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RAŠO A. B.

šešiolikos meti? katorga už 
didvyrišką kovą prieš išnaudo
jimą. Šitaip nubaudė Brazilijos 
fašistinis teismas draugą Luiz 
Carlos Prestes, kovotoją ir ko
munistų vadą, ši bausmė lygi 
mirčiai.

Kartu su drg. Prestes nubau
sta ilgų metų kalėjimu visa ei
lė kitų Brazilijos liaudies ko
votojų.

joj o 
buvo

agen-

“Times” korespondentas Fern
worth nuvyko Barcelonon ištirti 
“anarchistų” sukilimą. Jis pil
nai patvirtina viską, ką mes sa
kėme apie tą sukilimą, 
tikraisiais promotoriais 
trockistai ir gen. Franco 
tai.

Trockistai visur tarnauja fa
šistams. Tą aiškiai parodė 
Maskvos teismas.

Kaip dabar jaučiasi 
mingosios sklokos vadai, 
dar taip nesenai sušilę 
trockistų šaiką?

nelai- 
kurie 
gynė

Sujudo visas Washingtonas. 
Komunistų Partijos organas 
“Daily Worker” išvertė viršun 
Ispanijos fašistų šnipų lizdą. 
Liberališkesni senatoriai ir kon- 
gresmanai reikalauja oficialio 
ištyrimo fašistų šnipų veiklos.

Nebegali užtylėti ir kapitalis
tinė spauda. Ji cituoja tų se
natorių ir kongresmanų nuo
mones, bet gražiai tyli apie 
“Daily Worker.” Paslepia nuo 
skaitytojų tai, kas tuos faktus 
surinko ir paskelbė viešai.

Darbininkų pasidalinimas į 
siauras amatines unijas visados 
pasibaigia liūdna tragedija. Tai 
matome iš krutamu jų paveiks
lų darbininkų streiko. Federat
ed Motion Picture Crafts unijos 
paskelbė streiką, bet Screen Ac
tors Guild ir kitos amatines 
unijos atsisako streikuoti. Vie
ni streikuoja, kiti dirba! Vieni 
kitų streikus laužo.

Amerikos Darbo Federacijos 
vadai laikosi šitos senos, nudė
vėtos ir pragaištingos darbinin
kų fronto padalinimo metodos.

I

The Boot and Shoe Workers 
unijos leidžiamas reakcinis lai
kraštis “The Shoe Workers’ 
Journal” (bal. mėn. laidoje) 
piktai puola komunistus ir vi
sus radikališkus darbininkus. 
Girdi, “greitoje ateityje reikės 
iššluoti visus radikalus iš tų 
unijų, kuriose jie yra įsigalė
ję.” ''

Vargiai tas pavyks. Radika
lai šiandien sudaro energingiau- 
sį elementą organizavime darbi
ninkų po C. I. O. vėliava. Bal
sas prieš radikalus visuomet bu
vo ir bus bosų bernų balsu.

Reikia atiduoti didelis kredi
tas mūsų korespondentams. Po 
korespondentų suvažiavimo ir 
pasitarimo, mūsų koresponden
cijos žymiai pagerėjo. Jos ge
riau pataiko į tašką ir ryškiau 
atspindi einantį darbininkų ju
dėjimą pramonėje. Pavyzdžiui, 
mūsų korespondentai aprašė 
Lewiston - Auburn čeverykų 
sveiką. Gerai buvo nušviestas 
Montreal, Canados, sukniasiu- 
vių streikas. Nepaprastai mūsų 
skaitytojai yra informuojami 
apie kietosios anglies kasėjus. 
Tekstilės pramonėje organizavi- 
mos kampanija taip pat viduti
niai atspindi “Laisvės” kores
pondencijose, ypač iš Lowellio 
buvo nemažai apie tai rašyta.

Reakcioniški valdininkai pra
dėjo atakas ant Brooklyno radio 
stoties WMBQ. Nori ją uždary
ti ir jos oro bangas pavesti di
desnei, turtingesnei stočiai. O 
priežastis tame, kad stotis WM
BQ suteikia laiko ir progos at
eiviams laikyti savo programas, 
šimtaprocentiniams tas nepa
tinka. Beveik visos lietuvių ra

LIAUDIEČIAI PLIEKIA FA
ŠISTUS TIES MADRIDU

Madrid. — Fašistai, bom
barduodami kanuolėmis Ma
drido centrą, vėl užmušė 
bei sužeidė 40 nekariškių 
gyventojų.

Susikirtime su fašistais 
prie šiaurvakarinio Madri-. 
do skverno liaudiečiai kir
to skaudų smūgį priešams.

Fašistai buvo pasistatę 
laikiną tiltą skersai Man
zanares upės, kad galėtų su- 
sisiekt su trimis tūkstan
čiais savo kareivių, kuriuos 
liaudiečiai laiko apsupę 
Universiteto Mieste. Bet re
spublikos artilerija sudau
žė tą jų tiltą.

Anglijos Valdžia prieš 
Karalaičių Dalyvavimą 

Edwardo Vestuvėse
Monts, Francija.—Buvęs 

Anglijos karalius Edward, 
dabar Windsor kunigaikš
tis, formaliai susižiedavo su 
amerikiete “divorsininke” 
Wallis Warfield (Simpso- 
niene), su kuria žada susi
tuokti pirmoj birželio savai
tėj.

London.—Edwardo brolis 
Kento kunigaikštis ir jo se
suo Mary norėtų dalyvauti 
Edwardo vedybose. Edwar
do motina, našlė-karalienė 
Mary taipgi, sakoma, malo
nėtų būti savo sūnaus ves
tuvėse. Ale dauguma Ang
lijos ministeriu ir valdiškos 
episkopalų bažnyčios vadai 
tam nriešingi. Sako, kad 
karališkos šeimynos narių 
dalyvavimas Edwardo su
tuoktuvėse su “gyvanašle” 
būtų pažeminimas tai aukš
tai veislei. Be to, Anglijos 
piliečiai vėl susiinteresuotų 
Edwardo-Simpsonienes ro
mansu labiau negu naujai 
apkarūnuotu karalium Jur
giu šeštu.

London. — Karūnuojant 
Anglijos karalių, buvo iš
šauta 103 šūviai iš kanuolių.

dio valandos skamba išAYNIBQ 
stoties.

Mes, žinoma, griežtai protes
tuojame prieš tokį valdžios po
nų užsimojimą.

Dabar norisi prisiminti lietu-( 
vius profesionalus. > Su labai 
mažomis išimtimis, jų vardų ne
simato Ispanijos demokratijos 
šalininkų eilėse. Nesimato jų 
sąjūdžio nė prieš * lietuvišką 
smetonizmą. Daugumoje jie 
pasitenkirfa savo ofiso keturio
mis sienomis ir siauru asmeniš
ko pasitenkinimo regračiu. Man 
atrodo, kad toks gyvenimas yra 
be galo nejaukus.

Kada nors lietuviuose prigys 
toks posakis: “Laimėjo, kaip 
Tysliava ir Vinikas Chicagoje.” 
Šis posakis juk daug lietuviš
kiau skamba, negu “Laimėjo, 
kaip Zablackas ant muilo.” Fak
tas yra, kad lietuviai niekados 
nėra pagarsėję muilo biznyje. 
Tuo gi tarpu mes turime pusė
tinai gražių smetonizmo šinko- 
rių. Ir va, kada net du to sme
tonizmo garsūs šinkoriai nu
kanka Chicagon, kur gyvena 
šimtas tūkstančių lietuvių, ir te- 
laimi tiktai vieną, pliką “piš,” 
tai jau tikra istorija.

Airijos Policija Ištaškė 
Demonstraciją prieš 
Anglijos Imperializmą
Dublin, Airija. — Išvaka

rėse Anglijos karaliaus ka
rūnavimo, Airijos seimas 
svarstė prezidento de Vale
ros siūlomą naują konstitu
ciją, kuri žada Airijai “fak- 
tiną” nepriklausomybę nuo 
Anglijos. Bet kai airių vy
rų; moterų ir jaunuolių ne- 
priklausomiečių organizaci
jos rengė demonstraciją 
prieš Anglijos imperializ
mą, tai prezidento de Vale
ros valdžia pasiuntė polici
ją prieš demonstrantus.

Policininkai su buožėmis 
užpuolė demonstrantus Ko
legijos Pievoj ir daugeliui 
apskaldė galvas. Demonst
rantai šaukė nepripažint 
Jurgio Šešto jokiu Airijos 
karalium ir reikalavo visiš-
kai atsimest nuo Anglijos. , Smarkiai bombarduodami

Mieste minia apdaužė kai fašistus, liaudiečiai apstab- 
kuriuos studentus, nešiojau- dė generolo Molos armijos 
čius ištikimybės "ženklus žygiavimą pirmyn žiemiuo- 
Anglijai. Nepriklausomie- se nuo Amorebietos, f rytus 
čiai užpuolė teatrus, kurie nuo Bilbao.
rodė karaliaus karūnavimo I Bilbao fronte prieš fašis- 
judamus paveikslus ir pri- (tus veikia 65,000 Baskijos 
vertė sustabdyt tokius j u- respublikiečių ir Asturijos 
džius. , mainierių. Fašistai vis at-

------------------- mušami nuo Amorebietos.
Anglijos karalių šeimynos ‘ Fašistai oro bombomis 

pavardė yra Wettin, bet lai- keliose vietose padegė miš
ke karo su Vokietiją ta vo- kus, norėdami sutrukdyt 
kiška pavarde tapo pakeis- liaudiečių karinius' veiks- 
ta į anglišką “Windsor.” mus.

Lietuvio Jaunuolio Laiškas iš Ispanijos
Lietuvis amerikietis jau- nijoj (prispirtas prie sie- 

nuolis B., kariaujantis prieš nos). Vyrauja viltingumo 
Ispanijos fašistus, atsiuntė dvasia, 
tokį atvirą laiškutį drg. A. I Mes ir čia būdami 
Bimbai, Brooklyne:

“Mielas Drauge! j
Taip tikrai ir taip. stip- spaudos pradeda teisingiau 

riai, kaip ranka šios atviru- j rašyti apie sąlygas Ispani- 
tės paveiksle nukalė įran-...........
kius sukriušint reakciją, 
taip tikrai veikiantieji tais 
įrankiais - ginklais atlieka 
savo pareigas.

Fašizmas stovi jau ant 
paskutiniu savo kojų Ispa-

Fašistų Pranešimai^
V. */■ V V

Vitoria, Ispanija. —’ Faši
stų generolas Mola’skelbi'a^ 
kad jo armija jau atėmus* iš 
Baskijos liaudiečių Biscar- 
gi kalnyną ir būk jai “teli
kę jau mažiau kaip šešios 
mylios pasiekti Bilbao.” 
^Baisiame mūšyje kalnuose į 
vakarus nuo Guernicos fa
šistai būk “sunaikinę visą 
batalioną baskų.”

Fašistai garsinasi, kad jų 
lauko kanuolės jau galėtų 
'pasiekti Bilbao, Baskijos 
uostinę.

į Toledo, Ispanija. — Faši
stai sakosi atmušę 11 smar
kių liaudies armijos atakų 
jrieš Toledo ir būk nukovę 
i ei sužeidę 2,000 liaudiečių.
Fašistų komandieriai taip- 
j garsinasi, kad užėmę šoy 
tą San Andres kalno, arti 
"eruel. Jie šiame fronte 

Stengiasi prasibriaut iki jū- 
' ros ir tuo būdu atkirst Ka- 
talonijos provinciją nuo Is
panijos respublikos.

I Anglija su kolonijomis tu
vi 500,000,000 gyventojų.

Fašistai Grąsina Oro 
Bombomis ir Kanuolė

mis Sunaikinti Bilbao
Bilbao,Ispanija. — Hitle

rio lėktuvai vienuoliką sy
kių per dieną bombardavo 
Bilbao miestą, Baskų kraš
to sostinę.

Fašistai iš orlaivių mėto 
manifestus, šaukdami Bil
bao tuoj pasiduoti; o jeigu 
ne, tai generolas Molą 
“bombarduos Bilbao kanuo
lių šoviniais nuo sausumos, 
laivų patrankomis nuo jū
ros ir lėktuvų bombomis iš 
oro, be jokio pasigailėji
mo.”

Bet Baskų vyriausybė nu
rodo, jog Madridas jau sep
tynis mėnesius atsilaikė 
prieš fašistų apgulą; taigi 
ir Bilbao miestas galėsiąs 
atsilaikyti, jeigu fašistai ir 
apguls jįjį.

mainierių. Fašistai vis at-

l su
prantame, kad didelė dalis 
net bendros (kapitalistinės)

joj. Tos sąlygos, supran
tama, nėra rojiškos, nes ei
na karas; bet jos yra pa
kenčiamos.

Pasveikinimas!
Brunni.”

Valencia, bal. 18.

Miręs Dr. E. Klimas ..._ _ _ _
¥ t! ■' ■ — ■ V ' :Bet, Vatikano, 

(Pranešimas Telefonu)
: /4„. M#,..-

Philadelphia, Par ~ -Mirė" 
daktaras Enoch (Ignas) 
Klimas, buvęs Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj dakta- 
ras-kvotėjas.

Dr. Klimas galėjo būt 
tarp 46 ir 48 metų amžiaus. 
Paliko sūnų, jau lankantį 
kolegiją. Dr. Klimas buvo 
tautiško nusistatymo.

Velionis išėjo kolegijos 
mokslą Valparaiso Univer
sitete, o medicinos kursą 
baigė Temple Universitete, 
Philadelphijoj. Rep.
Lietus Labai Sumažino Jurgio

6-to Karūnavimo Biznį
London. — Septynių va

landų lietus labai pakenkė 
karaliaus Jurgio šešto ka
rūnavimo ceremonijoms ga
tvėse ir žymiai sumažino 
biznį iš tų iškilmių.

Pranešama, kad daugiau
sia viduramžiai ir seni žmo
nės stovėjo pagatviais, ste
bėdami karūnacijos para
dus. Jaunesni ąi nelabai 
paisę tų ceremonijų.

29 KONGRESMANAI UŽ IŠ
TYRIMĄ FAŠISTŲ LIZDO
Washington. — Farmerių 

Darbo Partijos atstovas, 
kongr. J. T. Bernard, iš Mi- 
nnesotos, įnešė Jungtinių 
Valstijų kongresui sumany
mą paskirt kongresinę ko
misiją, kuri ištirtų Ispani
jos fašistų agentų ir šnipų 
veiklą Amerikoje. Po įneši
mu padėjo savo parašus ir 
28 kiti kongresmanai.

Įnešimas reikalauja tyri
nėt tokius dalykus:

Kaip veikia ispanų fašis
tų generolo Franco Šniukš
tų šaika su savo centru 
New Yorke; kaip tie Fran
co agentai perka arba sten
giasi pirkti šioj šalyj gink
lus ir siųsti juos Ispanijos 
fašistams per Italiją, Vokie
tiją, Portugaliją ir Argenti
ną, ir tuomi laužo Ameri
kos bepusiškumo įstatymą; 
kaip jie ardo draugiškus 
santikius tarp Amerikos ir 
Meksikos, planuodami pa
siųst karo laivą į Meksikos 
vandenis, kad jis skandintų 
laivus plaukiančius iš Mek
sikos su reikmenimis Ispa
nijos respublikai.

New York.—“Daily Wor
ker,” komunistų dienraštis, 
išverčia aikštėn dar vieną 
faktą apie Ispanijos fašistų 
agentų darbuotę. Jis paduo
da kopiją laiško, kuriuom 
gen. Franco agentai įgalio
ja vice-prezidentą First Na
tional Banko, Jersey City, 
Ogdeną H. Hammondą rinkt 
aukas Ispanijos fašistams. 
Hammond pirmiau buvo 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Ispanijai.

Ispanų fašistų sąmokslų 
žymiausi vadai New Yor
ke yra J. F. de Cardenas, 
buvęs Ispanijos ambasado
rius Amerikai, ir M. Garcia 
ir M. Diaz, savininkai vie
nos laivų kompanijos.

Popiežiaus Laikraštis Neboi- 
kotuoja Jurgio Karūnacijos

Roma, geg. 12.— Italijos 
laikraščiai nespausdino jo
kių aprašymų apie Anglijos gyrimas, būk jie užėmę Ri- 
karaliaus Jurgio šešto ka- goitia miestelį, už 8 mylių 
rūnavimo ceremonijas. Nes į rytus nuo Bilbao, 
tątai uždraudė Mussolinis. i 

, popiežiaus' 
valstybėlės; dienraštis “Os-| 

plačius pranešimus apie ka
rūnaciją ir tuom patiko pro-

ranesimus ap 
rūnaciją ir tuom patik* 
testonams Anglijos diplo
matams.

Mussolinis užsirūstino ant 
Anglijos todėl, kad jos laik
raščiai plačiai padavė žinias 
apie Italijos fašistų sumu
šimus Ispanijoj.

Pakeitimas Sovietų Apsigyni
mo Vice-Komisaro

Maskva. — Sovietų vy
riausybė paskyrė nauju ša
lies gynimo vice-komisaru 
maršalą A. L Jegorovą, lig
šiolinį galvą Raudonosios 
Armijos štabo. Senasis vice- 
komisaras maršalas Michail 
Tuchačevski pasiųstas į Pa- 
volgę kaipo komandierius to 
karinio apskričio. ,

Tuchačevski kilęs iš senų
jų Rusijos bajorų ir baigęs 
karinę Peterburgo Akade
miją. Jis buvo caro armijos 
oficierius laike pasaulinio 
karo; į Bolševikų Partiją 
įstojo 1918 metais.

Amerikos Bilionierius 
Remia Fašizmo Įvedi
mą Jungt. Valstijose

AMBASADORIUS WM. DODD Iš BERLINO PERSPĖ
JA AMERIKĄ PRIEŠ DIKTATŪROS PAVOJŲ

Washington. — Jungtinių . 
Valstijų ambasadorius Wm.
E. Dodd savo laiške iš Ber- | 
lyno rašo demokratui sena- ■ 
toriui R. Bulkley, kad Ame
rikoj “yra didžių turčių, ' 
pageidaujančių įvest dikta
tūrą (Jungtinėse Valstijo-. 
se), ir jie pasirengę remti 
kokį • kitą Huey Longą.” 
Taip pranešė United Press 
geg. 11 d.

“Vienas žmogus, turintis 
arti $1,000,000,000, yra ga
tavas paremt tokį (diktatū
ros) planą ir, žinoma, pats 
kontroliuot jį, kaip kad man ; 
sakė asmeniniai draugai,” 
rašo ambasadorius Dodd.

Bet to Amerikos bilionie- 
riaus vardo jis dar neišduo
da. Savo laiško kopiją Dodd 
atsiuntė ir kitam demokra- . 
tui senatoriui, Carter 
Glass’ui.

Berlynas. — Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Vo- . 
kietijai Wm. E. Dodd sako, 
jog Amerikai gręsia pavo-. 
jingesnė padėtis, negu bet 
kada nuo Lincolno laikų. Jis 
ragina amerikiečius • remti; 
Roosevelto Naująją Dalybą, 
nes kitaip galinti žūt de
mokratinė santvarka Anie- J 
rikoj. Dodd primena, jog 80 
procentų amerikinės spau
dos skelbia priešingą demo
kratijai politiką.

“Der Angriff,” nazių 
propagandos ministerio or
ganas, spa u s d i n d a m a s a 
Dodd’o laiškus, giria Pietį-* 
nę Ameriką už komunizmo - 
slopinimą ir peikia Jungti
nes Valstijas, kad jos lei
džia “žydėti komunistinei 
propagandai.” Šis nazių lai
kraštis taipgi bijo, kad “ra
dikalai su J. L. Lewisu prie
ky j” nepasiektų savo tikslo 
Jungtinėse Valstijose.

Hitlerio Lakūnai Naikina 
Daugiau Baskų Miestelių
Perpignan, Francija.—Is

panų fašistų lėktuvai* nu
metė 40 bombų ant Porthou 
miestelio, užfrontėje, arti 
Franci jos rubežiaus. Kelis 
žmones užmušė ir sudaužė 
bei padegė nemažai namų 
apie gelžkelio stotį.

Kongresinė Komisija 
Kerta $500,000,000

Nuo Pašalpos Darbą
Washington.— Jungtinių 

Valstijų kongreso antrinė 
lėšų komisija penkiais bal
sais prieš keturis nukirto 
$500,000,000 nuo prezidento 
Roosevelto r e i kalaujamos 
sumos pašalpiniams WPA 
darbams. Jis tam tikslui 
reikalavo pusantro biliono 
dolerių per metus, o komisi
ja paliko tik bilioną.

Roosevelto šalininkai da
bar laukia tarimo pilnos lė
šų komisijos, kuri susideda 
iš 39 narių; Jie tikisi, kad 
iš komisija užgirs Roosevel
to reikalaujamą sumą be
darbiams šelpti.

EXTRA!
BASKAI ATKARIAVO 

KALNĄ NUO FAŠISTŲ

Hendaye, Franc., geg. 12. 
—Baskai respublikiečiai at
kariavo nuo fašistų Biscar- 
gi kalną.

I Užginčijama fašistų pasi- 

Iš JURGIO ŠEŠTO 
KARŪNACIJOS

geg. 12. - žy-
miausias, Anglijos rašytojas 
G. B. Shaw atmetė Londo
no majoro pakvietimą į ka
raliaus Jurgio 6-to karūna
vimo bankietą.

Karūnacijos ceremonijose 
nedalyvavo nepriklausomie
ji darbiečiai Anglijos seimo 
atstovai Maxton, Stephen, 
Buchanan ir McGovern ir, 
savaimi suprantama, komu
nistas atstovas Gallacher.

Darbininkai šaltai žiūrė
jo į Jurgio šešto karūnavi
mą. Šnekėjosi, kad jo brolis 
Edwardas būtų “darbinin- 
kiškesnis” karalius.

t

Sen. Shipstead Kaipo 
Darbiecių Išdavikas

Washington.— Senatorius 
Henrik Shipstead, išrinktas 
nuo Farmerių-Darbo Parti
jos iš Minnesotos, taipgi iš
stoja prieš Roosevelto pla
ną delei Vyriausio Teismo 
pataisymo. Farmeriai-dar- 
biečiai gi abelnai pritaria 
tokiam teismo taisymui.

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

težius, o HIaimėsit 
Pasauli!

Garbingai Žuvę Amerikiečiai 
Ispanijoje

Mūšiuose su Ispanijos fa
šistai Jarama fronte, netoli 
Madrido, žuvo 35 amerikie
čiai, Lincolno Bataliono 
liuosnoriai kareiviai. Lin
colno Bataliono draugai iš 
Valencijos praneša vardus 
tų kritusių liaudies karžy
gių, būtent:

Aquillino Navarre Cone
jos, Andree Menendez Gar
cia, Arthur Morris, Robert 
Greenleaf, Clyde Lenway, 
Michael Russel, Milton Pe- 
kow, George Lackowski, 
Robert Norwood, John 
Johnson, Elias M. Eviezer, 
Andrew Van Der Brugge, 
John Tzeronis, Joseph Cam
bell, John Kun?, Fred D. 
Laskey, Charles H. . Ed
wards, Abraham Cohen, 
Rudolpho De Armas, John 
Marlow Scott, Julius Rosen
thal, Maurice Jelin, Carl 
Joseph Carlson, Robert C. 
Pick, James T. Byrne, Louis 
Ladman, Milt Rappaport, 
Ben Mantell, Rudolph Tie- 
ger, Robert Woin, David 
Shapiro, Alonzo Watson, 
Paul Niepold.
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Iš Ko Pasilaiko Bažnyčia 
Sovietuose?

RUNA agentūra paduoda žinių apie 
tai, iš ko šiuo tarpu pasilaiko Sovietų Są
jungos popai, kunigai, rabinai ir kiti 
"davisiškiai,” kurių ten dar vis gana 
daug randasi. Sovietų Sąjungos vyriau
sybė, mat, jiems nebemoka jokių algų. 
Popai ir kunigai turi pasilaikyti tiesiai 
iš žmonių, kurie trokšta melstis ir aukoti 
savo kunigijos paturėjimui. Naujpji So
vietų konstitucija pripažįsta pilną laisvę 
kiekvienam žmogui tikėti, kaip jis nori 
ir į ką nori, remti bile kokią tikybos sek
tą bei grupę, jei tik nori.

Apie 5-8 nuoš. visų Sovietuose bažny
čių įeigų susidaro iš rinkimo tiesioginių 
bažnyčiose aukų, renkamų baksiukuose, 
torielėse, “ant blankų,” etc. Kitos įeigos 
susidaro iš biznio. Pasirodo, kad ten ku
nigija po senovei pardavinėja įvairius 
“šventųjų paveiksliukus,” šventąjį alie
jų, kodylą, mūkeles ir kit. dalykėlius. Už 
juos lupa iš savo pasekėjų milžiniškus 
pinigus. Pridėjus dar užpirkinėjimus 
mišių ir kitokių pamaldų, tai “už dū
šias,” tai “už sveikatą,” susidaro milio- 
nai rublių įplaukų, iš kurių kunigija ga
li sau lengvai gyventi.

Aišku, ji negauna tiek daug įeigų, kiek 
gaudavo laike carizmo viešpatavimo, bet 
dar gauna užtenkamai.

Dėlto šiuo tarpu tūlos _ organizacijos 
Sovietuose ragina savo barius uoliau 
šviesti tuos žmones, kuriuos popai ir ku
nigai taip išnaudoja.
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Dalyką Painiotojai
Tuojau kai senatorius Gerald P. Nye 

pasirįžo J. V. senatan įnešti reikalavimą 
tyrinėti Ispanijos fašistų šnipų darbelius 
Jungtinėse Valstijose, prie jo prisidėjo 
kiti džentelmanai, kuriems parūpo visą 
dalyką apversti aukštyn kojomis.

Prie senatoriaus Nye prisišliejo sena
torius Borah ir senatorius Copeland, ku
riuodu užsispyrė įkergti bendron rezo- 
liūcijon ir “komunizmo tyrinėjimą.” Gir
di, jei tyrinėjama fašizmas, tai turime 
tyrihęti ir komunizmą.

Dalykus painioti moka ypačiai senato
rius Borah. Andai savo kalboj jis, ilgai 
kalbėjęs prieš fašizmą, neiškentė nelepte- 
lejęs ir komunizmui tarytum tie du da
lykai turi ką nors bendro. Demagogiš
kai, melagingai tie ponai bando įkalbėti 
žmonėms, būk komunizmas ir fašizmas 
yra “vienas ir tas pats.”

Liberalų savaitraštis “The Nation” ge
rai andai pasakė Pennsylvanijos guber
natoriui p. Eaęle: tarp komunizmo ir fa
šizmo skirtumas tokis, kaip tarpe dienos 
ir hakties. Mes tą patį galime pasakyti 
ir šitiems ponams, kurie dabar Senate 
pasirįžo dalykus painioti, užuot aiški
nus.

. Apie Ispanijos fašistų agentus yra su
teikta davinių, faktų:—jie randasi sena
toriaus Nye rankose. Ispanijos fašistų 
agentai darbuojasi prakaituodami padė
jimui fašistams. Komunistai, iš kitos pu
sės, darbuojasi pagelbėjimui Ispani
jos demokratijai, — valdžiai, kurią 
išrinko žmones ir su kuria Ameri
ka palaiko riormališkus diplomatinius ry
šius; kurios ’ akredituotas ambasadorius 
randasi Washingtone ir naudojasi viso
mis teisėmis, kokios suteiktos kitų kra
štų ambasadoriams.

Kad komunistai remia Ispanijos de
mokratinę valdžią, niekas neslepia. Jie 
tai daro legališkai, puikiai žinodami, kad 
tai yrū reiškimas daugumos Amerikos 

ionlų valios.
< Kitaip elgiasi fašistai. Jų agentai čia 
įveikia nelegališkhi; jie klastingai prisi- 
^flengę Amerikos pasais. Jie darbuojasi 
iJam, kad pakenkus Meksikai—kitai drau-

gingai Amerikos valstybei. Jie darbuo
jasi tam, kad nuvertus Ispanijoj valdžią, 
su kuria Washingtonas palaiko artimus 
diplomatinius santikiuš.

Taigi tarp to, ką atlieka komunistai ir 
fašistai, skirtumas kaip tarp balto ir juo
do, bet tūli ponai senatoriai, nusiduoda 
to nematą!

Ką gi tuomi jie mano pasiekti? Ko
munistų panašiais darbais jie nepabai- 
dys. Tuomi jie tik suvadžios nekuriuos 
žmones ir padės stiprėti fašizmui.

O visų pažangiųjų žmonių pareiga 
skelbti griežtą fašizmui ir jo agentams 
kovą!

Liberalai Reikalauja
Po to, kai “Daily Workeris” iškėlė aik

štėn Ispanijos fašistų šilipų planus Jung
tinėse Valstijose, sukruto veikti visi pro- 
gresyviškesni žmonės. Grupė liberalų, 
vadovaujamų pirmininko Amerikinės 
Lygos Prieš Karą ir Fašizmą, Harry 
F. Ward, pasiuntė savo reikalavimą 
Jungtinių Valstijų kongresui, kad jis tir
tų tas fašistų govėdas ir atatinkamai su
valdytų.

Toj grupėj matosi vardai buvusio kon- 
gresmano Marcantonio ir visos eilės kitų 
žymių žmonių,—jų tarpe eilės socialistų.

Būtų gerai, kad kiekvienas pažanges
nis žmogus, kuris priešingas juodajam 
fašizmui, pakeltų savo balsą, reikalauda
mas suvaldyti nenaudėlius!

Prestes’o Žmona ir Duktė
Aną dieną mes minėjome, kad Brazili

jos fašistinis teismas nusmerkė Luiz Car
los Pres.teS, Brazilijos liaudies vadą, virš 
penkiolikai metų kalėjiman.

Prieš 8 mėnesius iš Brazilijos buvo iš
tremta Prestes’o žmona, Olga, vokiečių 
tautybės. Kadangi Olga buvo gimusi 
Vokietijoj, tai ją Brazilijos valdžia per
davė Vokietijos fašistams, kurie, parsi
gabenę Vokietijon, tuojau įkalino. Ka
lėjime Olga Prestesienę fašistai laiko be 
jokio apkaltinimo, Ji iš Vokietijos išvy
kta kur- kas pirmiau, negu ten įsigalėjo 
fašizmas, tad ji nebegalėjo nusikalsti da
bartiniam režimui. Betgi jos iš ten ne
paleidžia.

Iš Brazilijos Olgą vežė fašistai nėščią 
(Kadangi viskas buvo atliekama slapta, 
tai anti-fašistiniai nusistatę žmonės tuo
met manė Prestesienę pagimdžiusią kū
dikį Brazilijoj ir ten valdžia jį pasigrobė, 
o ją pačią ištrėmė. Tačiau dabar pasiro
do, kad tai buvo klaida: Prestėsienė iš
gabenta iš Brazilijos nėščia). Kai tik ji
nai pasiekė Vokietiją, Olga buvo įkalin
ta ir ten, kalėjime, pagimdė kūdikį, duk
relę Anitą.

Taigi šiuo tarpu Olga su dukrele Anita 
kali Vokietijoj, o jų vyras ir tėvas—Bra
zilijos kalėjime. Šitokis gyvenimas, ši
to kis likimas šių dienų revoliucinių vei
kėjų !

Pranešimai skelbia, kad Presteso duk
tė Vokietijos kalėjime tegauna tik pusę 
valandos į dieną tyru oru pakvėpuoti. 
Ne geriau traktuojama ir jo žmona.

Pasaulio progresyviai žmonės privalo 
reikalauti: (1) išlaisvinimo Olgos Prės- 
tes’iėnės ir jos dukrelės; (2) leidimo jom 
apsigyventi pas Prestes’o motiną, kuri 
šiuo tarpu randasi vienoj Europos lais
vų šalių.

Trojanovskis Kaltas
Andai kalbėdamas New Yorke, Troc

kio gynėjas, profesorius John Dewey, pa
skelbė; būk, girdi, Trockio teismas būtų 
buvęs pasekmingesnis, jei ne Sovietų Są
jungos ambasadorius Trojanovskis, ku
ris, esą, perdaug kišosi į tfockistų reika
lus. . - z . •

Aišku, šis prof. Dewey užmetinias Tro- 
janovškiui yrū niekas daugiau, kaip tik 
išsisukinėjimas ir bandyinas pateisinti 
savo žalingų darbų, kurie jam ir jo kole
goms nevyksta varyti pirmyn.

Prof. Dewey kaltina ambasadorių vy
riausiai dėlto, kdd Trojanovskis, kalbė
damas šalies spaudos korešpbnderitų 
kliube Washingtone pareiškė, jog tašai 
teismas, kūrį Dewey suruošė Trockini 
Meksikoj, yra niekas daugiau, kaip savo 
rūšies komedija.

Gaila, kad senas amžiumi, buvęs So
vietų Sąjungos draugas, prof. Dewey da
bar įsiklampojo į trockizmo balą iki au
sų. Nebegalėdartlas iš toš balos išlipti, 
jis dabar kaltina tai ambasadorių Tro
jano vskį, tai kitus žmones, nors pats dėl 
to yrą kalčiausias .

LIETUVOS ŽINIOS
Napoleoninečio Minėjimas 

Lietuvoje
šiemet suėjo 125 metai nuo 

to laiko, kai Napoleonas su savo 
Didžiąja Armija, žygiuodamas 
į Maskvą, 1812 m. birž. m. 21 d. 
sekmadienį, 10:30 vai. vakaro 
atvyko į Vilkaviškį, apsistojęs 
vyskupo rūmuose, pasirašė ant 
rūmų sodelio, dar šiandie tebe
stovinčio, stalo, karo paskelbi
mą Rusijai. Birželio m. 23 d. 
antradienį, 2:30 vai. Napoleo
nas buvo Aleksote, o birželio 
m. 24 i, trečiadienį, perėjo 5 
vai. ryto Nemuną, apsistodamas 
Šv. Kryžiaus vienuolyne iki bir
želio 28 d. Birželio m. 29 — 
liepos 15 d. Napoleonas buvo 
Vilniuje. Tų pačių metų gruo
džio m. 3-5 d. jis skubiai trau
kėsi pro Lietuvą, po tragiškai 
pasibaigusio Maskvos žygio.

Atvykęs į Lietuvą, Napoleo
nas žinojo, kad jos liaudis vel
ka sunkią baudžiavos naštą. Jis 
paskelbė, atvykęs į mūsų kraš
tą, baudžiavos panaikinimą. Pa
sišaukęs kelius valstiečius, jis 
jiems pats pranešė, kad naiki
nąs baudžiavą, klausė ar jie 
džiaugiasi, bet valstiečiai tylė
jo; pridėjęs ranką ant širdies 
jis paklausė, ar jie turi’ lenkiš
ką širdį. Valstiečiai baimingai 
dairėsi į impėratorių ir jo len
kišką vertėją — jie buvo lietu
viai, jie nesuprato nei impera
toriaus, nei lenkų kalbos. Jei 
būtų jie supratę, kad imperato
rius žada-jiems laisvę, ar nebū
tų jie stoję į prancūzų organi
zuojamas pulkus ir nesiryžę į 
kovą už savo krašto laisvę?

Atvykęs į Vilnių, birž. 28 d. 
ir palikęs savo armiją sostinėje 
iki'liepos m. 16 d. (ketvirtadie
nio) Napoleonas sudarė Lietu
vos Kunigaikštijos valdžią, iš 
pirmininko Stanislovo Soltano 
ir narių grafo Juozo Sierakovs- 
kio, kun. Alekso Sapiegos, Pra
no Jelskio, Aleks. Potockio, Jo
no Sniadeckio, Juozo Kosakaus- 
ko, gen. sekretoriaus.

Tokie yra svarbieji Napoleo
no buvimo Lietuvoje istoriniai 
metmens.

Minėdama Napoleonmetį Lie
tuvoje, Lietuvių-Prancūzų drau
gija gegužės m. 15 d. atidarys 
Vytauto D. mĮų^iejaus patalpo
se didelę parodą.

Parodos metu bus uždėta 
marmuro lenta ant namo, ku
riame Napoleonas buvo apsisto
jęs Kaune, su užrašu: “čia gy
veno Napoleonas 1812 metais.” 

(“L. ž.”)

Marijampolės Pieninės Byla 
Vyr. Tribunole,,

Bal. 16 d. Vyr. tribunolas 
sprendė Marijampolės pieno 
perdirb. b-vės bylą. Suglaustai 
bylos istorija tokia : 1930 m. be 
saVo kapitalų įsisteigė Mari
jampolės apylinkės ūkininkų

pieno pėrdirb. b-vė. Narių buvo 
apie 40, 300 tūkst. lt. skolos 
buvo užtraukta žemės banke.

EMONN D E VALERA, 
Airijbs prezidentas, nesenai 
patiekęs Šalieš konsti
tucijos projektą.

žemės bankas skolai apdrausti 
paėmė pieninės turto įkeitimo 
aktus, be to, pareikalavo iš na
rių vekselių. Del vekselių pieni
nės nariai ir pradėjo nesutikt, 
o dalis narių pradėjo pieno į 
pieninę nestatyt, bet pardavi
nėti rinkoje, kur brangiau gau
davo. Vieną gražią dieną pasi
traukė iš narių steigėjai, o pas
kui juos ir kt., viso išstojo 24 
nariai, nors b-vei buvo davę pa
sižadėjimus būti nariais .tol, 
kol bus amortizuotos garinės 
mašinos ir kitas pieninės tur
tas.

Pieninės narių susirinkimas 
nutarė 64 tūkst. lt. nuvertinti 
turtą, dalį nurašymo perkelti į 
kapitalus, o 48 tūkst. lt. paskir
styti tarp narių proporcingai 
pagal turimą karvių skaičių — 
po 300 lt. nuo karvės.

Kurie paliko pieninės nariais, 
tie išdavė žem. bankui vekse
lius, o padavę pareiškimus atsi
sakė išduot vekselius ir skolas 
prisiimti. Tada pieninės valdy
ba teismo keliu pradėjo jieškot 
atsakomybės iš buvusių pieni-, 
nes narių.

Apylinkės teismas b-vės j ieš
kinį atmetė, motyvuodamas be 
ko kita tuo, kad jei pieninė ne
likviduojama, tai nuostolių ne
galima jieškot, be to, kai kurių 
susirinkimų protokolams trūks
ta formalumų.

B-vės ’įgaliotinis adv. L. In- 
dreika padavė apeliacijos skun
dą ir apyg. teismas b-vės j ieš
kinį patenkino, atiteisdamas iš 
buvusių narių po 200 lt. nuo 
karvės.

Ir b-vė ir atsakovai padavė 
kasacijos skundus Vyr. tribu
nolui. Vyr. tribunolas apyg. tei
smo sprendimą kasavo ir bylą 
grąžino iš naujo spręsti.

A,'
P. Lapenas Nuteistas Sėdėti 

543 Dienas Kalėjime
šiomis dienomis Šilutės prie- 

sėdų teismas sprendė buvusio 
Panemunės pirklio Petro Lape
na įdomią valstybės mokesčių 
(Steuer) nemokėjimo bylą.

1933 m. Petfoš Lapenas, rei
kalaujant sumokėti valst. mo
kesčius, pareiškė, kad jis jokio 

; turto ir pajamų neturįs, todėl 
I ir mokesčių nemokėsiąs. Tuo 
! tarpu buvo sužinota, kad jis tu
ri savo ir žmonbs vardu įnašų 
į įvairius bankus daugiau 100,- 
000 lt. Vėliau jis pasiaiškino 
tegaunąs per metus 6,400 lt. 
Apie jo gaunamus iš bankų 
nuošimčius jis ir tada nutylėjo. 

'Vėliau paaiškėjo ir jos prisi- 
' pažino turįs bankuose 100,000 
lt. ir gaunąs nuošimčių, vis dėl
to iš jam priklausančių mokėti 
apie 7,000 lt. metinių mokesčių, 
tesumokėjo 1,500 lt.

Teisme P. Lapenas aiškina, 
kad, kaip ir daugelis pirklių, 
nevedęs jokių atskaitomybės 
knygų, todėl nė, jam pačiam ge
rai nebuvę aiškios pajamos, be 
to, jam nesą pažįstami klaipė- 
dietiški įstatymai, o svarbiau
sia, kad visi mokesčius mokėti 
reikalavimai buvę rašyti vokie
čių kalba, kurios jis gerai ne
mokąs.

Vis dėlto priesėdų teismas šių 
pasiaiškinimų nepriėmė dėme
sin. Jis vadovavosi apytikriais 
Lapėno pajamų daviniais ir 
priėjo išvados, kad drauge su 
pabauda jis turi sumokėti 27,- 
180 įt., kurių beišgalint, atsėdė
ti kalėjime 543 dienas (po 50 lt. 
parai). 
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Sugavo Vagiliiį—Aferistą’
Balandžio 18 d. į čeplinsko 

valgyklą užėjo inteligentiškos 
išvaizdos vyras ir paprašė pie
tų. Savininkas paprašė lukte
rėti iki pietūs bus išvirti. Tuo
met vyriškis paprašė vandens ir 
muilo nusiplauti rankoms. Nu
siplovus rankas, jis. išėjo ir iš
sinešė duotąjį muilo gabalą. Po 
to užėjęs į “London” viešbutį iš

tarnaitės pavogė 3 lt. ir juos 
pragėręs išėjo. Išėjęs ir ties vie
na kepykla pamatęs dviratį, sė
do ir išvažiavo. Kadangi jis bu
vo labai girtas, tai vienas pilie
tis su dviračio savininku pradė
jo jį vytis. Ties Pagojų kaimų 
vagiui .kelią pastojo Pagojų se
niūnas ir čia vagį suėmė. Pasi
rodė, kad jis jau daug sykių 
buvo baustas už panašius dar
belius.

KLAIPEDA

Pikti Atsitikimai ir 
Nelaimes

Klaipėdoj Malkų gatvė yra 
“garsi” nevisai gera prasme. 
Joje daugiausia įvairių karčia- 
mų, o karčiamose — triukšmo, 
čia pat uostas, todėl lokaluose 
dažnai susirenka įvairių tauty
bių jūrininkų, kurių kiekvienas 
gina savo “renome” ir reta ku
ri diena praeina be muštynių, 
jei tik įvyksta tokios gertuvės, 
štai paskutinėmis dienomis pa
našus ginčas įvyko tarp jūri
ninkų ir uosto darbininkų. Po 
trumpos, bet žiaurios mažais 
durtuvėliais bent 12 žmonių ko
vos, tūlas V. Rispelis buvo su
badytas ir be sąmonės paliktas 
gatvėj, kiek lengviau sužeistas, 
bet taip pat nebegalįs paeiti, 
darb. V. D. Tą pačią dieną uos
te kauniškis garlaivis sužeidė 
darb. Rotblato veidą, taip smar
kiai, kad pastarasis turėjo būti 
nugabentas greitosios pagalbos 
automobiliū į ligoninę, o fanie- 
ros fabr. Bisdom & Zoon, Lui- 
zės dv., darbininkė S. Svenglie- 
he, gyv. Laukininkų g., per ne
apsižiūrėjimą įkišo ranką į 
mašiną, kuri nutraukė vieną 
pirštą, ši teko taip pat greit, 
pagalbos automobiliu gabenti į 
ligoninę.

Gausios Dviračių Vagystes
Vargu ar rasis kitas Lietu

voj miestas, kuriame tiek, kiek 
Klaipėdoj, įvyktų dviračių va
gysčių. čia reta kuri diena, kad 
neįvyktų 1-3 dviračių vagystės.

Jei Kaune ar kuriame kitame 
mieste kas pamatytų aukštesnį 
valdininką, prekybininką arba 
šiaip turtingą ir inteligentišką 
žmogų visais reikalais dviračiu 
važinėjantį po miestą, vargu ar 
sūsidarytų gerą nuomonę, o čia 
yra stačiai pripratimas, būtiny
bė. 60% vietinių’gyventojų tu
ri dviračius, kurie niekur nere
gistruojami ir už juos jokių 
mokesčių mokėti nereikia, išski
riant tik mėgėjus, važiuojančius 
į Girulius miške specialiai dvi
ratininkams pravestais gražiais 
takais, šie per metus moka. 3 
lt. Šiaip, dviračiai be “pasų.” 

(“L. ž.”)

rą padėtį ir bedugnę, aiškiai 
kaip dieną, į kurią mus įstū
mė ir dar toliau stumia reak
cija. čia reikalinga kova, ko
va ne vieno žmogaus, bet 
abelna.

Porą kartų buvo “Laisvėje” 
paliesti ir paraginti katalikai- 
darbininkai, kad dėtųsi bend
rai su mumis. Pasekmės to ne
blogos, daug jau prisidėjo prie 
mūsų, o kuriems sąlygos buvo 
nepatogios, ar aplinkybės ne
leido, tai vistiek ant mūsų pa
rengimų lankosi ir mus remia.

Taigi dar mes kviečiame 
kat.-darb. bendrai gniaužti 
kumštį prieš išnaudojimą!

Kur DraugiŠkumas-Ten 
Broliškumas

Rusų-darbininkų svetainėj 
Waterbury 2 d. geg. buvo pa
rodyta gražūs judamieji pa
veikslai “Patrijotai.” Puikiai 
tas į visus atsiliepė, su entu
ziazmu ir simpatiškai. Po pa
veikslų buvo draugiški pasikal
bėjimai. Publikos buvo viduti
niškai ir mišri, matėsi ir lietu
vių pusėtinai. Tikrai buvo drau
giškas ir broliškas visų susitiki
mas. O ypač domėn imamas tas 
dalykas, kad kaip mokslo 
žmones tvirtina, kad lietuvių 
kalba yra gana sunki išmokti, 
o teko pastebėti, kad daug 
Waterburio rusų gana gražiai 
moka lietuviškai kalbėti, net 
skaityti ir rašyti kai kurie mo
ka lietuviškai.

Reikia mums lietuviams vi
suomet tokie parengimai pa
remti ir bendrais rūpesčiais 
bei dienos klausimais drauge 
dalyvauti.

Juozelis.

Wilkes Barre* Pa.

Waterbury, Conn.
Reikia Kovot!

Dar neteko patirti, kokia 
unija Waterbury jau turėjo 
gana puikų skaičių narių, ji 
diena per dieną augo, bujojo; 
darbininkų čia buvo laimė ir 
viltis. Deja, neilgai, štai gal 
prie tos unijos daugiausiai 
prigulėjo “Scovillos” bendro
vės darbininkai. Ir kas iš to 
šiomis dienomis išėjo? O gi ve 
kas: UUijistus pradėjo vieną 
po kito .šluoti lauk, vienu 
leidimu .paleido iš dirbtuvės 
daugiau kaip pusantro šimto 
darbininkų! Kitais kartais po 
mažiau. Tame skaičiuje buvo 
nemaža ir lietuvių.

Jeigu darbininkai žygių tam 
begėdiškam žygiui nedarys, 
tai ir pats unijos vardas bus 
išnaikintas; čia reikalingi žy
giai ir kova. Laimėsime!!!

Katalikų Klausimu
Waterbury katalikai susira

šė • į “Liet. Rymo Kat. Darbi
ninkų Susivienijimą.” Rymie
čiai katalikai turi savo laikraš
tį po vardu “Darbininkas”. 
Gražiai skamba toks vardas, 
bet esybėj ar jis laikosi tole-

Kiek laiko atgal “Laisvėje” 
tilpo žinia, kad aš esu pavo
jingai sužeistas, ir nuo kelių 
draugų iš kitų miestų aptei
kiau laiškus su užuojauta ir 
linkėjimais greito pagijimo. 
Mat, tie draugai manė, kad 
tikrai esu kritiškoj padėtyje, 
kaip kad buvo aprašyta. Tu
riu pažymėti, kad dar vis tūli 
mūsų korespondentai rašo nuo 
ausies, taip, kaip kas jiems 
pasako, o ne patys patyrę. 
Tiesa, esu sužeistas, bet kaulų 
sulaužytų nėra, kaip kad bu
vo aprašyta.

štai koks buvo atsitikimas. 
Bal. 21 d., 5:30 vai. ryte va
žiuojant į darbą, Laurel Lihe 
elektrinis traukinys užbėgo 
ant mano automobiliaus ir 
ant tiek sudaužė mano aut., 
kad iš jo nieko gero nebeliko. 
Aš ant tiek esu laimingas, kad 
neatsitiko panašiai su manim, 
kaip su mano automobiiium. 
Automobilius jau guli ant lau
žo, o aš pagulėjęs tris dienas 
ligoninėje parėjau namo, nors 
kairę ranką turiu nešiotis pa
sikabinęs po kaklu, nes iš
mušta iš petię& Nors sužeidi
mas nepavojingas, bet paki 
vėla galėsiu grįžti prie dar
bo, tai praeis keliolika mėne
sių.

Nuostolių turėsiu panešti 
daug. Nors čionais kompani
jos kaltė, bet ji atsisako nors 
kiek atlyginti. Mat, šioji 
gelžkelio kompanija pastato 
“vatčmonus” ant tam tikrų 
gatvių, kur traukiniai pereina 
skersai tik nuo šeštos vai. ry
te. žmonės važiuodami prieš 
tą laiką neturi' jokios apsau
gos. Kompanijos čionais ne
paiso biedno žmogaus todėl, 
kad prie jų priklauso visi šio 
apskričio teisėjai ir žymiausi 
advokatai. Tad mažesni advo
katai bijosi prieš kompaniją 
bylą užvesti.

Ligoninės daktarai irgi eina 
už kompaniją. Kada manę hu- 
vežė į ligoninę, tai vos ant ko
jų išsilaikydamas pradėjau 
alpti, o daktaras nebandė duo
ti greitesnę pagelbą, rėkė su 
visa gerkle, kaip ant kokio 
kriminalisto, kur aš buvau 
per visą naktį, “kur prisigė
riau.” Tas niekšas turėjo ži-

raneijds? Ne. Mažiausį strei
ką ir kovą už būvį jis smerkia. 
Ir ką gali kat. darbininkai iš 
jo išmokti? ,

Mes, pažangieji, ir patys 
net kairiausieji mylime abehiai 
visą darbo klasę. Mes revoliu
ciniai darbininkai rodome tik-

noti, kad aš alpstu nuo sužei
dimo, o ne nuo kokio gėrimo.

Tai taip biednas žmogus 
užlaikomas šioje tvarkoje: 
pažemintas, nuskriaustas, ir 
negali niekur rasti teisybės bei 
atlygihiino už padarytas jam 
skriaudas, nes kapitalistams 
priklausb teismai, teisėjai, ad
vokatai ir ligonbučiai.

V. Glaubičius.
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Svarbus Laiškas iš Lietuvos

Nauja Literatūra

KRIKŠČIONYBE

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

simina laivo vardo, ątvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

I ,

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

pilietė moteriškė su nepilicčiu vyru.

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

„ Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

KOMUNISTŲ PROGRAMA
PrašalinimuI Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFWŲ.

PLUNGĖ

PASIBAIDĘS ARKLYS 
UŽMUŠĖ SENĮ

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

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

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Bal. 13 d. pakeliui iš Rum
šiškių į Kauną prie Astragų 
km. pil. Padrėzas, 60 metų 
amžiaus, sutiko automobilį. 
Padrėzo nežabotas arklys pa
sibaidė, šoko į šalį ir apvertė 
vežimą. Padrėzas virsdamas 
susitrenkė į telegrafo stulpą 
ir vietoje užsimušė.

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

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

Puslapis Trečias

J
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(Prisiųstas per vieną mūsų 
skaitytoją).

Gerbiamas Drauge Vincai!
Paskesniame laiške bu

vau aprašęs bendrai apie 
visą Lietuvoje žmonių gyve
nimą. Šiame laiške pasi
stengsiu aprašyti tik apie 
darbininkų gyvenimą, nes 
šiuo laiku, jaučiamas Lietu
voje darbininkų nerimavi
mas ir pasipiktinimas sme
tonine valdžia.

Labiausiai nerimauja kai
mo darbininkai dėl valdžios 
uždraudimo išvykti vasaros 
darbams į Latviją. Lietuvoj, 
kaip jau yra žinoma, yra 
nemažas skaičius daržinin
kų (taip vadinami turintieji 
vien tik trobelę, arba po ke
letą margų žemės) ir liuo- 
sininkų, kurie, neturėdami 
nei žemės, nei namų, gyve
na pas svetimus ir iš uždar
bio pragyvena. Šie viršmi- 
nėti žmonės, pirmiau per 
keletą metų išvykdavo ant 
uždarbių, o žiemai pargrįžę, 
pakenčiamai pragyvendavo. 
Iš daržininkų šeimų dau
giausiai vykdavo tik vienas 
vyras, o liuosininkų šeimos 
vykdavo visos su vaikais. 
Vykdavo ir metiniatūkinin- 
kų tarnais, bet netaip skait
lingai, nes būdami be šeimų, 
pasitenkindavo, kad ir ma
žu vietinių ūkininkų atlygi
nimu. Iš miestų darbininkai 
nevykdavo, nes latviams 
reikalinga tik ūkiui darbi
ninkai, o miestiečiai tam ne
labai tinkami. Dabar už
draudus • darbininkams iš
vykti, jie paliekami buožių 
malonei ir . išnaudojimui. 
Turiu dar priminti, kad lat
viai ūkininkai irgi gana 
žiauriai elgiasi su darbinin
kais, bet nors už tą vargą 
geriau atsilygina. Dėl tokios 
padėties darbininkai rašo 
valdžiai prašymus ir prašo 
išleisti, bet valdžios atsaky
mai būna toki: “Lietuvoj 
esant trūkumui darbininkų, 
išleisti negalima.”

Kauno darbininkai irgi 
nerimsta ir kartais tai vie
noj, tai kitoj įmonėj sustrei
kuoja. Jų reikalayimai maž
daug toki: 1) Pakilus vi
siems produktams kainoj, 
atatinkamai pakelti ir už
darbį. 2) Sutvarkyti butų 
klausimą ir 3) Paskirstyti 
tarp visų darbininkų solida
riai darbą, nežiūrint jų pa
saulėžvalgos. Čia kiek pla
čiau paaiškinsiu apie pra
monės (industrijos) darbi
ninkų padėtį.

Kad ir nėra jokios darbi
ninkų organizacijos, bet 
miesto darbininkai dirbda
mi didesnėmis grupėmis vis 
daugiau ką gali išreikalauti. 
Yra įsteigta ligonių kasos, 
savišalpos kasos ir valdžios 
įsteigti darbininkų rateliai, 
kur po policijos priežiūra, 
susirinkę darbininkai gali 
svarstyti apie savo reikalus. 
Viršminėtų ratelių vedėjai 
yra valdžios paskirti su dik
tatoriškomis teisėmis. Y ra 
dar jorie žemės ūkio rūmų 
valdžios paskirta tam tikra 
komisija, kurios tikslas rū
pintis darbininkų reikalais. 
Ši komisija nieko gero dar
bininkų naudai nepadaro, 
tik skleidžia darbininkuose 
tautišką mintį. Valdžios lei
džiamam 3 kart savaitėj 
laikraštyj “Darbas,” skiria
mam darbininkams, dedami 
tik mulkinami darbininkiją 
straipsniai, rašyti Smetonos 
ir jo pakalikų. Tautiškai 
nusistačiusiems darbinin
kams įmonėse duodamas ge
resnis darbas, o kairesnių 
pažiūrų darbininkus grūda 
prie viešųjų darbų: girių 
kirtimo, kelių tiesimo ir va
saros metu į valdiškus dur
pynus. Jei kuris darbinin
kas ką nors daugiau išsireiš- 
kia ar pareikalauja, tuoj aus 
pakrikštijamas “komunis

tu” ir jei kartais ir nebūna 
teisiamas, tai vietos komen
danto parėdymu ištremia
mas į provinciją-kaimą, kai
po pavojingas visuomenei 
gaivalas. Darbininkų butų 
klausimu nesirūpinama ir 
jie gyevna kur kas gali ir 
kaip pats susitvarko.

Sunkiausioj padėtyj gy
vena dvarų-centrų darbi
ninkai. Jų gyvenimas meke
no nekontroliuojamas, atly
ginimas dėl daugumo pasiū
lų samdytis, mažinamas ir 
poilsio laikas trumpinamas. 
Retai kur dvarų darbinin
kams leidžiama laikytis 
karvė, o vieton to gauna po 
porą litrų pieno dienai. 
Avių jau niekur neleidžia
ma laikyti, užtat darbinin
kas neturi iš ko įsitaisyti 
kailinių bei iš vilnų išsiausti 
milo drabužiams, o pirkti
nės medžiagos dėl jų didelio 
brangumo, įsigyti neįmano
ma. Užtat, ypač dvarų dar
bininkai labai apskurę ir 
daugiau panašesni į baidy
kles, negu į žmones. Butai 
dvarų darbininkų daugiau
siai tik moliniai su išpuvu
siomis palangėmis, o dėl 
nuolatinės butų drėgmės, 
pavojingi žmonių sveikatai 
ir turimiems darbininko 
šiokiems tokiems baldams. 
Maistas visų darbininkų yra 
labai paprastas. Cukraus 
tik per šventes nusiperka, o 
šiaip vartojamas sachari- 
nas-cukrelis. Bloguose bu
tuose gyvenimas ir,blogas 
maistas labai atsiliepia į 
sveikatą, užtat ir paskelbta
me Lietuvos gydytojų svei
katos satistikos lape yra 
pažymėta, kad tarp darbi
ninkų labai yra prasiplatinę 
įvairiausios ligos, o ypač 
džiova, kuria serga apie 
60 nuoš.

Turiu pažymėti dar vieną 
dalykėlį: Kuomet šiais me
tais vasario men. j Lietuvą 
atvyko rusų maršalas Jego- 
rovas, jam mūsų karo vado
vybė išrodė viską kas tik 
Kaune buvo įdomesnio, net 
parodė ir pora įmonių. 
Marš. Jegorovas, be visų 
įdomybių, prašė mūsų kąri- 
ninkus, parodyti ir darbi
ninkų kvartalus-butus. Mū
sų karininkai užraudę netik 
neturėjo, geriaus pasakius 
gėdinosi, parodyti darbinin
kų lūšnas, bet ir neturėjo 
ką atsakyti. Jei marš. Jego
ro vui būtų parodę, ko jis 
prašė, tikrai būtų parsive
žęs į savo kraštą “puikų” 
vaizdą iš Lietuvos darbinin
kų lūšnų, kurios išmėtytos 
po Kauno miestą ir užmies
čius; būtų pamatęs lūšnose 
išblyškusias .moteris, vyrus 
ir pusnuogius vaikus, drau
ge gyvenančius su įvairiais 
parazitais, tarakonais ir 
baigiant žiurkėmis bei ru
pūžėmis ; būtų pamatęs mie
sto užkampiuos gaujas be
namių vaikų, kurie gyvena 
iš vagiliavimo ir iš sąšlavy
nuose išmestų valgio lieka
nų.

Mano šiame laiške apra
šytas darbininkų gyvenimas 
gal jums atrodys perdėtas. 
Užtat jei jūsų pažįstami 
vyks į Lietuvą atostogoms, 
pasakykite tegul užsuks į 
Kauno darbininkų lūšnas; 
tegul užeis į Kauno kalėji
mus (jei tik leis) į žemuti
nes kameras, ten pamatys 
išbalusius, pageltusius, di
džiausius smetoninės val
džios priešus komunistus. 
Jei toks ekskursantas galės, 
tegul nuvyksta į dvarų ku
metynus arba pas liuosinin- 
kus ir kitus darbininkus, 
tuomet jūs mane pabarsite, 
kad aš ne viską dar parašęs 
arba pats nematęs.

Kad nuraminti bruzdan
čius darbininkus, valdžia į- 
pareigojo valsčiaus valdy
bas registruoti neturinčius

Tūli karo specialistai ma
no, kad Ispanijos karas at
stūmė pasaulinį karą bent 
dviem metam. Kiti mano, 
kad jis pagreitintas ir bile 
dieną gali prasidėti. George 
Seldes rašo New > Yorko 
‘Toste,” kad Ispanijoj pasi
rodė prastai Italijos ir Vo
kietijos fašistų technika. Jis 
dalyvauja liaudiečių pusėj, 
buvo daugelyj apkasų, ma
tė mūšius ir tarėsi su karo 
specialistais, kurie iš visų 
šalių ten atvykę ir tėmija 
tą “mažą pasaulinį karą,” 
vedamą nauja technika. Jis 
daro sekamas pastabas:

(1) Italijos fašistai, per 
ilgus metus prirengti karui, 
pabėgo iš mūšių lauko.

(2) Italijos bombnešiai 
lėktuvai “Caproni” pasiro
dė prasti, o jų valdytojai 
tanKiai pamatę liaudiečius 
bėga į visas puses.

(3) Italijos * mažieji tan
kai prasti, nors jie greiti.

(4) Italijos mechanizuo
tos divizijos prastai veikia 
karo lauke.

> (5) Vokietijos , “Heinkel” 
greiti lėktuvai, bet dar 
daug pagerinimų reikalau
ja.

(6) Fašistų kareiviai grei
tai karo lauke netenka pasi
tikėjimo ir jų tarpe pasi
reiškia krikimas.

(7) Vokietijos bombne
šiai lėktuvai su Diesel mo-, 
torais buvo sumušti ir retai 
daugiau pasirodo.

(8) Komunistų propagan
da daug galingesnė už fa
šistų. Par 15-ką metų Ita
lijos fašistų ruošti karei
viai, sumušti prie Guadala
jara, patekę į nelaisvę, jau 
ant rytojaus prašė ginklų, 
kad jiems leistų stoti į italų 
Garibaldi batalioną ir kovo
ti prieš fašistus.

Seldes sako, kad jeigu da
bar Vokietija įsiveltų į ka
rą su Franci j a arba Sovietų 
Sąjunga, tai fašistai būtų 
skaudžiai sumušti. Sako, 
kad Italijos fašistai ' daug 
lėktuvų naikina ir jų vie
ton budavoja naujus. Vo
kietijos fašistai Warnemun- 
de ir Nariendene dieną ir 
naktį budavoja naujos rū
šies lėktuvus.

sutarčiai. Latviai ūkininkai 
labai brangina Lietuvos 
darbininkus, nes, anot jų iš
sireiškimų, lietuviai labai 
paklusnūs ir darbštūs.

Dar paminėtinas, pas- 
kiausiame laike, valdžios 
raginimas nemažinti gimi
mų skaičių, o kaip galint 
dauginti. Mat pradeda sek
ti Hitlerio ir Mussolinio pė
domis. Šią akciją smarkiai 
remia ir tamsybės apašta
lai—kunigai, kurie iš sakyk
lų visaip išbara tuos, kurie 
susilaiko nuo “veiskitės ir 
dauginkitės.” Retas, kuris 
ypač iš darbininkų tokiai 
akcijai pritaria, nes ir esa
masis vaikų skaičius, ypač 
pas bežemius-kumečius ir 
miesto darbininkus, yra ap
verktinoj būklėj.

Artinasi šiltoji vasara — 
vargšų motina. Nors ir lau
kia sunkus darbas, bet lie
tuvis darbininkas niekados 
nuo jo nebėga. Tuo j aus lau
ku darbininkai, klumpėto
mis kojomis sekios paskui 
žagrę, o miesto darbinin
kai, atitrūkę nuo darbo ir 
dvokiančių tepalais mašinų, 
galės įtraukti į krūtinę ma
lonaus, gaivinančio pavasa
rio oro.

Baigdamas rašyti,. linkiu 
jums visiems geriausios klo
ties.

Jūsų žinomas, 
Šešupės Banga.

vizų darbininkų įsileidimas, Lietuva, 
neatatinka tarpvalstybinei 1937, kovo 30 d.

darbo darbininkus ir jieš- 
kančius darbininkų darbda
vius. Nustatytose dienose 
turės susirinkti valsčiaus 
valdyboje užsiregistravę 
darbininkai ir darbdaviai ir 
tuomet prasidės samdymas 
arba aiškiau išsireiškus — 
darbininkų jomarkas. Ko
kios pasėkos bus iš tokio 
samdymo, parodys ateitis, 
bet iš darbininkų nei iš 
darbdavių pusės pritarimo 
nėra. Samdymas palieka
mas laisvas, t. y. galima 
samdyt, atstatyt ir pana
šiai.

Turiu pažymėti ir tai, kad 
dėl nuolat blogėjančio dar
bininkų gyvenimo, vedusių
jų tarpe, dėl skurdo, vis 
daugiau pradeda skirtis —- 
bėgti nuo vienas kito, be jo
kių persiskyrimų formalu
mų, arba kaip pas jus pri
imta tokias perskiras vadin
ti: “The poor man’s di
vorce.” Kiti, negalėdami su 
šeimomis išgyventi iš uždar
bio, verda samagonkę ir ją 
pardavinėja, arba net pra
deda vogti. Taip pat yra ir 
tokių, kurie slapta bėga į 
Latviją parsisamdyti dar
bams. Latvija pakol kas 
juos priima, bet toliau, ži-, 
noma, gal draus, nes toks be • i "I • • 1 • • 1 • “I • T •

Fašistai, Technika 
ir Karas

Vokietijos bombnešiai su 
“Diesel” motoras dalyva
vo mūšyj prieš liaudiečius 
Guadalajara fronte. Jie da
rė po virš 200 mylių į valan
dą. Ant jų užpuolė liaudie
čių greiti lėktuvai, du fašis
tų lėktuvus numušė ties 
Andujaru, tris ore sudegi
no ir keturis privertė nusi
leisti. Nuo to laiko šių fašis
tų lėktuvų karo lauke nesi
matė. Tik dabar jie pradėjo 
veikti prieš baskiečius, ku
rie neturi savo tinkamų lėk-

Sako, kad Vokietijos fa
šistų priešorlaiyinės kanuo- 
lės veikia gerai, bet tankai 
labai prasti. Liaudiečiai, 
Asturijos mainieriai, pagel- 
ba granatų ir. bombų daug 
sunaikino Vokietijos fašis
tų tankų. Vokietijos tankai 
labai prastai veikia miestų 
gatvių mūšiuose, kur liau
diečiai iš namų juos bombo
mis ir granatomis sudaužo. 
Italijos tankai ^taipgi prasti 
ir greit sugenda. Ispanijos 
liaudiečiai naudoja devynių 
tonų tankus, sako, Sovietų 
gamintus, kurie daug gere
sni už fašistinius. Ispanai 
liaudiečiai naudoja sovieti
nius lėktuvus, kurie taip 
pąt geresni.

Seldes sako, kad fašistų 
melas, būk liaudiečių tan
kus valdo rusai; juos valdo 
ispanai. Jis sako, kad lakū
nų tarpe yra rusų, bet čia 
nėra Raudonosios Armijos 
karinės dalys, o tik kaip ku
rie liuosnoriai lakūnai. Sel
des sako, kad Italija pasiun
tė ištisas keturias divizijas 
(divizija iki 12,000 karei
vių), su jų štabais, karine 
technika fašistui Franco į 
pagelbą, kad viso italų fa
šistų yra apie 80,000 pasių
sta į Ispaniją, kad Hitleris 
iš Vokietijos, siunčia atski
ras lakūnų ir armijos dalis 
fašistams į pagelbą. Kada 
tie fašistai “gauna karinį 
krikštą,” jau būna dalyva
vę mūšiuose, tai tada tuos 
traukia atgal į Vokietiją, o 
jų vieton naujus-, siunčia.

George Seldes sako, kad 
jeigu Ispanijoj būtų nors 
vienas dešimtadalis tiek So
vietų karo specialistų ir te

chnikos pasiųsta, kaip fašis- ~ 
tai sako, tai Ispanijos liau
dis jau pereitais metais, 
gruodžio mėnesį, būtų bai
gus karą — fašistus sumu
šus. Jis sako, kad Sovietų 
lakūnai stebėtinai yra ga
būs, drąsūs ir ne tik tinka
mai moka bombuoti priešus, 
mušti priešo lėktuvus, bet ir 
apsisaugoti nuo priešorinių 
kanuolių.

Guadalajara fronte, ties 
Brihuega buvo sunaikinta 
Italijos fašistų divizija ir 
dar dvi sumuštos. Čia buvo 
naudojama visa šių dienų 
karo technika, visokios rū
šies kanuolės, apie 200 lėk
tuvų, tiek pat tankų daly
vavo iš abiejų pusių. Itali
jos, Vokietijos ir Ispanijos 
fašistai kariai ir jų vadai , 
naudojo savo taktiką, o is
panai liaudiečiai prisilaikė 
Sovietų karo specialistų 
taktikos. Virš 50 liaudiečių 
bomberių užpuolė fašistus, 
metė bombas ir paleido iš 
200 kulkasvaidžių kulkų lie
tų. Tada fašistų generolas 
Franco skundėsi, kad “lie
tus kliudo.” Taip, tai buvo 
lietus, bet lietus kulkų. Čia 
ant fašistų puolė ispanai 
liaudiečiai; Tarptautinė bri
gada — sudaryta iš užsie
nio liuosnorių; belgų bata
lionas; italų Garibaldi bata
lionas; lenkų batalionas 
Dombrowskio vardo ir kiti. 
Guadalajara fronte , ties - 
Brihuega fašistai pralaimė- ~ 
jo. Ateities karo istorikai E 
daug pasimokys iš šių mū- 1 
šių. Dabartinio karo vedi- i 
me, prie šių dienų techni- | 
kos, tie patyrimai yra ne- < 
mažesni, kaip Marne upės, 1 
1914 metų, mūšiai buvo pa- t 
tyrimais pareitame kare. s

Ties Brihuega miesteliu ] 
sumušta ne kelios Italijos I 
fašistų divizijos, bet ten su- £ 
pliekta Mussolinio karo ar- 1 
mijos taktika ir strategija. 1 
Ten sumuštas Hitleris, jo 5 
“neįveikiama fašistų armi- j 
ja,” generolo Goeringo karo j 
orlaivynas. Ten sumušta c 
fašistų garbė, karinis pasi- 1 
didžiavimas. Ne veltui Mus- J 
solinis parlėkė iš Afrikos. £ 
ne veltui Hitleris tuoj aus sa- H 
vo perdėtinius pasiuntė pas ! S 
Mussolinį. Ties Brihuega j 
laimėjo liaudiečiai, laimėjo J 
nauja karo strategija, nau- £ 
ji karo ginklai. George Sel- j 
dės mano, kad tas privertė j 
Hitlerio ir Mussolinio gene- £ 
ralius štabus pamatiniai j 
peržvelgti karo technikos 1 
klausimus ir naujai ruoš- c 
tis prie karo. Jis mano, kad 1 
tas fašistus priverčia ma- j 
žiausiai dviem metam atidė- ? 
ti karą. Taip mano ir dau- 1

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

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

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

Tuojau jsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

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

bet negalima nusiraminti ir 
manyti, kad jau karo pavo
jus praėjo. Fašizmas yra 
taikos priešas, fašizmas die
ną ir naktį daro suokalbius, 
įieško naujų talkininkų, 
siunčia daugiau karo jėgų 
prieš Ispanijos demokratiją, 
gaminasi daugiau ginklų ir 
bile dieną gali uždegti pa
saulinį karą. Mes turime 
dar daugiau remti Ispanijos 
liaudį jos kovoj, dar tvir
čiau^, pastatyti prieškarinį 
v^ffimą.

Vai. Sūnus.

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

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

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

Staiga Mirė
Balandžio mėn. 12 dienos 

vakare Pr. Tautkus, gyv. žad- 
vainių km., Plungės v., bekrau
damas popiermalkes, pargriu
vo ir mirė.. Gydytojas konsta
tavo, kad esąs širdies paraly
žius.
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Puslapis Ketvirtas EATSV1 Ketvirt., Gegužės 13, 1937

Ątsišąnkimas Reikale Lietuvių Laisvama 
nių Draugijos Amerikoje

Lietuvių Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugijos 2 
kiiopos susirinkime, laikyta
me 23 d. balandžio, 1937 m., 
Draugijų Svetainėje, 4097 
Porter St., Detroit, Michi
gan, po ilgoko svarstymo 
laisvamanybės reikalų, tapo 
Užgirtas sekantis atsišaukimas:

Visi, kas iš mūsų sekame 
pažangių lietuvių judėjimą, 
tai matome, kad del stokos 
lietuvių laivamanių draugi
jos Amerikoj, daug nuken
čia abelnas progresyviškas- 
laisvamaniškas ’lietuvių ju
dėjimas, o iš to nemažai pa
sinaudoja juodasis klerika
lizmas. Per pastaruosius 10 
metų, pas mumis laisvama
nybės darbas buvo visai už
mirštas, taip kaip nieko tuo 
klausimu nebuvo veikta, o 
tas duoda progą klerika
lams be jokių kliūčių varyti 
tamsinimo darbą tarpe dar
bininkų. Mes matome, kaip 
kunigija šaukia vieną po 
kito specialius suvažiavi
mus, kuriuose verbuoja da
vatkas į kryžiaus karą prieš 
progresyv išką veikimą, 
prieš*visus tuos, kurie nepa
siduoda kunigijos koman
dai. Seniaus parapijonai tu- 

. rėjo laukti kelis metus misi- 
jonieriaus, o dabar penki 
misijonieriai nuolatinai ke- 

' liauja po lietuvių parapijas, 
ii4 po kelis sykius į metą pa- 
rapijonus • baugina nebūtais 
daiktais. Visaip baugina, 
keikia vienus vyrus, tai vėl 
vienas moteris; tai vėl visus 
sykiu keikia, prisiegdina, 
baugina ir kišenius jiems 
“išvalo.” Per du metu dar
bininkų protus migdęs nese
nai išvažiavo vienas vysku
pas, o dabar vėl su tuo pa- 
tgn tikslu atvažiuoja kitas. 
Mes Amerikos pažangūs.4ie* 
tuviai, tą visą blogą matyda- 
ųįd, negalime ilgiaus ramiai 
sėdėti ir tylėti, kuomet ku
nigija, po popiežiaus ko
manda darbuojasi, kad vėl 
grąžinti inkvizicijos laikus. 
•Kiekvienas iš mūsų, kuris 
tik mylime tikrą mokslą, 
pąžangą bei kultūrą, turime 
stoti į darbą, ir parodyti 
darbininkams to skelbiamo 
kryžiaus karo tikslus, ir ki
tus “dvasiškus tėvelių” dar
bus. Bet kol mes patys esa
me neorganizuoti — išsi
sklaidę, tartum to pasakiš
ki) Grigo bitęs, tai to pada
ryti negalėsime.

Todėl mums Amerikos 
pažangiems lietuviams dar
bininkams, profesionalams 
ir biznieriams yra būtinai 
reikalirfga laisvamanių kul

tūros draugija, kuri mus vi
sus (apart fašistų ir jų sim- 
pątikų), — jungtų į bendrą 
laisvamaniškos kultūros 
dąrbą, ir suartintų mūsų 
draugiškumo santikius ko
voj sū klerikalizmu. Tąnkiai 
mes rūgo j ame ant mūs pro
gresyvių profesionalų ir bi
znierių, kad jie perdaug gi-

kalingą draugiją, tai Lietu
vių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugiją. Šitos 
draugijos 1-ma kuopa buvo 
įsteigta Chicago j (Roselan- 
de) prieš du metu ir gerai 
darbuojasi. Gi pereitą vasa
rą, laike Lietuvių Kongreso 
Clevelande, Ohio, ir laisva
maniai turėjo savo sesiją, ir 
išrinko šitai draugijai cen
tro komitetą, sutvarkyt 
draugijos reikalus, tVert 
naujas kuopas, ir tam pana
šiai. Iki šioliai turime ketu
rias veikiančias kuopas: 
(tris Chicagoj, ir 2-rą kuo
pą Detroite). Tai labai ma
žai nuveikta. Gal dėlei to 
kiek galjma būtų kaltinti ir 
Centro Komitetą, bet dau
giausia tame kalti tai kolo
nijų'' gabesni laisvamaniai 
veikėjai, kad nepasirūpina 
suorganizuot savo kolonijoj 
laisvamanių kuopos. Drau
gai laisvamaniai! Taip to- 
liaus neturėtų būti, nes toks

apsileidimas nepateisina
mas. Visose didesnėse kolo
nijose būtinai pasistęngkite 
suorganizuot po L. L. E. K. 
Draugijos kuopą. Reikale 
informacijų, kreipkitės pas 
Centro Sekretorių šiuo ant
rašu: Dr. A. L. Graičūnas, 
3310 So. Halsted St., Chica
go, Illinois.

Gi detroitiečiai, ir arti
mesnių miestų draugai, no
rėdami gauti informacijų 
arba patarnavimą-pagelbą, 
nuo 2-ros kuopos, tai kreip
kitės šiuo adresu: A. M. Me- 
telionis, 7747 Navy Ave., 
Detroit, Michigan.

Dabar visiems reikia 
kreipti didžiausią domę į 
organizavimą naujų kuopų, 
kad apie ateinantį rudenį 
būtų galima sušaukti kuopų 
atstovų suvažiavimą, ir pa
matiniai sutvarkyti draugi
ją.

Todėl, draugai ir draugės 
laisvamaniai, į darbą orga
nizuot laisvamanių kuopas!

L. L. E. K. Draugijos 
2-ros Kuopos Valdyba:

A. M. Metelionis, Pirm. 
M. J. KemeŠienė, Sekr.
M. J. Masys, Fin. sek.-ižd.

Streikų Banga Kietosios Anglies Lauke

Darbinink. Problemos
drių darbininkus. Kas iš tokio 
organizavimo išėjo? Ugi fias
ko. Mašinistai Stanley Works 
šiek tiek laimėjo, bet molde- 
riai nieko. Kai kurie gavojš- 
vyti iš darbo. Tai toks fand- 
rių darbininkų buvo laimėji
mas. Juos kiti darbininkai 
negalėjo užtarti, nes jie nebu
vo organizuoti. Tokiu būdu 
unija tuojau pakriko^ Darbi
ninkai dar ir šiandienų, keikia

Kovojama už 7 Valandų 
Darbo Sistemą

Wilkes-Barre, Pa. — Kaip 
žinoma, nuo geg. 1 d., pagal 
pasirašytą kontraktą, visame 
kietųjų anglių lauke angliaka
siai turi pradėti dirbti 7 valan
dų darbo pakaitomis ir 5 die
nų savaite. Penkių dienų dar
bo savaitė baronams ne baisi, 
nes industrija apverktinai šlu
buoja ir tą veik visi baronai 
pasitiko be pasipriešinimo. Bet
7 vai. darbo diena, jau “pra
žūtis” ir vįisi šoko, kaip ant 
meškos. Visos, didelės ii’ ma- 
žos, kompanijos verčia dirbti
8 vai. už 7; visos, jeigu negali 
priversti darbininkus išdirbti 
visą aštuonių valandų, verčia 
dirbti pusę valandos, 15 minu
čių ir panašiai. O naktinės pa
kaitos darbininkų neleidžia į 
mainas be to laiko, kada leis
davo dirbant 8 valandas (ne
kurtos komp. pradžioje leido 
valandą anksčiau, bet už po
ros dienų (jave seną patvarky
mą).

Šitokiai padėčiai besivys
tant, kompanijoms beerzinant 
darbininkus, darbininkai tuoj 
sukruto. Spjovė ant bosų rei
kalavimų ir išdirbę 7 valandas 
metė darbavietes ir namon. 
Naktiniai, neleidžiami į mai
nas tuo laiku, kada dieniniai 
apleidžia darbą, pasekė dieni
nius ir mitingai įvyko. Mitin
guose nutarta griežtai kovoti 
už kalbamą darbo laiko siste
mą. Pasekmėj to, reikėjo grie-

btis streiko įrankio. Tuos įran
kius dabar laiko 1800 Susque
hanna Collieries komp. darbi
ninkų, dalis Lehigh Valley. 
The Pittston komp. Ewen ka
syklų darbininkai, 1400 jų, 
laimėjo po to, kaip vieno šaf- 
to naktinis šiftas nuėjo na
mo ir sekantį rytą nutarė 
streikuoti visas lokalas. čia 
kompanija pasidavė greit, nes 
pamatė, kad darbininkai juo
kų nekrės. Kehoe-Berge komp. 
darbininkai, Pittstone, ir 
Pompey komp., Jessupe 
(Scrantone), darbininkai mi
tinguoja ir rengiasi streikan. 
Visur kova už darbo laiką 
verda.

Tik Reikia Pradžios
Tūlą laiką šioje apylinkėje 

angliakasiai snūduriavo, į savo 
reikalus mažai kreipė atydos. 
Bet va, dabar, kada kompani
jos užlipo ant “kornų” kalba
mame klausime, tai visi ir visur 
pabudo. Kalbamasis klausi
mas jau ne vienintelis. Jau da
bar kalbama, kad kompanijos 
bus reikalaujamos mokėti už 
sugaištą laiką taisymui maši
nų; kad komp. turės pristaty
ti dalis mašinoms; kad komp. 
turės mokėti už laiką mamo
se, jeigu ir nebus liodavimui 
karukų.

žinoma, kad tą atsiekti— 
reikės kovoti. Bet reikės kovo
ti ir kovosim, jeigu nenorime 
tęsti vergovę.

Požeminis.

Fašistai-Trockistaį Buvę 
Suėmę Ispanijos Prezid.
Paryžius, geg. 11. — Fa

šistai su tfoękistais, veikda
mi anarchistų vardų,’ ke|u- 
riąs dięųas laikei Ispanijos 
prezidentą M. Aząpą kaip 
kalinį Barceloųos priemies
ty j, iki jį išlaisviųo liaudię- 
čiai,’— sako New Yo'rką so
cialistų veikėjas Sam Ba
ron, atvykęs iš Ispanijos į 
Franciją. Ispanijoj jįš ap
lanke amerikiečiiį Dėbso 
Brigadą, kariaujančią prieš 
fašistus.

«00M LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

SalSs del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susitfnkimų ir 
tt. Puikus steičiua. sų naujau
siai įtaisymais, keturios bolių 

alleys.
RAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847 
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Lewiston ir Auburn, 
Maine

Dr. Herman Mendlowitz
., • < • . J <

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
1 * YT •. >

nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vakare

NEUflMQMJS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Rampas E. 23rd St.

Traukiu paveikslus famllijtj, ves
tuvių, kitokių grupiy ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus ■ pavėiks- 
lua ir krajayu, 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei 
kalui esant b i 
padidinu t o k i < 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi ' atmalia 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe EiastėVn Pirk‘ 
way ir Chauncey stočių BMT Line

BROORLYN, N. T. ‘ 
Tet: GĮenmore 5-61IĮ 
f ♦ * ♦ * * f** ’ » • • ’

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ ApTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

87Q1 JOS CAMPA U AYR, , MICH.
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sos aikštės pristatytos. ^Jikras 
vaizdas apgulos stovio ir, ro
dos, kad jau čia pat ateina 
kokios nors svetimos šalies ar
mija, kuri užpuls ir žudys pa
silikusius arba iš kitur atvež
tus skebapalaikius.

Bet už dyką jų buvo lauki
mas, svetima armija neatėjo. 
Keletas darbininkų ir merginų 
po vieną pasiskirstę vaikšto 
ir iš palengvo apžiūri, kiek 
dar yra skebų pasilikę dirbtu
vėse. Jeigu tų skebų nebūt 
įikę, tai jau senai būtų buvęs 
streikas laimėtas ir nebūt rei
kėję darbininkams kraujas lie
ti, kalėjime sėdėti ir visokį 
persekiojimai kentėti. Bet ne
žiūrint visų sunkenybių, strei
kas tikrai bus laimėtas. Kaip 
mafos, streikas eina prie per
silaužimo. Nes kulkasvaidžiąi, 
granatos, bombos nesuvarė 
darbininkų į dirbtuves ir visi

! str eiki ertai laikosi taip stip
riai, kaip Gibraltaro uola.

I O dar buvau pamiršęs. 
, ,policij a pranešė, 

kad Venus ir Lown dirbtuvėje 
radę dinamito bombą, bet ne
suspėjus plyšti. Turbūt vięnas 
šnipas padėjo, o kitas greit 
atrado.

Gamtos Sūnus.
Nuo Red. Per mūsų neapsi

žiūrėjimą ši korespondencija 
buvo suvėluota. Jį buvo rašyta 
laike to istorinio streiko.

Du Dideli “Laisves” Piknikai
Artinasi mūsų didieji piknikui. 4-tą dieną liepos 

(July) “Laisvės” piknikas Jjus BrooĮdynę ir pačią 
dieną bps Maynard, Mass. Jau esame prašę, bet ir 
vėl prašonje Nęw Yorko ir Bostono apielinkių drau
gijų minetorn dięųąm njęko nerengti ir jų narius 
kviečiame į “Laisves” piknikus.

Abiejų piknikų bilietai greit bus gatąvi ir juos ręi- 
kes platinti išanksto. Prie įžangos bilieto yra skiria
mos ir pinigines dovanos, taip kaip bįųlayą kitąis 
metais. Ypač Bostono apylinkės piknikų lankytojai 
turi daug pręgos, nes yra skiriama 36 piųigĮnių do
vanų prie įžangąs bilieto.

“Laisvė’^ yra pažangiosios lietuviu liaudie dien
raštis Amerikoje. Ji gina reikalus visų stambaus ka
pitalo išnaudojamųjų sluoksnių; darbininkų, smulkių 
bizpierių, profešioųąlų įr smulkių fąrmerįų. Tip visi 
slųąksųįai privalo reipti “Laįsvę”. Darbuokimės vi$į 
kad šie “Laisvės” piknikai būtų sėkmingi.

Kiekvienais metais Į “Laisvės” pikniką Brooklyne 
atvąžįųpją daug jos šįrdingų rėmėjų iš kitų miestų, 
šipipęt sypcių iš tolimesnių miestų turėtų būt dar 
daugiau, nes po pi)Fpįko ant i7t°jąiĮS bp§ ^vęnijp. Tai 
bus proga pamatyti New loykų mipstą, pasipmpdyti 
atvirose jurose ir svarbiausia, dalyvauti savo dien
raščio piknikp, suvažiuoja tūkstančiai žmonių.

Mąynarde, Mass., Vose Pavilion Pąrk, yra pui
kiausia vieta piknikam. Aplinkui ppiįcih 
pasivaikščiojimui, labai gražus ežeras pasijpąųdy- 
ti, gera §alė šokiam ir visi patogumai patarnauti ren
gėjam sų gėripjąis įr valgiais. Todėl čia į “Laisves” 
pikpįkus žpionės važiuoja su džiaugspių kiekvienas 
savo Lrūt||Įėje.

“Laisvės” piknikuose, Brooklyne ir Mąynarde da
lyvauja tukpianpiai žmonių. Suvažiuoja paremti savo 
dienyąstį, pasimatyti sp daugęlįu bendros idėjos žmo
nių iy įsigytį plačios pažinties. Ypač daug jaupimo 
dalyvauja “Laisvės” piknikuos?, įr |ąį labai pųupįpga 
jaųpimųį įapjiyti “Laisvės” parpųgįipH^ tai gerbu
sias būdaš įsigijimui Platesnes pažinties.

žinokime, jog “Laisvės” piknikai Brooklyne ir 
Maynarde bus 4-tą dieną liepos (July). Brooklyne 
pikpikUs bus UĮpier Park BĮųsic JTaJl. čia grįe$ ęįvi 
orkestro^ įvąįyius kavalkus šokiapi* Syetairie 
—net 2*000 porų gali šoktį yieiųi layfyi. O Bęstono 
apielinkės draugijų rengiamas “Laisvės” naudai pik
nikas bus Vose Pavilion Park, Maynard, Mass. Apie 
Šį parką kąlbejome anksčiau, kaįpo ąpie nepap^astųi 
grąžįą piknikam yietą.

Į šįųps “Ląisyės” piknikus reikią įš anksto r#lgtį&. 
Iš anksto reikia samdytis busus ir iš anksto orgąni- 
zųotis yažiuoti. Dabar jau laįkąs tam darbui ruoštis. 
Keikią sudaryti gražias grupes iš kiekvįėno artimes
nių ipbstų ir miestelių. Kad "Ipaįsvlr niknilcąi bųyų 
dideli npt blogįąusiąis krizio metais, |ąi šiemet, Įfiek 
tiek pagerėjus laikam, mūsų piknikai tųrj bftt <?ar 
didesni.

pridėti
Ąuburno

Turiu dar truputį 
apie Lewistono ir 
miestų vietinę valdžią. Lewis
tone miesto valdžia yra kana- 
dinių francūzų rankose, nes 
visi septyni aldermanai ’ yra 
francūzai, kurių penki yra če- 
veriykų dirbtuvių darbininkai. 
Lewistone streikuoja penkių 
čeverykų dirbtuvių, darbinin
kai. Lewisfone nėra nei state 
policijos, nei milicijos, tvarką 
prižiūri Lewistono miesto po- 
licmonąi, leidžia čeverykų 
dirbtuves pikietuotį po aštuo
nis cjarbininkus pikiete visai 
prie dirbtuvių vartų. O toliaus 
nuo dirbtuvių gali pikietuoti . 
kiek nori. Balandžio 25 d. lai
ke didžiojo mitingo Lewiston 
City Hali, atėjo ant estrados

taip: Jūs, streikuojanti darbi
ninkai, darykite susirinkimus 
miesto svetainėje, kada tik 
norite, jums svetainės durys 
niekados nebus uždarytos. 
(Mat, teisėjas Manser savo 
“injųnctionc” patvarkė, kad 
susirinkimai publiškose vietose 
turi būt uždaryti).

Dabar apie Auburn miesto 
valdžią, šio miesto valdžia yra 
100 procentinių amerikonų 
rankose. Ir ve kaip ta valdžia 
veda tvarką: Ęalandžio 26 d., 
4 vai. po pietų, išėjau pasidai
ryti po miestą (šiame mieste 
streikuoja dirbtuvių.) Au
burn miestas pasirodo tikra 
karo stovykla. Ant kdžnos 
gatvės kertės stovi po 12 mi- 
licijantų, apsiginklavę nuo gal
vos Įigi kojų; viduriu gatvių 
ir šaligatviais maršuoja eilėse* 
po du $tate policijantai 
(troops). Nueinu prie Cush
man Hoįis čeyerykų dirbtuvės, 
prie kurios kruvinojoje surė
do jė (bal. ’21 d.) ištiko smar
kus susikirtimas, apie kurį jau 
seniau rašiau, čia viename ir 
kitame gale dirbtuvės ir ant 
gatvių kerčių stovi po šešius 
trokus, kūriė pilni prikimšti 
.milicijos. Iš trokų pro tam 
tikrus ląpgęlįus iškišti galai 
k u J k a s v a idžių (mąchinė- 
guns), prie kdžnų šešių trokų 
stovi po vieną kariškos ligo
ninės ambulanšą. Policijos, 
State policijos,’ ir milicijos'vi-

4 < t • • « « • . |

NEW BRITAIN, Conn.— 
Nelabai senai būdavo kai ku
rie žmonės kalba šitaip: “Kas 
šiame mieste tuos atsilikusius 
darbininkus galėtų suorgani
zuoti, kad jie nesupranta, kas 
yra unijos ir jų nenori.” Bet 
tos kalbos pasirodė bevertės. 
Dabar tartum kokia viršgam- 
tiška jėga veikia ant darbinin
kų, visi ir visose dirbtuvėse, 
kurią tik paimsi, darbininkai
organizuojasi. Kiekvienoje unijų vadus, kad duokles iš- 
dirbtuvėje komitetai, tartum ! rinkę apleido jus. Tačiau Lan- 
vorai pina tinklą. Tie komite- 1 derio fandrės molderiai jau 
tai kas diena ir net kas minuta 
neleidžia veltui laiko, bet or
ganizuoja unijas. Ne už metų 
kitų, bet už keleto mėnesių lai
ko matysime New Britaino 
-miestą šimtu procentų unijinį 
miestą, v

Iš karto manyta, kad dide
lėse dirbtuvėse darbininkai negali atsiekti. Kadangi Ega- 
bus sunkiau suoi’ganizuoti, ne- ■ nas kalba apie ištraukimą dar
gu mažose. Čia praktika paro- bininkų iš C.I.O., tai reikia ti
de, kad didelėse dirbtuvėse kėtis, kad darbininkai jam’ at- 
darbininkų organizavimas len- sakys, jog laikysis vienybės,

j sulyg to posakio: “Kur vieny- 
_ Ir nėra vilties 

Eganui laimėti darbininkus, 
nes jis eina pėda pėdon su 
Wm. Greenu, kuris pasikėsino 
dešimt didelių unijų išbraukti 
iš Amerikos Darbo Federaci
jos už tai, kad jos stoja su 
Industrinio Organizavimo Ko
mitetu. Tai skaldymas darbi
ninkų spėkų.

Stokuoja Namų
Krizio laike bankam pateko 

visokių namų, gerų ir ’ senų, 
sulūžusių. Senų netaisę, bet 
nugriovė, o kituose randaunin- 
kam kelia randas be susimy- 
lėjimo. Tuomi rieškučiom že- 
riasi pelnus, žinoma, kelia 
randas ir šiaip namelių savi
ninkai. Tad randauninkai de
juoja, kad rancjos labai bran
gios. Namų irgi stoka. Ban
kai norintięm statyti namus 
neduoda pinigų ant mortgičių,’ 
mat, nori pirmiau išparduoti 
atimtus iš žmonių namus.’

Nesenai laikraštyje pasiro
dė paskelbimas, kad namas 
yra ant išrandavojimo, tai per 
vieną vakarą pas stubos savi
ninką 54 šeimos kreipėsi gau
ti tą namą gyvenimui. Dauge
lis kreipėsi pas miesto merą, 
kad jis darytų žingsnį dė| pa
dauginimo namų. Bet jis gud
rus paųįtštjš. Jis parėįškė, kad 
savininkam sarmata imti dide
les randas ir tiek. Vadinasi, 
kaip bankai griežia, taip mies
to meras šoka. Jo toki išsireiš
kimai rodo, kad miestas nie
ko nedarys dėl statymo naujų 
namų.

Mike Karbanik Nusižudė
Karbąpik per ei|es metų, 

buvo bedarbis. Jis savo laįkū 
biivo artimas dąfbinirikų ju
dėjimui. Atmenu,' kaip' jį po
licija areštavo už dalinimą la
pelių prię dirbtuvės.' 

’ Kaip tisi‘bėdąr|)įai gavo lar 
b ai prastą niaistą, taip’ ir M ai-

C.1.0. unijoj ir C.I.O. vadovy
bėje sykiu su kitais darbinin
kais gerokai laimėjo. O tai tik 
pirmas “raundas” kovos are
noj.

» k
šis įvykis, kai pirštu parodo, 

kad Egano vadovybė sugedus 
ir prie jos darbininkai pieko

gvesnis.
“Laisvėje” biskutį buvo ra- be, ten galybė, 

šyta apie Landerio dirbtuvės 
darbininkų laimėjimus, bet jie 
nebuvo suminėti pilnai. Ten be 
streiko laimėta šie dalykai: 
pripažinta unija, pakelta al
gos ir išreikalauta apmoka
mos va k ac i jos. Dabar uniją
drūtėja.

Corbin dirbtuvės organi
zavimas eina prie užbaigos. 
Kompanija pamačius, kad 
unija įsigalės, be reikalavimo 
pakėlė darbininkam algas, 
primesdama vieniem po centą 
daugiau, kitiem mažiau.

Kaip tai malonu matyti dar
bininkus taip sparčiai organi
zuojantis, rodos, visiems reikė
tų tik džiaugtis tuomi. Bet ne 
visiem džiaugsmas ir iš darbo 
žmonių pusės. Štai Amerikos 
Darbo Federacijos valstijos 
sekretorius John Egan išėjo sų 
pareiškimu, kad būsią deda
mos pastangos ištraukti darbi
ninkus iš C.I.O. Conn, valsti
joje. Kodėl jau taip? Jo už-’ 
tarėjai aiškina, kad Middle
town, Conn., -Remington Rand 
dirbtuvės darbininkai buvę 
kaip ir ant industrialio pama
to suorganizuoti. Ten darbi
ninkai jau virš metas laiko iš- 
streikavo, girdi, bet nieko ne
laimi.

Nežinia, ar randasi tokių, 
kurie tokiom kalbom patikėtų; 
Bet štai kame priežastis (o 
nelaimėjimo Remington Rant} 
dirbtuvėje pasireiškė: prasti 
vadovybė. C.I.O. vadovybėje 
kąnderio darbininkai vos spė
jo susiorganizuoti ir kaip be
matant atsiekė gražius laimė
jimus.

Iš netolimos praeities žino
me, kaip New Britaine Eganas 
darbininkus organizavo. Jis 
paširinko Stanley Works dirb
tuvę ir ten sutvėrė unijos gru
pelę iš mašinistų. Vėliau pasi
rinko dar ę^vi dirbtuves,* k|i-

r<T
jį
i.

imųiuojasi su klebonijomis, 
ir tam panašiai. Gi turint 
laisvamanių draugiją būtų 
galima daug šito blogo pa
taisyti. Taipgi, per šią drau- 
gįją mes galėtumėm daug 

^paremti finansiniai ir ki
taip mūsų idėjų' brolius, 
kenčiančius po klerikalizmo 
mngu Lietuvoj, žodžiu sa
kant, šita draugija mums 
rėikalinga, naudinga, ir ji 
mpštų daug gero darbinin
ku judėjiipe. Šitą draugija 
sji savo darbu nebus ant ke
lią bei vienai iš esančių pro- 
dtesyvių draugijų, nes ji 
3 rbs tik tą darbą, kurio iki 
šfol niekas nedirbo. O to 
®rb° randasi daug, ir jo 
tpliaųs taip palikti kaip kad 
buvo iki šiol, — negalima. 
/ įteikia pasakyti, ~ kad jau 
mes turime taip mums tei- rioše"bandė sūorganižiioti fan-

vienas aldermanas ir pranešė I ši diena
4- i -w-k • Inn Iru m n nri fiHvhl
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Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS 
BALZAMUOTQJAS

Patarnauju visiems be shirtu- 
< mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam' reikale.1 Raįnos ' 
r r’"'r '' feknos.-- 'f " 1 
Ateikite įr persitikrinkite.

337 Union Avenuę
Brooklyn, N. Y. ’

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Uijion Avenuę.

4

kė. Iš to jam pradėjo sveika
tą nykti. Vėliau įsimetė sumi
šimas galvon ir vieną gražią 
dieną gesu atsiėmė sau gyvy
bę brolio kąmbųryj^.

Iš tautybės buvo ukrainietis 
ir apie 48 metų ’ąm^įaųš.

C. I. O. Draugas.

...........t4--------------------------.■■

“MI3YŠS” 4p^|NiswpnĄ.

W t Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA ĄVĘ.
PfM For<?rt

WOODHAVEN, L. L, įf. Y.
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Chester, Pa.
Literatūros Draugijos 30 kp. 

pereitam susirinkime nutarė 
padaryti draugišką išvažiavi
mą ant tyro oro, kad pakvė
pavus ir pasidžiaugus gamtos 
grožy bo. Būkite visi pasirengę 
dalyvauti, kada komitetas pa
kvies.

Taip pat kuopos nariai nu
tarė visi dalyvauti tarptauti
niam koncerte, rengiamam dėl 
Ispanijos demokratijos gelbė
jimo. Koncertas įvyks gegužės 
16 d., 7:30 vai. vakare, Odd 
Fellows’ svetainėje, 8th St. ir 
Sproul St. čia loš lošikai ir 
kalbės kalbėtojai. Raginame 
Visus lietuvius dalyvauti.

Taip gi kuopa nutarė per
mainyti laiką kuopos susirin
kimų—tiktai vasaros sezone, 
būtent, susirinkimai įvyks aš
triai 10 vai. ryte pirmą sek
madienį kiekvieno mėnesio. 
Visi kuopos nariai įsitėmykite 
ir dalyvaukite ateinančiam su
sirinkime, kuris įvyks Lietuvių 
Kliubo knygyne.

Kuopos Narys.

irkilus karui, Lietuva vėl turė
tų progos ponus pakrapštyti 
iš Vilniaus krašto, o darbo 
liaudis nusikratytų fašistinio 
jungo.

Kvebeko pro v. premjeras 
Dupesci, sako, buvo prisakęs 
kapitonui nuimti nuo laivo So
vietų valstybės vėliavą, (gir
di, ji raudona). Bet laivo kapi
tonas jo nepaklausė, girdi, 
tuom valdo Ottawa, o ne Mon- 
trealas. Paskiau premjeras 
buvo sudraustas savo ponų ir 
atmainė įsakymą. Jo reikalavi
mas yra išstojimas prieš fede- 
ralę valdžią, jos biznį su 
Sovietu Sąjunga ir tarptau
tinius laivų įstatymus.

Užkviesti laivo darbininkai 
dalyvavo lietuvių ir rusų dar
bininkų parengimuose.

Vietinė, ypač fašistinė spau
da mėgino diskredituoti Sov. 
Sąjungą, laivo aprašymu, bet 
tas jai išėjo nevykusiai.

Str-rius.

Toledo, Ispanija, geg. 11. 
—Fašistai sako, kad jie at- 
mušę liaudiečius nuo Toledo 
ir padarę jiem didelių nuos
tolių. ♦

Draugijų Adresai, Kurios 
run Laisvų uz urganų

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Lewiston, Maine

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Pranešimas Delei “Laisves” 

Pikniko Philadelphijoj
ALDLD 6-to Apskričio ir kitų mū

sų organizacijų ribose yra šaukia
mas svarbus susirinkimas ant šio 
ketvirtadienio, 1*3 d. gegužes, 735 
Fairmount Ave., Liaudies name, 8 
vai. vakare.

Šiame susirinkime, apkalbėsime, ko
kias dovanas duosime “Laisves pik
nike. Parkas jau paimtas. Jei su
spėsime, išduosime “Laisvės” ban- 
kieto raportą.. Draugai iš Chesterio, 
Camdeno ir artimesnių kolonijų 
stengkitės dalyvauti šiame susirinki
me. Čia bus ir d. P. Buknys iš 
Brooklyn©. Daugumas protestuoja 
šaukti susirinkimą sekmadieniais, pa- 
galiaus jau piknikai prasideda. Phi- 
la. Organizacijų Veikiančio Komiteto

Valdyba.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES, 
GAKUNEK, MAoa. VALDkJiA

Pirm. A. Grubmskua, 182 Washington SI.
V. Pirm. K. Balsevičius, lu Cruwiord St, 
Fin, ibekr, K, bimKuiias,

K. E. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Kanus, 143 Mecnanic St. 
Izdm, J. Vaitiekus, loo Waveriord St. 
Kasu* glob. j, Bekečinskus, Kogan St.

ir J, Jokubenas, 228 Pine St.
Maršalka, V. Genis, 10 Wright St.

V ui Gardner, Maas.
Ligonių globėjai J. ANDRU8KA, 1351 

Broadway Ave. N. W.
AL VAZN1ENĖ, 1826 McReynolds Ave.

N. ,W. --------------
Bzenitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 

Ave. JN. W.
Truslistai:
T. RAS1KĄS, J. JURGAITIS, J. RU

ZIN SKAS, S. KARS1KAS, T. KLOSE V1C1A.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. jAKIMAVIČIA, M. ŽIŪ

RĮS. iė
uraugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 

menesio antrų uturnuikų, suvam name, 1067- 
os uam iton Avė. N. W.

KUCilK^lKK, A. I.
L. L>. E. nuubu VALDlBUb

Aft 1 KASAI;
Pirmininkas Buguliški* P., 

1120 North Street 
Pirmininko pageibininkas, žirgulis. P., 

oz Dale Street
Protokolų raštininkar Gendrenas, b.,

67 Uutier Street 
Pinamų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.. .

GRAND RAPIDS, MICH.

Minersville, Pa.
Paremta Svarbūs Reikalai
Balandžio 18 d. susirinkime 

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 14 kuo
pa padarė tris svarbius tari
mus, kuriuos būtinai reikėjo 
anksčiau paskelbti spaudoje, 
bet dėl neapsižiūrėjimo nebu
vo padaryta. Kuopa nutarė 
paremti pinigiškai sekamus 
reikalus: Pasveikinti “Vilnies” 
suvažiavimą su $3, paremti 
planuojamą leisti jaunuolių 
anglišką žurnalą su $5 ir Is
panijos liaudies kovotojus su 
$5. Aukos jau pasiųstos į pa
skirtas vietas.

A. Kazakevičius.

Per draugo V. Andrulio 
prakalbas, geg. 1 d. rinkta au
kos dėl Ispanijos Liaudies ko
votojų. Aukojo po $1.00: J. 
Plondunis, J. Krapaviskas, A. 
Apšegienė ir J. Liaudanskas; 
po 50, K. Kukis, R. Šileikienė,
J. Malinauskienė, K. Steponai
tis, O. Konešauskienė, K. Kal
velis, A. Drejeckis, P. Wild- 
nar, J. Antanaitis, P. Zurkaus- 
kas, L. Zurkauskienė, A. Kau- 
lakis, S. Eismontas; 30 
centų aukojo J. Apšega; po 
25c. J. Plušas, H. Žilinskienė,
K. Balikanis, O. Byraniene, J. 
Laučienė, A. Laučas, K. Salo- 
manas, F. Apšega, A. Baltru
šaitis, J. Žilinskas, d. Vaito
nis, L. Valis ir A. Steponaitie
nė. Viso aukų $15.29.

Visiem aukautojam tariam 
širdingai ačiū.

31 kp. ALDLD Sekr.,
A. Kaulakis.

GREAT NECK, N. Y.
Gegužės 16 d. įvyks linksmas kon

certas KasmoČių Svet., 91 Steamboat 
Rd. Šį koncertą ruošia Pirmyn Cho
ras. įžanga 50c. šokiam 40c. Vai
kam 20c. Pradžia 5 vai. vak. Loši
mas prasidės lygiai 6 vali vak. Bus 
puiki koncertinė programa, šokiams 
grieš Wm, Norris orkestrą. Kviečia
me visus Great Necko ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame koricerte ir išgirsti 
puikią programą. Kom.

(113-115)

Montreal, Canada A.P.LA. REIKALAI

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5-ta kp. rengia gegužinį pik

niką, kuris įvyks 16 d. gegužės, Mi- 
kolaičio ūkėje. Įžanga 25c. Prie įžan
gos bus duodama 5 dovanos. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlumai nak
ties. Bus gera orkestrą šokiam. Kel
rodis: automobiliais važiuokit Frank
ford Ave. iki City Line. Už tiltuko 
tuojaus sukit po karei į kelią 
Knightš 2d. Tėmykite iškabas. Gat- 
vekariu: imkite No. 66 prie City 
Line; iš ten būsite nuvežti į parką. 
Programoj dalyvaus ir Lyros Choras.

Kviečiame visus dalyvauti.
(113-115)

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos1 1936 Metams Valayoa.

Pirm.—A. J. KarėcKas,
730 Nasons St.

Vice Pirm.—L. Arminas,
1010 Hamilton Avenue

Užrašų Sekr.—G. Geigota,
19 Hale Street

Turto Sekr.—A. Daukša,
1131 walker Street

Iždininkas—A. Adomaitis,
448 W. Leonard Street

Lig. Komitetas—A. Garoanauskas, 
1108 Kliza.betn Avė.

V. Gelgotiene, 19 Hale Street
Trusto Sekr.—S. Vilkumutė,

718 Richmond Street
Revizijos Komisija:
A. Senkus, A. Garban,
A. Laoanskienė.

"WixonVliiici-L
D.L.K. Keistučio Draugijos Valdyba 

1935 metams.
Pirm,'P. Gyvis, 7143 Mackenzie Ave.
Vice-pirm. H. Jakštiene

14bii Junction Ave.
Fin. Rašt. A. J akstys

1402 Junction Ave.
Nut. Rašt. J. Overaitis

4039 Brandon Ave.
Iždininkė Eva Vėgėlienė

771b Dayton Ave.
Iždo globėjai: P. Petruėionis,

7527 lappan Avė.
M. Aranskienč

5260 Lumley Ave 
J. Overaius, Nut. i\ast.

Ant Sovietų Laivo 
“Sevzaples” _ .

Šiomis dienomis čia lankėsi 
Sovietų laivas “Sevzaples”, 
reiškiąs “šiaurvakarinis raiš
kas.” Laivas 5,500 tonų įtal
pos medžio vežiojimui,' varo
mas disel motoru, pabudavo- 
tas Sovietų valdžios Lenin
grade Atvežęs Sovietų anglį ir 
paėmęs kviečius Holandijai, 
grįžta atgal.

Daug žmonių aplankė laivą, 
pasiįdomauti apie Sovietų Są
jungą su jos pačios įkūrėjais 
darbininkais.

Laivo įgula susidėjo iš 31 
asmens, gan mandagi ir 
džentelmeniškai d r a u g iška, 
net ir su labai “neaptašytais” 
svečiais apsieina pakantriai, 
švelniai. Diplomatiškai gudrūs 
kalboj, nors politika jiems yra 
uždrausta kalbėti.

Tai milžiniškas skirtumas 
nuo buržuazinių laivų įgulų, 
kur darbininkas yra rabotas- 
pastumdėlis, o čia jis yra kon
trolierius viso laivo ir paties 
kapitono teisėjas, jei jis elgsis 
sabotažuojančiai, žalingai.

Lankytojams visur liuosa 
žiūrėti, plačiai paaiškinama 
viskas. Kapitono kajutėj prie 
vairo darbininko užklausus, 
kaip reikia vairuoti ir kelias 
per‘jūras surasti, jis kaip ir 
kapitonas man prie būrio kitų 
viską supažindino; kaip, sulyg 
plano ir kompaso surasti ke
lias ir saulės jūroj vieta, gra- 
dusų reikšmė nuo magnetinio 
poliaus pasisukimų bei kompa
so kryptis ir kt. Mat, pasiliuo- 
savęs darbininkas savo klasės 
broliui po kapitalizmo jungu 
velija kuogeriausio.

Mašinerijos vieton be pa
lydovo neleido, esant užim
tiems darbininkams, tenai bu
vo tuščia.

Darbininkai dirba 8 vai., 
šeštą dieną poilsis. Gauna 600 
rublių ir daugiau algos į mė
nesį. Turi savo laikraštį

Užklausus, kas laimės Ispa
nijoj, tvirtai atsakė, kad lai
mės darbininkai. Pabrėžė, kad 
Sovietai geruose atsinešimuose 
link Lietuvos ir kitų Pabaltės 
respublikų, bet labai prastuose 
link Lenkijos, reiškia, anks
čiau ar vėliau Lenkija mėgins 
iŠkPSsti prdvdkdciją sii kittj 
pagelba prieš Sovietų Sąjungą

APLA CENTRO. KOMITETO 
RINKIMŲ PASEKMėS

APLA. Centro pakviestų 
kuopų atstovai gegužės 7 per- 
žirėjo galutinus Centro Komi
teto rinkimų balsavimus ir su
rado, kad sekami kandidatai 
gavo balsų:

Centro pirmininko vietai D. 
Lekavičius gavo bals 531.

Centro Vice Pirmininko vie
tai A. Pipiras gavo balsų 522.

Centro sekretoriaus vietai J. 
Gasiunas 445, V. Kolidžienė 
104.

Centro Iždininko vietai J. 
Yesadavičia 437, S. Ivanaus
kas 101.

Centro iždo globėjų vietai 
J. Mažeika 439, A. žvirblis 
411, J. Norkus 365, J. Girš- 
toff 139, J. Ambrazaitis 193.

Visuotinu balsavimu išrink
ti sekami: Centro pitmininku 
D. Lekavičius, vice pirm. A: 
Pipiras, sekr. J. Gasiunas, ižd. 
J. Yešedavičia, iždo globėjais 
J. Mažeika, A. žvirblis ir J. 
Norkus.

Visuotiname balsavime da
lyvavo 45 kuopos.

3 Kuopos Atstovas ............
7 KuopOs Atstovas John 

Mikeska, '
50 KuopOs Atstovas Stanley 

Orda.
(3 kuopos atstovas nedaly

vavo).

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. rengia balių, Ispa

nijos Liaudies paramai. Balius įvyks 
15 d. gegužės, Darb. Svet., 8 vai. v. 
Įžanga 15c. Turėsime skanių valgių 
ir gėrimų, taipgi gera orkestrą grieš 
šokiam. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame baliuje, 
nes visas pelnas šio parengimo yra 
skiriamas Ispanijos liaudiečiarhs.

Kviečia Rengėjai.
(113-114)

' LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašcipos Draugijos Valdybos 

Antrasai ,4935 metų
pirm,; F. Bartusevičius, 1131 Wood Avo. 

Vice-Pirm.: O. vcrteįienė, 203 W. 16th St. 
prot. Sekr.: K. Tratuiis, 1411 Clinton St.

Fin. Sekr. :K. Lenartu, 110 W. 11th St. 
iždin. :J. Užkurenas, 1501 S. Wood Ave. 
iždo Globėjai: J. Vertelis, 203 W. 16th St.,

L. Bartkienė, 19 E. loth St.,
Maršalka: F. Marozas, 1413 Clinton St.
Aoresp. ;O. Vertcnenė 203 W. 16th bt.

Visi valdybos nariai gyvena Linden, N J. 
Draugija laiko susirinkimus kas pirmų trečia
dieni kiek vienų, mėnesį. Linden Han, Wood 
ir 16th bt., Linden, N. J.

PITTSBURGlI, PA.
ALDLD 87 kuopa turės mė

nesinį susirinkimą ketvirtadie
nį, geg. 13, 1339 Medley St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti. 
Svarbių reikalų yra apsvars
tyti. - Valdyba.

Detroit, Mibh., geg. 10. 
—Packard automobilių dar
bininkai užgyre sutartį šu 
kompanija, pagal kurią bo
sai pilnai pripažįsta Jungti
nę Auto. Darbininkų Uniją 
ir prideda po 3 centus dau
giau algos į valandą.

GAUKITE “LAISVEI” 
KAlDV ŠKAiTYTOjŲ.

BALTIMORE, MEL
Gegužės 15 d., įvyks didelė de

monstracija, Mt. Vernon Pt., Charles 
ir Monument kampo. Demonstruosi
me prie Italų Konsulo ofiso, protes
tuosime prieš siuntimą Italijos ka
riuomenes gelbėti Ispanijos fašistus. 
Pradžia 12 vai, dieną. Kviečiame 
kiekvieną dalyvauti šioj demonstraci
joj. Kom.

(113-114)

NEWARK, N; J.
Gegužės 30 d. įvyks linksmas pik

nikas “Willick’s Grove, North Stiles 
St., Linden, N. J. Šį pikniką ruošią 
New jersey Valstijos Kom. Partija, 
šokiams grieš Fischer Musical Ba- 
kejs Radio orkestrą. Bus gera pro
grama ir visokių žaislų. Taip pat tu
rėsime gardžių užkandžių ir gerinau. 
Įžanga 15c. Kelrodis: Iš Newarko 
Busas išvažiuoja 10 vai. ryto iki 12 
vai. pietų nuo 516 Clinton. Avę. ir 53 
Broome St. Automobiliais važiuokite 
keliu 25 ar 27. Galima irhti seną ke
lią Lincoln Highway iki North Stiles 
St. Kom. (113-114)

CLEVELAND, OHIO
Gegužės 16 d. įvyks piknikas, ku

rį ‘ruošia Moterų Bendras Frontas 
prieš fašizmą. Piknikas įvyks Nepp 
Rd. Vąkarįeriė bus duodamą 4 vai. 
po pietų. įžanga 25c. Bus gera or
kestrą šokiam. Kelrodis: Imkite gat- 
vekarį Euclid Beach, važiuokite iki 

alo linijos, čia rasitė busą, ’paduo- 
ite “transfer” ir tik už Vieną Centą

atvež iki Nepp Rd.
Kviečiame visus. (113-114)

DETROIT, MICH.
Gegužės 15 d. įvyks ALDLD 52 

kp. susirinkimas, 7 vai. vak. draugi
jų Svet., 4097 Porter St. Visi nariai 
būtinai lankykitės į susirinkimą, nes 
bus labai svarbių reikalų. Atsiveski
te ir savo draugus ir draugės, nes 
dabar yra Verbavimas narių, gavi
mas į ALDLD 52 kp. laike vajaus. 
Kas dabar prisirašys gaus gerą kny
gą dovanai. Sekr. J. Gugas.

(112-114 j

HARTFORD, CONN .
Lietuvos Sūnų ir D. D. bus svar

bus mėnesinis susirinkimas, ketvirta
dienį, 13 d. gegužės, 57 Park St., 
7:30 vai. vak. Visi nariai stengkitės 
dalyvauti, nes turėsime dąug dalykų 
aptarti, kas link 25 metų Šukdktuvitį 
pikniko. Rašt. J. Kazlauskas.

Motery 
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ava. 
Vice-pirm. O. Turikienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Cląrence Bt.

v Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad, St.
M. Duoblenė, 221 Amei St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligonių Rašt. M. Potsus, 184 Amei St. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montellc. Mass, 
kare.

D.L.K. Gedemlno draugijos valdybos ant
rašai del 1934 metų:

Pirmininkas: B. Černiauskas,
103 Moiling Dr.

Vice-Pirm.: J. Miller,
8 Ludwig Park

Fin. Raštininkas: J. Grigas,
. . 202 Carter Street

Prot. Raštininkas: M. Jokubonis,
72 Dayton Street

Iždininkas: K. Galinaitis,
29 Pulaski Street

Maršalka: A. Bartašius,
243 Berlin Street

Iždo Globėjai: P. Andriunas,
290 WilkinsStreet

J. Prūsas, 18 Dudley Street
J. Budele vičia, 31 Dayton Street 
J. Ivanaitis, 640 Ridgeway Ave.

Visi virš minėti iš Rochester, N. Y.

TORONTO. ONT., CANADA
Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 

Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str.,

Toronto
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St.,

Toronto
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 

Centro sekretorius,
. J. Barčas.

TEISYBĖS MYLĖTOJO VYRUOK 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 825—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusėvičia, 1003—- 
25th St., Moline, III.

Fin. seki. B. Daucensjkas, 1552—10th 
; Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. A 5th 
Avą., Molinė, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th
Ave.iE, Moline, III.

Iždo globėjas, J. B. Julius, 48th Si 
., & 5th Avė., Moline, III.

Kairia, 2435—88rd St

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Pašalpinčs Drau

gystės Valdyba 1934 metams:
Pirmininkas A. Palubinskas,

Bello Grove, Box 108 Dracut, Mass.
Pirm, pagolbininkas J. Daugirda,

29 Whipple St., Lowell, Mass.
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass.
Prot. raštininkas, V. Mikalojuj, .

973 Central St., Lowell, Mass.
Iždininkas, Stk Paslenka, ,.

15 Walnut St., Lowell, Mass.
Iždo globojai: Ji .M: Karsonas, ,k. M

10 Tylėt St.; Lowell, Mass.
Ir A. Rniidcliunas,

75 Union St., Lowell, Mass.

Puslapis J’enkta®

h'

f

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

te laiko susirinkimus pirmą panedė- 
lį kiekvieną mėnesį.
iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton Ave.

M. Naruševičius, 2844 Vinewood Ave.

Rasikas, R. R.

Gūsis, 1807 'Da

le St. N.E. 
larbanaus

VALDYBA VIENYBES DRAUG. 1934 M.
Pirm. K. Ustupas, 27 Cleveland, Ave.
Pirm, pagelb. Ai Sauka, 266 Amas Street. 
Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Ave. 
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str. 
Pagonių rašt. M. Tazukevičius, 153 Ames St. 
Ižd. 
Ižd.

D.L.K.
BA, DETROIT, MICH., 1V34
Firm, F. Gyvis, .7148 Mackenzie Ave. 
Vice-Firm. F. Jakštienė, 1462 Junction 
Nutar. Rašt. J. Overaitis, 4689 Brandon 
Fin. Sekr. A. Jakštys, 1462 Junction 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton

Maršalka, M. Uždavinis,
89 Pleasant St., Lowell, Mass.

Draugystė laiko mėnesinius susirinkimus 
antrų nedėldienį kiekvieno mėnesio, kaip 2 
vai. po pietų, 838 Centrai St., Lowell, Mass, 
nesį, o metinis gruodžio mėn. 
Pusmetinis susirinkimas Įvyksta birželio mS- 

Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsonas.

LIETUVI^ ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU-1 
( GYSTĖS VALDYBA 1934 m.

Pirmininkas, M. Šelokus, 31 Amity St.
Pirm. Pagolbininkas, O. Giraitienė, 821 

Summit St.
Prot. Raštininkas, J. Kazlauskas, 481 

Hudson St.
Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward 

PI.
Iždininkąsį A. Klimas, 36 Russel St.
Maršalka, P. Giraitis, 321 Summit St. _ ...
Organo ijrižiurėtojas, A. Klimas, 36 Rus- kas, 1108 Ellizabeth Avė. 

sell St.
Susirinkimai atsibūna kas antrų ketvirta

dienį kiekvienų mėnesį, 7:30 vai. ’ . . . _ .
Laisvės Choro svetainėj, 57 Park St. HarE 616 Eleventh St. N. W., Anthony Senkus, 
ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Hart> 
ford, Conn.

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.

GARDNER, MASS.
A.L.D.L.I). 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius M. Šleiva,
80 Lennon St.

Fin. Sekr. Adam Siekis,
285 Pine St.

Pro. Sekr. M. Netseb,
213 High St. 

Iždininkas Mary Šliekis,
286 Pine St.

LIETUVIŲ ŠONŲ IK DUKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA.. 1934 m.

RAT1DS, M1CH

i Presldentas, Charles T. Jakens, 1664 Turn
er Ave., Phone 72078.

Vice-Presidentas, Anthony Kareckas, 730 
Nason St. N. W. • 

Prot, Raštininkas, Karol 
Box 117 North Park.

Finansų Sekretorė, Tillie 
vis Ave. N. W.

' Iždininkas, Wm. Karvelis, 20
I Ligbnių Lankytojai, Anthony

Mary Rasikas, 1637 Broadway Ave. . W. 
Revizijos Komitetas, Anthony GaiYianaus- 

vakare, kas, 11U8 Elizabeth Ave., Frank Zegunas,

Maršalka J. Jotkojis, 269 Second St.
“Aušros” Draugijos susirinkimai į1 

sta kas antrų ketvirtadieni kiekvieno 
nėšio Lietuvių Laisvės < Liberty) svetain 
269-78 Second St. Elizabeth, N. J.

M. Miškinis, 9 Burton St. 
globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook Ave.

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtell,. Ave.

Maršalka J. T'ocius, 17 Snovy Street
Visi iš Montello, Mass. Draugijos su

sirinkimai atsibūna kas mėnesį, kiekvienų 
paskutinį panedčlį, Lietuvių Tautiškam name.

t Rašt., T. Bartkus.
DETROIT MICH.

KEISTUČIO. DRAUGIJOS VALDX 
DETROIT, MICH., 1034 METAMS

Ave. 
Ave. 
Ave. 
Ave.

111 Mt. Vernon Ave.
Iždo Prižiūrėtojai, Daminik Gelgotas, 19 

Dale St., Alfonsas varnas, 1326 McRaynold 
St. .

Iždo glojiėjai, Juozas Jurgaitis, 1Š20 Eli
zabeth Ave., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 
Ave., Anthony Apecenkas, 724 Richmond St., 
Tom Klosevičlus, 730 Nason St., Jim Rose, 
1266 Scribner St.

Foiiciantai, J. Staleskis, J. Stoskis.
Virš minėta valdyba pareina iš Grand 

Rapids. Michigan.

Aušros Draugijos 1935 metų Valdybos 
Antrašai, Elizabeth, N. J.

Pirm. Stasys Liutkus, 539 Franklin Street 
Pirm, pagelb. P. Grygotis, 146—4th St. 
Nutarimų Rašt. B. Burkauskas, 256 Pine St. 
Fin. Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingąįls Avė.

Linden, N. J. 
Iždininkas V. Paulauskas, 228 Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas Dom. Grygotis, 30 ^Dayton 
Iždo Globėjai A. Lukoševičius, 232 Riplėy PI. 

ir A, Saulėnas, 136 Fifth St.
“Laisvės” organo rašt. D. Krūtis, 211 First 

St.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ava. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-43SS

Telephone: EVergreen 8-9770

GARDNER, MASS.
Lietuvos Sūnų Pašelpinės Draugys

tes Valdybos antrašai 1935 metams. 
Pirmininkas: K. Balsevičius, 10

Crawford St., Gardner, Mass.
Vice Pirm.: E. Miškinis, 77 Conant

St., Gardner Mass.
Prot. Sekretorius: M. šleiva, 80 Len

non St., Gardner, Mass.
Fin. Sekretorius: A. Nakutis, 172

Conant St., Gardner Mass.
Kasierius: J. Vaitiekus, 158 Water

ford St., Gardner, Mass.
Kasos Globėjai: J. Lekančinskas, 135

Logan St., Gardner, Mass., J. Ya-
kuban, 228 Pine St., Gardner, Mass.

Maršalka: J. Anbrasas, 60 Emerald
St., Gardner, Mass.'
Lietuvos Sūnų Pašelpinė Draugys-

Charles' Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O C 

KIRPIMAS

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjhnams.
231 Bedford Avenue .

Brooklyn, N. Y. J

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

Jei Pasiskubinsit 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jai! mažai turiu, to
dėl rioriritiėji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—1281h St 
So. O^one Park, tN

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERĮ) 

MEKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmės

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 

/ Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnds Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Hęmorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 

.Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ii’ nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chropiški ReumatiŠKi keblurtiai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs hesūprantate, pasi
klauskite, manęs su pasitikėji
mu, ir jūsiį riesveikumūs bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir Čiėpijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokesnis Prieinama—Sąlygos \ 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS HOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Bet. 4tli Avė., & irvihg PI.

Valandos 9 A. M. iki 8 t*. M. Kasdien 
Sckniadicpiaįs 9VA. M,, iki k3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

bfORINT BOTI SVEIKU IR STIPRIU 
DIRBTI — VALGYK

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

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Attt 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 legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVėrgreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
, (LIETUVIU ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS Telefonas: Humboldt‘2-7964

JI

Pasiųsta $115.50 '"Vilnies” Suvažiavimui
Nėra valandų sekmadieniais.
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.NATURAL - LAX - HERB TEA

HERBS12
INMEDI

1 BOXCINAL

Rep.

Apiplėšė dd. Simonavičius
Laisvės” Rep. ?...

de-būk mūsų bazare, 
džipsius,—skubiai

bus atdara laiku, kaip 
prižadėjo diena atgal. To- 
abejonės nėra—susirinki-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138 kudpos mėnesinis 

susirinkimas Įvyks ketvirtadienį, 13 
d. gegužės, 8 valandą vakare, Za- 
bielskio svetainėje, Maspethe.

Visi nariai dalyvaukite, nes turi
me keletą svarbių dalykų aptarimui.

Sekr.
(112-113)

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- » 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

EAST NEW YORK, N. Y.
L.D.S. 13-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas Įvyks ŠIANDIEN, gegu
žės (May) 12, Kiburio svetinėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 8-tą 
vai. vakaro, šis susirinkimas labai 
svarbus, nes turėsim apkalbėt išva
žiavimą Į Forest Pa’rką 6-tą birželio 
(June).

Svetainė 
savininkas 
dėl jokios 
mas įvyks.

Prot. Rašt. J. Valatka.

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

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

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

STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Evergreen 7-8886

Tamsonas kalbės sveikatos klausimu, J, 
Į šį susirinkimą kviečiami ko skait- f 

lingiausiai atsilankyti kuopos nariai 
ir pašaliniai žmones.

Dabar erna ALDLD vajus už nau
jų narių gavimą. Todėl tie, kurie 
dar nesate šios organizacijos nariai, 
ateikite Į šį susirinkimą ir įstokite 
Į šią brangią organizaciją, kuri rū- j 
pinasi ne vien tik darbininkų ap- ' 
švieta, bet ir jų sveikata.

Kp. Valdyba.

DR. J. J. KASK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

i'™’•'!

Puslapis šeštas

Lietuvių A. Piliečių Kliubo 
Bazaro Eiga

Motinos Dienos ir Gimtadie
nio Pokiliukas

A *

■<

Dažnai man tenka būti 
Amerikos Piliečių Kliubo pa
talpoje ir patirti kas ten de
dasi. O ypač dabar, kuomet 
bazaras tebesitęsia, tai man, 
kaipo šiokiam tokiam reporte
riui, vis ima smalsumas, kad 
žinoti kas yra ir kas dar bus...

Pereito šeštadienio vakarą 
Lietuvių Liaudies Teatras su
lošė žymesniąsias scenas iš 
veikalo “Ant Bedugnės Kraš
to”. Publikos buvo daug ir, 
manau, visi buvo patenkinti 
vaidinimu.

Kas akstiną mūsų meninin
kus eiti talkon Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubui? Atly
ginimas? Ne.

Liet. Am. Pil. Kliubas yra 
visuomeniška įstaiga, jo tiks
las—savitarpė pagalba, savi
tarpė parama ir kultūrinimą- 
sis. Už tai jis ir gauna para
mos iš žmonių, kurie turi so- 
cialį jausmą.

“Džipsiai”
Pereito šeštadienio vakare 

telefonas br-r-r-r-r-r. . .
—Heilo
—Heilo

—Greitai 
tai matysi 
kalbėjo vienas bazaro komite
to narys.

Nudūlinau.
Užbėgęs viršutinėn svetai

nėn klausiu J. Buivydo, kur 
“džipsiai”.

—Jie apačioje gastroliuoja 
—buvo atsakymas.

Nusidaviau apačion. Skam
biai dainuoja mišrus būrys 
žmonių. Jiems vadovauja p. 
Petronėlė Atkočaitienė, žino
mo kriaučių kontraktoriaus 
žmona, šalę stovi Alex. Velič
ka ir plėšia tenorą. Kiti ir gi 
netyli. ..
U —Tai kur gi tie “džipsiai” ? 
—klausiu jų.

—Mes džipsiai!—ononosu
atsakė dainininkai.

Supratau, jog esu prakirs
tas. . . Džipsiai, arba čigonai 
neturi namų, nenuvokia kur 
jų namai, klajūnėliai, o čia— 
lietuviški verslininkai.

~ —Mes tik šį vakarą džip
siai!—juokavo jie. —Atėjome 
paremti kliubą. . .

“Džipsiai” sakė, jog atei- 
■ nantį šeštadienį, geg. 15 d., jie 

vėl šturmuosią kliubo bazarą, 
tik jau su daug didesnėmis jė
gomis. Jie žada nukabinėti, 
kas tik bus pakarta. Net ir 
stačių dalyku nepaliksią. Visų 
bazare esančių dalykų vertę 
jie sakosi suginsią į Lietuvių 

• Am. Pil. Kliubo delmoną!
Daugiau tokių “džipsių,” ką 

remia visuomeniškus reikalus!
“Laisvės” Rep. stengsis bū

ti liūdininku to momento, kuo
met

Brooklynas, vien tik iš Wil-.Po 50c.: J. Moteika, S. Bart- 
liamsburgo apylingės 
randasi “Laisvės” į 
siuntė “Vilnies” suvažiavimui 
pasveikinimą ir $115.50 dova
ną.

Gegužės 5-tą d. “Laisvėje” 
tilpo pranešimas, kad yra ren
kamos dovanos pasveikinimui 
“Vilnies” suvažiavimo, kuris 
įvyks sekantį sekmadienį. Bu
vo paduota eilė aukojusiųjų 
vardų ir pažymėta, kad yra 
surinkta $91.85.

Vėliau tam reikalui gavo
me dovanų nuo L.D.S. 1-mos 
kuopos $5 ir nuo drg. A. Bal
čiūno $1.25. Drg. Balčiūnas 
taipgi padėjo rinkti dovanas.

Po dolerį aukojo: Charles 
Milinkevičius, Dumblių šeima, 
Kalakauskienės šeima, M. Vai-' 
čekauskiūtė, A. Zablackienė, 
J. Nalivaika, J. Varaškevičius, 
V. Bovinas, J. Pavilčiūnas, E. 
Jeskevičiutė, J. Cibirka, T. 
Sherry, M. Baltulioniūtė ir S. 
Petkienė. P. Poškaitis—75c.

kur.kus ir K. Kreivėnas. Chas. 
įstaiga, pa- i Aleks—40c. Po 25c.: E. Vil

kaitė, K. Bukčius ir Banaitie
nė.

Iš vėliaus gautų dar susi
daro $18.65. Tad viso asmenys 
yra suaukoję $110.50. Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
1-ma kuopa pridėjo $5, tai vi
so savo broliškam dienraščiui 
su pasveikinimu pasiuntėm 
$114.50.

Tiek yra surinkta beveik tik 
williamsburgiečių, o Central 
Brooklynas darbuojasi sky
rium. Kiek jie surinko—mes 
nežinome. Tačiau mes vieni 
williamsburgieciai didžiąją 
Chicagą dovanomis pralen- 
kėm. Iš visos Chicagos “Lais
vės” suvažiavimui gavome 
$109.00, ir už tai esame jiems 
karštai dėkingi. O mes, vien 
tik iš Williamburgo apylinkės, 
“Vilnies” suvažiavimui pasiun
tėm $115.50.

P. Bukhys.

A. ir Ona Bilčiūnai, “Var
po” Keptuvės savininkai, per
eitą sakmadienį turėjo dvi
prasmę šeimynišką sueigėlę. 
Ji ruošta pagerbimui d. O. 
Balčiūnienės motinos, Onos 
Rainienės, gyvenančios 419 
Grove St., Jersey City. Sykiu 
minėta ir sūnaus Algirdo gim
tadienis, kuriam gegužės 2 d. 
suėjo 12 metų.

Pokilyje dalyvavo gražus 
būrys giminių ir artimiausių 
draugų, suaugusių ir vaikų. 
Apart skanių vaišių ir tikrai 
namie keptų pyragų, vaikai 
turėjo dar ir “užburtą” pyra
gą, kuris pradėtas pjaut “pats 
sunyko.” Vaikams būtų buvę 
nusiminimo, bet kad nuostolis 
pakeista “nenykstančiu” keik- 
su, tad iš to jie turėjo tik sma
gumą. Pokilis buvo savoj 
svetainiukėj, 38 Stagg St., 
Brooklyne.

Lietuvių Demokratų 
Kliubo Balius

Newyorkieciai lietuviai 
mokratai turės penktą metinį 
balių ateinantį šeštadienį, 15- 

[tos gegužės vakarą, šokiams 
muziką pateiks Blue Serena
des. Taipgi turės gražuolių 
merginų kontestą, kurio lai
mėtojoms duos duovanas. 
Kviečia ir brooklyniečius at
silankyti. Vieta: Chester Pa
lace, 177th St. ir Boston Road, 
Bronx. Įžanga 50c. Rep.

Brooklyniečių Sveikata
Pereita savaitė brooklynie- 

čiams buvo mažiausia mirtin
ga iš visų buvusių šiais metais, 
Viso būta 489 mirtys. Pereitų 
metu tą pat savaitę mirė 550.

Gimimų buvo 820, daugiau
sia iš paskutinių keturių sa
vaičių. Pereįtu metų tą pat 
savaitę gimė 639.

Vienas vėl mirė nuo diph- 
therijos. Per 18 savaičių ta li
ga mirė Brooklyne 16 ir visa
me didmiestyje bendrai — 27, 
kuomet pereitais metais per 18 
savaičių visame didmiestyje 
buvo tik 8 mirtys. Tas parodo- 
kad ši liga plečiasi. Ir jei mo
tinos nepasirūpins mažus vai
kus įčiepyti nuo tos ligos, dar 
daug išmirs šiais metais ir vėl 
padaugės mirtys ateinančiais 
metais.

Plaučių uždegimu per sa
vaitę mirė 119, influenza—1.

Padaugėjo susirgimai ty
mais, viso susirgo 89. Skarla
tina susirgo 164.

Jaunimas Protestuoja 
Prieš Kirtimą Algų

Paskelbus, kad Nacionalės 
Jaunimo Administracijos dar
bininkams bus nukapotos al
gos, jaunimas nusitarė prieš 
tai skelbt griežtą kovą. Pir
mu žingsniu prieš algų kapo
jimą bus demonstracija prie 
centralinės TĖRA (Tempora
ry Emergency Relief Adm.) 
raštinės, 79 Madison Ave., N. 
Y., ateinantį penktadienį, 14 
gegužės, 10 vai. ryto.

Algos nukapojamos netie
sioginiai, atskaitant iš jauno 
darbininko pašalpą gaunan
čios šeimynos paskyrų nuo $10 
iki $15 į mėnesį. Tokiu būdu 
jaunuolis priverčiamas pervest 
savo uždarbį šeimynos (tėvų, 
brolių, seserų) " užlaikymui, O 
pačiam gyvent normaliu gyve
nimu, steigt savo šeimą nebe
lieka galimybės.

BROADLING
Straight
RYE

2 METŲ 
SENUMO

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

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

W=* 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

90 
Proof

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

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

50c UŽ DIENA IR NAKTJ

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

MORatll M baths

[accommodation

nu-

iš-

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

660
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kvorta
S .88 paintė

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

uz-
esą

vakarą N.
LaGuardia 
Angeles, kur 
Valstijų Ma-

Salvatore Ossido, kuris 
žudė 9 metų mergaitę Einer 
Sporrer nuteistas elektros kė
dėn ir jau išvežtas į Sing Sing 
kalėjimą.

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

žodis stosis kūnu!
“L.” Re. Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

LaGuardia Išvažiavo Į 
Majorų Konferenciją

Antradienio 
Miesto majoras 
važiavo į Los 
įvyks Jungtinių
jorų Konferencija. Savo dieno- 
tvarkyje majorai turėsią fede- 
ralį pašalpos finansavimą ir 
reakcionierių reikalavimus nu
kapoti pašalpą.

SUSIRINKIMAI
ALDLD 1-mos Kuopos Susirin

kimas ir Prakalbos apie 
Sveikatą

Ketvirtadienį, gegužės 13 d., kaip 
7*:30 vai. vakaro, “Laisvės” svetai
nėje, įvyks minėtos kuopos susirin
kimas. Po susirinkimui draugas J.

Kailiasiuvių Lokalai 
Balsavo už CIO<

Keturi Kailiasiuvių Unijos 
- Lokalai New Yorke turėjo 

bendrą masini narių mitingą, 
kuriame nubalsavo remti CIO 
ir savo nacionalėj konvencijdj, 
Kuri įvyks 17 gegužės, Chica- 
goj, reikalauti, kad visa uni
ja prisidėtų prie CIO.

gU Teisėjas Downs paliuosavo 
~kaltinamą žmogžudystėje Pic- 

. cardo, nes prieš jį nebuvo ki- 
tokio liūdymo, kaip tik detek
tyvo parodymai, būk Piccar- 
dos pašautasis, J. Potter, link
telėjęs galva parodžius Pic- 
cardos paveikslą. Po to Pot
ter tuojau mirė. Teisėjas pa
reiškė, kad negalima vaduotis 
mirštančio galvos linksėjimu.

*

Katalikų Jaunimo Vadas 
Švietimo Taryboj

Daniel Paul Higgins, archi
tektas, ir Katalikų Jaunimo 
Organizacijos prezidentas, pa
skirtas švietimo Tarybon sep- 
tynierfi metam. Antradienį pas 
majorą buvo jo priesaika. Jis 
užima vietą Mrs. M. McAloe- 
nan, kurios tarnyba pasibaigė 
1 gegužės.

Judžių Streikas Pasiekė 
Ir New Yorką

Streikas kol kas randasi tik 
Kalifornijoj, bet jo atbalsiai 
—gyvi pasiekė ir New Yorką. 
Kas matė 300 pikietų prie 
Times Square teatrų, tas įsi
tikino, jog tas galima.

Naktį iš 10-tos į 11-tą gegu
žės, apie 2-rą valandą, Mate- 
ušo Simonavičiaus užeigon, 
426 South 5th St., užėjo ketu
ri vyrai. Jie persistatė pažįs
tamais, pasveikino savininką 
ir jo pagelbininką vardais, ir 
paprašė gėrimo. Užmokesčiui 
padavė $10. Kadangi Simona
vičius rengęsis uždaryti užei
gą, tai vakaro įplaukos jau 
buvusios nuneštos stubon. Ne
turėdamas grąžos, Simonavi
čius nuėjęs atnešti iš stubos.

čion užpuolikams jau* pasi
darė aišku, kur jjšo jieškoti. 
Jie atstatė revolv.ėrius ir įsakė 
savininkui ir visiems tuo tar
pu buvusiems svečiams nesi
judinti ir eiti stubon. Ten juos 
visus suguldę ant žemės, įgrą- 
sinę Simonavičių parodyti kur 
turi pinigus, taipgi apkraustę 
visų kostumerių kišenius ir iš
ėję savais keliais.

šioj apylinkėj, matomai, yra 
įsigalėjusi “susiedų” plėšikų 
šaika, kad plėšikai taip tan
kiai atsikartoja ir plėšikai pa
sirodo tikrais padėties žino
vais.

Išvežė Zeppelino Nelaimes 
Aukas

Nakti iš 11-tos į 12-ta ge
gužės laivu Hamburg išvežė 
Vokietijon palaidojimui lavo
nus žuvusiu zeppelino Hinden
burg nelaimėje. Hanag-Lloyd 
nrieplaukoie. prie 46th St., at
likta religinės ir valstybinės' 
ceremohijos ir leista palydovai 
praeit pro 28 kaistus, apdė
tus svastikomis. Tarp susirin
kusios išleisti stambiosios po
nijos radosi nemažai fašizmo 
šaĮininkų, kurie praeidami ati
davinėjo nazių saliutą.

Dalyvavo ir Jungtinių Vals
tijų Laivyno delegacija, taipgi 
daugelio šalių diplomatai.

Siūlo Sujungt Kriminalius 
Teismus

Kalbėdamas Piliečių Komi
teto Kriminalybei Kontroliuot 
suruoštam bankiete majoras 
LaGuardia siūlė sujungt visų 
penkių šio didmiesčio srities 
apskričių kriminalius teismus 
į vieną distriktą. Jo manymu, 
juos reiktų prijungt prie Aug- 
ščiausio Teismo, kurio galioje 
būtų specialė kriminalių bylų 
šaka. Taip sujungus, sako ma
joras, galėtum duot specialis
tus teisėjus ir prokurorus ata
tinkamoms byloms.

Dr. Thorvald Madsen, kuris 
čion atvyko iš Danijos daly
vauti Tautų Lygos Sveikatos 
Komiteto posėdžiuose, sako, 

[kad Danijoj mažai užsilikę si
filio, nes pas juos gydymas tos 
ligos taip pastatytas, kad 98 
nuošimčiai ligonių liuosnoriai 
pasiduoda gydymui ir tiek pat 
yra išgydoma. Gi sužiniai 
krečiantieji kitus ta liga 
baudžiami kalėjimu.

Sulaikyta Mrs. Helen Klein, 
53 Siegel St., ir Nathan Klein, 
944 Greene Ave., kurie bandę 
įšmugeliuoti Hart’s Island ka
liniams narkotikų, įdėtų bate
lio kulnyje.

WEEK END SPECIAL

Lord Calvert, 100 proof
Penkių metų senumo

Bonded Rye ar Bourbon* 
79C PUSe Pain^s> 4 bonkos $2.99 

ROEBLING 
UOIIOk STORE

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

EVergreen 8-9091
GREITAS PRISTATYMAS.

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

Įsisteigia CIO Raštinė
Industrinio Organizavimo 

Komįtetas praneša, kad grei
toje ateityje atidarys savo raš
tinę New Yorke. Viršininku 
paskirsia Allen Haywood, 
United Mine Workers organi
zatorių. Iki šiol komitetas tu- riuos jis''buvo paėmęs iš Pub- 
rėjo kampelį- Audėjų Unijos ]įc Nat. Bank, Pitkin Ave., iš- 
raštinėj.

Vidurdienį Apiplėšė
Antradienį, 2 vai. dieną, 

žmonių pilnoj gatvėj, Louis 
Robbins, moteriškų drabužių 
šapos savininkas tapo apiplėš
tas. Iš jo atimta $1,000, ku-

mokėjimui darbininkams algų. 
Vos jam išėjus iš banko trys 

Miesto Aldermanų Tarybai ginkluoti vyrai apsupo jį, nu- 
įteiktas bilius, kuris reikalau- sivedė į netoli stovėjusį auto- 
ja 5 dienų darbo savaitės mie- mobilių, nuvežė iki Duhiont ir 
sto darbininkams, taipgi leisti Watlpns Sts., kur atėmė pini- 
žydams turėti šeštadienį liuo-Įgus ir išstūmę jį iš automobi- 
są pamaldoms. liaus, nudundėjo sau.

STANLEY MASIULIO
,. I —■

Restauracija ir Gėrimų Įstaiga
Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 

Taipgi Lietuvos Valstybinė
Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 

importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. 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.

' Stanley Masiulio įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y 

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street




