraustyt į aukštesnes vietas. .

North Side dalyj daugiau
sia pasėmė Reedsdale gatvę.' 
Kadangi čia randas ir lietuvių 
biznierių, tai ir jiems nuosto
lių padaryta. Bet daugiausia 
nukentėjo tai ;J. K. Mažiukna 
su savo ^partneriu. Jų Bowl
ing -ales vėl buvo apsemtos. 
Visas ales turėjo kelt aukštyn 
įr nusekus vandeniui vėl atgal 
taisyt. Tuo laiku J. K. Mįa- 
žiukna buvo Chicago j su SLA.^ 
reikalais, tai turėjo samdyt 
svetimus žmones iškęlt ales.

J. K. Mažiukna sako, kad 
kelintu sykiu užeinąs vanduo 

Iš Mūsų Veikimo.
Nuo balandžio 1 dienos mai- 

nieriams pakėlė mokestį. Ku
rie lioduoja anglį, tiems pakė
lė po 9 centus ant tono, o ku
rie dilba ant dienų, tiems pri
dėjo po 50 centų į dieną. Mai- 
nieriai dirba 7 valandas į die
ną. Ale ir krautuvėse pakėlė 
kainą ant valgomų daiktų.

šioje apylinkėje anglies ka
syklos pradėjo slekuoti—vie
nos dirba po tris dienas savai
tėje, kitos po dvi ir po vieną 
dieną. Ir pašalpiniams darbi
ninkams gerai apkapojo — 
duoda dirbti po vieną dieną,, 
kai kada po dvi dienas savai-, 
tėję.

Čia randasi Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ameriko
je 28 kuopa ir povaliai nariais 
auga. Per pereitą .vajaus mė
nesį prirašėme du nauju na
riu. Vietos lietuviams gera 
proga tapti šios organizacijos 
nariais, ypatingai dabar, kada 
vajus eina. Mat, vajaus laiku 
nupigintas įstojimas. Taigi, 
lietuviai darbininkai, prisirašy
kite prie APLA. ir būsite ap-

sus ir sugrįžus jiems į vietą,—sugabiausius 
miestų organizacijų narius.

Pagaliau, reikalinga sukurti prie VKP (b) 
CK šešių mėnesių “Pasitarimą Vidaus ir Už
sienio Politikos Klausimais.” čionai reikia 
siųst pirmuosius sričių ir kraštų organizacijų 
ir nacionalinių Komunistų Partijų Centralinių 
Komitetų sekretorius, šitie draugai turi duoti 
ne vieną, o keletą pamainų, galinčių pakeisti 
mūsų partijos Centralinio Komiteto vadovus. 
Tai būtina ir tai turi būti padaryta.

Aš baigiu, draugai.
Mes išdėstėme tokiu būdu pagrindinius mū

sų darbo trūkumus, kaip tuos, kurie bendri 
visoms mūsų organizacijoms, ūkiškoms, admi
nistratyvinėms, partinėms, taip ir tuos, kurie 
savyti tiktai specialiai partinėms organizaci
joms, trūkumus, kuriuos išnaudoja darbinin
kų klasės priešai dėl savo diversiniai-kenkybi- 
nio ir špioniškai-teroristinio darbo.

Mes nužymėjome, toliau, pagrindines prie
mones, reikalingas tam, kad likvidavus tuos 
trūkumus ir padarius nežalingais diversiniai- 
kenkybinius ir špioniškai-teroristinius užsienio 

»žvalgybinių organų trockistiniai-fašistinių 
agentų išstojimus.

Kyla klausimas, ar galime įvykdinti visas 
tas priemones, ar turime mes tam visas rei
kalingas galimybes?

Be abejonės, galim. Galim, kadangi mes tu
rim visas galimybes, reikalingas tam, kad 
įgyvendinus tas priemqnes.

Ko gi trūksta mums?
Trūksta tiktai vieno: pasiryžimo likviduoti 

savo paties nerūpestingumą, savo paties gera
širdiškumą, savo paties politinį trumparegiš
kumą.

Tame galvosūkis.
Bet nejaugi mes nesugebėsime nugalėti šią 

juokingą ir idiotišką ligą, mes, kurie nuvertė- 
me kapitalizmą, pastatėme pagrinde socializ
mą ir iškėlėme didžią pasaulinio komunizmo 
vėliavą ?

Mums nėra pagrindo abejoti tame, kad būti
nai nugalėsime ją, jeigu, žinoma, panorėsime 
to. Nugalėsime ne paprastai, o bolševikiškai, 
ištikrųjų.

Ir kuomet mes nugalėsime šitą idiotišką li
gą, mes galime sakyti su pilnu įsitikinimu, 
kad mums nebaisūs joki priešai, nei vidaus nei 
užsienio, mums nebaisūs jų išstojimai, nes mes 
juos mušime ateityje taip pat, kaip mušame 
juos dabartyje, kaip mušėme juos praeityje. 
(Aplodismentai).

Ketvirtad., Gegužes 6, 1937

Sovietinį Sibirą į vakarus 
nuo Chanka ežero. Įsiveržė
liai šautuvais ir kulkasvai- 
džiais apšaudė Sovietų sie
nos sargus, bet raudonar
miečiai sargai juos atmušė 
ir atgal nuvijo per sieną į 
Manchukuo.

Siūlo Tik Laipsniškai Taisyt 
Vyriausią Teismą

Washington. — Senato
rius Hatch sutiktų, kad pre
zidentas Rooseveltas kas 
metai įstatytų po vien^ tei
sėją į Vyriausią Teismą. 
Tam pritaria senatoriai 
Burke, Logan ir eilė kitų, 
kurie priešingi pradiniam 
Roosevelto planui, kuris rei
kalauja vienu sykiu patai
syt šį teismą šešiais jaunes
niais, pirmeiviškesniais tei
sėjais.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

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

Taipgi atmalia 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61*1

VYRU IR MOTERŲ LIGOS
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

rūpinti atsitikime susirgimo 
arba mirimo.

West Virginijoje randasi dvi 
APLA kuopos: Thomase 23 
kuopa ir Summervillėje 19 kp. 
Todėl mes, 23 kuopos nariai, 
šaukiame 19-tos kuopos narius 
į lenktynes gavime naujų na
rių. Mes išanksto jums pareiš
kiame, kad per pereitą vajų 
gavome du nauju nariu ir jau 
vėl turime du kandidatu į mū
sų 23 kuopą.

Draugai, summervilliečiai, 
ar atsilaikysite prieš mus šia
me vajuje?

APLA 23 kuopos
Fin. Sekr. Ch. Strauss. ,

Naujas Japonų Įsiveržimas 
į Sovietinį Sibirą

Maskva, geg. 4.—Japoni- 
jos-Mandžurijos karei vių 
būrys įsibriovė per sieną į

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, NerVų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio Ir 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 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduIiai Serumu Įleidi
mai Ir Ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Viri 25 Metų Praktikos

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

Valandos » A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais fl A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAME I.TETTTVTAK Al'

j DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
> čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVĖ., DEfiTROFI, IflCH.

m— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — —ra

“Laisvės” Skaitytojų Atydai
Šiomis dienomis išsiuntinėjome atvirutes “Laisvės” 

skaitytojams, kurių prenumeratos yra pasibaigę. Prašo
me atsinaujinti be atidėliojimo, nes šiuom tarpu labai 
reikia įstaigai pinigų.

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

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

“Laisvės” prenumerata metam $5.SO ir pusei metų $3. 
Kiekvieno darbininkiško judėjimo budavotojo yra būtina 
pareiga gauti nors po vieną naują skaitytoją savo dien
raščiui šiuo tarpu. »

“LAISVES” ADMINISTRACIJA.
, į___------------------------------------------------------------------ g
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A.P.LA. REIKALAI Newark, N. J

Montreal, Canada

SKUTIMAS

raginamos

2 vai. po

ap-

Binghamton, N. YGardner, Mass

6

Bridgeport, Conn,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

♦
tariame

organizatorių iš
Fašistai Bijo “Jąjme Į”

prakalbų 
Andrulio

pakviesti 3, 7 ir 
prisiųsti atstovus 
Centro Komiteto 
ir paskelbti spau-

tarpininkauja keturi 
Santikių Komisijos na- 
Washingtono. Nors iki

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avė.

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

ALDLD 188 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, gegužės 
7 d., 7:30 vai. vak., 3014 Yemans. 
Visi nariai būkite laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti, sykiu išrink
ti delegatai j 10-to Apskričio Kon
ferenciją ir į “Vilnies” suvažiavimą. 
Atsiveskite naujų narių. — A. V. 
Sekr. (106-108)

Calhoun St., kaip 10 vai. iš J'yto.
Kom. (107-108)

15c

skaitlingai dalyvauti šioj “Moti- 
Dienos Demonstracijoj.”

(107-108)

gerais laimėjimais bus ir graži kon-1 HAMTRAMCK, MICH, 
certinė progranįa, kurią išpildys pa- j 
tys jaunuoliai. Taipgi trumpa vieno 
akto komedija. Kviečiamę visus New
arko ir apylinkes lietuvius dalyvaut 
šiame parengime ir pamatyt ką jū
sų sūnai ir dukterys gali nuveikt. 
Tikietai tik 35c. Org. M. Jamison.

(107-1Q8)

DETROIT, MICH.
APLA 47 Kp. Susirinkimas

Gegužės 9 d., 2 vai. po pietų įvyks 
APLA 47-tos kp. susirinkamas Drau
gijų Svetainėj, 4097 Porter St. Visi 
nariai dalyvaukite, ir kurie galite, 
prisidėkite prie sukėlimo finansų dėl 
padengimo delegatų lėšų į seimą mel
džiu nepamiršti. — Sekr. Alvinas.

(107-108)

darbo
su tarpusavio kovos

YQNKERS, N. Y.
ALDLD 172 kp. ir LDS 47 kp. 

speciali? susirinkimas įvyks 9-tą d. 
gegužės, 86 Jefferson St., 2-rą vai. 
po pietų. Abiejų kuopų nariai daly
vaukite susirinkime. (107-108)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį «r>kmadienj, 9-tą d. 

gūžės, 2 vai. po pietų įvy 
susirinkimas namo reikal:

NEWARK, N. J.
Gegužės 9-tą (Mothers Day), LDS 

Jaunuolių kuopa 203 rengia “Tėvų 
ir Motinų” dienelę. įvyks Rivoli Ball
room, 209 Ferry St. Pradžia 3 vai. 
po pietų. Apart lošimo “Bingo” su

ge- 
rks svarbus 
ais. Susi

rinkimą šaukia rusų ir lietuvių kliu- 
bąs. Bus skaitomas raportas iš na
mo biznio. Kviečiame Kliubo narius 
ir ne narius dalyvauti šiame susi
rinkime. —' Kom. (1Q7-108)

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OEI p

KIRPIMAS U

Puslapis Penktas

Centro Komiteto Bertąininio 
Posėdžio Protokolas

f

Centro Komiteto posėdis 
įvyko bal. 18, Centro Raštinėj. 
Visi dalyvavo. Posėdis pradė
tas 10 vai. ryte.

Knygos peržiūrėta ir išmo
kėjimai atlikta. Trimėnesinio 
posėdžio ir gpecialio posėdžio 
protokolai perskaityta ir pri
imta. Centro Komiteto rapor
tai priimta.

Nutarta 
50 kuopas 
peržiūrėti 
balsavimus 
doj pasekmes.

Skaitytas mirusio Geo. Pod- 
žiuno brolių advokato laiškas 
delei neišmokamos pomirtinės. 
Nutarta jam atsakyti.

Skaitytas laiškas Plieno 
Pąrbininkų Organizacinio Ko
miteto, kuris ąčiuoja APLA. 
už gerą kooperaciją ir pasi
darbavimą laike plieno darbi
ninkų organizavimo vajaus. 
Tikisi, kad mes pagelbėsim ir 
toliau, ypatingai kitose indus
trijose, kur eina organizavimo 
vajus.

Nutarta laike Seimo Centro 
Komiteto nariams mokėt po 
$4.00 už sugaištą laiką.

Nutarta toliau pratęsti vajų 
su pusiau numažintu įstojimu 
iki liepos 1. Turėt kaipo šei
minį vajų. Kuępos 
darbuotis.

Pospdis uždaryta 
pietų.

Ruoškimės Prie 27-to Seimo
Kaip jau visiems žinoma, 

APLA. 27-tas Seimas įvyks 
gęg. 30 ir 31. APLA. Cen
tre, 1322 Reedsdale St., N. S. 
Pittsburgh, Pa. Visiems rei
kėtų šiuo Seimu susirūpint, tai

Drg. V. Andrulio Prakalbos
Balandžio 13 d. Amerikos 

Lietuvių Parbininkų Literatu-^ 
ros Draugijos 53 kuopa turėjo 
surengus prakalbas. Kalbėjo 
“Vilnies” redaktorius, drg. V. 
Andrulis iš Chicagos. žmonių 
dalyvavo nedaug. Svarbiau
sias dalykas, tai mūsų pačių 
nerangumas ir nepraktiškas 
garsinimas prakalbų.

Drg. Andrulis plačiai aiški
no Ispanijos dalykus, rišant su 
fašistų žygiais ir visos Europos 
likimu. Jisai gerai dėstė Ame
rikos darbininkų kovas.

Klausant d. Andrulio pra
kalbos, jaučiau kokį tai ne
smagumą, kad nepasidarbuota 
geriau sukvietime ^publikos. 
Tokių prakalbų turėtų klausy
tis ne desėtkai, bet šimtai žmo
nių.

Balandžio1 14 d. turėjome d. 
Andrulio pasikalbėjimą su 
□raugais iš ALDLD. 53 kuo
pos. Andrulis ragino priklau
syti prie Komunistų Partijos. 
Labai puikiai nurodinėjo, kaip 
reikia žmonėms organizuotis.

Prakalbose buvo renkamos 
aukos lėšų padengimui ir Is
panijos liaudies kovotojams. 
Aukavo sekamai: A. Grubins- 
kas, J. Ivanąitis ir J. Butkus 
po $1; K. Balsevičius, O. Bal
kevičienė ir J. Bemadis po 50 
ęentų; Irene Misiavich, Y. 
Karlonas po 25 centus; S. Jo- 
Icubinas, M. Slekienė, A. Jo- 
kubinas, J. Stružas, J. Pruns- 
kas, Olga Yrucečiutė, A. Gle
bavičius po mažesnes sumas.

Visiems aukotojams Ispani
jos kovotojų vardu 
ačiū.

Nuo d. Vilkaitės 
liko $3.95, nuo drg.
liko $5. Viso pasidarė $9.

Mary Slekienė.

Bilbao, Ispanija. — Į Bas- 
kijos pakraštinius vandenis 
atplaukė galingiausias Ispa
nijos respublikos karo lai
vas “Jaime I.” Fašistų ka
ro laivai vengia su juom su
sidurti, ypač dabar, kuomet 
liaudiečių lakūnai bombo
mis nuskandino didžiausių 
fašistų karinį laivų “Ęspa- o per 1Q metų pirmiau jų 
na/’ • ! atplaukė 4,295,510. ‘

tuom jis duos mums geresnes 
pasekmes.

Kuopoms rinkusioms dele
gatus pasiunčiame mandatų 
blankas ir prašęm tinkamai iš
pildyt.. Po vieną mandatą grą
žint Centran, o po kitą suteik
ti delegatams, kad jie Seiman 
atsivestų.

19 ir 53 kuopos prisiuntė 
Seimui sveikinimus su po pen
kine aukų. Būtų gerai, kad ir 
kitos kuopos prisiųstų sveiki
nimų ii’ visokių patarimų. Pri
siųstos aukos bus perduotos 
ten, kam bus -skirtos.

Kad geriau įvertinus Seimą, 
tai Centro Komitetas skelbia 
šeiminį vajų gavimui naujų na
rių su pusiau numažintu įstoji
mu. šiais metais jau gauta 40 
naujų narių. Per pereitą 6 
mėnesių vajų gauta 63 nauji 
nariai. Geriausia pasižymėjo 
12 kp. Ambridge, Pa., gauda
ma net 14 narių, 4 kp, gavo 7 
narius, 18, 29 ir 25 gavo po 5 
naujus narius. Kitos mažiau. 
Vajuj tedalyvavo tik 22 kuo
pų. Tai maža dalis. Dabar 
šeiminiam vajuj turėtų pasiro
dyti visos kuopos, ypatingai 
pirmiau negavusios nei po vie
ną naują narį. Tad visi dar
ban, turėsime geras pasekmes.

Geg. 30 vakare, laike Sei
mo, turėsime puikų Šeiminį 
Bankietą, toj pačioj vietoj, 
1322 Reedsdale St. Kviečia
mi nariai iš visos apielinkės 
dalyvaut bankiete ir susipa
žint su svečiais delegatais, 
taipgi sykiu pasilinksminti.

Seimo tarimai tuojaus po 
Seimo bus pasiųsta kuopoms. 
Tada visi nariai galėŠ su jais 
susipažinti.

J. Gasiunas,
Centro Sekr.

Paminėkime Motinų Dieną.
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos 20 
kuopos Moterų Skyrius rengia 
bankietą, kaipo paminėjimą 
Motinų Dienos.

Minėtas bankietas įvyks šeš
tadienį, gegužės 8 d-, prasidės 
6 :30 vai. vak., Lietuvių Svetai
nėj, 315 Clinton St. Įžanga 50 
centų ypatai .

ALDLD 20 kp. Moterų Sk. 
prašo visą vietos visuomenę at
silankyti į šį parengimą, pra
leisti linksmai laiką, šio ban- 
kieto rengimo komisija deda 
visas pastangas, kad susirinku
sią publiką patenkinti, kaip 
valgiais, taip ir programa ir 
šokiais. Tad nepraleiskite pro
gos ir dalyvaukite visi.

Visus širdingai kviečia,
Rengėjos.

Jš ,G,ęg.užw^ parengimo.
Darbininkų Šventė, Pirmoji 

Gegužės, buvo pas mus links
mai apvaikščiota Lietuvių J.V. 
Darb. Svetainėje. Pirmiausiai 
Bridgeporto jaunuolių choras 
išpildė muzikališką programą, 
vadovaujant gerb. P. Bružaus- 
kui sudainavo keletą gražių 
darbininkiškų dainelių. Paskui 
draugė Sasnauskienė, iš Broo- 
klyno, pasakė gražią prakal
bą, surišdama Pirmosios Ge
gužės apvaikščiojimą su dar
bininkų judėjimu. Draugė S. 
netęsė savo kalbos ilgai, dėl 
laiko stokos, bet trumpoje for
moje palietė daug svarbių 
šiandieninių klausimų. Publi
kai prakalba patiko.

Bet publikos apvaikščioji- 
man prisirinko nedaugiausia. 
Tam priežasčių yra gana 
daug, tačiau apie jas šį sykį 
nėra reikalo Kalbėti. Prieška
rinis Lietuvių Komitetas taria 
širdingą ačių ti.ęjns, kurie da
lyvavo šiame iškilmingame ap- 
vaikščiojime, taipgi jaunuolių 
chorui ir jojo vedėjui P. Bru- 
žauskui ir draugei Sasnaukie- 
ųei. M. Arison.

Washington. — Per pas
kutinius 7 metus Amerikon 
įvažiavo tik 498,238 ateiviai,

Faremkim Jaunuolių Prakilnų 
Darbą

Newarko Jaunuoliai vėla 
triumfuoja. Gegužės 9 dieną 
bus toji diena, kurioj jie pa
rodys Newarko publikai, kad 
jaunuoliai daug smarkiau ju- 
da-veikia, negu suaugę, negu 
jų tėvai labui kultųros darbo.

Kas bus ten gi do vakarė
lis? O gi jaunuoliai duos 
mums tokį puikų parodymą 
(show), kad mes net turėsim 
stebėtis, štai visa parodija (tie
sa, dar ne visa) :

Bingo gėmis. V e i k a 1 a s 
(trumpas) “Oscar Sapp,” kur 
los gabiausi lošėjai: Aldona 
Yuodeškiutė, W. Skeistaitis, 
Lillian Janušoniutė ir Robert 
Žukauskas. Koncerte daly
vaus irgi visi jauni vaikinai ir 
mergaitės. Šie: Anna Stelmo- 
kaitė, Vanda Stočkiutė, Peter 
Maršonaą, Al. Žukauskaitė, Ol
ga Yuodeškiutė, W. Ražans- 
kis, Vito Dvareckas, Mildred 
Strupiutė, jauna klasikinė šo
kikė.

Šitas koncertas įvyks ant Ri
voli Hall, 209 Ferry St., 3 vai. 
po pietų. Įžąnga tik 35 centai. 
Prie bingo gėmio bus didelės 
dovanos, vertės iki 3-4 dole
rių.

Visas ir visus kviečiame da
lyvauti. Rėmėjos.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Iš Čeverykų Darbininkų 
Streiko

Pirmame dideliame susirin
kime šių miestų čeverykų dar
bininkų streikierių, vienas iš 
organizatorių CIO unijos pasa
kė : Mes privertėm su darbi
ninkais tartis ir jų reikalavi
mus išpildyti milionierius Ge
neral Motors automobilių dirb
tuvių savininkus ir plieno iš- 
dirbystės magnatus. O čia jų- 
sų nykštukai mums bus visai 
lengva apgalėti.

Bet tikrenybėje mūsų nykš
tukai su pagelba vietinės ir 
valstijos f asistuojančios val
džios panaudojo visas priemo
nes kapitalistinės diktatūros, 
apie kurias aš jau rašiau anks
čiau. Dabar, balandžio 26 d., 
dar padarė Auburno šnipai 
vieną jau senai nudėvėtą sky- 
mą. Venus ir Lown dirbtuvių 
kieme dirbtuvės sargas rado 
dinamito bombą. Bet kaip ir 
visados, kada tik esti šnipų 
randamos bombos, suspėja 
pirma jas (bombas) atrasti, 
negu jos sprogsta. Taip ir čia 
atsitiko. Bet šnipams šis sky- 
mas labai nenusisekė, nes tik 
vieną sykį paskelbė vietinia
me laikraštyje ir to užteko. 
Mat, ką tik nesusitiksi, tas sa
ko, kad pati policija bombą 
padėjo. Todėl dabar vietinė 
spauda ir policija apie tą ir 
užsiminti nebenori.

Kadangi teisėjas Manser, 
kuris išdavė indžionkšiną, gau
na daugybę protestų nuo dar
bininkų organizacijų ir net nuo 
savo kolegų teisėjų ir kadangi 
jo indžionkšinas darbininkų 
neišgąsdino ir nesuvarė į dirb
tuves, tai dabar neva pasitei
sindamas sako, kad jis norėjęs 
dėl darbininkų padaryti gerai 
ir duoti jiems laisvę grįžti į 
dirbtuves! Bet, girdi, darbinin
kai nenori naudotis laisve ir 
savo teisėmis ir negrįžta į dirb
tuves! Mat, čia fabrikantai, jų 
spauda, policija ir visa para
zitų gauja varė propagandą, 
kad CIO organizatoriai priver
tė darbininkus streikuoti prieš 
jų (darbininkų) norą.

Dabar jau ketvirta diena 
eina konferencija tarpe darbi
ninkų organizatorių iš CIO 
unijos ir Čeverykų fabrikantų. 
Jiems 
Darbo 
riai iš 
šios dienos jokių oficiališkų 
pranešinjų nėra, bet darbinin
kai yra pilni vilties, kad strei
kas bus laimėtas.

Maine valstijos gubernato
rius Barrow pasisiūlė, kad ir 
jis norįs dalyvauti toj e Taiky
mo konferencijoje, bet CIO 
organizatoriai pastatė jam 
išlygas, kad pirma jis turi iš
traukt miliciją ir state polici

ją ir atšaukt karo stovį Au- 
burno mieste, tai tada bus 
priimtas į taikos konferenciją.

Tuo patim laiku, kada eina 
derybos dėl pripažinimo US 
WA unijos per fabrikantus, 
tai fabrikantų nusamdyti 
agentai bėgioja po darbininkų 
stubas ir kviečia dėtis prie 
Protective Shoe Workers Asso
ciation. žinoma, fabrikantų ir 
jų apmokamų agentų siekinys 
yra tas, kad kaip nors dar 
įtraukti darbininkus į savo 
tinklą. Bet vargiai jiems tas 
nusiduos. CIO organizatorius 
Powers Hapgood balandžio 27 
d. apsirgo gripu ir dabar guli 
ligoninėje, bet balandžio 30 
d. masiniame darbininkų susi
rinkime pranešė, kad greitai 
išeisiąs iš ligoninės ir stosiąs 
prie darbo.

Gamtos Sūnus.

Dvikova
Vos tik papūtus pirmam pa

vasario vėjeliui, po gaivinan
čiais saulės spinduliais iš tam
sių susmirdusių lūšnų, padu- 
mavusian Viger Parkan,* susi
rinko keletas šimtų suvargusių 
proletarų pakvėpuoti brėkš
tančios gamtos jėgomis, kaip 
žuvys oru — po žiemos troški
nančio ledo.

Du italu karo ginčuose — 
delei Ispanijos darbo liaudies 
ir — Mussolinio kruvinų dar
bų Ispanijoj, bepolitikuodami, 
susimušė kumščiais. Kova tę
sėsi apie pusvalandį. Fašistas 
negalėdamas kumščia nugalėti 
darbininko, bandė peiliu jį nu
smeigti. Staiga buvo kitų su
laikytas — atsitraukė.

Bundanti veikiman 
klasė,
klaidomis ir čia jas sparčiai 
benaikindama, einą prie 
vienyto kovos fronto, dėlei ga
lutino pasiliuosavimo.

Streikicrys.

.Indžiu Aktoriai dar Atidėjo 
Streiko Klausimą

HOLLYWOOD, Calif. 
Streikuot ar nėstreikuot 
išėjusiais streikan

SU 
6,000 

mechanikų, — šį klausimą 
svarstė susirinkimas Juda
mųjų Paveikslų Aktorių 
Gildijos (unijos) ir atsaky
mą atidėjo dar vieną savai-

Jau streikuoja G,000 sce- 
nerijų prirengė jų, maliavo- 
tojų, veidų dailintojų ir kt. 
prieš devynias judžių studi
jas. Reikalauja pripažint 
federacines unijas ir page
rint įvairias sąlygas.

Amerikos Darbo F.edera- 
cija čia skaito iki 16,000 sa
vo narių, dirbančių prie ju
damųjų paveikslų gamini
mo. Tie nariai paskirstyti į 
17 amatinių unijų.

U ž s t r e ikuotos studijos 
yra dieną pikietuojamos, 
bet kompanijos naktį p risi; 
varo skebų, kaip sako vadai 
federacinių unijų.

S. BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia “Minstrel 

Show”, kuris įvyks gegužės 9-tą d., 
7:30 vai. vak. Lietuvių Svet., kampas 
E ir Silver Sts. Programoj dalyvaus 
Laisvės Choro vyrų grupė, jaunos 
šokikės, June Švede, Anna Stąsiak, 
harmonistas Walter Žiougo ir kiti 
solistai. Taip pat turėsime keturių 
kavalkų orkestrą. Todėl prašome vi
sus skaitlingai atsilankyti, nes kaip 
matot bus labai graži programa, 
įžanga 40 centų. — Kom.

(107-108)

BROOKLYN LABOR ĮYCEUN
DARBININKU IŠTAIGA

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

alleys.
KAJNOS PRIEINAMOS 

949-959 ^jllouphby Avė.
Tek: STagg 3847

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 9 d., 2-rą vai. po pietų, Ba- 
kanausko Svet. Visi nariai susirin
kite ir nepamirškite pasimokėti me
tines duokles į Centrą. Taipgi šia
me susirinkime prisirengkime , prie 
kuopos pikniko, gegužės 16 d. — 
Kp. sekr. P. Sakat. (107-108)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. .rengia gegužinį išva

žiavimą, kuris įvyks sekmadienį, ge
gužes 9-tą d. Pužaičio ūkėj, Ferndel, 
Md, Pradžia 9 vai. iš ryto. Kviečia
me visus narius atvažiuoti ir praleis
ti dieną tyram ore. Pužaičio ūkę yra 
labai tinkama, nes yra daili svetai
nė šokiams ir taipgi yra didelis plo
tas lauko mašinoms pasistatyti. Bus 
ir programa, kurią išpildys Rusų- 
Ūkrainų Choras. Turėsime skanių 
valgių ir gėrimų ir gerą muziką šo
kiams. Įžanga veltui.

Kelrodis: Mašinoms važiavimas 
Westport Road to Camp-Med Rd., i,ki 
Linthicum Hghts, už gelžkelio pirmas 
kelias po kairei ir tiesiog į išvažiavi
mo vietą. Gatvekariais imkite W. B. 
& A. karą ir važiuokite iki Ferndel 
stoties, išlipę eikite po tiesiai, pusė 
mailės iki vietos. Busas išeis nuo 20 
N.

DETROIT, MICH.
Motinų Demonstracija

Gegužės (May) 9 d. tai yra seka
mą sekmadienį, 3 vai. po pietų įvyks 
didelė moterų arba motinų demon
stracija, įvairių tautų ir įvairių pa
žiūrų- Demonstracija prasidės nuo 
miestąvo knygyno, Woodward ir 
Kirby. Tikslas šios demonstracijos 
yra už taiką, prieš karą ir tt. Lie
tuvių moterys kviečia visas savatau- 
tes 
nų

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 
d. gegužės-May, 8 vai. vak., 920 

E. 79th S,t. 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)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, ge
gužės 7 d., paš drg. Kereiliėnę, 95 
Alber St., Johnson City, N. Y., 7:30 
vai. vak. Draugės, Šis susirinkimas 
bus gana svarbus, turėsime daug 
svarbių dalykų aptart, nes ant ryto
jaus įvyks balius. Prie progos nepa
mirškite ir naujų narių atsivesti. 
M. Kulbienė. (10B-107)

♦ r . * i

Jei Pasįskubipsit- 
Dar Gausit

Dvi teisjngiausjos lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS ĄPIE 

LYTjES DALYKUS; 
Kaina $1.5Q.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Rob|nsond ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
veninio svarbiausi reikalai, kiekvie
nas ir kiekvieną toseknygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais. *
Gailina pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų įenygų iau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite: 
J. BARKUS 

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

Valgykite Medy
“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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

į Charles’ Up To-Date
I BARBER SHOP

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.

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

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRUS VALGYDAMI

VARPO
ONA

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.

Varpąs Pakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

uetuviŲ Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telęfonuokįte: EVergreen 7-1661 
arba užeįkite pasikalbėti į ofisą 

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKOIR APELINKES ŽINIOS
1

Reakcionieriški New Yorko 
komisionieriai užsimanė užda
ryti WMBQ radio stotį, kuri 

- randasi Williamsburge ant Le
onard St. Mat, jų nuomone, 
per šią stotį esą daugiausiai 

. perduodama programos ir gar
sinimai svetimtaučiu kalbose. 

. Be to, ši stotis yra palygina
mai daug pigesnė, negu kitos 
radio stotys. Todėl aristokrati
jai tas nepatinka ir jie nusita
rė ją uždaryti. Per minėtą 
stotį perduoda garsinimus ir 
programas arti desėtko lietu

sių; taipgi vokiečiai, lenkai, 
italai ir kt.

Sakoma, tik tada minėta 
stotis galėtų pasilaikyti, jeigu 
šios stoties klausytojai pasių
stų reikalavimus į Federal 
Communications Commission, 
Washington, D. C., pareiš
kiant, kad jiems patinka šios 
stoties garsinimai ir progra
mos. Veismūniškis.

Ištrauktasis iš Upės 
Buvęs Raketierius

Penktadienio laidoj buvo 
minėta, kad East Upėj rasta 
nepažįstamo vyro lavonas. Da
bar sužinota, kad tai lavonas 
buvusio West Sides dokų ra- 
ketieriaus Philip Sheridan, 
kuris buvo seserų raportuotas 
dingusiu 6 sausio. Po to prasi
dėjo gengsterių karas, kurio 
pasėkoj buvo nudėtas Ralph 
Clements, žinomas Sheridano 
priešas.

Šilta, Ar ne, Bet 
Vakarienė Bus.

Gal oras į pabaigą savai
tės pasikeis, vėsesnis pasida
rys, o jei būtų ir šiltokas, tai 
vistiek mes negalim būti neval
gę. Pasigaminti vakarienę yra 
daug darbo, tai ar negeriau 
jums atsilankyti šį sekmadienį 
į Kompartijos Lietuvių Frakci
jos bankietą, kuris bus “Lais
vės” svetainėj, kaip 8 vai. va
kare. Draugė Sasna vakar pri
davė rengimo komisijai dešim
tinę už tikietus, o kiti draugai, 
veikiausiai, irgi turi pardavę 
po kelis bilietus.

Tai, kaip matosi, turėsimi 
svečių vakarienėj, bet drau
gai turi pakalbinti ir savo 
draugus, kad ir jie atsilanky
tų į šį mūsų parengimą. Ta 
vakarienė jau bus paskutinė, 
nes vasaros metu tokie paren
gimai negalima turėti svetinė
se. Visi ir visos esate prašomi 
dalyvauti K. P. L. F. vakarie
nėj.

Draugus Depsus Vėl 
Apiplėšė

Anksti šeštadienio rytą, ne
užilgo po atidarymo krautuvės 
(kampas Union Avė. ir Stagg 
St.) pas d. Depsus įėjo du gin
kluoti vyrai ir įsakė d. Depsui 
atiduoti pinigus. Jį patį vėl 
nuvarė. į kambariuką už krau
tuvės ir uždarę paliko. Nega
na, kad susiglemžė pinigus, 
kiek jų tuo tarpu turėjo, bet 
ir pieno kenus išsinešė. Krau
tuvėj tuo laiku buvo ir mote
ris pirkėja.

, Draugam Depsam skaudus 
nuostolis finansiniai, taipgi tas 
nuolatinis terorizavimas ir 
sveikatai gero neduoda. Bėgiu 
metų plėšimas pakartota jau 
trečiu kartu. Priešpaskutinis 
plėšimas buvo kovo 6-tą.

Rep.
O ____________ __

Iššauktas pervažų (Ferries) 
darbininkų streikas sulaikė 

tus automobilistų važinė
jančių į darbą pervaža tarp 
23rd St. ir Weehawken, N. J.

Policija išgelbėjo iš įlankoc 
du vaiku prie Shore Road, ku
riuodu manė pakraščiu biskį 
pasivažinėti, bet vilnys jų luo
telį nunešė į gilų vandenį. 
Gelbėjime naudota orlaivis.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Draus Fotografuot Be 
Asmens Sutikimo

Viešnios iš Mass. Aplankė 
“Laisvės” Įstaigą

Steigia Lakūnų Kliubą

Anna Samson, 45 m. amž., 
26 Cook St., mirė gegužės 2 
d., St. Catherine Ligoninėj. Pa
laidota gegužės 5 d., šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

NATURAL - LAX - HERB TEA

MEDI
CINAL

Yorkvillės demokratas al- 
dermanas Flood pasiūlė už
drausti laikraščių fotografams 
traukti asmenų paveikslus be 
jų sutikimo. Už neatsiklausus 
paveikslų ėmimą siūlo baust 
fotografus piniginėmis baudo
mis nuo $10 iki $25.

Pirmadienio ryte, gegužes 
3 d. “Laisvės” įstaigą aplan
kė viešnios iš Worcester. 
Mass., Marė Swiderskey ir 
Julia Stoškus. Viešnios buvo 
automobiliu atvažiavę pama
tyti veikalą “Iš Meilės”, ku
rioms labai patiko.

Reporteris E. B.

K. Menkeliūniūtė Dainuoja 
Stanelių Restorane

Dainininkė Konstancija Men- 
keliūniute šiuo tarpu dainuoja 
puikiam Stanelių restorane bei 
kabarete, kuris randasi Bay- 
onnėj, N. Y. (184 W. 54 St., 
at Newark Bay). Stanelių vie
ta naujai įruošta, — labai dai
li ir tinkama. Galima gauti 
valgių, gėrimų, taipgi prie ge
ros orkestros pasišokti.

Ji norėtų, kad Bayonnės ir 
apylinkės lietuviai atsilankytų 
į tą vietą, su ja pasikalbėtų ir 
pasilinksmintų.

New Yorko WPA vedėjas 
Somerwell pranešė, kad čionai 
2,508 atleista nuo WPA dar
bų ir 16,086-šiem sumažinta 
algos pasėkoje nacionalio įsa
kymo sumažinti skaičių 
šalpinių darbininkų ir 
skalę.

Pabaigoj balandžio 
darbuose dirbo 
muo apart ; 
darbininkų.

Unijos Smarkiai Sukilo 
Prieš Industrinę 

Mobilizaciją
Virš 300,000 unijistų New 

Yorke atsiliepia į Amerikos 
Prieškarinės - P r i ešfašistinės 
Lygos atsišaukimą protestuoti 
prieš Sheppard-Hill Bilių. Ji
sai greit bus svarstomas kon
grese ir senate. Tūkstančiai 
unijistų pasiuntė laiškus ir at
virutes savo kongresmanams, 
reikalaudami balsuot prieš 
tą bilių. Visi unijistai turėtų 
tą padaryt.

“Sheppard-Hill bilius,” kaip 
pareiškė vienos jūrininkų uni
jos vadas Phillip, “yra karo 
pelnų grobikų manevras supa- 
ralyžiavimui organizuotų dar
bininkų laike karo. Dar dau
giau, jo taip vadinamasis 
‘nepaprastos padėties’ para
grafas rengia galimybę supa- 
ralyžiuot organizuotus darbi
ninkus užėjus pavojingai ban
gai streikų.”

Atsinešimas vieno motoris
to link kito galėtų daug su- 
mažint važiuotės nelaimes.

Pasirodo, viskas susiveda į 
vieną auksinę taisyklę. Jei jūs 
draivinsit, kaip norėtumėt 
kad kitas draivintų, jūš šimtu 
nuošimčiu prisidėsit prie su
mažinimo nelaimių, žinoma, 
pirmoj vietoj, jūsų mašina tu
ri būt saugi ir jūs turit ge
riausia ją pažint ir mokėt 
operuot. Bet svarbiausia, kad 
jūs atsineštumėt link kito mo
toristo taip, kaip norėtumėt 
matyt jį atsinešant link jūsų. 
Būkit pavyzdžiu mandagumo, 
nes

Šuo Išgelbėjo Vaikų 
Gyvybę

Trijų metų Marilyn John
son, 46-27 157th St., Flushing, 
ir susiedų berniukas Kenneth 
Garrison, 5 metų, bėgiodami 
nuklydo toli nuo namų. Jiedu 
atsidūrė Kissena Parko baloje, 
kur įklimpo ir kuo toliau, tuo 
gilyn, iki purvas pasiekė pa
žastis.

Laimei, vaikus pasekė Ma-

Organizuota Kova Prieš 
Antisemitizmą

John L. Lewis, Komiteto 
Industriniam O r g ą nizavimui 
(CIO) pirmininkas, užgyrė 
New Yorko konferenciją, ku
ri yra šaukiama prieš antise
mitizmą. Ji įvyks šį sekmadie
nį po pietų, McAlpin Viešbu
tyje.

Lewis pareiškė, kad geriau
siu atsakymu antisemitinių 
nuodų skleidėjams bus suorga
nizavimas visų darbininkų be 
skirtumo rasių ir spalvų, nes 
tai vienintelis būdas užtikrini
mui demokratijos mūsų šalyje.

Darbininkai New Yorke ne
užilgo turės Darbininkų Lakū
nų Kliubą ir pirmą Darbinin
kų Lakūnų Mokyklą Ameri
koj, kaip praneša Tarptautinis 
Darbininkų Ordenas (pašalpi- 
nė, kaip mūsų LDS). Kliubo 
oficialis atidarymas bus šį va- 
kara, kliubo patalpose, 80 
Fifth Ave., N. Y.

Kliubo atidarymo ceremoni
jose dalyvaus ką tik sugrįžęs 
iš Ispanijos karo fronto Eddie 
Leibowitz, lakūnas, kuris Or- 
deno narių ir draugų pageida
vimu įsteigė kliubą ir bus la
kūnų mokytoju. Mokins Floyd 
Bennett Orporte.

Du opiumo šmugelnįnkai 
nuteisti po 61/2 metų kalėjimo. 
Jie buvo paskutiniai iš astuo
nių, kurie buvo suimti su 
$270,000 vertės radiniu kovo 
7 dieną.

Prakalbos ir Prelekcija 
Šią Subatą, 8 Gegužės

SUSIRINKIMAI

Lai-
labai svarbus

Susivienijimo

visi atsilankiu-

Labai Svarbus LDS 1-mos 
Kuopos Susirinkimas 1

Ketvirtadienį, gegužės 6 d., 
svės” svetainėj, bus 
Lietuvių Darbininkų 
susirinkimas.

Šiame susirinkime
šieji nariai gaus dovanai labai svar
bią knygą, “Tūli Mūtų Parazitai.” 
Taipgi bus išduota raportai iš bu
vusių prakalbų ir metinio baliaus. 
Na, o svarbiausia, tai vajininkų ra
portai.

Visos ir visi, kuriem tik leidžia ap
linkybės — atsilankykite, o kurie ga
lite, tai atsiveskite kartu ir naujų 
narių į LDS prirašyt. — M. Stako- 
vas. kp. pirmininkas.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Petro Pūtis. Trys 

metai atgal jis gyveno Montreal, Ca
nada. Jokios žinios nuo jo negaunu. 
Jeigu esi gyvas, broli, meldžiu at
sišaukti, nes turiu svarbų reikalą. 
Kas apie jj žino, meldžiu man pra
nešti, už ką būsiu labai dėkingas. 
John Pūtis, 363 — So. 7th St., New
ark, N. J.

Antradienį newyorkieciai 
jautėmės sulaukę vasaros, nors 
pavasario . kaip ir nematėm, 
nes iki šiol buvo šaltoka ir pe
čius kurenom. Vidurdienį ter
mometras rodė 80 laipsnių.

Miršta Daug Kūdikių 
Ir Motinų

New Yorko Mieste kas 
tai miršta penkios iš tūkstan
čio gimdančių motinų. Taipgi 
pereitais metais mirė 464 iš 
100,000 naujagimių kūdikių. 
Kalbėdamas apie tai sveikatos 
komisionierius Rice pastebėjo, 
kad mirtingumą būtų galima 
sumažinti tinkamėfene moti
nų priežiūra prieš gimdymą. Į. 
tą turėtų įeit ir ištyrimas, ar 
motinos neturi veneriškų ligų.

Daktarė Aldona šliupaitė 
aiškins apie vėžį, jo priežastis, 
pažinimą ir gydymą.

Apie Motinų Dieną kalbės 
kita žymi moteris veikėja ir 
kalbėtoja.

Iš Ateities žiedo mokyklėlės 
vaikučiai sakys gražias eiles.

Prakalbos bus “Laisvės” 
svetainėj. Prasidės 7 :30 vaka
re. Įžanga 10c.

Rengia ALDLD Moterų 81- 
ma kuopa. Moterys ir vyrai, 
dalyvaukit šiose prakalbose, 
nesigailėsite atėję.

Rengėjos.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Keturi Nuteisti Už Mirtis 
Bildinge

Perėitą birželį 18 darbinin
kų žuvo įgriuvus statomam 
bildingui prie 112 E. Mosho- 
lu Parkway South, Bronxe. 
Keturi vyrai teismo buvo pri
pažinti kaltais antro laipsnio 
žmogžudystėje. Dabar teisėjas 
Patterson paskyrė baudas.

Louis Steinberg, budavoto- 
jas, ir jo sūnus, taipgi Vin
cent Valentine, mūrininkas 
kontraktorius, nuteisti nuo 
iki 5 metų kalėjimo. Albert 
Heine, inspektorius, gavo 
mėn. kalėjimo.
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Labai svarbu, nes gali gaut 
gatvių valytojo darbą!

Tokias informacijas davė ne 
kas kitas, kaip majoras La 
Guardia, kalbėdamas Natio
nal Civil Service Reform Ly
gos pokilyje. Jis pasakė, kad 
švaros Departmentas gali su
teikt darbų kolegijos mokslą 
baigusiems vyrams, jei jie no
rėtų gatves valyti.

žinoma, gatvių valytoj ui ne
kenkia turėjimas kolegijos 
mokslo, bet ėjusiam kolegiją 
gatvių ^valymas tikrai nieko 
gero nežada.

rilynos sankeleivė kaliukė 
Peggy. Vaikams pakliuvus ba- 
lon, kaliukė pradėjo be per- 
stojimo loti ir staugti. Netolie
se tos vietos piknikavo James 
Adams su žmona ir kūdikiu, 
155-52 200 St., Albans, gyven
tojas. Jis suprato, kad ten kas 
nors nepaprasto. Nuvykęs, ra
do vaikus ir ištraukė iš balos.

Tuo tarpu namuose jau bu
vo pasigesta vaikų ir paduota 
signalas juos gelbėti, 
kažin kada būt 
jei ne šuo.

HERBS
IN

1 BOX
NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 

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

0-

0-

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKI AUGIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

□
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REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteris dirb

ti prie na darbo ir gyventi mažam 
miestelyj. arbas nesunkus, tik trys 
nariai šeimynoj. Dėl daugiau infor

 

macijų kreipkitės: J. Sabaitis, 60-73 
Gates Ave., rooklyn, N. Y. Arba 
šaukite telefonu: Hegemen 3-7349.

(106-108)

Vietos ir impor
tuotos degtines 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.

PARDAVIMAI
Saldainių krautuve ant pardavimo, 

randasi priešais parką, 79 Johnson 
Avenue. Kaina labai prieinama.

(107-108)

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

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)

BROADLING
Straight

RYE
2 METŲ 

SENUMO 

$1.68 
f kvorta

$ .88 painte

90 
Proof

WEEK END SPECIAL 

Lord Calvert, 100 proof.
Penkių metų senumo

Bonded Rye ar Bourbon 
pusė paintės, 4 bonkos, $2.99

ROEBLING
LIQUOR STORE

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

EVergreen 8-9091 
GREITAS PRISTATYMAS.

BROOKLYN, N. Y.-
Parsiduoda pigiai Kitchen setas, 

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

Parsiduoda saldainių krautuvė, 
randasi tarp dviejų mokyklų. Geras 
pragyvenimas. Pardavimo priežastį 
sužinosite ant vietos. Kreipkitės: 202 
Leonard St., Brooklyn, N. Y.

(107-109)

Dr. Herman Mendlowitz
/33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS) j

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai- į 
dotuves nepaisant kastų. j 
Turim puikiai Įtaisytų Koplyčių j 
ir salę del po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausio* , 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LBVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemes.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

A' ilM?

flCSr* 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

iriais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir N akt j 
šeštadienio naktj 75c. 

Speciales kainos savaitei.

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra- Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta- 
dieniais nuo 12 Vai. Dien, iki 11
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
narėm, krikštynorfi ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

A. J. BUKENAS
Lietuvis

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas. z 
Telefonas Nebraska 4168

SM9.W.W.W ąą iįuįi Rjųįuįįįųįį ąjų ĮjŲjĮ ĮjUĮĮ ĮĮUjĮ fUlfUIIUIIUIMMIlUIIUIIUIIUI

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

a
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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