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AUTO. DARBININKŲ 
UNIJOS SKUNDAS 
PRIEŠ HENRĮ FORDĄ

New Yorko Interborough Ra
pid Transit požeminių ir iškel
tų geležinkelių darbininkai be
veik vienbalsiai pasisakė už in
dustrinę Transport Workers 
Uniją, tai yra, už C.LO. uniją, 
šis balsavimas aiškiai parodė; 
kaip visose pramonėse ir trans- 
portacijos įmonėse darbininkai 
ištroškusiai laukia industrinių 
unijų.

Ateina audra vasarinių pa
rengimų. Jų bus daug, jų bus 
visur. Juos ruoš įvairiausios or
ganizacijos ir draugijos.

Bet ką galvoja daryti savo 
vardu lietuviai komunistai? Ne
jaugi jūs, draugai, nieko nemo
site? Būtų labai bldgai. Kiek
vienoje lietuvių kolonijoje nors 
vienas vasarinis parengimas tu
rėtų būti suruoštas lietuvių ko
munistų vardu. Tokių parengi
mų negali pavaduoti šiaip įvai
rių organizacijų parengimai.

buvo paau- 
niekinimui 
komunistų, 
prezidentas 

policiją

ROOSE-
VELTO PLANO SUMUŠI
MĄ DEL VYR. TEISMO

ITALIJOS ARMIJOS SU
KILIMAI PRIEŠ SIUNTI

MĄ ISPANIJON

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Neprąlaimosit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Paryžius, geg. 18.—Dien
raštis “Oeuvre” spausdina 
žinias apie Italijos kariuo
menės sukilimus prieš siun-

“Laisvės” administracija ga
vo iš Sovietų Sąjungos naujai 
išleistas tris labai svarbias bro
šiūras, būtent: “Sovietų Sąjun
gos Konstitucija,” Lenino pa
rašyta “Imperializmas Kaip 
Aukščiausias Kapitalizmo Laip
snis” ir J. Stalino prakalba 
Komunistų Partijos komiteto 
susirinkimui apie bolševizmo 
problemas.

Tegul visuose vasariniuose 
parengimuose draugai platina 

• šias nepaprastos vertės brošiū
ras.

Gegužės 16 d. didžiajame 
New Yorke katalikų draugija 
“Švento Vardo” ruošė pamal
das ir iškilmes. Suaugę ir vai
kai ėjo prie komunijos, o pas
kui klausės pamoksite ir pra
kalbų. Bet visi tie pamokslai ir 
visos tos prakalbos 
kotos keikimui ir 
komunizmo ir 
Queens pavieto
Harvey vėl ragino 
griebtis guminių paipų ir muš
ti revoliucinius darbininkus.

Vardan “šventojo Vardo” 
kurstyta kerštas ir neapykanta. 
Tat ar galima stebėtis, jeigu 

: šiandien tūkstančiai žmonių at
sisveikina su bažnyčia?

KRISLAI
Ką Galvojate?
Puikios Brošiūros.
Vardan “švento Vardo.”
Ištižimo Brangi Kaina.
Gerai Nubalsavo.

RAŠO A. B.

Barcelonos anarchistų-troc- 
kistų sukilime užmušta apie 
penki šimtai žmonių ir sužeis
ta apie du tūkstančiai. Tai bu
vo nereikalingas kraujo pralie
jimas, iššauktas sąmoningi] ir 
nesąmoningų gen. Franco agen
tų. Tai buvo kaina, užmokėta 
už liaudies valdžios lėtumą ir 
minkštumą. Daug pirmiau prieš 
sukilimą Ispanijos komunistai 
r e i k a 1 a vo nusukt sprandą 
k o n t r-revoliuciniam trockiz- 
mui. Deja, liaudies valdžia ko
munistų nepaklausė ir 
tam šašui ant liaudies 
augti ir plėstis.

Dabar gal pasimokins
dies fronto partijos. Gal jos pa-J PRANAŠAUJA 
matys, kad bet koks ištižimas 
arba nuolaidumas link liaudies 
priešų ir gen. Franco agentų 
yra sunkus nusidėjimas.

Mes esame tikri, kad ir Pitts- 
burgho Jones and Laughlin 
plieno kompanijos darbininkai 
gegužės 20 d. beveik šimtu pro
centų balsuos už Steel Workers 
Organizing Committee, tai yra, 

____ T __ ______„____  
su bosais. Jų žygis bus pavyz- MJERO PAREIŠKIMAS 
džiu kitų plieno kompanijų dar
bininkams.

už industrinę uniją deryboms NAUJO ISPANIJOS PRE- Fašistai Užėmę Munguia

Brooklyniečiai galime pasi
girti ir pasidžiaugti, šiemet 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavimą 
mes - pasveikinome su šimtu ir 
trimis dešimtimis dolerių. Gra
ži parama mūsų vidurvakarinių 
valstijų liaudies dienraščiui.

APLA 27-tas SEIMAS NUKELTAS Į 
BIRŽELIO 20-21 DIENAS

APLA. Centro Komitetas nutarė Seimą nukelti iš 
geg. 30-31 į birželio 20-21. Seimas nukeltas dėlei 
priežasties trumpo laiko tinkamam prirengimui pra
plėsto vienybės plano. New Yorko Apdraudos De- 
partmentas, mat, priduoda tam tikrų pataisymų prie 
to sutarties plano. Tie pataisymai reikės inkorpo- 
ruot į originalį sutarties planą, atspausdint anglų ir 
lietuvių kalbose. Tai vis užims tam tikrą laiką.

Visi delegatai, tad įsitėmykite, kad Seimas bus bir
želio 20 ir 21 d., 1937, Laisvės svetainėj, 1322 Reeds- 
dale St., N. S. Pittsburgh, Pa.

J. Gasiūnas, APLA Sekr.

Albanijos Sukilimas Jau 
Esąs Nuslopintas

Tirana, Albania. — Kara
liaus Zogo valdžia praneša, 
kad jos armija jau nuslopi
nus 34-rių valandų sukilimą 
Argyroskastrone ir Tepeli- 
ni, pietinėj Albanijos dalyj.

Sukilimui vadovavo buvęs 
užsieninių reikalų ministe- 
ris Etem Toto. Kovoj su 
kariuomene žuvo ir jo bro
lis. Sukilėliai reikalavo su
grąžint gyventojam pilieti
nes teises ir vyt laukan Ita
lijos imperializmą.

Albanija yra maža šalis 
su 1,000,000 gyventojų.

Liūdnas Gimtadienis Alfon
sui, Ispanijos Ex-Karaliui
Roma. — Buvęs Ispanijos 

karalius Alfonso, išvytas 
1931 m., liūdnai minėjo savo 
51 metų amžiaus sukak
tį. Jis, nusiminęs, kad 
fašistai nepajėgia užka
riaut Ispanijos. Alfonso 
yra suaukojęs fašistam mi- 
lionus dolerių auksu, perlais 
ir deimantais. Kelios savai
tės atgal Alfonso teta pasi
sakė atidavus fašistam vis
ką. ką turėjus. Bet liaudies 
valdžia Ispanijoj vis atkerta 
fašistus.

Washington, geg. 18.— 
Associated Press tvirtina, 
kad senato teisių komisija 
atmes ne tik prez. Roosevel
to reikalavimą įstatyt į Vy
riausią Teismą šešis naujus, 
pirmeiviškesnius, teisėjus, 
bet taipgi atmes ir pataisy
mus prie to reikalavimo. 
Pataisymai daugumoje siū
lo ne sykiu pridėt tiek nau
jų teisių, bet laipsniškai 
įvest po vieną kitą naują 
teisėją.

Bet teisių komisijos tari
mas bus laikomas tik pata
rimu; taigi kongresas vis 
tiek galės svarstyti Roose
velto planą.

Valencia, geg. 18.—Nau- ša, kad jie jau atėmę iš Bas- 
jasis Ispanijos ministeris kijos respublikiečių mieste-* 
pirmininkas Negrin išleido i 1 j Munguia, už 9 mylių nuo 
pareiškimą, kad vyriausias Bilbao, 
jo valdžios tikslas vra su- 
kriūšinti karinį fašistų su-kriušinti karinį fašistų su- Maskva. — Prašalintas iš 
kilimą. Sako, negali būt jo-1 tarnybos Jagoda, buvęs val
kios^ kalbos apie taiką, kol stybinės policijos viršinin- 
priešai nebus galutinai iš-,kas, bus teisiamas už^suki- 
,taškyti. Imą Sovietų pinigų.

Kopenhagen. — Anglijos 
valdžia užsisakė 500 nau
jausių priešlėktuvinių ka- 
nuolių iš Bofors fabriko 
Švedijoj. Už šias kanuoles ir 
kitus specialius karo pabūk
lus Anglija sumokės Bofors 
kompanijai $35,000,000.

Bofors priešorlaivinės ka
nuoles iššauna po 250 kulkų 
per minutę. Šaunant mato
si kulkų sriovė ir tuo būdu 
geriau galima patalky į 
priešo lėktuvą.

Anglijos Vickers ginklų 
kompaniją dare ilgus ban
dymus dirbt tokias jau 
priešlėktuvines patrankas, 
bet nepavyko. Hitlerio val
džia norėjo pirma padaryt 
sutartį su Švedų Bofors fa
briku del tokių kanuolių, 
bet Bofors gauna geriau ap
mokėt iš Anglijos, todėl ir 
padarė kontraktą su jąja.

Su Šerifo Žinia Suspirginti ir 
Sušaudyti Du Negrai

New York.—Tai su Mont
gomery, Miss., šerifo Wri- 
ght’o žinia ir pritarimu bal
tieji lynčiuotojai degino ga
zolino švyturiais du negru 
ir paskui juos 'sušaudė bal. 
13 d., kaip rodo raportas, 
kuris buvo išduotas Susivie-, 
nijimui Negrų Tautos Kėli
mo. r/ Tą pragariniai- žiąu- tratų, reikalingų kariniams 
rią žmogžudystę ištyrė įga- ' 11
liotiniai, -kuriuos ši organi
zacija pasiuntė į lynčiavi- 
md vietą? '

ANGLŲ KARALIAUS ŠEI
MYNA NEDALYVAUS 
EDWARDO VESTUVĖSE

London, geg. 18.—Angli
jos ministerių kabinetas 
taip paveikė karaliaus šei
myną, kad nė vienas jos na
rys nedalyvausiąs vestuvė
se Windsoro kunigaikščio, 
buvusio Anglijos karaliaus 
Edwardo, su amerikiete 
persiskyrėle Wallis War- 
field (Simpsoniene). Vestu
vės įvyks birž. 3 d. Cande 

į pily j, Monts, Francijoj.

Hendayę, Franc., geg. 18. 
—Ispanijos fašistai prane-

Didieii Kapitalistai SOC. NEGRIN SUORGANIZAVO NAUJĄ 
Trokšta Nužudyt iISPAMJ0S MINISTERIŲ KABINETĄ

W a s h i ngton. — Didieji 
Amerikos kapitalistai trok
šta, kad prezidentą Roose- 

| veltą kas nužudytų. Tatai 
j matome iš McClure Laik
raščių Sindikato slapto pra
nešimo, išsiuntinėto savo 
nariams bei laikraščiams, 

! kurie naudojasi to sindika- 
i to patarnavimais. Praneši- 
I mas iš 1937 m. geg. 12-13 d. 
'pažymėtas: “Slaptas daly-

> — nespausdint,” ir 
i skamba sekamai:

“Nesenai New Yorke įvy
ko privatus pokilis, kur vie
nas viršininkas American 
Cyanamid Korporacijos iš
reiškė karščiausią priešin
gumą dabartinei valdžiai; o 
panašiai yra nusistatę ir 
daugelis dešiniojo sparno 
vadų biznyje ir finansuose.

“Tas ponas tvirtino, kad 
‘varjotas Baltajame Rūme’ 
(Rooseveltas) naikina šalį, 
kad pora gerai nutaikytų 
kulkų tai būtų geriausias 
dalykas šiai šaliai ir kad 
jis iš džiaugsmo nusipirktų 
butelį šampano, kaip tik 
gautų tokią žinią.

“Ir nieks iš pokilio daly
vių nenupeikė jį už tą ne
saikuotą jo užsikarščiavi- 
mą. Beveik visi tie poki- 
liautojai darbavosi ir balsa
vo, kad Rooseveltas būtų 
sumuštas pereito rudens 
rinkimuose.... Atrodo, kad 
jie taip pat įsitikinę, kad 
būtų begaliniai naudingas 
dalykas šiai šaliai, jeigu 
Baltojo Rūmo įnamiai būtų 
pakeisti, nežiūrint kokiais 
būdais. Ta nuomonė nėra 
retas dalykas tarp tikrųjų 
ekonominių karaliau to jų ir 
norinčių tapti tokiais ka
raliau to jais.”
' Šią žmogžudišką slaptybę 

aikštėn išvertė “Daily Wor
ker,” Amerikos Komunistų 
Partijos dienraštis.

Minima Cyanamid Kor
poracija yra fabrikantai ni-

> 
sprogimams. Jos galvą yra 
W, B. Bell, buvęs rėpųbliko- 
nų partijos finansų komite
to pirminihka^Jaike praei
tų prezidento rinkimų. -

American Cyanamid Kor
poracija yra susirišus su di
džiuoju elektros bizniu ir 
įnirtusiai kovoja prieš TVA 
projektą, iš kurio valdžia 
nori pigiau pardavinėti el
ektrą gyventojams per šim
tus mylių aplinkui. Ta kor
poracija taipgi įtūžus, kad

Tarybos Kontroliuos 
SSRS Armijų Vadus

Maskva. — Sovietų vy
riausybė įsteigė vyriausias 
karines tarybas, kurios pri
žiūrės įvairių armijų ko- 
mandierius. Aukštieji armi
jų komandieriai taipgi bus 
tų tarybų nariai, bet kiek
vieno komandieriaus įsaky
mus turės patikrint bent 
vienas kitas narys > vyriau
sios tarybos, “esantis arti
muose ryšiuose su Komu
nistų Partija,” kaip rašo N. 

Roosevelto valdžia pervarė 
kongrese įstatymą, kuris 
šiek tiek apriboja šmugelį, 
varomą beverčiais elektros 
kompanijų Šerais.

Prakišę rinkimus, fašisti
niai kapitalistai suokalbiau- 
ja kaip nors panaikint tų 
rinkimų pasėkas, nors ir 
kulkomis.

Teismas Užgina Aukš
tus Taksus Čeinštoriam

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas geg. 17 d. keturiais bal
sais prieš tris užgyrė Loui- 
sianos valstijos ypač dide
lius taksus, uždėtus ant 
kompanijų, turinčių dau
giau kaip 500 krautuvių vi
soj šalyj. — Tų kompani
jų krautuvės paprastai va
dinamos “čeinštoriais.”

Pagal Louisianos valstijos 
įstatymus, “ č e i n š t orių” 
kompanijos, turinčios virš 
500 krautuvių šalyje, turi 
mokėt po $550 taksų per 
metus už kiekvieną savo 
krautuvę toj -valstijoj.

Kompanijos kreipėsi į tei
smus, kad panaikintų tokius 
'-i™ - “priešingus

bet Vyriau- 
nemato to

taksus kaipo 
konstitucijai,” 
sias Teismas 
priešingumo.

Du teisėjai 
šios bylos sprendime.

Fabrikantai Turi Sumokėt 
Užvilktus AAA Taksus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Augščiausias Teis
mas geg. 17 d. patvirtino 
valdžios reikalavimą, kad 
įvairūs fabrikantai turi su
mokėt valdžiai taksus, ku
rių jie nebuvo sumokėję už 
perdirbamas medžiagas pa
gal buvusi AAA (žemdirby
stės reguliavimo) įstatymą, 

naikino Augščiausias Teis
mas, be t sako, j og; fabrikan
tai turėjo’ mokėt minimus 
taksus, kol jis buvo nepa
naikintas. ‘ "į

Detroit, Mich., geg. 18.— 
Jungtinė Auto. Darbininkų 
Unija pasmarkino organiza
vimą 140,000 H. Fordo dar
bininkų. Unijos vadai ruo
šia skundą valdžiai, kad 
Fordas savo atsišaukimais į 
darbininkus prieš uniją lau
žo Nacionalį Darbo Santi- 
kių įstatymą. Unija taipgi 
kaltina Fordą už palaiky
mą bjauriausios šnipijados 
prieš unijos narius arba jai 
pritariančius darbininkus.

Y. Times korespondentas.
Tarybos įvedamos dviem 

tikslais: viena, kad geriau 
rūpintis šalies gynimu, ant
ra, budėt prieš trockinį sa
botažą ir šnipinėjimą kari
nėse šalies jėgose.

Valencia, Ispanija. — Pa
gal prezidento M. Azanos 
pakvietimą, socialistas dak
taras Juan Negrin geg. 17 
d. sudarė naują ministerių 
kabinetą vietoj pasitrauku
sio Largo Caballero kabine
to. Negrin buvo finansų 
ministeris senajame kabine
te.

Pamatinė politika naujo 
ministerio pirmininko Neg- 
rino yra sustiprint centra- 
linę respublikos valdžią

įtūžusią Narsa Baskai 
Atmuša Fašistus

Bilbao, Ispanija.—Baskai 
respublikiečiai po žiaurios 
kovos atėmė iš fašistų Bis- 
cargi kalną, 12 mylių į šiau
rę nuo Bilbao, kaip praneša 
United Press.

Guernica, Ispanija. — Pa
tys fašistai geg. 17 d. pri
pažino, kad jie dar neatėmė 
iš Baskijos respublikiečių 
Plencia, Munguia ir Amore: 
bieta miestelius, nors kelis 
kartus pirmiau buvo pasi
skelbę, būk šie miesteliai 
jau fašistų rankose.

Plencia, Munguia ir Amo- 
rebieta yra svarbiausios re
spublikiečių pozicijos, už
kertančios fašistam kelią į 
Bilbao, Baskų krašto sosti
nę.

Net fašistams pritarian
tis N. Y. Times korespon
dentas W. P. Carney, rašy
damas iš gen. Molos stovyk
los, stebisi begaline, mirti
na narsa ir smarkumu Bas
kų liaudiečių.

Mussolinio komandieriai 
sušaudė 200 kareivių, kuo
met visas pulkas atsisakė 
važiuoti Ispanijon kovai 
prieš liaudies valdžią.’

Ištisas inžinierių korpu
sas Castelmaggiore, Italijoj, 
atsisakė vykti Ispanijon.

Genoa mieste, Italijoj, 
areštuota 200 žmonių už lip
dymą lapelių ant šienų su 
obalsiais: “Šalin fašizmą! 
Lai gyvuoja Ispanijos res
publika! Šalin Mussolinį!”

Dvi savaitės atgal darbi
ninkai Milane, didžiausiame 
Italijos pramonės mieste, 
nukirto elektros sriovę ir 
patamsyj išlipdė tūkstan
čius priešfaąistinių atsišau
kimų.

Policininkas—Plėšikas
Elizabeth, N. J. — Areš

tuotas policmanas Clifford 
Long prisipažino, kad jis 
įsilaužė ir apiplėšė tris na
mus. Long tarnavo devy
nerius metus Westfieldo po- 

smarkesniam karui prieš fa
šistus . Pirmesnis ministeris 
pirmininkas Largo Caballe
ro, taipgi ir jo valdžioj bu
vusieji anarchistai, reikala
vo plačios galios vietinėms 
valdžioms įvairių provincijų 
ir miestų savarankiškai 
veikti prieš fašistus. Bet 
naujasis ministerių kabine
tas mano, jog laimėjimui 
karo prieš fašizmą reikia
stipresnės centralinės galios 
ir vieningesnio plano.

Žymėtina, kad į naująjį 
ministerių kabinetą neįeina 
nė vienas anarchistas. Ja 
me dalyvauja sekantieji:

Negrin, ministeris pirmi
ninkas ir ekonomuos minis
teris.

J. Giral Pereira, užsienių 
reikalų ministeris, kairus 
respublikietis.

Indalecio Prieto, socialis
tas, šalies gynimo ministe
ris.

Manuel Irujo, baskas tau
tietis, teisdarystės ministe 
ris.

Julian Zugazagoita, sočia 
listas, vidaus reikalų minis
teris.

Jesus Hernandez, komu
nistas, apšvietos ir sveika
tos ministeris.

Vincente Uribe, komunis
tas, lauko ūkio ministeris.

B. G. de los Rios, respub
likietis sąjungietis, viešųjų 
darbų ir susisiekimų minis
teris. i

Jaime. Ayguade, kairus 
respublikietis,, k a t a 1 onas, 
darbo ministeris.

Dabartinis ministeris pir
mininkas, socialistas Neg-; 
rin yra 48 metų amžiaus, iš
ėjęs mokslus Vokietijos uni
versitetuose; paskui pagar
sėjęs kaipo gydytojas Ispa
nijoj. Jis buvo Madrido 
Universiteto medicinos pro
fesorius.

Į perorganizuotą ministe
rių kabinetą neįeina L. Ca
ballero nei J. Alvarez del 
Vayo, socialistas, buvęs už
sieninis ministeris.

Amerikos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto na
rys Robert Minor savo pra
nešime “Daily Workeriui” 
iš Valencijos sako, kad val
džios panaujinimas tarnaus 
sekmingesnei kovai prieš 
fašistus. • ’ ?

Washington, geg. 18 
Šalies Vyriausio Teismo tei
sėjas Willis Van Devanter, 
atžagareivis, pranešė pre
zidentui Rooseveltui, kad 
jis nuo birželio 2 d. pasi
traukia iš to teismo. Van 
Devanter yra 78 metų am
žiaus.

Taigi Rooseveltas galės 
paskirt bent vieną naują 
pažangesnį teisėją į Augš- 
čiausią Teismą.

4^

Laivuko Eksplozijoj Žuvo 30
Hongkong. — Eksploda- 

vus gariniam “katilui” japo
nų laivuko, tapo užmušta 20 
japonų ir 10 chinų. Gyvi iŠ 
liko tik 14, bet visi pavojin 
gai sužeisti.
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Ispanijos Savaitė
Tarpe gegužės mėn. 30 ir birželio mėn. 

6 dd. Amerikoj turėsime Ispanijos Savai
tę. Tai bus laikas, per kurį visos darbi
ninkiškos organizacijos, visi demokrati
niai nusistatę žmonės energiškai darbuo
sis už surinkimą pagelbos Ispanijos de
mokratijai gelbėti.

Į šį darbą įeina The North American 
Committee to Aid Spanish Democracy, 
American League Against War and Fas
cism, Komunistų Partija, Socialistų Par
tija ir kitos įvairios organizacijos.

Komunistų Partijos pirmininkas Fos
ter ir generalinis sekretorius Browder 
išsiuntinėjo Partijos distriktams pata
rimus, kad jie kuoveikiausiai pradėtų 
darbuotis padarymui tos savaitės pasek- 
mingiausia.

Lietuviai darbininkai taip jau privalo 
ruoštis. Mobilizuokim visokią pagelbą 
Ispanijos žmonėms, besigrumiantiems su 
juoduoju fašizmu, norinčiu Ispanijos 
liaudį pavergti.

rį kratos metu rasta 18 egz. “Tiesos” ir 
35 egz. darbininkiškų dainų su gaidomis.” 
Zakarauskas nusmerktas vienais metais 
kalėjimo!.

Panevėžyj buvo suimta (gr. mėn. 4 d., 
1936) Meitesaite. Pas ją rado “kelias 
dešimtis egzempliorių “Tiesos,” kurioj, 
anot kaltinamojo akto, rašoma, kad dar
bininkams reikia vienybės ir kurstoma 
kovot prieš tam tikrą režimą” (fašisti
nį). Meitesaite nubaudžiama keturiais 
ir puse metų kalėjimo!

Šitaip fašistinis Smetonos teismas el
giasi su anti-fašistais kovotojais. • Tai 
tik mažas pavyzdys to, kaip smetoniški 
teismai siunta prieš tuos, kurie nori 
žmonėms laisvės, kurie kovoja už demo
kratiją ir Lietuvos nepriklausomybę!

Amerikos lietuviai anti-fašistai turi 
stoti pagelbon persekiojamiems ir kalina
miems Lietuvos laisvės kovotojams!

Italija, Ethiopiją ir 
Ispanija

Darys ‘Reformų
Kauno fašistų valdžia pasirįžo įvesti 

“reformą” Vytauto Didžiojo Universite
te. “Reforma” tokia: suvaržyti labiau 
studentus, suvaržyti profesorius.

Prieš tokią “reformą” išstojo pažan
gesni profesoriai: Čepinskis, Leonas ir 
kiti. “Liet. Žin.” ir “XX Amž.” išspaus
dino su tais vyrais interview, nukreiptą 
prieš pasikėsintus fašistų suvaržymus. 
Bet smetonorganas “Lietuvos Aidas” pa
reiškė, kad tas nieko nepadės. Fašistai 
savo pasirįžimą vykins gyveniman. Gir
di, kurie stoja prieš įvedimą universite
tan naujų suvaržymų, stoja prieš “pro
gresą.”

“Liet. Aidas” nukalbėjo pilnai fašis
tiškai !

Kompaniškos Unijos “Eina iš
Mados”

Mainierių ūbi jos dienraštis, “United 
Mine Workers Journal,” rašo, kad visa 
eilė stambiųjų pramonės kompanijų pa
sisakė už paėmimą divorso su kompaniš- 
komis unijomis. Jungtinių Valstijų Plie
no Korporacija, International Harvester 
Co. ir kitos panašios korporacijos ir kom
panijos likviduoja kompaniškas unijas.

Kompaniškos unijos buvo steigiamos 
tam, kad užkirtus kelią • tikrom, pačių 
darbininkų unijom. Kompanijos manė 
tuo būdu savo darbininkus taip “sumon- 
kins,” kad jie atsižadės kovot už geresnę 
buitį, ir bus amžini vergai kompanijų, 
pažaboti kompaniškų unijų žabokliais.

Bet kaip greit įsikūrė CIO (Komite
tas Industriniam Organizavimuisi) ir 
kaip greit jis pradėjo didelį organizacinį 
darbą plieno, automobilių ir kitose pra
monėse, taip greit kompaniškos unijos 
pradėjo griūti, kaip kortų namai.

■ Samdytojai, pamatę, kad iš kompaniš
kų unijų nieko neišeis, atsisakė jas palai
kyti ir pripažino pačių darbininkų uniją.

Aišku, bus dar ne viena korporacija 
vis tebebandanti palaikyti kompaniškas 
unijas, bet darbininkų pareiga jas nai
kinti: Kur tokia unija yra įkurta, darbi
ninkai turėtų susirinkimuose (jei toki 
šaukiama) iškelti klausimą parsikvieti- 
mo CIO organizatoriaus ir įsteigimo dar
bininkiškos unijos.

Dar Eilė Žmonių Subrukta į 
Kalėjimus Lietuvoj!

Kauno spauda praneša apie naujus nu- 
smerkimus kalėjiman eilės anti-fašistų 
veikėjų Lietuvoj.

Bal. 28 d. apeliaciniai rūmai sprendė 
šias bylas. Teisiama Klipaite-Litvinzo- 
naitė. Ji kaltinama, pasak “L. ž.”, ga
benime nelegalės literatūros iš Kauno 

' Klaipėdon. Girdi, prie Klipaitės buvo 
pristatyta žvalgybininkai, sekusieji ją. 
Buvusi suimta Kauno geležinkelio stoty j. 
“Pas ją rasta įvairaus turinio apie 2Q0 
egz. atsišaukimų.” Teisme adv. Leonas 
(Klipaitės gynėjas) nurodė, kad rastoje 
pas ją literatūroj buvo agituojama už gy
nimą Lietuvos nepriklausomybės. “Iš to 
išeina, kad komunistai yra ne prieš vals
tybinė, bet opozicinių žmonių grupė,” sa
kęs adv. Leonas. Apeliaciniai rūmai nu- 
smerkė Klipaitę penkeriais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo!

Sprendžiama Broniaus Vedegio byla 
(iš Kriukių kaimo, Paežerėlių valsčiaus 
gyventojas). Jis kaltinamas parašyme 
atsišaukimų, “kuriais ūkininkai ragina
mi streikuoti” rugpj. 27-28 dd., 1935. Be 
jokių aiškių įrodymų teismas nusmerkia 
Vedegį šešiais mėnesiais kalėjimo!

Gruodžio mėn. 13 d., 1936, Kaune buvo 
sulaikytas Vincas Zakarauskas, “pas ku-

Paminėjo “Didįjį Šeštadieni'
Argentiniečių “Momentas” rašo:

Kuomet visas krikščioniškas pasaulis “di
džiajame” šeštadienyje buvo apsigaubęs 
juodu gedulo šydu, minėdamas Kristaus 
mirties šventę, tai mūsų kolonijos kapelio
nas, salione Jose Verdi vestuvėse maukė 
‘baltąjį Kristaus kraują,’ visai pamiršda
mas savo pareigas ir tą didįjį—aleliu ją, ku
rį prieš kelias dienas tai išdidino. Mūsų ti
kintiesiems dar kartą parodė, kad dvasios 
vadai tik dūmus pučia į akis, o patys tai 
“gišeft,” kas tik papuolė, nežiūrint nei to 
Kristaus, nei jo gyvenimo, nei mirimo.

Panašių jagamasčių Jungtinėse Valsti
jose surasim kiekvienoj klebonijoj.

Dešimts Mėnesių
Gegužės 17-18 dd. sukako dešimt mė- 

,nėšių, kaip Ispanijos fašistai, palaikomi 
Mussolihio ir Hitlerio, pradėjo sukilimą 
prieš žmonių išrinktą valdžią. Kiek per 
tąjį laiką žmonių gyvybių pražudyta! 
Kiek turto sunaikinta! Už ką? Kodėl? 
Todėl, kad nedorėliai fašistai užsimanė 
įvesti savo kruviną diktatūrą Ispanijoj! 
Todėl, kad jie pasirįžo nuversti demok
ratinę valdžią.

Fašizmas kaltas dėl tos visos padęties. 
Kalti ir tie, ką fašistus remia!

Demokratiniai nusistačiusių žmonių 
'pareiga mobilizuoti visokią pagelbą Is
panijos demokratijos gynėjams.

Šiandien Ispanijos respublika tos pa- 
gelbos iš mūs nori daugiau, n.egu kada 
nors.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 'Kam tuomet reikalinga kvies
ti šauliai ?

J. Kielienei, Worcester, 
—Tamstų kvietimo šau-Mass

lių Sąjungos Choro į Jungtines 
Valstijas “Laisvėn” netalpin- 
sim. Amerikoje randasi lietu
viškų chorų — “svietiškų” ir 
bažnytiškų — užtenkamai, ir 
jie, mūsų nuomone, nei kiek 
neprastesni už šaulių ' Chorą.

Senam Pijui.—Draugo 
nys įgreit tilps “Laisvėj.”

rašį-

Airiai Norėjo Susprogdint
Antrą Angly Paminklą

Dublin, Ai rija.--Airiai prie
šininkai Anglijos valdžios

taikėsi susprogdint pamink
lą - piliorių garsaus Anglų 
admirolo Nelsono; bet stip
ri policijos sargyba apsau
gojo paminklą.

Gegužės 13 d., ant ryto
jaus po karūnavimui Angli
jos karaliaus Jurgio šešto, 
airiai susprogdino Anglų 
karaliaus Jurgio Antro pa
minklą.

Italijos fašistai suruošė 
karą prieš Ethiopiją ir ją 
pavergė. Bet kiek tas kai
navo, kaip tas atsiliepė į 
Italijos vidaus ir užsienio 
gyvenimą, tai nevisi teisin
gai persistąto.
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Italijos fašizmas nualino 
kraštą ir šaukia, kaip Ja
ponijos ir Vokietijos fašis
tai: “Mūsų šalyj perdaug 
žmonių! Mes negalime juos 
išmaitinti! Mes turime savo 
žmonėms duoti maistą!” 
Fašistai daro išvadą, būk 
žemė negali išmaitinti visus 
gyventojus ir tada jie šau
kia: “Kolonijų!... Koloni
jų!” .

Italijos fašizmas po šiais 
obalsiais pradėjo karą prieš 
Ethiopiją. Fašistai šaukė, 
kad kaip tik užkariaus 
Ethiopiją, tai viskas bus ki
taip: atsidarys didelės kolo
nijos, bus įvalias žalios me
džiagos pramonei, bus me
talų, italai valstiečiai galės 
vykti į Ethiopiją ir ten au
ginti tabaką, medvilnę, ka
vą, italai bedarbiai ras dar
bus ir tt.

Bet kas atsitiko? Italijoj 
darbininkai atsidūrė dar 
baisesniame varge. Pakėlė 
algas dešimts nuošimčių, tai 
sekamą dieną pragyvenimo 
reikmenys pakilo 20 nuo
šimčių. Duonos kilogramas 
(du svarai ir pusė) kainuo

ja 2 lyrus. Net gerai lavinti 
darbininkai uždirba tik po 
300 lyrų į mėnesį. Iš tos su
mos apie pusę turi išleisti 
už kambarį. Mussolinis pra
vedė naują įstatymą algų 
reikale, kad alga siektų į 
mėnesį nemažiau 330 lyrų. 
Bet kam? Tiems, kurie turi 
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diplomą aukštesnės mokyk
los. Tatai daroma šalyj, 
kur žmonės daugiausiai at
sako: “Nemoku rašyti,” kur 
viešpatauja didelė berašti - 
ja. Bedarbių skaičius dide
lis. Mussolinię grūmoja jiem 
atimti ubagišką šalpą, jeigu 
jie nevažiuos' “liuosnoriais” 
kabiauti pries I s p a n i j os 
liaudį.

Italija neteko daug rinkų. 
Jos finansinė padėtis yra 
katastrofiška. Du metai at
gal Italija turėjo aukso 
8,000,000,000 lyrų vertės,. o 
dabar jau tik vienas kętvįr- 
tadąlis to liko. Popierinių 
pinigų skaičius nuo 12 mi- 
liardų lyrų pakilo iki 25 mi- 
liardų. Infliacija. Baisus ly
ros puolimas užsienyj. Tas

apsunkina pirkimą tavorų 
iš užsienio, o iš Ethiopijos 
nieko negauna.

Italijos valstiečiai yra 
dar blogesnėj padėtyj, kaip 
bent kurios kitos kapitalis
tinės šalies. Žemę daugiau
siai valdo ponai ir kunigai. 
Italai valstiečiai žemę turi 
randavoti, mokėti dideles 
randas. Ją apdirba senoviš
ku netikusiu būdu. Žemė 
neišduoda reikalingą skai
čių produktų. Ypatingai 
pereitais metais prastas bu
vo derlius. Šiemet Italijai 
reikia pirkti bent 3,000,000 
kvintalų duonos. (Kvinta- 
las sveria 250 svarų). Ita
lijos kaime auga badas ir 
vargas.

Italijos prekyba su užsie
niu pereitais metais davė 
didelius nuostolius, o čia 
dar baisios išlaidos karo 
reikalams. Italijoj kenčia 
ne vien darbininkai ir vals
tiečiai, bet daug bankrutija 
ir smulkios buržuazijos.

Mussolinis norėjo gauti 
paskolos Anglijoj ir Jung
tinėse Valstijose, bet nega
vo. Mussolinis jaučia, kad 
pakeltas ūpas žmonių su 
Ethiopijos u ž k a r iavimu 
puola žemyn. Ethiopijon iš
vežti italai valstiečiai ir be
darbiai darbininkai prave- 
dimui kariniai strateginių 
kelių atrado ne kokį “rojų.” 
Daugelis jų susirgo, kiti 
pradėjo kelti reikalavimą 
grąžinti atgal į Italiją. Jie 
buvo paskaityti “buntau- 
ninkais” ir teisiami karo 
lauko teismų. Italams Ethi
opija virsta baisiu “Sibiru.”

Mussolinis buvo pasirašęs 
su Anglija sutartį Vidurže- 
minių Jūrų reikale, bet ji 
greitai pakriko. Anglija 
ginkluojasi. Mussolinis taip
gi ruošiasi karan, būdavo j a 
karo laivus, tvirtina armiją 
ir praveda strateginius ke
lius,* bet tas dar daugiau iš
tuština šalies iždą.

Vidaus padėtis Mussolinį 
verčia daryti nusileidimus 
Jugoslavijai ir Hitleriui. 
Dar nesenai jis garsiai šau
kė, kad niekados neleis Vo
kietijai paimti Austriją, o 
dabar nusileido. Daro ir dau
giau Hitleriui nusileidimų 
Vidurinėj Europoj. Mussoli
nis savo viešpatavimui iš
gelbėjimą mato tik didelia
me pergalingame kare. Tai
ka reiškia fašizmui galą, 
Ines savo pažadus fašistai

Vaizdas iš traktorių fabriko Charkove, Sov. Ukrainoj. Ja
me dirba 10,000 darbininkų. Fabrikas aprūpintas puikiu 
kliubu, mokyklomis ir kt. darb. reikalingomis įstaigomis.

. ...... J. J

negali išpildyti. Per karo 
avantiūras fašizmas bando 
išgelbėti savo viešpatavimą. 
Italų fašistų karo laimėji
mas Ethiopijoj tik laikinai 
buvo sutvirtinęs fašizmą.

Avantiūra Ispanijoj
Mussolinis jokiu būdu ne

nori leisti Ispanijos liau
džiai laimėti karą prieš fa
šizmą. Jis organizuoja fa
šistines gaujas ir Franci jo j. 
Mussolinis paskyrė propa
gandos ministerį Alfietį, 
grafą Volpį ir šarlataną 
Farrinačį rūgintis pagelba 
Francijos fašistams. Jie 
tiems reikalams išleidžia di
deles sumas pinigų. Italijos 
fašistinė spauda skleidžia 
visokius melus apie Sovietų 
Sąjungą ir Francijos bend
rą frontą. Bet už vis la
biausiai Italijos fašistai su
sirūpino pagelba Ispanijos 
fašistams.

Mussolinis ir Hitleris su
organizavo Ispanijos fašis
tų sukilimą ir jį aprūpina 
karo specialistais ir tech
nika. Italijoj iš karto buvo 
mobilizuojami bedarbiai ka
rui prieš Ispanijos liaudį. 
Nedaug jų pavyko gauti, tik 
apie 8,000 “liuosnorių.” Po 
to Italijos fašistai dvide
šimts savo laivų nudažė į 
ispanų fašistų laivų spalvą 
ir jais pervežė apie 65,000 
reguliarės armijos,;—ištisus 
du korpusus. Vien laivai 
“Calabria,” “Sardinia,” “Ci
cilia,” “Tevere,” “Tre-Ma- 
ria,” “Ligiria,” “Taskania” 
ir “Sannio” iš Genoa, Na
ples, Spezia ir Gaeta prie
plaukų nuvežė Ispanijos fa
šistų pagelbon 45,000 regu
liarės italų armijos. Musso
linis pasiuntė šimtus bomb- 
vežių lėktuvų, virš 1,000 
tankų, šarvuotų automobi
lių, daug kanuolių ir kitų 
ginklų bei amunicijos.

Bet italai buvo baisiai su
mušti Guadalajara fronte. 
Įvairių šalių specialistai da
bar tyrinėja tą naują liau- 
diečių taktiką, kurie taip 
begailestingai supliekė Mus- 
solinio korpusą. Mussolinis 
pardūmė iš Libijos ir šau
kia, ‘kad jis nepakęs tos 
gėdos.

Mussolinis žino, kad ir 
nauji reguliarės armijos 
korpusai, - kurią sudaro Ita
lijos vargingi darbininkai ir 
valstiečiai, nebus jam ištiki
mi, kad vėl gali pasikartoti 
gėda. Mussolinis įsakė fa
šistų organizacijoms mobi
lizuoti 25,000 parinktų faši
stų ir pasiųsti į Ispaniją, 
kad įliejus juos į reguliarės 
armijos dalis.

Tūli mano, kad suplięki- 
mas italų korpuso ties Gua
dalajara yra pripuolamas 
dalykas, bet taip nėra. Ita
lijos kareiviai buvo apgauti. 
Jiems sakė, kad veža į Ethi- 
opiją, o iš Ethiopijos veža
miems, kad namo,—į Italiją. 
Bet dar daugiau, jie nenori 
muštis, nes jų tėvai, broliai, 
motinos ir seserys Italijoj 
baisiame varge gyvena. Per 
penkioliką metų Italijos fa
šistai ruošė jaunuolius ka
rui už fašizmą, o prie Gua
dalajara italai belaisviai ant 
rytojaus prašė duoti jiems 
ginklų ir leisti italų revoliu
cionierių Garibaldi vardo 
batalione kariauti už liau- 
diečius. Su tokiu užpaka
liu fronto, kokia pacįėtis yra 
Italijos, ilgai kariauti nega
lima. Kareivis netiki į ge
resnį gyvenimą. Jis neturi 
už ką muštis ir jis atsisako 
kariauti. Caras pralaimėjo 
visus vėlesnius karus, nes 
Rusijos liaudis neturėjo už 
ką muštis. Italijos fašistai 
ethiopus įveikė tik pagelba 
šių dienų karo technikos, 
bet kaip tik susidūrė su to
kia pat tęchnika ginkluotais 
liaudiečiais, taip mūšį pra
kišo.

Bet tas nereiškią, kad 
jau Mussolinis, gavęs pamo
ką, atsisako nuo avantiūrų 
Ispanijoj. Jis šaukia, kad

negali pakęsti gėdą. Jis ži
no, kokis smūgis užduotas 
jam prie Guadalajara. Jis 
ir Hitleris mato, kad taikos 
metu jų viešpatavimas arti
nasi prie žlugimo. Fašistai 
kare j ieško savo pasiutusio 
viešpatavimo pala ikymui 
sulčių. Jie gatavi mestis į 
didžiausias karo avantiū
ras. Francijos ir kitų tūp- 
čiojimas, daromi nusileidi
mai fašistams, tik dar dau
giau fašistus drąsina prie 
karo avantiūrų.

Sumušimas fašistų Ispa
nijoj, nugalėjimas jų, bus 
kartu sumušimas jų Italijoj, 
Vokietijoj ir pažabojimas 
kitose šalyse. Štai kodėl vi
sų darbo žmonių, visų my
linčių laisvę, kultūrą, pro
gresą yra pareiga padėti Is
panijos liaudžiai laimėti ko
vą.

D. M. šolomskas.’

LIETUVOS ŽINIOS
PANEVĖŽYS 

šiurpus žmonos Kerštas 
Naujamiesčio valse., Vadak

tėlių vkm., prie malūno, Nevė
žio saloje rastas ilgokai van
denyje išbuvęs vyriškos lyties 
lavonas, žuvusiojo galva sun
kiai sužalota, visas beveik nuo
gai išrengtas.

Įvykį betyrinėjant paaiškė
jo, kad tai pagyvenusio ūkinin
ko Prano Dilkos, gyv. Krekena
vos valse. Pabiržės vkm. lavo
nas.

Dilkos žuvimo priežastis— 
šeimyninis nesugyvenimas. 
Kvotą vedant paaiškėjo, kad 
Dilką nužudė jo žmona Nasta
zija apie 50 m. amž. Kaltina
moji prisipažino, kad savo vyrą 
užmušusi trimis ąžuolinio mie
to smūgiai. Tai padariusi kovo 
30 į 31 nakties metu. Kai vy
ras, gavęs tuos smūgius, nebe- 
rodęs gyvybės žymių, ji pasi
šaukusi jaunamečius savo sū- 

1 nūs, Antaną ir Praną, kuriems 
padedant lavoną nuvežusi į Ne
vėžį ir paskandinusi jau ju
dančiam vandenyj. Kaltinamo
ji Nastazija Dilkienė ir sūnus 
Antanas sulaikyti.

Dilkienė už pasikėsinimą nu
žudyti vyro seserį jau yra bau
sta 2 m. s. d. k.

ŠIAULIAI
Vežimo Branktu Perskėlė 

Galvą
Pernai rudenį bobturgyje su

sipešė Izraelis ir Leizeris Lakai 
su tūlu Olavu, kuriam praskė
lė vežimo branktu galvą, pada
rant' sunkų sužalojimą. Pešty
nių kaltininką Izraelį Laką šio
mis dienomis Šiaulių apygardos 
teismas nubaudė 21/2 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Kokie Gyventojų Suvaržy
mai prie Administracijos 

Linijos
Kaip rašo “Viln. Rytojaus” 

Linkmenų korespondentas, vie
tos gyventojai šiemet labai su
varžomi. Šiomis dienomis ten 
pasirodė apskrities sta rastos 
pasirašytas įsakymas, kuriuo 
pranešama, kad 1) nuo balan
džio 24 dienos palinijo 6 kilo-, 
metrų juostoje suvaržomas nak
tinis žmonių judėjimas, 2) į 
Linkmenis vykstant reikia turė
ti leidimas, 3) be leidimo ne
galima įsigyti nejudamojo tur
to, 4) nuo 13 metų amžiaus 
visi gyventojai turi įsigyti pa
sus, 5) turi būti registruojami 
gyvuliai, 6) negalima turėti fo
to aparatų ir kit. Už šio įsaky
mo nesilaikymą grąsoma 3,000 
auksinų pabaudos.

dviejų Die- 
lietuvių by- 
J. Samaka- 
Abu jiedu

Nubaudė du Lietuviu
Aiženų miesto teismas šiomis 

dienomis sprendė 
veniškės valsčiaus 
las: Pr. Barcio ir 
raites-Petkelienės.
buvo kaltinami esą nelegaliai 
vedę lietuvišką skaityklą. Teis
mas Pr. Barcių nubaudė 50 
aųks. pabaudos arba 10 dienų 
arešto, o J. Samakaraitę-Pet- 
kelienę 20 auks. pabaudos arba 
4 d. arešto.
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Narsios Buriato-Mongolijos Mergaitės

Darbininkė ir Seimininkė
Kovo 6 į Maskvą atėjo kar

žygiškos Buriato - Mongolijos 
mergaitės, padariusios per 96 
ėjimo dienas 6,060 klm. Jos iš
ėjo iš Ulan-Ude ir atkeliavo į 
Maskvą. Visą kelią jos padarė 
pėsčios ar pačiūžomis. Tas įvy
kis rodo, kaip iškilo šitos atsi
likusios tautos moterys. Tą pa
žymimai Buriato - Mongolijos 
srities VKP (b) sekretorius, 
drg. M. Erbanovas rašo:

“...Perėjimas Ulan-Ude-Mas- 
kva suorganizuotas Buriato- 
Mongolijos vyriausybės sulig 
komjaunimo iniciatyvos. Išsiųs
dami mergaites į tokį kelią, mes 
nevijomės nustatyti kokį nors 
sporto rekordą. Perėjimo orga
nizatoriai ir dalyviai turėjo vie
nintelį norą—parodyti Buriato- 
Mongolijos liaudies, stovinčios 
rytų Sov. Sąjungos rubežių sar
gyboje, jėgas ir galingumą. Mes 
skaitėm sau tikslą parodyti vi
sam pasauliui, kam sugabus 
mūsų sovietų jaunimas, išau
gęs po leninistinės-stalinistinės 
tautinės politikos gausiais spin
duliais.

Karžygiškos mergaitės paro
dė savo tvirtumą, drąsumą, už
sigrūdinimą ir begalinę meilę 
socialistinei tėvynei.

Pas mus nebuvo mažiausios auka virto moteris. Ją užmušė 
abejonės, kad mūsų mergaitės.. bendrakeleiviai ir valgė jos mė- 
garbingai išpildys šitą uždavi- są. Bet nei vienas iš jų nepri- 
nį. Mes buvom įsitikinę, kad ėjo iki Peterburgo—visi žuvo 
narsios f i z k u 11 ūrnink ės 1 kelyje.
nugalės visas kliūtis, kurios 
laukia jas sunkiam šešių tūks
tančių kilometrų kelyj. Mergai
tės ėjo per kalnus ir slėnis, per 
nepraeinamus miškus ir neap
gyventas dykumas, ėjo, kad ir 
buvo žiaurus Sibiro šaltis, snie
gas ir pūgos, nuo kurių dra
bužiai apsidengdavo ledais ir 
akys užsimerkdavo. Narsios 
sportininkės nepasidavė I

Atsimena žiauri, be galo tam
si Buriato-Mongolijos tautos 
praeitis. Tamsi, pavergta, už
guita Buriato-Mongolijos mote
ris buvo prie caro valdžios ver
gė. Kada caras užkariavo Bu- 
riato-Mongoliją, moterys buvo 
paimamos į vergystę ir parduo
damos pirkliams ir vienuoly
nams. “Pirkėjai” išduodavo jas 
už savo baudžiauninkus valstie
čius į žmonas.

Moteris buvo pardavimo ir 
pirkimo objektu ne tik pas už
grobėjus, bet ir pas save—gim
tinėj. Iki revoliucijos vedybos 
buvo sudaromos parduodant 
jaunikiui moterį už taip vadi
namą kalimą, jaunikis užmokė-

GUERNIKOS NEKALTAS KRAUJAS SEKIOJA NAZIUS

Pasipiktinę/baisiu išžudymu 800 civilių Guemikoj iš fašistų orlaivių, newy or kiečiai, ta
me skaičiuje baskų paėjimo vietiniai, tautinėse uniformose, pikietavo Vokietijos konsulatų 
New Yorke. Nesenai 76 žymūs amerikonai išleido atsišaukimų į visus “geros valios žmo
nes” pakelti protesto balsų prieš “neapsakomų karo kriminalybę ant moterų ir kūdikių, 
atliktų su žiaurumu ir begailestingumu, kokio iki šiol nebuvo modemiškais laikais.

davo jį gyvuliais ir pinigais, o 
turtuoliai, apart šito, duodavo 
ir vergu.

“Išėjusi” už vyro moteris, 
gyvendama pas vyro tėvą, ne
galėjo pereiti į dešinę jurtos 
pusę: toks perėjimas reiškė di- 
džiausis nusižeminimas vyro 
tėvui. Už šitos tradicijos per
žengimą moteris turėdavo per
nešti žiaurią bausmę: plakimą 
ar prakeikimą ir išvijimą iš na
mų.

žinomas praeities faktas, ka
da beveik tuo pat keliu, kuriuo 
ėjo mūsų mergaitės, išvyko bu- 
riatų-mongolų delegacija į tuo
metinę sostinę—į Peterburgą— 
prašyti caro vyriausybės malo
nės. Joj buvo ir viena moteris. 
Daugiau kaip pusmetį jie va
žiavo per miškus ir kalnus. Bet 
baisesni už Sibiro kalnus 
buvo tuometiniai Sibiro valdo
vai. Išvargintus sunkiu keliu, 
nuplyšusius ir alkanus, nustoju
sius žmogaus išvaizdos buriato- 
mongolus sutikdavo su nepasi
tikėjimu ir neapykanta, juos iš
vydavo, kaip benamius šunis.

Išėję iš proto ir nustoję vil
nies kada nors pasiekti numaty
tą punktą, žmonės pradėjo miš- 

. kuose ėsti viens kitą, ir pirma

Buriato-Mongolijos moterų 
praeitis neišlaiko jokį palygini
mą su džiaugsminga dabartim. 
Sovietų Buriato-Mongolijos mo
teris yra laisva, lygiateisė dar
bo žmogus. Buriato-Mongolijoj 
šimtai moterų yra kolchozų pir
mininkais, brigadyriais, trak- 
toristėmis ir kombainerkomis. 
šimtai moterų užbaigė viduri

Mano Pirmas Maršrutas Mass. Valstijoj
(Tąsa)

Reikia jau išvažiuoti iš Mass, 
valstijos į Nashua, N. H. At
veža mane J. Kuodis, mano gi
minaitis, ir padeda surasti lie
tuvių korporacijos valgyklą, 
čia mane paliko laukti vaka
ro, nes aš kitur neturėjau ant
rašo. Jauna lietuvaitė, kuri dir
bo toje valgykloje, pašaukia sa
vo vyrą, kad mane parvežtų į 
jos namus, pas jos tėvus. Jos 
vyras amerikonas, bet stengiasi
lietuviškai mokintis. Labai prie- šiau, kad atsistotų ir perstaty-

nes mokslo įstaigas, techniškas 
ir augštesnes mokyklas, moki
nasi įvairiausiuose kursuose ir 
rateliuose, šimtai moterų yra 
kaimo ir rajonų sovietų ir pil
domųjų komitetų nariais. So
vietų Buriato-Mongolijoj nėra 
dabar nei vienos organizacijos, 
nei vienos įstaigos, kur nedirb
tų moteris. Daug išaugo kvalifi
kuotų darbininkių: tekintojų, 
formovščicų ir kt.

Mūsų mergaitės ėjo Sibiro 
keliu, tuo pačiu, kuriuo, pan
čiais žvangindami praėjo ne 
viena revoliucionierių karta, čia 
iki revoliucijos buvo mirties ke
lias, ašarų ir vargo kelias. Da
bar šituo keliu su dainomis ėjo 
mūsų laimingo sovietinio jauni
mo atstovai.

Mūsų mergaitės—laisvų Bu
riato - Mongolijos moterų atsto
vės—praėjo daugiau dešimties 
kraštų, sričių ir autonominiu 
respublikų. Rusai ir karachai, 
čuvasai ir totoriai—visi darbo 
žmonės, kuriuos sutikdavo ke
lyj, rūpindavos apie mergaites 
labai atydžiai, sutikdavo jas 
kaip brangiausius svečius. Tai 
—ryški broliškos SSRS tautų 
draugystės demonstracija, kuri 
mūsų didžiausių atsiekimų ga
rantija. Tai buvo neužmirštami, 
iki sielos gilumos jaudinantieji 
sutikimai. Lydėdami mergaites 
į tolimą kelionę, darbo žmonės 
joms kalbėjo:—Jūs einate į 
mūsų šalies sostinę, ten, kur 
gyvena ir dirba draugas Stali
nas. Perduokite jam širdingą 
mūsų linkėjimą, mūsų meilės ir 
atsidavimo išraišką!

Ugningo sovietinio patrio
tizmo, meilės prie savo tėvynės 
jausmai stūmė pirmyn mūsų 
mergaites, priduodant joms iš
tvermės ir tikėjimą į pergalę, 
pakeliant visokius sunkumus.

L. Liepa.

lankus prie lietuvių, čia man 
papasakoja, kad Nashua yra 
apie 500 lietuvių, bet jie nesi
lanko į prakalbas ir parengi
mus.

Ištikro į prakalbas susirenka 
nedaug. Į vienų moterų prakal
bas atėjo virš 20 moterų, žino
ma, oras buvo neapsakomai 
bjaurus, snigo ir šalo. Čia mo
terys 
vyrai 
buvo 
vieną

labai nedrąsios. Kuomet 
nebuvo leidžiami, tai ne- 
kam pirmininkauti. Vos 
jauną moteriukę pripra-

LAISVE

tų kalbėtoją. Ji nedrįso nei į 
priekį svetainės atsistoti. Arti 
durų stovėdama pasakė kalbė
tojos vardą. Man atrodo, vyrų 
būtų pareiga savo moteris iš
lavinti kaip susirinkimus vesti, 
nes tas nėra didelis darbas nei 
moksl'as. Su jom ypatiškai kal
bant patyriau, kad jos yra ap- 
siskaičiusios ir gerai dalykus 
supranta. Jauna moteriukė man 
sako :

“Kuomet aš nedirbau ant na
ktų, tai aš vis pirmininkės vie
tą užimdavau tarpe lietuvių. .

Nashua miestukas neblogai 
atrodo. Nekurie progresyviai 
lietuviai gyvena švariose vieto
se ir turi savo stubeles.

Dvi dienas išbuvus Nashvėj 
turiu važiuot į Fitchburgą. Per 
abi dienas snigo, paskiau pra
dėjo lyt. Automobiliai vos tik 
ritas strytais per sniegą ir van
denį. Man net , baisu pasidarė, 
“kaip aš pasieksiu Fitchburgą,” 
misliju sau.

žiūriu, kad neturiu antrašo 
nei vieno lietuvio, nei svetainės, 
kur prakalbos įvyks. Pasišau
kiu taksi, kad nuvežtų į stotį. 
Paskiau vėl sumislijom pasišau
kti vieną našvietį ir klaust, ar 
jis neturi bent vieno fitchbur- 
giečio antrašo. Mes jį randam 
tik namo parvažiavusį iš darbo. 
Gyvena trys mylios iš miestu
ko. Jis sako: “Aš greit atva
žiuosiu ir laišką atvešiu, kurį 
man drg. Sukackienė prisiuntė 
su fitchburgiečių antrašais. Aš 
jus taipgi nuvešiu į stotį.” Aš 
tuojau atšaukiu “taxi cab.”

Kaipo kepyklos darbininkas, 
jis ir atvažiavo su miltuotom 
overauzėm. Tai buvo 11 vai. iš 
ryto. Jis sako: “Kaip 2 vai. tu
riu vėl į darbą eiti. Atsisveiki
nu ir pasiimu busą į Fitchbur
gą-

Keliai pilni sniego ir vande
nio. Vietom busas, rodos, plau
kia ale ne važiuoja. O kai va
žiuoja per sniegą ir vandenį, tai 
iš visų šonų vanduo ir sniegas 
tik tyška į langus, o busas tik 
lekia kratydamas, kaip bulves 
maiše.

Atvažiuoju į Fitchburgą. čia 
taipgi visur pilna vandenio ir 
sniego. Visi vežikai užimti. Dar 
susigriebiau vieną “taxi cab.” 
“Vesk į tokią ir tokią vietą,” 
sakau, manydama, kad visai ne
toli mieste. Išvežė iš miesto ir 
vis dar veža į pusėtinai aukštą 
kalną. Rodos, kad sniegas ir 
vanduo nuneš mus atgal į pa
kalnę. Vos ne vos užvežė ant 
kalno, čia aukšta ir graži vie
ta. Puikios gyventojų stubos. 
Čia ir progresyviai lietuviai gy
vena.

Fitchburge lietuvių gyvena 
apie 100. Į prakalbas susirinko 
labai mažai. Nebuvo nei į ką 
kalbėti. Kurie buvo susirinkę, 
tai man atrodė, kad jie yra 
gerai prasilavinę ir moka kal
bėti. Galėtų būt kiekvienas kal
bėtojais, tik jiems reikia pub
likos. Moterys, kurias suėjau, 
gali veikti ir nekurios buvusios 
seniau garsios veikėjos.

Na, ir vėl rūpestis, kaip nu
važiuoti iš Fitchburgo į Gard
ner, Mass. Drg. Tamulėnienė 
sako, “nuvešiu tave į Gardner, 
Mass., jeigu per sniegą išva
žiuosime.” Šiaip taip iš gara- 
džiaus išsikraustėme į gatvę.

Nuvažiavusios į Gardnerį su
stojom prie draugės šlekienės 
stubos. Lipdamos iš karo įlin
dom į sniegą ligi kelių. Drg. 
šlekienė išbėgo su didžiausia 
lenta ir padarė mums tiltą už
lipti ant šaligatvio neprisėmus 
čevery.kų. Viena iš mūsų drau
gių svėrė arti 3-jų šimtų, ėmė 
tiltas ir sulūžo jai beeinant. Bet 
tiek to, ką mes paisom, dau
giau juoko turėjom.

šiame miestelyj prakalbos pa
vyko. žmonių atsilankė nema
žai, o ypač moterų. Man atro
dė, kad gardnerietės yra smar
kesnės veikime už vyrus. Jos 
turi drąsos ir žinojimo. Per abu 

vakaru moterys vadovauja pra
kalbose.

čia vieni lietuviai gyvena ge
riau, kiti suvargusiai. Miestu
kas turi du dideliu fabriku; 
krėslinę ir pečinę, kurie ir de
presijos laikais ėjo. Algos dar
bininkų mažos, bet kaip tik už
girdo, kad darbininkai organi
zuojąs į CIO uniją, tuojau algas 
pradėjo kelti. Fabrikantai turi 
suorganizavę darbininkų kliu- 
bus, kurie turi rengti koncer
tus ir vakarais turėt visokius 
žaidimus (zabovas). Kiekvie
nas dirbantis tuose fabrikuose 
turi prigulėti prie tų kliubų. 
Darbininkus bando išnaudoti 
kad ne vienaip, tai kitaip, ir 
jų laiką sunaudot, kad jie kit
ką neveiktų.

E. Vilkaitė.
(Bus daugiau)

Binghamton, N. Y.
Iš ALDLD Moterų Skyriaus 

Susirinkimo
Susirinkimas buvo pas d. An- 

ną Kireilienę, 95 Albert St., 
Johnson City. Narių dalyvavo 
nemažai. Išduoti raportai iš 
Ispanijos Gelbėjimo Komiteto 
veikimo ir riš Gegužės Pirmos, 
kur šis skyrius turėjo 3 dele
gates veikti sykių su kitomis 
12 organizacijų. Jos raportavo, 
kad Gegužės Pirma pasisekė 
gana gerai ir pelno su aukomis 
liko virš šimtas dolerių Ispani
jos demokratijos gynėjams.

Taipgi raportavo komisija 
tarptautiško vaikučių chorelio, 
kuris yra šio skyriaus globoje. 
Choreliui gerai sekasi. Jo mo
kytoja, Olga Tabakutė, suga- 
biai mokina ir neima jokio už
mokesčio. Jai priklauso didelis 
ačiū. Drg. O. Mikalojūnienė re
zignavo iš chorelio komisijos. 
Išrinktos dd. A. Maldaikienė ir 
J. K. Navalinskienė padėti d. 
A. Žemaitienei, kuri daugiausia 
rūpinasi virš minėtu choreliu.

Skaityta straipsnis iš dien
raščio “Laisvės” po antgalviu 
“Dar ir šiandien Tebėra Degi
namos Moterys Ant Laužo.” 
Skaitė draugė M. Kulbienė, mū
sų skyriaus sekretorė.

Nutarta turėti lavinimosi su
sirinkimas 21 gegužės, pas 
draugę Oną Noreikienę, 2 Law
ton Ave., Binghamtone.

Po susirinkimo d. Anna Ki- 
reilienė mus visas pavaišino jos 
pačios keptu gardžiu pyragu 
(cake) ir saldžiu vyųu. Už tai 
ačiū jai.

Ateinantis skyriaus susirin
kimas įvyks birželio (June) 4, 
pas d. N. Mačiukienę, 16 Car
ver St., Binghamton, N. Y. Pra
šome visas nares dalyvauti ir 
naujų narių atsivesti, šis susi
rinkimas bus svarbus, jame iš
duos raportą iš Motinų Dienos 
parengimo.

Moterų Skyriaus 
Korespondentė.

So. Boston, Mass.
Am. Lietuvių Darb. Literatū

ros Draugijos 2-ros kuopos Mo
terų susirinkimas įvyks trečia
dienį, gegužės (May) 19 d., 
7:30 vakaro, 376 Broadway. 
Visos draugės dalyvaukite, nes 
turime apkalbėjimui daug svar
bių dalykų.

Taipgi naujos narės, kurios 
dar negavot jums skiriamos do- 
vanos-knygų, galėsite jas gauti 
šiame susirinkime, nes su mu
mis dalyvaus - mūsų bendros 
kuopos sekretorius d. P. Jack- 
son, kuris išduos knygas. Tad 
būkite visos.

Po susirinkimo bus draugiš
kas pasikalbėjimas, todėl atsi
veskite ir savo drauges.

Org. H. Tamošauskienė.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivynas užsisakė 
83 greituosius karinius lėk
tuvus iš Curtis Wright 
Korporacijos. Jie lėšuos 
$2,119,687.

Puslapis Trečiai

“Vargšė” bilionier kaitė! Gal jos darbininkės paskelbė 
sėdėjimo streikų?

Mergaitės Pavyzdiniam Kalėjime
Svečiai pereidami Moterų 

Kalėjimą ant West 10-tos gat
vės, New Yorke, sušunka: ge
rasis viešpatie, kiek daug jų! 
Su kiekvienu prižiūrėtojos nu
rodymu kitos ypatybės to kalė
jimo, kuris skaitosi geriausiu 
šalyje, svečiai linktelėja galva 
ir klausia: kiek čia jų?

O vieta perpildyta. Kamarai
tės, kurios buvo skirtos vienai, 
talpina po dvi merginas; ir vi
suomet pilnos.

Dėlko Tiek Daug?
Vienas vyras, senesnis už ki

tus lankytojus, paklausė, dėlko 
čia tiek daug jaunų merginų 
ir kur jos pasideda išėjusios. 
Prižiūrėtoja neatsakė į jo klau
simą.

Be atsakymo į tai mes ėjome 
toliau, žiūrėdami į kamaraites 
pilnas geltonplaukių, juodplau
kių, rausvaplaukių, paprastomis 
pilkomis suknelėmis, be pasi- 
grąžinimų.

Jos pakelia akis pamatyt lan
kytojus ir daugelis iš jų greit ir 
piktai nukreipia akis. Juk nėra 
smagumo, kada į tave atsineša- 
ma kaip į cirko šalutinį įvairu
mą.

Prieš ir Po To
Tiesa, kad bildingas, 11 aukš

tų mūrinis namas, yra geresnis 
už visus šalies kalėjimus. Bet 
prieš ir po kalėjimo laikotarpio, 
merginų padėtis neški rtinga 
kaip bile kur Amerikoj. Prieš 
—bastymąsis po gatves; po to 
—tas pats, su protarpiais kalė
jime.

Policijos viršininkas yra išsi
taręs: jūs nematysite moterų iš
maldaujant ar miegant tarpdu
riuose dėlto, kad jos parduoda. 
Vyrai ubagauja, moterys par
duoda.

Jos parduotos prieš užgemant 
į šį suktą ir žiaurų pasaulį. Ar 
stebėtina, kad tos moterys ait
rios. Ir tai dėlto, kad trokšta 
gyventi, o ne kiekvienas gali at
silaikyti prieš alkį, šaltį, bena
mės padėtį.

Tas kalėjimas yra parankus 
Moterų Teismui, kur dėlės ad
vokatai, profesionaliai šnipai ir 
kiti panašūs tunka iš to nelem
to moterų prekiavimo.

Dešimts aukštų paklydėlėms 
moterims ir tik vienas aukštas 
“švarioms” moterims, neturin
čioms sifilio ar gonorėjos ir ne
turėjusioms. Tos “švariosios” 
dirba prie valgių gaminimo ir 
priežiūros.

Visos kitos venerikės. Sveika
tos Departmentas reikalauja 
mažiausia 120 dienų sulaikymo 
kalėjime toms, kurios užkrės
tos. Bet po atbuvimo kalėjimo 
patikrinimas pasveikimo tėra 
toli iki pakankamo.

Ligonių skyriuje aš mačiau 

man žinomą veidą. Virš mėnuo 
atgal ji buvo Moterų Teisme už 
antrą vagystę ir aš girdėjau jos 
bylą.

Vogė Sugrįžimui 
Kalėjiman

Jos vardas Irena. Ji buvo be
namė ir važinėjo subvėmis dvi 
dieni prieš areštą. Vieną naktį 
tamsioj gatvėj ją sugavo vyriš
kis ir išžagindamas užkrėtė go
norėja. Sekamą dieną ji pavogė 
$4 vertės niekniekių, kad pa
tekt atgal kalėjiman, iš kur ji 
buvo išėjus 30 dienų atgal.

Irena yra jaunuolė iš mažiu
ko miestelio, daugiau lavinta, 
negu kitos mergaitės, baigus 
vidurinę mokyklą.
; ' Bet ji negalėjo gaut darbo ir 
galų gale ji apsivogė. Iš viso 
ko matėsi, kad ji nemokėjo vog
ti ir antru sykiu pagauta turė
jo argumentuoti su krautuvės 
detektyvu, kad ją areštuotų.

Kada ją atvedė kalėjiman, 
jos kojos buvo taip sutinusios, 
kad jinai jomis vargiai begalė
jo paeiti. Per su virš tris die
nas ji nebuvo nusirengus, o ko
jos buvo pažeistos nuo netikusių 
batų.

Rengiasi—Kam?
Dabar ji randasi kalėjimo li

goninėj, kad pasigydyti ir išeiti 
dar kartą į svietą, kuris jai ne
turi vietos.

Irena yra pavyzdis šimtų to
kių jaunuolių, j ieškojimą dar
bo užbaigiančių kalėjime.

Tyrimas 500 tokių bylų, pa
darytų per Sheldon Glueck, pa
rodė, kad visos dirbusios ma
žiausia apmokamus darbus, 
daugiau pusės jų uždirbdavo 
mažiau $10 į savaitę prieš nu
ėjimą prostitucijos prekybom

Ir kaip jaunutes jas pagavo!
(Tąsa ketvirtam puslp.)

l“VALGipAMr
NIMAS

I____  Ji
šaltasriube iš Rūgštynių ir

Burokėlių (Chlodnikas)
Turėk išvirtų sukapotų rūgš

tynių ir skyrium išvirtų suka
potų raudonų burokėlių, sudėk 
krūvon, užpilk burokų raugalu 
bei vandeniu, kur jie virė, įdėk 
gerą saują sutrintų su druską 
žalių krapų ir gausiai rūgščios 
grietinės. Viską gražiai išmai
šyk ir dar dadėk prieš paduo
dant stalan kelius pietai virtus 
kiaušinius, porą supjaustytų 
agurkų, ir šviežių vėžio kakliu
kų (shrimps). Paduok labai 
Šaltą, nuo ledo. Skanus valgis 
vasarai.

B. E. Senkevičienė,
Easton, Pa.
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis

Trečiad., Gegužės 19, 1937
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(Pabaiga)

Čia atvažiuoja kiek vidutinės klasės 
žmonių ir truputėlis darbininkų, bet tai 
didžiuma sveikatos pataisymo tikslu. 
Šiaip Miami miestas jokio įspūdžio ųeda- 
ro, bet aplinkui matosi gražių vietų.

Kančius ir čia buvo gavęs darbą už $12 
į savaitę, kokioje tai krautuvėje, prie dė
žių, bet greitai iš ten buvo paleistas.

Reikia pažymėti, kad į Miamį suva
žiuoja daug visokių žulikų ir plėšikų, ku
rių tarpe yra ir religinių mulkintojų. 
Žiūrėk, kokioje šantėje kalba “šventa
sis,” aiškindamas Kristaus meilę.

Gembleriavimo mašinų pilna—kupina. 
Pilnos užeigos, krautuvės, valgyklos ir 
kitokios viešos įstaigos. Į mašinas kem
ša po 5c, 10c, 25c ir 50 centų pinigus. 
Prie jų lenda, grūdasi vyrai, moterys 
ir vaikai. Teko patirti, kad tūlose vietose 
tokia mašina į savaitę padaro apie tūks
tantį dol. pelno.

Miesto centre, šaligatviuose pastatyta 
tam tikros automatiškos mašinėlės, kur 
kas 20 minučių turi įmesti po 10 centų 
ir už pastatymą automobiliaus; jeigu tą 
nepadarysi, tai automobilių “areštuoja” 
ir veža ,į policijos stotį.

Buvome nuvažiavę į Indian Reserva
tion, kur Jungtinių Valstijų valdžia yra 
suvežus indi jonus—tikrus amerikiečius. 
Jie baltų žmonių neapkenčia. Juos, ypa
tingai moteris, negalima prakalbinti. Ir 
kaip jie apkęs baltus, kad valdžia sugau
dė 5,000 indi jonų ir suvarė į pelkes, kur 
nuo gyvačių įkandimo, visokių ligų ir pa
razitų ta masė indijonų išmirė, jau likę 
tik apie 400 žmonių.

Floridos Atlantiko pakraštys veik vi
sur yra lygus, kur ne kur yra kalnelių 
virš 50 pėdų virš jūrų. Rodosi, kad štai 
jūros pakils kokias 5-kias pėdas ir už- 
sems didelius Floridos plotus. Tikrumoje 
čia ir buvo seniau jūrų dugnas, nes vals
tijos valdžia ir privatinės kompanijos 
apsausino 4,927,760 akrus žemės.

Taip visur ir matosi smėlis. Ant vir
šaus yra tik kokia pėda juodos žemės, ir 
todėl ant kiekvieno akro žemės reikalin
ga bent tonas chemikališkai sutaisytų 
trąšų (fertilizers), kurių tonas atsieina 
$32. Farmeriai labai bijosi lietaus, nes 
vandeniui nėra kur nubėgti, o apačioje 
žęmė kieta ir “negeria” vandenį. Jeigu 
tik pasitaiko didelis lietus, tai bulvės ar 
daržovės ir prigeria. Taip pat oras grei
tai keičiasi ir šalnos daug žalos padaro 
farmeriams, tat daržovės ir vaisiai rei
kalauja geros priežiūros.

Floridoj dar yra daug žemės dykos, 
virš penki milionai akrų nedirbamos. Čia 
būtų galima bent 15 milionų žmonių iš 
jos išmaitinti, tą skelbia patys buržua
ziniai specialistai. Čia oras geras, svei
kas, gyventi būtų malonu, nereikėtų šal
čių kęsti, bet dabar taip mažai darbinin
kai gauna algų, kad jiems Florida iš ka
pitalistų rojaus virsta į pragarą ir jie 
negali apsigyventi. Kaip gyvens, jeigu 
darbininkas baisiame brangume pragy
venimo turi už $1 dirbti dieną, o moteris 
namų ruošą už 10 centų?

Dešimts metų atgal valdžia išleido 25 
milionus dolerių, kad iškirtus laukinius 
vaisinius medžius. Tą darė, būk išnaiki
nimui vabalų—juodųjų musių. Vaisinius 
medžius iškirto, išnaikino, ne tik laukuo
se, bet ir daugelio farmerių soduose, o 
juodos musės, kaip buvo, taip ir pasili
ko* Vienas lietuvis, Šukys, senas Flori
dos farmery s, pasakojo, kad jis patsai 
dirbo vienoje valdžios tų darbininkų gru
pėje. Priėjo jie prie jo sodo ir norėjo iš
kirsti. Jis pasipriešino. Sodą paliko. 
Bet kitą vakarą jis pareina iš darbo, o 
jo vaisiniai medžiai jau iškirsti. Mat, 
įš kitos pusės atėjo antra vaisinių med-

izabeth, N. J

žiu naikinimo grupė ir iškapojo jo sodą. 
Pasirodo, kad tas neva juodų musių nai
kinimas, buvo tikslus naikinimas atskirų 
farmerių sodų ir laukinių vaisinių med
žių, kad biedni žmonės negalėtų vaisių 
turėti, kad viską pirktų iš kapitalistų, 
kurie turi didelius sodus ir pristato vai- 
sius. . vkFfltttf

Floridos pušių miškai tikrai gražūs.Bet 
apart pušių, iš kurių gamina tarpatiną 
ir dar tulus kitus skysčius, čia yra gra
žių paimu. Floridoje paimu yra apie 
12-kos skirtingų rūšių. Vienos iš jų auk
štos, bent po 100 pėdų, kitos yra sto
resnės, žemesnės, trečios ir visai mažos, 
bet dideliais lapais. Graži Florida savo 
pa jūrėmis, laukais, giriomis, apelsinų, 
skujavaisių ir kitų vaisių sodais.

Floridos girios kenčia nuo parazitų 
“moss.” šie parazitai įsiskverbia į me
džią, auga iki 5-kių pėdų ilgio, čiulpia 
medžio sultis, naikina jį tol, kol jis iš
džiūsta, numiršta. Tie parazitai gadina 
girių grožį. Žinoma, parazitai ne ant 
visų medžių auga. Bet ir juos renka 
žmonės, išvirina “moss” ir tada iš jų ke- 
dėms ir automobiliams daro sėdynių 
minkštumas. Už surinkimą ir išvirinimą 
tono “moss” moka po $20.

Oras Floridoj sveikas. Žiemos metu, 
saulėtose dienose, kaip kada pasiekia iki 
110 laipsnių šilumos. Bet ne visada taip 
yra. Ir šią žiemą buvo daug saulėtų ir vė
sių dienų. Kaip kada reikalinga buvo 
ir pečiukas pasikūrenti. Ypatingai nak
timis reikėdavo bent dviem blankėtais 
užsikloti.

Apie Miami yra šilčiau, bet ten tan
kiau pasikartoja viesulos. Vidurinėje 
Floridoje yra šiltas ir sveikesnis oras; 
nesigirdi, kad čia žmonės mirtų nuo sau
lės spindulių.

Grįžtant Atgal
Balandžio 1 dieną išvažiavau iš Bun

nell J Jacksonville. Čia buvau sustojęs pas 
lietuvius Sebirus-Seburk. Jie turi gra
žius du namus su grosernės ir valgyklos 
bizniu, taip pat, apie du akerius žemės 
pasistatymui “tralerių” ir automobilių. 
Sebirkai yra draugiški žmonės ir pažan
gių minčių. Jie užsirašė dienraštį “Lais
vę”. čia gyvena ir montelliškis P. Mar- 
tinkus, taipgi pažangus, darbininkiškai 
nusistatęs žmogus ir jau senas Floridos 
gyventojas.

Jacksonvillę apleidau balandžio 5 die
ną. Aplinkui buvo gražu, žalia, gėlės žy
dėjo, uogų buvo. Važiuojant per Georgią 
valstiją mačiau avižas išplaukusias. Toki 
vaizdai buvo abejose Carolina valstijose. 
Arčiau važiuojant į Washingtoną, jau 
matėsi tik sodai žydinti, o arti New Yor- 
ko visi tie gražumai baigėsi—žiemos ir 
ankstyvo pavasario viešpatavimas.

Bušu važiuojant, pietų valstijose ne
pakenčiama padėtis, tas skirstymas bal
tųjų ir negrų žmonių. Buše negras ne
gali kartu sėdėti su baltu žmogum. Neg
rų daug važiuoja, juos buso valdytojas 
varo į užpakalines kėdės. Jeigu pasitai
ko, kad negrų yra daugiau, kaip užpa
kalinių kėdžių, o priekyj yra tuščių kė
džių, tai buso valdytojas patraukia į 
priekį baltus žmones. Kartą pasiūliau 
negrui sėstis prie manęs, jis nesisėdo, 
nes turi prisilaikyti tų valstijų reakci
nio žmonių nusistatymo. Stotyse net po
ilsio kambarėliai yra atskirai įtaisyta 
baltiems ir negrams. Net baisu, kokis tai 
reakcinis nusistatymas baltų žmonių į 
negrus! Matyt, dar daug Komunistų 
Partijai ir abelnai pažangioms organi
zacijoms teks padirbėti, kol bus sulau
žytas baltas šovinizmas, tas nepakenčia
mas nusistatymas prieš juodos spalvos 
žmones.

Mergaitės Pavyzdiniam Kalėjime
Svarbi Knygutė Su Patarimais 

Kaip Patapti Piliečiu

General Instrument Co. Darbi
ninkai IJžbaigė Streiką

“Laisvės” numery j 110 bu
vau pranešęs apie spontaniš
kai iškilusį streiką Gęneral 
Instrument Co. darbininkų.

Šiuomi pranešu “L.” skaity
tojams, jog streikas jau užsi
baigė. General Instrument Co. 
darbininkai, 11 dieną gegužės, 
savo masiniame mitinge, Scott

Hali, didžiuma balsų nutarė 
grįžti darban ant šių tuomlai- 
kinių sąlygų : 1. Darbininkai 
privalo grįžti darban nevėliau 
12 d. gegužės. 2. Visiems 
darbininkams pradedant dirb
ti, jie išsirenka savo komite
tą, kuris tuojaus pradės ves
ti derybas su General Instru
ment Co. pagerinimui darbo 
sąlygų ir išlyginimui darbo už- 
mokesties darbininkams. 3. 
Laike derybų General Instru
ment Co. turi sustot vedus dis
kriminavimo darbą prieš “In- plaukoj.

ternational Brotherhood of 
Electrical Workers Union”* na- 
riuš. 4. Deryboms paskirti dvi 
savaites laiko, pradedant su 
12 diena gegužės. O laike de
rybų unija sustabdo pikietą 
prie dirbtuvės vartų, kuri ran
dasi N. 829 Newark Ave.

“L.” Reporteris. .

Aimer i j a, Ispanija.—Res
publikos vyriausybė suėmė 
dar 20 fašistų šnipiį Ąlmeri- 
joj, pietinės Ispanijė^ jbriė-

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
Anksti Pradėjo

Iš 252 bylų dvi buvo prosti
tutėmis pirm 13 metų ir 161 
pirm 20 metų, didžiuma maž
daug atsidūrusios gatvėje vos 
sulaukusios 15-16 metų.

Daugiausia pateko kalėj iman 
po dviejų metų prostitucijos. 
Iš pradžių daugelį jų paima į 
tam tikrus namus, apsaugotus 
kyšiais. O nepriklausomomis 
prostitutėmis jos tampa tik ta
da, kada jas išmeta iš tų na
mų, norėdami padaryt vietą 
jaunesnėm, šviežesnėm mergai
tėm.

Kartą atsidūrė gatvėje ir jų 
karjera jau būna išmarginta 
kalėjimo baudomis, nes tam yra 
miesto departmentas, pilnas 
gončų, kurie dirba ūž tiek ir 
tiek per merginą.

Jei mergina turi rekordą, ne
daro skirtumo, kad ji neužsiė
mė vyrų medžiojimu laike areš
to—teisme niekas nepaiso jos 
aiškinimų.

Vagišiavimas •
Aš nuėjau surast Elzę, kuri 

pereitą rudenį išėjo iš to kalė
jimo po atbuvimo bausmės už 
apsivogimą. Elzė buvo mergina 
iš Harlemo, nedaug mokyta, bet 
ir ne paika. Ji pildydavo pro
gramas. Didžiumą laiko būda
ma be darbo ir bauginama ba- kalėjimą. Mergina su rekordu 
do ji apsivogė — ją pagavo. neturi kitos išeities, kaip grįžti

Virš 60 nuošimčių ten esan- į amatą, į kurį ją išmetė visuo- 
čių merginų yra negrės mergi- menė, kuriai neapeina savo 
nos iš Harlemo.

Ir nesunku surast priežastį. 
Jos nustumtos ant žemiausio 
ekonominio laipsnio, joms ne
duoda apšvietos, geresnių namų 
ir esamų aplinkybių jos stumia
mos vogti ar eiti gatvėn, kad 
valgyti ir apsirengti.

Nuėjau pas Elzės motiną, 60

metų amžiaus moteriškę iš Vir
ginijos. Ji žiūrėjo į šalį, kada 
paklausiau apie dukterį; sakė, 
kad jos nėra. Paskiau ji pasa
kė: paskutinis mano verksmas 
praėjo. Elzė dabar yra Bedfor- 
de nuo 15 metų iki gyvos gal
vos.

Peržiūrėjau Glueck surinktą 
raportą apie 500 paklydusių 
moterų ir greit pamačiau iš ko
kių namų jos paeina.

Ten yra visokių tautybių, bet 
daugiausia čiagimės. Viena ben
dra jų visų savastis — begali
nis skurdas, aršiausios rūšies. 
Ir stoka apšvietos. Ne visos bai
gusios ir pradinę mokyklą.

Stoka Pinigų
Prie kalėjimo yra Socialio 

Patarnavimo Departmentas, bet 
jo veikla supančiuota stoka spė
kų ir pinigų. Valdžia dar nesi
rūpina perauklėjimu šios siste
mos aukų.

Daugiausia ką išeinančios iš 
kalėjimo merginos gauna, tai 
gydymą klinikoj ir kelioms nak
tims guolį kokioj nors miesto 
prieglaudoj. Merginos laimė, 
jeigu jai gauna tarnaitės darbą 
su $25 mokesties į menesį 'už 
10-12 valandų kasdieninio dar
bo.

Bet neužilgo didžiuma mergi
nų sugrįžta į tą patį ar nusiun
čiamos į Bedford ar kurį kitą

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepilieČiu vyru.

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

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

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

Nauja Literatūra

Lewiston ir Auburn, 
Maine

• vaikų likimas.
I Ir jeigu iš veidų jos atrodo 
labiau suktelėjusiomis,- jeigu jų 
elgesiai yra blogesni už manda
gius, galime daleisti, jog dėlto, 
kad, kaip Elzės motina, jos iš
verkė paskutines ašaras — jos 
yra pavargėlės.

' Beth McHenry.

Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:
ISPANIJA

Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

Iš Kovos Lauko
Čeverykų dirbtuvių savinin

kai manė, kad reikia tik Uni
ted Shoe Workers of America 
CIO organizatoriai sugrūst į 
kalėjimą ir darbininkai, likę 
be vadų, subėgs į dirbtuves. 
Bet išėjo kaip tik priešingai, 
netik, kad darbininkai negrį
žo, kai nuteisė ant 6 mėnesių 
ir uždarė už grotų jų vadus, 
bet dar labiau užsigrūdino ko
voti ligi pergalės. Kadangi tas 
fabrikantų triksas neišdegė, 
tai gegužės 10 d. Supreme 
Court teisėjas H. Manser, tas 
pats kinkadrebis (mat, jis pats 
nuteisęs organizatorius taip 
išsigando, kad dabar dieną ir 
naktį turi apsistatęs savo stu- 
bą vieša ir slapta policija), 
kuris pildė fabrikantų paliepi
mą, pasiūlė nuteistiems orga
nizatoriams tokias išlygas: Jis 
(teisėjas) paliUosuoja organi
zatorius iš kalėjimo, tik organi
zatoriai turi tuojaus išvažiuoti 
iš Maine valstijos. Organizato
riai tam fabrikantų bernui at
sakė, kad jie apleis Maine val
stiją tada, kada bus užbaigtas 
su laimėjimu streikas, pripa
žinta per fabrikantus CIO uni
ja ir kiti darbininkų reikalavi
mai išpildyta. Pakoliai tas ne-, 
bus atsiekta, patoliai jie bus 1 
Maine valstijoje.

Dabar į ąreštuotų organiza
torių vietą atvažiavo kiti or
ganizatoriai ir i 
užduotis ne prasčiau už

Auburno valstijos policiją ir 
miliciją ir paliuosuot įkalintus 
CIO organizatorius. O labiau-, 
šia, kas mūsų biznieriams ir 
fabrikantams ir valstijos val
dininkams nepatinka, tai kad 
tos visos darbininkų unijos ir 
visos virš minėtos draugijos 
šaukia Amerikos liaudį boiko
tuoti Maine valstiją, kaipo 
brutališką ir visokią laisvę 
mindančią valstiją. Štai, ve, 
gegužės 13 d., Bostono Ty
pographical unija kreipėsi 
prie pildomojo komiteto visos 
Naujosios Anglijos konferenci
jos, kad susivažiavimas tos 
unijos, kuris turėjo įvykti bir
želio mėnesyje 1937 m., Do
land Spring, Maine, būtų per
keltas į kitą valstiją.

Nepasitenkinimas auga tar
pe vietinės smulkiosios buržu
azijos prieš fabrikantus ir val
džią, nes užlaikymas milicijos, 
State policijos ir visokių eks
tra šnipų, gula kaipo sunki 
našta ant visų tų žinomų, ku
rie moka taksus. Taksų mokė
tojai argumentuoja taip: poli
cija, milicija ir visokio kalib
ro šnipai, fabrikantam pade-' 
da streiką laužyti, o mes už 
fabrikantų reikalus turime di
delius taksus mokėti, nes ligi 
gegūžės 13 d. streikas lešavęs 
valstijai if miestam, pagal val
stijos kontroliėriaus apskaičia
vimą, $1,300,000.

Gamtos Sūnūs.

Ablavos prieš “Baltųjų 
Vergiu” Biznierius

atlieka savo les valdžios agentai užklu- 
p0 (Jį>sgtką palėistuvystčs 

muosius. Ypatingai mūsų fašis-įnamių ir sūėrtlg jų savinin- 
tuojaneiam gubernatoriui Bar-;kus ir įėKš' dįsėtkų prosti- 
row ir kitiems valstijos valdi- tučių “baltųjų vergių* 
mnkam nervus gadina, tai šim- philadėlpHa, Pa.-Čia ir 
tai ir tūkstančiai siunčiamų T-> _ ,< j * į*. . *. •
■iinrns iŠ Visos nlačins Amnri- Roadillge feCieialiai agentaijiems iš Visos plačios Ameri
kos visokių telegramų ir re
zoliucijų nuo unijų, mokslo ir 
apšvietos draugijų, mokytojų, 
profesorių, advokatų gildijų ir 
abelnai visokių Jaisvę mylinčių 
žmonių, su reikalavimais af- 
šaukt karo stovį, ištraukt iš DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

areštavo du asmenis kaipo 
merginų gaudytojus į palei
stuvystės namus.

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

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

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų nr Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVE DARBININKAMS?

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

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

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

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

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
v panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Ęoriiųer Street, Brooklyn, N. Y.
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Plieno Darbininkų Streikas Laimėtas PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Newark, N. J
(118-119)

KORESPONDENTŲ BALSAI

Tel. Virginia 7-4499

r

1

Laisve” da-

kad ir Pittsburgh

ir

korespon- 
kolonijos, 

buvo apra- 
Co. dirbtu-

Viena Korespondencija j Ketu
ris Menesius, tai Labai Mažai

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Komitetas.
(117-118)

Kom.
(118-120)

visus dalyvauti. Įžanga veltui.
(118-120)

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

f

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

naujus na- 
mažai. Susi- 
obalsis, kad 
gautų naują

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 19 d. gegužės, LDP Kliu- 
be, 408 Court St. Visi nariai atsilan
kykite į šį susirinkimą, nes turėsi
me išrinkti atstovus į ALDLD II 
Apskričio konferenciją ir taip įdomių 
pranešimų bus.

ELIZABETH, N. J.
<

Svarbus pranešimas elizabethie- 
čiams! Katrie važiuosite į pikniką 
“Dainų Dieną,” 23 d. gegužės (May), 
Meadow Grove, Cranford, N. J. Visi 
susirinkite 408 Court St. Busas išeis 
kaip 1:30 po pietų. Nesivėlinkite, 
būkite laiku.

PITTSBURGH, PA.
Pranešame Pittsburgho ir apylinkės 

lietuviams, kad North Side Draugijos 
laikys pikniką 27 d. birželio, Frank
lin Grow. Kelrodį vėliau pranešime. 
Rengėjai šio pikniko yra Lietuvių 
Augščiausios Prieglaudos Amerikoje 
1-ma kp., Lietimų Sūnų Draugija, 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
kuopa ir Lietuvių Rymo Katalikų Su-

Stepben Aromiskis 
(Armakaiuskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

sivienijimo kuopa. Tos keturios Drau
gijos prašo kitų draugijų nerengti tą 
dieną piknikų, bet dalyvauti virš mi
nėtam piknike.

Rengimo Kom.

I Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCįg 

KIRPIMAS T1**
SKUTIMAS 15c

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avė. 

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

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

Unija Streiko Pagelba Privertė Jones and Laughlin 
Kompaniją Pasirašyti Sutartį 

_ _ _ _ B- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pittsburgh, Pa. — Gegužės 

14 d. pačiam vidurdieny Jones 
& Laughlin Co. viršininkai pa
sirašė sutartį su unijos atsto
vais. Sutartis nusako, kad visi 
streikuoją darbininkai tuojaus 
grįžta į darbą ir priimami be 
jokios diskriminacijos; kad ke
tverge bus visų darbininkų bal
savimai už ir prieš uniją; kad 
kompanija laikinai pripažįsta 
unijos atstovus ir po balsavi
mų, jei unija laimėtų, tada jau 
pilnai kompanija pripažįsta 
uniją.

Taigi, pusantros dienos besi- 
tęsęs streikas privertė kompa
niją pagalios išpildyt unijos 
reikalavimus ir pasirašyti su
tartį. Tuojaus pikietai atšauk
ta ir darbininkai sugrįžo dar
ban. Dabar visi laukia, kas at
sitiks ketverge, ar unija lai
mės. Unijos viršininkai visai 
neabejotinai tvirtina, kad uni
ja rinkimus laimės. Streiko lai
ku darbininkai pasirodė loja
lūs ‘unijai. Visi darbininkai 
streikavo. Kompanija visai ne
sitikėjo, kad unija galėtų vi
sus darbininkus ištraukti iš 
darbo ir sulaikyti visų dirbtu
vių mašinas. Tai buvo didelė 
kompanijai nustaba.

Tai didelis darbininkų lai
mėjimas. Tai sulaužytas nu
garkaulis taip vadinamų “ne- 
prigulmingųjų” kompanijų nu
sistatymo visai nieko bendro 
neturėti su unija. Jones & 
Laughlin buvo .viena atkak
liausių kompanijų, pasiryžusių 
žūt-būt nesiskaityti su unija. 
Jinai visaip terorizavo unijis- 
lUs. Bet nieko ir tas negelbėjo. 
Unijistai darbininkai laimėjo.

Dabar tokis pat žygis daro
ma su Pittsburgh Steel kompa- 

' nija, kuri vis dar nepasirašo 
su unija sutarties. Monasen ir 
Allenport dirbtuvių darbinin
kai jau sustreikavo. Apie 54,- 
000 išėjo streikan. Derybos vė
daruos, bet progreso mažai pa
daryta. Tačiau iš visko atrodo, 
kad ir tos kompanijos darbi
ninkai greitu laiku streiką lai
mės.

Tada seks Weirton Steel Co., 
kurios viršininkai savo fašisti
niu nusistatymu visai neprisi
leidžia ir kalbėt apie uniją.

Organizuoti darbininkai vi
sur laimi. Laimės ir šių kompa
nijų. Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komiteto pirminin
kas P. Murray šiandien pareiš
kė, kad į uniją jau įtraukta 
apie 500,000 plieno darbinin
kų. Neunijistų paliko visai ma
žai — gal tik apie 50,000. Ji
sai todėl tvirtina, kad nei vie
na kompanija toliau negalės 
ignoruoti unijos. KompaniČnos 
unijos visur bus palaidotos. Ir 
dabar su jomis niekas’ nebesi
skaito.

Plieno industrijos darbinin
kai, vadinasi, liekasi pilnai su
organizuoti. Suorganizuoti in
dustriniais pamatais, į galingą 
savo organizaciją, prieš kurią 
galingiausias plieno trustas 
priverstas nusilenkti.

Kitų industrijų darbininkai 
taipgi organizuotai laikosi. 
Duonos išvežiotojai dar tebe- 
streikuoja. Reikalauja $5.00 į 
dieną ir kitokių palengvinimų. 
Derybos tęsiasi. Sakoma, strei
kas gali išsiplėsti į visas duon- 
kepyklas ir, Pittsburghui grei
tai pritruksią duonos.

Howard’s drabužių valymo 
ir prosinimo vietų darbininkai 
streikuoja ir visas tas vietas 
pikietuoja.

United Laundry Co. darbi
ninkai taipgi tebestreikuoja. 
Kompanija laiko uždarius sa
vo įstaigą. Visi langai išdaužy
ti.

Rašant šiuos žodžius radio 
praneša,
Steel Co. darbininkai laimėjo 
streiką. Kompanija pasirašė 
sutartį su unija. Apie 54,000 
darbininkų sugrįžo darban. 
Tai vėl didelis darbininkų lai
mėjimas.

Radio taipgi praneša, kad 
duonkepyklų streikas plečiasi. 
Prie duonos išvežiotojų prisi
dėjo ir didžiųjų duonkepyklų 
Ifitį (JarbininlĮžp. Didžiuma 

' duonkepyklų visai uždaryta.

Įvairūs Įvairumai.
Gegužės 6 dieną Liet. Darb. 

Susivienijimo 8 kuopa turėjo 
savo susirinkimą, kuriame, 
tarp kitų reikalų, nutarta pa
siųsti rytiečių pasveikinimą 
dienraščiui “Vilniai” ir 5 do
lerius aukų iš kuopos iždo.

Kelios dienos atgal, turėjo 
ir ALDLD 5 kp. savo susirin
kimą ir pasiuntė pasveikinimą 
su 5 d oi. Per abu susirinkimu 
surinkta per draugus arti 30 
dolerių, šiuo darbu specialiai 
rūpinosi d. Dobinis.

Per abu susirinkimus, taipgi 
gauta ir po kelis 
rius, tačiaus per 
rinkime iškeltas 
kiekvienas narys
narį, šių žodžių rašytojas turi 
jau keturis naujus ir šaukia 
bile vieną narį į lenktynes.

Iš Rimto Darbo Sulošta 
Komedija

Per keletą savaičių dirbom 
rimtą darbą tarpe Newarko 
lietuvių. Jų draugijų atstovai 
ir pavieniai nutarė susidėt vi
siems bendrai ir darbuotis rin
kime miesto komisionierių.

Tačiaus tą svarbų darbą su
gadino Piliečių Kliubas, kuris 
taipgi turėjo šiame bendram 
veikime savo atstovus ir net 
buvo, rodos, 2 nariai į komisi
ją surengimui to masinio susi
rinkimo. Kada jau buvo sve
tainė paimta, dėl geg. 3 die
nos ir komisija išrinkta rengt 
mitingą ir pakviesti tuos kan
didatus, kuriuos nusitarėm 
remti, tai mūsų kliubiečiai su
rengia vieni mitingą prieš mū
sų nuskirtą dieną keturiom 
dienom pirmiau, manydami, 
kad jie laimės, tai laimės ir iš 
mūsų pasijuoks. Tiesa, jie lai
mėjo suardydami bendrą mi
tingą, nes mūsų komisija at
šaukė savo prakalbas, pama
tuodami, kad gal būt nesėkmin
gomis, nes viena savaite įvyk
stant trims lietuvių prakal
boms. Tačiaus kliubiečiai irgi 
savo tikslo nepasiekė, nes į sa
vo prakalbas vos pajiegė su
rinkti viso labo apie 3 tuzinus 
žmonių.

Sėkmingas Draugų Rusų 
Koncertas

Gegužės 8 dieną draugai 
rusai turėjo savo koncertą ir 
balių, kuris pavyko labai ge
rai. Programos pildyme daly
vavo ir mūsų sietyniečiai, va
dovaujami draugės Šalinaitės. 
Draugai rusai labai draugiški 
ir džiaugiasi, su draugais sie- 
tyniečiais, kad pastarieji daly
vauja su jais jų parengimuose. 
Suprantama, jie ir mums atsi
moka, apsilankydami pas mus. 
Tai puiki draugiška tarptauti
nė kooperacija.

Sėkmingas Jaunuolių 
Parengimas

Gegužės 9 dieną čionai įvy
ko gal dar pirmą sykį Newar
ko jaunuolių istorijoj taip1 
smagus, taip triumfuojantis jų 
vakarėlis, surengtas gražioj 
Rivoli Ballroom svetainėj.

Nežiūrint, kad diena buvo 
šilta, saulėta ir gamta viliote 
viliojo smagiu gamtos reginiu 
grožėtis, tačiaus į svetainę su
sirinko jaunuolių paremti virš 
šimto publikos, ko panašiuose 
parengimuose prie jokių aplin
kybių nėra niekad tiek susi
rinkę.

Tarpe lošimo “bingo,” buvo 
duota programa jaunuolių šių 
spėkų: Komedija “Oscar
Sapp.” Alg. Yuodeškiutė “Mis
ter Million Dollars” rolėj, W. 
Skeistaitis, R. Žukauskas ir ki
tatautė mergaitė. Visi labai 
gabūs, o ypač jaunasis Rober
tas, kuris tik pirmą kartą ant 
scenos pasirodė. Graudžiai 
verkė smuiką Vitauto Dvarec
ko rankose. Tai gabus smuki- 
ninkas, turįs talento. Gražiai, 
pirmu sykiu išėjo duetas jau
nuolių Olgos Yudeškos 
Lillian Janušoniutės.

Gražiai pašoko ir dainavo 
jaunutė (apie 10 m.) Mildred 
Strupiūtė. ši mergaitė turi ga-

bumų klasiškų šokių srityj.
Labai daug netikėto juoko 

pridirbo duetas: Arthur Sku
čus (10 metų) ir Peter Mar
šom kaipo pabastos-komedi- 
jantai. Tai tikri komedijantai; 
publiką iki ašarų prijuokino.

Betgi jaunuoliai neapsiėjo ir
be suaugusių. Mūsų skambūs j liūs parėmė vietiniai biznieriai 
duetistai Bičkauskienė sli Kaš-;su dovanomis, suteikdami dėl 
kiaučium 3 daineles linksmai “bingo” lošimo dovanų, kurių 
sudainavo. Šios programos su- jiems nereikėjo pirkti ir tuo 

vadovavime ■ būdu pasidarė kelis desėtkusrengime ir jos ’ 
daug dirbo ir visiems pianu 
lydėjo Mildred Jamison. Ko
misija iš L. žukauskiūtės, M. 
Jamison ir J. Stasiulis puikiai 
darbavosi, surengime šio tvar
kingo, įspūdingo vakarėlio.

Ant galo draugas Johnny 

Kada pamačiau 
denciją iš mūsų 
(Baltimorės), kur 
syta iš Alma MFG 
vės, labai nudžiugau, nes ne
buvau matęs “Laisvėj” iš Bal
timorės korespondencijos per 
4 mėnesius. Kas šitos koloni
jos “Laisvės” skaitytojus su
laiko parašyt korespondenci
jas, sunku atspėti, o gal tas 
sulaikė ir kitus, kas sulaikė 
mane.

Mane sulaikė koresponden
cijas rašinėt tas, kad “Laisvė” 
pageidauja daugiau profesio
nališkų korespondencijų, o sa
vamokslius korespondentus ig
noruoja. Pavyzdžiui, “Laisvės” 
bendradarbių suvažiavime, pa- 
darytoj diskusijų sutraukoj, d. 
Bimba pareiškė: “Reikia dau
giau atydos kreikti į mokini- 
mąsi kalbos įr rašliavos. Kada 
blogai korespondentai rašo, tai 
pasitaiko ir daugiau klaidų.” 
Reiškia, jeigu profesionalai 
parašo .korespondenciją, tai 
“Laisvė” neturi jokio “trobe- 
lio,” o kada savamokslis ko
respondentas parašo su pora 
kokių klaidų, tai “Laisvė” “ne
pajėgia” pataisyt, o po tokia 
korespondencija prideda uode
gą sekamai:

“Korespondenciją gerai su
trumpinome, atleisite. Apie 
muštynes gatvėje neaiškiai pa
rašyta, todėl visai apleidome.”

Taip buvo parašyta po ma
no korespondencija, kuri tilpo 
vasari© m. 26 d. šių rhetų. Kas 
link sutrumpinimo korespon
dencijos, neesu priešingas, gal 
buvo reikalas. Bet kas link ne
aiškumo “muštynes gatvėje,” 
tai netiesa. Nes buvę parašy
ta : iš ko muštynės kilo, už ką 
prasidėjo muštis, kas buvo su
areštuoti, areštuotojų vardai 
buvo suminėti, vieta muštynės 
buvo pažymėta. Tai ko “Lais
vė” reikalauja aiškesnio, aš 
nesuprantu. O gal “Laisvei” 
pagailo gubernatoriaus gimi
naičio ir Magistrate Chief’o, 
kuris taipogi buvo įveltas į mi
nėtas muštynes, ir buvo kar
tu suareštuotas su paprastais 
darbininkais? Man atrodo, 
kad “Laisvė” turi palinkimo 
būti diktatorium ir turi noro 
cenzūruoti korespondencijas.

Ne vien tik mano korespon- Į 
dencijoms “Laisvė” uodegas 
nukerta, sparnus nukarpo, ar
ba net ir galvą nusuka ir į 
“beskę” numeta.
ro tai ir kitiems koresponden
tams. Pavyzdžiui, “Laisvės” 
numeryj 112-tam Redakcijos 
Atsakyme sako: “P. P. Grybui. 
Ačiuojam už nuorašą tos mo
ters (Mrs. Ross) nuomones 
apie SSRS, bet nepasinaudo- 
sim. . Tam pačiam numeryj 
kitam korespondentui “Laisvė” 
po korespondencija prikabino 
sekamą uodegą:

“Atleisite, kad apleidome 
kiek kas tikietų pardavė ir ki
tas smulkmenas.”

Reiškia, “Laisvei” nesvar
bu nuorašai iš Sovietų Sąjun
gos patalpinti į dienraštį, ne
svarbu taipogi rašyti, kas kiek 
tikietų pardavė, bet “Laisvė” 
turi vietos patalpinti tokius 
raštus, kaip tai, apie gyvates, 
žiurkes, kunigų gaspadines, ir 
kitų panašių raštų randam, 
kurie turi mažai vertės, o vie
tos užima gana daug.

čia vėl skaitau “Laisvės” 
npmeryje 108-tam Krisluose, 
kur d. Bimba rašo sekamai: 
“ ‘Laisvei’ dar daug geriau 

Orman pasakė tinkamą pra- 
kalbelę, surišdamas šį paren- 
gimėlį su kultūriniais Newarko 
jaunuolių darbais ir jų užsi
brėžtais tikslais, būtent: verba
vimu jaunuolių į jų organizaci
ją, Susivienijimą.

Labai gražiai mūs jaunuo-

dolerių dėl varymo vajaus dar
bo pirmyn. Manau, kad jie sa
vu laiku padarys jiems viešą 
padėką už jų gerą darbą ir 
taip pat publikai už parėmimą 
moraliai ir materialiai.,

C. Albinas.

sektųsi, jeigu visose kolonijo
se ji turėtų veiklių korespon
dentų. Turime desėtkus vietų, 
iš kurių jau kelinti metai nesi
mato korespondencijų. Prašo
me tų vietų draugus.ateiti savo 
dienraščiui talkon. Nors į sa
vaitę, nors į dvi iš kiekvienos 
vietos turėtų būti nors viena 
korespondencija.”

žinoma, pagal d. Bimbos 
pareiškimą, jis atsikreipia prie 
veiklių korespondentų, bet pa
sirodo, kad tie “veiklūs” ko
respondentai, nerašinėja jau 
kelinti metai, o nauji, sava
moksliai korespondentai, turi 
noro rašinėti, bet ignoruojami. 
Todėl “Laisvė” netenka abie
jų : veiklių ir savamokslių ko
respondentų.

A. Vitkus.

Nuo Red. Drg. Vitkus labai 
rūsčiai kaltina redakciją. Gai
la, kad jis iki šiol tylėjo, nus
tojo korespondencijas rašinėti 
ir nepranešė mums priežasties. 
Tada būtumėme greitai drau
gui paaiškinę, parodę, kodėl ir 
kaip ta jo korespondencijos 
vieta buvo neaiški, mums ne
suprantama. Dabar jos origi
nalo nebeturime.

Tačiau juk tai menkas da
lykėlis. Tik vienas mažas da
lykėlis netilpo ir, ot, draugas, 
klasiniai sąmoningas darbinin
kas, taip įsižeidė,, jog nė žo
delio savo dienraščiui nebe
rašė. Ir jeigu tik vienas d. 
Vitkus tokio nusistatymo būtų, 
tai būtų dar pusė bėdos. Bet 
yra ir daugiau mūsų draugų, 
kurie taip opūs, kurie taip 
sunkiai sukalbami. Reikia, 
draugai, mesti šalin šitoks 
siaurumas, šitoks užsispyri
mas. Atminkite, kad redakci
joje dirba draugai, o ne prie
šai. Jeigu esti, koks nors ne- 
susipratimėlis, tai rašykite, 
tarkitės, susikalbėsime.

Rodosi, labai stengiamiesi 
savo korespondentus patenkin
ti. Tik labai, labai retam at
sitikime vieno kito jų rašyto 
dalykėlio negalime patalpinti 
ir paaiškiname, kodėl. Bet, ot, 
pasitaikė 4r tada draugas įsi
žeidžia, užpyksta, baisius da
lykus įsivaizdina. Kaip ir drg. 
Vitkus: iš netalpinimo kokios 
ten moteriškės išsireiškimų su
daro kaltinimą, būk redakci
ja nenorinti dėti raštų apie1 
I Sovietų Sąjungą, o dedanti 
j apie žiurkes ir tt. Juk tai ne- 
Į draugiškas ir neteisingas už
metimas. O dar blogiau esti, 
kai draugai ant vietos žmo
nėms pasakoja tokius negra
žius dalykus apie savo klasės 
dienraštį.

Arba,k kaip galima d. Bim
bos patarimų mokintis lietuviš
kos rašybos paversti jieškoji- 
mu ‘profesionališkų’ korespon
dentų, nepaisymu savamokslių 
draugų. Mes neturime profe
sionališkų korespondentų. Visi 
mūsų korespondentai yra sa
vamoksliai draugai. Juos visus 
“L.” redakcija gerbia ir jų pa
sišventimą pilnai įvertina.

Politkalinių Skaičius Vis 
Didėja

KAUNAS. — Per vienus me
tus: nuo 1935 m. liepos 1 d. iki 
1936 m. liepos 1 d. politinių ka
linių skaičius Kaune dvigubai 
išaugo, 213 nuteistų politkali
nių bausmių suma siekė 1,800 
metų, atgalėta — 516 metų.

Šiaulių kalėjime sėdėjo 103 
politkaliniai? nuteisti l,0Q0 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
500 metų jau atkalėta.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos Dukterų Draugystė ren

gia didelį pikniką, geg. 23, Mikolai- 
čio (Gudavičiaus) Sode, Eddington, 
Pa. šokiams grieš šauni orkestrą. 
Bušai išeis iš sekamų vietų: 11 vai. 
ryte. Nuo S. 2nd ir Tasker gatvių ir 
Liet. Taut. Kliubo; 928 E. Moyamėn- 
sing Avė., 12 vai. dieną. Nuo 10th 
ir Fairmount Aveųue, Richmond ir 
Allegheny Avenue, taipgi nuo Lietu
vių Kliubo; Melrose ir Margaret Sts., 
Frankford. Visus kviečia komitetas.

(118-120)

DETROIT, MICH.
Ateinantį sekmadienį, 23 d. gegu

žės, įvyks pirmas Aido Choro links
mas, su gražia ■ programa piknikas. 
Dainuos ĄSdo Chęras. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Įžanga 25c. Bus linksma 
orkestrą šakiams,1 taip pat gaspadi- 
nės skania^': pavaišins svečius. Visi 
Detroito ię; apylinkės lietuviai be 
skirtumo esate kviečiami atsilankyti j 
Beechnut Grove ši ateinantį sekma
dienį. " \{i • Kom.

BRIDGEWATER, MASS.
Bostono ir Bridgewatcrio du mies

tai bendrai rengia pikniką, kuris 
įvyks Grange Parke, Bridgewater, 
23 d. gegužės? Tai tradicinis pinikas • 
įvykstantis t kiekvienus metus, labai j 
tinkamoj vietoji’ dėl ankstyvų piknikų, 
nes yra daug pastogių, sėdynių ir sta- j 
lų. Bus puiki;'orkestrą, visokių už
kandžių ir gėrimų. Kas met dalyvau
ju tūkstančiai,; tikimės, kad ir šie
met bus iš apylinkių miestų. Prašo
me

.....................- ■ ■ ■ ------------------------

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.

(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVĘ.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

.1 KRONIŠKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos
, Pasekmes
Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
ąhelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų { Sugedimai, Ileniorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumą?, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų, Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikuhias bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikus

110 East 16 St, N. Y-
ĮĮet. Avė., & Įryiųg PI.

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

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

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

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

Telefonas: EVergreen 7-1661
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Žiaurią Vaikų Žudystę 
Papildė Pati Molina

Kovoja Prieš Bosy Uniją

Šiurpulinga vaikų žudystė, 
atrasta sekmadienį, Brookha- 

t ven, L. L, miške, atrodo dar 
baisesnė po to, kada iškilo 
aikštėn, jog ją papildė pati 
vaikų motina, kurią kaimynai 
skaitė “puikia motina.” Ja yra 
Mrs. Helen Tiernan, 25 metų, 
gyvenanti 525 West 47th St., 'V r k

Į Floyd Bennett Orportą 
šią savaitę atskris iš Washing- 
tono visas Laivyno Reikalų Ko
mitetas, 20 žmonių. Jie apžiū
rės Bennett Orportą. Manoma, 
kad jų atsiliepimas galutinai 
nustatysiąs ar išsipildys majo
ro LaGuardijos pageidavimas 
paversti Bennett paštavu or-

Komitetas taipgi aplankys 
Navy Yard. Bandoma gaut 
prezidento Roosevelto užgy- 
rimą pavest statybą vieno iš 
dviejų $56,000,000 vertės ka
rinių laivų brooklyniškei lai
vyno bazei. Dabar šioje bazė
je išmokama algomis 1 milio- 
nas į mėnesį.

Pirmadienį suimta motina iš 
karto bandžiusi užsiginti, sa
kydama, kad ji šeštadienį nu- 
sivežus vaikus piknikauti, kur 
nežinomas vyras užpuolęs ją 
ir vaikus nusivedęs į mišką, 
kurių neradus ji viena sugrį
žus namo, žinoma, tokiai pai
kai pasakai niekas nepatikėjo.

Kaip jau vakar “Laisvės” 
pirmame puslapyje buvo mi
nėta, vaikam perpjauta gerk
lės, paskiau bandyta sudegint, ' 
užpylus gasoliną padegta dra-! 
bužiukai ir palikta. Mergaitė 
taip ir žuvus baisiausiose kan-Į Kliubo Bazaras jau pasibaigė', 
čiose. Bet vaikas, nežiūrint 
kad buvo sužeistas ir paliktas 
per naktį, išliko gyvu ir galėjo 
keletą žodžių ištart, pasakyt 
savo vardą. Gi pasilsėjęs per 
naktį ligonbutyje vaikas jau 
daugiau galėjo kalbėt ir papa
sakojęs, kad motina jo seserį 
ir jį nusivežė traukiniu ir nu
vedė į mišką, kad ji mušė jo 
seserį ir kad George pirmiau 
nupirkęs nupirkęs “aiskrymo,” 
paskiau juos mušęs.

Detektyvams papasakojus su 
vaiku pasikalbėjimą, Mrs. Ti
ernan, sakoma, tuojau pripa
žinus, kad vaikas sakė teisy
bę. Ji sakė: “Aš bandžiau nu
žudyt abu vaiku, nes neturė
jau jiems vietos trijų kamba
rių apartmente, kur aš gyve
nu.” Jinai žudė vaikus, kad 
padaryti vietą meilužiui Ge
orge Christie.

Areštuota ir jos meilužis 
George Christie, restaurano 
virėjas, 1491 Broadway, buvęs 
kumštininkas. Jisai prisipaži
no sakęs Tiernienei, kad jis ją 
vestų, jei nebūtų vaikų, bet 
ginasi nedalyvavęs vaikų žu
dyme. Tiernienė bandžius jį 
apsaugoti, sakydama, kad ji 
viena žudystę papildžius, ta
čiau vaikas kalba apie juos 
abu.

Pirmą parodymą į žudeikas 
suteikė West Sides Vaikų Auk- 
lėtuvės prižiūrėtoja Mrs. Em
ma McGowan. Ji pažino laik
raščiuose tilpusį vaiko paveiks
lą ir telefonavo policijai, nu
rodydama, kad Mrs. Tieman 
vaikus paimdama iš auklėtu- 
vės pereitą šeštadienį sakius, 
kad daugiau neatveš. Už kelių 
minutų ją areštavo.

Taip baigėsi bandymas pa
mėgdžioti supuvusią buržuazi
ją, kuri kas kelios savaitės 
mainininkauja meilužiais be 
kliūčių, nes pasidarius nepa
rankumams viename palociuje, 
gali keltis į kitą, esant kliū
tims vienoj, gali keltis į kitą 
miestą, valstiją ar šalį. Buržu
azijos {dievintas lytinis tvirka- 
vimas veda ir biednuomenę 
prie supuvimo.

šeštadienį policiją areštavo 
30 pikietų, Veiterių Unijos Lo- 
kalo 16-to narių, prie Alps 
Restaurano, Broadway ir 75th 
St. Unijistai paleista per tei
sėją Brodsky.

Veiterių Unija pradėjo prieš 
restauraną streiką, kada iški
lo aikštėn bjaurus darbininkų 
išnaudojimas, verčiant juos 
įsirašyt į American Labor 
Alliance. Iš bailesniųjų -jau 
išgauta po $7 įstojimo. Gi tas 
Alliance nėra jokia unija, ne
priklauso prie AF of L nei prie 
CIO, yra tik tos kompanijos 
sudaryta.

Svarbus Susirinkimas 
ir Prakalbos

Lietuvių Namų savininkų or
ganizacijos svarbus susirinki
mas ir prakalbos įvyks šį 
penktadienį, gegužės 21 d., 
7:30 vai. vakare, Apreiškimo 
parap. salėje, kampas North 
5th ir ITavemeyer Sts., Brook-

PASIRANDAVOJA gražus kambarys 
su valgių ar be valgio. Geram žmo

gui gera vieta. Kam reikalinga pra
šau kreiptis: P. A. 233 Avenue B 
(50th St.), Bayonne, N. J.

(118-124)

PARDAVIMAI
Parsiduoda galiūnas, 328 Palisade 

Avenue, Cliffside, N. J. Priežastis 
pardavimo, savininkas Frank Adams 
serga. Parduoda gana pigiai. Gera 
vieta. Apgyventa lietuviais ir len
kais. Laisniai pigūs, $250.00 metams. 
Ateikite arba šaukite telefonu Cliff
side 6-1383.

NATURAL - LAX - HERB TEA

NATURAL-i-AX-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.

HERBS
IN

1 BOX

Pasinaudokite Proga Dainos, Gamtos Grože
Nepaprastas Išpardavimas Vi
sokių Daiktų, Kurie Liko Nuo 

L. A. P. Kliubo Bazaro
Lietuvių Amerikos Piliečių

Divine Bylą Išmetė

Liko dar labai gerų daiktų, 
kaip tai: vyrų kostiumai, mo
teriškų šlebių, gerų laikrodžių, 
krėslų ir taip visokių smulkes
nių dalykėlių neišleistų ant bi
lietėlių. Tuos likusius daiktus 
bazaro komisija nutarė 
duoti iš varžytinių.

Gegužės 21, sekančią 
nyčią, Lietuvių Amerikos 
liečiu Kliube, kaip pusė 
septynių vakare, prasidės 
žytinės. Apart varžytinių 
muzika ir šokiai. Jokios įžan
gos nebus. Visi ateikite pasi
rengę ką nusipirkti varžytinė
se. Tai vienintelė proga įsigyti 
gerų daiktų už pigiausią kai
ną.

Tie, kurie pirkote bilietėlius 
dėl elektra varomo laikrodžio, 
lietuviško kumpio, degtinės ir 
kitų gana gerų dalykų—atei
kite atsiimti, nes tie visi daly
kai yra išlaimėti ir guli Kliu
be, laukia jūsų ateinant ir at
siimant laimėtus daiktus.

Bazaro rengimo komisija 
dėkavoja visiems aukojusiems 
visokius daiktus, pinigus ir kuo 
kas tik prisidėjo prie surengi
mo bazaro, kaip tai vietiniams 
laikraščiams: “Laisvei,” “Vie
nybei,” “Naujajai Gadynei” ir 
“Amerikai,” kurie ko prielan
kiausiai aprašė mūsų bazarą. 
Ačiuojam Lietuvių Liaudies 
Teatrui, Aido Chorui, Violetos 
Tamkiutės Chorui, lietuviš
kom “Džypsėm” ir L. Kava
liauskaitei, kurie savo progra
mom daug mums padėjo su
traukti publiką į bazarą. Taip
gi ačiuojame ir publikai, kuri 
lankėsi mūsų bazare. Ačiuo
jam ir tiems pagelbininkams, 
kurie 
z are.

par-

pėt-
Pi-
po 

var- 
bus

padėjo mums dirbti ba-

L. A. P. Kliubo 
Bazaro Komisija.

Unija Pareikalavo Savo 
Užgriebtų Pinigų

Ar jau žinote, kad Lietuvių 
Meno Sąjungos 3-čias Apskri
tys rengia Dainų Dieną 23 ge
gužės (May), Cranford, N. J.

Trečio Apskričių Komitetas 
kreipiasi į visus menininkus ir 
rėmėjus dviem dalykais: Į

1. Kad visi dalyvautume!• 
piknike.

2. Kad tuojau užsiregistruo-: 
tumėt “Laisvės” raštinėj, ku
rie norite važiuoti busais. Bu-' 
sai išeis nuo “Laisvės

Šiame susirinkime bus išaiš
kinti nauji įstatymai ir projek
tai, kurie liečia namų savinin
kus. Kalbės Robert J. Schnei
der, Ridgewood Taxpayers ’& 
Civic Association pirmininkas, 
adv. Cl. Voketaitis ir kiti. J. 
P. Mačiulis duos pranešimą 
apie įvykius Senato Salėje, Al
bany, N. Y., kur jis atstovavo 
Lietuvių Namų savininkų orga
nizaciją Senato Komisijos po
sėdyje.

Labai yra svarbu visiems na
mų savininkams dalyvauti šia
me susirinkime, kurin yra 
kviečiami nariai ir ne nariai. 
Įžangos nebus. Nesivėluokite!

Valdyba.

(117-119)

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
589 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pigiai parsiduoda. Pardavimo prie
žastį ištirsite ant vietos. Galite atsi
šaukti bile laiku. (116-118)

Legal Notice
State of New York, Department 
of State, ss:

I do hereby certify that a certi
ficate of dissolution of Matthew P. 
Ballas Inc., has been filed in this 
department this day, and that it 
appears therefrom that such corpo
ration has complied with section one 
hundred 
poration 
solved.

Given
and official seal of

of State, at the City of Albany, 
this sixth day of May, one 

thousand nine hundred 
and thirty seven.

Edward J. Flynn,
Secretary of State.

and five of the Stock Cor- 
Law, and that it is dis-

in duplicate under my hand 
the Department

B

&

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

t?

■a

Iš ALDLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimai per tūlą laiką
rašti- buvo laikomi Višniauskų kam- 

nės 11 vai. sekmadienio ryto, bariuose. Bet, kadangi kuopa, 
Kaino $1 į abi puses. Buše vie- nors jr povaliai, visgi auga, tai 
ta turi būt užsisakyta nevė- r_utarta vėl laikyti susirinki-

nors ir povaliai, visgi auga, tai

(seal)
By Frank S. Sharp,

Deputy Secretary of State.

liau ketvirtadienio vakaro.
Gerbiamieji! Kaip matote, 

kelionė į Cranford, N. J., pigi. 
Tai puikus pasivažinėjimas, 
ypatingai gegužės mėnesį, ka
da gamtos grožybė, taip sa
kant, tik užgimus, tik pražy
dus, tarytum viliote vilioja tas 
gaivus vėjelis.

Dainuos visi apylinkės cho
rai. Meno Apskričio Komite
tas užtikrina pilną pasitenki
nimą Dainų Dienos dalyviams 
ir širdingai užkviečia visus.

Ateivių Gynimas Padės 
Gavime Pilietybės

Amerikos Ateivių Gynimo 
Komitetas įsteigė Natūraliza
cijos Pagelbos nepiliečiams 
skyrių, kuris padės išpildyti ir 
įteikti aplikacijas išgavimui 
pilietybės, taipgi teiks patari
mus. Įsteigia bendrai su WPA 
Suaugusių švietimo Projektu. 
Patarnavimą teiks nemokamai, 
aplikantai tik užsimokės val
džios mokestis, imamas prie iš
gavimo pilietybės.

Natural izacijos Pagelba 
randasi Am. At. Gyn. Komite
to patalpoj, Room 1409, 10J 
Fifth Ave., New Yorke. Veiks 
tik trimis dienomis: trečiadie
nį nuo 3 iki 6 po pietų; ket
virtadieniais nuo 2 iki 4 po 
pietų, penktadienį nuo 1 iki 
po pietų.

4

Paradavo Už Puerto Rico 
Politinius Kalinius

'mus šapalo-Vaiginio Salėje, 
147 Thames St.

Prie išvažiavimo nutarta 
rengtis jeigu bus galima susi
tart su kita kuria kuopa iš 
mūsų organizacijų.

Sekantis susirinkimas bus 
9 d. birželio, šapalo-Vaiginio 
Svetainėj.

Visi nariai ir norintieji įstot 
į kuopą įsitėmykite.

Koresp.

Sujudo Prieš Teatrų 
Cenzūrą

Virš 2,000 New Amsterdam 
Teatro publikos sykiu su teat
ro artistais-aktoriais pasiuntė 
telegramą gubernatoriui Leh- 
manui, ragindami atmesti 
Dunnigan Bilių, kuris uždėtų 
vieno asmens cenzūrą ant te
atrų. Aktorė Helen Hayes kal
bėjo varde visų to teatro ak
torių.

WPA teatruose dalyvaujan
ti publika prašoma pasirašyt 
rezoliucijas tuo klausimu.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.

ALDLD 23-čios kuopos susirinki
mas jvyks penktadieni, gegužes 21 
d., 7:30 vai. vak. pas drg. Ch. Mat
thews, 433 W. 33rd St., Apt. 8. Visi 
nariai būkite, yra svarbių reikalų: 
duoklių pasimokėjimas, rinkimas de
legatų į konferenciją.

'Valdyba.
(118-119)

Valgykite Medų
“Laisvė*’ tik dabar vėl ga

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

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

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
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 5-61S1

i
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SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

$$IAN STfAM ROOM

MOARC.IL 0AVMI

3LCEPINO 
ACCOMMODATION

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

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Specialės kainos savaitei.

v

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

- Penktadienį Harlemo “Die- 
----” Divine buvo pašauktas į 
Žemišką teismą dėl įvykusio 
sumišimo j (f “danguje” 20 d. 
pereito niėnesio. Ten buvęs 
apibadytas Harry Green, ku- 

ten nuėjo sykiu su Paul 
amora, padavėju “Dievui” 

pašaukimo teisman. Camora 
padavė pašaukimą teisman pa

ine įkaitime ceremonijų ir 
da “Dievo” “angelai” juodu 

pusėtinai apkaršę.
tž tą sumušimą-subadymą 
vine ir 3 jo “angelai” buvo 
eštuoti, bet nesant įrodymų- 

liūdininkų, byla tapo išmesta.
ie teismabučio buvo sutrauk- 

adbūriai policijos, kuri pasižy- 
lėjo diskriminacijoj, praleis- 
ma visus baltus 

no, o sulaikė visus 
imo teisman.

Veiterių Unijos 16-tas Lo- 
kalas užvedė bylą atgavimui 
iš raketieriaus $7,400 unijos 
pinigų. Juos savinasi Paul N. 
Coulcher, valdęs ir persekio
jęs uniją. Jisai dabar yra nu
teistas nuo 15 iki 20 metų, ka- 
lėjiman už raketierystę.

Coulcheris teisme karta liu
dijo, kad jis jokio turto netu
rįs. Bet paskiau pasirašė do
kumentą, kad $7,400 esą jo. 
Unija sako, kad tai unijos pi
nigai. Ir jei jo dabartinis savi- 
nimąsis pinigų yra teisingas, 
tad jis teisme melavo it turi 
būt už tai laikomas atsakomin- 
gu.

be klausi-
negrus nuo

Rep.

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainoa 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service
436 E. Girard Avenue
PHILADELPHIA, PA.
Didele Įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

. prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

EAST NEW YORK, N. Y.
ALDLD 185-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas jvyks trečiadieni, gegu
žės (May) 19 d., Kiburio Svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. 
Draugai, malonėkit pribūt lygiai 8-tą 
vai., kad galėtume užbaigt susirinki
mą anksti, nes taip sutarta su savi
ninku.

Nei vienas nepraleiskit šio susirin
kimo, nes yra labai svarbus.

O. Daugėlienė, Prot. Sekr.

Pereitą šeštadienį Harleme 
įvyko įspūdingas paradas pro
testui prieš masines žudynes 
Puerto Rico žmonių ir reika
laujant paliuosuoti Puerto Ri
co politinius kalinius. Paradas 
prasidėjo 1 vai. ir tęsėsi iki 4 
po pietų. Po parado prie 113th 
St. ir Lenox Avė. laikyta pra
kalbos iki 6 valį vakaro.

Maršuotojai nešė iškabas, 
reikalaujančias paliuosuot Dr. 
Pedro Albizu Campos, porto- 
rikiečių Nacionalistų Partijos 
vadą ir 7 kitus vadus, nuteis
tus 10 metų kalėjimo, kalti
nant “bandyme nuverst J. V. 
valdžią.” Taip pat daug iška
bų buvo su užrašais, protes
tuojančiais verbų sekmadienio 
skerdynę Ponce, P. R., kur 
policijai pradėjus šaudyti iš 
mašininių ir paprastų šautuvų 
į nacionalistų ir simpatikų pa
radą užmušta 18 ir sužeista 
apie 200 žmonių.

Laukiama pasirašant kon
trakto statybai Auto. Amatų 
Vidurinės Mokyklos prie Na
ssau ir Bedford Avės. Mokyk
la kainuos $1,077,000. Bus vie
tų 1,640 studentų

Notary* Public Tel. Stagg 2-5043
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Puikiai jrengtos dvi koplyčios duo-, 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N

Gasolino stoties darbininko 
Millstine, 148—26 Hillside 
Ave., Jamaica, sumanumas iš
gelbėjo $27 ir sugavo plėšiką.

Jį apiplėšus, atvažiavo mo
toristas gasolinos pirkt. Plėši
kas liepė kostumerį atleist ir 
su revolveriu kišeniuje dabojo. 
Bet Millstine, pripylęs tanką, 
paipą atsuko tiesiai į plėšiką, 
sykiu šaukdamas pagelbos. 
Pribuvo policistas ir plėšiką 
areštavo.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

_ Stanley Masiulio {staiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y 

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

MOARC.IL



