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Mussolinis Atsiuntė dar Kelis Tūkstančius Franco Šnipai it Troc*

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

težius, o Islaimesit 
Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Laučka ir Baskijos
Katalikai.

Tinkamai Ponus Pasitiko.
Geras žygis.
Piktas Darbas.
Sunkios Kovos Dienos.

Rašo A. B.
I mūsų klausimą, kodėl kata\ 

likų spaudos redaktoriai nepro
testuoja prieš gen. Franco su
ruoštą skerdynę- Baskų katali
kams, “Amerikos” redaktorius 
ponas Laučka atsako:

“Dėl baskų galima pasaky
ti, jog jie katalikai, kaip ir 
visos Ispanijos gyventojų 
dauguma, bet jie yra skau
džiai suvedžioti: jiems hen
ri r a f r ontininkų vyriausybė 
suteikė neva nepriklausomos 
valstijos teises ir tuo laimė
jo jų pasipriešinimą sukilė
liams. Baskai senai svajojo 
apie savo nepriklausomybę, 
kaip ir katalonieČiai.”

Tikrai šauni katalikų laikraš
čio redaktoriaus filozofija. Pa-l 
gal ją išeina, kad gen. Franco! 
gerai daro, kuomet jis “suve
džiotus” katalikus tūkstančiais 
skerdžia.

Taip pat, pagal Laučką, bas- 
kiečiai užsitarnavo šios baisios 
rykštės dar ir todėl, kad’ jie 
svajojo apie savo nepriklauso-/ 
mybę ir pagaliaus ją laimėjo, >

du garsūs 
lietuviuose 
lyderiai— 
Juos gra-

Chicagoje lankėsi 
vyrai, Amerikos 
smetoninio fronto 
Tysliava ir Vinikas.
žiai pasitiko Chicagos broliai 
tautininkai, suruošdami labai 
šaunų bankietą. Bet ar žinote, 
kiek svietelio susirinko pasitikti 
ir pagerbti tuos du didvyriu? 
Viso labo tik 50 asabų. Taip 
mums praneša pati “Vienybė.” 
Gal dar ir tiek nebuvo.

Chicagoje yra apie 
tūkstančių lietuvių.

šimtas

i

Newyorkiškės Amerikos Dar
bo Partijos komitetas nutarė 
leisti nariams išsirinkti parti
jos viršininkus. Rinkimai eis 
nuo gegužės 22 iki birželio 15 
d. Geras ir teisingas žygis. Da
bartinis komitetas buvo paskir
tas iš viršaus. Tiktai pačių na
rių išrinkta vadovybė turės jų
jų pilną pasitikėjimą.

Labai negražiai pasielgė Jau
nųjų Socialistų Lygos Naciona- 
lis komitetas. Jis išleido ir da
lino Jaunųjų Komunistų Lygos 
konvencijos delegatams purviną 
lapelį, kurstydamas jaunus ko
munistus prieš liaudies frontą 
ir primesdamas J. K. Lygai iš
sižadėjimą “Markso, Lenino ir 
Liebknechto.” Atrodo, kad so
cialistai jau savinasi Leniną ir 
Liebknechtą. Iš to tik reikėtų 
pasidžiaugti, jeigu tai reikštų 
priėmimą Lenino ir Liebknechto 
mokslo. Deja, jie bandomi pa
naudoti pjudymui jaunų drau
gų prieš organizaciją.

Kitą lapelį delegatams dali
no grupė trockistų, nesenai iš
mestų iš Jaunųjų Komunistų 
Lygos. Pastebėjome, kad pasku
tiniam “Socialist Call” nume
ryje tasai trockistų lapelis tel
pa ištisai.

Šis darbas yra labai piktas. 
Jis neveda komunistus rr socia
listus prie geresnių santikių.

Madride vėl tapo susektas 
gen. Franco pasekėjų kontr-re- 
voliucinis lizdas. Juos globojo 
svetimų valstybių konsulatai. 
Sulaikyta keturi šimtai fašistų.

Barcelonoje sukilimas anar
chistų ir trockistų taip pat yra 
įkvėptas gen. Franco. Matomai, 
fašistai deda visas pastangas, 
kad sukelti sąjūdį ir suirutę 
liaudiečių teritorijoje. Tai gud
ri karo strategija.

“Šviesos” No. 2 tilps išsamus 
straipsnis apie velionį .Miką 
Petrauską. Straipsnį parašė d. 
Mizara, ilgus metus palaikęs ar
timus ryšius su tuo didžiu lie
tuvių muziku ir kompozitorium. 
Drg. Mizara plačiai nušviečia

New York Transporto 
Darbininkai Pere j o į 
Industr. CIO Uniją

ATSIMETĖ NUO AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS 
GREENU-WOLLU ATŽAGAREIVIŠKOS MAŠINOS

uniją jie pasirenka kaip sa
vo atstovę derybose su bo
sais.

Kitame tarime susirin
kimas įgaliojo savo unijos 
valdybą paskelbti streiką 
prieš Interborough Rapid 
Transit požeminių ir iškel
tų elektrinių geležinkelių 
kompaniją, jeigu jinai iki 
gegužės 15 d. nesutiks leist 
savo darbininkams refe
rendumu nubalsuot, kokios 
unijos jie nori kaipo savo 
atstovės. Darbininkai rei
kalauja, kad tie balsavimai 
būtų pravesti priežiūroj 
miesto industrinių santikių 
valdiškos komisijos.

Pranešta, kad B.M.T. ele- 
veiterių ir požeminių gele
žinkelių kompanija jau su
tiko pravest tokius balsavi
mus liepos 1 d.

Šiame New Yorko trans
porto darbininkų surinki
me buvo, be kitko, per pa
grindus' pernešta dėžė pa
naši į grabą su užrašu “L R. 
T. Brolija,” kompaniška 
unijėlė. ‘

Eiliniai jurininkai New 
Yorke keturios dienos atgal 
susiorganizavo į Nacionalę 
Marininkų Uniją, priside
dančią prie Industrinių Uni
jų Organizavimo Komiteto 
(CIO). Taxi-cab vežikai 
jau nuo pirmiau turi šios 
organizacijos čarterį. Tuo 
būdu faktinai visos važio
tės organizuoti darbininkai 

dienu šaukti streiką prieš New Yorke pereina į Indu- 
Third Avenue “eleveiterių” ; strinį Unijų Komitetą. O 
ir auto-busų kompanija, jei- tai vienas iš skaudžiausių 
gu jinai tuo laiku neleis sa- smūgių atgaleiviškai Gree- 
vo darbininkams visuotinu nų-Wollų Federacijos ma- 
balsavimu nusitarti, kokią šinai.

' New York. — 7,000 narių 
federacinės Transporto • (va
žiotos) Darbininkų Unijos, 
masiniame susirinkime St. 
Nicholas Arenoj, pereitą 
penktadienį vakare nutarė 
atsimesti nuo Amerikos 
Darbo Federacijos ir prisi
dėti prie Industrinių Unijų 
Organizavimo K o m i t eto, 
kurio pirmininkas yra John 
L. Lewis, prezidentas Jung
tinės Mainierių Unijos.

Darbininkai d i d ž iausiu 
entuziazmu pasitiko rezo
liuciją, siūlančią pereiti į 
Industriniu Unijų Komiteto 
organizaciją. Pers kaičius 
rezoliuciją, visi sukilo ir 
penkias minutes demonstra
vo, išreikšdami jai karštą 
pritarimą.

Po demonstracijos, kalbė
jo John Brophy, direktorius 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto (CIO). Jis 
sveikino nutarimą prisidėt 
prie šios organizacijos, kai
po daug gero žadantį trans
porto darbininkams ne tik 
New Yorke, bet visose 
Jungtinėse Valstijose.

New Yorko važiotės 
(transporto) dar bininkai 
ypač piktinosi, kad Darbo 
Federacijos p r e z i d entas 
Wm. Green stengėsi suar- 
dyt jų organizaciją ir gra
sino atimt iš jos čarterį.

Susirinkimas St. Nicho
las Arenoj įgaliojo savo pil
dantįjį komitetą bėgyje 10

Fašistų Lakūnai Degi
na, Sprogdina Bilbao
Bilbao, Ispanija. — Nazių 

ir italų lakūnai per vieną 
tik dieną 11 sykių bombar
davo Bilbao miestą sprogdi
nančiomis ir padegančiomis 
bombomis. Daugelyj vietų 
Bilbao dega.

Baskų milicininkai apve
dė Bilbao sritį penkiomis ei
lėmis apkasų su cementi
niais fortais. Per ilgus 
šimtmečius niekas nepajėgė 
užkariaut Bilbao. Baskai 
liaudiečiai pasitiki, kad ne
paims, jo ir fašistai.

Fašistai stato į kalnų po
zicijas nazių kanuoles, ku
rių šoviniai galį per kelio- 
liką mylių pasiekti Bilbao 
prieplauką. Manoma, kad 
greitai jie pradės naikinti 
Bilbao ne tik oro bombomis, 
bet ir artilerijos šoviniais.
Petrausko pasitarnavimą darbi
ninkų klasei meno ir kultūros 
srityje, .i

Labai gerai išsiplatino drg. 
Andrulio parašyta brošiūra apie 
Ispaniją. T&gi, klysta tie, ku
rie teigia, kad mūsų visuome
nė paseno, pavargo ir nebenori 
skaityti. Ji skaitys, jeigu jai 
duosime gyvais klausimais po- 
puliąriškos literatūros.

Savo Kareivių prieš Baskų Liaudį
Bilbao, Ispanija.—Laivais 

atgabenta dar keli tūkstan
čiai Italijos kareivių per 
Bermeo prieplauką, geg. 7 
d., už poros mylių nuo pa
ties Bermeo miestelio, kur 
Baskų liaudiečiai laiko ap
gulę du iki trijų tūkstančių 
Mussolinio kareivių.

Mussolinio juo dmarški- į 
nių komandierius šiame 
fronte yra generolas Teruz- 
zi, kuris nesenai buvo spe
cialiai atsiųstas iš Italijos, 
idant pataisytų italų fa
šistų garbę, kurie buvo taip 
gėdingai supliekti Gudalaja- 
roj.

KODĖL EKSPLODAVO “HINDENBURG”?
Lakehurst, N. J. — Pas- degti geltona liepsna pirma, 

klausiomis skaitlinėmis, iš negu įvyko eksplozija su 
viso žuvo bei dingo 35 žmo- baltomis hydrogeno liepsno- 
nės nelaimėje Vokietijos di- mis. Reiškia, gaisras pra- 
rižablio “Hindenburgo,” ba- side j o iš mašinerijos pirma, 
liūninio orlaivio. negu užsidegė hydrogeno

dujos.
Kai kurie spėja, kad pri

sirinkusi apie “Hindenbur- 
gą” statiška elektra galėjo 
padegti dujas, kai jos buvo 
leidžiamos laukan.

i Kiti stato klausimą: Kam 
/‘Hindenburg” oficieriai iš
pylė laukan tiek daug van
dens, kuris būtų padėjęs

Ligoninėje mirė kapito
nas E. A. Lehmann, patarė
jas “Hindenburgo” koman- 
dieriaus M. Prusso. Jis bu
vo labai apdegęs. Koman
dierius Pruss taipgi visai 
silpnas. Jam įleista sveti
mo kraujo; dar nėra žinios, 
ar jis išliks gyvas.

Keli laikraščių reporte- jam nutūpti žemyn, o pas- 
riai matė, jog pirm pradėji- kui leido iš jo hydrogeno 
mo leistis žemyn iš “Hin
denburgo” motorų lėkė ki
birkštys. Sakoma, kad jos 
galėjo padegti hydrogeno 
(vandenylio) gesą. Dalis to 
geso buvo leidžiama laukan, 
idant pritarnautoj at galėtų 
virvėmis lengviau nutraukt 
“Hindenburgą” žemyn. Kai 
kurie matė, jog “Hinden
burgo” užpakalis pradėjo

gesą, norėdami palengvint 
jį nutraukti žemėn?

Pirmiau buvęs “Hinden- 
burgo” komandierius Ecke- 
ner ir Vokietijos ambasa
dorius Washing tone netiki, 
kad kas..būtų 'tyčia padaręs 
eksploziją.

Tyrinėjimus veda Ameri
kos vyriausybės atstovai ir 
Hitlerio valdžios komisija.

“Vilnis” Davė $102 Ambu- 
lansui Ispanų Liaudiečiam

Nuteista 35 Brazilijos 
Sukilimo Vadai

Paskirtas Senatorium
Spaustuvininkų Vadas
Nashville, Tennessee. — 

Valstijos gubernatorius G. 
Browning paskyrė Jungti
nių Valstijų senatorium vy
resnįjį karininką G. L. Ber
ry, prezidentą Tarptautinės 
Spaustuvių Presmanų Uni
jos, Roosevelto politikos rė
mėją.

Berry užims vietą miru
sio senatoriaus L. Bachma- 
no iki sekančių rinkimų., ku
rie įvyks 1938 m. lapkrity j.

Velionis senatorius Bach
man buvo priešingas prez. 
Roosevelto planui delei Vy
riausio Teismo taisymo. 
Berry gi karštai remia tą 
planą.t Jis yra galva Darbi
ninkų ! Nepartijinės Lygos, 
kuri daug pasidarbavo Roo
sevelto išrinkimui.

Berry yra savininkas di
delės farmos Tennessee val
stijoj.

B o r d eaux. — Francijos 
teismas nubaudė 29„. ameri
kiečius po 40 dienų kalėji
mo už tai, kad jie bandę pe
reiti iš Francijos į Ispaniją 
kaipo liuosnoriai kariauto
jai už liaudies valdžią prieš 
fašistus. Taip, Associated 
Press pranešė geg. 8.

i

kištai Kurstė Sukilt 
Prieš Ispanų Valdžią

APIE TAI SPECIALIAI PRANEŠA R. MINOR, AME. 
RIKOS KOMUNISTŲ VADAS, Iš ISPANIJOS

t
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New York. — Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas išsiųs jau antrą savo 
ambulansą (auto-ligęnveži- 
mį) Ispanijos liaudiečiams 
gegužės 19 d.

Lietuvių komunistų dien
raštis “Vilnis,” Chicago j, 
sudarė $102 tam ambulan- 
sui nupirkti. Jo nupirki
mui ir siunčiamiems su 
juom vaistams ir kitiems 
medikaliams r e i k m enims 
Latvių Darbininkų Vienybė 
suaukojo $148; Grindimo 
Darbininkų Unija—$32. Su 
aukomis taipgi prisidėjo 
įvairios kitos darbininkų ir 
farmerių organizacijos.

Rio de Janeiro.—Brazili
jos fašistinis teismas įkali
no L, C. Prestesą, žymiau
sią tos šalies komunistų va
dą, 16-kai metų; H. Bergerį, 
buvusį Vokietijos seimo at
stovą komunistą—14 ,metų. 
Kapitonas A. V. Azevedo 
pasiųstas kalėjiman 27 me
tam ; buvęs Rio Janeiro mie
sto majoras P. E. Baptista 
3 metam ir 4 mėnesiam. Ap
art jų, baudžiama įvairaus 
ilgio bausmėmis dar 31. Jie 
buvo teisiami už dalyvavi
mą 1935 metų sukilime 
prieš fašistus ir imperialis
tus.

Valencia, Ispanija.—“Kai 
kuriem fašistam pavyko 
prasiskverbt į anarchistų ei
les Katalonijoj,” savivaldiš- 
koj Ispanijos provincijoj, 
kurios sostinė yra Barcelo
na,—rašo Robert Minor, 
Amerikos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto narys, 
dabar esantis Ispanijoj. 
“Tie fašistai pasiliko Kata
lonijoj todėl, kad jie nepa
spėjo persinešti į fašistų 
valdomą žemę.

“Būdami Katalonijoj, jie 
jau per daugelį mėnesių 
skelbė sukilimą prieš Ispa
nijos respubliką ir prieš 
Katalonijos liaudies valdžią.

“Tie provokatoriai reika
lavo statyti neva ‘revoliuci
jos reikalus’ pirmoj vietoj, 
prieš laimėjimą karo, veda
mo prieš fašistus. Tuo bū
du jie pasėjo sumišimą ir 
tarp tūlų anarchistinių dar
bininkų,” sako 
nor.

“Trockininkų 
res Nin,<Juan 
Julian Gorkin, 
vMlaus „e.u nutraukė i-y- 
sius su Trockiu, bet tikru- - - - -......... ■ --

*T' t — • į : i vyriausybės namus ir miesgramą. Jie stengėsi gauti J nn<,kį.ifni 
sau šalininkų tarp anarchi- - 
stinių darbininkų. Jie tuos y t ’atstovų nuo 
darbininkus agitavo neleist'^. -į darbPininkų federa. 
valdžios aparatui -perdaug cijų (socialistiniakkomunis- 
sustipret. Šie trockistai r anarchistinės1* ” ’naudojo tokį obalsį: ‘Mes tmes n. anarcystines).
galime laimėti karą , bet; Tokio...— Japonijos karei 
pralaimėti revoliuciją.’ ministerija įveda karišką

“La Batalia dienraštis, tvarką visuose tuose fabri- 
trockistų organas Barcelo- kuose, kuriuos jinai kontro- 
noj, jau senai varė agitaci- liuoja.

Robert Mi-

vadai And- 
Andrade ir 
beje, iš pa

ją prieš Liaudies Frontą ir 
prieš Katalonijos ir Ispani
jos respublikos valdžias, 
šaukdamas sukilti prieš res- 

“Tokia trockininkų takti
ka pilnai supuolė su fašistų 
tikslais. Nes fašistai nuo 
pat to laiko, kai jie buvo 
sumušti Guadalajaroj ir kai 
pradėjo ofensyvą prieš Bil
bao, pasmarkino savo agi
taciją Katalonijoj, reika
laudami (neva) ‘revoliuci
jos’ prieš respubliką ir prieš 
Katalonijos valdžią. O su 
jais kartu darbavosi slapti 
fašistų agentai, praslinkę į 
anarchistų organizacijas.

“ Pereitą antradienį jie 
bendromis jėgomis (fašistų 
agentai ir trockistai) bandė 
sukurti tarpsavinį karą. Jie 
norėjo, kad tatai atrodytų 
‘civilis karas’ tarp anarchis
tinių ir komunistinių darbi
ninkų. .. Ir fašistų genero
lai per radio iš Sevillės kar
totinai skelbė melagingus 
gandus apie tokį pilietinį 
karą.

“Bet tikrumoj padėtis 
iBahcelonoj jau yra rami?

B,:Ą-R •
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Fašistai Užėmę Baskų Stra
teginį Kalną

Hollywood Judžių Žvaigždės 
Balsuoja Streikuoti

Bermeo, Ispanija.—Fašis
tai praneša iš šios savo už
valdytos nedidelės prieplau
kos, prie Biscay jūros, kad 
jie atkariavę nuo Baskų 
liaudiečių Solluve kalną, 
apie 11 mylių į šiaurių ry
tus nuo Bilbao, o vokiško
mis kanuolėmis iš kalno jau 
galėsią pasiekti Nervion 
upę. Ši upė yra įplaukimas 
iš jūros į Bilbao.

Bet Baskų vyriausybė sa
ko, kad fašistai nepaėmė to 
kalno, nors jie uždegė jo 
krūmus ir iš nazių lėktuvų 
kartotinai bombardavo liau
diečių pozicijas Solluve 
aukštumose. Q

Bilbao.—Naziji ir Italijos 
orlaiviai atvejų* atvejais 
bombardavo ir degino Ze-

Hollywood, Calif.—Didelė 
dauguma Judamųjų Paveik
slų Aktorių Gildijos narių 
balsuoja sustreikuot šį pir
madienį prieš judžių. studi
jas. 'Tai būtų pritarimo 
streikas judžių mechani
kams, jau nuo pirmiau 
streikuojantiems. Greta 
Garbo, Cagney ir eilė kitų 
žymiausių aktorkų ir akto
rių sako, kad jie eisią į pi-
kieto linijas tuoj, kaip tik | Roma. .
bus nubalsuota streikuot. valdžią paliepė visiem italų 
Pagal jų Gildijos taisykles korespondentam apie isti 
reikia trijų ketvirtadalių'Angliją ir uždraudė Įvežti 
balsų, idant galima būtų 
teisėtai paskelbt streiką.

už pustuzinio mylių -nuo 
Bilbao.

Baskai dar tebelaiko ap
supę du iki trijų tūkstančių 
T1 "I • • /> V • J _ •mudio ir kitus Baskų miesn Italijos fašistų Bermeo mie

telius ir kaimus užfrontėj, stelyj, prie jūros.

-
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jog

bi
jos 
su-

ja visas geležinkeliu stotis,

“Eina draugiškos konfe-*

Chin į Demonstracijos Roma, Nariai dar Smar- 
Prieš Grobikę Japoniją kiau Pulsią Ispaniją

Peiping, Chinija._ - Chi-; Paryžius. _ Hitleris ir 
nai geg. 7 d. dare dideles Mussolinis ruošia naujus, 
demonstracijas ir mitingus « plačius kar0 . J_“
prieš Japoniją, minėdami 9 ■ - - -- -
metų sukaktuves nuo to lai
ko, kaip Japonija' užėmė 
Shanduną.

Visą tą dieną buvo užda
ryti teatrai, mokyklos ir re
storanai. Chinų laikraščiai 
atakavo Japonijos plėšikiš
ką politiką. “Peipin Sin- 
bao” reikalavo įkurt demo
kratinę , valdžią Chinijoj, 
idant žmonės galėtų sėk
mingiau atmušti, karinius 
užpuolikus ir sugrąžinti 
Chiriijai Rytines ir Šiauri
nes provincijas, kurias Ja
ponija užgrobė.

MUSSOLINI ATŠAUKĖ 
ITALŲ KORESPONDEN

TUS Iš ANGLIJOS
Italijos fašistų

Italijon visus Anglų laikraš
čius apart trijų atžagarei- 
viškiausių.

Tuom Mussolinis pareiš
kia savo protestą prieš An
glijos spaudą, kurios didžiu
ma neprielankiai atsiliepia 
apie Italijos fašistų “žy
gius” Ispanijoj.

> veiksmus” 
prieš Ispanijos respubliką, 
sako Ispanijos užsieninis 
ministeris J. A. del Vayo. 
Būdamas Paryžiuj, jis iš pa
tikimų šaltinių sužinojo, jog 
Italija ir Vokietija neužil
go padidins savo karini 
veržimą, nežiūrint, kad 
pasirašė “nesikišimo” 
tartį.

Del Vayo pareiškė, 
fašistai nepaims Bilbao ir 
jog liaudiečių pozicija diena* 
iš dienos darosi stipresnė. 
Jis taipgi sako, kad nazių 
lakūnų begalinis žiaurumas 
Guernicoj sukėlė _ plačioji 
pasaulio mintis ir ūpą prieš * 
Ispanijos fašistus. Nazių 
bombininkai, kaip IHnoma, 
visiškai sunaikino Guerni- 
cą,” “šventąjį” istorinį Bas
kijos miestelį, ir išžudė ten 
800 nekariškių žmonių. Že
mai skrisdami, jie kulka- 
svaidžių ugnim teriojo bė
gančius vyrus, moteris ir 
vaikus ne tik mieste, bet ir 
laukuose.

Per. penkerius metus An- 
glija išleis ginklavimuisi po 
3,500 dolerių kiekvieną mi
nutę.

-
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“Hindenburgo” Katastrofiška 
Pabaiga

Vokietijos dirižablio “Hindenburgo” 
katastrofiška nelaimė yra viena didžiau
siųjų oro transportacijoj nelaimių. Ji 
siekia milionus dolerių nuostolių ir ne
mažai žmonių gyvybių.

Nelaimės priežastis tiriama, bet abejo
jama, ar ji bus surasta. Jau dabar yra 
spėjimų, kad dirižablis buvo sunaikintas 
sabotažu. Gal tai tiesa, o gal ir ne.

Svarbu pažymėti tas faktas, kad prie 
pirmesnio dirižablio vairuotojo dr. Hugo 
Ęckener’io šis oro milžinas buvo išlaiky
tas čielybėje. Bet ilgainiui tarpe Ecke- 
nerio ir Hitlerio, sakoma, įvyko rimtų 
“nesusipratimų.” Eckeneris buvęs prie
šas fašizmo. Dėlto jis buvo atleistas iš 
savo vietos.

Hitleriečiai rinko “Hindęnburgo” įgu
lai žmones tokius, kurie ištikimiausi fa
šizmui. Veikiausiai jie buvo renkami ne 
sulyg to, kiek jie tinkami kaipo mecha
nikai, bet sulyg to, kiek ištikimi naziz- 
mui. Dėlto galėjo atsitikti ši baisi ne
laimė.

O jeigu nelaimės priežastis buvo gam
tos jėga, tai tas parodo, kiek dar daug 
reikės darbuotis, kol žmogus galės lekioti 
oru jausdamasis pilnai saugiu.

Jei “Hindenburgą” būt^ joatikuši ne
laimė ant žemės, tai Hitlerio agentai bū
tų šūkaloję, jog tai darbas “New Yorko 
žydų” arba komunistų. (O gal Hitleris 
ir dabar panašiai taukš?). Veik kiek
vieną savo nepasisekimą Hitleris bando 
“išaiškinti” panašiai.

galas. Jūs funkcijos mirs ir jūs už savo 
bjaurią tarnybą garinėsite įo mirties į 
peklą.”
Kai buvo paleista 

vimui (organizuoti 
darbininkai sustojo 
sisakė už uniją.

Unijos raštine randasi po num. 4758 
South Marshfield Ąve., Chicago,. Ill.

Be abejo, Chicagos stokjardų darbinin
kai, tame skaičiuje
į United Packinghouse Workers uniją 
šimtu nuošimčių ir laimės didesnes algas 
ir geresnes darbo sąlygas. Bet tik tuo 
tenkintis nebus galima. Unija plėsis, ša- 
kosis po visą kraštą, kadangi visuose 
centruose randasi mėsos apdirbimo dar
bininku.v

Daug lietuvių darbininkų dirba mėsos 
apdirbimo pramonėj. Mes nuoširdžiai 
raginame juos dabar, tuojau stoti uni- 
jon ir šaukti kitų tautų darbininkus da
ryti tą patį.

Vienybėj—galybė, broliai!

Pavyzdys
Pirmad., Gegužės 10, 1937

j.........1 .‘T,1,, !

klausimas nubalsa- 
įhiją ar ne), tai visi 
ir entuziastiškai pa-

ve., Chicago,. Ill.

r lietuviai, susirašys

Sovietines šaltos, jaunutis pilietis 
Laikraščiuose randa įvaiHiį žinių, 
Jam neaišku, dėlko kitose Šalyse 
Yra milijonai nuskriautų žmonių?

Ten laukai išarti, gelžkeliai nutiesti, 
Miestai pristatyti puikiausių namų;
Sandėliai prikrauti drapanų , ir maisto,— 
O tūkstančiai yra žmonių alkanų.

Jaunas žingeiduolis negali suprasti. 
Kodėl ten turtingi tie, kas tinginiai? 
Kodėl darbininkai, viską pagaminę,. 
Patys badmiriauja, basi, pusnuogiai?

“Pas mus, kas nedirba, tai tas ir nevalgo, 
O kitur—dykūnai su storais pilvais!” 
Jaunuoliui neaišku,—jis kreipias prie tėvo;— 
Tiesiog jį užverčia su klausimais tais.

vis Jaunuolis, iš Ohio, kuris 
dabūr randasi Ispanijoj. 
Draugas Gil Green, per še
šis metus buvęs Lygos sek
retorius ir labai gerai vedęs 
organizaciją, neapsiėmė to
liau toje vietoje būti, nes 
jis einąs dirbti J. K. Inter
nacionale. Jo vieton išrink
tas drg. Carl Ross, gabus 
jaunuolis iš Milwaukee, 
Wis. Green tapo išrinktu 
prezidentu, Angelo Hern
don, vice prezidentu, ir 
Henry Winstoh, adminis
traciniu sekretorium. Kon
vencija baigės entuziastiš
kai.

—Jaunuolis.

UETUVOS ŽINIOS

klykė ir patys nežinojo ką da
ryti.

Gyvenamų namų sudegė 3, 
iš kurių nesuspėta išgelbėti 
net pinigų, o apie kitus daik
tus nebuvo nei kalbos. Taip 
pat sudegė ir kitose trobose 
buvęs visas inventorius, sėklos, 
pašaras ir kiti daiktai bei įran
kiai. Liko tik akmeniniai pa
matai. Pil. Lukošiaus Tado, 
vieno iš pasiturinčio kaimo 
ūkininko sudegė du auksiniai 
laikrodžiai ir 5 auksiniai žie
dai ir visas kitas turtas. Pil. 
Zoro sudegė 3 avys su 7 ėriu
kais ir 3 žąsys. Kiti ūkinin
kai savo gyvulius šiaip taip iš
gelbėjo. Pil. Gaučienės, 
rios trobos ir prasidėjo 
sudegė visas turtas ir 
pinigų.

Vėjas toks smarkus
kad ant lauko buvęs išvežtas 
mesiąs už kokių 300 metrų 
taip pat sudegė. Viso per šį 
gaisrą sudegė 17 trobėsių, ku
rių nei vienas nebuvo apdraus
tas.

Nuostolių padaryta: Gaučie- 
neį apie 8,000 lt., Lukošiui— 
12,000 lt. ir Zorui apie 15,000 
lt. ir kitiems mažiau, žodžiu, 
šis nelaimingas gaisras padarė 
ūkininkams nuostolių apie 40,- 
000 lt. sumai.

Kaimas dar bendrame val-

iš ku- 
ugnis, 
30 lt.

buvo,

I Stokjardų Darbininkai Subruzdo
Mėsos apdirbimo pramonės darbinin- 

‘ kai Amerikoj sudaro milžinišką skaičių 
žmonių, tačiau iki šiol jie buvo neorga
nizuoti. Šiokios tokios pastangos kai ka
da būdavo dedamos suunijizuoti juos, bet 
vis nepavykdavo.

|| ChiChgos stokjardų darbininkai, ta
čiau, šiuo tarpu pradėjo rimtą organiza
vimosi darbą. Jiems pagelbon atėjo, 

r . kaip ir visose kitose pramonėse, Komi
tetas Industriniam Organizavimūisi.

Štai gegužės mėn. 4 d. įvyksta didžiu
lis stokjardų darbininkų susirinkimas, 

į * sušauktas United Packinghouse Workers 
unijos. Susirenka pilnutėlė svetainė 

> rankpelnių,-—išviso apie 1,500. Ant sy
kio įsirašo apie 400 darbininkų į uniją.

| Viso Šiuo tarpu Ši unija turi jau 4,000 
B narių.

s Pasak “Vilnies,” mitinge principialiu 
kalbėtoju buvo distriktinis CIO direkto
rius N. Fontaccio.■į

Fontaccio pareiškė, kad su tokia puikia 
pradžia, su tokiu entuziazmu ir tokiom gra
siom pasekmėm, kur jau yra 4,000 unijoj 
narių, stakjardų darbininkai nesulaikomai 

/- - maršuos prie laimėjimų.
■ Kalbėtojas sakė:

“Plieno, automobilių darbininkai susior
ganizavo į uniją ir laimėjo unijos pripaži- 

; nimą, darbo valandų sutrumpinimą, algų 
pakėlimą ir kitus palengvinimus.”

Jis nurodė, kad šiandien ten negali bosas 
ateiti j dirbtuvę ir pasakyti tam ar kitam 
darbininkui: aš tavęs nenoriu, tu eik lau
kan. Jis pirma turi įrodyti, kodėl tas dar
bininkas vejamas laukan? Turi gauti iš uni
jos Šapos komiteto sutikimą.

t Kalbėtojas tarė žodį ir į šnipelius ir mu

Ambasadorius Unijistų
Suvažitivime

Ispanijos ambasadorius Amerikai, Fer
nandos De Los Rios, apsilankė garmen- 
tiečių (International Garment Workers’ 
Union) suvažiavime, įvykusiam Atlantic 
City, N. J. Jis ten buvo nepaprastai en
tuziastiškai pasitiktas ir kalbėjo apie ei
namąsias demokratijos gynėjų su fašis
tais kovas Ispanijoj.

Garmentiečių unija, reikia pripažinti, 
buvo pati pirmutinė Amerikos darbo uni
ja stojusi pagalbon Ispanijos demokrati
jos gynėjams. Josios prezidentas Dubin
sky sumanė įsteigti fondą Ispanijos žmo
nėms pagelbėti. Kai šis fondas pasiekė 
virš 100 tūkstančių dolerių ir pinigai per
duoti kovotojams, tuomet jis buvo likvi
duotas.

Pačiam suvažiavime ambasadoriui bu
vo įteikta penki tūkstančiai dolerių Is
panijos reikalams. Šiuo tarpu pasirįžta 
Amerikoje sukelti dar 250 tūkstančių do
lerių demokratijos palaikytojams pareini-‘ 
ti Ispanijoj.

Retai kurios šalies ambasadorius atsi
lanko į darbo unijų kongresus. Papras
tai, tik pačių demokratiškiausių kraštų 
pasiuntiniai elgiasi panašiai, kaip Ispa
nijos ambasadorius. Ambasadoriaus at
silankymas darbo unijos kongresuose pa
rodo, kad toji vyriausybė, kurią jis atsto
vauja, yra ankštai susirišusi su darbi
ninkų judėjimu ir turi darbininkuose di
delį pritarimą.

Žinoma, pažangus unijistinis darbinin
kų judėjimas ne visų kraštų ambasado
rius ir priimtų į savo suvažiavimus: fa
šistinių kraštų pasiuntiniai juose būtų 
nušvilpti.

Garmentiečiai gali tik pasididžiuoti, 
kad jų unijos suvažiavime svečiu buvo 
ambasadorius šalies, kuria šiandien ne
paprastai susirūpinęs visas pažangusis 
pasaulis, kurios teritorijoj faktinai 
sprendžiama pasaulio ateitis.

“Paaiškink man, tėti, aš to nesuprantu, 
Kodėl Amerikoj netaip kaip pas mus? 
Darbdaviai, bankieriai, kunigai, maklioriai, 
Kurie skriaudžia žmones,—tur gerus laikus.

Žmogus žmogų samdo, žmogų išnaudoja, 
Be darbo gyvena iš triūso kitų;
Apvagia legaliai, į kapus nuvaro, 
O valdžia nestato prie sienos tokių.

Kodėl valdžia leidžia skriausti darbo žmones?
Kodėl nesuvaldo visų gengsterių?
Kodėl neuždraudžia bažnyčioj meluoti?
Kodėl leidžia skaldyt galvas streikierių?”

Tėvas jam atsako: “Ten santvarka tokia, 
Turčiai valdo valdžią, tai turčiam gebai. 
Ir pas mus tąip buvo ir čia liaudį engė 
Popai, fabrikantai, dvarponiai, carai.

Kaip pakeitėm tvarką ir skriaudikai dingo. 
Neužilgo visur galas jiems ateis! 
Darbininkai ima pavyzdį iš mūsų, 
Jie savo šalyse sistemą pakeis.”

Raguotis.

Jaunųjų Komunistų
Y ■ TZ * Vi : ♦ .7
Lyga Keičiasi

SUDEGĖ BADAUKIŲ 
KAIMAS

Šiomis dienomis Badaukių 
kaime, Telšių valsčiuje, sude
gė 16 trobesių.

Gaisras kilo iš pil. Gaučie
nės gyvenamojo namo, netvar
kingai laikomo kamino, kuris 
buvo ne iš plytų sumūrytas, 
bet iš vamzdžių, kuriuos deda 
į kanalizaciją ir gerai nesudė
tas. Užsidegus jos trobesiams, ------— — -------7-
esant sausam orui, labai iš-; dyme ir tik pernai buvo išskir- 
džiūvusiam stogui ir pučiant stytas į viensėdžius, bet ūki- 
šmarki&m, tą dieną; iš rytų įlankai dar nespėjo išsikelti ir 
vakarus vėjui, tuoj pradėjo 
degti už kokių 200 metrų es
antieji pil. Tado Lukošiaus 
trobesiai,ir nuo jų, tuo pačiu 
metu užsidegė pil. Zoros tro
besiai kurie taip pat buvo, 
maždaug, tokiame pat atstu
me ir vienu ypu užsidegė be
veik visas kaimas, kurio dalis 
buvo pavėjui. Ugnis taip greit 
ėjo, kad tik vienam trobesiui 
užsidegus, kiti pradėjo degti 
net peršokdami kitus už kokių 
600 metrų atstu. Jei būtų tuo 
pačiu ruožu—pavėjui daugiau 
trobų, būtų visos sudegusios, 
nes ugnis ėjo lyg kokia ledų, 
audra—ruožu.

Gaisrą gesinti beveik nebu
vo kam, nes tuo laiku daugu
mas kaimo vyrų buvo Tryš
kiuose jomarke, o namuose 
buvo tik moterys ir vaikai, ku
rie apimti panikos bėgiojo,

čia juos užklupo ši baisi ne
laimė.

22-ju Šalių Sutartis Dėlei 
Cukraus Išvežimo Kvotų

šeikas, kurių kompanijos turi prisisamdę: 
“Klausykite, jūs, šnipeliai, jūs bailiai, sa

vo reikalų pardavikai. Kai rytoj nueisite į 
dirbtuvę, tai sakykite savo ponui, ką jūs ma
tėte čia, bet sakykite teisybę, kad unija su
siorganizuos, kf.d darbininkai laimės geres- 

į gyvenimą. Taipgi pasakykite,' kad del 
ūsų vietos jau nebebus; nebuš vietos del 

mušeikų, kurie užpuldinėja darbininkus, 
| j lutus ir kad kompanijos unijom ateina

Senatorius Borah Pradeda 
Praregėti

Senatorius William E. Borah pereitą 
savaitę pareiškė Jungtinių Valstijų se
nate, kad mūsų kraštui grūmoja fašiz
mo pavojus. Jo nuomone, fašizmo pavo
jus šiuo tarpu yra didesnis, negu kada 
nors po to, kai Jeffersohaš parašė kon
stitucijoj asmens laisvių garantijas.

Su tuo pavojum turi būti vedama ko
va, sakė senatorius, jei norima išlaikyti 
•demokratines laisves. Jis priminė apie ■ 
žiaurumus, kuriuos atliko Mussolinio 
banditai Ethiopijoj'ir kuriuos daKab at
lieka Hitlerio ir Mussolinio banditai Is
panijoj.
. Gerai, kad senatorius Borah praregė
jo ir ragina Amerikos žmones vesti kovą 
su fašizmu. Bet kaip jis gali suderinti 
savo šią kalbą su ana, kurioj pareiškė sa
vo priešingumą priėmimui federalio 
prieš-linčinio įstatymo? Kaip senatorius, 
pagaliau, išaiškina tą faktą, kad jis per
eituose prezidentiniuose rinkimuose pa
turėjo LandOhą? <

Visa eile sehatoriaus Borah darbų daž
nai prieštarauja jo kalbom. Nepaisant 
to, visviep prieŠ-faŠistiniaį nusistatę 
Amerikos žmonės bus dėkingi senatoriui 
Borah, kad jis ragina vesti kovą su juo
dojo fašizmo pavojum.

Pereitą savaitę New 
Yorke įvyko didelis Jaunų 
Komunistų Lygos suvažia
vimas—seimas. Jame daly
vavo suvirs 600 delegatų, iš 
36 valstijų. Tai buvo patyrę 
klasių kovoj jaunuoliai, vei
kią darbininkų organizavi
mo srityje, aukodami savo 
visas tam tikslui jėgas.

Žiūrint į delegatus, buvo 
galima matyti jų veiduose 
pasiryžimas, pasišventimas 
ir susipratimas.

Konvencija buvo sušauk
ta svarbiausiai tuo tikslu, 
kad įgyvendint Jaunųjų 
Komunistų I h t ernacionalo 
šešto Kongreso tarimus. 
Tie tarimėi sako,, kad JKL 
turi tapti masinė jaunų dar
bininkų, farmeriu ir studen
tų organizacija. Kur gali
ma, vienytis su kitomis, or
ganizacijomis, kaip tai Jau- 
nų žmonių Socialistų Sąjun
ga ir kitomis.

‘ Šeštas kongresas Jaunų 
Koihunistų I n t ernacionsflo 
pabrėžė tą fakt$, kad Am
erikoje, kaip, ir daugelyje 
kitų šalių J, K. Lygos buvo 
tape “jaunuolių komunistų 
partijomis,” ir, aišku, jų 
s e k t a n t i škųmas neleido 
joms augti. Jis pabrėžė, 
kad JKL turi tapti masine, 
nepartijine, apsviltos ir 
kultūros organizacija, kurį 
mokins jaunimą . suprasti 
Markso, Engelso, Lenino ir 
Stalino mokymus.

JKL priėmė plačią pro
gramą, kurioj nušviečia da
bartinius jos tikslus veikti 
ir šviesti jaunimą už demo- 
kratiją, prieš fašizmą, prieš 
karą, už jaunuolių vienybę 
atsiekimui tų tikslų ir ge
resnio gyvenimo.

, Nuo šios konvencijos 
JKL tampa: jau/nebe parti- 
jine organizacija, bet masi
ną, anti-fašistihe organizaci
ja. ,.f„ ...

Labai charakteringas pa
sakymas vienoj , principų 
dalyje: “Kas stoja už vie-

nybę ir kooperaciją; tas pas 
mus atras draugiškumą, 
kas priešingas vienybei, tas 
atras mumyse priešą/’ To
kioj dvasioj buvo vedama 
visa konvencija.

J. K. L. įvesta konstitu
cija duoda plačias demokra
tinės teises organizacijos 
nariams. Dabar bus JKL 
pirmininkas, vice-pirminin- 
kas ir sekretoriai renkami 
pačioj konvencijoj., Pir- 
miaus būdavo Nacionalis 
komitetas išrenkamas ir tas 
komitetas pasiskirdavo sa
vo sekretorių, ir kitus Val
dybos narius.

Raportuose ir diskusijose 
buvo daug pastebėta, kaip 
J. K. L. keičiasi. Pirmjaus 
būdavo teoretiniai raportai, 
ilgi ir labai nuobodūs. Gi 
šioj konvencijoj buvo ra; 
portai iš veliamo kuopų, iš 
patyrimų veikime. Jaunuo
liai, unijų viršininkai rapor
tavo apie savo nuveiktus 
darbus, buvo raportuojama 
apie sportą, apie kultūrinį 
veikimą, ir kaip J. K. L. ve
da tą darbą tarpe , jaunų 
darbininkų, studentų ir far- 
merių. . ....

Konvencija nutarė toliau 
tęsti JKL organižavimo 
darbą, kooperuoti su C. I.O. 
organizavime jaunų darbi
ninkų į unijas, pasveikino 
ir pagerbė jaunuolius, kurie 
Ispanijoj kovoja už dėino- 
kariinę valdžią^ prieš fašiz
mą..

Šiame suvažiavime matė
si ir nemažas skaičius lietu; 
vių jaunuolių delegatų iš 
Chicagos, Gary,,, Stamford, 
Bridgeport ir kitur.

Platesnis aprašymas apie 
konvenciją veikiausia bus 
“Laisvėje”: vėliau aprašytas 
—apie kulbaš; Ir rezoliuci
jas. Dabartiniu laiku, netu
rint visu dokumentu po Hri-

London.—Dvidešimts dvi 
šalys pasirašė sutartį del to, 
kiek galės kiekviena išvežti 
per metus cukraus į užsie
nius. Nustatyta tokios iš
vežimų kvotos: Sovietų Są
junga—230,000 tonų, Angli
ja 618,000, jos kolonijos 
865,254, Lenkija 120,000. Pe
ru 330,000, Holandija 1,050,- 
000, Vokietija 420,000, San 
Domingo^ 400,000, čechoslo- 
vakija 250,000, Kuba 940,- 
000, Brazilija 60,000 tonų, 
ir t. t.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Baltosios.
Drauge gydytojau, malonė

kite lt m an patarti per “Lai
svę,” kas man daryti. Jau il
gas laikas, kaip man atsiranda 
baltosios.

Esu moteris 41 metų, 5 pė
dų ir 2 colių, 129 sv. Esu ner
vinga ir labai tankiai galvą 
skauda, o dar skaudžiau, kai 
tabokos dūmų užuodžiu. Tu
riu vieną vaiką. Dabar jau keli 
metai neturiu lytiško patrau
kimo ir su vyru lytiškai nesu
einu.

Lauksiu greito atsakymo per 
“Laisvę.” Išanksto ačiū.

Atsakymas.

Yra visokių tų baltųjų, įvai
raus paėjimo. Lengvesnės rū
šies baltosios paeina nuo ko
kio kataro bei slogds gimtu
ves apačioje, jos burnoje arba 
ię kakliuko viduje. O tokios 
slogos įsimeta tenai, kai esti 
gi/ntuves apačia kaip pažeis
ta, prie gimdymo ar kaip ki
taip. Gali būti sloga ir gim
domojo kanalo (makšties) vi
duje. Tokių slogų pamate esti 
šiokios ar tokios bakterijos. 
Opesnės bakterijos lengviau iš
nyksta,—tada išnyksta ir bal
tosios. Atsparesnės bakterijos 
pastoviau įsivyruoja, ir jos ke
bliau esti išganabyt.

Baltosioms atsirasti daug 
padeda ir Šiaip sveikatos bū- ftuo būdu galima išnaikinti.
glė. Nuo nusisėdėjimo, nuo 
stokos fizinio darbo greičiau 
atsiranda: baltosios, nes tuo
met esti daugiau sukepimo ly
ties organu plėvėse. Perdaug 
kavos gerti ir gi čia negerai. 
Yra moterų, kurios turi baltą- 

ir vienas lietu- gias tik dėlto, kad daug kavos

Išrinkta's Naėibhdliš Ly
gos komitetas iš 60 jaunuo- 
1* ♦ J • • 1 • J

geria. Kai meta kavą gėrę, 
dingsta ir baltosios.

Maistas, kaip visur, taip ir 
čia daug ką nusako. Jei mais
te per ilgą laiką permažai esti 
kalkių, tai iš to gali būti ir 
baltosios. Ir mėnesinės tuomet 
esti ilgos ir kraujingos. Krau
jas skystas. nesukraŠėja gerai. 
Stoka kitokių mineralų ir vita
minų irgi padeda atsirasti bal
tosioms.

Bandykite, drauge, peržiū
rėti šiuos punktus, ar kartais 
ir jums taip nėra.

Gaukite svarą borines rakš
ties (Boric acid). į kvortą 
karšto vandens ištarpinkįte 2 
ar 3 valgomus šaukštus tų mil
telių. Kai ataušo, plaukites, 
špricuokįtės tuo skiediniu ry
tas ir vakaras.

Kai kada gerai esti imti po 
truputį ir • skydinės liaukos: 
Thyroid gland, *4 gr. emplets, 
P. D., po vieną piliulę prieš 
valgį, keletą mėnesių. Tatai 
gerai veikia ir ovarus (kiauši
des) ir dažnai padidina lytinį 
jausmą. Gaukite ir pieno kal
kių: Calcium lactate, 10 grs., 
1OO tablets. Imkite po 1 arba 
po 2 tableti po valgio, ištarpi- 
nusi piene arba ir vandeny.

Labai gerai tokiam atsitiki
me dijatermija. Su dijatermį- 
jos mašina gydytojas giliai įšil
do opiąsias vietas, ir tenai pa
sidaro geriau. Baltosios irgi

Ultra-vijoletiniai spinduliai 
daug padeda, taipgi saulinės 
maudynės.

Dūmų, ^inoma, saugokitės. 
Neleiskite niekam rūkyti jūsų 
kambariuose ir nebūkite ten,* 
kur prirūkyta, nes tai sveikatą 
gadina.
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Draugo J. Stalino Užbaigos Žodis 
Kompartijos Plenume

žemiau talpiname d. J. Stalino užbaigos 
žodį, padarytą kovo mėn. 5 d. Visą-Sąjun- 
ginės Komunistų Partijos Centro Komiteto 
Plenume, šitoj kalboj d. Stalinas daro iš
vadas iš diskusijų, kuriose dalyvavo visa 
eilė stambiųjų partijos ir Sovietų vyriausy
bės žmonių. Kaip pirmesnėsės, taip ir šitos 
d. Stalino kalbos vertimas į lietuvių kalbą 
—“Raudonojo Artojo”.—“Laisvės” Red.
Draugai I
Aš savo pranešime kalbėjau apie pagrindi

nius svarstomo dalyko klausimus. Debatai pa
rodė, kad pas mus yra dabar pilnas aiškumas, 
yra supratimas uždavinių ir yra pasiryžimas 
likviduoti mūsų darbo trūkumus. Bet debatai 
parodė taip pat, kad yra kai-kurie konkre
tūs mūsų organizaciniai - politinės praktikos 
klausimai, dėl kurių pas mus dar nėra pelnai 
aiškaus supratimo. Tokių klausimų aš priskai- 
čiau septynis.

Leiskite pasakyti keletą žodžių apie tuos 
klausimus.

1) Dabar, reikia manyti, visi suprato, su
vokė, kad besaikis susiviliojimas ūkio kampa
nijomis ir ūkio laimėjimais, nedakainuojant 

. ir užmirštant partiniai-politinius klausimus— 
) veda į grįžgatvį. Reikalinga, dėl to, pakreipti 

darbininkų dėmesį partiniai-politinių klausi
mų pusėn tam, kad ūkio pasiekimai derintųsi 
ir eitų greta su partiniai-politinio darbo pasi
sekimais.

Kaip praktiškai įgyvendinti partiniai-poli
tinio darbo sustiprinimo uždavinį, partinių or- 

• ganizacijų paliuosavimo nuo ūkio smulkmenų 
uždavinį? ’ Kaip matyti iš debatų, kaikurie 
draugai linkę daryti iš to neteisingas išva
das apie tai, kad dabar teks buktai visiškai 
atsitraukti nuo ūkiško darbo. Bent buvo bal
sai : na, dabar, ačiū dievui, pasiliuosuosime 
nuo ūkiškų dalykų, dabar galima užsiimti ir 
partiniai politiniu darbu. Ar teisinga ši išva
da? Ne, neteisinga. Kuomet mūsų partiniai 
draugai, susivilioję ūkio pasisekimais, atsi
traukė nuo politikos, tai buvo kraštutinumas, 
kainavęs mums didelių aukų. Jeigu dabar kai
kurie mūsų draugai, imdamiesi už partiniai- 
politinio darbo sustiprinimo, sumanys atsitrau
kti nuo ūkio, tai bus kitas kraštutinumas, kurs 
kainuos mums nemažesnių aukų. Negalima 
mestis galvatrūkčiais nuo vieno kraštutinumo 
prie kito. Negalima atskirti politikos nuo 
ūkio. Mes negalime atsitraukti nuo ūkio taip 
pat, kaip negalime atsitraukti nuo politikos. 
Patogesniam žmonių pažinimui paprastai me
todologiniai atskiria ūkio klausimus nuo po-

* litikos klausimų. Bet tai daroma tiktai meto
dologiniai, dirbtinai, tiktai dėl patogesnio iš
studijavimo. Gyvenime, priešingai, praktikoje 
politika ir ūkis neatskiriami. Jie esti drauge 
ir veikia drauge. Ir tas, kas mano praktiškoj 
politikoj atskirti ūkį puo politikos, sustiprinti 
ūkišką darbą politinio darbo pamažėjimo kai
na arba, priešingai, sustiprinti politinį darbą 
ūkiško darbo pamažėjimo kaina,—tas būtinai 
patenka į grįžgatvį.

Prasmė tam tikro rezoliucijos projekto 
punkto apie paliuosavimą partinių organiza
cijų nuo ūkiškų smulkmenų ir sustiprinimą 
partiniai politinio darbo glūdi ne tame, kad 
atsitraukus nuo ūkiško darbo ir ūkiško vado
vavimo, o tiktai tame, kad nedaleidus dau
giau pakeitimo ir ūkiškų organų subeasmeni-

• nimo praktikos, tame skaičiuje ir ypač žem- 
4 dirbystės organų, mūsų partinėmis organiza

cijomis. Reikalinga, tuo būdu, suprasti bol
ševikiško ūkiškų organų vadovavimo metodu, 
glūdintį tame, kad sistematiškai pagelbėti 
tiems - organams, sistematiškai stiprinti juos 
ir vadovauti ūkiui ne be tų organų, o per juos.

• Reikalinga duoti ūkiškiems organams ir pir
miausia žemdirbystės organams geriausius 
žmones, reikalinga komplektuoti tuos organus 
naujais geriausiais darbininkais, sugebančiais 
išpildyti uždėtus jiems uždavinius. Tiktai po 
to, kai bus atliktas tas darbas, galima bus 
laukti to, kad partinės organizacijos bus pilnai 
paliuosuotos nuo ūkiškų smulkmenų. Supran
tama, kad Šis dalykas rimtas ir reikalauja tam' 
tikro laiko. Bet pakol tai nepadaryta, parti
nėms organizacijoms teks ir Ateityje, tam tik
ram trumpam laikui, nuodugniai užsiiminėti 
ūkiškais reikalais su visomis jų smulkmeno- 
mis, arimu, sėjimu, valymu ir t. t.

2) Pora žodžių apie kenkėjus, diversantus, 
špionus ir t. t. Dabar, aš manau aišku visiems, 
kad dabartiniai kenkėjai ir diversantai, kažko
kia vėliava jie besimaskuotų, trockistiška arba 
buchafiniška, senai jau nustojo buvę politi
ne sriove darbininkų judėjime, kad jie pavir
to beprincipine ir beidejine profesionalinių 
kenkėjų, diversantų, špionų, . žudikų gauja. 
Suprantama, kad šiuos ponus teks daužyti ir 
su šaknimis rauti be pasigailėjimo, kaip dar
bininkų klasės priešus, kaip mūsų tėvynės iš
davikus. Tai aišku ir nereikalinga tolimes
nių aiškinimų.

« Bet Štai klausimas: kaip praktiškai įgyven
dinti japoniškai-vokiškų trockizmo agentų su
daužymo ir iš šaknų išrovimo uždavinį? Ar 
reiškia tai, kad reikia mušti ir rauti su šak- 

s V nimiš ne tiktai tikrus trockistus, bet ir tuos, 

kurie kadaise svyravo trockizmo pusėn, o pas
kui, senai jau, atsitraukė nuo trockizmo, ne 
tiktai tuos, kurie ištikrųjų yra trockistiniai 
kenkybos agentai, bet ir tuos, kurie kadaise 
perėjo per gatvę, kuria kadaise vaikščiojo 
tas ar kitas trockistas? Bent toki balsai gir
dėjosi čia plenume. Ar galima skaityti tokį 
rezoliucijos aiškinimą teisingu? Ne, negalima 
skaityti teisingu, šiame klausime, kaip ir 
visuose kituose klausimuose, reikalingas indi
vidualinis, diferencijuotas priėjimas. Negali
ma kirpti visus vienodai. Toks bendras priėji
mas gali tiktai pakenkti kovai su tikrais troc- 
kistiniais kenkėjais ir špionais.

Mūsų atsakomingų draugų tarpe yra kele
tas buvusių trockistų, kurie senai jau atsitrau
kė nuo trockizmo ir veda kovą su trockizmu 
neblogiau, o geriau, negu kaikurie gerbiami 
mūsų draugai, nesvyravę trockizmo pusėn. 
Kvaila būtų niekinti dabar tokius draugus.

Mūsų draugų tarpe yra ir tokių, kurie ide
ologiniai visuomet stovėjo prieš trockizmą, bet, 
nežiūrint to, palaikė asmeniškus ryšius su at
skirais trockistais, kuriuos jie neužtruko lik
viduoti, kai tiktai pasidarė jiems aiški prak
tiška trockizmo fizionomija. Negerai, žinoma, 
kad jie pertraukė savo asmeniškus prieteliš- 
kus ryšius su atskirais trockistais ne iš karto, 
o su pavėlavimu. Bet būtų kvaila versti tokius 
draugus į vieną krūvą su trockistais.

3) Ką reiškia—teisingai parinkti darbinin
kus ir teisingai paskirstyti juos darbe?

Tai reiškia parinkti darbininkus, pirma, su- 
lyg politinių pažymių, t. y. ar užsitarnauja jie 
politinio pasitikėjimo ir, antra, sulig darbo, 
pažymių, t. y. ar tinka jie tokiam tai konkre
čiam darbui.

Tai reiškia nepaversti tinkamą priėjimą pri
ėjimu tik iš darbo atžvilgio, kuomet žmonės 
įdomaujasi darbininkų darbo kokybėmis, bet 
nesiįdomauja jų politine fizionomija.

Tai reiškia nepaversti politinį priėjimą vie
ninteliu ir'išsemiančiu priėjimu, kuomet žmo
nės įdomaujasi politine darbininkų fizionomi
ja, bet nesiįdomauja jų darbo kokybėmis.

Ar galima pasakyti, kad ši bolševikiška tai
syklė mūsų partinių draugų pildoma? Deja, 
negalima to pasakyti, čia plenume jau kal
bėjo apie tai. Bet nepasakė visko. Dalykas 
tame, kad ši ištisa taisyklė mūsų praktikoje 
peržengiama perdėm ir ištisai. Ir be to gru
biausiu būdu. Dažniausiai parenka darbinin
kus ne sulig objektyviais pažymiais, o sulyg 
atsitiktinais, subjektyviais, obivAtėfiŠkai-mieš- 
čioniškais pažymiais. Parenka dažniausiai taip 
vadinamus pažįstamus, prietelius, kilusius iš 
vienos vietos, asmeniškai ištikimus žmones, 
savo šefų gyrimo meisterius—neatsižvelgiant 
į jų politinį ir darbo tinkamumą.

Suprantama, kad vietoj atsakomingų dar
bininkų vadovaujamos grupės gaunasi artimų 
žmonių šeimynėlė, artelė, kurios nariai sten
gias' gyventi taikoje, neužgaulioti viens kitą, 
neišnešti šiukšlių iš pirkios, girti viens kitą 
ir laiks nuo laiko siųsti į centrą tuščius ir 
įgrisius raportus apie pasisekimus.

Nesunku suprasti, kad tokiose šeimyniško
se apystovose negali būti vietos nei darbo 
trūkumų kritikai, nei darbo vadovų savikriti
kai.

Suprantama, kad tokios šeimyniškos apys- 
tovos sudaro palankų tarpą išauginimui pa
taikūnų žmonių, netekusių savo vertės jaus
mo ir dėl to neturinčių nieko bendro su bol
ševizmu.

Imkim, pavyzdžiui, draugus Mirzojaną ir 
Vainovą. Pirmas iš jų—Kazachstano krašto 
partinės organizacijos sekretorius, antras— 
Jaroslavlio srities partinės organizacijos sek
retorius. šitie žmonės mūsų tarpe—nepas
kutiniai darbininkai. O kaip jie parenka dar
bininkus? Pirmasis nusitempė su savimi į 
Kazachstaną iš Azerbaidžano ir Uralo, kur 
jis pirmiau dirbo, 30—40 “savo” žmonių ir 
pastatė juos į atsakomingas vietas Kazachs
tane. Antrasis nusitempė su savim į Jaros- 
lavlį iš Donbaso, kur jis pirmiau dirbo, dau
giau 10 tokių “savo” žmonių ir pastatė juos 
taip pat į atsakomingas vietas.

Taigi yra savo artelė pas draugą Mirzojaną. 
Yra ji ir pas draugą Vainovą. Argi negalima 
buvo parinkti darbininkus iš vietinių žmonių, 
vadovaujantis, žinoma, bolševikiška taisykle 
apie parinkimą ir paskirstymą žmonių, žino
ma, galima buvo. Kodėl jie to nepadarė? Už
tat, kad bolševikiška darbininkų parinkimo 
taisyklė pašalina galimybę obivateliškai-mies- 
čioniško priėjimo, pašalina galimybę parinki
mo darbininkų sulig šeimyniškumo ir arteliš- 
kumo pažymių. Be to, parenkant darbininkais 
asmeniškai ištikimus žmones, tie draugai no
rėjo, matomai, sudaryti sau kaikurios nepri
klausomybės apystovas, kaip vietinių žmonių 
atžvilgiu, taip ir partijoj CK atžvilgiu. Daleis- 
kim, kad dd. Mirzojanas ir Vainovas dėl tų ar
ba kitų aplinkybių bus pervesti iš dabartinės 
jų darbo vietos į kokias nors kitas vietas. Kaip 
jie turi elgtis tokiu atveju savo “uodegų” at
žvilgiu? Nejaugi jiems teks vėl pervilkti jas 
į naujas savo darbo vietas?

Štai prie kokio absurdo priveda peržen
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gimas bolševikiškos taisyklės apie teisingą dar
bininkų parinkimą ir paskirstymą.

4) Ką reiškia—patikrinti darbininkus, pa
tikrinti užduočių išpildymą?

Patikrinti darbininkus, tai reiškia patikrinti 
juos ne sulig jų pažadų ir deklaracijų, o su
lig jų darbo rezultatų.

Patikrinti užduočių išpildymą, tai reiškia 
patikrinti jas ne tiktai .kanceliarijose ir ne tik
tai sulig formalinių atskaitų, bet visų pirma 
patikrinti jas darbo vietoje sulig faktiškų iš
pildymo rezultatų.

Ar reikalingas bendrai toks patikrinimas? 
Be abejonės, reikalingas. Reikalingas, pirma, 
dėl to, kad tiktai toks patikrinimas duoda ga
limybės pažinti darbininką-, nustatyti jo tik
ras savybes. Reikalingas, antra, dėl to, kad tik
tai toks patikrinimas duoda galimybės nusta
tyti vykdomojo aparto vertę ir trūkumus. Rei
kalingas, trečia, dėl to, kad tiktai toks patik
rinimas duoda galimybės nustatyt pačių už
duočių vertę ir trūkumus.

Kaikurie draugai mano, kad patikrinti žmo
nes galima tiktai iš viršaus, kuomet vadovai 
patikrina vadovaujamus sulig jų darbo rezul
tatų. Tai neteisinga. Patikrinimas iš viršaus, 
žinoma, reikalingas,' kaip viena iš tikrų žmo
nių patikrinimo ir užduočių išpildymo patik
rinimo priemonių^ Bet “ patikrinimas iš vir
šaus toli gražu neišsemia viso patikrinimo da
lyko. Yra dar kitos rūšies patikrinimas, pa
tikrinimas iš apačios, kuomet masės, kuomet 
vadovaujamieji patikrina vadovus, pažymi jų 
klaidas ir nurodo jų ištaisymo kelius*, šios ru

ošies patikrinimas yra vienas iš pačių tikriau
sių žmonių patikrinimo būdų.

Partinės masės patikrina savo vadus akty
vuose, konferencijose, suvažiavimuose išklau
sant jų atskaitas, kritikuojant trūkumus, pa
galiau išrenkant arba neišrenkant į vadovau
jamus organus tuos arba kitus vadovaujan
čius draugus. Tikslus demokratinio centraliz
mo pravedimas partijoje, kaip to reikalauja 
mūsų partijos statutas, būtinas partinių orga
nų renkamumas, kandidatų išstatymo ir atme
timo teisė, slaptas balsavimas, kritikos ir sa- 
vikritikos laisvė—visos šios ir joms panašios 
priemonės reikalinga pravesti gyveniman del 
to, tarp kitko, kad palengvinus partinėms 
masėms patikrinti ir kontroliuoti partijos va
dovus.

Nepartinės maišės pertikrina savo ūkiškus, 
profesionališkus ir kitus vadovus nepartiniuo
se aktyvuose, visokiuose masiniuose pasita
rimuose, kur jos išklauso savo vadovų atskai
tas, kritikuoja trūkumus ir nužymi jų ištaisy
mo kelius.

Pagaliau, liaudis patikrina šalies vadovus 
laike rinkimų į Sovietų Sąjungos valdžios or
ganus visuotino, lygaus, tiesaus ir slapto bal
savimo keliu. (. y

Uždavinys glūdi tame, kad sujungus patik
rinimą iš viršaus su patikrinimu iš apačios.

5) Ką reiškia—apmokyti kadrus iš jų pa
čių klaidų?

Leninas mokino, kad sąžiningas partijos 
klaidų iškėlimas aikštėn, išnagrinėjimas prie
žasčių, pagimdžiusių tas klaidas, ir. nužymėji* 
mas kelių, reikalingų tų klaidų ištaisymui, yra 
viena iš teisingiausių priemonių teisingo parti
nių kadrų mokymo ir auklėjimo, darbininkų 
klasės ir darbo masių teisingo mokymo ir 
auklėjimo. Leninas sako:

“Politinės partijos pažiūra į jos klaidas 
yra vienas iš svarbiausių ir teisingiausių par
tijos rimtumo kriterijų ir išpildymas iš tik
rųjų jos prievolių savo klasei ir darbo ma
sėms. Atvirai pripažinti klaidą, atidengti jos 

‘ priežastis, išanalizuoti apystovas, ją pagim
džiusias, atydžiai apsvarstyti priemones klai
dos atitaisymui—štai tas rimtos partijos pa- 
žymis, štai tas jos savo prievolių išpildymas, 
štai tas—klasės, paskui ir masės auklėjimas ir 
mokymas.” '

Tai reiškia, kad bolševikų prievolės yra ne 
paslėpti savo laidas, ne išsisukinėti nuo klau
simo apie jų klaidas, kaip tai pas mus dažnai 
esti, o doras ir atviras savo klaidų pripažini
mas, doras ir atviras nužymėjimas kelių tų 
klaidų ištaisymui, doras ir atviras savo klai
dų ištaisymas.

Aš nepasakyčiau, kad daugelis iš mūsų 
draugų su pasitenkinimu eitų prie to dalyko. 
Bet bolševikai, jeigu jie ištiesų nori būti bol
ševikais, privalo rasti savyje drąsumo atvirai 
pripažinti savo klaidas, iškelti aikštėn jų prie
žastis, nužymėti jų ištaisymo kelius ir tuo 
padėti partijai duoti kadrams teisingą moky
mą ir teisingą politinį išauklėjimą. Nes tik 
šituo keliu, tik atviros ir doros savikritikos 
apystovose galima išauklėti tikrai bolševikiš
kus kadrus, galima išauklėti tikrai bolševikiš
kus lyderius.

Du pavyzdžiai, demonstruojantieji teisingą 
Lenino dėsnį.

Imkim, .pavyzdžiui, mūsų klaidas kolcho- 
zinėj statyboj. Jūs turbūt atmenate 1930 me
tus, kuomet mūsų partiniai draugai manė iš
spręsti sudėtingiausią valstiečių pervedimo 
kolchozinėn statybon klausimą per kokius 
3-4 mėnesius ir kuomet partijos Centralinis 
Komitetas buvo priverstas < suturėti susivilio
jusius draugus. Tai buvo vienas iš pavojin
giausių mūsų partijos gyvenime periodų. 
Klaida buvo tame, kad mūsų partiniai drau
gai užmiršo apie’ kolchozinės statybos lais
vanoriškumą, užmiršę, kad negalima per

vesti valstiečius į kolchozinį kelią adminis-
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tratyvinio spaudimo keliu, užmiršo, kad kol
chozinė statyba reikalauja ne keletos mėne
sių, o keletos metų stropaus ir apgalvoto 
darbo. Jie užmiršo apie tai ir nenorėjo pri
pažinti savo klaidų. Jūs, tur būt, atmenate, 
kad CK nurodymas apie apsvaigimą nuo pa
sisekimų ir apie tai, .kad mūsų draugai vieto
se neužbėgtų pirmyn, ignoruodami realines 
apystovas,—buvo sutiktas durtuvais. Bet 
šitai nesulaikė CK nuo to, kad eiti prieš sro
vę ir pasukti mūsų partinius draugus į tei
singą kelią. Ir kas gi? Dabar aišku visiems, 
kad partija pasiekė savo, pasukusi mūsų 
partinius draugus į teisingą kelią. Dabar pas 
mus yra dešimtis tūkstančių puikių kadrų iš 
vastiečių dėl kolchozinės statybos ir kolcho
ziniam vadovavimui. Tie kadrai išaugo ir iš- 
siauklėjo iš 1930 metų klaidų. Bet tų kadrų 
nebūtų pas mus dabar, jeigu partija nebūtų 
supratusi tuomet savo klaidų ir nebūtų savo 
laiku jų ištaisiusi.

Kitas pavyzdis jau iš pramonės statybos 
srities. Aš turiu omenyje mūsų klaidas šach- 
tinsko kenkybos periode. Mūsų klaidos buvo 
tame, kad mes neėmėm domėn viso mūsų 
kadrų techniško atsilikimo pavojaus pramo
nėje, mes taikėmės su tuo atsilikimu ir ma
nėme išplėsti plačią socialistinės pramonės 
statybą su priešingai nusiteikusių specialistų 
pagelba, palikdami mūsų ūkio kadrus blo
gų komisarų prie buržuazinių specialistų 
rolėje. Jūs, turbūt, atmenate, kaip nenoriai 
pripažino tuomet mūsų ūkio kadrai savo 
klaidas, kaip nenoriai pripažino jie savo 
technišką atsilikimą ir kaip sunkiai jie su
prato obalsį “užvaldyti techniką.” Ir kas gi? 
Faktai rodo, kad obalsis “užvaldyti techni
ką” paveikė ir davė savo gerus rezultatus. 
Dabar pas mus yra dešimtys ir šimtai tūks
tančių puikių bolševikiškų ūkio kadrų, jau 
užvaldžiusių techniką ir stumiančių, pirmyn 
mūsų pramonę. Bet tų kadrų nebūtų pas 
mus dabar, jeigu partija būtų nusileidus 
ūkiškų darbininkų atkaklumui, nenorėjusių 
pripažinti savo technišką atsilikimą, jeigu 
partija tuomet nebūtų suvokusi savo klaidų 
ir nebūtų jų savo laiku ištaisiusi.

Kaikurie draugai sako, kad netikslu kal
bėti atvirai apie savo klaidas, nes atviras sa
vo klaidų pripažinimas gali būti mūsų prie
šų įvertintas, kaip mūsų silpnumas, ir gali 
būti jų išnaudotas. Tai niekai, draugai, ti
kri niekai. Atviras mūsų klaidų pripažini
mas ir sąžiningas jų ištaisymas, priešingai, 
gali tik sutvirtinti mūsų partiją, pakelti mū
sų partijos autoritetą darbininkų, valstiečių, 
darbo inteligentijos akyse, pakelti mūsų val
stybės jėgą ir galią. O šitai svarbiausia. Bū
tų su mumis darbininkai, valstiečiai, darbo in
teligentija, o visa kita prisidės.

Kiti draugai sako, kad atviras mūsų klai
dų pripažinimas gali privesti ne prie mūsų 

- kadrų mokymo ir sustiprinimo, o prie jų su- 
silpninimo ir išardymo, kad mes privalome 
gailėtis jų savimeilės ir ramybės, šitam jie 
siūlo užtušuoti mūsų draugų klaidas, susilp
ninti kritikos jėgą, o dar geriau — praeiti 
pro tas klaidas. Tokis nusistatymas yra ne 
tiktai iš pašaknų neteisingas, bet ir aukš
čiausiam laipsnyj pavojingas, visų pirma pa
vojingas kadrams, kurie nori “gailėtis” ir 
“saugoti.” Gailėtis ir išsaugoti kadrus jų 
klaidų užtušavimo pagelba,—tai reiškia tik
rai pražudyti tuos pačius kadrus. Mes tikrai 
būtume pražudę savo kolchozinius bolševi
kiškus kadrus, jeigu nebūtume kėlę aikštėn 
1930 metų klaidas ir nebūtume juos mo
kinę iš tų klaidų. Mes tikrai būtume pra
žudę savo pramoriės bolševikiškus kadrus, 
jeigu mes nebūtume iškėlę aikštėn mūsų 
draugų klaidas šachtinsko kenkybos periode 
ir jeigu nebūtume mokinę mūsų pramonės 
kadrus iš tų klaidų. Kas mano gailėtis mūsų 
kadrų savimeilės užtušuojant jų klaidas, tas 
žudo ir kadrus, ir kadrų savimeilę, nes jis 
užtušuodamas jų klaidas palengvina pakarto
ti naujas, gal būt rimtesnes klaidas, kurios, 
reik manyt, privestų prie visiško kadrų pra- 
virtimo tų “savimeilės” ir “ramumo” ne
naudai.

(6) Leninas mus mokino ne tiktai mo
kyti mases, bet ir mokintis iš masių.

Ką tas reiškia?
Tai reiškia, pirma, kad mes, vadovai, ne

privalome didžiuotis ir privalome suprasti, 
kad, jeigu mes esame CK nariais arba nar- 
komais, tai tas dar nereiškia, kad mes esa
me yisapusiškai apsišvietę, kas reikalinga 
tam, kad teisingai vadovauti, činas pats sa
vaime neduoda apšvietos ir prityrimo. Pa
tys vardai—tuo labiau. /

Šitai reiškia, antra, kad vieno tik mūsų 
prityrimo, vadovų prityrimo nepakanka tam, 
kad teisingai vadovauti, kad reikalinga, to
dėl, papildyti savo prityrimas, vadovų prity
rimas, masių prityrimu, partinių masių, dar
bininkų klasės prityrimu, liaudies prityrimu.

Tai reiškia, trečia, nė minutei nesusilpninti, 
o tuo labiau nenutraukti mūsų ryšių su masė
mis.

Tai reiškia, ketvirta, atydžiai klausytis ma
sių balso, eilinių partijos narių balso, £aip va
dinamų “mažų žmonių” balso, liaudies balso.

Ką reiškia teisingai vadovauti?
Tai visiškai nereiškia sėdėti kanceliarijoj ir 

rašyti direktyvas.
(Daugiau bus)

Hudson, Mass.
Gegužės 1 d. Įvyko Paminėji

mas Viso Pasaulio Darb.
Šventes

šį parengimą surengė Vei
kiantis Komitetas Prieš Karą 
ir Fašizmą. Buvo vakarienė, 
prakalbos ir šokiai. Kalbėjo 
draugas J. Skliutas iš Worces- 
terio apie darbininkų kovas, 
vienybę ir jų nuveiktus dar
bus.

Kaip vakarienė, taip ir pra
kalbos visiems patiko. Po už
baigimui šių dviejų punktų, 
prasidėjo šokiai ir tęsėsi iki 
vėlumos.

Buvo renkamos aukos dėl 
Ispanijos kovotojų. Surinkta su 
smulkiais $10.50. Visiems, ku
rie aukavo, tariame širdingai 
ačiū.

čia telpa tų vardai, kurie 
aukavo. Gal kaip kurių bus ir 
ne taip užrašyta vardai, malo
nėsit atleisti.

Po $1 aukavo: J. Skliutas, 
J. Ražėnas ir J. Jaskevičius; 
po 50 centų: P. Andraliunas, 
F. Kaulakis ir M. Butėnienė; 
po 25 f\: J. Samulėnas, E. Sa- 
mulėnienė, V. Prakapas, Pra- 
kapienė, E. M. Samulėnienė, 
M. Žemaitienė, M. Melkunie- 
nė, M. Lakštutis, S. Kukaus- 
kas, P. Vaitiekūnas, J. La
zauskas, L. Lazauskienė, T. 
Arlauskas, M. Perednis, J. 
Gasparavičius, S. Bruk, S. Se- 
menavičius, M. Baronienė ir 
A. Saulinskas. J. G.

Bloomfield, N. J.
Mūsų miestelyje gyvena 

apie 80 tūkstančių gyventojų, 
bet lietuvių yra mažas būre
lis. Vienok gyvuoja ALDLD 
221 kuopa su 8 nariais. %

Kadangi Bloomfieldas yra 
nelabai toli nuo New Yorko ir
Newarko, tai fabrikų yra ne- ' " 
mažai, kuriuose dirba ir New- 
ark’o gyventojai. Iš didesnių 
fabrikų randasi General Elec- J|| 
trie ir Westinghouse Lamp z- 
work. Iki šiol tose dirbtuvėse
žmonės buvo neorganizuoti, 
bet paskutiniu laiku pradeda 
organizuotis į CIO uniją, bet 
labai po valiai, nes darbiniu- * 
kai iki šiol taip buvo suvaržy- ■ 
ti, jog ir dabar prisibijo bosų, 
idant neatleistų iš darbo.

Westinghouse Lamp Work; 
daugiausiai dirba merginos, ir ■ 
jos yra labiau išnaudojamos 
ujž vyrus, dėlto ir į, uniją , 
smarkiau rašosi. Dirba keletas ' 
ir lietuvių, bet unijoj iki šiol 
tiktai vienas priklauso. Ar ne . 
sarmata mums lietuviams taip '
apsileisti ?

Sunkiai serga Helena Kvie- 'T jįjį 
darienė, kuri gyvena 161 Bal- ? 
dwin St., Bloomfield. Dabartį- ‘TiB 
niu laiku ji randasi “Šv. Viri- • 
cento” ligoninėj, Montclair, J 
N. J. Draugė Helena yra “Lai- 
svės” skaitytoja ir ALDLD 221 JYj ; 
kuopos narė. Abudu su vyru T 
yra progresyviški žmonės ir . j 
rėmėjai darbininkiško judėji- •"'JĮ 
mo. '

Bloomfieldo lietuviai linkim '
Helenai greitai pasveikti ir su- 
grįžti į darbininkišką judėji
mą. J. Gabal.

v

So. Boston, Mass.
“Laisvei” Auką iš Bostono

Mūsų didelis darbininkiškų 
reikalų rėmėjas, Petras Pago
jus, kuris užlaiko maisto san
krovą prie Lietuvių Svetainės 
ant E St., So. Bostone, užėjo 
į L. Korep. Biurą ir paklojęs 
$10.00 ant stalo, sako:

— Prašau pasiųsti “Laisvei” 
šią mano auką. Lai suvartoja 
ten, kur jai labiausia reikalin
ga. Kadangi aš jaučiuosi esąs 
atsilikęs su veikimu mūsų ju
dėjime, nes būdamas bizny 
negaliu dažniau nueiti į susi
rinkimus, tad bent šiuo būdu 
noriu atsiteisti.

Tai puikus pavyzdys kitiems 
mūsų biznieriams. AČiu drg. 
Pagojui už auką, kurią šiuo- 
mi laišku pasiunti “Lais
vei.” -

Pastaruoju laiku drg. Pa
gojus buvo pavojingai susirgęs 
ir dabar dar gydosi, bet svei
kata eina geryn. Linkime jam 
tvirtos sveikatos ir ilgo am-
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
darbininkų įstaiga

FOTOGRAFAS

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas JE. 23rd St.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKO^

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

Tel. Evergreen 7-1312

Wl

r

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

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

piliete moteriške su nepiliečiu vyru.

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

NĖDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Pirmad., Gegužės 10, 1937
..............—-»■

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

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

■u-.

y. Ą. , {

Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA
Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų rr Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFNTŲ.

Vertė V. Sūnus

TĖVAS PARĖJO
(Iš Ispanijos Liaudies Kovų)

■

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Jau dvi savaites laiko prabėgo po to, 
kaip liaudies milicija buvo priversta pa
sitraukti iš sodžiaus į kalnus, kurie, kaip 
kokia siena stovėjo pietų pusėj. Milici
ninkai kalnuose naktimis šalo, drebėjo, 
tuom laiku, kada klonyj visa žemė iš
džiūvo nuo rugpjūčio karščių. Jie gu
lėjo už akmenų ir negalėjo atitraukti 
akis nuo klonio, kur buvo šilta, jų kai
mas, jų šeimynos ir artimi. Iš ten turėjo 
atsirasti priešas. Neapginkluota akimi 
buvo galima matyti laukai ir daržai. Su 
pagelba žiūrono milicininkų vadas pri
traukdavo arti prie akių sodžių ir tada 
matėsi net bažnyčios apdegęs bokštas, 
kuris buvo padegtas kare, greta jos dvie
jų augštų kunigo namas, šalimai karčia- 
ma, o ten ir vargingų gyventojų na
meliai.

Trečioj dienoj po to, kaip milicininkai 
pasitraukė į kalnus, sodžiuj įvyko, kas 
buvo laukta: sumargavo vėliavos, gat
vėse bėgiojo žmonės—į sodžių įėjo fašis
tų gaujos. Kada tą sužinojo milicinin
kai, tat labai sujudo, pradėjo išmėtinėti 
vadui už pasitraukimą ir buvo apimti 
troškimo nusileisti nuo kalnų, kad išmu
šus fašistus iš sodžiaus. Komandierius 
gražiuoju ir piktuoju įtikinėjo juos, kad 
tai būtų neprotingas žygis, o kartais, 
kad priversti juos klausyti, leido darban 
ir kumščius. Priešas buvo galingas, ge
rai išsilavinęs, apsiginklavęs, o milicinin
kai vos kelios dienos atgal pirmu kartu 
į rankas pasiėmė ginklą.

Priešas jau vienuolikta para sodžiuje. 
Milicininkai galvojo apie savo žmonas, 
kurias paliko klonyj, manydami, kad jos 
apsaugos namus nuo apiplėšimo. Bet 
barzduoti priešo kareiviai, gerai apsiren
gę ir ginkluoti, nekreipė jokios atydos į 
čia pat buvimą moterų ir vaikų, o viską 
piešė ir grobė. Priešo kareiviai vogė kas 
tik jiems patiko, o jeigu kurios iš mo
terų išdrįso priešintis, tai su tokiomis są
skaitas suvesdavo spėka. Dienos metu 
sodžius buvo įkaitęs nuo saulės spindu
lių, naktį tylą ardė moterų šauksmai pa- 
gelbos. Bet jie dingdavo klonyj, jie ne
pasiekė kalnų viršūnes, ausis tų, kuriems 
buvo taikomi.

Kaip kurias moteris jau pirmą dieną 
fašistų kareiviai areštavo ir nusivarė 
pas komandierių, kuris klausinėjo: kur 
yra jų vyrai. Jos tylėjo. Komandierius 
liepė jas mušti nagaikomis, bet jos ir 
tada tylėjo. Komandierius traukė peti- 
mis ir liepė vesti ant kapų ir sušaudyti.

Šūviai,—pradžioj garsios salvės, o pas
kui atskiri paukšėjimai, “geraširdišku
mo” šūviai, kuriais maurai damušdinėjo 
sužeistas moteris,— buvo girdimi sod
žiuj, ir nors kiekvienas žinojo, kas atsi
tiko, bet niekas apie tai nenorėjo kal
bėti.

Ant bažnyčios durų fašistų komandie
rius prikalė įsakymą, kuriame rašė, kad 
ispanų liaudies garbė uždraudžia apverk
ti “išgamas”, “komunistes”, kurios užsi
tarnavo mirtį ir buvo sušaudytos. Kada 
užtekėjo saulė, tai likusios gyvos dar la
biau išplėstomis akimis žiūrėjo į kalnus, 
kurie jungėsi su horizontu.

Kaip kalinys velka retežius, taip vilko 
savo gyvenimą moterys. Pirmose fašis
tu viešpatavimo dienose jos nedrįso išei
ti i gatves, bet, kad nenumirti badu, joms 
galų gale prisėjo išeiti prie šulinio gau
ti vandens. Maurai begėdiškai sekė jas 
guodžiomis akimis. Moterys buvo pri
verstos pjauti kviečius, kurie jau per- 
brendo ir pradėjo byrėti. Namų ruošos 
joms buvo daug daugiau, negu reikia, 
o dabar dar prisėjo užversti ant savo pe
čių ir vyru darbus. Rūpesčiuose ir dar
be dienos bėgo greitai. -Vakarais, pirm 
naktis suspėja uždengti tamsia ir bai
minga skraiste, jos žiūrėjo į tolimus kal
nus.

Vyrai sakė, kad jie greitai grįš, bet 
moterys netikėjo jų pažadėjimui ir joms 
atrodė, kad kalnai dar toliau pasitraukė 

’. Į pietus. Tik vaikai nenorėjo užmiršti 
tėvų pažadus, klausinėjo ir teiravosi: ka
da galų gale jie pareis. Kadangi mo
tinos, kurios pslsidarė rūsčios, nenorėjo 
jiems atsakinėti, tai jie patys išgalvojo 
visokias istorijas apie tėvų parėjimą.

Geriausias istorijas mokėjo išgalvoti 
Margarėta, sausa vienuolikos metų mer
giščia didele ir nuolatos praverta burna, 
pailgu veidu ir mažomis gyvomis akimis. 
Ji kiekvieną dieną gulėjo pakrūmėje už 
sodžiaus ir.ganė dvi ožkas, kurias vieną 
vadino—Pilypas, o kitą—Morta. Kada 
pavargusios ožkos atsiguldavo pavėsyj, 

( tai Margarėta išgalvodavo istorijas apie 
. tėvo parėjimą. Ateis diena, kada tėvas 

Odeliais žingsniais, būryje daugelio vy- 
ą rų,‘Šautuvais ginkluotų, nusileis nuo'kai-

parvirto mergaitė. Jis apsi
suko ir betiksliai iššovė į 
nulėkusį lėktuvą, kuris dar 
žemiau nusileido ir metė 
bombą prie sodžiaus į fašis
tų kareivių buveinę.

Milicininkai sukandę dan
tis žiūrėjo nuo kalnų, kaip 
ant sodžiaus iškilo tamsus 
dūmų stulpas. Jie žinojo, 
kad tai signalas atakai. Jie 
kietai laikydami ginklus nu
sileido nuo kalnų ir pradėjo 
puolimą. Margarėtos tėvas 
buvo jų tarpe.

nų ir įžengs į sodžių. Ir, žinoma, jis par
neš du didelius gražios žolės kuokštus 
Filypui ir Mortai. O ką Margarėtai? 
Mergaitė pažvelgė į ožkas, pervedė ran
kute per įkaitusias pieskas. Ji mąstė ką 
turi jai parnešti tėvas, kad priderančiai 
atžymėjus savo parėjimą, ar tai bus ske
petaitė, ar—apyrankė. Ji buvo prie tik
rovės sugrąžinta kareivių dainavimu. 
Tada ji apsikabino ožkas ir atmetus pir
mesnes mintis tarė: “Margarėtai dovanų 
—didelį šautuvą”.

Čia mergaitė pašoko, pamojo ranka į 
kalnus, tartum norėdama tėvui priminti, 
kad jis neužmirštų jai parnešti šautuvą. 
Tuom kartu ji išgirdo nepažystamą bal
są: _ i,

—Keno tos ožkos?
Margarėta atsisuko ir prieš ‘save matė 

kareivį, kuris bėgiojančiomis akimis žiū- ' 
re j o į ožkas. Ji pažvelgė į jo raudoną ke
purę, basas dideles kojas, su neišpasaky
tai dideliais pirštais. _

—Keno Džkos?—vėl klausė kareivis. 
Mergaitės širdis taip tankiai plakė, kad 
ji drebančiu balsu atsakė:

—Jos priklauso mano tėvui ir motinai. 
Jas vadiname Filypas ir Morta...

—Kvailybė,—tarė kareivis,—kaip va
dina tavo tėvą ir motiną, man tas visai 
neapeina.

—Tai ožkas taip vadina,—negarsiai 
paaiškino mergaitė.

Kareivis garsiai juokėsi, tartum did- 
žiausį juoką išgirdęs.

—Reiškia, čia ir ožkas krikština, var
dus duoda!—suriko jis.—O kas jų buvo 
krikšto tėvai, kas pašventino ?... Tas 
man nesvarbu, kaip jas vadina,—tarė jis 
kiek patylėjęs ir sudavęs mergaitei į pe
tį,—vieną iš jų aš pasiimsiu.

Mergaitė krūptelėjo, pašoko ir garsiai 
ištarė:

—Ne!... Tu nepaimsi nei vieną ožką! 
—Tą tardama ji drąsiai pažiūrėjo karei
viui į veidą. Dabar ji nežvelgė į jo di
deles bauginančias pirštais kojas. Ka- 
dingi ji nei neverkė, nei nemaldavo, tai 
tas kareivį varė į pasiutimą, nes jo ka
reiviški drabužiai neiššaukė baimės arba 
pagarbos.’ . v ' —: 1

—Štai tą ožką aš pasiimsiu su savim, 
—pakartojo jis rodydamas į Filypą.

Mergaitė apimta didžios baimės pradė
jo šaukti tėvą į pagelbą. Kareivis nu
tvėrė ožka nekreipdamas domės į mer
gaitės šauksmą, bet staigiai apsistojo ir 
užklausė, kur yra jos tėvas.

—Jis kalnuose,—verkdama atsakė mer
gaitė.

—A-a, tai jis raudonasis!—suriko ka
reivis.—Gana juokus krėst.—Jis išsitrau
kė iš kišeniaus virvę ir užrišo ožkai ant 
kaklo. W

—Tėvas pareis^ kaip tik aš jį pašauk
siu,—pro asaras saukė mergaitė.

—Na, tai priseis garsiai šaukti,—juo
kais jis atsakė. Kada kareivis pasisuko . 
vesti ožką, Mergaitė šoko ant jo, kaip 
žvėrys. Kojomis spardė į pilvą, nagais 
draskė veidą,, pirštais stengėsi pataikin
ti į akį, dantimis taip įsikabino į ranką, 
kad kareivis paleidęs virvukę stengėsi 
nuo jos apsiginti. Kada kareivis ją par
bloškė, tat mergaitė suplėšytais drabu
žiais, sunkiai alsuodama apsikabino,ožką 
ir verkė.

—Koki jie Filypas ir Morta? Juk abi 
ožkos, tu spange!—Juokėsi kareivis.

—Jeigu aš pašauksiu tėvą, tai jis pa
reis,—vėl pagrūmojo mergaitė.

—Spange, tu spange. Pas ožį turi bū
ti ir ragai.—Čia kareivis sudavė sau per 
kelius ir sušuko:—aš pasiimsiu abi ož
kas, gana juokų.

Mergaitė suprato, kad ji negali pasto
ti jam kelią pavogti jos* ožkas. Bet ji 
manė kareivį apgauti, čia atsistojo, nu-v 
sijuoke ir žiūrėdama į kalnus sušuko:

—Štai ten eina tėvas,—ir kada pamatė, 
kad apgautas kareivis ir ten žiūri, tai ir 
pati pamatė, kad iš ten atskrenda lėktu
vas. Lėktuvas skrido visai žemai, tiesiai 
linkui jų.

“Tai tėvas,”—mąstė Margarėta, ir tai 
buvo daug geriau, negu visos istorijos, 
kurias ji išgalvodavo apie jo parėjimą,— 
jis skrenda lėktuvu.” Ji garsiai tarė:

—Štai, atskrenda mano tėvas, aš tau 
sakiau, kad jis ateis, kaip tik pašauksiu.

Kareivis pažiūrėjo- į viršų, pažino rau
donus liaudiečių lėktuvo ženklus. Mer
gaitė juokėsi iš jo.

—Tu man netikėjai! Filype, Morta,— 
pašaukė ji ožkas ir leidosi4 bėgti. Bet ji 
negalėjo toli bėgti—katėivis išsitraukė 
revolveri ir iššovė. Jis buvo gabus šau
dytojas ir antroji kulka pataikė mergai
tei i širdį.

“Madona Pilarika”,—mastė jis, kada

(Speciališkai “Laisvei”)
Spontaniškas General Instru

ment 550 Darbininkų 
Streikas

Negalėdami pakęsti General 
Instrument kompanijos elge
sio, darbininkai spontaniškai 
išėjo į streiką, demonstratyviai 
maršuodami vieną mylią ir pu
sę į Jefferson Ave. Scott Hall.

Toj kompanijoj dirba dau
giausiai jaunuoliai, kuriems 
mokama po 25c i valandą.

Keli mėnesiai atgal kompa
nija buvo paskelbusi balsavi
mą tarpe darbininkų, kas juos 
turėtų atstovaut—kompanična 
ar tikra darbininkų unija, bet 
rezultatų to balsavimo lig šiol 
nėra paskelbta.

Kada pareikalauta pakelti 
algas, tai buvo paskelbta per 
kompanijos bosus: “jeigu ne
norite, tai nedirbkite.” Bet 
darbininkai į tai atsakė strei
ku. O kaip boseliai pajuto 
karštį, tuojau šaukė per tele
foną Central Labor Union atst. 
Cushing pasitarimui dėl iš
vengimo to streiko. Apie pa
sekmes streiko pranešiu vė
liau. “L.” Reporteris.

čių sudainavo dvi lietuviškas 
dainas: “Laivelis Atplauks” ir 
“Velykų Vakarėlis.” Draugė 
Annie Degfrtaitė akompanavo 
prie piano prie visų solo.

Tarpe koncerto buvo rinki
mai aukų dėl Ispanijos. Surin
kta aukų $6.55. Drg. Stasys 
Šaltmeris aukavo $1.00.

Po koncerto buvo šokiai. 
Jurgeliuko Lietuviška Orkes
trą griežė, žmonių buvo daug 
ir visi labai gražiai praleido 
velykų vakarą.

Bal. 18 buvo LDD čvertinis 
mitingas. Atsisakė nuo valdy
bos drgė E. Valuntukevičienė; 
išrinkta į jos vietą draugė A. 
Najulaitė. Per mitingą nubal
suota paaukauti dėl Ispanijos 
$15. Nuo koncerto ii’ LDD au
kų išviso pasiųsta dėl Ispanijos 
$21.55.

LDD dėkavoja visiems drau
gams ir draugėms už parėmi
mą parengimų.

M. W. Manson,
Pirmininkė.

Svarbus Pranešimas Reikale 
Old Gold $200,000 Kontesto

Kovo 28 d. Lietuvos Dukte
rų Draugystė surengė didelį 
Velykų koncertą kaip 7:30 v. 
vak. Programa -buvo sekanti: 
(1) Grupė lietuvaičių sūdai-, 
navo dvi gražias dainas —- 
“Karvelėlis” ir “Ožiukas.” 
Mergaičių vardai: P. Počaitė, 
seserys Mary ir Millie Kau- 
braitės, A. Stalmokaitė, N. 
Nanitskaitė, M. Paltinavičaitė, 
S. Kalaginskaitė, V. Lobi- 
kaitė, M. žadeikaitė, V. Drak- 
šaitė, S. Puidokaitė, L. Lobi- 
kaitė ir prie piano C. Mitskai- 
tė. (2) Draugės: J. Viskontie- 
nė ir O. Višniauskienė, — gra
žų dialogą. (3) A. Perry, — 
akrobatišką šokį. (4) H. Sa- 
balauskutė ir J. Sabalaus
kutė, — du duetu ant burni
nių armonikučių. (5) Julė Sa
bai auskutė — du lietuviškus 
solo ant armonikučių. (6) 
Jean McKena, tap dance solo. 
(7) Raymond Casey, du duetu 
sudainavo. (8) Antanas Kar- 
pinukas, deklamavo eiles “Mo
tinėlė.” (9) Paul Rimeikutis, 
— du gitaros solo. (10) He
len Sabalauskutė, tap dance 
solo. ..(1) Grupė jaunų mergai
čių ir du vaikučiai sudainavo 
dvi dainas —' “Saulelė Raudo
na” ir “Lakštingalėlė.” Var
dai : L. Saltmeriukė, J. Lipsku- 
tė, !Z. Motpkutė, A. Jurgeliu- 
tė, O. Lindautukė, A. Pociukė, 
J. Sabalauskutė ir J. Maršans- 
kutis, A. Karpinukas, prie pia
no Mary Karpinaitė. (12) So
fija Meičaitė ir Jose žadeikai
tė — dialogą “Tėtytė ir Dėdy- 
tė.” (13) Izidorius Norušas, 
armonikos solo “Polka” ir 
“Krakoviakas.” (14) LDD 
Moterų Grupė sudainavo tris 
dainas. Moterų vardai: L. Mo
tuzienė, M. Stasiuliene, M. 
Viskontienė, K. Kaulaičienė> 
B. Glodiniene, M. Pocienė, S. 
šopienė, S. Kalaginskienė, L. 
Pocienė, S. Valuntukevičienė, 
P. Najulieriė, O. Vyšniauskie
nė, S. Lindautienė ir prie pia
no, M. W. Manson. (15) An
tanas Malaųskas, — koncerti
nos solo “Polka” ir “Maršas.” 
(16) Olga Lindaut, Beatrice 
Waite sudainavo du duetu, 
Paul Remeika akompanavo 
gitara. (17) Joseph Turbide 
sud ainavo du sol u. (18) Fran
cis Jurgeliukas, dvi smuikos 
(violin) sofa, prie piano akom
panavo’ Maty Karpinaitė. (19) 
Piano solo, Annie Degutaitė. 
(20) Pirmoji grupė lietuvai-

Kiekviename svarbiame priziniame 
konteste, kuris tik yra vedamas šio
je' šalyje, yra asmenų, kurie išstoja 
priekin ir siūlo parduoti kontestan- 
tams išrišimus, atsakymus ir patari
mus.

Dabar tas atsitiko Old Gold $200,- 
000.00 Mįslių Konteste. Po visą šalį 
yra siūloma parduoti išrišimai Old 
Goldo Mįslių. Tie asmenys, kurie siū
lo išrišimus, sakosi turį teisingus at
sakymus.

Saugokitės tų kontesto . pranašų! 
Mes persergstime jus. Tie kontestan- 
tai, kurie aklai perka išrišimus ir 
naudoja tokius išrišimus, geriau ga
lėtų numesti šalin progas šiame kon
teste.

Mes sugestuojame jums teisingai 
elgtis pačiam su savim ir su kitais 
kontestantais, įstojusiais į šį kon- 
testą. Geriau bus, kad jūs naudositės 
savo sumanumu, negu kad tų prana
šų. Nedekite savo pinigų nei pasiti
kėjimo į tuos atsakinėjimus, kurie 
sakosi duosią jums teisingus išriši
mus Old Gold Mįslių.

Mes taipgi norime atkreipti jūsų 
atydą ir pabrėžti tą faktą, kad išdir
bėjai Old Gold Cigaretų, P. Loril- 
lard Kompanija jokiu būdu nėra at- 
sakominga už tokius išrišimus ir kad 
asmenys, siūlanti tokius Mįslių išri
šimus, neturi jokių ryšių su šia kom
panija, nei jie turi bent kokį viduji
nį supratimą -apie teisingus atsaky
mus šiame Mįslių Konteste.

Jei jūs dar nesate įstoję į šį kon- 
testą—dar nevėlu. Kontestąs užsidaro 
gegužėS-May 15. 1937. Atvirutė už- 
adresuota: Old Gold Contest, P. O. 
Box 9, Varick Sta., New York, N. Y. 
suteiks jums visus Old Gold Mįslių 
Paveikslus, sulyg diena kartu su vi
som taisyklėm. Jūsų informacijai, vi
si įstojimai ar priedai turi būt pašto 
paženklinti* prieš vidurnaktį geg. 
May 15, 1937.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tėl.: STagg 8847

Traukiu paveikslus familijų, Ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir k ra javu 8 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei 
kalu! esant i) ( 
padidinu f o k i < ] 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia^ 
Voju į v a i f i o m 
spalvom.

JONAS STORES
\ . ,, ..

512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern1' Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdų, sunaikina firmas 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 Informatioii Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI IŠ “LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

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

kamu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER St., BROOKLYN, N. Y

Nauja Literatūra

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

Ši knygele 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:

KRIKŠČIONYBĖ
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 užplfidimaši žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėj'ittifii. Apie krikščio
nių peršekiojimą.“Romos sudeginimas. TaitfšybČs atn- 
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvįžicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis, Liuteris, ir darbo 

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

KRIKŠČIONYBE 
Ar 

KOMUNIZMAS?
s Paraše A. BIMBA. t ..

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. KūeiŽis pasakoji, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 ŽENTAI.
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įvairios Cleveland© Žinios
Mūsų Veikimas; Kas Kaltas; 

Karpius ir Wagrterio įstaty
mas; Rasta Kūno Dalis Erie 
Ežere; Vandalai Streiką 
Diskredituoja; Mirę Lietu
viai.
Geg. 2 d. mūsų abiejų dien

raščių vajininkai turėjo sma
gų vakarą. Lyros Choras su d. 
T. Rollin sudarė dainų progra
mą, kuri atsilankiusius paten
kino ir jie reikalavo gražiai 
skambančių dainelių daugiau. 
Svečių buvo pilna Lietuvių 
Darbininkų svetainė, kurie 
prie geros orkestros šoko ir 
linksminosi iki pat vėlumos. 
Kaip patyriau, daug dalykų 
vajininkai aukavo ir kartu 
nuo biznierių parinko, kas 
duoš spaudai gražaus pelno. 
Gal tik trūkumas buvo tame, 
kad neprisiminta “Vilnies” su
važiavimo pasveikinimo reika
lo.

trumpesnių darbo valandų ir 
kitokių pagerinimų, iš vienos 
pusės, o iš kitos — vadais dar
bininkų turėtų būt tik tie, ku
riuos skiria korporacijos ir 
stoją už kompaničnas unijas. 
Tokia “vadovybė” tiktų ir 
Karpiui ir korporacijoms, ku
ri prilygtų Hitlerio skirtai “va
dovybei” Vokietijos darbinin
kams. O to Karpius Wagnerio 
akte nesuranda. Oi, kaip blo
ga, p. Karpiau, kaip bloga!

................. ............ — ——....

Suvažiavime reikės tai iš
spręsti. Tad rengkimės prie 
suvažiavimo. Padarykime jį 
gyvu, turtingu gerais sumany- 
mais-tarimais bei rezoliucijo
mis.

Draugai saginawieciai pra
neša : kurie delegatai atvyks 
iš vakaro, bus mielai priimti ir 
pernakvinti. Susiraskite drg. 
St. Liesis, 2603 So. Jefferson 
Ave.

Apskr. Sekr., A. Daukša, 
1131 Walker Str.,

Grand Rapids, Mich.

dėt pareigą, kad tiek ir tiek 
laiko kasdien skirti skaity
mui. Ir pildyti tatai be išsi
sukinėjimų !

Kai žmogus laikydamas 
alaus stiklą rankoj arba dė
liodamas ir blaškydamas 
kortas, skundžiasi neturįs 
laiko skaitymui, jis pats ži
no, kad tąja savo kalba ap
gaudinėja tik pats save, 
nieko daugiau!

St. Jas-nis.

o

Draugas S. K. Mazan ne
juokais darbuojasi šiame LDS 
naujų narių vajuje. Per du pa
staruosius susirinkimus jau yra 
prirašęs 12 narių, kurie ofi
cialiai pasiekė centrą. Jis turi 
jau kelis aplikantus ir šiam 
susirinkimui. Kaip .Clevelan- 
dui, taip ir d. Mazan’ui yra 
proga šiame vajuje laimėti 
pirmą ir garbingą dovaną — 
kelionė į Lietuvą ir Sovietų 
Sąjungą.

Geg. 5 d. Erie ežere prie E. 
30-tos gatvės rasta moteriško 
kūno liemens dalis. Pavieto 
daktaras S. R. Gerber sako, 
kad tai bus dalis tos pačios 
moteriškės, kuri buvo rasta 
vasario 28 d. prie E. 156-tos 
gatvės, irgi ežero pakraštyj. 
Bėgyje pusantrų metų įvairio
se Cleveland© priemiesčių vie
tose rasta sukaneveikti 8 vyrų- 
moterų kūnai, bei jų dalys. Su- 
gabūs pp. Ness’ai nepajėgia 
surasti lunatikų—žmogžudžių.

Nuotrupos Great Neck, N. Y

Gegužės 6 d. šešių Ohio 
Darbininkų Susivienijimo 
(Workers Alliance) narių pra
sidės teismas Columbus mieste. 
Jiem gręsia kalėjimo bausmė. 
Ir už ką ? Ką jie tokio padarė 
ir kokis jųjų nusikaltimas? Jų 
vienatinis nusikaltimas buvo 
tame, kad jie bal. 7 d. su ki
tais 125 bedarbių atstovais at- į 
vykę norėjo įteikti gub. Da- i 
vey peticiją-ręikalavimą ir už
protestuoti prieš jojo sumany-į 
mą smeigti “zupės virtuves” pe
nėjimui 350,000 Ohio bedar
bių.

Gub. Davey vieton priimti . 
peticiją nuo bedarbių atstovų, 
užsiuntė policiją vadovybėj 
šerifo Sandusky, kuri brutališ- 
kiausiu būdu užpuolė ir ištaš
kė delegaciją. Daugelį sužei
dė. O šešius vadaujančius de
legaciją areštavo senu, nu
dėvėtu, provokatoriškų jiem1 
primetimu, būk jie norėję su
kelti suįrutę. Kiekvienas iš tų 
šešių yra padėtas po $1,500 
kaucija.

Kaltas šiame puolime yra 
gub. Davey, kuris vykdo pla
nus Ohio Prekybos Buto už 
panaikinimą visai pašalpos be
darbiams. Jis čia pilnai fašis
tiniai pasielgė, pamindamas 
Ohio valstijos demokratinius 
įstatymus, kurie leidžia jos pi
liečiams kreiptis su peticija ir 
reikalavimu prie savo valdžios. 
Šiame atsitikime gub. Davey 
padarė gėdą visai valstijai ir 
6 d. ‘gegužės Columbuse ne at
stovai 350,000 bedarbių bus 
teisiami, bet sufašistėjęs Da
vey.

John C. Virden Co., darbi
ninkų streikas nesibaigia. Dar
bininkai ADF. vadovybėj jau 
12-ta savaitė streikuoja. Čia 
nedaroma nieko, kad išvystyti 
masinį pikietavimą. ADF. va
dai mokėjo “labai gerai” prie 
Electric Vacuum pikietą suor
ganizuoti prieš CIO uniją, bet 
prieš bosus jų,čionai nematyti. 
Apielinkės darbinįnkai turėtų 
padėti šiems darbininkams lai
mėti kovą. Dirbtuvė randasi 
netoli Cedar Ave. ir E. 63 gat
vės.

Mirę Lietuviai
Ona Račkienė, 81 metų, 

8408 Linwood Ave., mirė bal. 
28 d. Palaidota gegužės 1 d. 

j su pamaldomis iš Šv. Jurgio 
bažnyčios. Liko dvi dukterys, 
Adomaitienė ir Kerutienė. Lai
dojimo patarnavimu rūpinosi 
graborė Jakubauskienė.

D. Milevičius, 53 metų, 6811 
i Whitney Ave., mirė bal. 29 d. 
Palaidotas geg. 3 d. Paėjo iš 
Dališkių kaimo, Pumpėnų pa
rapijos, Biržų apskričio. Ame
rikoj išgyveno apie 30 metų. 
Paliko moterį, tris sūnus, duk
terį ir vieną brolį Clevelande, 
o kitą Lietuvoje. Palaidojimu 
rūpinosi graborius Nikodemas 
Wilkelis. M-ka.

ALDU) 10-to Apskričio 
Reikalai

ALDLD kuopos, priklausan
čios dešimtam apskričiui, jau 
yra gavusios pakvietimus 
rengtis prie apskričio suvažia
vimo, kuris įvyks gegužės 30 
d. š. m., 10 vai. ryte, Italų 
Svetainėje, 701 Hess Ave., So. 
Saginaw, Mich. Visų kuopų 
būtina pareiga yra pasiųsti iš
rinktą savo atstovybę suvažia
vimam

Reikalų randasi daug aps
varstymui, reikia pribūti lai
ku, kad skirtą valandą galima 
būt pradėti.

Iki šiol dar nei viena kuopa 
nėra užsimokėjusi savo pri
klausančių duoklių apskričiui 
už 1936 metus. Jei komitetas 
nesuspės prisiųsti, tad reiktų 
įduoti delegatam, kad užsimo
kėtų suvažiavime.

Laimėjimo tikietai taipgi 
būtinai reikalinga priduoti 
(stubs) ir pinigai už juos su
važiavime. Laimėjimo trauki
mas atsibus konferenijos pa
baigoj.

Patartina išrinktiem delega
tam pamąstyti, kokios rezo
liucijos jreikalinga konfereci- 
liucijos reikalinga konferenci
jai priimti. Pagaminkit ir pa
kitę, kad išrinkta rezoliuciją 
komisija viską ant greitųjų 
pagamins.

Drg. Senas Vincas reikalaut 
ja savo skolos iŠ apskričio apie 
50 dol. Ta skola pasidarė 
1930 metais, rengiant S. V. 
maršrutą dešimto apskričio ri
bose. Tuo laiku jo algos ir 
kelionės lėšų susidarė virš šim
tas dol. Dalis atmokėta, liku
sių apskritys niekuomet nėra 
turėjęs ištekliaus atsiteisti.

1933 metais apskričio kon
ferencijoj buvo padaryta tari
mas S. V. skolą pamiršti, nes 
Senas Vincas buvo ntrsikraastęs 
p aš skloką. Dabar atrodo, kad

sų reikalauti didesnių algų, jau skloką mete.

Darbininkų organizacijos iš
sisiūbuoja galingan protestan 
ir reikalauja, kad teisėjas We
ber tuojaus panaikintų apkal
tinimus ir besąlyginiai paliuo- 
suotų Ben Grey, Workers All
iance valstijos sekr., Jessie 
Josephson, John Chiller, John 
Monarch, J. Williams ir Mor
ris Jaffa. Lietuvių organizaci
jos, kurios dar nėra išnešę-pri- 
ėmę protesto rezoliucijų šiuo 
klausimu, turėtu tuojau pada
ryti. Protestus reikia siųsti 
gub Davey ir teisėjo Weber 
adresu, Columbus, Ohio.

Vieto.s fašistukas Karpius 
nebūtų tokiu, jei jis neverktų 
ir nesisielotų taip, kaip visi 
“open shoperiai.” Jis dūsauja 

.ir sielvartauja prieš visokį dar
bininkų kylantį kovingumą. 
Smetonos agentas suranda Wa
gnerio Darbo Santikių Akto 
keblumą tame, kad “Dirbtuvių 
vedėjai susiduria su dviem 
klausimais šiuo atveju: vienas 
yra tai ’darbininkų klausimas,’ 
o antras ‘vadovybės klausi
mas’.”

Karpiui ir darbdaviams ne
patinka Wagnerio aktas todėl, 
kad jame nėra storai atžymė
ta, jog tuo įstatymu einant, 
darMhmkai netari tiesos f§ bo-

• Neįsileidžia Knygų
Tautininkų laikraščiai vis 

nelįauja rašę, jog Lietuva 
yra laisva šalis. 0 mes iŠ 
daugelio įvairių įvykių ži
nome, kad tai netiesa. Ten 
varžoma susirinkimai, ten 
nėra žodžio ir spaudos lais
vės. ,

Aš dažnai siuntinėju Lie
tuvon knygų, bet ne visos 
ten įleidžiamos. Štai turiu 
jau sugrįžusias: apysakų 
rinkinys “Spalis” 
cių .
“Kunigo Vilūno Išpažintis, 
“Moteris ir Išpažintis, 
“Mortos Vilkienės Divor- 
sas.” Siuntiniai pažymėti 
“Retour non admis”. Lietu
vos valdžia įsivaizduoja, 
kad šios knygos gali nuvers
ti ją nuo sosto...

O reikia surasti 
kad draudžiamos 
pasiektų Lietuvos 
Lietuvos liaudis pageidauja 
jų.

“Mūsų Jaunimas”
Teko matyt keli numeriai 

naujo mėnesinio žurnaluko 
“Mūsų Jaunimas,” leidžia
mo grožinei literatūrai ir 
mokslui populiarizuoti, Lie
tuvoj. Žurnalukas ir sava 
išžiūra ir turiniu yra gana 
p a t r a u kiantis, pažangios 
minties, 32 puslapių storio, 
gražiais viršeliais. Jis, ma
no manymu, vertas prenu
meruoti ir amerikiečiams ir 
—dar labiau . — Lietuvos 
jaunimui. Žinant, kad Lie
tuvoj ^aug sunkiau gauna
mas litas, negu pas mus 
(kurie dirbame), reikėtų 
užrašyti jį savo artimie
siems tenai. Žurnaluko kai
na‘metams: Lietuvoj—4 li
tai, užsienyj—dvigubai. Ad
resas: “Mūsų Jaunimas,” 
Kaunas, pašto dėždtė Nr. 
485.

Pradėkim nuo Savęs!
Anądien V. Andrulis “L.” 

rašė: “Mūsų laikraščiams ir 
organizacijoms reikia smar
kiau vesti du vajai:

1) Už apšviėtą, skaitymą 
laikraščių ir knygų;

2) Prieš girtavimą.”
P a r e m damas Andrulio 

mintį, sakau: pradėkime 
nuo savęs!

Štai Raseinių apskr., Mi-i 
tuvos kaimo jaunuoliai pa
sirašė p a s i ž a d ėjimą, pa- 
reikšdami: “įsitikinę, kad 
alkoholis ir nikotinas žudo 
Žmogaus kūną ir sielą, nu
tarėme vienerius metus vi
siškai negerti jokių svaiga
lų ir nerūkyti. Kiekvienam, 
kas pastebės mus šio nuta
rimo nesilaikant —, geriant 
ar rūkant — pašižadaftie 
kiekvienas, kas bus pastebė
tas, sumokėti po 50 litų pa
stebėjusiam ir po 50 litų 
‘Mūsų Jaunimo’ redakcijai 
už kiekvieną kartą.” Reiš
kia, Lietuvės kaimo jauni
mas rauja iš savęs blogas 
ydas ir disciplinuoja šave 
aukštomis baudomis. Jiė 
pradeda tatai fttio-savęs.

Disciplinavimąsis
bisciplinavimąsis — daug 

reiškia. Norint ką nors pa* 
siekti, turi pasiryžti, tūri 
nugalėti visokiausias skers- 
paines, o kitaip—niekas ne
išeis. Kalbant apie švietimą- 
si, Skaitymą laikraščių ir 
knygų, reikia pačiam užsi-

nyo opaus j eileraš- 
rinkinys “Švyturys,”

-.......... ■ v
M

kelius, 
knygos 
liaudį.

Neblogos Žinutes
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 24 kp. laikytame savo 
mėnesiniame susirinkime ge
gužės 3 d. nutarė pasveikinti 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mą nors ir su maža auka— 
$2.00. Susirinkime suaukau- 
ta $5.05; Reiškia, dėl pradžios 
jau surinkta $7.05. Taipgi 
draugai P. Lideikis ir A. Li- 
deikienė apsiėmė parinkti au
kų ir manoma, kad dar surinks 
keletą dolerių. Reiškia, Great 
neckiečiai nepamiršo dienraš
čio “Vilnies”.

Vietinis Pirmyn Choras ne
paprastai Smarkiai regiasi prie 
savo koncerto, kuris įvyks sek
madienį, gegužės 16 d. š. m. 
J. Kasmočių svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Programa su
daryta gana puiki-įvairi, net iš 
7 punktų. Apart Pirmyn Cho
ro, dainuos garsusis Aido Cho
ras iš Brooklyno, Aidbalsiai, 
tai yra, vaikinų ir merginų 
sekstetas. A. Višniauskas iš 
Bayonne’s, N. J., vietinis sve
timtautis P. Ceasary, Aidbal- 
sių vaikinų kvartetas, ir Aldo
na ir Bertha Klimiutės. Šo-1 
kiams grieš Wm; Norris or
kestrą. Taipgi galima 
džiaugti, kad daugelis 
draugų, dailės mylėtojų 
klyniečių, maspėthiečių 
žadėjo dalyvauti šiame 
certe. Taigi, draugai,
lauksime jūsų. Vietinis.

pasi- 
mūsų 
broo- 
p asi
le on-
mes

Cleveland, Ohio
Daugiau Finansinės Paramos 

Ispanijos Liaudies Frontui

Aukas rinko draugė M. Va
lentą ir pridavė miesto komi
tetui. Aukavusių vardai: po 
dolerį aukavo M. Raulinaitis, 
M. Januškevičienė, Joe Stri- 
peika ir Julia Banelienė; po 
50 centų, S< D. Makauskas, J. 
Vasiliauskas; po 25 centus— 
Simon, J. Rudis, T. Kairis, B. 
Plungienė, Joe Raulinaitis, S. 
Sibiras, M. Valentą, J. Sajo- 
vičius; S. Choris aukojo 10 
centų, E. Maker 5 centus.

Komitetas.

Jeigu į didįjį Ringling 
cirką neatsilanko 18,000 pu
blikos, po pietų ir vakare, 
tai cirkas tą dieną turi nuo
stolių.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALiRŠKAŠ)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiant Garbingas Lai- 
dotuVėS nepaisant kaštų. 
Tūrini puikiai |taisjrtA Koplyčią 
ir salę dėf po Šermenų pieti|. 
Teigiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mu. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
Žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

Š37 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nųmę- 
m bmsfo io7 w

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
I 

NOTICE is hereby given that License 
RL 7580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail ufidėr 
Section 182-A of the Ąlcoholie Beverage Con
trol Law at 518 Grrind Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kingfc, to be consumed 
on the premises;

STANLEY MASSULIS
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 38 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
trdl Law at 918 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premised.
ARCADIA BALLROOM COMPANY, INC. 

918 Halsey Street, Brooklyn, N. Y. i
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 110 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COURT CAFE, INC.
110 Court Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4809 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic BeVerage Control Law at 
510 Empire Boulevard, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMPIRE DELICATESSEN CORP. 
510 Eihpire Blvd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4810 has been issued to the undersigned 
tt> sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
492 Avenue P, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

_ JACK SELTZER 
(Parkway Delicatessen) 

492 Avenue P, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4832 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ■ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Bedford Avenue, Borough of Brooklyh, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENZO MONTEFORTE
251 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4833 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
375 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LONE STAR CAFETERIA 
Michael SftVas and Vassio Kyriazos 

375 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 15597 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

IVAN O. ZELEZ .
1647 East 96th Street, Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
L 679 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-Ą of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5407—8 rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM BRETTSCHNĘIDER 
(Third Avenue Liquor Store) 

5407—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

Jei Pasiskubinsit 
Dar Gausit

No.

PRANEŠIMAI E KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 83 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, gegužės 12 
do LDP Kliube, 408 Court St., 8 v. 
vak. Draugai, malonėkite visi ateiti 
j šį susirinkimą, nes bus daug svar
bių dalykų aptart. Taipgi nepamirš
kite naujų narių atsivesti. — Sekr. 
V. K. Sheralis. (110-111)

GREAT NECK, N. Y.
AtiDLt) 72 kuopos ir T. D. Apsig. 

48 kuopos bendras susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gegužės 10, Kasmočienės 
Svetainėj, 91 Steamboat Rd., pradžia 
8 vai. vakare. Draugai, visi būtinai 
dalyvaukite, ypač tie, kurie dar ne- 
užsimokėjote duokles į ALDLD pri
būkite. Centrui reikalinga turėti pi
nigų delei išleidimo naujos knygos ir 
“Šviesos”. Todėl nevilkinkite mokes
tis. Taipgi reikės išrinkti delegatus 
į Apskr. konferenciją. — F. B. L. 
F. K. (109-110)

ir

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo 9-tos kuopos susirin

kimas įvyks 10 d. gegužės, 7:30 v. 
vak., 785 Fairmount Ave. Visi na
riai būkite laiku ir atsiveskite naujų 
narių, nes šita organizacija gina vi
sus politiškus kalinius. Kurie nariai 
dar nesate pasimokėję duoklių, atei
kite ii* pasimokėkite. Distrikto orga
nizatorius išduos labai svarbų ra
portą. - Valdyba. (108-110)

WILKES BARRE, PA.
Wilkes-Barre’io Aido Choro nariai, 
kurie nebuvot pamokose gegužės 5- 
tą d., jsitėmykit, kad nutarėm per
mainyt pamokų dieną. Dabar bus an
tradieniais, toj pačioj svetainėje, 12 
E. Market St. (viršutinėj svet.). To
dėl visi ir visos atsilankykite ir 
naujų narių atsiveskite. Pradžia 7:30 
vai. vak. — Aido Choro Komisija.

(109-110)

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

%
Telefonas: EVergreen 7-4335

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, A. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

—————
Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lytiės klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsorio ir aiškiai, teisingai 
aptašyta tyrą ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
datig brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

x kurią vieną
Ty knygų jau mažai turiu, to
dėl norinti?ji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

lll-40—128th St.,

S
gYDoma 
VYRŲ IR 
MOTERŲ

KRONIŠKOS 
LIGOS 

*Paterikih&riČios ir Greitos 
PasėičniėsKraujo *ir Odos Ligos, Chroniš

ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroftiški. Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
žarnų Sugedimai, Henlorroidai 
ar kiti MėŠlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir pesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chfoniški Reumatiški keblumai, . 
Nosies, Gęrkles, Plaučių, Plau
šinių Dūdų, lakstą Netvarku- 
m'ai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis _ męto- 
domis; o jėigū turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliau Serumų Įlei
dimai, ir Čiepijimąi. Sąlygos 
yrą priėinamoš. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prioinšmš—• Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving Pi.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 R. iii.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skanj&usių 
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 paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 Svarų 
tonas, tai legališkąs svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofis< 

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

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

Telefonas: EVergreen 7-1661
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Kai Kam Bus Strioko!
□

NEW YORKO IR APSUNKĖS ŽINIOS Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
Kelia Aikštėn Harvey I b'etuviy Darbininkų Susivienijimo Pirmą Kuopą įstojo

Fašistiškumą Nėra valandų sekmadieniais.
0 d

NATURAL - LAX - HERB TEA
yra 
pir-

San- 
bylą

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.11 Naujų Narių. Sveikina Dienraštį “Vilnį”

Puslapis šeštas

Didelis Darbininkų 
Laimėjimas

fev

Amerikos Prieškarinė-Prieš- 
fašistinė Lyga ruošia 5 masi
nius mitingus Queens Apskr. 
ribose. Tuose mitinguose bus 
aiškinama Queens prezideto 
Harvey fašistiškas nusistaty
mas ir nurodyta, kad jisai yra 
fašistų vadu toje miesto daly
je. Kalbėtojais tuose mitinguo
se bus eilė žymių piliečių, 
taipgi įvairių tikybų dvasiškių, 
kurie yra nusistatę už demo
kratiją, prieš fašizmą ir karą.

Trečiadienio vakarą, 12 ge
gužės, toki mitingai bus tri
jose vietose: Astorijoj — Bo
hemian Hall, 2919 24th Ave.; 
Sunnysidėj — Neighborhood 
Center, 4910 43rd Ave.; Ja
maikoj : Town Hall (miesto 
salėj), rengia sykiu su Rich
mond Hill draugijomis.

Ketvirtadienį, 13 gegužės — 
Queens Labor Lyceum, 6679 

' Forest Ave.
Rockaway turės savo mitin

gą 17 gegužės.

Gegužės 6 d. įvyko kuopos 
susirinkimas. Iš Centro aplai- 
kyta prelekcija, kuri bus skai
toma sekančiame susirinkime.

Naujų narių vajininkai, 
Grubis, Pranaitienė ir J. Gu
zas, prirašė sekamus naujus 
narius: Stasė Bredes, Anna 
Kliokis, Marta Kavalunas, Zi
gmas Kavalunas, Ona Vinic- 
kienė, Juozas šarkauskas, Lu- 
cija Ciberkiutė, Antanas ša- 
polas, Ruth Baumbonąs, Mag
dalena Aleksiejus ir Viktor 
Petraitis.

Skaitomas užkvietimas daly
vauti “Vilnies” šėrininkų suva
žiavime. Dėlei tolimos kelio
nės, nutarta vieton delegatų 
pasiųsti pasveikinimą su $5. 
Aukavo sekanti:

Po 50c: J. šilingas, F. Bo- 
zunas, ir A. B. Po 25c: S. Griš- 
kus, J. Varisonas, A. Beniulis, 
J. Kalvaitis, Molinauskienė, 
Chas. Juknys, J. Vasiliauskas, 
J. Vinciunas, Ig. Arlauskas, 
A. Bepirštis ir K. Viltrakis. 
Smulkiais suaukota 75c. Viso 
$5.

Tak-

ir

Prailgęs Streikas

Reikalauja Geresnių Namų

Lankėsi Jonas Gasiūnas.

Bensonas.

daly-
Teat-

su 
be

še- 
šei- 
nes

Lietuvių Liaudies Teatro Ar
tistai Dalyvavo Piliečių 

Kliubo Bazare

Neteko Motinos, Nusižudė.
Nusiminęs netekimu moti

nos, kuri mirė savaitė atgal, 
Charles Webber, 50 metų, 738 
Halsey St., rasta negyvu. Pir
miau bandęs nusišaut, paskiau 
atsisukęs gasą. Jį rado drau
gas, kuris nuėjęs apvalyti jam 
kambarį. Rasta raščiukas 
užrašu: “Negaliu gyventi 
motinos.”

Taksių Šoferiai Gavo 
CIO Čarterį

Didžiojo New Yorko 
šių šoferių Unija dabar jau
čiasi narė didelės ir nuolat au
gančios darbininkų šeimynos. 
Jinai gavo iš Industrinio Or
ganizavimo Komiteto čarteri. 
Naujai čarteriuoto 387 Lbkalo 
sekretorius Vosk sako, kad 
draiveriai greit atsiliepė į pri
sidėjimo prie CIO klausimą.

Kur Policijos Viršininko 
Simpatijos?

Sulyg paties policijos virši
ninko Valentine pranešimo, 
policijos leitenantas Bernard 
J. Kelly, išleisdamas 50 poli- 
cistų eiti pareigas, pasakęs:

“Mes turim keletą streikų 
savo srities ribose. Ir nieko 
velniško negalim jiems daryt. 
Jei čion butų Harvey (Queens 
prezidentas), mes galėtume su 
jais apsidirbti. Kol tas giniš- 
kas benkartas (LaGuardia) 
ten yra, mes nieko negalime 
daryti.”

Policijos viršininkas nieko 
nedarė Kelly nubaudimui, tik 
perkėlė iš užimamos vietos 
prie telefono. Tas parodo, 
kaip viršininkas atsineša link 
streikierių. Kelly gyvena Mas- 
pethe.

Virš 200 rendauninkų turė
jo savo mitingą atvirame ore 
pereitą penktadienį. Jie reika
lavo suteikti geresnius namus 
ir panaikinti gaisrinius sląs- 
tus. Rendauninkai ypatingai 
pasipiktinę 57 Downing St., 
New Yorke, nuotikiu, kur gai
srinių siųstų rūšies namas ap
degė pirmadienį. Dabar prie 
to namo durų padėta iškaba, 
kad už saugumą įeinančių į jį 
niekas neatsako, tačiaus 
šios buvusių rendauninkų 
mynos jame tebegyvena, 
nėra kur pasidėti.

Gegužės 7-tą “Laisvėje” lan
kėsi Jonas Gasiūnas, Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje Centro sekretorius, 
kuris čion buvo atvykęs sykiu 
su LDS sekretorium J. Siurba 
ir prezidentu R. Mizara atlikti 
kai kuriuos organizacijų vie- 

K foybės reikalus. Rep.

Kompaniški Mušeikos 
Puolė Streikieres

Prie Nat. Urn Tea Bag Co. 
šapos, 140th St. ir Southern 
Blvd., vienas savininkų Max 
Hirschorn ir kompanijos mu
šeikos užpuolė piketuojan
čias streikieres. Dorothy Le
vitt tapo užgauta geležiniu 
įrankiu, o Loretta Kupteberg 
šiaip apmušta. Policija iš kar
to ramiai žiūrėjo į užpuolimą, 
bet paskiau areštavo savinin
ką ir vieną mušeikų. Streikie- 
riai išėmė varantus prieš kitus 
mušeikas.

Gegužės 10 streikierių mo
tinų delegacija vyks pas ma
jorą LaGuardią reikalauti 
areštuoti mušeikas.

Streikas prasidėjo, kada fir
ma atsisakė pasirašyti su uni
ja sutartį, kuri užtikrintų 40 
vai. savaitę, 40 nuošimčių pa
kėlimą algų, $15 minimum 
algos, mokėti už viršlaikį.

Burleskams Neduoda 
Leidimų

Aukščiausio Teismo teisėjas 
Roęenman atmetė trijų užda
rytų burlesko teatrų savinin
kų peticiją. Joj buvo reikalau
jama atnaujinti leidimus ope
ruoti. Taipgi atmetė reikalavi
mą perduoti bylą džiūrei. Už
darytais teatrais yra Eltingfe, 
Irving Place Burlesque 
People’s Theater.

Diamond Jim Valgyklos 
darbininkų streikas baigia de
šimtą mėnesį. Valgykla randa
si ant W. 42nd St. ir 7th Avė. 
Ją daugiausia lanko turčiai, 
bet jie nekreipia domės, kad 
darbininkai jiems tarnauja, už 
mažą atlyginimą -Y nuo $12 
iki $15 į savaitę. Streikui va
dovauja A. F. of L.

Streikieriai sako, kad strei
kas bus laimėtas. Jie pikietuo- 
ja kas dieną ir žada surengti 
masinį pikietą.

Kaimietis.

Gegužės 8 d. bazare 
vavo Lietuvių Liaudies 
ro artistai, suvaidijidami dalis 
veikalo “Ant Bedugnės Kraš
to.” Lošimas visiems patiko. 
Publikos buvo pilna salė.

Minėtą teatrą vadovauja ar
tistas Jonas Valentis. Veikalo 
dalyviai buvo'Sekami: A. Jes- 
kevičiutė, Uršulė Bagdonienė, 
Juozas Visockis, Petras Bara
nauskas, Jonas Lazauskas, Ni
kodemas Pakalniškis ir Ona 
Visockienė, Valenčio pagelbi- 
ninkė. E.

Kadangi daugelis kp. narių 
jau pirmiaus prisidėjo su pa
sveikinimais, tad čionai 
tiktai tie. kurių vardai 
miaus nebuvo skelbiami.

Nutarta užsimokėti metinę 
duoklę į Ateivių Gynimo Ko
mitetą $3.

J. Gaitis raportavo iš vaikų 
mokyklos, kuri eina pusėtinai 
gerai.

M. Stakovas išdavė raportą 
iš buvusių prakalbų 18 d. ba
landžio; aukų surinkta $22.79.

Iš “Laisvės” šėrininkų suva
žiavimo raportavo J. Gaitis. 
Pasveikinimų su aukomis su
plaukė virš $700.

K. Joneliūnas išdavė rapor
tą iš gegužinės konferencijos.

M. Stakovas vardu valdy
bos išdavė raportą iš metinio 
baliaus. Pelno liko virš $40, 
bet dar bus įplaukę daugiaus. 
Visiems baliaus darbininkams 
išreikšta ačiū.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir draugiškas.

E. Bensonas.

Šiomis dienomis Darbo 
tikiu Taryba išsprendė 
tarp Borden Farm Products 
Co., taipgi Willow Brook Dai
ry Co. ir 27 darbininkų, ku
rie buvo pravaryti iš darbo už 
unijinę veiklą.

Pravarytiems darbininkams 
kompanija instruktuota ir su
tiko atmokėti $36,000 sugaiš
ties, kuriuos jie nustojo algo
mis laike nedarbo. Bus užmo
kama pilnai, kaip kad jie bū
tų dirbę, atrokuojant tik tą, 
kiek jie uždirbo gavę darbus 
kitur. Jei jie dirbo ūž mažiau, 
skirtumas turės būt damokėta. 
Vienuolikai tokių kitur dir
bančių darbininkų 
$13,000.

Kiti 16 darbininkų dar netu
ri jokių darbų ir jie 
sugrąžinti darban, ,o už 
gaišuotą laiką atmokėta 
visus $26,000.

Policija jieško Brooklyne 
“nepavojingos” gyvatės ir gal
voja, ką darys, jeigu ją ras. 
“Nepavojingoji” turinti 6 pė
das ilgio ir’4 colius storio dia
metre. Kai kam bus radinys...

Jos savininku buvo Charles 
E. Hand, 104 Henry St. Jis gy
vatę laikęs kaipo “naminį gy
vūnėlį.” Paskiau ją paskolinęs 
savo draugui Muile, 250 Sum
ner Ave. Tasai pasidėjęs zipe- 
riniam maiše ant gaisrinių lai
ptų. Kada pažiūrėjo, viešnios 
neberado. Paskiau jiedu abu 
jieškojo jos ir nepavykus su
rast davė žinią policijai. Sa
vininkas tikrina, kad gyvatė 
“nepavojinga.”

12 HERBS 
INMEDI

CINAL 1 BOX

atmokės Valgykite Medų
turės

(93-110)

Klimaitės 
ir kitatau- 
grieš Wm,

progra- 
Pirmyn 
Aldona

Nuo Trečios iki šeštos- 
Valandos po Pietų

MATEUŠAS SIMONAVICTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

būt 
su
per

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 10 d. gegužės pas drg. J. 
Bartašių, 267 Front St., ant viršuti
nių lubų. Visi nariai dalyvaukite ir 
suneškite laimėjimo tikietus, kuriuos 
reikia sutvarkyt. — Sekr.

(109-110)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužės 13 d., 8 vai. vak. 
Višniauskų kambariuose, 851 Hart 
St. Visi nariai dalyvaukite. — Prot. 
Rašt. P. Višniauskas. (110-111)

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dienų ir Naktį 
šeštadienio naktį 75 c.

Specialūs kainos savaitei.

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

50c UŽ DIENA IR NAKTį

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

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 Statė bf New 
York, to be used on paints and paint 
products of every class and descrip
tion.

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OC p 

KIRPIMAS V

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Jau atvežta plieniniai frė- 
mai Pasaulinių Fėrų adminis
tracijos bildingui, kuris lė- 
šuos $900,000. Bildingas už
ims visą bloką. Generalis ofi
sas galėsiąs į jį persikraustyt 
1 rugsėjo.

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

Greatnecke Bus Koncertas 
Gegužės 16-tos Vakarą
Greatneckiečių gražiai pro

gresuojantis Choras Pirmyn 
ruošia pavasarinį koncertą 
ateinantį sekmadienį, 16 gegu
žės, Kasmočių Svetainėj, 91 
Steamboat Road, Great Neck. 
Įžanga 50c, 40c ir 20c. Pra
džia 5 vai. vakaro.

Apart paties choro, 
moję dalyvaus Choro 
mokytoja ir solistė
Klimaitė iš Brooklyno, Anta
nas Višniauskas iš Bayonne, 
Ai d b alsių vyrų kvartetas ir vi
si Aidbalsiai, taipgi visas Aido 
Choras iš Brooklyno, vadovy
bėje koųipozitorės laimaites. 
Aldona ir Biruta 
dainuos duetą. Bus 
tis solistas, šokiams 
Norriso Orkestrą.

Brooklynečiai, kaip girdėti, 
irgi skaitlingai dalyvaus, nes 
tam jie turi keletą rimtų prie
žasčių. Viena, kad atsimokėti 
greatneckiečiams, kurie at
vyksta į visus svarbesnius mū
sų parengimus. Kita, kad pa
remti Chorą Pirmyn ir prisidė
ti prie lietuvių liaudies kultū
ros ir meno auklėjimo. Trečia, 
kad pasigėrėti gamtos grožy
bėmis kartu su gražia progra
ma. R®p-

Masinis Pikietas Prie 
Viešbučio

Penktadienį, gegužės 7-tą, 
8:30 vakaro, ant Broadway 
tarpe 48 ir 49 gatvių prasi
dėjo masinis pikietavimas 
prieš Broadway Viešbutį. Ne
teko tikrai sužinoti priežas
ties, ale būrelis žmonių kalbė
josi, kad tame viešbutyje einąs 
sėdėjimo streikas. ,

Kaip tik pikietai su. didelė
mis iškabomis pasirodė ir pasi
girdo obalsiai — streikierių 
reikalavimai, tuojau juos ap
supo praeiviai. Pribuvo ir po
licija, tačiau tik darė tvarką, 
ale pikietų nekliudė. Pasirodo, 
kad dabar policija švelniau 
apsieina su pikietais. Apie 
trys metai atgal, prie demo
kratų valdžios, jei policija pa
matydavo masinį pikietą', tai 
kaip žvėrys puldavo mušt ir 
areštuoti. Kaimietis.

Walter Fitzpatrick, 49 me
tų, rastas nusinuodijęs gasu 
savo namuose, 882 5th Avė. 
Rankose jis laikė 7 mėtų duk
relės paveikslą, kuri mirė me
tai atgal.

Pražuvo 16 metų mergaitė 
Ėllen Zanzi, 229 Court St. Tė
vas mano, kad ji galėjo pa
bėgt į HollyWoodą, nes visuo
met pareidavus iš judžių nu- 
siskųsdama, kad ji neturi pro
gos tapti aktore.

Peiliu Meilės Neišlaikė
Bridge Plaza teisme prieš 

Juozą Mareskį, 31 metų, 183 
So. 1st St., iškelta kaltinimas, 
kad jis pereitą antradienį su
mušęs savo žmoną Alice, taip 
gi karštu peiliu padaręs ant 
kairės blauzdos ženklus, kad 
ji neitų su kitais. Jis turėjęs 
nuožiūrą, būk ji užsiimanti su 
kitais vyrais, žmona patraukė 
teisman ir jisai padėtas po 
$1,000 kaucija.

“Laisve” tik dabar vėl ga
vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

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

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

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
n u o . 1 valandos 

. dieną iki vėlai.

Vienas Darbininkas Žuvo, 
Keturi Sužeisti

Iškilus gaisrui Standard Oil 
Co. šapoj, 400 Kingsland Ave., 
jaunas darbininkas Jack Mc
Gowan, 932 St. Marks Ave., 
mirtinai sudegė. Keturi kiti, 
Frank Berney, Joseph Kiely, 
William Weiderman ir Joseph 
Fitzsimmons pavojingai apde
gė. Jie buvo viduje tankos, 
kada kilo gaisras, o

REIKALAVIMAI
Reikalinga moters arba merginos 

dirbti restauracijoj. Patyrimo nerei
kalinga. Valandos nuo 9 iki 7 vai. 
vak. Alga nuo $10 iki $15 j savaitę, 
nedėliom nereikia dirbt. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės: 148 Grattan 
St., kampas Varick Avė., vienas blo
kas nuo Thames St., Brooklyn, N. 
Y. Tel.: Evergreen 8-8792.

(110-1112)

Unijos Šaukia Automatų 
Savininkus į Derybas

Kavinių?Unijos Lokalas 302, 
Kepėjų Unijos Lokalas 87, ir 
Išvežiotojų Unijos Lokalas 816 
bendrai šaukia Horn & Hard- 
art Automatiškų Kavinių sa
vininkus tuojau pradėti dery
bas už sutartį, kuri duotų uni
jines algas ir sąlygas tos kom
panijos darbininkams. Sykiu 
paduota prieš kompaniją skun
das Darbo Santikių Tarybai.

Sutartis paliestų 44 restau- 
ranus, su 4,000 darbininkų.

Pereitais ( metais " didžiojo 
New Yorko gatvėse automobi
lių nelaimėse buvo užmušta 
172 vaiku. Iš tų 41 nuošimtis 
buvo užmušti tarp 3-čios ir 6- 
tos valandos po pietų.

Toms nelaimėms sumažinti, 
Švietimo Taryba įsakė, kad 
372 miesto mokyklų žaislavie- 
tės būtų laikomos atdaromis 
iki 6-tos valandos. Tėvai pri
valo įsakyti savo vaikams nau
doti tas žaislavietes dėl sau
gumo. P. Saugumo Dept.

STANLEY MASIULIO
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnąvimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

z $ Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand Stl Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Telephone Stagg 2-4409

, A. Radzevičius 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Vedu šermenis ir palaidoja tin- 
■ karnai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikfitynom 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.
Telefonas Nebraska 4168




