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Fašistas Prisipažino Guernica Sudeginimą

Fašistai Rengiasi Karan

Veikia Liaudies Lėktuvai

Fašistai Užpuolė Anglį Laivą

Liaudiečiai Muša Fašistus

bet būk neturi pasisekimo

Išbandė Naujas Kanuolesriausiu šio suvažiavimo rūpės

nenoriu būti

Greitu Laiku Streikas Apims Arti Dviejij Šimtu Tūkstančiy 
Plieno Darbininkų, jei Kitos Korporacijos Nenusileis Unijai

Kiek Amerikoj Traukiniai 
Užmuša į Metus Žmonių?

Airiai Bombomis Suardė 
Karaliaus Jurgio Paminklą

Ispanijos 
atstovas

Washington. — 
liaudies valdžios 
Ferp&rdo de los Rios atsi

Amalgameity Rūbsiuviy Unijos Prezidentas 
Hillmanas Pasmerkė Reakcionierius, 
Pasisakė už Pilny Palaikymą CIO.

Jį sulaikė visai netikėtai 
; šviesos

VI»q šalių Darbininkai, 
Vienykite®! Jūs Nieko 
NepralaimStit, Tik Re

težius, o lilaim&rit 
Pasaulj!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Madridas. — Amerikie 
čiai kreipiasi į Jungi Vals 
tijų atstovą prašant aprū 
pinti juos maistu.

Liaudiečių 

fašistų bom- 
‘Heinkel—51” 
izue. Klausi- 
t Hans Joa- 
23 metų am- 

kad

įdėjo klausinėti. Tada jis

Pittsburgh, Pa. — Kaip 
nesulaikoma laukinė ugnis, 

l- 
streikas. Jones and

Guernica.—Ispanijos fa
šistai praneša, kad jau pra
dėjo veikti liaudiečių lėktu
vai Bilbao fronte. Vakar 
liaudiečių lėktuvai bombar
davo fašistų karių liniją. 
Fašistai sako, kad bombos 
nepasiekė savo tikslą, nes 
liaudiečiai lakūnai dar ne
susipažinę su teritorija. 
Pranešama, kad liaudiečių 
lėktuvai skrajojo ir ant fa
šistų centro Vitoria. Fašis
tai sako, kad tai bus naujai 
pribuvę “rusų lėktuvai.”

ar Vokietijos submarinas. 
“Hunter” buvo užpultas dvi 
mylios atstu nuo Ispanijos 
vandens, tai yra 5 mylios 
nuo krašto. Anglija jau ke
lis kartus pareiškė fašistų 
generolui Franco, kad ji ne
toleruos bent kokius puoli
mus ant jos laivų toliau 
kaip trys mylios nuo kraš-

New Yorke susikūrė Ame
rican Committee for Spanish 
Relief. Tai gen. Franco agen
tų komitetas. Jisai atvirai sa
ko, kad jis šelps Franco teri
torijos “nukentėjusius”. To 
komiteto vadu yra tūlas tam
sios praeities elementas vardu 
Williams.

Iš Sukniasiuvių Uni 
jos Konvencijos

Karštai sveikiname “Vili 
nies” šėrininkų suvažiavimą! 
kuris įvyks šį sekmadienį. KuA 
riems galima nesunkiai pa-] 
siekti, tie šėrininkai turėtų da
lyvauti suvažiavime ir akty
viai prisidėti prie rišimo dien
raščio problemų. O tų proble
mų yra. “Vilnies” platinimas, 
ir stiprinimas turėtų būti vyj

Madridas. — Toledo fron
te 'liaudiečiai smarkiai su
mušė fašistus Tagus upės 
pakraštyj, linkui San Mar
tin ir Alcantora tilto pasi- 
stumdami. Liaudiečių ka
nuoles jau pasiekia ir bom
barduoja fašistų amunici
jos ir ginklų gaminimo fa
briką. Fašistams į nagelbą 
pribuvo naujos vokiečių ir 
maurų jėgos.

“Huntęr” yra naujas ka^ 
ro laivas, baigtas budavoti 
gruodžio mėnesį, 1936 me
tais. Jo išbūdavojimas atsi
ėjo $1,500,000. Jis yra 1< 
335 tonų įtalpos, gali daryti 
apie 38 mylias per valanda.

Londonas. — Vokietijos 
fašistai būdavo ja galingas 
naujas tvirtumas Baltiškų
jų Jūrų pakraščiais. Jie bu- 
davoja tvirtumas ir ant ei
lės salų Fehmarn ir kitu 
linkui Skandinavijos. Suži
nota, kad fašistai išbudavo- 
jo laivams ir lėktuvams sto
tis Travemuendoj, netoli 
Humburgo. Didelį lėktuvu 
lauką išbudavojo, su pože
miniais garadžiais, Schlup- 
te. Eilėje kitų miestų eina 
greitas karui prisirengi
mas.

Aberdeen, Md

Itinių Valstijų karininkai iš- šaltakraujiškai 
bandė naujas kanuoles. Ka- žmogžudystes. B r o c k e 1 - 
nuolė 155 milimetrų gerkle hurst didžiavosi savo mergi- 
vežama ant troko, kuris tu- nai, kad jis žmones gali šal- 
ri 10 ratų. Trokas daro 45 tai žudyti. Iki to daėjo, kad 
mylias į valandą. Ši kanuo- net nušauto žmogaus krūvi- 
lė šauna 95 svarų kulką, ku- nais marškiniaisapsivilko, 
ri lekia 15 mylių. Į <........................

Čia pat išbandė priešor- už šviesos pravažiavimą 
laivinę kanuolę, kuri 13-kos Bet pamatę kruvinus marš- 
svarų kulką šauna daugiau, kinius ir automobilių, pra- 
kaip 10 mylių į orą. įdėjo klausinėti. m '

Plieno Darbininkų 
Streiko Eiga

vokiečių
lėktuvai

Heinkel

Bucharestas. — Rumuni
jos valdžia nutarė budavoti 
išilgai Vengrijos sieną ga
lingas tvirtumas.

Prastai judėjimui einasi ten; 
kur draugai laukia “Maižie- 
šiaus”. Jie tikisi, kad kas nprs. 
iš kokio nors centro atvažiuos, 
gyvens su jais ir jiems judėji
mą subudavos. Ta mintis rei
kia mesti šalin. Ant vietos rei
kia lavinti ir auklėti judėjimo 
kadrus. Spėkų visur atsiras, 
jeigu viešpataus tam.prielanki 
aplinka, jeigu draugai sugy
vens gražiai ir sudarys bolše
vikišką talką darbe.

Roma. — Italijos fašistai 
visu pasiutimu rengiasi 
karan. Jie būdavo j a naujus 
strateginius kelius, karo lai
vams ir orlaiviams stotis. 
Ant Cicilia, Sardinia, Pan- 
teleria ir Pelagishes salų 
steigia naujas bazes karo 
laivams ir orlaiviams. Fašis
tai ruošiasi perkirsti Vidur
žemio Jūroj kitų šalių karo 
laivams plaukiojimą, tarpe 
Afrikos ir Cicilia saloįl Jų 
karo prisirengimai nukleip
ti prieš Angliją ir Franci ją.

plinta didysis plieno darbi
ninkų streikas. J___ _
Laughlin kompanijos dirb
tuvės kietai uždarytos. Tos 
kompanijos streikuoja 31,- 
000 darbininkų. Tūkstančiai 
darbininkų pikietuoja plie
no fabrikus. ’. ' .

Gegužės 14 d. mieste Ali
quippa policija padarė žiau
rų užpuolimą ant pikieto. 
Panaudoja buožes ir gazi- 
nes bombas prieš darbinin
kus. Tačiaus šitąs teroras 
negąsdiną pasiryžusių plie
no darbininkų.

Pittsburghan pribuvo 
Pennsylvanijos gubernato
rius Earle ir bandę sutaiky
ti su Jones and Laughlin 
korporacijos savininkais. 
Laikoma konferencija tarpe 
Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komiteto ir kompa
nijos atstovų. Spėjama, kad 
korporacija turės nusileisti 
Jau numatomas darbininkų 
laimėjimas.

Darbininkai reikalauji 
UWQS pripažinimo ir algų 
pakilimo. Manoma, kad 
gub. Earle siūlo tokią phn 
poziciją: tegul abi pusės

liaudiečius, kad būk jie mie
stelį padegė.

Tą fašistų melą į dulkes 
sumušė . ^dalyvavę užsienio 
reporteriai, liaudiečiai ir 
net Guernica kunigai. Da
bar patvirtina ir fašistų la
kūnas,, kuris dalyvavo toj 
kriminalystėj, kad fašistai 
jį sudegino.

Tą patvirtina ir jo užrašų 
knygelė, kurioj surašyta vi
si jo veiksmai. Jis su kitais 
vokiečiais fašistais lakūnais 
iš Berlyno išskrido 22 d. ba
landžio į Romą, Italiją. Iš 
ten lėktuvais perlėkė į Se- 
villę, ispanų fašistų valdo
mą, o iš ten traukiniais pri
buvo į Bilbao.

Šie fašistų lakūno paro
dymai dar kartą įrodo, kaip 
Hitleris ir Mussolinis siun
čia savo armijos dalis prieš 
Ispanijos liaudį. Nuo sausio 
4 dienos Bilbao fronte jau 
dešimtas vokiečių fašistų 
lėktuvas numuštas. Balan
džio 12 diena buvo numuš
tas fašistų lėktuvas “Hein- 
kel-111,” kurio lakūnas 
Hans Sobolka, taipgi paro
dė, kad į Ispaniją pribuvo 
6 d. balandžio per Romą.

Merrill Skrenda Amerikon
Londonas.

Henry T. Merrill ir John S. 
Lambie, kurie nesenai lėk
tuvu nuskrido iš New Yor- 
ko į Londoną, jau grįžta at
gal į Ameriką. Jie specia
liai . nuskrido į Angliją 
traukti karaliaus Jurgio VI 
karūnavo j imo ir ceremonijų 
paveikslus. Dabar su pavei
kslais grįžta atgal. Jų lėk
tuvas turi 1,200 galionų 
kuro.

Senatorius Borah Smar
kiai Atkirto Fašistams

Chicago, Ill. — Fašistinio 
italų laikraščio “l’Italia” re
daktorius Patrizi bandė įti
kinti senatorių Borah, kad 
fašizmas yra geras daiktas. 
Borah smarkiai atkerta ir 
iš peties pasmerkia fašistus 
ir fašizmą. Jis nurodo faši
zmo kruvinus darbus Itali
joje ir dabar Ispanijoje, 
ypatingai bombardavime 
Baskų miesto Guernica. Jis 
sako, kad fašistai veidmai
niauja, kuomet jie bando 
nuduoti ištikimais Ameri
kos piliečiais ir tuo pačiu 
tarpu skelbia fašizmą čio
nai.

Lakehurst, N. J.—Du 
Amerikos laivyno oficieriai 
.F. J. Tobin ir William F. 
Bishop liudija, kad su vo
kiečių oro laivu “Hinden
burg” buvo kas nors bloga 
kada jis pasiekė Lakehurst 
stotį. Jie atydžiai tėmijo di
rižablį ir matė, kaip jo kė- 
ravojimo sparnai viens ant
ram prieštaravo. Apatinis 
sparnas sunkiai pasisuko į 
kairę, o viršutinis į dešinę, 
kuomet jie abu turėjo vie
nodai veikti. Daugelis matė 
kaip “Hindenburg” labai 
dūmino. Matyt, kad su 
juom neviskas buvo tvarkoj.

Ketvirtadienio vakarą, 
laivu “Europa” į New Yor- 
ką, pribuvo zeppelinų buda- 
voojas Dr. Hugo Eckener 
su visa eile specialistų ir 
tuojaus išvyko į Lakehurst.

Taigi, Susivienijimo eilėse 
triukšmo kurstytoju yra pats 
Vitaitis. Jis ne vien laužo sei
mo tarimus, bet bruka SLA. 
nariams (per “Tėvynę”), to
kius klausimus ir darbus, ku
riems SLA.. nariai yra priešin
gi. Pavyzdžiui, SLA nariai yra 
nusistatę už demokratiją, bet 
Vitaitis perša jiems fašizmą 
smetonizmo formoje. Jis eina 
taip toli, kad ntt patarnauja 
Ispanijos fašistais, šmeižda- 
mas tuos, kurie remia Ispani
jos liaudies kovą prieš fašiz
mą ir bardamas SLA. kuopas, 
kurios tą kovą aktyviai remia.

Santa Fe magazinas rašo, 
kad 1933 metais ant gelžke- 
lių kryžkelių užmušta 2,892 
žmonės. 1936 metais tos ne
laimės dar neapskaitliuota, 
bet pareitais metais ant 
gelžkelių žuvo 2,738 “nele* 
galus keliauninkai,” tai yra 
važinetojai tavorinįais trau
kiniais. } .

Religinis Fanatikas Nu
žudė 3 Nekaltus Žmones

Brewster, N. Y.—Čia su
imtas Biblijos studentas, ar-

Bilbao. — 
priešorlaivinėį kanuoles nu 
mušė vokiečių 
binį lėktuvą • 
netoli Larrabi 
nėjant lakūm 
chim WandelJ 
žiaus, jis prisipažino^ 
kartu su kitais vokiečių fa
šistų lėktuvais sudegino 
bombomis miestelį Guerni- 
cą, 26 d. balandžio. Jis sa
kė, kad tame užpuolime da
lyvavo vokiečių fašistų 
bombiniai lėktuvai “Jun
kers—52-S 
ir “Heinkel—111.” Toliau
jis pasakojo, kad kiek prieš 
tai jis dalyvavęs uždegime 
specialėmis bombomis pušy
no, kuriame kelis šimtus 
liaudiečių sudegino.

Kaip žinia Guernicą vo
kiečiai fašistai pavertė į 
griuvėsius, apie 1,000 mote
rų, vaikų ir senelių užmušė 
ir daug daugiau sužeidė. 
Jau pirma liaudiečiai iškėlė 
aikštėn, kad tą kriminališką 
darbą atlikę vokiečių fašis
tų lėktuvai ir lakūnai. Hit
lerininkai bandė svietą ap
gauti, būk ne lėktuvai su
degino Guernicą, bet begė
diškai melavo kaltindami

“Tėvynėje” Vitaitis sako: 
“Taipgi tiesa, kad politiniai 
darbai, kuriems ne visi SLA. 
kuopų nariai vienodai prita
ria, sukelia SLA. kuopose ne
sutikimus ir vaidus.” Todėl jis 
reikalauja tokių darbų į kuo
pas nenešti.

Visų pirma žinoma, nėra jo
kio darbo, kuriam visi SLA. 
kuopų nariai vienodai pritar
tų. Jokia organizacija neturi 
ir negali turėti tokių narių.

savaitės laiko tūri būti pra
vesti, . pagal Wagner Aktą, 
balsavimai Jones and La
ghlin korporacijos darbinin
kuose, kokios, unijęs jie no
ri. Jeigu jie daugumoje bal
suos už Plieno Darbininkų 
Organizavimo Komitetą, 
kaipo \ atstovą derybose sū 
bosais, tai bosai ir turės pri
pažinti tą komitetą arba jo
jo vadovaujamą Amalgama
ted Association of Tin and 
Steel Workers uniją. . ~ >
Daugiau Eis į Kovos Lauką

Tuo tarpu Philip Murray, 
Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komiteto pirminim 
kas, teigia, kad grėitu laiku 
bus iššaukta į streiką dar 
sekamų korporacijų plieno 
darbininkai, jeigu jos ne
pasirašys sutarties:

Bethlehem Steel Corpora
tion, su 80,000 darbininkų.

Republic . Steel Corpora
tion su 52,000 darbininkų.

Youngstown Sheet and 
Tube Corporation, su 27,000 
darbininkų.

Crucible Steel Corpora
tion, su 19,000 darbininkų.

Visa pramonė sujudinta. 
Visur darbininkų ūpas ir 
pasiryžimas labai pakilę.

Lietuviai Darbininkai
Visoje pramonėje labai 

daug dirba lietuvių darbi
ninkų. Apie Pittsbūrghą jų 
yra tūkstančiai.

Lietuviai neprivalo atsi* 
likti nuo kitų Savo brolių. 
Visiems reikia stoti i uniją, 
šimtu procentų streikuoti ir 
pikietuoti fabrikus, kol tos 
milžiniškos korporacijos bus 
priverstos išpildyti višuš 
unijos reikalavimus.

Dublin, Airija. — Tą pat 
dieną, kada Londone buvo 
karūnavo jamas naujas “iš 
dievo malonės” Anglijos ir 
jos kolonijų karalius Jurgis 
VI, tai airių sostinėj, Dub
line, bomba nuvertė kara
liaus Jurgio II paminklą. 
Paminklas buvo pastatytas 
Stephens Green Parke. Ka
raliaus statulą sugurino į 
šmotelius. Mat, airiai nori 
atsikratyti nuo Anglijos 
viešpatavimo jų šalyj.

Dvidešimt septyni tūkstan
čiai Pittsburgho apylinkėje 
plieno darbininkų jau kovos 
lauke. C.I.O. tai kovai vado
vauja. Tai pradžia didelės 
audros. Jones and Laughlin 
plieno korporacijos užpakaly
je stovi kitos kelios galingos 
korporacijos. Jos nenori skai
tytis su unija.

Visa parama streikuojan
tiems plieno darbininkams. 
Lai šis jų pirmas atviras mū
šis apsivainikuos pilnu laimė
jimu !

net su pasididžiavimu išpa 
šakojo apie atliktas žmog 
žudystes. Ant galo pareiš 
kė: “Aš žinau, kad aš mir 
siu, bet del Dievo meilės pa 
siųskite mane ten, kur elek 
tra muša 
pakartas.’

Atlantic City, N. J. — La
bai entuziastiškai Tarptau
tinės Sukniasiuvių Unijos 
(International Ladies’ Gar
ment Workers Unijos kon- 
vincija priėmė Amalgamei- 
tų Rubsiuvių Unijos prezi
dentą Hillmaną. Hillmanas 
dabar taip pat yra vadu C. 
I. O. kampanijos suorgani
zuoti tekstilės pramonės 
1,250,000 darbininkų. Savo 
prakalboje Hillman pasmer
kė Amerikos Darbo Federa
cijos reakcinius vadus už 
atsisakymą darbininkus or
ganizuoti ir už skaldymą 
darbo unijų. - Jis, kaip ir 
John Lewis, pabrėžė tą fak
tą, kad vyriausia atspara 
prieš reakciją ir fašizmą 
bus tvirtos, galingos indus
trinės unijos.

Hillman teigė, kad gerai 
einasi tekstilės darbininkų 
organizavimo kampanija. 
Sako, kad pietinėse valsti
jose yra pastatyta net, trys 
šimtąi' organizatorių. Taip 
pat Massachusetts ir Rhode 
Island valstijose daug orga
nizatorių darbuojasi.

Hillman sako, kad taika 
tarpe C.I.O. ir A.D.F. gali 
būti tiktai pamatu organi
zavimo sunkiosios pramo
nės darbininkų į industri
nes unijas. To gi nenori Fe
deracijos lyderiai. Todėl 
tuščia kalbėti apie taiką.

Sukniasiuvių konvencija 
dar nesvarstė savo santikių 
su C.I.O. Manoma, kad di
džiuma delegatų užgirs pri
sidėjimą.

ster Brockelhurt, 23 metų 
amžiaus ir jo meilužė Ber
nice Felton. Jis į du mene- 
siūs laiko, kaip patsai pri
sipažino, nužudė tris žmo
nes. Vieną netoli Rockford, 
Ill.; antrą—Little Rocks,
Arkn. , ir trečią apie Fr. 
Worth, Texas valstijoj. Jis 
su savo ųieiluže, kuri yra 
buvusi kolegijos studentė 

Jung- važinėjo automobilium ir 
atliko tas

KRISLAI
Kur dingo “istorija”?
Pradžia didžios audros.
Vitaičio rauda.
Prasta pozicija.
Nelaukite “Maižiešiaus”.

Rašo A. B.

Toledo. — Dvylika liau- 
diečiu lėktuvų bombardavo 
Toledo pozicijas. Fašistai 
sako, kad nedidelius nuosto
lius padarė. Fašistu karo 
štabas tvirtina, kad liaudie
čių lėktuvų veiksmas su- 

Trockį savo globon. (jungtas tikslu 
,. Fašistai

Antra, Vitaitis draudžia 
nešti j kuopas tik tokius politi
nius darbus, kuriems jis yra 
priešingas, nors tie darbai yra 
užginami didžiumos SLA na
rių. Pavyzdžiui,., SLA < i seimas 
griežtai pasmerkė Smetonos 
diktatūrą Lietuvoje ir pasisa
kė už anti-fašistinių kalinių 
paliuosavimą. Vitaitis tam 
priešingas. Jis bara tuos na
rius, kurie šį seimo tarimą 
gina.

Atsimenate, kaip audringai 
Juozas Stilsonas buvo pradėjęs 
rašyti savo didvyrybės istoriją. 
Verkė ir pasakojo apie savo 
vargus ir nelaimes. Visos lie
tuviškos ožkos gailiai verkė. 
Bet staiga ta jo garsi istorija 
nutrūko. Iš sykio dar žadėjo, 
gerai pasilsėjęs, vėl griebtis už 
plunksnos. Bet dabar nė žadėt 
nebežada.

Pakilo vyras sakalu, o nu
tūpė kalakutu. Mūsų buvo 
tiesa, kuomet mes teigėm, kad 
Stilsonas pats save nuplaks.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraičio XIX

Skaičiau Socialistų Partijos 
Pildomojo Komiteto priimtą 
rezoliuciją trockizmo reika
lais. Komitetas nutarė visais 
galimais būdais remti Trockio 
Gynimo Komitetą ir jo dar
bus.

Vadinasi, pilnai ir oficialiai
Socialistų Partijos vadovybė _ t
pasiėmė Trockį savo globon. (jungtas tikslu pralaužti 
Labai prasti pyragai. Pamaty- frontą. Fašistai, tvirtina, 
site, jie sukels naujų ginčų ir kad jau kelios dienos liąu- 
rietenų pačioje Socialistų Par- (diečiai čia smarkiai veikia, 
tijoje. Trockizmo klausimas 
jau pagimdė S. P. naujas frak
cijas.

kreipė į Jungi Valstijų val
džią prašant paliuosuoti 
000 tonų įtalpos laivą “Na- 
vemar.”

Almeria, Ispanija.—Fa- šistai neturi povandeninių 
šistų submarinas paleido laivų, tai manoma, kad tą 
torpedą į Anglijos naikinto- provokaciją atliko Italijos 
ją, karo laivą, “Hunter” ir 
pramušė jo šoną. “Hunter” 
plaukiojo netoli šios prie
plaukos, atlikdamas savo 
pareigas jūrinio patruliavi
mo.

Anglų laivas buvo užpul
tas penkios mylios nuo prie
plaukos. Jis taip skaudžiai 
sugadintas, kad tik pribu
vęs liaudiečių šarvuotlaivis 
“Jaime I” jį išgelbėjo nuo 
nuskendimo ir atvilko į 
prieplauką. Sprogimo metu 
ant laivo užmušta 8 jūrei
viai ir 24 sužeisti.

Iš karto buvo manyta, 
kad gal laivas užėjo ant mi
nos, bet vėlesni pranešimai ginkluotas kanuolėmis , ir 
sako, kad jį užpuolė povan- torpedų tūbomis. Ant ,laivo 
deninis laivas (submari- buvo 145 oficieriai ir jūrei- 
nas). Kadangi ispanai fa- viai.

9
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riškas.
Užsukta visa spauda ir radio. Pradė

tas šlovinti Jurgis Vl-tasis. Jo visi de
fektai pamiršti, jo negabumas paskan
dintas spaudoj per nelyg dideliuose Jur
gio’ garbinimuose.

Po karūnacijos, sakoma, karalius Jur
gis jau patapo “bėveik toks, populiariš- 
kas,” kaip, buvo jo tėvas. Bet, skelbia 
pranešimai, dar vienas “defektas” pas 
jaunąjį karalių apsireiškia: tėvas turėjo 
barzdą, 6 sūnus jos neturi. Dėlto, skel
biama, galimas daiktas, kad valdžia įsa
kys Jurgiui užsiželdinti barzdą. Tuomet 
jau ištikrųjų jis būsiąs “populiariškas” 
ir “rimtas” karalius!

Ar reikia jieškoti naivesnio dalyko?!

Dimanšteino Atsiminimai apie 
Viilcą Kapsuką

* 1 į

teko susidurt tremtinių rėi- sąlyga, jei prie kanuolių pa
kalais su lietuvių komisą- siliks vokiečių - aptarnauto- 
riatū, kurio priešakyj stove- pėrsonalas, sūtihkan- 
jo d. Mickevičius. Jis tada l/r ?

šeštad., Gegužes 15, 1937

Vilniečių Metinis Suvažiavimas
Rytoj, gegužės mėn. 16 d., Chicagoje 

jvyKS metinis “Vilnies” bendrovės dali- 
. ninku suvažiavimas. Suvažiavę “Vilnies” 

leidėjai aptars savo dienraščio svarbiuo
sius reikalus, apžvelgs pereitų metų

- trūkumus ir laimėjimus, pasiektus per 
pastaruosius metus, padarys eilę nuta-

■ rimų, kurie, be abejo, padarys “Vilnį” 
dar geresniu ir populiariškesniu lietuvių 
datbininkų dienraščiu vakaruose.

Rytuose “Laisvė”, o vakaruose—“Vil
nis”—dienraščiai, kurie betarpiškai ko
voja už suvienijimą darbininkų ir visų 
laisvę mylinčių žmonių kovai už gerbū- 
višką gyvenimą, už taiką, prieš juodąjį 

, fašizmą.
Laisviečiai rytuose “Vilnį” taip pat 

brangina, kaip “Laisvę.” Panašiai vaka
ruose vilniečiai atsineša linkui “Laisvės.” 
Nesenai, “Laisvės” bendrovės dalininkų 
suvažiavimo proga chicagiečiai prisiuntė 
mūsų dienraščiui gražių pasveikinimų, 
pridėdami gražią piniginę dovaną. Tą 
patį daro rytiečiai “Vilniai.” Brooklyne 
per d. Buknį pasiųsta “Vilniai” virš 100 
dolerių aukų su pasveikinimais, o iš Phi- 
ladelphijos, per d. Smithą, pasiųsta virš 
80 dol. aukų su pasveikinimais. Be to, 
kiti draugai Brooklyno apielinkeje dar
bavosi parinkimui “Vilniai” pasveikini
mų su aukomis. Išviso rytinių valstijų 
draugai, menama, pasiųs arti $300 vil
niečiams jų suvažiaviman. >

Tai gražus žygis!
Tiek chicagiečiai, tiek brooklyniečiai 

puikiai žino, kad abu dienraščiai atlieka 
nepaprastos svarbos darbus švietime ir 
organizavime lietuvių darbo žmonių, — 
vienijime jų. Jie taipgi gerai supranta, 
jog tik tuomet abu dienraščiai turės di
delio pasisekimo, jei tarpe jų bus gera 
kooperacija ir jei kiti kitų darbus nuo
širdžiai ir duosniai parems.

“Laisvė” siunčia vilniečiams jų meti
nio suvažiavimo proga broliškus sveiki- 

. nimus ir linki padaryti kuonaudingiau- 
• šių nutarimų “Vilnies” stiprinimui!

B Jau ir Kunigas O’Flanagan 
iy ■ Negeras!

Chicagos kunigų dienraštis pareiškia, 
kad žymusis airių katalikų kunigas, Mi
chael O’Flanagan, kuris dabar lankosi 
Jungtinėse Valstijose, yra “no good.” 
Girdi, kun. O’Flanagan “yra kunigaš bfe 
valdžios, be autoriteto ir be galės eiti ko
kias katalikų kunigo pareigas...” 
r Kodėl gi kunigų dienraščiui šis airių 
katalikų kunigas nebetinka? Kodėl jis 
jiems pasidarė negeru? Ogi todėl, kad 

: kun. O’FlatiHgan atvyko Amerikon orgd- 
• nižuoti pagėlbą Ispanijos lojalistams? Jis 

stdja Už demokratiją, prieš fašizmą. Dėl
to jis Romos katalikų kunigams yra “ne 
košer.”

Būk tū geriausias katalikas, būk tu 
geriausias kunigas; jei tik stosi prieš re
akciją, už laisvę, tai lietuviškiems kuni
gams tu tuojau patapsi • “negarbingu,” 
ir “pražūtingu.”

Mes raginame lietuvius katalikus nu
eiti į tuos masinius mitingūs, kuriubse 
kalba kunigas O’Flanagan ir pasiklausy
ti jo kalbos. Jie pamatys, kad jis yra 
vienas geriausių ir doriausių katalikų 
•kunigų. Pasiklausę jo kalbos, jie su
pras, kodėl lietuviškos kunigijos spauda 
jį niėkink. ....
‘— 4 v

Viskis Sulyg Plano ir Užsakymo!
| Skaitant buržuazines spaudos žinias

- apie Anglijos karališkos šeimynos reika- 
a lūs, ima riepaprasfūs j Uokas. Po to, kai

Edwardas feUvb pavarytas iš karaliaus 
sosto, pranešimai sako, valdžia ir An^li- 

“aukštuomenė” rūpinosi, kaip pfi- 
jpi; versti žmones Edwardą pamirštu o gar- 
®BSinti Jurgį, kuris buvo labai nepopulia-

Plieno Darbininkai Kovoja
Kadangi tūlos mažesnės plieno kom

panijos atsisako tartis su C. 1. O. (Komi
tetu Industriniam Organizavimuisi), at
sisako pripažihti darbininkų pramoninę 
uniją, tai joms tapo paskelbtas streikas. 
Jones & Laughlin Co. darbininkai buvo 
pirmutiniai metę darbus ir išėję kovon. 
., Aliquippa, Pa., patapo kovos centru. 
Policija naudoja prieš streikierius ašarų 
dujas, naudoja visokias žiauriausias prie
mones sulaužymui darbininkų streiko. 
Vargiai, tačiau, kompanijom su policija 
pavyks streiką sulaužyti.

Aliquippa, Pa., miestas per ilgus me
tus buvo reakcinis. Jį valdė ir tebevaldo 
plieno baronai. Kuris darbininkas kada 
nors pasirįžo kalbėti -apie organizaciją, 
jis buvo išmestas ne tik iš fabriko, bet ir 
iš miesto. Dėlto mieste viešpatavo nuo
latinė naktis.

Tik kai darbininkai susiorganizuos, jie 
pasijus žmonėmis, pasijus turį šiokias 
tokias žmogiškas teises gyventi ir pasi
džiaugti gyvenimu.

Dėlto kiekvienas plieno pramonės dar
bininkas dabar privalo stovėti kovotojų 
eilėse ir nenusileisti fabrikantams, kol 
kova bus laimėta. -

Lietuviai darbininkai raginami daly
vauti streike ir kovoti už sužmoninimą 
savo darbo, už iškariavimą geresnių gy
venimo sąlygų, už pripažinimą unijos!

Padčkim Šnekančiųjų Judžių 
Pramonės Darbininkams

Šiuo tabpu visoj šalyj, ypačiai dides
niuose miestuose, statomi pikietuotojai 
prie teatrų, kur rodomi judžiaį tų kom
panijų, katrų darbininkai (Hollywood, 
Cal.) išėjo streikan.

Sakoma, kad per visą šalį bus išstaty
ta 340,000 pikietųotojų. Juos parūpins 
C. L O. (Komitetas Industriniam Orga
nizavimuisi).

Be abejo, kova bus sunki, bet į šitą 
kovą turi įsivelti kiekvienas žmogus, ku
riam rūpi mdtyti Amerikos darbininkų 
judėjimą organizuotą. Kaip mes galime 
padėti? Nėjimu tuosna tėatritešna, ku
rie yra pikietuojdmi.

. Susipartę darb’iiiinkai privalo daryti 
viską padėjimui judomųjų paveikslų pra
monės darbininkams. Kaip greit judomų
jų paveikslų pramonės samdiniai — 
darbininkai ir aktoriai—bus organizuoti, 
taip greit jie galės daugiau padėti ki
tiems organizuotis. Tegu Uollywodde 
veikia gera aktorių ir darbininkų unija. 
Tuomet vargiai šariidytojams bepavyks 
išleisti bent vienas šnekantis judis, at
kreiptas prieš brganizuotą darbininkų 
judėjimą.

Visokiais būdais padėkite judžių pra
mones darbininkams!

T* I ...... • •• • -*

1,000 Savanorių Ispanijoj iš 
Lbridoriti

Pabaigoj balandžio mėnesio Londone 
įvyko to miesto rajono Komunistų Parti
jos dėlęgdtų suvažiavimas. Dalyvavo 
apie 450 delegatų. Pranešimuose buvo 
nurodyta, kad laike Vienėrių metų Par
tija, padvigubino savo skaičių narių.

Bet svarbiausia raporto dalis, be abe
jo, bus ta, kad Komunistų Partija iš Lon
dono distrikto pasiuntė Ispanijon prieš 
fašizmą kariauti 1,000 (vieną tūkstantį) 
jaūnų kovotojų.

Tai parodo, kad mūsų draugai Angli
joj ištikrųjų darbuojasi rimtai ir ener
giškai. Dėlto komunistų įtaka darbinin
kuose smarkiai atiga.

Tenka pridurti, kad tie visi kovotojai 
prieš fašizteą buvo išsiųsti slaptą. Jei 
tai būtų leista daryti viešai, kur kas dtei- 
giau savanorių būtų išvykę mušti fašis
tus ir ginti demokratiją.

Drg. Mickevičiaus revo
liucinio veikimo istorija ro
do mums ne tiktai stam
biausio lietuvių darbo liau
dies ir proletariato kovoto- ■ 
jo kelią prie bolševizmo, ■ 
prie Lenino ir Stalino, bet 
taipogi ir "visą revoliucinio 
judėjimo istoriją lietuvių 
i 
metus. Tvirto bolševikiško 
kelio j ieškojimus, klaidžioji- 
mus ir radimus padare kar- ' 
tu su d. Mickevičium dau
gelis lietuvių proletarų re
voliucionierių, žymioj dalyj ' 
jam ir vadovaujant. Tas ko
munistinis avangardas iš
tvėrė nemaža išbandymų, 
laimėjimų ir pralaimėjiteų, 
neteko nemaža geriausių sa
vo žmonių,, turi ir atsiliku
sių ir parsidavusių, bet pa
grindinis branduolis tvirtai 
laiko savo rankose marksiz
mo-leninizmo vėliavą, kuri 
laimės ir šiandieninėj fašis
tinėj Lietuvoj. Mickevičiaus 
vardas, jo revoliuciniai nuo
pelnai įeis į revoliucijos is
toriją ir užims garbingą 
vietą tarp busimos sovieti
nės Lietuvos revoliucinių 
veikėjų.

Aš čia apsistosiu tik ties 
kai kuriais bruožais, pasili
kusiais atmintyje nuo susi
tikimų 'su d. Mickevičium, 
nuo bendro darbo su juo 
Lietuvos ir Baltarusijos 
kompartijos CK ir vyriau
sybėje, o taipgi ir po to pe
riodo.

Pirmas mano susitikimas 
su juo siekia dar 1906 me
tus Vilniuje. Tuo laiku prieš 
RSDRP Šiūūrėfe vakarų ko
mitetą labai aštriai stovėjo 
klausimas apie išplėtimą 
darbo tarp įvairių krašto 
tautų jų gimta kalba, tame 
skaičiuj ir tarp lietuvių. 
Darbuotojai, žinantieji lie
tuvių kalbą, buvo mums la
bai reikalingi, lygiai kaip ir 
literatūra lietuviu kalba, 
ypač valstiečiams. D. Toma- 
šo (Sokolovskio) nurodymu 
aš suradau draugus lietu
vius, tyrinėjančius Revoliu
cinę literatūrą lietuvių kal

yboje; kuri ejb pusiau lega
liai. Neturėdami savo litera
tūros šia kalba ir turėdami 
didelį jos pareikalavimą, 
mes nutarėm duoti mūsų 
agitatoriams ir propagandi
stams kaime lietuviškos šo-1 
čialdemokratijos leidinius, čiaų ten pakliūti. Priminsiu 
Kad gaut šios literatūros, aš vieną epizodą apie 
susitikau su d. Mičkevičium, mų” nuo atsitrąukįaųČių vb-1 gumą už priėmimą, Už dė- 
kuris buvo lietuviško žur- kiečių okupantu tilto per : mesį, už nuoširdumą ir rū- 
„_i_. |Dauguva, Jie pareikalavo iš pestį. Pamenu vieną šmul-

mūsų didelės sumos pinigų, 1 * ’ 1 ” <-
grąsindami prieą atsitrauk
siant susprogdinti tiltą. Mes 
sulygdte už 50,000 rublių kė- 
renkomįs, kuriuos ir užmo
kėjam. Buvo vedamos dery
bos pirkti iš vokiečių keletą 
kanuolių bątaręjų, bet jie 
suliko parduot mums tik su

tarpe uz pastaruosius 35 1S. c, °s, vesaąmas ene

Drg. Mickevičius atmetė šį 
pasiūlymą, kaip nepriimti
ną, ir derybos nutrūko.

Vilniuj aš išpradžių atli
kinėjau trijų liaudies komi
sarų funkcijas: darbo (pa
grindinė), maisto (iki at
vyks Kalmanovičius) ir 
Vyr. liaud. ūkio tarybos (iki 
atvyks Ginžb'urghš). Sąry
šy j su tuo man daug reika
lų tekdavo įvairiais-klausi
niais tiirėt su d. Mickevi
čium, kaip su Liaudies ko
misarų tarybos, pirmininku. 
Mes su juo išdirbom planą, 
kaip užkariauti profsąjun
gas, kur buvo stipri priešų 
partijų jtaką. Meę. nutarėte 
reorganizuot profsąjungas 
gamybiniu principu, vietoj 
gyvavusių amatų profsąjun
gų. Tuo būdu mums pavyko 
daryt profsąjungų valdybų 
perrinkimus, pasiliuosuot 
nuo eilės negeistinų yadė-

i- 
kratizmo dirvoje. Eilėj atsi
tikimų stambesnėse profsą
jungose, kur prieš mus iš
stodavo įvairių partijų at
stovai, kaip PPS, Bundo, si
onistų ir kitų, gyvavusių le
galiai, aš kviesdavau į to
kius susirinkimus ir d. Mic
kevičių.

Aš kaip liaudies komisa
ras suorganizavau Vilniuj 
pigią valgyklą bedarbiams. 
Toji valgykla buvo labai po
puliari' gyventojuos. Kartą 
mudu drauge su d. Mickevi
čium atėjom į tą valgyklą, 
supažinau jį su jos stoviu, 
o. paskui sėdom už stalo ir 
valgėm bendrus pietus. Mus 
ten pažino, ir pietaujantieji 
buvo labai patenkinti, kad 
Liaudies. komisarų tarybps 
pirmininkas pietauja jų val
gykloj, už bendro stalo. Tai 
buvo ypatingas valdžios de
mokratiškumo, jos artimu
mo masėms ir rūpinimosi 
masėmis bruožas.

Man teko keletą kartų 
kartu su d. Mickevičium 
priimt delegacijas ar atski
rus asmenis įvairiais klausi
mais, surištais sū mano dar
bu arba su žydų reikalais. 
Nežiūrint to, kad mes nevi- 
sados galėjom patenkint jų 
prašymus, iš jų pusės mes

kartu SU d. Angariečiu su 
didžiausiu entuziazmu dir
bo, kad ištiesų perimt vals
tybines įstaigas, evakuotas • y T • j__ _ _J.

/ 1 1 
gingą kovą su kontrrevoliu
ciniais lietuvių buržuazijos 
elementais, kurie buvo taip 
vadinamoj lietuvių Tautos 
Tarybpj Rusijoj it škdįtė 
save Lietuvos vyriausybes 
atstovais. Man..teko daly- 
vaut tų “tarybų” siidaūžy- 
me; jos buvo įvairiuose mie
stuose ir turėjo savo čeritrą, 
regis, Voroneže; nemaža 
žydų buržuazinio elemento, 
kilusių iš Lietuvos, aktingai 
dalyvavo liėtūvių kontrre
voliucinėse organizacijose. 
Drg. Mickevičius visu bol
ševikišku griežtumu likvida
vo tuos kontrrevoliucinius 
lizdus; pritraukdamas so
vietų pusėn^skąitlingas lie
tuvių tremtinių mases. Man__  ______ o____
teko karti! sti juo išstot ke- Įvautojų, pasiliekant demo 
lėtą kartų prieš tretetinius, ‘ ‘
grįžtančius į tėvynę, ir jis 
karštai įtikinamai įrodinėjo 
jiems Sovietų valdžios pir
menybės, įpatingos domėn 
kreipdamas kovai prieš na
cionalizmą; už prbletarinį 
internacionalizmą.

Paskirtas Lietuvos Laiki
nosios revoliucinės darbi
ninkų ir valstiečių vyriau
sybės nariu aš išpradžių at
vykau į Dvinską, kur buvo 
ir d. Mickevičius. Ten aš su
sipažinau su būsimo mūsų 
vyriausybės' manifesto pro
jektu, ir ilgąi kalbėjomės 
dėl įvairių to manifesto 
punktų, ypač valstiečių 
klausimu, kame aiškus bu
vo vidutinioko nedakainavi- 
mas. Nepasakosiu smulkme
nų, bet aš mačiau, kad ir 
pas patį Mickevičių buvo 
šiuo klausimu svyravimų. 
Pamenu, jis tvirtino, kad 
pagrindinis manifesto nu
sistatymas buvo suderintas 
Maskvoje, bet su kuo — 
tikslini nepamenu.

Dvinske Mickevičius pa
rodė didelį veikimą: jis bu
vo arti susirišęs su drau
gais, kurie vadovavo užpuo
limui ant Vilniaus ir degė 
dideliu nekantrumų grei
čiau ten pakliūti. Priteinšiū

pirki- i visados matydavotfi dėki tl- i-ii rrnmn Tirz ii v»l nm i h i-ifr

nate redaktorius.
Kitdš mano susitikimas 

su juo buvo 1917 m. Petro
grade, kai aš turėjau ryšių 
su kaikuriais leiikU, lūtvių 
ir lietuvių draugais. Arčiau 
aš jį p'ažihau mūsų bandite 
darbo Narkomnace laiko
tarpiu, kur man, kaip žydų 
komisariato vedėjui, dažnai

kių pirklių priėmimą, iš ku
rių milicija kažką atėmė, 
rodos, žūvų, ir jie atėjo į 
Jurgio viešbutį kaž kodėl 
pas mane. Čia pat buvo d. 
Mickevičius; kuris nurami
no juos, užtikrindamas, kad

koki asmens,, kurie ėmė kal
bėt apie žydų bendruome
nes teisių pripažinimą; d. 
Mickevičius aštriai jiems at
kirto, nurodęs, kad hies 
prieš kultūriniai-tautinę au
tonomiją. Jis parode jiems 
užrašus įvairiomis kalbomis 
ant narkomato durų ir pri
žadėjo greitu laiku parodyt 
Sovietų valdžios rūpinimąsi 
tautinių mažumų mokyklo
mis; kultūrd. Kažkaip pu
siau juokaudamas jis paža
dėjo, kad pats išmoks žydų 
kalbos, ir kad aš jam tame 
reikale padėsiu.

Mąn daug teko kalbėtis 
su d. Mickevičium paskuti
niais prieš mirtį metais są- 
ryšyj su jo literatiniu dar
bu įvertinat Lietuvos-Balta
rusijos vyriausybės gyvavi
mo periodą. Pamenu ir tas 
stambiausias klaidas, kurias 
mes tuoihet darėme. Jis bu
vo labai atviras savikriti
koj, kartais kaltino save net 
daugiau, negu ištiesų buvo 
kaltas. Be abejonės, liuk- 
semburgistės palaikai buvo 
pas daugelį Lietuvos-Balta
rusijos vadovybės darbuoto
jų; tai nedavė mutes gali
mybės maksimalite išnauddt 
socializmo interesuos tą 
trumpą laikotarpį, kurį mes 
ten buvom.

Mes turim išreikšt gilų 
liūdesį, kad mirtis išrovė iš 
mūsų tarpu tą puikų žmogų 
ir bolševiką, kuris visu rim
tumu tyrinėjo praeitį, kad 
geriau veikt dabartyje; jis 
labai giliai ir atydžįai tyri
nėjo dabartį, kad būti apsi
ginklavusiu veikimui,. su
naudojant visą ruarksizmo- 
leninizmo turtą, kaip visoj 
proletariato kovoj, taip ir 
tam atskiram Europos kam
pelyje—Lietuvoj, su kuria 
jis buvo susirišęs visa savo 
esybe ir revoliucine ugnifti.

(“Priekalas”) .

ŠYPSENOS

Pavėlavo Sirgti
Šhapsorlus ir Girkšnorius 

susitarė ir pasiryžo niekad- 
o-niėkad nebegerti—ištiesų 
likti blaivininkais. Tdęiaus 
Šnapsdliūs patarė, kad bū
tų gerai pasidėt šėpoj ant 
lentynos bonką degtinės, 
kaipo gyduolę atsitikime li
gos ar kokios kitos nelai
mės.: Girkšnorius sutiko ir 
abudu paskutiniu kartu ly- 
giortiis susidėjo ir boilka 
gyduolių—atseit rugines— 
tapo saugiai patalpinta šė
poje.

Po trijų dienų Girkšno-j---- , ----- --------------, — ro ulių menų. urirnsnu-
mes neuzdraudem smulkios rįus nebepajėgė ilgiau kęsti
prekybos. Kartą buvo kaž įr safc0.

prefrnjęro Senijuro HajaŠi namas, sakoma slapta sudarytas 
taip,’ kad nėsusipažmęs su juo asmuo negalįs įeiti vidun. Be to, tiaftias 
turi apsaugą nuo bombą ir kt. nepaprastus įtaisus. Hajaši nesenai pra
laimėjo rinkimus, bet iš vietos nesitraukia ir tiek.

“Brolau ,šnapsoriau? aš 
šiandien blogai jaučiuosi, 
regimai šaltis mane paga
vo.”

“Pavėlavai, manasis prie- 
teliąų,” . liūdnai atsiliepė 
šnapšpriuš. “Aš. pats va
kar dieną net kėliomis li
gomis baisiai sirgau...”

Jis Duosnus
ParapijinČš mokyklos 

mokytojas paklausė šėšbrių 
metų amžiaus Petruko:

“O ką gi tu, Petruk, šie
met dovanosi šavo mažą j am 
broliukai jo gimtuvių die
ną?”

“Dar nežinau, ką aš pats 
turėšiu.” htšakė Petrukas.

aš turėjau ^ėįarau- 
plfcš, tai tą pdtį ifr jam da
viau.”

Sutaisė Juodvarnis.
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Minint Julių Janonį, Pirmąjį 
Lietuvių Proletarinį Poetą

Pirmadienį, gegužes mėn. 17 d., sukaks ly- 
giai^ŽO me^y nuo Juliaus Janonio (Vaidilos 
Ainio) tragiškos mirties. Praėjo 20 metų, bet 
Juliui Janonis ne tik nebuvo pamirštas, bet, 
atpenč, per tąjį laiką jis pasidarė mums kur 
kas mylimesnis, didesnis, kaipo poetas, ir 
brangesnis.

Minimojo poeto biografiją imame iš jo raš
tų knygelės, išleistos Lietuvoje 1921 metais. 
Antrą straipsnį, apie Juliaus vaikystės dienas, 
talpiname Marijonos Janonienės, poeto moti
nos, kurį jinai speciališkai pagamino “Lais
vei”.

Sekančiuose numeriuose bandysime daugiau 
įtalpinti Janonio tūlų raštų ir apie Janonį bei 
jo kūrybą "platesnių žinių. Podraug raginame 
lietuvius darbininkus studijuoti Janonio raštus 
ir platinti juos. Būtų gerai, kad mūsų meno 
grupės suruoštų Juliaus Janonio paminėjimo 
vakarus. Girdėjome, kad Lietuvių Meno Są
jungos Centro Komitetas tokį vakarą ruoš ka
da nors rudeniop.

A ve Vita, M oritur us Te SalutatN
- Julius Janonis

♦ Pamylau dangaus žydrumą,
Auksu spindančią mėlynę,
Buinų vasaros žalumą,
Yt krištolas, skaidrią rasą.

Pamylau ir mergą jauną,
Da| skaistesnę užu saulę,
Da lieknesnę už žolyną
Ir blaivesnę užu rasą.

• Ir svajojau siekti laimės
Su visu plačiu pasauliu,
Kam nuo kojų pančiai krinta,
Kam dievų aušra sušvito.

Milžino darbai vaidinos.
fAs tikėjau juos atliksiąs, 
Herkulės ir Promėtėjaus

4 Tveriančius žygius nupinsiąs.
Bet, lyg beržas žalialapis, 

Sprogstant, kirmėlės pagriaužtas, 
Kad gyvam nesutrūnėti, 
Pirma laiko jaunas žūstu.

z Pirma laiko jaunas žūstu, 
Nė jėgų neišmėginęs.
Atsities žygius nešuosi
Su savim į šaltą kapą.

, Su savim nešuos—ir meilę
Taip mergelės, taip pasaulio,
Tos plataus, dailaus pasaulio, 
Ką yt pumpuras da sprogsta.

Nesulaukiau jo pražystant,
Bet širdyj užsiauginęs, 
'ŽengUamas į šaltą kapą,

< Sveikstu jį, greit bu juosiant.
1917. V. 15. 12 v. dieną.
Peltrapilys.

jaunesnė.
labai noriai ėmės mokslo. Tris žiemas 

jo Biržų pradinėn liaudies mokyklon, 
per ašaras išsiprašė leist į Biržų mies-

1) Tegyvuoja gyvybė! Einąs miriop tave svei
kina.

Julius Janonis: Bolševikas, Poetas
(1896. III. 23—1917. V. 17).

1917 metų gegužės mėn. pabaigoj Lietuvos 
darbininkai šiurpulingu skausmu sutiko skau
džią žinią: tragingai baigė savo gyvenimą jų 
kovos draugas ir talentingasai proletarų poetą 
—Julius Janonis (Vaidilos Ainis). Gegužės 17 
d. tarp Petrapilio ir Carskoje Sielo Julius, puo
lęs po bėgančio traukinio, tapo suvažinėtas./

* * *
bulius Janonis gimė 1896 m. kovo 23 d. Ber

žinių k&ime. Tėvai, Marė ir Martynas, Jano
niai turėjo vien menką grįtelę. žemės suvisai 
neturėjo. 1911 m. tėvai persikėlė į Melaišių 
sodžių, kame paėmė nuomon trečią dalį valako 
žemes. Apart Juliaus buvo vyresnis brolis 
Mykolai ir dvi sesers,—-viena už Julių vyres
nė, kite

Juliu 
vaikščk 
Paskui 
to ketufių klesų mokyklą, kurią 1913 m, ir pa
baigė. Tais pačiais metais įstojo į Šiaulių gim
naziją į 5 klasę. 1915 m. karui užėjus išsikėlė 
Rusijon, kame išpradžių tęsė gimnazijos mok
slą Voroneže, o iš ten persikėlė Petrapilin, ka
me 1916 metų gale caro valdžios buvo uždary
tas į girsųjį “Kresty” kėlė j imą.

fc<kll<‘rfiio kuriam laikui buvo pabėgęs, 
slapstydamos bastėsi po Rusijos miestus, be 
galo pavargo ir galutinai suardė savo ir taip

Julius Janonis

silpną sveikatą. Tas laikotarpis poeto ryškiai 
atvaizdintas eilėse: “Pailsus besibastant.”

Prasidėjus 1917 m. pavasaryje Didžiai Ru
sijos Revoliucijai Julius išėjęs iš kalėjimo, bu-, 
vo stojęs revoliucijos darban, bet visiškai jo 
pakrikusi sveikata (turėjo jau smarkiai įsiga
lėjusią džiovą) kliudė tam darbui. Tas ir pri
vedė jį prie tragiškos mirties.

Julius eiles rašyti, kaip tėvai pasakoja, pra
dėjęs jau pradžios mokslą belankydamas. Rim
čiau šio darbo ėmės 1909 met. Tų laikų eilių, 
tiesa, dar silpnų yra užsilikę ir iki šiol.

Tikras poetas Julyje jaučiamas jau nuo 
1912 m. Taip visu laiku be pertraukų rašinėjo 
iki pat savo mirties. Net dviemis dienomis 
prieš savo tragingą mirtį yra parašęs atsisvei
kinimą su pasauliu vaizdžiose eilėse: “Tegy
vuoja gyvybė! Einąs miriop tave sveikina.”

Išpradžių Julius savo eiles siuntinėjo to lai
ko pažangiųjų laikraščių redakcijoms (“Auš
rinei” ir “Lietuvos Žinioms”). Bet persikėlęs 
į Šiaulius įstojo į moksleivių s.-d. kuopą ir pir
mas ėjo dirbt tarp darbininkų. Nuo to laiko 
daugiausia jau sandarbininkauja revoliucinės 
socialdemokratijos laikraščiuose, žurnaluose ir 
kituose leidiniuose (“Vilnyj,” “Naujojoj Ga
dynėj,” “Tiesoj,” “Naujuoju Taku,” “Atžalo
se” ir k.). Rusijoj galutinai nusistato savo pa
saulėžvalgą ir politiniai subręsta.

Įstojo į Rusijos socialdemokratų partiją 
(bolševikų) ir iki mirties buvo aktyviu nariu.

* * *
Visu savo mokslo laiku, Biržuose, Šiauliuo

se ir Rusijoj, Julius gyveno labai skurdžiai. 
Tėvai, patys beturčiais būdami, maž ką tegalė
jo šelpti. Rusijoj gi, kaip nepatinkančios ir 
didžios dvasios jaunuolį, skriaudė lietuvių bur
žuazija, kuri į savo rankas .pagriebė tremti
nių šelpimo monopoliją. Ji bandė net poetą . 
auksu savo pusėn pasivilioti, bet Julius vien 
panieka į tai atsakė.

Toksai vargingas gyvenimas ir pagaliau ka
lėjimas dabaigė ir taip silpną Juliaus kūną ir 
jis, net nesulaukęs savo svajotosios Socialisti
nės Revoliucijos, galinga valia perkirto savo 
gyvenimo siūlą.

Kelioms savaitėms praslinkus Maskvoj taip
gi traginga mirčia (nusinuodijant) baigė sayo 
gyvenimą ir toji, kurią mini Julius paskuti
nėse savo eilėse atsisveikinant su pasauliu.

* * *
Julius Janonis buvo proletarų poetą ir re

voliucijos kareivis.
Nors ir jaunas proletarų poėta, bet spėjo 

duoti veikalų, kurie yra pažiba pasaulinėj dar
bininkų raštijoj.

Juliaus poezija—tai grynas proletarų klasės 
menas, tikros darbininkų giesmės, kurios bus 
pavyzdžiu jauniems proletarų poetams.

Apart eilių ir apysakaičių nemaž jis parašė 
ir publicistinių bei partijos teorijos straipsnių.

Nemaž jis dirbo ir praktiškai, kaipo aktyvus 
partijos narys. Julius darbininkų klasės labui 
darbavosi visa savo karšta širdim ir ruošė so
cialistinei revoliucijai dirvą. Bet pirmų pir
miausia Juliui rūpėjo praktinis savo partijos ' 
ir proletariato darbas. Tai mes matome iš že
miau talpinamų laiškų. Jo atsidavimą darbi
ninkų klasei ir karštą kovotojaus pasiryžimą 
matome iš Juliaus laiškų, rašytų prieš mirtį 
savo idėjos draugams.

JANONIO TESTAMENTAS
“Esu tos nomonės, kad kiekvienas žmogus 

yra savo gyvenimo ir savo mirties šeimininkas 
ir todėl sveikatai nebeleidžiant tinkamai gy
venti, nenoriu būti niekam sunkenybe ir iš
braukiu save iš gyvenančią tarpo ...

(Toliau nurodyta kas daryti su įvairias jo
• daiktais).

“Rajono Komiteto sekretoriato knygas rasi 
mano lovoje po pagalve; ten pat yra ir mano 
rašinių. Laban, norėtųsi, kad jie nežūtų, o būtų 

sutvarkyti ir galėtų būti apskelbti. Tiek šį 
paskutinį kartą teprašau.

“Su visais kitais draugais nespėjau atsisvei
kinti, nespėjau jiems kiekvienam atskirai ir 
parašyti. Rašau visiems bendrą atsisveikinimą, 
kurį, Garbusis Drauge, malonėkite perskaityti 
artimiausiame Rajono susirinkime.

“Linkiu kuo greičiausio socialės revoliucijos 
įvykimo” Julius Janonis.
1917. V. 17.

' LAIŠKAS DRAUGAMS
Gerbiamieji Draugai ir Draugės!

“Esu dirbęs, ką galėjau. Gal da būčiau Jūsų 
tarpe ir daugiau padirbęs, bet nelemtas likimas 
sulaužė, sveikatą ir neleido toliau dirbti. Pa- 
gaižaus sveikata privertė net išsibraukti iŠ gy
venančių tarpo. Persiskirdamas su gyvenimu, 
nieko kito negaliu jums palinkėti, kaip tik 
dirbti, dirbti ir dirbti revoliucinės socialdemo
kratijos darbą, neįsileisti į organizaciją opor
tunizmo ir juogreičiau žengti prie galutinio 
tikslo,—socialės revoliucijos realizavimo. Ne
sulaukiau aš jos, bet Jums, Draugai ir Drau
gės, likimas gal bus nuolankesnis ir Jūs išvy
site naują atgimusį pasaulį.

“Dvasia ir aš jame gyvenau. Paskutinė ma
no mintis—tai prisiminimas, lead jau atsiran
da ženklų, rodančių, kad socializmas jau pra
deda vykdintis ir kad jokia mūsų gadynės vai
dentuvė negali įsivaizdinti tų įstabių visuo
menės ir asmens išorinio ir vidujinio gyveni
mo permainų, kurios paseks pilną socializmo 
tvarkos įvykinimą. Linksmu šypsuliu sveikinu 
Jus, sakydamas:

“Tegyvuoja socializmas!
“Tegyvuoja jo vykintoja revoliucinė social

demokratija!
“Visa dvasia su jąja buvęs, Jūsų draugas 

Julius Janonis.”
1917—V.—17.

Tą pat dieną Julius parašė drg. E. laišką, 
kuriame atsisako iš partijos Rajono Tarybos. 
Mat, kaipo kareivis, pirm neg savo vietą ap
leist, draugus perspėja.

Taigi ir paskutinėj savo gyvenimo valan
doj Julius rūpinosi tik partija, darbininkų 
klase ir galutinu jos išsivadavimu. Ir tik vie
ninteliu nedrąsiu jo asmeniu prašymu yra tai 
jo noras, kad jo raštai nežūtų, o būtų sutvar
kyti ir galėtų būti apskelbti. “Tiek šį pasku
tinį kartą teprašau.”

Juliaus Janonio Motina Apie Savo 
Sūnų—Garsųjį Mūsų Dainių

Rašo Marijona Janonienė.

Kur Julius Gimė ’
Julius gimė 1896 m., kovo 23 d. mažam Ber

žinių kaime (Jo raštų knygutėj parašyta klai
dingai, būk Julius gimė Biržuos,—ten mes 
niekad negyvenom). Turėdamas vos keturis 
metus, Julius jau žinojo savaitės dienų var
dus. Kaimynų vaikai, daug už jį senesni, atei
davo klausti Juliaus, kokia šiandien diena.

Aš visus savo vaikus dar jaunus mokinda
vau skaityti. Julius, turėdamas 5 metus am
žiaus jau mokėjo gerai skaityti. Apie savo kū
dikystės dienas jis vaizdžiai aprašo atsimini
muos “Vaikų Dienos.” Juliukas vis sakydavo, 
kad jis norįs eiti mokyklon, bet aš sakydavau, 
kad nėra kaip, nes mes negalėsime valgyt nu
siųst. Jis sakydavo, užteks duonos ir vandens.

Kiek aš pati buvau per save išmokusi rusiš
kai skaityti, tai ir jį tiek mokinau. Nežinau, 
iš kur jis sužinojo, kad yra lietuviška geogra
fija. Kaimynas Juliui buvo davęs 20 kapeikų 
už arklio paganymą. Kai nuėjom į Biržus, tai 
Julius prašė, kad jam nupirktume geografiją. 
Nupirkom. Kiek jam buvo džiaugsmo, negali 
nei apsakyti. Kai pažadėjom jį leist mokyk
lon, tai jis su nepaprastu išsiilgimu laukė tos 
dienos, kada jis galės pakliūti jon.

Janonis Mokykloj
Mes gyvenom apie 2 mylių atstume nuo 

Biržų miestelio. Ten gavome jam kambarį gu
lėjimui. Jis ten buvo su kitais lankančiais mo
kyklą vaikais, bet anie buvo senesni, tad daug 
kartų Juliuką nuskriausdavo. Bet jis niekuo
met nesiskųsdavo ir neverkė.

Vienas draugas dar nesenai man sakė, kad 
jis su Julium drauge ėjo mokyklon ir drauge 
gyveno. Sako, man net ir dabar prisimenant 
gaila darosi, kaip jį kiti skriausdavo, bet jis 
niekad nesiskundė. .

Kai duodavom jam kokią kapeiką ar kitą 
nusipirkimui rašalo bei paišelio, tai jis, jei be 
tų dalykėlių galėdavo apsieiti, pirkdavosi kny
gutę (rusišką, nes lietuviškų pigių nebuvo) ir 
skaitydavo. Kai kiti vaikai bėgiodavo, mėty-

MARI JONĄ JANONIENĖ
Juliaus motina, daug vargo ir rūpesčių ken

tėjusi beaugindama savo sūnų, kuris patapo 
žymiausias lietuvių darbininkų dainius. Kiti 
jos vaikai-, sūnus Mykolas, gyvenąs Sovietų 
Sąjungoj; dukterys Emilija ir Marė — gyvena 
Jungtinėse Valstijose. Draugė Janonienė į 
Ameriką atvyko tuojau po karo. Dabar gyve
na Pasadena, Md. Jos vyras velionis Martynas 
Janonis mirė keletas metų atgal.

Draugė Janonienė dabar turi 67 m. amžiaus.

a----------------------------

Worcester, Mass.
Iš C. I. O. Darbuotės

Komunistų Partija pasiekė 
tikslą, atvesdama C. I. O. į 
Worcester}. Suorganizavo gru
pę organizatorių-Iiuosnorių ir 
šiandie jau galima išduoti ra
portą, kad virš 2,500 darbinin
kų įstojo į C. 1. O. uniją. Ketu
rios dirbtuvės jau pasirašė su
tartį už CIO, kurios apima 
1,100 darbininkų. Pasekmin
gam organizavimui darbininkų 
yra padarytas planas 2 metai 
atgal, ir per tą laikotarpį ir lai
ke šios kampanijos Worceste- 
ris su CIO progresuoja.

Reikia pasakyti, kad šiam 
darbui pritaria ir darbuojasi di
džiumoj .katalikai darbininkai, 
organizuoja kitus į CIO uniją. 
Štai ir vienas lietuvis darbinin
kas, drg. K. Lekeckas suorga
nizavo visą departmentą, kuria
me jis dirba. Bet bosai, sužino
ję apie jį ir kitą jo draugą, pa
leido iš darbo, neva kol patai
sys mašiną. Bet praėjus kiek 
laiko, tie du darbininkai nuei-

davosi sniegu, tai Julius vis nuolat skaitė.
Vieną akrtą, žiemą, po Kalėdų, esant dide

liam šalčiui, Julius šeštadienį panorėjo pareiti 
namon. .Moteris, pas kurią jis gyveno, sakė, 
neik, nes labai šalta ir daug sniego. Bet Ju
lius nepaisė: ėjo, nors neturėjo šiltų drapa
nų. Paėjo jis per sniegą apie n^ylią ir taip 
pavargo, kad beveik paeiti negalėjo. Gal būt 
ten ir sušalęs kelyje, ale pasitaikė P. čepokas, 
pažįstamas, iš Unglininkų dvaro, važiavo, tai 
jį paėmė ir parsivežė sušalusį ir suvargusį. 
Sušildė, davė vakarienės, paguldė. Pernakvo
jęs, sekmadienio rytą, Julius atėjo pas mus. 
Pavalgęs pusryčių, jis ir vėl pėsčias išėjo. 
Mes jam sakėm, kad palauktų, rytoj kas nors 
važiuoą į turgų, tai ir tave nuvežš į Biržus. 
Bet Julius užsispyrė eiti, sakydamas, kad 
mokykloj pavėluos.

Mokytojas, Kuris Janonį Įvertino
Pirmą žiemą mokykloj buvo pakeistas mo

kytojas. Naujasis buvo geros širdies žmogus, 
kadangi ir jis pats buvo iš biednų žmonių. 
Matydamas, kad Julius gabus ir visuomet aty- 
džiai klausosi dėstymų, vieną kartą mokytojas 
pasišaukė jį pas save ir klausė, ar jis paeina 
iš ūkio. Julius atsakė, kad ne, tėvai žemės 
neturi, o tėvas serga, lovoj guli. Mokytojas 
pažadėjo Juliui, .kad rūpinsis jį į augštesnę 
mokyklą patalpinti Panevėžin. “Aš ir pats 
beturtis, tad žinau, kaip sunku mokytis to
kiam, kaip tu,” kalbėjo mokytojas Juliui.

Aš nuėjau mokytojo paklaust, iki kol Julių 
leisti pas ūkininką tarnauti. Man atsakė: iki 
lapkričio mėnesio gali tarnauti pas ūkininką.

na ir randa kitus ant savo dar
bo pastatytus. O jiem vis liepia 
laukti, kol bus proga. Bet tie 
draugai, nieko nelaukę, nuėjo 
į C. I. O. ofisą. Iš ten organi
zatorius telefonu pašaukė 
dirbtuvės viršininką, užklaus
damas, ar jis sugrąžins tuos 
žmones prie darbo, ar nori, 
kad CIO sugrąžintų juos? čia 
gavo atsakymą, kad jie bus 
sugrąžinti darban ir už sugaiš
tą laiką taipgi bus pilnai at
lyginta. Tas viskas buvo pa
daryta ir šiandien tie darbi
ninkai sau dirba, kaip ir se
niau.
. Tai va ką reiškia unija, 
kuomet didžiuma darbininkų 
dirbtuvėj priklauso. O kuomet 
viso Worcesterio darbininkai 
bus suorganizuoti, kaip leng
vai bus galima darbininkam 
atsikvėpti. Visi worcesterieciai 
lietuviai stokit į CIO unijas!

Parti j ietis.

Norwood, Mass.
Norwood© Lietuviai ir Kitų 
Tautų Darbininkai Remia Is

panijos Liaudį
Gegužės 7 d., Lietuvių Sve

tainėje buvo rodomi kalbiniai 
paveikslai “Ispanija Liepsno
je.” Publikos susirinko apie 
du šimtai. Paveikslai buvo la-

Julius Buožei Tarnauja Piemenuku
Julius norėjo tarnauti piemenuku Latvijoj. 

Pasitaikė iš ten tūlas šeris iš Breilėnų. Bu
vo sutarta su šeriu, kad Julius pas jį tarnaus 
iki lapkričio mėn. Išsivežė jis Julių balandžio 
mėn. pabaigoj. Čegužės mėn. aš gavau Ju
liaus laišką, kurio niekad nepamiršiu. Jis ra
šė:

“Mylimi Mano Tėveliai ir Sesute! Aš jūsų 
sūnus, Julius, rašau šį laiškelį prie savo my
limų tėvelių ir prašau, mylima mamute, kad 
tu ateitum pas mane per Sekmines. Tik tu, 
mamut, ateik, aš labai lauksiu. Kaip tėtytė? 
Ar sveikesnis? Tik tu, mamut, ateik, nes aš 
noriu tave matyti. Aš labai lauksiu. Man 
viskas gerai. Ale tik tu ateik per Sekmines, 
nes aš labai lauksiu. Bučiuoju jūsų baltas 
rankeles, mano mylimi tėveliai.

Julius.”
1907 m. 5. 16 d.
Tai jo pirmutinis laiškas. Man, tuos žo

džius rašant, širdį skauda ir dabar, kad aš ne
supratau jo to vargo. Aš nelaukiau Sekmi
nių, bet šeštadienį nuėjau ir ėjau tiesiai ant 
lauko. Kai jis mane pamatė, pradėjo* šokt ir 
rankomis ploti. Rodosi, kad jis nežinojo, ką 
daryti iš to džiaugsmo. Pribėgo, apsikabino, 
pabučiavo mane. Aš klausiau jo, kaip einasi? 
Jis sakė, “labai gerai, o kaip tėtė?” Aš atsa
kiau, kad nesveiksta. Julius nuliūdo, bet ir 
vėl greit linksmas pasidarė. Vakare parvarėm 
gyvulius namon, šeimininkai bijojo, kad aš 
Juliaus neišsivesčiau, tai vakarienę davė ge
rą. Išryto pusryčius irgi gerus davė. Pava-

(Pabaiga pusi. 4)

bai įdomūs ir dramatizuoti, 
parodanti, kaip fašistai naiki
na Ispanijos demokratiją ir 
abelnai civilius Madrido žmo
nes ir mažus kūdikius. Po pa
veikslų rodymo paprašyta au
kų kovai prieš fašizmą. Aukų 
sudėjo $40.30, net 27 žmonės 
aukavo po $1. Viso Norwoodo 
kolonija Ispanijos liaudies pa
ramai jau sukėlė ir pasiuntė 
viršaus $200. Iš nedidelės ko
lonijos, kaip Norwoodas, kuris 
turi viso gyventojų apie 18-ka 
tūkstančių, tai labai gerai. Tas 
parodo, kad Norwoode yra 
gražus būrelis sąmoningų gy
ventojų. Didžiumą sąmoningų 
gyventojų sudaro lietuviai ir 
finai. Iš kitų tautų atsiranda 
tik vienutės, kurios prisideda 
prie darbininkam sąmoningų 
darbų.

L. L. R. Choro Juokų Diena
Gegužės 16 d., Lietuvių Sve

tainėje choras duos didelę pro
gramą, kuri susidės vien iš 
juokų ir gražiai skambančių 
dainų, juokdarių muzikantų 
orkestrą duos netik muzikos,' 
bet ir juokingą lošimą. Taipgi 
bus ir specialiai pasirengusių 
juokdarių. Nesigailėsit, kad ir 
iš toliaus atvažiuosit. Tikietas 
bus tik 35c., bet juokų gausit 
už visą dolerį. Juokų progra
ma prasidės kaip 3-čią valan
dą po pietų. Būkim visi.

Žvalgas.
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MENO SKYRIAUS DALIS
Juliaus Janonio Motina Apie* Savo 

Sūnų—Garsųjį Mūsų Dainių
(Tąsa iš 3-čio puslapio)

karėj, kaip aš rengiausi eiti namon, Julius 
pradėjo skųstis, kad jam čia negerai, dažnai 
neduoda išryto valgyti. Ką daryt, pati neži
nojau. Man esant, šeimininkai, rodosi, davė 
gerai valgyti. Daviau truputėlį pinigų ir pa
likau Julių, patardama, kad man vėl laišką 
parašytų. Jis man sakė, kad jam širdį skau
da. Aš pati negalėjau suprasti, kaip yra: pir
miau sakė jis man, kad gerai, o paskui skun
dėsi. Ištikrųjų Juliui tarnauti ten buvo blo
ga. Parėjusi namon negalėjau pasiliuosuoti 
nuo jo žodžių ir nusiskundimų. Julius grasi
no šeimininkui išbėgimu, bet ans grasino jam 
dragūnais, kuriuos Julius matydavo jojant iš 
Šimbergo dvaro į Buskę. Dėlto turbūt Julius 
nebėgo ir išvargo iki pažadėto laiko.

Buvo sutarta su jo šeimininku, kad prieš 
lapkričio mėnesį Julių parvežš namon, t. y., 
pas tėvus. Laukėm, laukėm—neatveža. Turė
jau eiti ir parsivežti. O algą teatgavome tik 
po trijų metų! Geriau būčiau padariusi, jei 
būčiau Julių iš ten išvedusi, kai nuėjau jį ap
lankyti. Gal taip ir būčiau padariusi, jei vy
ras būtų buvęs sveikas.

Tada aš pamačiau, kad jo samdytojai—ne
geri žmonės. Klausiau Juliaus, kodėl jis man, 
kai aš tik nuėjau aplankyti, iš pradžių sakė, 
kad jie geri. Vaikas atsakė, kad, girdi, kaip 
aš tave tik pamačiau, tai man taip gera- ir 
šviesu ir linksma pasidarė, .kad aš viską pa
miršau. Bet kai tu, mama, ėjai namon, tai 
man ir vėl liūdna pasidarė, pradėjo spausti 
širdį...

Mokytojas man sakė, kad jei visi toki vai
kai būtų, kaip Julius, tai būtų lengva ir mo
kytojams mokyti.

Kai Julius lankė trečią žiemą liaudies mo
kyklą, Biržuose buvo įsteigta miesto keturkla
sė mokykla. Turtingesnių vaikai lankė ke
turklasę. Vieno turtingo žmogaus duktė, lan
kiusi keturklasę mokyklą, kai ji negalėdavo 
padaryti savo lekcijų, ateidavusi pas liaudies 
mokyklos mokytoją su jomis, prašydama jai 
pagelbėti. Mokytojas sakydavo, kad jo antros 
klasės mokiniai tokias lekcijas padaro.

Julius Verkia
Antrą dieną jis uždavė panašias lekcijas sa

vo mokiniams. Patėmijęs, kai Julius pabaigė 
daryti savo uždavinį, mokytojas liepė jam iš
eiti iš mokyklos. Julius nenorėjo eiti, nežino
damas to priežasties. Išėjęs iš mokyklos, jis 
griaudžiai verkė. Mokytojo žmona įsivedė 
verkiantį* Juliuką pas save į namus ir klausė, 
ko tu verki. Jis atsakė, kad jį mokytojas iš
varęs laukan iš mokyklos. Moteriškė davė 
jam saldainių, ramindama jį. Kai įėjo mo
kytojas, jinai klausė, kodėl jis liepė Juliui iš
eiti laukan. “Liepiau todėl,” atsakė mokyto
jas, “kad jis, padaręs savo uždavinį, pasilsė
tų, o ne gelbėtų kitiems vaikams.” Julius ir 
šito įvykio nesakė, bet pasakojo žmogus, ku
ris tą viską matė.

Vėliau aš klausiau Juliaus, kodėl jis pats 
man to įvykio pepasakė. Jis nurodė, todėl, 
kad nenorėjau pasiaukštinti.

Po egzaminų mokytojas pasakė, kad iš visų 
egzaminus laikiusių mokinių keturklasėn te
galės stoti tik trys: Janonis, Žukas ir Kirki- 
lonis. Mokytojas patarė Juliui ateit pas jį, o 
jis duosiąs nemokamų patarimų jam. Kai nu
ėjo, mokytojas paklausinėjo Juliaus ir pasa
kė: “Tu ir miegodamas gali įstot keturklasėn 
mokyklon.”

Bet leisti jį keturklasėn mokyklon daug pi
nigų ir daiktų reikėjo turėti. Prisiėjo už 
mokslą mokėti,' daug daugiau ir išlaidų pasi
darydavo. Kol dar buvo liaudies mokykloj, 
Julius kitiems uždavinius daryti padėdavo, už 
ką gaudavo po 2 kapeikas. Už tuos pinigus 
pirkdavosi rusiškas knygutes, skaitydavo ir 
lietuvių kalbon versdavo. Buvo parašyta dau
gybė jo visokių raštų, bet baisusis karas viską 
sunaikino. Kas liko nuo ugnies—vokiečiai su
draskė. Tik maža dalelė išliko, kurią Valai
tis atėjęs pasiėmė. Julius prirašė daug dai
nų, patarlių, priežodžių, senovės burtų ir dai’ 
kitokių raštų.

Kai važiavom Amerikon, tai neatmenu, ar 
“Aušrinei” ar kam kitam padavėm. Kažin 
kas pasinaudojo tais jo raštais.

Dar prieš stosiant Juliui keturklasėn mo
kyklon, vienas Biržų turtuolis priėjęs prie 
manęs, sakė: “Mes duosim Juliui butą ir val
gį—tegul jis pas mus eis gyventi,—viskas 
veltui.” Aš pasakiau tai Juliui, kuris man at
sakė: “Nenoriu nei jų namo, nėi valgio. Jie 
mano, kad aš jų vaikus išmokinsiu. Kaip iki 
šiol vargau, vargsiu ir .toliau, nors duoną su 
vandeniu misdamas, bet man šitaip bus ge
riau.” ?Kėturklasėj jis padėdavo kitiems mo
kiniams. “Nors popierai užsidirbsiu,” saky

davo Julius. Mokykloj gaudavo pagyrimo 
laiškus,—pirmoj ir antroj klasėj, o trečioj ir 1 
ketvirtoj—gavo dovanų Puškino ir Lermonto
vo raštus.

Bet ir vėl nauja nelaimė ištiko: vyresnįjį 
sūnų Mykolą į kariuomenę paėmė. Eidamas 
tarnauti, Mykolas sakė: “Paskolinkit pinigų 
ir duokit Juliukui. Kai aš sugrįšiu iš tarnys- 

. tės,—atiduosiu...” Kas gi skolins betur
čiams? Taigi Julius ir užbaigė šiaip taip ke
turklasę. Bet jis troško mokytis toliau.
Prašymas Priimti Janonį Gimnazijon
Biržuose gyveno daktaras Kuprevičius. Jis 

gerai pažino Juliuką, kadangi jo vaikai drau
ge su Julium ėjo mokyklon, be to, jis girdėjo 
apie maniškį nuo mokytojo. Todėl dr. Kup
revičius ir dr. Giedras, ir kiti mokyti žmo
nės patarė Juliui duoti prašymą Šiaulių Gim
nazijai. Dr. Kuprevičius kėlėsi į Šiaulius gy
venti. Jis žadėjo jam kambarį ir valgį duoti, 
kadangi Šiauliai toli,—ne Biržai. Ten nenu
neši Juliui iš namų kopūstų ir duonos.” .

Bet keturklasėje nemokino lotyniškai, o , 
gimnazijoj būtinai turėjo mokėt, čia ir vėl 
vargas, nes prisidėjo daug mokėti už pamo
kas lotynų kalbos. Gerai, kad atsirado geros 
širdies žmogus, Puodžiūnas (aš manau, kad 
jis daktaro profesijos mokinosi), kuris davė 
Juliui lotynų kalbos pamokas veltui. Kai pa
davė Julius prašymą į gimnaziją, tai atmetė, 
būk tai persenas. Dr. Giedra išdavė paliudi
jimą, kad Julius sirgo. Tuomet Biržuose bu
vo profesorius J. Jablonskis, kalbininkas. Jis 
parašė prašymą nuo savęs. Jau gimnazijos 
mokslas buvo pradėtas, kai Julius gavo tele
gramą, raginantį važiuoti mokytis.

Jis nusidžiaugė. Prašo manęs gauti kur 
nors dešimtinę geležinkelio bilietui. Einu pas 
vieną žmogų pasiskolinti, pas kitą, pas trečią 
—visi sako, neturim. Kiti dar pašiepė, saky
dami, kas tas tavo sūnus bus, kunigas? Te
gu ponų vaikai eina mokslus, o ne tokių, kaip 
jūs, ubagų. Paskolą gavau nuo Biržuos gyve
nusio seno profesoriaus Dagilio. Taip ir iš
vyko Julius į Šiaulius, pas dr. Kuprevičių. 
Egzaminus išlaikė pasekmingai ir įstojo gim
nazijon.

Julius man sakė, kad kartą jis nusipirko 
“Liet. Ūkininką.” Pamatęs tai kunigas, jį ba
rė: “Tu lietuvis ir gimnazistas,—neturi skai
tyti ‘L. Ūkininko’, nes tai bedieviškas laikraš
tis...” Bet Julius drąsiai jam atsakė: “Man 
valia visokį laikraščiai skaityti.”

Dar Biržuose būdamas, Julius pradėjo leisti 
laikraštuką, ranka rašytą (aš to laikraštuko 
vardo nepamenu). Pamenu, kad jis gavo laiš
ką iš Petrapilio. Rašė, kad netikėtai gavęs 
tą laikraštuką ir prašė dažniau prisiųsti. 
Laikraštukas buvo mėnesinis, knygutės for
mato. Karo metu tapo sunaikintas. Julius 
rinko rankų darbus ir gabeno Vilniun, Moks
lo Draugijai.

Apleidžia Gimnaziją—Vyksta Rusijon
1915 metų balandžio mėnesį Juliukas sugrį-’ 

žo namon per Rygą, nes per Panevėžį jau ne
begalėjo. šauliuose paliko nemažai savo raš
tų, kadangi turėjo iš ten skubotai važiuoti dėl 
vokiečių okupantų besiveržimo.

Liepos mėnesį, kai jis rengėsi vykti į Rusi
ją, sutaisė pundą raštų. Liepos mėn. 17 d. aš 
jį norėjau nuvežt ligi-Kupiškio stoties, bet ne
buvo galima toli važiuoti, nes daug važiavo 
kareivius vežančių vežimų linkui Biržų. Ne
buvo galima praslinkti. Julius man sakė ra
šysiąs man laišką į Vitoldavą. Prisius ant 
pašto “do vostrebovanija” (iki pareikalavi
mo) . “Kai aš žinosiu, kur apsistosiu, tai pri
siųsiu savo antrašą, o tu, mamyte, man pri- 
siųsk tą pundelį, nes jame yra labai svarbūs 
raštai...”

Ale už keletos dienų po to vokiečiai jau 
buvo pas mus ir nebuvo įmanoma nueiti į Vi
toldavą, nepaisant, kad Julius, atsisveikinant 
pakartodamas prašė: “Tik- tu, mamut, liueik 
tą laišką pasiimti...” Vokiečiai pradėjo ar- 
motomis šaudyti ir visą kaimą paskandino 
ugnies liepsnose. Viskas sudegė. Vokiečiai 
viską daužė, naikino, sakydami: “čia viskas 
vokiečių, o jūs priklausot rusams...” Mes 
šešias savaites išgyvenom duobėse. Baisusis 
karas viską su savim nusinešė. Jei ne tas 
karas, tai gal mano mylimasis sūnus, Julius, 
ir šiandien gyventų ir darbuotųsi*.

Dar 1917 m. vasario mėnesio 7 d. gavom 
telegramą nuo Juliaus, kad jis Petrapilyj, o 
Mykolas Carskoje Selo.

Bet lapkričio mėnesį “Lietuvos Aide” buvo 
įdėta žinia 'apie tai, kas iš lietuvių yra mirę 
Rusijoj. Kai aš pamačiau Juliaus vardą— 
apalpau. Man atsigavus, tūli bandė aiškinti, 
kad gal Čia bus ne mano Julius. Bet ąš žino
jau, kad jis, nes ir jo Slapyvardė (Vaidilos 
Ainis) buvo pažymėta.

Antrą dieną gavome kelias žinias apie jo 
tragišką milutį iš mokytojų, kurie Jį pažino.

'M. Janonienė.

Skaityto jy Balsai
“Laisvės” korespondentų Su

važiavimas praėjo, kuriame 
kanadiečiai dėl geografinės 
padėties ir kitų kliūčių daly
vauti negalėjo. “L.” tobulini
mui padaryta daug gražių ta
rimų, kurie trumpoj sutraukoj 
buvo paskelbti “L.” Skaičiau 
tuos tarimus, bet vieno daly
kėlio, rodos, nepastebėjau, ku
ris, mano nūomione, turėjo bū
ti iškeltas — tai padaryti 
<fL.” tikru lietuvišku liaudies 
dienraščiu.

Iki šiol “L,” dažnai varto
jami žargoniški žodžiai k. t. 
“lojaris” “draiveris”, “laisnis” 
ir tt. Korespondentai lengvai 
galėtų tą išvengti. Atsiminki
me, kad anksčiau ar vėliau 
“Laisvei” durys į Lietuvą bus 
atidarytos. O kad Lietuvos 
liaudžiai būtų suprantama, 
laikas jau dabar “L.” kalbą 
patobulinti.

Ką manote, koresponden
tai ?

DEŠRŲ HIMNAS
London. — Vienas mėsi

ninkas iš dešrų padare ka
rališko himno “God, Save 
the King” pirmus žodžius ir 
tokią iškabą nutiesė virš 
gatvės.

EXTRA!
S. BOSTON, MASS.

KONCERTAS
Operos Artistes

Elenos Sadauskaitės

1937 m.
LIETUVIŲ SALEZE

E ir Silver St., So. BoStbhe
Prasidės kaip 7:30 V&I. vak

—Kanadauskas.

Naziai Būk Pasidarysią He
lium Dują Zeppelinams

Apart Elenos Sadauskaitės 
programą p r i g e 1 bes pildyti 
Franklin Vyrų Choras, Smui
kininkas Longin Buinis, Jr., 
Fleitistas R. McKenzie ir Ag
nes Olson pianiste ir balso 

mokytoja.

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu C

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

jungtinių Valstijų piliečiu.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada ( 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške 4arba* ? 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru. .

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Ahglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

, Knygutė 64 puslapių, kaina 25c. j

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

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

e-

w NAUJOJE VIETOJE

£

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tėl.: STagg 3847

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų n- fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulin.*© 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CF'H’Ų.

TeL TRObBidRe »»

Dr. John Repshis
* (Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Sh, 
luUnpas Inman St, 
arti Cenral Skv&ro,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

Z-4 ir 7-* vakar*
fa* &ventadi*ni*i*<

10-lt ryt*

MHHHH

Berlynas. — Hitleris už
draudė vežioti keleivius 
“Grafui Zeppelinui,” vienin
teliam likusiam Vokietijos 
baliūniniam orlaiviui. Lie
pia palaukti, ką atras tyri
nėtojai “Hindenburgo” su- 
sprogimo. Taipgi turėsią 
būt laukiama, iki bus išsprę
stas klausimas, kas liečia ge
so naudotino tokiuose orlai
viuose.

“Hindenburgo” guminiai 
maišai , buvo pripumpuoti 
eksploduojančio hydrogeno 
(vandenylio) geso. Hitlerio 
inžinieriai skelbia, kad Vo
kietija galėtų pasigamint 
nėeksploduojančio geso he- 
liumo iš tūlų smėlių ir natū
ralių žibinamųjų dujų. Be 
to, sako, kad Berlyno Uni
versitetas išradęs, kaip tą 
patį hydrogeną perdirbti į 
heliumą.

Nauja Literatūra
Tuojau jsigykit ir skaitykit šias sva

ISPANIJA
Elena Sadauskaite.

So. Bostone tokie koncertai, 
tai didelė retenybė, todėl ne
praleiskite šios progos išgirsti 
žymiausią lietuvę dainininkę. 
Koncertas bus kostiumuotas 
kaip tai lietuvių, ispanų, seno
vės anglų, ir operetiškais kos
tiumais.
ĮŽANGA TIKTAI 50c ir 75c.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA'

LOVB4
G L R I TU S I fl DUONA z 
\SCHOLES BAKIN6 1

£5^" 532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KĖIKŠŪS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—-tas reiškia, kad mūsų j 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, j krautuves 

-ir į pavienius nąrpus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Šav. V. LŪKOSĖVIČIUS
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daup 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartinių laiku.
Ą. M. -KJSHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MIČH.

. Paraše V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trtimpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Kairas

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

KRIKŠČIONYBE
. IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

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

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

KRIKŠČIONYBE
Ar

' KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos Žmoniją iŠ kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog M ar k si z 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo 
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižiš pasakoja 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA , |
427 Lorimer Sfrfeet, Brooklyn, N.*Y|



šeštad., Gegužės 15, 1937 
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Natūralizacijos Privile
gijos Ateiviams

Veteranams
Ateiviai, kurie tarnavo 

•Amerikos armijoj, kada 
Jungtinės Valstijos dalyva
vo pasauliniam kare, turės 
kuogreiciaušia imti žings
nius tapti šios šalies pilie
čiais, jeigu nori pasinaudoti 
palengvinta natūralizacijos 

* procedūra, kuri dabar eg
zistuoja. Jeigu kongresas 
ant toliaus nepratęs to įsta
tymo, tai palengvinta natū
ralizacija ateiviams vetera
nams užsibaigs 25 d. gegu
žes.

Iki tai dienai ateivis, ku
ris tarnavo Amerikos pul
kuose tarpe balandžio 6 d.,
1917 tu. ir» lapkričio 11 d.,
1918 metų, gali paduoti na
tūralizacijos prašymą jam 
patogiausiam n a turalizaci- 
jos teisme. Jam nereikia 
pirmų popierų. Jis turi da- 
rodyti tik dviejų metų nuo-

* latinį gyvenimą Jungtinėse 
t Valstijose, o ne kaip nuo 

visų kitų aplikantų reika
laujama penkių metų lega- 
liško gyvenimo Jungtinėse 
Valstijose ir šešių mėnesių 
apskrityje, kur prašymas 
paduotas. Jo įleidimas į šią 
šalį turi būti legališkas ir 
nuolatiniam apsigyvenimui, 
bet ryšy j su jo prašymu pi
lietybės jam nereikia pris
tatyti atvažiavimo certifi- 
kato, nebent jis paskutinį 
sykį įvažiavo po 5 d. kovo, 
1924 m. Jam nereikia pri
statyti liudininkų. Daugu
moj teismų jam nereikia 
mokėti natūralizacijos mo
kestį. ‘į; •

Svarbus įstatymo punk- 
> tas, kuris , veikia nuo 24 d. 

birželio, 1935 m., yra tas, 
kuris duoda lygias privilegi
jas nekuriams ateiviams, 
kurie tarnavo alijahtų ar
mijose laike karo. Ateivis, 
kuris gyveno šioj šalyj, ka
da karas prasidėjo 4 d. rug
pjūčio, 1914 m., bet kuris 
apleido šią šalį tarpe rug
pjūčio 4 d., 1914 m., ir ba
landžio 5 d., 1917 m. (kada 
Jungtinės Valstijos stojo 
karan) ir įstojo tarnauti bi
le kurios alijantų šalies ar- 

, mijoj arba laivyne, gali iki 
gegužės 25 d., 1937 m., pasi
naudoti palengvinta natūra
lizacija taip pat, kaip ir at
eivis, kuris tarnavo Ameri
kos pulkuose. Nekurie apsi
gyvenę ateiviai, kurie ap
leido Jungtines Valstijas po 
balandžio 5 d., 1917 m., tam 
tikslui, irgi gali naudotis 
tomis natūralizacijos privi
lege oftiįs. Jie turi pristaty
ti “garbingo paliūosavimo” 
certifikatą arba panašų do
kumentą, parodant, kad jie 
tarnavo svetimoj tarnystė
je. Jeigu juos prirašė tam 
tikslui Jungtinėse Valstijo- 

Ą se įsteigta organizacija, tai 
« jie gali nekuriuose natūra

lizacijos teismuose prašyti 
privilegijų, bet paprastai 
veteranai, kurie apleido šią 
šalį po balandžio mėnesio, 
1917 m., turės parddyti, 
kad bandė įsirašyti į Ame
rikos armiją arba laivyną, 
bet dėl kokios nors priežas
ties nebuvo priimti.

FLIS.

‘STIKLO KALNAS”

Sait Lake City, Utah. — 
Priemiestyj paskirta 20 ak
rų plotas mesti senus bute- 

• liūs ir šiaip nereikalingus 
?t?Wus. .Taip. su laiku. ir 
bhfelįš išaugintas “stiklo 
kalnas.”

Cleveland, Ohio
3,500 Pasnęierkė jNazių Šmu

gelį su MokykldrftisIšartu 
Apkaltinta Miesto Valdžia, 
Kuri Iškilmingai Priėmė 
Hitlerio Misijonierius.
Geg. 10 d. čia atsibuvo pro- 

| testo mitingas, kaip prieš mie
sto valdininkus, kurie savaitę 
atgal iškilmingai priėmė Hitle- 

I rio studentuš-misionieriūs, taip 
kartu prieš nazių sukanevejki- 
mą mokyklų ir mokslo Vokie
tijoje. 3,500 clevelandiškių, 
kurie užpildė miesto Music 
Hall, kiekvieno kalbėtojo iš
reikštą pasmerkimo mintį 
lydėjo griausmingais aplodis
mentais. Caleb Harrison pirmi
ninkavo. Kalbėjo rabinas Sil
ver, Paul Douglas, ekonomijos 
prof. Chicagos universiteto, 
Dr. H. P. Fairchild, sociologas, 
New Yorko universiteto ir Dr. 
P. Odegard, prof, politinių 
kursų Ohio State universitete.
Rab. Silver Pasmerkė Majorą 

Burton ir Visus Liberalus
—Aš dideliai stebiuosi, kad 

tiek mažai Clevelando piliečių, 
o dar mažiaus mūsų mokyklų 
mokytojų temato, kas slepiasi 
už šio vadinamo nekalto stu
dentų apsikeitimo, — Silver 
pareiškė. ,

—Kuomet liberalai netenka 
sąmonės karštam pasipriešini
mui, kuomet jie tahripa išti
žėliais, kuomet tokie pat laik
raščiai sutampa su nazių pla
nu, šaldo žmonių atsinešimą 
linkui trečios imperijos pasal
dyta sula ir užpildo puslapius, 
kaip puikiai nusiteikę (tie Hit
lerio parinkti paslai), kaip jie 
lipšnūs, kultūringi ir mokinės 
nevartoja pagražinimo dažų— 
tuomet sakau, kad mūsų mies
tas patampa gera dirva ir 
trempimo vieta nazizmui*

Šis gausingas mitingas ant 
rytojaus po Motinų Dienos tu
riningos demonstracijos priėš 
fašizmą ir karą, parodo, kad 
Clevelando piliečiai ir demo
kratiškai nusistatę profesiona
lai išsijudina prieš pasireiš
kiančius Hitlerio pasikėsini
mus Čionai, pas mus Clevėlan- 
de, įsteigti fašizmui tvirtovę, iš 
kurios galima bųtų skleisti na- 
zizmo nuodai. Nežiūrint, kad 
miesto ponai puikiai naziams 
pasitarnavo su tomis iškilmė
mis laike Hitlerio siųstų jau
nų emisarų, piliečiai po tų vi
sų žeminančių demokratiškai 
nusistačiusių mūsų miesto tra
dicijų mokės atsiskaityti su vi
sais politikieriais.

M-ka.
y s ■> / r

Bayonne, N. J.
t. . /> 1
Electro Dynamic Darbiriinkki 

Susitaikė su Kompanija
Jau pirmiau minėjau apie 

darbininkų reikalavimus. Kaip 
ką ir vėl prisieis atkartoti,.

Darbininkai reikalavo 40 v. 
darbo savaitės, 10 centų dau
giau į valandą. Kompanija su
tiko 40 vai. ir 10 nuošimtį,pa
kelti, taip gi pareiškė, kad 40 
vai. permažai, kad ji darys. 
30 vai. darbo savaitę ir dviem 
pakaitom, čia kompanija stra
tegiškai nugązdino, .apgavo 
darbininkus. Ji žino, kad'jos 
darbininkai n e o r g a nizuoti, 
lengvai bus galima suvaldyti.

Nekuriuos darbininkų atsto
vus bosai beveik viešai pašar- 
matino ir tie atsisakė 'veikę, 
kaipo laikinas komitetas.

Darbininkai užmiršo savo 
reikalavimus, tik svarstė kom
panijos pasiūlymus. Jei dirb’- 
sim 30 valandų į savaitę, tai 
didžiuma darbininkų neuž- 
dirbsim nė 15 dolerių. Prisi
ėjo prašyt kompanijos, kaįl 
duotų dirbti 44 vai. į savaitę 
Čia darbininkai nesugebėjo 
pasakyt, kad galim dirbti ir 
30 vai., tik mokestis turės būt 
skirtinga..

Susitaikyta aht sekančių iš
lygų : 44 vai. darbo savaitė, 
pakelta algos kaip kompani
ja sako, nuo 10 iki 25 nuo? 
širtiČių. (Bet negirdėta, kad 
kas nors būtų gavęs pakelti 
aukščiaus kaip 12 nuoš.) Lai
ką ir pusę už viršlaikį. Reiš
kia, jau susikalbėtą, reikia 
pasirašyti sutartį, kompanijai 
žodžiais nepasitiki ir paręika-* 
Javo; kad darbininkai susior
ganizuotų, tai yra, į kompa- 

nišką uniją, čia darbininkai 
pamatė savo klaidą. CIO orga- 
nizat. pasiūlymą stot į CIO at
metė (už tai komp. juos pa
gyrė). b dabar yistiek reikia 
organizuotis-spardykis ar ne, 
mirti reikia, reikia komp. 
klausyti. Darbininkai susirašė 
į “uniją” ir užvardino Electro 
Dynamic Employees Ass. Bus 
ir duoklės 25c. į mėnesį. Pini
gai bus sunaudojami “parėm”, 

į šokiam ir alučiui, tai tokią or
ganizaciją užgyrė kompanija.

O kokia nauda darbinin
kams iš tokios organizacijos? 
Kompanija liuesai samdo dar
bininkus už kiek ji nori. Jau 
dabar priėmė, keletą ir vis dar 
ima naujų, kad su naujų, ir 
pigių darbininkų pagelba grei
čiau pabaigti darbą ir tuomet 
visi sėdėsim namie.

Keletas darbininkų dabar 
gauna apie 70 centų į valan
dą, didelė ‘didžiuma gauna 
45-48 centus į valandą. Nau
jiem yra mokama 32-35c. į 
vai. Senesnius darbininkus 
pradeda daugiau spausti ir 
persekioti. Vienas darbininkas 
buvo yėtČįainas valdyti dvi 
mašihąš. Darbininkas pasiprie- 
širibj bosAš pareiškė, “vėliau 
tu ,gailėsies.”

Kilk bcišiį šunybė:
DarbkS buvo reikalingas 

baigti tą pačią dieną, dviem 
darbihihkąjn reikėjo dirbti dvi 
valandas ilgiau. Bosas pareiš
kė, “už tai rytoj ateisit į dar
bą dvi valandas vėliau.” Reiš
kia, ką dirbai dvi valandas va
kar, Už tą negausi mokėt lai
ką ir pusę. Tiktai kelios die
nos praėjo po sutarties, o jau 
bosai rodo dantis.

Yra darbininkų išsireiškian
čių neužsiganėdinimą šia ‘‘As
sociation” ir kalba apie CIO 
uniją. Labai gerai, kad jau 
darbininkai pamatė savo klai
dą ir jau dirbtuvėj kalbasi, 
kad reikia klaidą taisyti, rei
kia rašytis į CIO.

Vietiniai komunistai turi su
sisiekimą su minėtos dirbtuvės 
darbininkais ir teikia jiems 
naudingų patarimų.

Šaputiškis.

Montreal, Canada
Pluoštelis Žinių

Montrealo plieno industrijos 
ratas pradėjo smarkiau suktis. 
Nekurios dirbtuvės net po tris 
pamainas dirba. Keletas šim
tų bedarbių, kurių., tarpe ir 
būrelis lietuvių; gavo sunkius, 
mizernai apmokamus darbus. 
Džiaugiasi žmoneliai, kad iš 
savo kaktos prakaito gali duo
ną valgyti.

Mat, daugeliui nusibodo pa
šalpos reikalu lankyti val
džios įstaigas.

> Plieno kompanijos savo 
darbinihkhms keliais nuošim
čiais pakėlė algas, bet toli 
gtažu nuo žmoniško pragyve
nimo.

Ne iš mielaširdystės pakėlė 
algas, bet pabūgo unijos, ku
ri stropiai organizuojasi.

Plieno karalių vergai, stoki
te į uniją,, o susiorganizavę 
pareikalausite žmoniško atly
ginimo ir tinkamesnių darbo 
sąlygų.

Vargingai gyvenančios naš
lės mbtidėleš (Laurinaitienė ir 
Mątuzienė) šiomis diendinis 
buvo sutiktos skaudaus smū
gio. Dar nesenai nuo rankų 
paleistus (rodos po 12 m. am
žiaus) jų sūnus už kriminali
nius darbus nuteisė po 3 rrie- 
tus ir pasiuntė į pataisos na
mus.

Ne motinėles kaltinti reikia,, 
bet šią netikusią sisteiną, ku
rioje vaikučiams priseind aug- 
ti.

šiomis dienomis provincijos 
policija atlankė mieste-“pasi
linksminimo” įstaigas ir Už ne- 
mbralinids pasielgimus suareš
tavo (abiejų lyčių) 235 as- 
nienis. Sakoma, kad hreštub- 
tięmS kiekvietlhiti kainavę po 
$25. .Gražus peliias; ar įie. 
Miestas šventas; bet nemora
liškumui kiekvieni metai dirva 
derlingėja.

Besiartinant karaliaus Jur
gio VI karūnavimo dienai, 
dlestaš pasįpūęŠe . vėliavomis 
r.kitokiais valstybiniais ženk- 
fe,j.?. .Pieno 

įsveziotojų, šia proga, savp ve
žimus, taip pat papuošė. Ro

dosi darbo žmonėms dėl to nei 
šilta, nei šalta. Bet daugelis ir 
iš nesusipratusių darbininkų 
perkasi k ar aliaus-karalienės 
paveikslus, kabina ant sienų, 
puošia ir gėrėjasi naujais mo
narchais.

Lai monarchijos šalininkai 
krykštauja, mes gi, susipratę 
darbo žmonės, varykime reVo- 
liučinį darbą pirmyn.

Pavasaris išaušo. Progresy- 
viškos organizacijos sayo vei
kimą iš svetainių perkels į 
laukus.

Mūsų veikėjai, daug dirbę 
per žiemos sezoną, nesustos 
veikę ir vasarą. Vasarą gatvė
se ir laukuose daugiau naujų 
pažinčių.

Nelaimė, kad mes neturime 
tinkamos gegužinėms vietos. 
Skaitlingai publikai tinkames
nės vietos neprieinamos — ne
pasiekiamos.

Mes, darbo žmonės, ir pras
tesnėse vietose mokame soli
dariai, gražiai pasilinksminti, 
mintimis pasidalinti ir skinti 
kelią į šviesesnį rytojų.

Sklokos Viršininkai per “N. 
Gadynę” kartais sušunka, kad 
jų armijos tvirčiausia kuopa 
esanti Montreale. žinant Mon
trealo sklokininkų “tvirtumą”, 
iš to galima spręsti, kad Am
erikos lietuvių revoliucinio ju
dėjimo dirvoj, skloka tik ma
žutė piktžolė.

M o n t r e ą liečius lietuvius 
dažnai išgirsti nusiskūndžiant, 
kad čia nesiranda sąžiningo, 
gerai su savo profesija susi- 
pažinusio, lietuvio daktaro. 
Spėjama, kad Montreale lietu
vių gyvena apie 5000, daugu
moje atvykę po karo ir ma
žai mokanti vietinės kalbos, iš 
kurių daugeliui ligoje krei
piantis pas daktarą prisieina- 
prašyti perkalbėtojį.

Kas kita, jei būtų lietuvis 
daktaras. Rodosi, sąžiningam 
lietuviui daktarui gyvenimas 
būtų užtikrintas.

Kanadauskas.

A.L.D.L.D. REIKALAI
Visų ALDLD Kuopų Žiniai 

12-tam Apskrity]
Kaip jau spaudoje buvo mi

nėta, šio apskričio naudai yra 
rengiamas piknikas, kuris 
įvyks gegužės 30 dieną, Val
ley View Park, . Inkerman, Pa.

Draugės ir ®augai, visose 
kuopose darbuokites šiuom 
klausimu, nes laiko jau ne
daug liko.

Reikia patiems kuopose na
riams organizuotis ir pašalinę 
publiką mobilizuot ir pribūt į 
pirmą šio meto pikniką.

Būtų gerai, kad tos kuopos, 
kurioms yra toliau pasiekt pik
niką, pasiimtų busus, kaip kad 
padarė pereitais metais drau
gai iš Forest City, Pa.

kiekvienoj kuopoj būtinai 
reikia darbuotis, kad šis aps
kričio piknikas būtų pasek
mingas, nes apskričio iždas 
reikia sutvarkyt. Turėjom vi
sokių išmokėjimų ir mūsų iž
das veik visai ištuštėjo.

Suvažiavę į šį pikniką netik

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
SB 14 4 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 E. 92- Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RICHARD OTTERSLEDT
1819 E. '92 St., • Grooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 119 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
County of Kings, to )x> consumed on the 
Golden City Amusement Park, Canarsie 
Shore, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be .consumed on the premises.

theresia Mose
Golden City Amusement Park 

Canarsie Shore . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
B .4833 ha* been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of. the Alcoholic , Ręverage Control Law at 
586. Hendrix Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed on the 
premises..

BENNY LEVINE and MARY BELLER 
586 Hendrix Street, Brooklyn, N. Y.

) I . • r --- *
NOTICE is hereby given, that License. No! 
L 69)5 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1436 Nostrand Ave., Borough 
of. Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NOSTRAND—CHUCH WINE &
LIQUOR STORE 

d-b-a HUBERT IMGRAM and 
HERBERT E. BERRY

1436 Norstrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NO I ICE is hereby gi,ven . that license No. 
RL 7683 has been issued to the undersigned 
to., sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcohdlic Beverage 
Control -Law at. 242 Myrtle Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to Be con
sumed on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y. 

smagiai dieną pralėisim atvi
ram ore, bet sueisim daug sa
vo draugų-draugių, su kuriais 
nesimatėm nuo pereitos vasa
ros. Taip gi užtikrinam, kad 
visus patenkinsim su gerais 
valgiais $r gėrimais.
* Kas įpylif šokt ir turit geras 

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

certas Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
Rd. Šį koncertą ruošia Pirmyn Cho- 

kojas, tai tąisykitės Čėvery->as. Įžanga 50c. Šokiam 40c. Vai
kus dėl tos dienos, nės ŠO- kam 20c- Pradžia 5 vai. vak. Loši- 
kiams svetainė vra naimta ir mas Pridės lygiai 6 vai. vak. Bus Kiams svetaine yra paimta ir|puiki kįncerting prOgrama. šokiams 
DUS orkestrą Viena 1S geriau- >grjeg Wm. Norris orkestrą. Kviečia
mų. Šokių pradžia bus nuolme visus Great Necko ir iš apylinkės 
ketvirtos valandos. į šokių dalyvauti šiame koncerte ir išgirsti 
svetainę phe įžangos tikieių puiklą programą. 115^*

Philadelphia, pa.
LDS 5-ta kp. rengia gegužinį pik

niką, kuris įvyks 16 d. gegužės, Mi- 
kolaičio ūkėje. Įžanga 25c. Prie įžan
gos bus duodąma 5 dovanos. Pradžia 
10 vai. ryto ir t^sis iki vėlumai nak
ties.' Bus gera orkestrą šokiam. Kel- 
rodip: automobiliais važiuokit Frank
ford Ave. iki City Line. Už tiltuko 
tuojaus sukit po karei į kelią 
Knights 2d. Temykite iškabas. Gat- 
yekariu: imkite No. 66 prie City 
Line; iš ten būsite nuvežti į parką. 
Programoj dalyvaus ir Lyros Choras.

Kviečiame visus dalyvauti.
(113-115)

bus duodama trys dovanos ir 
kurie būs laimėtojais, ten ant 
vietos atsiims.

Visose kuopose darbuokites, 
kad prisiusi gerą ^skaičių de
legatų į pusmetinę konferen
ciją, kuri įyykš birželio 20 d., 
Scranton, Pa., draugų seran- 
toniečių parke. Kelrodis į par
ką, kurie da riežinot, bus nu
rodyta vėliaus pef dienraštį 
“Laisvę” pirm konferencijos.

12-to Apsk. Ėašt. J. T. V.
London. — Radio-televizi- 

jos (totyiiiątos) būdu 50,000 
Anglijos piliečių inate ir 
girdėjo karaliaus karūnavi
mo apeigas, patys nedaly
vaudami jose.

Bitininkų Atydai
Nelaukit iki .inspektorius ateis ir 

privęrs bites sudegint dėl Amerikoniš- 
ko-Ėuropiško (puolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana, kad turėsit nuoątuolį, bet 
būsit priversti atlikti barbarišką dar
bą.

Minėtos ligos lengvai yra išvengia
moj. Mes ,padirbam prietaisą ir para
šam patarimus, lietuviškai ir angliš
kai, ir siunčiam į visas dalis pasaulio, 
tik už Vieną Dolerį., ..................

Naudojant mūsų patarimus,su prię- 
taisąis, netik ligos dingsta, bet ener
gija su produkcija padidėja iki 75 
nuošimčių. Į, kitokius klausimus 
laiškus neatsakinėjam.

k. s. jbAranowsky
15 Frankliiį Street

TĖL. 524-# IltlDSON. MASS.

per

Jei Pasiskiibinsit—
Dar Gausit

Dvi teisingiauąioš JietųViškos 
knygos apie lyties klausimus: 
patarimai Vyrams apie 

LYTIES DALYKUS į 
Kaina $1.50.

PATARIMAI MptfeklMį 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knyęos parašytos paskiįbų'sio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reįkalaL Kiekvie
nas ir . kiekviena tęsę knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais. ,
Galima pirkti abi arba bile 

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite.
j. BALKUS

111-40—— 12$tn St.,
Šd. OždneyĮPafex j^l; Y»v,

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

kROfolŠKOS
LIGOS .

Taįėnicihancioš ir GreitoA 
£ašėkriies

Kraujo, ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abęĮnas Nusilpimas, Skilvio .ir 
žarųų Sugedimai,. Heniorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjijno .Nesvęikumąi, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia,’ Nervų . Įdegimas ir 
Chroniški Retųnatiški, keblųmaį, 
Nosies, .Gerkles, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
maį ir kitos ligos, Vyrų .ir Mo
terų yra sėkmingai, giy.domjqs su 
vėliausiomis užgiYtomią meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligų., 
kurios jūs. neguprantąte, pasi- 
kla.uskįte .jnanęs su , pąsitikeji- 
niu, ir juęų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
vęjtui. , L u 4
Mokestis Prieinama—-Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos 

110,ESM 16 si, N. Y. 
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

Valaqdoa 9 A. M. iki .8 P. M- Kąsdiejt 
Sekmadieniais '9 A. M. iki 3 P. M. 

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Puslapis Penktas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Sekmadienj, gegužės 16, Rusų Sve
tainėje, 735 Fairmount Ave., bus 
rodoma puikus Sovietų judis “Sni
per” su angliškais titulais. Prdžia nuo 
7 iki 11 vai. vak. (bus du rodymai). 
Įžanga 25c., vaikams 15c., Ruošia 
IWO 3021 kuopa.

Visus Sovietų judžius galima gauti 
per Novy Mir, darbininkišką rusų 
laikraštį. (114-115)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 9Cjp 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N, Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

v

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laišniuotas Graborius
Notary public 

l’ *1 L • ■ ‘423 Metropolitan Ave.
Brodklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

—-—t—----------- !------------------------ -—- ■ -r - ■ r - - y f
Į I. II ■—!— ■■ I I ■

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

ffij- Ember coal company
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Girdrid Štrfeet Brodklyii; N. Y; .
Telefonas: EVergreen 7-1661 to •

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

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

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

Lietuvių Angliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

i
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Šeštad., Gegužes 15, 1937
1*

Puslapis šeštas

Nekved'dtfl- 
Varisonas,

Mureika.
Sąryšio rapor- 
ir Kovas, kad 
liepos 25 d.,

*• W

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
yra rengiamas su dideliu ir {vairiu 
muzkaliu ir kalbų programa. Plačiau 
apie programos dalyvius pranešime 
vėliau.

Šiuomi prašome kitų kliubų, drau
gijų ir šiaip organizacijų nieko ne
rengti tą dieną, bet dalyvauti mūsų 
piknike. — L.A.P. Kliubo Valdyba. 

(115-116)

NATURAL - LAX - HERB TEA
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Lietuvių Literatūros D-jos 
Pirma Kuopa Sveikina 

Dienraštį “Vilnį”
Susirinkimas įvyko gegužės 

13 d. Išklausyti raportai fin. 
sek. Lazausko ir ižd. Veličkos, 
kad ižde randasi keletas do
lerių.

Kanaporius išdavė interesin
gą raportą iš “L.” šėrininkų 
suvažiavimo. Tai naujas, jau
nas draugas, daug žadantis 
mūsų judėjimui.

Vakarėlio komisija, Murei
ka ir Kanaporius davė prane
šimą, kad bus bandoma kas 
nors surengti.

Iš Ateivių Gynimo Komiteto 
išdavė raportą

Iš Draugijų 
tuoja Levanas 
piknikas įvyks 
Ulmer Parke.

Centro Komitetui atsišaukus 
reikale duoklių, nutarta imtis 
už darbo, taip kaip So. Bos
tono draugai daro. Jie jau ga
vo 40 naujų narių.

Sovietų Sąjungoje leidžia
mo laikraščio “Raudono Ar- 
tojaus” reikalais rūpintis pa
vesta Mureikai.

Skaityta padėka nuo Ispa
nijos Demokratijos Gynimo 
D-jos, kuri gavo per 1-mą kuo
pą $29.83. Tolimesniam dar
bui išrinkti Varisonas ir J. W. 
Thompsonas.

Nutarta pasveikinti dienraš
čio “Vilnies” suvažiavimą. 
Tam tikslui aukavo sekami:

Po dolerį: J. W. Thompso
nas, A. Talandzevičius, E. 
Bensonas, V. Čepulis, K. Vil- 
trakiutė, Ig. Jankauskas; smul
kių $1, viso $7.

Išrinkti delegatai į Apskri
čio Konferenciją. Jais yra se
kami: J. Lazauskas, J. W. 
Thompsonas, Plepys, Malinau
skienė, Gužas, Taras, Kovas, 
Joneliunas, Baltrėnas, K. Bal
čiūnas, Mureika, 
čius, Maželienė, 
Zajankauskas, D. M. šoloms- 
kas ir B. Petraitis.

Pabaigus biznio susirinkimą 
drg. J. W. Thompsonas, vie
nas iš žymesniųjų lietuvių na
tūralistų, davė įdomią prelek- 
ęiją sveikatos klausimu. “Lais
vės” reporteriui tenka Thomp- 
soną pirmu sykiu girdėti duo
dant prelekciją, ir iš to gali
ma daryti išvedimas, kad pre
legentas yra daug studijavęs 
naturopatiją ir, rodosi, turi 
tam tikrą laipsnį, užbaigęs 
mokslą.

Buvo duodami klausimai, į 
kuriuos Thompsonas davė tin
kamus, aiškius atsakymus.

Piliečių Kliubo Bazaras 
Eina Prie Pabaigos

Kiek man žinoma, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo bazaras 
eina prie pabaigos. Bazaro 
baigimo iškilmės prasidėjo 
panktadienio vakarą, 14 ge
gužės, ir bus šį vakarą ir ry
toj, tai yra šeštadienį ir sek
madienį, 15 ir 16 gegužės. 
Rašant šiuos žodžius, dar ne
žinomos penktadienio pasėkos, 
tačiau sprendžiant sulyg sėk
mingų pirmesnių vakarų, rei
kia manyt, kad šie paskuti
niai vakarai bus dar sekmin- 
gesni.

Bazare kas vakarą būna šo
kiai, taipgi programa.

Rep.

Žymūs Kalbėtojai ir. Graži 
Programa Ispanijos 

Rėmimo Mitinge

TEATRAS-DAINOS-MŪZKA

Pamatykit Naują Sovietą 
Judį “Paskutinė Naktis”

pareina į 
su pabėgė- 

užvaldyto

Pagarsėję kalbėtojai, puiki 
dainų, šokių ir vaidinimo pro
grama bus brooklyniečių ren
giamam Ispanijos rėmimui 
masiniame mitinge ateinantį 
penktadienį, 21 gegužės, 
Brooklyn Academy of Music, 
30 Lafayette St. Rengiasi or
ganizuotai dalyvauti unijų ir 
įvairiausių organizacijų dele
gacijos. Kviečia ir abelnai pu-, 
blika.

Mitinge kalbės Ernestina 
Gonzales Fleischman, garsi Is
panijos moteris vadovė, taipgi 
Vito Marcantonio, buvęs kon- 
gresmanas; Kurt Rosenfeld, 
buvęs Prūsijos Teisdarybės 
ministeriu, dabar ištremtas iš 
nazių Vokietijos, ir kiti žymūs 
asmenys.

Planuojama atidaryti Flush
ing Art Center. Tam tikslui 
parandavota butas 136-76 
Roosevelt Ave. ir pradėta jo 
taisymas. Būsiančios klasės 
tapybos, skulptūros ir tt.

Naujas Triboro tiltas darosi 
saužudystės vieta. Pirmas ban
dytojas, M. Meyer, sveiksta. 
Antrasis, A. McBride, būriams 
žmonių matant, perlipo užtva
rą ir nušoko, užsimušdamas 
ant vietos.

PARDAVIMAI
Parsiduoda barzdaskutykla su 3 

kambariais užpakalyj. Renda 15 do
lerių į savaitę. Gera vieta padaryti 
pragyvenimą, ' arti lietuviško kliubo. 
Parsiduoda labai pigiai. Pardavimo 
priežastį sužinosite ant vietos. Gali
ma matyt kiekvieną dieną ir sekma
dieniais. 86. Jefferson St., Yonkers, 
N. Y. (115-117)

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1-3 dienų ir nuo 7—8 vakare 

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS

Kongresmanas Pasiskubino 
Su Nuosprendžiu

MEDI
CINAL

HERBS
IN

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

paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas 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.

Q- o
Telefonaą: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
taElTraukiu paveikslus familijų, ves

tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

PAJIEŠKOJIMAI
Mano brolis Domininkas Karoblis 

kada tai gyveno Athol, Mass.; jeigu 
gyvas, tai atsiliepk. Sesuo Fortunata 
Masilionienė gyveno Lawrence, Mass., 
pamiršai savo brolį. Taipgi ir sesuo 
Franusia Piragienė. Jūsų brolis dar 
gyvas Baltarusijoj. Mano antrašas 
toks: V. V. Karoblis, Kalkoz Sviet- 
laja Zarja, Krupskago Rajona, Poch. 
Otdel Abczuga, USSR.

’(114-115)

Darbininkų Susivienijimui 
pažadėjus pikietuot namus vi
sų kongresmanų, kurie išeina 
prieš bedarbių šelpimą, dar 
vienas pasiskubino duot žodį, 
kad jis rems Boileau Bilių, rei
kalaujantį 3 milionų paskyrų 
tęsimui pašalpos ir WPA dar
bų. Juomi yra kongresmanas 
O’Toole, 246 75th St. 
buvo pasisakę už 
kongresmanai Barry, 
Sirovich ir O’Day.

Prie visų kitų 22 kongres
manų namų 14 gegužės nuo 9 
vai. vakaro iki pusiaunakčio 
pastatyta pikietai.

Pasirodo, dabar kongresma
nai turi atsižvelgti į žmonių 
reikalus, arba organizacijos 
keliu iškeliama aikštėn jų dar
beliai ir tada jau pavojus atei
nančiuose rinkimuose. 

' ii * >».’!»

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina dirbti prie na

mų prižiūrėjimo ir prižiūrėti du vai
kučius. Kreipkitės: 697 Grand St., 
kampas Graham Ave., Brooklyn.

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

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Pirmiau 
pašalpą 
Cellar,

Reikalinga bartenderis saliūne, ku
ris mokėtų biskį virti. Mes turime 
pilnus gėrimo laisnius. Valandos nuo 
7 ryto iki 5 vai. vakaro. Alga, nuo 
$15-20 į savaitę. Nedėliom nereikia 
dirbti. Dėl daugiau, jnformacijų kreip
kitės: 148 Grattan St., kampas Va- 
rick Avė., vienas blokas nuo Flu
shing Ave., Brooklyn, N. Y. Tel.: 
Ev. 8-8792 (114-116)

Judis “Paskutinė Naktis” 
(The Last Night) vaizduoja 
Maskvą išvakarėse Spalio Re
voliucijos. Veikale figūruoja 2 
šeimynos: Leontievo, turtingo 
fabrikanto, ir Zakhdrkino, fa
briko darbininko.

Parodoma, kaip 
Maskvą traukinys 
liais iš bolševikų
Petrogrado. Baltagvardiečių 
revizija peržiūri keleivių pas- 
portus; neturį tinkamų paliu
dymų sulaikomi. Tarp kitų, 

aikytas ir pedliorius, kuris 
nusi sta ir pasiima ne savo1 
bagažu. Revizija atidaro ir 

 

randa tris brauningus ir 
sprogstančios medžiagos.

Sugrįžta ir fabrikanto Leon
tievo snus ir pasako tėvui, kad 
Petrogradas jau bolševikų 
rankose. Tėvas perpykęs kei
kia ir grūmoja sūnui, kad ne- 
sumušė bolševikus.

Tuo pat traukiniu parvažia
vo ir Zakharkino sūnus Pet
ras, jūrininkas, ne bėgdamas 
nuo bolševikų, bet kad ; sykiu 
su savo broliais kovot už iš
laisvinimą Maskvos nuo iš
naudotojų. Eidamaš iš trauki
nio jis pasiima likusį pedlio- 
riaus bakselį. Susitiko būrelį 
žmonių ir savo motiną. Ji iš
traukia bakselį iš sūnaus ran
kų. Sūnus sušunka, kad tas 
baksas pavojingas. Motina nu
meta baksą tolyn, baksas atsi
daro, visi puola žiūrėti. Pasi
rodo špilkučių, kabučių, guzi- 
kų. Visi juokiasi, kad “bom
bos” nesprogo, motina džiau
giasi, kad sūnus jai dovanų 
parvežė, o Petrui buvo skau
du, kad taip brangūs revoliu
cionieriams ginklai kelyje į 
guzikus pakeista.

Petras nueina pas tėvą, su
daro revoliucinį komitetą, pa
daro užpuolimą ant fabriko 
valdybos ir areštuoja fabriko 
savininką. Tėvas Zakharkin su 
šautuvu rankoje daboja fabri
ko savininką. Petras susisiekia 
ir su distrikto revoliucinio ko
miteto vadu Michailovu, kuris 
Petrui paveda vadovaut revo
liucionierių būriui.

Gerai ginkluoti baltagvar
diečiai tuo tarpu nugalėjo 
darbininkus ir tėvas Zakhar

kin papuola į nelaisvę. Fabri
ko savininkas, kurį pirmiau 

Zakharkinas saugojo be už- 
gavimo, dabar grąsina Zak- 
harkinui, niekina jį. Zakhar
kin sušilęs, prakaituotas, atsi
dusęs pasakė: “Nu, ką dary
si, Mirsiu už revoliuciją, o 
revoliucija bus laimėta.” Tie 
jo žodžiai ponus tartum ant 
žarijų užmetė, sušuko: “Tylėk, 
tuoj .būsi sušaudytas!” Zak
harkin atstatė nuogą krūtinę 
ir liepė šaut. Baltagvardiečiai 
jį suvarstė kulkomis.

Darbininkai suprato, kad 
negalės atsilaikyti prieš ge
rai ginkluotą kariuomenę, tad 
pasiuntė savo komitetą į pri
rengtą ant bolševikų kariuo
menę. Vienas delegatas, Ilya 
Zakharkin, Petro brolis, pasi
lipęs pradėjo kalbėti į kariuo
menę. Oficierius jį nušovė. 
Petras užėmė jo vietą. Jam 
pradėjus kalbėt oficierius ban-

Važiuok Saugiai!
Metai po metų važiuotės ne

laimių mirtys daugėja. Padė
tis nepagerėjo nei 1936, ka
da daugiausia dėta pastangų 
pravest įstatymus ir trafiko 
tvarką. Tas parodo, jog sau
gumas priklauso nuo kiekvie
no asmens. Trafiko problema 
yra jūsų problema, nuo jos’ 
priklauso jūs pačių gyvybė. 
Statykit atsargumą ir saugu
mą pirm rizikos ir jūs prisidė- 
sit prie sumažinimo nelaimių.

Trafiko Stotis “K.”

Valgykite Medų
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę 'del po germenų pietų.' 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

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

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Vyrams 
dieniais, 

niais

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

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

Speciales kainos savaitei.

♦

Visiems Svarbu Dalyvauti

Notary Public Tel. Stagg 2-5043
A. Mureika.

)
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Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Michael Fasano, 427 Greene 
Ave., tapo nuteistas 4 metam 
kalėjimo už iškeitimą dviejų 
falšyvų dešimtinių.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pšs mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamų kainų
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
/, (Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Advokatas Charles L. Fasullo
Buvęs Assemblyman ir Aiderman

PRANEŠA, jog Advokatūros Įstaiga (Law Firm) vadinama 
Fasullo ir Caruso pasinaikino ir kad jisai tęs praktikavimą 
Kriminalii} ir Civilių Įstatymų savo naujam ofise, kuris yra

23 SUYDAM STREET, BROOKLYNĘ
Tarpe Broadway ir Bushwick Avenue

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto iki 7 v.
Antradieniais ir ketvirtadieniais—nuo 9 ryto iki 5 po piet. 

šeštadieniais—nuo 9 ryto iki 1 po piet.
Telefonas: Glenmore 5-2543

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

Beje, reikia pažymėti, kad 
šiuom tarpu yra sužeistas drg. 
J. Lazauskas, kp. fin. sekr., 
kurį draugai turėtų aplankyti. 
Jis gyvena 63 Scholes St., 
Brooklyne.

E. Bensonas.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo Lietuvių 17-tos kuo
pos susirinkimas įvyks trečia
dienį, gegužės 19 d., 7:30 va
karo, “Laisvės” svetainėje.

Draugės ir draugai TDA 
jsim patik ai! šis susirinkimas 
nepaprastai svarbus, turėsime
daug raportų išklausyti, ap
kalbėti TDA reikalus ir prisi
rengti prie ateinančio veikimo 
kas liečia mūsų organizaciją. 
Todėl visi ir visos būkite suši

kime.

Plaukų Varsa Atnešė Bėdą
Netikit, kad plaukų varsa 

gali atnešt nelaimę, tai persi- 
tikrinkit.

Mrs; Catalviano, 1576 Pre
sident St., pasiskundė, kad su- 
grįžus namo ji neberado $19, 
kuriuos paliko stalčiuje. Ji 
ėmė klausinėti pas susiedus. 
Jie prisiminė matę rausva- 
laukę moterį. Tokią policija 

surado vaikščiojant 
|. Ji sakėsi esanti

susiedi- 
Maggie 

Rodgers ir jieškanti tarnaitės 
darbo, tačiau pas ją radę Ca- 
talvienės pinigus, areštavo.

dė ir jį nušauti, bet kareivis 
ištraukė iš rankų brauningą, o 
kitas nudūrė oficierių. Įvyko 
kariuomenės sukilimai. Karei
viai nugalėjo poniją ir susijun
gė su darbininkais.

Miestas jau buvo perėjęs į 
bolševikų rankas, kaip jie da- 
žinojo, kad bus atvežta dau
giau kariuomenės. Darbinin
kai ir kareiviai apgulė Mask
vos stotį. Pamatė ateinant pil
ną traukinį kareivių. Trauki
nys sustoja. Nešaudo nei vieni, 
nei kiti. Motina Zakharkin 
išbėga p.rie atėjusio traukinio 
ir kalba į atvežtus kareivius. 
Kareiviai stoja Už bolševikus, 
susivienija su darbininkais. 
Džiaugsmas begalinis. Susivie
niję darbininkai išeina toliau 
kovot prieš išnaudotojus, už 
žemę ir laisvę.

Šis veikalas jau trys savai
tės rodoma Cameo Teatre, 
42nd St. ir Broadway, N. Y.

Kaimietis.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

30 Metų Jubilėjinis Piknikas
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bas, kurio namas ir buveinė randasi 
280 Union Avė., rengia milžiniškų 
pikniką, Liepos-July 31, 1937, Dex
ter Parke. Šis piknikas bus kaipo at- 
žymėjimas 30 metų jubilėjaus nuo 
susiorganizavimo Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo ir ta proga piknikas I

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue • 
Brooklyn, N. Y.

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

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir i 
Elius. Kada būsL 
te Brooklyn©, u? 
eikite susipažinti.

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

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 u3 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.
____ i____ :________ , - _____ _ 
168 Grand Street 

Tel. Evergreen 8-7179 
Brooklyn, N. Y.

STANLEY MASIULIO ~
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio 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, nės to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
. - , ^Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

. -'’Stanley Masiulio {staiga Yra ' 
51TGrand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimėr Street




