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KRISLAI
“Posto” nuomonė.
Už Franco pečių.
C.I.O. Connecticute.
Taisytina.
Apie Prakalbas.

Rašo V. ANDRULIS

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Ir konservatyvus Bostono 
“Post” pripažįsta, jog Sovie
tų Sąjungos orlaiviai ir lakū
nai viršesni už Vokietijos ir 
Italijos. “Post” net editorialą 
tuo klausimu parašė. Sako, už 
sumušimą fašistą Ispanijoj vy
riausia- atsakomingi SSRS or
laiviai ir lakūnai.

Tas laikraštis mano, kad Hit
leriui ir Mussoliniui Sovietai 
užpylė šalto vandens ant nuga
ros.

Vyriausias fašistų 
galva Ispanijoj yra 
Franco, o generolas 
Flaupel, turįs ilgą ir 
militarinę karjerą.

Flaupel jau 1910 metais pri
slopinimo Kinijos

armijos 
ne gen. 
Wilhelm 
kruviną

iki 1907 metų, jis 
Epp slopino Afri-

sidėjo prie 
“Bokserių”.

Nuo 1904 
su gen. von
koj kylančius prieš Vokietijos 
jungą hererus ir hotentotus. 
žudymas tų genčių Afrikoj ta
da buvo skaitoma nuožmiausiu 
žygiu visoj kolonijų vergimo 
istorijoj.

Flaupel paskui komandavo 
“Freikorpusą” ir brutaliai slo
pino darbininkus Centralinėj 
Vokietijoj, Bavarijoj ir Ruhr 
distrikte.

Jis dalyvavo “puče” su Kapp 
ir Lutwitz.

Jis buvo natūralūs Hitlerio 
vadovybei asmuo.

Jis dabar stovi už gen. Fran
co pečių ir yra Vokietijos at
stovu fašistų valdžiai Ispani
joj.

Morokkoj nespėjama slopinti 
sukilimų prieš Ispanijos fašis
tų diktatūrą. O tai reiškia, kad 
ne tik užsidaro resursai fašis
tams maurų kareivių gauti, bet 
dar reikia siųsti armiją slopi
nimui kylančių žmonių.

Generolui Franco, rodos, ar
tinasi Kolčako likimas.

Kaip lengvai tada atsikvėps 
Ispanijos liaudis.

CIO ir Connecticut’e smar
kiai veikia. New Britaine, sa- 

• ko, stebėtinai smarkiai organi
zuojasi darbininkai j unijas.

Mūsų organizacijom reikia 
dabar juo labiau budėti, koo
peruoti unijų organizavimo 
darbe, o su tuo kils ir lietuvių 
darbininkų visos organizacijos.

Conn, valstijoj mūsų veiki
me tie patys trūkumai, kaip ir 
kitur, tik dar kiek ryškesni. 
Stoka konkretumo. Yra daug 
nerangumo.

Gali agituoti kiek nori, kad 
nauji nariai stotų į organiza
ciją. Ir gali būti norinčių sto
ti, vietiniai visuomet pataria 
“ateiti j sekanti susirinkimą”.

Atrodo, kad tūli draugai vis
ką nori ant toliau atidėti, kaip 
tai spiriasi nuo atlikimo darbo 
tuojau. >'

• O atidėlioti tik sirgimą užsi
moka.

“Laisvė” čia plačiausia skai
toma, įtekmingiausias visų lie
tuvių laikraščių.

Stilsono-Strazdo laikraščio 
tik Bridgeporte vienas atnešė 
ir veltui siūlė susirinkusiems; 
kitur jau ir pėdsako nelikę.

Geriausiai pavykusiom pra
kalbom Conn, valstijoj bene 
buvo Waterbury ir Torringtone. 
New Havene prastai rengėsi. 
New Britain retai kada pavyk
sta geriau. Bridgeporte išėjo 
vidutiniai.

Keliose vietose įstojo Parti- 
jon naujų narių.

Torringtone galima sutverti 
skaitlinga ALDLD kuopa, tik 
reikėtų gerai padirbėti. Ten su
siorganizavo skaitlingas choras

No. 86 Felephone STagg 2-3878

KAPITALO PROFESORIAI
GINA TEISMO SAUVALĘ
Washington. — Senatinėj 

teisių komisijoj .pereitos sa
vaitės gale kalbėjo eilė at- 
galeivių profesorių prieš 
prez. Roosevelto planą, rei
kalaujantį pataisyt Vyriau
sią Teismą: įstatyt į jį šešis 
jaunesnius, pirm eiviškes- 
nius teisėjus. Yale Univer
siteto senis prezidentas J. 
R. Angell išvadino Roose- 
veltą “politiniu apgaudinė
toju.” Prieš Roosevelto pla
ną taipgi šnekėjo Notre 
Dame Universiteto profeso
rius Wm. M. Cain ir keli 
kiti didžiojo kapitalo tar
nautojai iš aukštųjų apšvie- 
tos įstaigų. Jie gynė dabar
tinę Vyriausio Teismo sau
valių, vadindami jį “laisvės 
saugotojum.”

Bet Roosevelto rėmėjai 
tvirtina, kad jo siūlomą pa
taisymą Vyriausio Teismo 
priims ne tik didžiuma kon- 
gresmanų, bet ir senatorių.

Rumunų Karalius Išvi
jo Savo Broli Nicholą
Bucharest, Rumunija. — 

Kunigaikštis Nicholas, Ru
munijos karaliaus Carol’io 
brolis, bal. 9 d. tapo išvytas 
iš savo šalies ir atimta iš jo 
karališka giminystė.

Nicholas buvo patronas 
fašistų “geležinės gvardi
jos” ir, matomai, planavo 
nuverst Carol’į nuo " sosto. 
Bet del svieto akių karalius 
Carol panaudojo kitą prie
žastį,—kar jo brolis Nicho
las “pažemino” karališką 
veislę, apsivesdamas su per- 
siskyrėle gyvanašle Savea- 
nu. Nors pats karalius gy
vena su gyvanašle Magda 
Lupescu.

Sušaudė 75 Gilinus Raupuo
tus; Šaudysią ir Aklus
Yeungkong, Chinija. — 

Kareiviai, pagal vyriausy
bės įsakymą, sumedžiojo ir 
sušaudė 75 chinus, sergan
čius “nepagydomais” rau
pais (leprosy). Kwantungo 
provincijoj. Valdžia nepa- 

į rūpina tinkamų kolonijų to
kiem raupuočiam ir šaudv- 
mu saugoja, kad jie savo li
ga neužkrėstų kitus. Varo
ma kampanija šaudyti ir 
aklus.

iš čiagimio jaunimo. Mokina jį 
Klemensas Strižauskas, iš Wa- 
terburio.

Abelnai prakalbos šį sykį ge
riau išėjo kaip pirmiau, kai čia 
važinėjau. Ispanijos klausimas, 
CIO darbas, streikai, matomai, 
budina daugiau lietuvių.

Komunistų Partija kur kas 
geriau veikia, labiau žinoma 
dabar, čiagimių lietuvių irgi 
yra Partijoj.

Yra daug gerų simpatikų, 
kurie tačiau organizacijom ne
priklauso. Jie sako, ir taip re
mia darbininkų judėjimą.

Jiems reiktų atminti štai 
kas: Jei visi būtų tik rėmėjai, 
tai nebūtų kas remti, nes nebū
tų darbininkų organizacijų.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Balandžio (April) 12, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII

Vokietijos Karininkai 
Taipgi Kovoja Prieš 
Hitlerio Diktatūrą

Naujoj “Vokiečių Laisvės Partijoj” Veikia prieš Hitlerį 
Katalikai, Protestonai, Socialistai, Buvę Naziai ir Kiti

Berlynas.—Per paštą ir 
kitais keliais tapo plačiai 
Vokietijoj paskleistas mani
festas “Vokiečių Laisvės 
Partijos,” kaip pranešta 
bal. 9 d. Manifestas šau
kia “visus ištikimus vokie
čius” paliuosuot Vokietiją 
nuo nazių viešpatavimo ir 
reikalauja leist patiems pi
liečiams nubalsuot, ar Vo
kietija turi dalyvaut kare 
prieš Ispanijos valdžią, kaip 
kad dabar dalyvauja.

“Laisvės Partijos” ma
nifestas sako, jog Vokieti
jos kariavimui prieš Ispa
nijos respubliką karštai 
priešinasi generolas Wer
ner von Fritsch, Vokietijos 
armijos štabo galva; buvęs 
karo laivyno komandierius 
admirolas Richard Feers- 
ter ir milionai kitų vokie- v • cių.

Manifestas skelbia, kad 
“Laisvės Partijos^ nariai 
susidaro iš protestonų, dau
gelio buvusių nazių, taipgi 
iš socialistų, demokratų, 
karininkų ir iš įvairių pro-

fesijų ir klasių žmonių.
“Laisvės Partija” savo 

pareiškime parodo, kaip na
zių valdžia pažemino Vo
kietijos universitetų moks
lą pasaulio akyse ir pablo
gino gyventojams būklę. Ši 
partija šaukia kovon prieš 
ekonominę nazių diktatūrą, 
kuri “griauna Vokietijos 
prekybą, išplėšia žmonėms 
sviestą ir brangina duonos 
kainas.”

Kovokime prieš Vokieti
jos pramonės ir biznio ati
davimą milžiniškiem trus- 
tam. Padarykime' vietą 
kiekvienam žmogui, smul
kiam biznieriui ir krautuv- 
ninkėliui.

“Vokiečių Laisvės Parti
ja kovoja už teisingas algas 
visiem darbininkam.

“Vokiečių Laisvės Parti
ja stoja už apsaugą kiekvie
nai tikybai.

“Vokiečių Laisvės Partija 
reikalauja kiekvienam vo
kiečiui laisvės išreikšt savo 
nuomone gyvų žodžių ir 
spaudoj.”

SUNKIAI BAUS VERMONTO 
STREIKIERIUS SĖDĖTOJUS
Montpelier, Vermont. — 

Valstijos gubernatorius Ai
ken pasirašė seimelio nuta
rimą bausti streikierius sė
dėtojus iki 2 metų kalėjimo 
ir $1,600..

Premjeras Hepburn Laužy
siąs Kanados Auto. Dar

bininkų Streiką

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Dienraščio XIX

"Laisvės” Bendrovės 
Šėrininkų Konvencija 
Atstovinga ir Veikli
Suvažiavo Šimtai Delegatą iš Labai Plataus Ploto; Daug 
Pasveikinimą su Aukomis nuo Organizaciją ir Pavienių

Žiaunai Ištaškė Be-
{ • I > ■

darbius Sėdėtojus iš 
Gubernatoriaus Ofiso

' Columbus, Ohio.—50 spe
cialių šerifų išmušė 68 be
darbius sėdėtojus iš guber
natoriaus Davey’o raštinės 
priekinio kambario. Jie ten 
sėdėjo tris dienas ir naktis, 
reikalaudami paskirt dau
giau pinigų bedarbiams 
šelpti.

Vienas bedarbis tapo pa
vojingai primuštas, kad li
ko nugabentas į ligoninę. 
Keli kiti vyrai ir moterys 
taipgi kruvinai apdaužyti 
“spešialų” buožėmis. Kele
tas areštuota, tarp jų ir 
Ben Gray, pirmininkas 
Ohio Darbininkų Susivieni
jimo.

Tie “sėdėtojai” buvo be
darbių delegatai iš 20 Ohio 
apskričių.

Japoną Lėktuvo Rekordas
London.—Japonų laikraš

čio “Asahi” lėktuvas f-Ka
mikaze” per 94 valandas ir 
18 minučių atskrido 9,900 
mylių iš Japonijos sostinės 
Tokio į Londoną, bal. 9 d. 
Jis atvežė du politikierius 
dalyvaut Anglijos karaliaus 
Jurgio karūnavime. Skrido 
su apsistojimais taip, kad 
lėktuvas ore išbuvęs tik 50 
valandų. Tai esąs rekordinis 
tolio-greičio skridimas.

Washington. — Amerikos 
karinio orlaivyno manev
ruose Californijoj gegužėje 
dalyvaus 244 armijos lėktu
vai.

SSRS vėl Reikalau ja 
Ištraukt' Mussolinio

Armijas iŠ Ispanijos
London. — Sovietų amba

sadorius Ivan Maiski bal. 
9 d. vėl pareikalavo, kad 
Mussolinis ištrauktų savo 
armijas iš Ispanijos. Su tuo 

; reikalavimu kreipėsi į lordą 
Plymouthą, pirmini nką 
tarptautinės b e pusiškumo 
komisijos.

Sovietų ambasadorius pa
reiškė, kad jeigu Mussolinis 
ir toliau atsisakys kalbėtis 
apie Italijos armijų ištrau
kimą iš Ispanijos, tai turės 
būt sušauktas specialis 
tarptautinės komisijos po
sėdis tuo klausimu ir komi
sija turės paskirt laiką ga
lutinam Mussolinio atsaky
mui.

Mirė 140 Metą Moteris
Guatemaloj, Centralinės 

Amerikos respublikoj, per
eitą savaitę mirė 140 metų 
amžiaus senė Alejandra 
Garcia. Pirmesnis amžiaus 
ilgio rekordas Guatemaloj 
buvo 114 metų.

Dar Tebėra apie 10 Milioną 
Bedarbių Amerikoje

W ashington.—xTungtinėse 
Valstijose dar tebėra 9,- 
933,000 bedarbių, sako šios 
šalies žemdirbystės sekre
torius Wallace. Vienas iš 
kiekvienų keturių galinčių 
dirbti dar neturi darbo.

Toronto, Canada. — Šios 
provincijos ministeris pir
mininkas Hepburn piktai 
atsisako prisiimt atstovus 
nuo Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komiteto (CI- 
O) į derybas delei darbinin
kų streiko baigimo prieš 
General Motors automobi
lių fabriką Oshawoj. Hep
burn juos vadina “sveti
mais agitatoriais.” Jis mo
bilizuoja raitą ir .pėsčią po
liciją prieš streikierius.

Nepraleis! Mussoliniui 
Ginklų iš Amerikos!
Wash ington. — Senato

rius G. P. Nye iš North Da
botos reikalauja nepraleist 
jokių ginklų'-nei kitų karo 
reikmenų Italijai iš Ameri
kos. Jis faktais parodė, 
kaip Italija kariauja prieš 
teisėtą Ispanijos valdžią. 
Taigi pats Amerikos bepu- 
siškumo įstatymas diktuoja 
sustabdyt karo reikmenų 
praleidimą Italijai.

Bet Key Pittman, pirmi
ninkas kongresinės užsienių 
reikalų komisijos, bal. 9 d. 
lošė veidmainio rolę, pasa
kodamas, būk “dar neįrody
ta,” kad Mussolinis kariau
ja prieš Ispaniją.

i' ------------------------------------

Francija Nuteisė 13 Ameri
koną Ispanijos Liuosnorią
Perpignan, Francija.—Už 

bandymą nuvažiuot per 
Franci ją į Ispaniją karan 
prieš fašistus liko nuteista 
13 jaunų amerikiečių, tarp 
kurių yra vienas lietuvis. 
Jiems skirta 20 dienų kalė
jimo. Bet kadangi jie buvo 
per 15 dienų įkalinti iki tei
smo, tai dabai* turės atsė- 
dėt kalėjime tik 5 dienas. 
Apart amerikiečių, taip pat 
nuteista ir 12 kitų šalių pi
liečių.

Bal. 9 d. ties Perpignanu 
suimta dar 6 amerikiečiai, 
kurie automobiliu važiavo 
Ispanijon, sakoma, kaipo 
savanoriai kariauto jai 
prieš fašistus.

H. FORDO BLOFAS
Detroit, Mich. — Auto

mobilių fabrikantas Henry 
Ford blofina, būk jis tiek 
pakeisiąs savo darbinin
kams algas, kad Industri
nių Unijų Komitetas “nie
kad negalėsiąs” juos iš- 
šaūkt streikam

San Martin’e, Meksikoj, 
per susikirtimą tarp Darbo 
Konfederacijos unijistų ir 
F.R.O.C. narių prie audyk
los užmušta 8 ir sužeista 20.

Pittsburgho, 
E a s t o n o, 
Wilkes-Bar- 
Inkermano, 

L o w e 1 Ii o ,

Brooklyn, N.Y., balandžio 
11.—Į “Laisvės” Bendrovės 
šėrininkų konvenciją,Grand 
Paradise svetainėj, suvažia
vo šimtai delegatų iš toli ir 
arti. Dalyvauja šėrininkai 
iš Chicagos, 
Philadelphijos, 
Binghamtono, 
re, Pittstono, 
Waterbury’o,
Lawrence’o, Bostono, Mon
tello, Norwoodo, Worceste- 
rio, Patersono, Hudsono 
(Mass.), Baltimorės ir dau
gelio kitų vietų, nekalbant 
apie skaitlingą atstovybę iš 
Brooklyno, New Yorko ir 
plačios apylinkės.

“Laisvei” einant spaudon, 
atvyksta vis naujų šėrinin- 
kų-delegatų. Pati jau pra
džia rodo, jog tai labai at- 
stovingas, gyvas šio dien
raščio dalininkų suvažiavi
mas.

Yra daug sveikinimų su 
aukomis nuo organizacijų, 
kolonijų ir atskirų draugų. 
Vien;įš Chicagos gauta svei-

Ispanijos Liaudiečiai 
Veja Priešus Lauk iš 
Madrido Priemiesčių
Madrid. — Ispanijos liau

dies armija, neatlaidžiai 
bombarduodama f a š i stus 
mirtina ughim kanuolių, 
tankų ir kulkasvaidžių, nai
kina priešus ir laužia juos 
atgal visuose Madrido prie
miesčiuose. Beveik visai 
apsupo trejetą tūkstančių 
fašistų Universiteto Mieste. 
Liaudiečiai atmetė priešus 
dar kelis šimtus jardų atgal 
Casa de Campo parke ir iš
vijo juos iš svarbių pozicijų 
rytiniame šone Manzanares 
upės. Valdžios milicija tuoj 
apsidrūtino atimtuose iš 
priešų punktuose. Respu
blikos artilerija be paliovos 
bombarduoja fašistus Agui
la kalvoj. Skina ten prie
šus ir valdžios lėktuvai.

Artilerijos kova del vienų 
kapinių strateginėj kalvoj 
išnešė oran daugelį grabų 
ir paminklų.

Kautynės dažnai veda
mos rankinėmis granatomis 
ir durklais, vejant fašistus 
iš pozicijų. Prieš juos, be 
kitko, veikia ir desėtkai 
respublikos tankų.

Spėjama, kad trijų dienų 
mūšiuose Madrido fronte 
užmušta 3,000 iki 4,000 ka
rių iš abiejų pusių.

Cordobos frontan, pietuo
se, atsiųsta dar daugiau 
Mussolinio kareivių. Ita
lai tame fronte sudaro tpis 
ketvirtadalius visų fašistų. 
Respublikos 
čiaus, juos

armija, 
tebelaužia

ta- 
vis

kinimas su $109 auka, iš 
Pittsburgho — $31; taipgi 
atėjo aukų iš Eastono ir ki
tų vietų.

Draugų šėrininkų ūpas 
puikus, nuotaika draugiš? 
ka, gyva ir veikli: pasitikį 
savo dienraščio revoliuci- 
niai-liaudiška ateičia ir pa-1 
siryžę nuoširdžiai pasidar- 
buot, idant “Laisvę” pasta
tyt dar tvirtesniais pagrin
dais, vis gerinant jos turinį, 
techniką ir skleidimą pla-* 
čiausiose Amerikos lietuvių 
darbo miniose.

Anglijos Karo Laivą Blokada 
prieš Fašistus Šiaurėj

London.—Ispanijos fašis
tų karo laivai pastojo kelią 
keturiems Anglijos preky
biniams laivams, vežusiems 
maistą į Bilbao, šiaurines 
Ispanijos prieplauką, kaip 
pranešta bal. 10 d. Anglų 
laivai tąda sugrįžo į Fran
ci jos pakraštį.

Anglijos valdžia .pasiuntė, 
savo karo laivus “flood” iC 
“Shropshire” aurinėsC 
Ispanijos vandenii, idant; 
apsaugotų Anglų brekyboš! 
laivus nuo fašistų; Tuosdj; 
vandenyse jau nuo j pirmiau! 
buvo keturi Anglijos kaii-” 
niai laivai-draskūnfti. Mą-T 
noma, kad Anglija įves Jū
rinę blokadą prieš fašistu 
karo laivus, kurie bando tie- 
praleist net maisto krovinių 
į Ispanijos liaudiečių uostą 
Bilbao.

Respublikiečiai Ima Viršą 
Šiaurinėje Ispanijoje

Hendaye, Franci j a. — Is
panų fašistai buvo pasklei
dę gandus, būk Ispanijos* 
Baskų liaudiečių vyriausy
bė ruošiasi apleist Bilbao ir 
persikelt į Gijoną, Santan
der į ar kitur. Bet Baskų 
provincijos valdžia tatai 
griežtai užginčija, ir sako, 
kad liaudies milicija jau 
ima viršų ant fašistų, kurie 
desperatiškais š t u r m avi
mais stengiasi prasimušt į 
Bilbao.
FAŠISTŲ PRANEŠIMAI
H e n d a ye, Franc. — Is

panijos fašistų komanda ba
landžio 10 d. pranešė, kąd 
jie jau prasilaužę į Duran
go priemiesčius, už 16 mįs
lių į pietų rytus nuo Bilbaji.

S p r i n g f i eld, Mass. 
Westinghouse Elektr. kom
panija pakelia algą 5,700 
savo darbininkų tiek, kąd 
jie per metus gausią $89p,- 
000 daugiau.

tolyn atgal, linkon 
bos.

w.u
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Ir Neregiai Pradeda Pamatyti
Streikų bangon, kuri eina per visą ša

lį, įsivelia ir neregiai. Šiuo tarpu New 
Yorke streikuoja t. v. Bourne Work
shop dirbtuvės neregiai darbininkai. Jie 
ten dirba šluotas ir kitokius dalykus. 
Jie paskelbė sėdėjimo streiką, reikalau
dami pripažinti uniją, pakelti algas ir 
pagerinti darbo sąlygas.

Labai svarbu, kad ir neregiai (fiziolo
giniai) darbininkai ekonominiai ir poli
tiniai mato neteisybes ir prieš jas skel
bia kovą drauge su kitais darbininkais!

1,481 Užmuštų
United Press agentūra skelbia, kad 

nuo lapkričio mėn. 7 d., 1936, iki šiol fa
šistai, bebombarduodami Madrido mies
tą, nužudė 1,491 asmenį. Be to, 3,502 
asmenys buvo sužeisti, 430 asmenų din
go be žinios, ir 98 budinkai tapo sunai
kinta fašistų bombomis.

Tai milžiniški nuostoliai, atsižiūrint į 
tai, kad jie padaryti tik vienam mieste, 
ir neįskaitant tų, kurie krito (iš abiejų 
pusių) Madridą bandydami užimti ir jį 
apginti.

Kai Ispanijos karas.su fašistais pasi
baigs, be abejo, nuostoliai bus pasibai
sėtini.

Bet kas dėl to kaltas? Fašistai! Kal-
ti ne tik Ispanijos fašistai—generolai, 
dvarponiai, dvasiškija ir kt.—bet juo la
biau kalti Italijos ir Vokietijos fašistai, 
kurių ginklais, kurių amunicija karas 
yra vedamas.

Betgi nepaisant tų nuostolių, kuriuos 
Madrido miestas panešė, fašistai Ispani
jos sostinės negalėjo užimti. Per suvirs 
penkis mėnesius jie dėjo dideliausių pa
stangų miestą paimti, bet veltui. Loja- 
listai jiems yra neįkandamas riešutas. 
Lojalistai, mat, žino, kad jeigu šiandien 
fašistai laimėtų, tai Ispanijai tektų gy
venti juodžiausi laikai ir šimtai tūkstan
čių geriausių darbininkų būtų išžudyta.

• Dėlto Ispanijos žmonės taip pasirįžu- 
siai, taip didvyriškai ginasi nuo fašistų.

Šiuos žodžius rašant, lojalistai pliekia 
fašistus visais frontais. Smagu!

Ką dabar pasakys tie plepalai, kurie 
skelbė, būk Madridas jau patenkąs fa
šistams ir būk demokratinė Ispanijos 
valdžia baigiama nuversti? x

kaip jie šiandien nusistatę, su savo da
bartine organizacija, vargiai galėtų stOr 
ti su suvienyta darbininkų klase į kovą 
prieš reakcinius elementus. Liberalų 
vadai, mat, yra labai dešinus, dešinus 
tiek vidujinėj, tiek užsieninėj politikoj. 
Jie yra imperializmo šalininkai; jie grie
žti priešai nacionalizavimo bankų, etc. 
Bet, Laski mano, jei tik darbininkų kla
sėj įvyktų apsivienijimas, tai labai daug 
liberalų šalininkų stotų su Darbo Parti
ja. Tik suvienytomis pajėgomis toji par
tija galėtų laimėti šalies rinkimus ir pa
imti valdžią į savo rankas.

Anglijos žmonės neapkenčia Baldwino 
valdžios. Jiems ypačiai nepatinka jos 
užsieninė politika. Jie nori pakaitų. Jei 
tik Darbo Partija atsistotų apvienyta 
ir su gera programa, tai dauguma bal
suotojų ją paremtų.

Prof. Laski kalba teisingai. Tik klau
simas, kaip Darbo Partijos vadovybę 
priversti pakeisti jos reakcinę politiką ir 
stoti už darbininkų klasės apvienijimą?!

Urugvajaus Lietuvių
Reikalavimas

Kova už demokratijos atsteigimą Lie
tuvoj tebeina ne tik Jungtinėse Valstijo
se, bet ir kituose kraštuos, kur tik yra 
lietuvių. Uruguajuj, kaip žinia, lietu
viai darbininkai taipgi sudarė bendrą 
frontą, kuris vas. 21 d.,, š. m., sušaukė 
Montevideo mieste lietuvių masinį mi
tingą paminėjimui Liet, nepriklausomy
bės sukaktuvių. Mitinge dalyvavo apie 
500 asmenų. Padaryti pranešimai. Po 
to priimta sekamo turinio (imam iš ar
gentiniečių “Momento”) rezoliucija:

Mes, Urugvajaus lietuviai darbininkai, 
minėdami 19-kos metų Lietuvos nepriklau
somybę 1937 metais vasario 21 d., sušauk
to} Bendro Fronto prieš karą ir fašizmą 
konferencijoj, dalyvaujant 500 asmenų 
įvairių pažiūrų, vienbalsiai protestuojame: {

(1) Prieš neteisėtu keliu išrinktą 9—10.
V. 36. fašistinį seimą Lietuvoje.

(2) Prieš darbininkų—valstiečių terori
zavimą ir karo lauko teismus—mirties bau-
smes laisvai galvojantiems.

(3) Prieš valstybės iždo eikvojimą fašis
tinės žvalgybos ir juodojo klero išlaikymui.

(4) Prieš išpardavimą valstiečių turto 
varžytinių keliu.

(5) Prieš Lietuvos atstovybių persekioji
mą ir terorizavimą užsieny laisvai manan
čių liet, darbininkų.

REIKALAUJAME:
(1) Leisti Lietuvos liaudžiai išsirinkti 

demokratinį seimą Lietuvoje.
(2) Pilnos amnestijos antifašistiniams 

kaliniams.
(3) Leisti laisvai veikti visoms liaudies 

partijoms ir organizacijoms.
(4) Paliuosuoti valstiečius nuo aukštų 

mokesčių ir anuoliuot skolas.
(5) Atimt fašistinius nagus nuo užsieny 

gyvenančių lietuvių darbininkų.

Puerto Riko Žmonių Balsas
Nesenai šią šalį pasiekė Puerto Rico 

Komunistų Partijos atsišaukimas. Ja-

zmonems

Vatikano laikraštis “Osservatore

ei katalikės klausytų visko, ką skel- 
Vatikano spauda ir pats “šventasis 

as,” tai jos turėtų tupėti namie arba 
įnyčioj ir vaikus perėti bei melstis. 
Jerai, kad< jos ir neklauso!

mano” (“švento tėvo” organas) išstojo 
prieš moterų dalyvavimą sporte. Girdi, 
kai moterys užsiima sportu, tai jos nebe
nori gimdyti vaikų! Jos pradedančios 
nepaisyti šeimos, joms nerūpį namai,

imis dienomis Amerikoje lankosi 
is anglų sociologas, profesorius Ha- 
J. Laski. Jis čia sako lekcijas ir 
šio krašto gyvenimą.

ofesorius Laski mano, kad prieš 
lijos žmones stovi du svarbūs daly- 
sudaryti darbininkų klasės vienybę, 

vienybė turi būti įvykinta tarp 
>o Partijos, Komunistų Partijos ir 
prie sudarymo Liaudies Fronto.
,ski. įsitikinęs, jog Anglijos liberalai,

me aprašoma tie nuožmumai, kuriuos 
gubernatoriaus Winship’o policija ir mi
licija atliko Ponce mieste, verbų sekma
dienį. 18-ka asmenų buvo užmušta ir 
150 kitų sužeista, kai to krašto laisvę 
mylį žmonės suruošė ramią demonstra
ciją!. Tai nuožmumas,' prilygstąs tik 
žiauriausiem žmonijos istorijoj!

Gubernatorius Winship teisinasi, būk 
jis tai daręs apsaugojimui krašto nuo 
sukilimo. Bet puertorikiečiai jokio su
kilimo neruošė, jokių suokalbių prieš 
nieką nedarė, nurodo atsišaukimas.

Atsišaukimas ragina Puerto Rico 
žmones sudaryti Liaudies Frontą ir ko-1 
voti prieš tos rūšies apsireiškimus, prieš 
reakciją. Puerto Ricos žmonės į guber
natorių žiūri, kaipo į savo neprietelių ir 
jie reikalauja kuo veikiausiai jį atšaukti.

Teisingai Puerto Rico žmonės mano, 
kad Jungtinių Valstijų laisvę mylį pilie
čiai galėtų jiems labai daug tame padėti 
pataisyti sąlygas. Jie nori, kad mes ra
gintum (ir tai darytum tuojau) prezi
dentą Rooseveltą atšaukti gubernatorių 
Winship.

Mes gi tą padaryti lengvai galime! Tai 
padekim pavergtiems lotynų šalelės

Kovotojai už Lietuvos 
Laisvę ir Jos Priešai

Mes, Norwood, Mass., Ben
dro Veikimo Komitetas, atsto
vaudamas 7-nias vietos orga
nizacijas, kurios savo duokles 
yra pasimokėję į Lietuvoje De
mokratinei Tvarkai Atsteigti 
Organizacijos Komitetą, krei
piamės su patarimu į centra- 
linį komitetą, kuris randasi 
Chicago, Ill., į apskričius, ir į 
mažesniųjų kolonijų komite
tus, Lietuvos demokratinei 
tvarkai atsteigti.

Buvo pastebėta iš tūlų ko
lonijų atsiliepimų spaudoje su 
reikalavimais, kad Centralinis 
Komitetas Lietuvos Demokra
tinei Tvarkai Atsteigti išleistų 
knygą apie atsibuvusį kongre
są, Cleveland, Ohio. Mums ro
dosi, kad išleidimas tokios 
knygos: Kongresas ir po Kon
gresui labai mažą naudą at
neštų lietuviam darbininkam, 
arba jokios naudos neduotų. 
Jeigu būtų detaliai aprašyta 
kongreso sušaukimas, delegatų 
skaičius, jų visų vardai sura
šyti, tai kokį patraukimą į 
brošiuraitę galėtų turėti skai
tytojas, kuriam visai nežino
mų asmenų, Petrų, Jonų ir Jo
kūbų vardai skambėtų, kaipo 
kongreso delegatų ? Platinti 
būtų sunku, o ir pasipirkęs 
žmogus ne kiek joje apšvietos 
galėtų rast. Tokioje, iš atsibu
vusio kongreso brošiuraitę je, 
galėtume užtikt naudingo tik 
skaitytuose prelegentų refera
tuose ir pasakytose prakalbo
se, tai viskas.

Norwood, Mass., Bendras 
Komitetas duoda sumanymą 
išleist brošiuraitę: Kovotojai 
už Lietuvos Laisvę ir jos Prie
šai. Mūsų manymu, tokia 
knygutė gerai platintus publi
koj, o apšvietos žvilgsniu skai
tytojas daug ko pasimokintų. 
Reikia surinkti medžiagą ko
votojų už Lietuvos laisvę, bū
tent, Lietuvos. Socialdemokra
tų Partijoj, pradedant 1896 
metais iki !1905 m., kur buvo 
reikalauta: sugriauti caro val
džią, ir paraleliai tęsti iki ta
po atgauta Lietuvos nepriklau
somybė. Atgavus nepriklau
somybę, po tūlo laiko ant Lie
tuvos liaudies sprando vėl už
sisėdo lietuviški Muravjevai, 
kurie atlieka Rusijos caro 
pirmtakūnų darbą. Kaip buvę 
kovotojai su carizmu vėl ken
čia nuo lietuviškų žandarų. 
Tai šitokia medžiaga turi būt 
surinkta ir atspausdinta.

Toliaus turi būt sutraukta 
į krūvą visa kamarilė reakcio
nierių, šliaužiojusių apie caro 
sostą, iš kurių šiandien dau
gelis dedasi dideliais Lietuvos 
patriotais. Kaip tai, fašistas t 
A. Smetona, kuris rekomenda
vo prijungti Lietuvą prie tur
tingos caristinės Rusijos. Kaip 
po 1893 m. Kražių skerdynės, 
Romos Popiežius įsakė Lietu

vos kunigams būt ištikimais 
carui Aleksandrui. Kunigų iš 
“Tėvynės Sargo” niekinimas 
Lietuvos Socialdemokratijos ir 
mušimas paklonų ciesoriui. 
Darbai: Praloto Antanavi
čiaus, kunigo Dambrausko, 
Olšausko, Laukaičio, Yčo, Ka
revičiaus, ir daugelio kitų čia 
nesuminėti vardai, kurie troš
ko pasodinti ant Lietuvos dar
bo žmonių sprando vokišką 
karalių Urachą. Ura-patrioto 
R. Karužos pareiškimas: “To
dėl aišku, kodėl mūsų simpa
tijos stovi Rusijos pusėj.” 
(žiūrėk “Tėvynė,” 11, 1915 
m.).

Jeigu Lietuvos laisvės prie
šų rinkinys pasidarytų ir kiek 
didesnis, apie 25c. knygutė, 
tai be jokio vargo ją būtų ga
lima platint tarp Amerikos 
lietuvių darbininkų, kaipo po
litiniai istorišką dokumentą. 
Reik atsiminti, kad panašus 
leidinys būtų plačiai apiman
čios masinės organizacijos, 
apie kurios išleidimą jokios 
abejonės negal būt. Medžiagą 
surinkt gali lengvai pažangių
jų redakcijų štabai, bei atskiri 
visuomenės darbuotojai.

Brošiuraitės išleidimo klau
sime prašome atsiliepti visos 
Amerikos lietuvių kolonijas. 
Ką manote ?

Lietuvos Demokratinei Tvar
kai Atsteigti Bendras Komite
tas,. Norwood, Mass.

Pirmininkas, P. Kručas, 
Sekretorius, Paul Weto, 
Iždininkas, J. Galgauskas.

Susėdom tokion tamsion ka
maraitėm.. Trupucį atsikvėpis 
jos užklausiau:

—Kap dabar pas jumis po- 
lytiniai tfalykai stovi?

—Kokie polytiniai dalykai?— 
Lyg susisarmacinus man atšovė.

—“Vienybės”, brangioji, “Vie
nybės”, dalykai.—Jai patlumo- 
činau.

ŠYPSENOS

Per Velykų šventes visas 
svietelis kiaušinius barškino, 
švenciankas zaživojo ir skendo 
amerikoniškam prabangos gy
venimo smagume, o tuom pačiu 
čėsu Dzūkelis buvo priverstas 
spakainiai ilsėcis vienam be ra
tų senam antanobiliun, ba ne
galėjo svietui pasirodzyc su su- 
pyšusiu overkauciu; o be over- 
kaucio per velykas buvo dar 
šalta.

Bet cik po Velykų, lyg visai 
neseikėtai, pastaikė suseike vie- 
nybietę mergaitę bespaciravo- 
janc apie Lithuanikos Skverą. 
Pabarė ji manį, kad neužėjau 
per--Velykas pas juos; paskiau 
po žodzį kitą apsimainem ir nu- 
sitarėm užeic kur cykioj vietoj 
gražiai pasišnekėc,—užeiname 
vienon lietuviškon institucijon.

—O, tai ne polytiniai, bet po
litiniai dalykai.—Ji man patai
sė.

—Kad regėtai, viskas klojasi 
neblogiausiai. Jeigu ne tas “vie- 
nybiečių” skylimas, tai šiuom 
rozu būtų geriau, kap pirmiau 
kadu buvo.

—O kokis tas skylimas, bran
gioji?—jos paklausiau.

—Tai dar tu negirdėjai, kad 
ponas Klinga rengiasi išlaiscie 
nauju gazietū. Nors jis dar 
gieda tū pacį lietuvišku himnu, 
kū ir Tysliava gieda prieš Sme
tonos Antano abrozą, bet tuom 
pačiu rozu jis užsukis užpaka
lin rankas renka almužną nau
jos gazietos išlaidzimui. Pasak 
mano mamės, ponas Klinga da
ro tep: prieš Dzievū meldžiasi, 
o velniui už uodegos tampo.

—Ar jau daug almužnos su
rinkta del tos naujos gazietos? 
—jos paklausiau.

—Jau metai su viršum, kap 
po viso pasaulio lietuvius ren
kama almužna, ir kap vienas 
lietuvis daktaras raportavo, tai 
jau surinkta 95 centai amer- 
kanckais pinigais.

—O kas bus redaktoriais tos 
naujos gazietos?—suinteresuo
tas paklausiau.

—Mislinama, kad vyriausiu 
redaktorium bus ponas Matuse
vičius, ba toj gazieta gal būt 
bus dzūkiškoj kalboj redaguo
jama; jie, matai, nei vieno žmo
gaus neturi, katras mokėtų 
spravedlyvai šnekėc lietuviškai.

—Tai kap jaučiasi dabar po
nas Klinga?—Vėl pacylėjis pa
klausiau.

—O, žinai, dabar ponas Klin
ga jaučiasi tep, kap jaunamar
tė prieš pirmu nakcį: Jį cik 
džiaugsmo ir baimės šydas gla
monėja. Matai, gazieta išlaiscie; 
tai ne čekeriais pagraicie.

—Nu, o kū sako ponas Tys
liava del tos naujos gazietos?

—Kad tu ragėtai, ponas Tys
liava pradėjo jauseis labai blo
gai; jis turėjo net daktaru pa
šaukė. Daktaras jį apčiupinė
jo, ir jam tep patlumočino:

“Gerbiamas poete, genijau, 
patrijarche, numirusios gazie
tos atgaivintojau, rūkorių čam- 
pione,—man gaila tavęs... tu 
rūpinies perdaug... ilgas adzy- 
nas nemiegi... Tuščiajos tos 
karjeros,--nesirūpink daug! Te
gul arkliai rūpinas ir protauja, 
nes jie turi dzideles galvas!”

—Ant galo daktaras davė po
nui Tysliavai receptū.—Ji atsi
dusus pridūrė.

—O kokis tas receptas, bran
gioji? — nekantraudamas pa
klausiau.

—Nugi daktaras liepė ponui 
Tysliavai stačiam miegoc. Ir 
prie to va kū daktaras pasakė:

“žinai, ponas redaktoriau,

kodėl arkliai visadu būna svei
ki?—Todėl, kad stovėdami mie
ga !”

—Tai dabar ponas Tysliava 
jau stovėdamas ir miega, prisi- 
rišis toilete prie paipų.

—O kap kici reikalai dabar 
“Vienybėje” klojasi? — Užsi- 
rūkis papirosu jos paklausiau.

—Labai puikiai. Anų rozų 
invyko “Vienybės” bazaras; 
buvo užkviesci visi Amerikos 
lietuviai. Prauda ir atsilankė; 
vienū vakaru buvo, rodos, net 
18 žmonių; biznio padarė la
bai daug: parduota tas didžiu
lis Smetonos abrozas ir išlaisto 
vienas galionas vyno an liote- 
rijos.

—O visi vienybiečiai sveiki? 
—neserga niekas?—pasiteira
vau.

—Tai dabar neserga, bet 
anuos čėsus ponas Kruze nu- 
važiavis Konektikut steiti pra
dėjo su antonobilium važiuoc, 
tep kap vajaunas tankas: per 
grebes, arimus ir kelmus, tai 
jam bevažiuojanc per arimus, 
išlindo galva per stogū, ir be- 
lendanc apsilaužė nabagas au- 

rsis, tai ot užtai turėjo gulec 
Įlazarietan apie kelias sutkas.— 
Trupucį nusišypsojus mano 
gražuolė man pasakojo.

Dar būtume gal ilgai kalbė
jęsi, bet palei mus atmaklino 
ton kamaraitėn kokis storas 
ponas;—o jo burna, tai tep kap 
pieningos karvės tešmuo... Ir 
jis atkišis vienū ausį pradėjo 
klausyc, kū mes šnekamės. Tai 
mes pasistojom an dzviejų ko
jų ir išmovėm laukan.

Dzūkelis.

LIETUVOS ŽINIOS
BIRŽAI

Miško Vežėjams Sumažino 
Atlyginimą

Pasitaisius rogių keliui, už 
miško medžiagos vežimą pirk
liai numušė kainą visu trečda
liu; b£t nežiūrint to, kad žmo
gus su arkliu per dieną teuž
dirba iki 10 lt., miško medžia
gos vežti privažiuoja daugybė 
žmonių, taip kad vieną biržę 
miško išveža per dieną (tik 
rąstus). Dėl kai kurio rąsto 
kartais kyla ir muštynės, nes 
kiekvienas nori vežti, o rąstų 
pritrūksta.

UKMERGE

Kazimierine Mugė
šių metų Kazimierine mu

gė Ukmergėje, nors pasitaikė 
ir paprastą dieną (nes ketvir
tadienį), bet gausesnė už per- 
nykščią. Arklių parduoti buvo 
privesta labai daug ir iš toli. 
Buvo net iš Panevėžio. Mano
ma, kad iš viso buvo per 600. 
Pajamų miesto savivaldybė 
turėjo apie 600 lt., pernai gi 
—apie 500' lt. Arklių kaina 
svyravo nuo kelių dešimtų iki 
1000 It.

(Iš “L. Ž.”)

Ispanijos lojalistų vyriausias komandierius, Generolas Miaja (viduryje), 
kamantinėja italą kareivį (kairėje), kuris buvo suimtas mūšiuose ties Gua- 
dalajaros. Nelaisvis paaiškino, kad M ussolinis siunčia italus kareivius neva 
į Ethiopją, bet laivai '‘paklysta” ir atsiduria prie Ispanijos fašistų valdomų 
prieplaukų.

Atideda Karaliaus Valdžios 
Sugrąžinimą Austrijoj

Viena. — Austrijos dikta
torius K. šušnigg sako, jog 
jis norėtų sugrąžint kara
liaus valdžią, bet kad Vo
kietija ir tūlos kitos šalys 
tam priešingos, todėl, kara
liaus sugrąžinimas turėsiąs 
būt toliau atidėtas.

Prisipažino Sudeginęs Ame
rikoniško “Popiežiaus”

Bažnyčią
Zion, III.—Thomas Grif

fith, 19 metų berniukas, pri
sipažino padegęs bažnyčią 
Volivos, kuris vadinasi po
piežium krikščioniškos ap
aštališkos tikybos. Gaisras 
padarė $600,000 nuostolių.

Voliva yra toks tamsū- 
nas, jog dar ir po šiai die
nai skelbia, būk žėmė es
anti ne apskrita, bet plokš
čia kaip blynas.

karas.su
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207 Kovo

$829.81$281.45
1876.00

Kartu $882.39

153

Philadelphijos Lietuvių Žiniai
Laisves” Banketas, Koncertas ir Šokiai

Rengia Visos Philadelphijos Li et. Darb. Organizacijos

Sekmad. Balandžio 18, April212

$562.78

3.00

$425.45

Balansas nuo sausio yra

145

2.60
5.10

Tai 
kad

12.88
1.60
1.00
3.20
4.50

6.00
9.50
1.60

2.25
1.50

190
223

A. Višniauskas, iš Bayonne, N. J
S. Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa.3

12.65
9.10
1.00

11.00
5.00

145
225

7.90
4.70

14.10

86.00
10.50
14.00
2.55

mi
ore

6.30
4.70

34.10
8.00

5.00
10.70
13.80

1.50

40.00 
10.00 
12.30 
4.00

12.80
6.40

1.00
6.00

69.00

10.80
18,20

1.50
5.70
1.45

1.00
4.70

72.50
4.50

13.80
33.70
21.50

78.00
3.98
1.07

50.73
5.00

10.00
2.45

25.00
13.50

8.00
. 9.20

4.45

15.80
22.10

1.50
4.80

14.50
1.00
9.40

1.50
1.00

15.70
3.60

224.93
5.68

10.80
13.60
2.00
7.70

16.30
18.10
4.70 

10.00

4.50
9.50
2.00
9.40
1.50
3.10
7.50

5.00
1.50
7.50
1.60
8.10
3.30

$467.92
414.47

25.11 
1.00

12.20 
5.00 
8.00 
1.00 
3.40 
7.80

19.70

$330.59
562.78

50.00
7.88

20.85 
175.00

6.13

$600.94
747.33

Balansas nuo 1936 m. 
Sausio mėnesį įplaukė

$893.87
425.45

$45.00
2.00
1.59

37.50

kad to 
ten dievą 
“veidmai-

nėra. Nes jeigu, daleiskim, ji; 
būtų, tai tokiais darbais nebū 
tų užsiėmęs.

$1,348.27
518.46

M. Ukneliūte, solistai.
Taipgi dainuos Philadelphijos Lyros Choras

1.60 
168.00

4.10

Kartu 
mėnesį išeigos

Viso išeigų
Sutrauka

ką tik žmogus gali

tuos, 
metu 

būna ne tik 
ir sutrempia- 
Šventą dieną 
savo tėvą ir

Pirmad., Baland. 12, 1937

taip žmonių, 
atgabeno tai 
ei Elėazarą 

pas susirinkimą vai- 
, būtent pagriebtuo- 

išplėštąją ge-

į kitus 
galėda- 
nuo tų 
jisai vi- 

nu- 
būdu;

Rusų Balalaikų Orkestrą
Dainuos Shenandoah Mainierių Kvartetas, 

duos duetų ir solų.
Nelė Statkevičiutė, iš Philadelphijos

$45.00 
30.00 
34.00

5.00

Viso išeigų
Sutrauka

Balansas buvo 
Vasario mėn. įplaukė

Los Granadinos, ispanų orkestrą; ispanų Popu 
liaro Fronto Choras ir solistai.

Koncerto Programa Bus Įvairi ir Graži

Oslo, Norvegija. — Nor
vegijos laivų savininkai pa
siuntė reikalavimą Ispani
jos fašistų vyriausybei, kad 
atmokėtų $250,000 nuosto
lių, kuriuos fašistai padarė, 
užgrobdami norvegų laivus.

Kartu
Sausio mėnesį išeigos

A. Višniauskas, 
baritonas, iš Bayonne, N. J 
dalyvaus šioje programoje

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų; Vakarienė 6 vai 
o Šokiai—7:30 vai. vak.

PIRMĄ SYK TURĖSIME ISPANŲ 
MENININKUS

Gnd Rapids, 
Hartford

Vasario mėn. išeigos

R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius Sakys Prakalbą

už Sausį 
1937 m.
Įplaukos

Miestas Kiek

NEW AUDITORIUM HALL
713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA

Balansas buvo nuo vasario 
Kovo

$467.92
Vasario Mėnesio Įplaukos

—Mary Budzin, Detroit, Mich.
1 A. Velička, B’klyn, N. Y.

— P. Baranauskas, Brooklyn, 
121 Adomaitis, Francija 
123 Geo. Mališauskas, Gary, Ind, 
KVK V. Raila, Toronto, Ont.

24 J. Weiss, Brooklyn, 
138 P. Cibulskis, Maspeth, N. Y.
22 B. Kirstukas, Cleveland, O.

ir per jo 
atliko tuos 

įausius dar-
, kad ne 
bet visas 

dievas

— D. Yokšis, Chester, Pa.
— A. M., Montreal, Canada
212 L. Kirmelienė, Bayonne,
52 J. Ginaitis, Detroit, Mich.
87 J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa
11 J. J. Bakšys, Worcester

KVK V. Raila, Toronto, Ont.
161 P. Vinslovas, Bedford, O.
29 P. Slavinskas, Rockford, Ill. 1.10
84 M. Semėnas, Paterson, N. J. 3.00

— J. Kazlauskas, Hartford, 
31 J. Venckus, Mexico, Me. 
69 P. Gaven, Lethbridge, Alta 
43 J. Daugird, Wilkes Barre
37 S. Penkauskas, Lawrence,

— P. Žukauskas, Kirkland Lake
Ontario, Canada

2 B. X. čiuberkis, So. Boston, 20.25
71 A. Mazukna, B’water, Mass. 14.10 

150 K. Statkus, Chicago, Ill.
— A. Jocius, Jackson Mines, 

Ontario, Canada
— W. Šimkus, Chicago, Ill.

75 J. J. Ynamaitis, Union City, 
Connecticut

68 Anna Giraitis, Hartford, 
92 J. Katilius, Cicero, 111.
38 D. P. Lekavičius, Findley

ville, Pennsylvania
236 M. Yanavičiene, Washington

Anglijos penki didžiausi šarvuočiai sukoncentruoti Gibraltare, Viduržeminėse Jūrose. Mat 
Anglijos valdininkai, nors ir pritaria Ispanijos fašistams, bijo, kad pastarieji “neiššoktu ii 
ribų” ir nepastatytų pavojuje Anglijos viršenybę tose jūrose.

$600.94
Kovo Mėnesio Įplaukos

—S. Penkauskas, Lawrence
7 S. Senkus, Springfield, Ill.

64 J. Julius, Moline, 111.
85 A. Raskow, Haverhill, Mass
20 Joe Strale, Binghamton,

Pav. P. A. Jatul, Stoughton, 
Massachusetts

Pav. P. Gricius, Alliancia, O.
131 St. Leesis, Saginaw, Mich.
123 J. Malšauskas, Gary, Ind.
218 Geo. Stakenas, Scotville, 

Mich.
25 J. Jasaitis, Baltimore, Md.

105 Januškevičius, Phila, Pa.
141 Tureikis, Phila, Pa.

10 A. Bulauka, Phila, Pa.
— J. Kasputis, Kenosha, Wis.
212 K. Maziliauskas, Bayonne
25, 26, 74, 109, 146 i.r 107 kp. 

aukos
— F. Petronis, Perth Amboy

55 A. Sakalauskas, Brooklyn
— L. Pivariunas, Argentina

16 A. Matulis, Jersey City
J. Griciunas, Phila, Pa.
A. Bartnik, Akron, O.
J. A. Dementis, Chicago
B. Kirstukas, Cleveland, O.
J. Kvietinskas, Racine, Wis. 7.50
P. J. Martinkus, West View 21.00 
M. Pūkis, Los Angeles, Cal. 7.70 
A. Ivanauskas, Southbury,

Conn.
D. P. Boika, Cleveland, O.
J. Pusvaškis, Chester, Pa
A. Višniauskas, Hart, Mich. 1.50
G. Šimaitis, Montello, Mass
A. Gabrys, Chicago
P. Jakštys, So. Boston,
J. A. Dementis, Chicago

JUOS SU 
E 1 ė a z a r o vyskupo 

į abazą, ir šven- 
rūbus ir švento meto 
jo rankoje. Ir jie ve- 

prieš Midianytus, 
Maižiešiui 

nužudė vislab,

Finansine Atskaita
Vasarį, Kovą,

Sausio Mėnesio

Tikrenybėje, kaip visoki die
vai, kurių eibes mini bei ap
rašo ir pats šventraštis, kad 
jie netikri, o tik išsvajoti, taip 
buvo išsvajotas ir žydų (izra
elitų) dievas Jehova. Mokslas 
per tyrinėjimus praeities jau 
gana yra įrodęs, kaip tam tik
rame laipsnyj žmonių išsivys
tymo jų vaidentuvėse tvėrėsi 
dievai. Apie tai, smulkmeniš
kai nuodugniai, išaiškina ir 
priparodo tam tikrose moks
liškose knygose.
Jie Vaduojasi “Dievu” Karų 

Žygiuose

Koks tai baisus, koks pra
žūtingas daiktas yra karas! 
Tai šaltinis visokių nedorybių, 
viso to 
persistatyt bjauraus, pasiutiš
kai žvėriško — karas atlieka. 
Ir tokiais karų kruvinais pa
veikslais nudažyta žydų-krik- 
ščionių šventas raštas, ir, su 
tuo suvelta toks daiktas kaip 
dievas. Juk tas griežtai prieš
tarauja dievo tobulumuj, mie- 
laširdystei, teisingumui.

Vienok biblijos rašėjai die
vą pastatė karų priekyje. Gal 
jie tuomet nė nepamanė, kad, 
laikui bėgant, žmonija susi
pras ir pamatys, jog taip ne
galėjo būti, o tik jų pačių pa
daryta dievas tokiu. Kam gi 
jie jį tokioj rolėj pastatė? 
Tam, idant karo rengėjai, jo 
operuotojai, bei su tuo susiri
šus bažnyčia turėti] kuomi 
vaduotis — teisintis: būk jie 
tuomi tik pildo “dievo valią”, 
kuris siunčia karą baudimui 
žmonių, už neklausymą baž
nyčios skelbiamo dievo žo
džio. Jie sako, reikia kariauti 
už savo šalį: “Ana; ir dievas 
vedė karus už Izraelio tau-

3.00
9.50 
1.00 
1.50

14.10
12.32
9.30

19.60 
10.00

13 B. E. Senkevičienė, Easton 4.50
8 Aps. A. Bubelis, Kenosha, Wis. 5.00

J. Slančauskas, Chicago
D. G. Jusius, Worcester,
M. Pūkis, Los Angeles, Cal. 9.60
J. J. Mockąitis, Bridgeport
J. J. Mockąitis, Bridgeport
N. Astrauskiene, Detroit, 
J. Daubaras, Athol, Mass.
P. Rimkevifth,

68 B. Muleranka,

Viso .įplaukė $414.47
Vasario Mėnesio Išeigos

Sekr. ir knygiaus mėn. alga 
Vajaus reikalui už dovanas-

Raudonos Armijos Alb.
Notariušui už patarnavimą

ALDLD reikalais
Adv. Briedis už patarnavimą 

ALDLD reikalais
Pirkta iš “V.” gramatikų už
ALDLD CK auka jaunuolių

žurnalui
Bankas išskaitė už čekius
Knygų ekspedicijos ir ženkleliai 

raštiniai
Knygų pirkta už
Už telegramas org. reikalais 
Kp. aukos Ispanijos liaudžiai 
Aukos Italijos Kom. Partijai 
Aukos Liet. Kom. Partijai 
Kp. aukos Agitacijos Fondui

19 A. Gabrys, Chicago 10.80 
46 S. Wrubliauskas, DeKalb,

Illinois 4.80
16 J. B. Paserpskis, Jersey City 10.50 

6 Geo. Šimaitis, Montello,
188 A. Varaneckienė, Detroit,
— C. Tensky, Ghent, N. Y.
153 Geo. Augštis, San Francisco
— C. Notman, N. Westminster

P. -Nemura, Cleveland, O. 
Wm. Murphy, Oregon City
J. Blažonis, Lowell, Mass.
H. Strumilienė, Cicero, III.
K. Guzevičienė, Chicago 
P. J. Pabalis, Scranton, Pa.

šiose dykumose visas tas žy
dų pulkas buvo tik piemeniška 
gentis. Jie kilnojosi vieta nuo 
vietos po tas dykumas su savo 
gyvulių bandomis ir šėtromis; 
apart to, mažai ką daugiau ir 
galėjo turėt tokiose sąlygose.

Kada jie buvo prie Sinai 
Kalno, kuris yra pačiam pieti
niam kampe šio pussalio, būk 
tad “dievas” nusileidęs iš dan
gaus debesyj ant viršūnės kal
no, užsišaukęs Maižiešių, da
vė 10 prisakymų, kuriuos visi 
žmonės griežtai turi pildyti.

čia suminėsim bent 
kurie daugiausia karo 
be atsižvelgimo 
peržengiami, bet 
mi. Štai šie: “3. 
švęsk, 4. Godok 
motiną, 5. Neužmušk, 6. Ne
svetimoteriauk, 7. Nevok, 8. 
Nekalbėk neteisiai” (pasta
rasis apima kreivas prisiegas, 
teismų parsidavimus ir viso
kias provokacijas). “10. Nesi- 
savink nieko, kas yra jo” (šis 
apima visokius užgrobimus ir 
visokį išnaudojimą žmogaus 
žmogumi). Girdi, “dievas”, 
griežtai įgrąsino: kas tų pri
sakymų peržengs nors vieną, 
padarys mirtiną nusidėjimą, 
už kurį pateks į “peklds kan
čias !**

Tų Prisakymų Sulaužymas

Ir štai po to neužilgo, gal 
už kelių metų, tas pats “die
vas” prisako žydams surengti 
karą prieš kitus žmones, juos 
^terorizuoti ir sugrobti jų tur- 
t”s. Tai yra, padaryti tą, kuo
mi peržengiama ir sulaužoma 
jo pirma duoti prisakymai. 
Tiesioginiai pačiam šventraš
tyje va kaip pasakojama:

“Ir Ponas Dievas kalbėda
mas su Maižiešiumi tarė: Pa- 
tiešyk vaikus Izraelio ant Mi- 
dianytų, kad paskui susivaly- 
tumbei prie savo žmonių. Tai 
kalbėdamas Maižiešius su 
žmonėmis tarė: išrėdykite gin
klais tarp savęs vyrus abazui 
prieš Midianytus, kad patiešy- 
tų Poną Dievą ant Midianytų. 
Iš kožnos giminės tūkstantį, 
kad iš visų giminių Izraėl į 
abazą siųstumbite. Ir jie ėmė

A. Pipiras, Pittsburgh, Pa.
J. Pusvaškis, Chester, Pa.
A. Wamas, Grand Rapids, 
P. Ruseckas, Scranton, Pa. 10.50 
G. Augštis, San Francisco, 

LDS 76 kp. A. Trejonas, Chic.
19 A. Gabrys, Chicago, Ill.
63 A. Katinas, Bridgeport,

— J. Liaudanskas, Auburn,' Me. 3.00 
68 B. Muleranka, Hartford, 20.70
20 A. Pagegala, Binghamton, 8.00

— A. Apšeigiene, Auburn, Me. 
188 A. Varaneckienė, Detroit 
146 U. Nedvaraitė, Chicago 
Pav. J. Dirvelis, Corona, N. Y

7 S. Senkus, Springfield, Ill. 15.00 
j. Mačiulaitis, Montreal, Can. 3.00

— K. Kilikevičius, Montreal
23 K. Sungaila, New York

5 V. J. Kasparas, Newark 
185 V. Paukštys, Rich, Hill, N. Y, 

L Matulis, Jersey City
K. Maziliauskas, Bayonne, 
V. Paukštys, Rich. Hill, N. Y. 3.10

žmonijos istorija sumargin
ta karais. Kiekvienas tautos- ' 
tautelės bėP feektos dvasiški j a 
niekuomet nebuvo tiesioginiai 
priešinga karams. Jie visuo
met ėjo ir eina išvien su pa-1 
vergimo, išnaudojimo valdžio
mis karo žygiuose. Tie pri- 
maišymai dievų su karais, tai 
pridavimas karžygiams juo 
daugiau pasišventimo, drąsos 
pulti savo priešus — nors tai 
būtų ir nekalti. i

Prisiminus mūsų dienose vė
liausius karus—taip ir metasi . 
prieš akis bjauriausias vaiz
das. Pav., Italijos fašistų už
puolimas ant ramios, nekaltos 
Ethiopijos. Visi žino, koks jis 
buvo žvėriškai banditiškas, 
kriminaliai plėšikiškas. Visa 
plačioji, švaresnioji žmonija 
tuomi bjaurisi! Net tūli kle
rikalų spaudoj panašiai išreiš
kė, kad : “mussolininkų tas pa
sielgimas Ethiopijoje prilygsta 
plėšikams, kurie įsibriauja į 
ūkininko namus, suterioja sa
vininkus, išplėšiant jų turtus.”

O tada matėm, kaip visokiais 
būdais aukštoji Romos katali
kų dvasiškija, moraliai ir ma- , 
terialiai rėmė tą Mussolinio I 
juodmarškinių kriminalybę! 
Apie tai buvo plačiai aprašy
ta pasaulio spaudoj: aprašėm 
ir mes savo spaudoj, tačiaus 
čia pakartosime Milano kar- 
dinoloį pareiškimą, kuris, kal
bėdamas į minią, šaukė: “Die
vas su Italija. Italija su dievu. 
Italija dievo vietininkė, ką Ita
lija daro Ethiopijoj, dievas da
ro,” Gi Italija yra katalikiška 
šalis, tai tokia dvasiškijos pro
paganda fašistus ir taip sužvė
rėjusius stačiai stūmė į pasiu
timą pulti nekaltus žmones.

Suvertimas karo kruviniau
sių darbų ant dievo turėtų ati
daryti akis kiekvienam.

A. Arbačiauskas.

10.70 
6.30 
9.10 
6.10

50 P. Žirgulis, Rochester, N. Y. 10.90 
53 A. Šliekis, Gardner, Mass. 20.6Č 
16 J. B. Paserpskis, Jersey City 3.35 
87 P. J. Martinkus, W. View, 3.10 

188 A. Varaneckienė, Detroit 6.50

93 M. N. Patraitis, Bethlehem 8.80
90 F. M. Madison, Youngstown 9.50

Pav. A. Žeikus, Metuchen, N. J. 1.50
10.00
4.80
3.10

Balansas yra
D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius.
O. DEPSIENfi,

ALDLD CK Iždininke.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Atydžiai skaitant žydų-krik- 
ščionių “šventą raštą”, randi 
daugybę prieštaravimų ten sa
vo pasakymams. Bet mes čia 
paimsime dalinai tik tą, kas 
rišasi su doros bei teisingumo 
reiškiniais, kuriuos, anot bibli
jos, dievas prisakė žmonėms 
pildyti, o visai neužilgo to pa
ties dievo paliepimu tie prisa
kymai tapo sutrempti. Gal kas 
sakys, kad dievas neliepė jo 
prisakymus peržengti, kad jis 
už jų peržengimus aštriai bau
džia. Tai mes čia žemiau tie
sioginėmis ištraukomis iš bibli
jos priparodysim, 
šventraščio rašėjai 
yra padarę tokiu 
niu.”

Kada tai senovėje žydų gen
tis buvo patekus Aigipte ne
laisvėn. Pagal bibliją, tai žy
dus iš ten išvedė Maižiešius 
per Raudonąją Jūrą į Sinai 
Pussalį. Ten jie pūsčiose (dy
kumose) klaidžiojo net per 40 
metų. Kokia žydų padėtis ten 
buvo, tai galima suprasti iš se
kančių geografijos žodžių: 
“Pussalis tas nevaisingas, be
veik nėra čia augmenų, visą 
paviršių užima nuogos uolos ir 
pieskynai, iš augmenų auga tik 
manai, kuriais maitinosi bė
ganti iš Aigipto žydai.”

Taigi ten manai augo, auga 
ir dabar. O šventraštis sako, 
būk dievas stebuklingai iš dan
gaus bėrė manus pavidale 
krušos žydams maitintis. Prie 
to dar girdi ir pulkus putpelių 
atlėkdino iš dangaus jiems del 
mėsos. Tas reiškia, kad dan
gui yra ir medžiaginių daiktų, 
ne vien neužčiuopiamos dva
sios. Kaip gi tas galima sude
rint? Gal koks kunigas teiksis 
paaiškinti.

Žydai Prie Sinai Kalno

[p. Kas prisiuntė
— A. Kandoška, B’water, Mass. $1.00
— Anna Pranovich, Nashua

2 V. Kvietkas, S. Boston,
— F. Valinskis, Rochester,
18 P. Janeliunas, Edmonton, Can. 1.50 

1.25 
1.00 
4.60 

18.40
2.50 
4.60 

50.00 
14.00

iš tūkstančių Izraelio po tūks
tantį kožnos giminės, dvyliką 
tūkstančių šarvuotų abazui. Ir 
M a i ž i e š i us siuntė 
Pinėju, 
sūnumi, 
tuosius 
trimitas 
d ė vaiska 
kaip Ponas Dievas 
buvo liepęs, 
kas vyriškių buvo. Priegtam 
jie karalius Midianytų nužudė 
podraug su jų užmuštaisiais, 
būtent: Evi, Rekem, Zur, Ur 
bei Reba, penkis karalius Mi
dianytų ; Bileamą, sūnų Beoro, 
jie taipojau nužudė kardu. O 
vaikai Izrael pagriebė moteris 
Midianytų ir vaikus: visus jų 
galvijus, visą jų turtą ir visą 
jų lobį jie išplėšė. Ir sudegi
no ugnimi visus jų miestus, jų 
gyvatas ir visas pilis.”

Tik pamislyk, skaitytojau, 
kokios tai nesąmonės: išžudę 
užpultuosius gynėjus, galėda
mi užimti jų namus, miestus, 

įdegino. O patys neturėda- 
namų, skurdo atvirame 
šėtrose, būdose ?

Tame pačiam “švento rašto” 
skyriuje, toliaus pasakojama:

“Ir ėmė visą plėšimą, ir kas 
tik imtina buvo, 
taip ir galvijų. Ir 
pas Maižiešių k 
vyskupą, 
kų Izraėl 
sius galvijus bei 
rybę, į abazą ant laukų Moa- 
bytų, kurie prie Jordono gul 
ties Jeriko. Ir Maižiešius bei 
Flėazaras vyskupas, ir visi vy
resnieji susirinkimo išėjo jiems 
priešais laukan tie abazu. Ir 
Maižiešius supyko ant vyres
niųjų to abazo, kurie vyresnie
ji ant tūkstančių bei ant šim
tų buvo, kurie iš abazo ir ka
ro parėjo. Ir tarė jiems: kam 
jūs visas moteriškes palikote | 
gyvas? Vai, ar ne šitos vaikus 
Izraėl Bilėamo pamokinimu 
nukreipė, susigriešyti prieš 
Poną Dievą, Peorui slūžyjant, 
ir užėjo sloga ant susirinki
mo Pono Dievo? Todėl nužu
dykite vislab kas vyriška yra 
tarp vaikų, bei visas moteriš
kes, kurios su vyrais suėjo ir 
sugulėjo. Ale visus kūdikius, 
kurie moteriški yra, bei kurios 
su vyrais nesusiėjo, nei sugu
lėjo, tuos sau palikite gyvus. 
Ir apsistokite atstu nuo abazo 
septynes dienas visi, kurie ką 
nužudėte, arba užmuštuosius 
pakrutinote, kad atsigriešy- 
tumbite trečiąją bei sekmąją 
dieną drauge su tais, kuriuos 
pagriebtus atvedėte.” (4 kn. 
Maiž. Perskyras 31.)

Gana aiškiai pasakyta, kad, 
tik “devo liepimu 
“galybę” žydai 
baisiausius, bjaur 
bus! Logiškai išeina 
žydai už tai kalti, 
kaltininkas pats 
prieš ką gi jie sugriešijo, 
jiems liepė atsigriešyti ?

Toliaus tam skyriuje 
galo pafeakojama kokias 
žiniškas skaitlines turtų jie iš
plėšė ir kaip tarp savęs dali
nosi — sykiu ir šimtais mote
rų, kurias gyvas jie paliko. 
Net ve kokios begėdystės ten 
nesidrovėta įrašyti, kad tų vi
sų sugrobimų, didelės dalys te
ko ir pačiam dievui. Bet, girdi, 
dievas savo dalis liepė pasiim
ti Maižiešiui, vysk. Elėazarui 
:r duoti levitams..

Gal kas sakys, kad dievas 
tai darė nubausdamas Midia
nytus už jų tikėjimą 
dievus. Tai kodėl jis, 
mas, juos nepakreipė 
dievų prie savęs, juk 
sogalintis? Arba, jei jau 
bausti, galėjo kitokiu 
nesutepiant žmonių rankų, ki
tų žmonių krauju, ir, nesusi- 
teršiant grobiais.

Turint omenyj, kas tai die
vas, jei rimtai apmąstysi čia 
virš parodymus iš “švento raš
to” bei pagal jį, turėsi gauti 
aiškų supratimą,' jog toks 
daiktas kaip dievas, nebuvo ir

Viso įplaukė !

Sausio Menesio Išeigos
Sekr. ir knygiaus men. alga 
“L.” už jubilejaus certifikatus 
Bankas išskaitė už čekius 
“L.” randa už knygas 3 men. 
Bankas išskaitė už čekius 
“L.” už knygų garsinimą. 
Pirkta brošiūrų ir knygų už 
Kom. partijai kuopų aukos 
Ispanijos liaudžiai kp. aukos 
Ispanijai aukos 
“Priekalui”
Auka Liet. Kom. Partijai 
“Daily Workeriui” aukos 
Knygų išsiuntinėjimo lėšos 
Drg. V. J. Senkevičiaus kelionė 

į CK posėdį

Sekr. ir knygiaus mėn. alga 
Kp. aukos Liet, polit. kaliniams 
Kp. aukos Ispanijos liaudžiai 
Kp. aukos Agitacijos Fondui 
Bankas išskaitė už čekius 
Knygų pirkta už 
Knygų ir naujiems nariams žui 

nalo siuntimo išlaidos 
“šviesos” išsiuntimas j užsienį 
Už prenumeratas atmokėta 
Bankas išskaitė už čekius 
Atmokėta ALDLD 84 kp. “L.-” 

bila
Už atspausdinimą 2,000 vokų 
“L.” už atspausdinimą “švie

sos” No. 1, 1937
Knygų pirkta už 
Sekr. alga laike maršruto

5 savaites po $10

79 J. Slančauskas, Chicago
153 G. Augštis, San Francisco

14 O. šemberienė, Minersville
84 V. Prapiestienė, Paterson 

KVK V. Raila, Toronto, Ont.
27 V. J. Valaitis, New Britain 

Conn.
11 D. G. Jusius, Worcester
22 B. Kirstukas, Cleveland, O.
51 J. Rūbas, Middlefield, O.
54 C. Laksmin, Elizabeth, N. J. 16.80
32 J. Didjun, New Haven, Conn. 15.00
63 A. Katinas, Bridgeport 20.00

>« > <♦» >

L. Adomaitis, Francija
P. Nemura, Cleveland, O.
B. Muleranka, Hartford
S. Pechuliene, Sheboygan, 

Wisconsin
17 V. Rugienius, Shenandoah 

Pav. J. Podjun, Luther, Mich.
40 A. Sherbin, Pittsburgh, Pa

236 M. Yanavičiene, Wash., Pa. 10.80
— L. Chielus, Perth Amboy, N. J. 4.00 
207 A. Višniauskas, Hart, Mich. 1.50
— A. Lukavage, Wilkes Barre

J. Putrius, W. Lynn, Mass.
A. Pagegala, Binghamton
G. Biveinis, Climax, Ohio
A. šemberienė. Minersville 

Pav. J. Calvin, Kokomo, Ind.
72 F. B. Lideikis, Great Neck 

212 K. Maziliauskas, Bayonne 
205 K. P. Yokubaitis, Westville

13.90
13.30
9.30
7.50

10.40
90.22
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Puslapis Ketvirtas Pirmad., Baland. 12, 1937

Įvairios Cleveland© Žinios
Iš Mūsų Veikimo; YbUngstow- 

nietei Skistimiėnei padary
ta Operacija; Darbininkų 
Kbvds; Vietos Fašisto Ne- 
siįbionės; Namų Savininkai 
ir Bedarbiai Bendrai Kovo
ja-
ALbLD. 22 kp. nusitarė Se

kančiame susirinkime, kuris 
įvyks 6 d. gegužės, turėti pa
skaitą apie Puškiną, kurią pa
gamino LMS. Paaukavo $1, 
Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
mo išlaidoms ir dienraščiui 
“Laisvei”. Org. d. Lukošius 
prirašė vieną narį.

♦ * *
Tarptautinio Darb. Apsigy- 

nirrio Liet, skyriaus susirinki
me gauti trys nauji nariai ir 
paaukauta Amerikos pol. ka- 
liniatns $2. Drg. Valentą ra
portavo, kad nuo praėjusio pa- 
rengimėlio liko pelno $10.13.

* * *
Bdl. 4 d. ALDLD. 15-to Ap

skričio komiteto susirinkime 
priimta mintis, kad ir kitos 
mūsų Apskr. kuopos pasinau
dotų Puškino paskaita, kuomet 
22-i-a kuopa parsitrauks. Pa
aukauta Pirmos Gegužės ko
mitetui $3 ir išrinkta delega
tas. Taipgi pavesta Moterų 
Komitetui nupirkti d. Skisti- 
mienei (youngstownietei) gė
lių ir aplankyti ją ligoninėje.

♦ * * .
Bal. 3 d. Lietuvių Darbinin

kų Svetainėje, 920 E. 79th St. 
LDS 138 kuopa turėjo gražų 
parėnjgimą-šokius su daugeliu 
svečių. Drg. Mazan tarpe sve
čių gavo nemažai aplikantų į 
LDS. Moterų kuopą, pasidarė 
gražaus pelno. Corlettietėms 
su parengimais sekasi už tad, 
kad jos moka juos surengti. 
Turėtume nuo jų visi pasimo
kinti.

♦ * ♦

Bal. 6. Cleveland Medikalėj 
klinikoj buvo padaryta pavo
jinga operacija draugei Skis- 
timienei iš Youngstowh, Ohio. 
Ji yra LDS. ir ALDLD. narė." 
Kuriems laikas pavėlina, geis
tina ją paguosti-aplankyti. Va
landos skirta lankymui: nuo 
2 iki 4 po pietų. Klinikos li
goninė randasi ant E. 93 St. 
ir Euclid Ave. Linkime veik
liai draugei greitai pasveikti ir 
vėl darbuotis darbininkų kla
sės labui.

♦ « sfs

Ėal. 2 d. čionai mirė Motie
jus Beluckas, kuris gyveno 
1494 E. 173rd St. Buvo 55 m. 
anyžiaus. Paliko moterį ir duk
terį Marijoną. Palaidotas bal. 
5 d. Laidojimu rūpinosi Nik. 
Wilkelis. Velionis buvo tikin
tis ir paėjo iš Lietuvos nuo 
Zapiškio, iš Šakių apskr. Atvy
ko šion šalin 1900. Clevelan- 
de išgyveno 35 metus.

♦ * *
Mal. 7 d. vietos CIO unijų 

komitetas kreipėsi į Clevelan- 
do ADF viršylas su reikalavi
mu, kad Vacuum dalykas bū
tų išrištas taikiu būdu. ADF 
vadai, parodę savo juodą vei- 
dą .teroro akte prieš Vacuum 
dahbininkus ir nieko nepešę, 
gal gi paklausys. Pažiūrėsime.

* * *
Osborn Manufacturing Co., 

1 Hamilton Ave. ir Dill 
ufacturing Co., 804 E.

St., paskelbta sėdėjimo 
kas. Pirmoje streiką ve- 
MESA, o pastarojoj CIO. 
jų išdirbysčių darbininkai 

alauja algų pakėlimo ir 
os pripažinimo. 

♦ * *
levelando 11 liejyklų dar

kai gavo pakėlimą algų 
nuoŠ., 2 c. į valandą. Jei 
panijos nebūtų išpildę 
ininkų reikalavimu—grę- 

streikas. 
♦ ♦ ♦ 
kompanijos* jau su- 

pakelti vežikams po $3 
Gi darbininkai laikosi 

savo originalio reikalavi- 
$6. Manoma, kad laimės.

♦ ♦ *
Karpius vėl aibes nesąmo

nių priplepa apie viską, o la
biausiai apie Ispaniją. Jis ra
šo : “Kovo 29.—Sukilėliai su
griebė arti 50,000 tonų karo 
medžiagos, lojalistų pirktos.” 
“Sukilėliai nuskandino arba 
paėmė 30 valdžios laivų.” Tai 
vis fašistų “laimėjimai” ir 
“laimėjifnai;”

Rašydamas apie TMD, sa
ko: “kas Gyvas Nemirs.” Ar 
ne stebuklai? Karpius tąji sa
vo fašistinę ir “mokslišką išra
dimą” turėtų užpatentuoti. 
Iki šiol visas lietuviškas svietas 
žino, kad TMD mirus ir negy
va raidė. Bet Karpius vis sau 
pliauškia ir tiek. Geriaus būtų 
padaręs uždedamas antrašte 
šiaip apie TMD: Kas miręs— 
negyvens.

Bal. 7 d. didžiulė delegaci
ja, susidedanti iš Mažų Namų 
Savininkų, Workers Alliance 
ir unijų, išvyko į Columbus, 
kad seimelio sesijoje pareika
lauti, kad namų savininkų ir 
bedarbių reikalais biliūs būtų 
priimtas. Nuo lietuvių M. N. Š. 
41 kp. išvyko Eve Simans.

M-ka.

Tacoma, Wash
Auka Dėl Ispanijos Kovotojų

ALDLD 132 kuopa iš savo 
iždo aukauja $5 Ispanijos ko
votojams prieš fašizmą.

Tai jau trečia penkinė iš 
šios mažos lietuvių kolonijos 
dėl šių kovotojų, žinoma, kad 
tai ir nepaskutinė. Ateityje ir 
daugiau aukaūsim iki Ispani
jos darbininkai nusuks spran
dą tam žiauriam fašizmui.

Raginam visas lietuvių ma
žiausias kolonijas remti Ispa
nijos kovotojus, nes jie pasi
rengę užduoti tokį smūgį pa
saulio fašizhiui, kad jis dau
giau nedrįstų žudyti darbinin-

F. Kavaliauskiene.

Youngstown, Ohio.
Serga Gera Draugė

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 9 kp. praneša Cleve
land© kuopoms, kad drg. E. 
Skistimienė iš Youngstown 
randasi Crail Clinic Ligoninė
je, kampas 93 St. ir Euclid 
Ave. Meldžiame jus, nariai 
ir narės, tą draugę aplankyti.

Draugė Skistimienė, kada 
buvo sveika, dirbdavo darbi
ninkų judėjime. Vėliname 
draugei greitai pasveikti.

------ 0------
Balandžio 4 d. įvyko kuopos 

siisirinkimas. Buvo perskai
tytas atsišaukimas del Roy 
Morkaus iš Bulpit, III., 80 kp. 
nario. Nutarta paaukoti $3 iš 
kuopos iždo.

Jau netoli baliūs, kuris 
įvyks balandžio 17 d. pas 
draugus Jaznus, 328 Ward St., 
Niles, Ohio.

------ 0------
APLA. Ž4 kuopos susirinki

mas įvyko balandžio 4 d. Pri
sirašė vienas naujas narys. Su
sirinkimas išrinko T. J. Madi
son delegatu į seimą, kuris 
įvyks gegužės 30-31 dd., 1937. 
Visi pasisakė už APLA. vieny
bę su LDS. Narys.

Washington. — Naciona- 
lė Saugumo Taryba suskai
tė 111,000 žmonių, kurie 
pernai žuvo įvairiuose ne
laiminguose a t sitikimuose 
Jungtinėse Valstijose.

Viena iš kiekvienų 30 šei
myną pernai buvo paliesta 
sužėidimu ar mirčia pėr au
tomobilių nelaimes.

Bordeaux, Franci j a. — 
Franfcūzų vyriausybė sulai
kė Norvegijos laivą, vežan
tį 50 tonų ginklų ir amuni
cijos Ispanijon.

Manytum, kad šis vaizdas iš Amerikos, b et visai ne. Šis paveikslas nutrauktas 
Maskvoj, kur vis daugiau statoma “garadžių” aptarnavimui Sovietų piliečių au-
tomobiliams.

Pralotas Mieliauskas Pasišaukė 
Policiją Vieton Aniuoly Sargy

Parapijonų Bėdos
SCRANTON, Pa. — Mirus 

kunigui Kurui, į jo vietą airių 
vyskupas O’Reilly paskyrė 
pralotą Mieliauską iš Duryea, 
Pa. Kuomi pralotas Mieliaus- 
kas scrantoniečiams yra pra
sikaltęs, aš nežinau. Bet nuo 
dienos, kada Mieliauskas tapo 
nuskirtas į kun. Kuro vietą, 
parapijonys, ypač moterėlės, 
užpikietavo Šv. Juozapo baž
nyčią ir kleboniją, ir jau sa
vaitė laiko, kaip užstoję baž
nyčios vartus su iškabomis: 
“Bile Romos katalikų 
kunigas, bet ne pralotas Mie
liauskas.” Ir tuomi parapijo
nys manė laimėt, ką jie nori iš 
airių vyskupo 0’Reilly‘ės prieš 
Mieliauską. Bet vargšai apsiri
ko, nes vyskupas yra pilnas 
savininkas bažnyčios, tai jis ir 
daro, ką nori, visai nesiskaity
damas su parapijonimis bei jų 
reikalavimais.
Policija Vieton Aniuolų Sargų

Pralotui Mieliauskui atsibo- 
dus laukti, kada atsibos pa- 
rapijonims pikietuoti, jis nu
sprendė eiti per jų galvas. Bal. 
8 dieną pralotas Mieliauskas, 
pasisamdęs penkis valstijos 
kazokus — Troopers, atvažia- 

pikietininkų eilę 
apsis- 
kaip 

žmonių

vo ir per 
įsilaužė į kleboniją ir 
tatęs policija atsisėdo, 
caras į sostą, ant 
sprando.

Kunigai liepia savo pasekė
jams, bile reikale prašyti die
vo pagelbos, ir sako—be dievo 
žinios ir plaukas nuo galvos 
nenukrinta. Vienok patys ku
nigai elgiasi kaip tik priešin
gai. Pavyzdžiui, kad ir pralo
tas Mieliauskas, vieton kad 
pasišaukti dievą į pagelbą, 
kad atsiųstų pulką aniuolų 
sargų, kad jį apsaugotų nuo 
sukilusių parapijonų, tai pasi
kvietė vąlstijos kazokus su 
buožėmis rankose, o ne su šv. 
žvakėmis. Be to, jei be dievo 
žinios ir plaukas nekrinta, tai 
ir tie parapijonys, kurie šir
dingai garbina dievą, nesuki
lo prieš pralotą Mieliauską be 
dievo žinios. Tai kodėl jau 
p. Mieliauskas negali priimti 
tą dievo valią taip, kaip jis 
visada siūlo savo parapijo- 
nims? Bet ne, jis nusispjovė 
ant tos “dievo valios” ir pa
sikvietęs valdiškus “aniuolus 
sargus” ir per smertį kariasi 
žmonėms ant sprando.

Argi ne laikas jums, broliai 
katalikai, prasikrapštyti sau 
akis ir pamatyti jūsų dvasiš
kų vadovų darbus? Jie tik 
jums rodo dangų po mirties, 
bet patys „taisosi dangų ant že
mės gyvi būdami. Argi ne lai
kas jau, kad Jūs tuos savo 
dvasios piemenis pasiųstumėt 
Verčiau ožkas ganyti, o ne jū
sų, dūšias ir tuštinti jūsų kiše- 
nius? Pagalvokit ir pažinkit 
tiesą!

Karklyniškis.

<• ' I

iš

suruošti gerą 
užkviesta

Nugirsta, bet ne aiškiai, 
rengėjų apie arbatos vakaruš
kas, kur yra rengiama per 
ALDLD 39 kp. bal. 18 dieną 
šių metų, kad komitetas dar
buojasi, kad 
programą. Jau yra 
smuikininkė B. Indruliukė, Va- 
lukai—“senis” ir jaunikliai ir 
armonistai broliai Bendžiuniu- 
kai, kurie linksmino per kard- 
partę. Ir kam jie nepatiko? 
Jei taip, tai nėr abejonės, kad 
arbatos pasižmonejimas bus 
geras. Todėl duodu žodį, jog 
aš būsiu, ir ne tik aš, bet ir 
visi, kas tik prijiiučia darbi
ninkiškai organizacijai. O tas 
viskas, sakė, atsibus Darbi
ninkų Centre, 218 Lackawan
na Ave., Scranton, Pa., 7 v. 
vakare.

Pittston^ Pa.

i gyvenimas, o ne
' rl z x r. I r i i 11 zd zx

Dar Taip Nebuvo

Pažangūs rašytojai ir kalbė
tojai tvirtina ir įrodo faktinai, 
kad kada žmonija daugiau 
klimpsta j skurdą, tada ran
dasi didesnė dirva biblijos 
skelbėjams arba ’religijos pa
laikytojams. Kada Pittstono 
miestelyj anglių kasyklų in
dustrija tapo suparalyžiuota 
kone ant 60 nuoš., tai per ke
letą metų pasireiškė skurdas 
tarpe darbininkų ir drūčiai 
atsiliepė ant vidurinės klases, 
t. y., smulkių vertelgų. Kad 
palaikyti minią ramiai ir kad 
ji nesidomėtų geresniu gyve
nimu, ponai griebiasi senų se
niausius įrankius ir naudojas 
jais. Kaip amerikonai, taip ir 
lietuviai yra kviečiami j baž
nyčias per specialius agentus 
misionierius; O tie misijonie- 
riai kala ir kala žmonėms, 
kad tik pomirtinis yra vertas 

: ant žemės, 
žmonės, skurdo spaudžiami, 
jiems įtiki, kad kitaip ir nėra, 
tik vark, o po mirčiai linksmai 
gyvensi ten, kur nors už de
besų.

Mat, tikinčiam lietuviui už
tenka tik tokio misijonieriaus 
prakalbų, bet pas amerikonus 
jau kas kita. Pas juos jau yra 
gerai žinoma, kad Pilypas ir 
Jokūbas gali važinėt su gra
žiais automobiliais, o Čalis ir 
Jonas susirietę stovi ant gat
vių jau per keletą metų be 
darbo, jau ir batai nudėvėti ir 
drabužiai panašūs j skudurnin- 
ką, o kaip darbo nėr, taip nėr. 
Nors valdžia ir duoda šiokią 
tokią pašalpą, bet tas dar ne
reiškia, kad jie gali įsigyti au
tomobiliuką ir važinėti, kaip 
jų vadai kunigai ir šiaip stam
besni vertelgos.

Labai įdomu pasisukus tar- 
be suvargusių darbininkų be
darbių pasiklausyti, ką jie kal
bas. Tankiai girdėsi, kad val
džią turi paimti anglių kasyk

las ir sutvarkyti taip, kad ir 
jie darbus galėtų gauti. Kiti 
tankiai kartoja, kad Sovietų 
Sąjungoje žmonės pradeda ge
rai ir linksmai gyventi. Neku- 
rie puikiai nupiešia dalykus 
apie Sovietų Sąjungą. Jeigu 
ant juoko ir pasipriešinsi jų 
pasakojimui, tai jie imasi nuo 
širdies nurodinėti, kad Sovie
tai ateityj bus teisinga šalis 
dėl visos žmonijos, nes, mat, 
ir dabar gerai rūpinas kiek
vienu, kas ten nebuvęs, net ir 
viešėtojus tinkamai prižiūri.

Užkalbink ir jaunuolius be
darbius ir tie pripažįsta, kad 
šitas siūlymas ir laukimas ne
padarys geresnės ateities šio
je šalyje.

Trejetas dienų atgal pasitai
kė sueit protestonų kunigą. 
Vos tik apsimainėm keliais žo
džiais, tuojaus jis pradėjo bė- 
davoti, kad komunizmas yra 
didžiausias priešas dievo. Jis 
nurodė, kad jeigu komunizmas 

I nebūtų atsiradęs ant pavir
šiaus žemės, tai jaunuoliai bū
tų laikęsi’ daugiau prie baž
nyčios. Jis toliau nurodė, kad 
jo paties parapijonai nekrei
pia domės į Kristų, čia aiškiai 
rodos, kad kunigai ir ministe
rial permato savo ateitį, kad 
gali jiems priseiti savo teisin
gu darbu gyvenimas daryti, 
vietoj rinkti dolerius iš tam
sių žmonių ir poniškai gyventi.

Palaikymui jų smagaus gy
venimo, priseina jiems galvą 
sukti ir darbuotis. Rymo ka
talikai, apart bažnytinių or
ganizacijų, turi ir šiaip drau
gijų. K. C. užsuko mašiną, 
kad atitraukti žmones nuo 
domėjimosi komunizmu. Neuž
tenka, kad jie prakalbose nie
kina baisiausiai komunizmą, 
bet šitam vargstančiam mies
telyj Pittstone jie surado ki
tokį būdą. Kreipėsi prie mies
to valdžios ir miesto valdžia 
sutiko, kad uždaryti krautuves 
ant poros valandų didžiojoj 
pėtnyčioj, ir, be to, sulaikyti 
automobilių judėjimą gatvėse 
per 1-ną minutą, kad pagerbt. 
Bet ką pagerbti? Tą Kristų, 
kuris taip daug sykių mirė ir 
daug sykiu kėlės, bet kurio 
niekas nematė.

Jie bandė padaryti tą patį 
ir Wilkes-Barre, bet ten mies
to valdžia atsisakė pildyti jų 
reikalavimą. Bet jei seksis 
jiems, kaip iki šiol sekės, tai 
jie ateityje galės ir kitokias 
sorkes gatvėje sulošti, galės 
savo tikinčius parapijonus pri
versti ant gatvės keletą valan
dų išklūpėti, bile tik del Kris
taus.

Mano nuomone, darbinin
kai, kad ir katalikai, turėtų 
kreipti daugiau domės į savo 
darbininkų klasės reikalus, kas 
liečia jų pačių gyvenimą, o ne 
duotis save apgaudinėti ko
kiais ten nebūtais dalykais.

Tūlas laikas Pittstonietė “ly
svės” No. 61 rašė apie 5 jau
nuolių kriminališkus nuotikius, 
o “Laisvėj” kovo 29, 1937, 
kokis ten V. Sanatna tik už
meta vienai motinai. Tai kur 

kitos keturios liko ?

Ta šeimyna mums yra labai 
gerai žinoma. Priseina pasa
kyti, kad jie veda švarų šei
mynišką gyvenimą. Aš ma
nau, kad jų ir didžiausi prie
šai negalėtų užmesti ant jų 
šeimyniško ilgų metų sugyve
nimo. Jie veda gyvenimą ne- 
silenkdami nei prieš vieną. Ro
dos darbininkų šeimyna ge
riaus ir negalėtų padaryti. 
(Šeimininkas mažai domisi 
politika, šeimininkė seniau 
buvo daugiau linkus prie dar
bininkų judėjimo, bet dėl ne
žinomos priežasties pasitrau
kė iš judėjimo. Rodos, kada 
kilo nesutikimas tarpe ypatų, 
kada Pittstone viešpatavo ne
susipratimai tarpe, darbinin
kiškų organizacijos draugų, 
tada ji ir kiti draugai pasi
traukė.)

Tegul nei vienas nemano, 
kad ta šeimyna nuleido ran
kas ir nekariavo, kad sulai
kyti tą vaiką nuo visokių ne
dorumų. Jie vedė griežtą ko
vą ir pinigiškai nukentėjo, kad 
tik kaip nors patraukti jį at
gal į tiesų gyvenimą. Matomai, 
kad vaikėzas buvo apsigimęs 
kriminalistu, todėl visas jų 
triūsas nuėjo ant nieko.

Kodėl V. Sanatna tik .tai 
vienai šeimynai taikė tą savo 
patarlę ? Iš visko matos, kad 
V. Sanatna turi kokį nors ypa- 
tišką piktumą ant tų žmonių.

Kada žmogus skęsta, tada 
nelaikąs duoti jam britvą iš
sigelbėjimui. Reikia parodyti 
žmoniškumo, o ne per spaudą 
išeiti ir išmetinėti, tik vien dėl 
to, kad vieno ar kito patarimo 
neklausė. Pittstonietė.

1 ... "T1 . ... ~

A. J. RUKENAS
Lietuvis

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
i General Repairs—Motors 

Overhauled
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
i Telefonas Nebraska 4168

PERMANENT WAVE
STEAM OIL

CROQUIGNOLE
PERMANENT
§5 VERTES

Ekspertai _
Operatoriai qj> • > 

pilnai su šiuo 
skelbimu

Be Mašinos C A 
Permanent r“

Plaukai atgaivinami su 
link originališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.

Įskaitant 
Shampoo

Finger Wave 
ir pakirpimai 

LOngacrc 
5-3278

M M E. VERA
512—5th Av., N. Y., (Ent. on 43rd St.) Suite 307

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.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111.40—1281h St.,
So. Ozone Park, N. Y.

ĮVAIRUMAI
Vienas Bostono kapitalis

tinis laikraštis , laiko save 
tokiu “švariu,” kad nepri
ima net kavos ir akinių gar
sinimų, bet padeda streikus 
laužyt.

Buenos Ayrese, Argenti
noj, esą penkis syk daugiau 
vyrų negu moterų. “Tai ro
jus merginoms,” sako N. Y. 
Post.

Didžiausia Anglijoj žydų 
bažnyčia nepriima į savo 
parapi j onus nė vieno, kuris 
ima palūkanas už skolini
mus.

A.LD.LD. REIKALAI
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

FINANSINĖ ATSKAITA
Komisijos Pareiškimas

Mes ALDLD Antro Apskričio Kon
ferencijos išrinkta komisija peržiū
rėjome ALDLD Centro Komiteto kny
gas už antrą pusmeti—liepos-gruod- 
žio, 1936 metų. Knygas radome ge
rai vedamas ir pilnoje tvarkoje. Ba
lansas nuo 1936 metų ant 1937 metų 
yra $330.59.

Komisija: J. Weiss,
J. Lazauskas, 
J. Kovas.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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 j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ (STAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius Su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių

Hlleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847
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A. Tarasov-Rodinov

PASKUTINIS
Vertė D. M. Šolomskas

CARAS
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s=sa±c Mfc'U.ii,. ■llj..'±±-,T,fcr.'

Cliffside, N. J.

Puslapis Penktas .

(Tąsa)
“Už metų, už dviejų, arba dešimts, bet...” 
Taip, už dešimts metų! Per kovas ir 
kraują priešakyj su Petrogradu. Štai 
prieš mus Petrogradas, štai ir Putilovo 
fabrikai su dideliais keltuvais... Oras 
darosi šiltesnis, saulės spinduliai šviečia. 
Nebus daugiau carų ir, ponų! Visi žmo
nes bus — broliai!

—Pirmyn!... Pirmyn... Pirmyn!
Faraonų Galas

Per šaltą orą prasimušė žvilganti sau
lės spinduliai. Petrogradas, tartum jis 
lekia prie mūs. Aplinkui dundėjimas ir 
barškėjimas kulkasvaidžių ratų, šautuvų, 
rėkavimai ir pasmarkintas kareivių sku
bėlis. Ten milžiniški Putilovo fabrikų 
kaminai atstatyti į dangų, kaip kokios 
kanuoles.

—Tra-ta-ta-ta ... Tra-ta-ta-ta!—už
pakalyj šaudymas ir rėksmas. Vos sulai
kiau įsibėgusį arklį. Žmonės pasileido į 
visas puses. Kaip kurie sugriuvo, kiti 
ant kelių atsiklaupę šaudo. Iš užpakali
nių eilių mus mosuoja. Ore girdisi kulkų 

^zvimbimas, tai nuo Putilovo fabrikų šau
do iš kulkasvaidžių.

t Gal tik kelias sekundas mes stovėjome 
ant plento, o paskui sudavėme arkliams 
į šlapius šonus ir nusiskubinome už py
limo. Arkliai klimpsta sniege, kriokia. 
Aplinkui mus visur tauškia šautuvai. 
Kareiviai iš trečio pėstininkų pulko, pa
tys, be oficierių, susirikiavo į eiles, su
gulė ir perbėgimais puola tą, kas apšau
do iš kulkasvaidžių.

Nejaugi Putilovo fabriko darbininkai 
palaikė mus už caristus ir pradėjo šau
dyti? r #

—Raudoną vėliavą!... Vėliavą čion! 
—kas tai garsiai šaukė. Iškėlė raudoną 
vėliavą dar aukščiau. Greitai ją pasiėmė 
vienas kareivis ir metėsi į puolančių 
eiles. . .

—Likite sveiki, draugai!-—garsiai su- 
| r šuko jis. — Ne veltui' mes Žūsime ir ne 

paskutiniai! — Ir nepaisydamas kulkų
* kaukimo nusiskubino į pirmas puolančių 

eiles.
—Ta-ta-ta-ta!... Ta-ta-ta-ta! — dar 

daugiau patankėjo kulkasvaidžių ugnis 
nuo Putilovo fabrikų.

—Koki gi tai bus darbininkai? Iš kur 
pas juos bus tiek kulkasvaidžių. Žinoma, 
kad tai caro žandarai!

—Draugai, duokite čionai kulkasvai- 
dį!... Kulkasvaidį!

—Ah, gaila, kad kanuolės pasilikę už
pakalyje! *

Kulkasvaidžio vežimas griovy j. Karei
viai sunkiai velka kulkų diržus, o dik- 
Čiausias kareivis kulkasvaidį “Maksimą.” 

. Jis traukia sunkiai, net burną atidaręs, 
jo akys dega pasiryžimu ir pasišventi-

* mu kovai.
—Atsargiau, atsargiau, drauge, o tai 

pakirs jie tau kojas!
Kareivis sunkiai velka, stengiasi kul

kasvaidį pastatyti aukščiau ant sniego 
apneštų gatvekario bėgių. Aš numečiau 
arklio pavadį kareiviui su sužeista koja:

—Palaikyk, nes matai, kad reikalinga 
pagelba.

Priešakyje sniegą raižydamos krinta 
priešo kulkasvaidžio kulkos. Kulkos kau
kia. Pėstininkų eiles kietai prisispaudžia 
prie žemės. Diktas kareivis pargriuvo 
ant žemės, gulėdamas kulkasvaidį vamz
džiu apsuko į priešą ir užvezdinėja. Aš 
šliaužiu prie jo. Gretimai manęs šliau- 

y žia ir kiti kareiviai su kulkų diržais. Vie- 
1 nas iš jų staigiai pakilo, pribėgo prie kul

kasvaidžio, parkrito ir gulėdamas tuo- 
jaus diržą įleido į kulkasvaidžio žiotis. 
Diktas kareivis užvedė ir kulkasvaidis 
piktai sulojo. Prie tvoros matosi sniego 
dulkėjimas.

—Perarti muši, drauge! — šaukiu jam 
šliauždamas prie jo. Jau ir aš prie “Mak
simo.”—Leisk, aš užvesiu!—ir nusitvė
riau už kulkasvaidžio.

Aplinkui trata šautuvų šūviai. Pėsti
ninkai vis šliaužia arčiau ir arčiau prie
šo. Vienas iš jų pašokėjo, rankomis su
mojo ir išsitiesė sniege, šone jo sniegas 
paraudonavo. Du kiti dejuodami nušKatt- 
žė į griovį. Matosi rūstūs ir skausmingi 

' < jų veidai.
Pasukau pagėidaujamon pusėn kulka

svaidį, paspaudžiau rankutę ir vėl jis 
piktai sulojo skaudžiai drebėdamas...

Prisiminė, kaip mokinomės ir kitus iš 
jų mokinome šaudyti... Bet čia ne mokyk
la, o karo laukas... Vėl paleidau kulkas
vaidžio ugnį. Matau, kaip ten prie pat 
fabriko tvoros pakilo tamsios figūros ir 
leidosi bėgti. Leidžiame jiems iš pas- 
kiaus kulkų spiečių.

Pėstininkai jau pakilo ir eilėmis grei
tai, greitai bėga vis arčiau ir arčiau 
fabriko. Mes sulaikėme kulkasvaidžio 
ugnį. Niekas į mus daugiau nešaudo. 
Ties mumis vis daugiau ir daugiau tirš
tėja sukilusių kareivių masė ir griaus
mingas Ura!

Priešai atmušti. Galinga ir plati žmo
nių upė vėl plaukia į Petrogradą. Paki
lau nuo kulkasvaidžio. Kareiviai ir vėl 
jį velka į vežimą.

—Dar jis bus reikalingas!—sako dik
tas kareivis. Apvedžiau akimis aplin
kui, ten ir šian matosi aiškiai raudoni 
skivitai—žymes naujų žaizdų ir aukų 
kare už žmonijos laisvę.

Greitai begu į pirmąsias eiles, ten gre
ta pirmųjų šokinėdamas eina mano ark
lys.

Iš Dirbtuvės Darbininkų 
Gyvenimo

Pačioj Cliffsidėj nesiranda 
jokios išdirbystės dirbtuvės. 
Dirbtuvės randasi Edgewater, 
N. J., šalia Cliffsidės. Čia ran
dasi daug dirbtuvių, bet darbų 
labai sunku gauti. Darbai 
prasti. Darbininkai neorgani
zuoti. Nėra jokios unijos. 
Kaip bosai nori, taip ir elgiasi.

Paprasto darbininko užmo
kestis siekia apie 60 centų už 
valandų. Dabar visos dirbtu
vės dirba pilnų laika—kaip 
cukraus dirbtuvės, taip alumi- 
no ir Fordo. Bijodami, kad 
darbininkai nesusiorganizuotų 
į unijas, čion bosai darbinin
kams pakėlė algas be jokio 
prašymo. Pakėlė ant 10 nuoš. 
Bet dabar darbininkams pui
kiausia proga susiorganizuoti 
į industrines unijas.

Alumino dirbtuvės darbinin
kų buvo sušauktas masinis su
sirinkimas balandžio 5 d. Bet 
mažai darbininkų dalyvavo. 
Mat, dauguma bijosi bosų. Bet 
unija pradėjo organizuotis. 
Turėtų visi darbininkai iki vie
nam rašytis į unijų, nepaisyti 
nieko. Kada būsite organi
zuoti, niekas jūsų taip neiš
naudos, kaip dabar išnaudoja.

(AREŠTUOTA 300 STU- čiame naujų narių ateiti įstoti į šias 
’ DENTŲ, MUSSOLINIO organizacijas- F- K- ir-F--u
PRIEŠŲ JUGOSLAVIJOJ

(85-86)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Mažų Namų Savininkų B.Belgrad, Jugoslavija. — susirinkimas ivyks balandžio 14 -C v f . ’ . * J .1 'd., Lietuvių Svet., 6835 Superior Av.1 asistuojantį valdžia įkali- Pradžia 8 V. v. Visi nariai stengki- 

no 300 studentų, kaipo vadų ?arių1 ^.Taipgi nepamirškite užsimokėti duo- 
les. P. N.

(85-86)

Belgrad, Jugoslavija.

demonstracijos prieš Jugo
slavijos padarytą sutartį Su 
Mussoliniu. Ta demonstra
cija sukelta kaip tik tuo lai
ku, kada buvo viešai pri
imamas atsilankęs Čecho- 
slovakijos prezidentas Ed. 
Benes.

Demonstrantai i š r e iškė 
pritarimą Benes’ui kaip de
mokratinės šalies atstovui.

Jugoslavijos v a 1 s tiečiai 
taipgi būrėsi sveikint Bene
šą, rodydami priešingumo 
Mussoliniui. Policija Jodei 
sklaidė ir valstiečius.

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg
DANTISTAS

Taiso dantis be skausmų ir už 
labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA.

No.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License
RL 7409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 41 Amboy Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

41

tho premises. / 
ABRAHAM S. BENDER

(Amboy Grill)
Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE iŠ hereby given that License No. 
RL 7432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol I.«w at 86 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ANTONI MASTOWSKI
36 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius ▼estuvfm, 
parėm, krikitynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Prie tolimesnio namo girdisi šautuvų 
tauškėjimas. Čia pat prie tvoros karei
vis totorių tautos stovi viena basa koja, 
o kitą jau apsiavęs į gerą policininko ba
tą. Greta jo kniūpsčias guli ir polici
ninkas. Kareivis smagus.

—Rachmatula, žiūrėk,—kas tai iš ka
reivių šaukia jam,—tavo kelnės kiauros. 
Prie tokių batų reikėtų pasiimt ir po
licininko kelnes.

—Nieko!—atsako jis.—Kelnės polici
ninko yra pavojingos, jas kiekvienas pa
žins ir dar už caro šunį palaikys.

—Ha-ha-ha!—juokiasi kareiviai.
—O aš nebijau!—tarė kitas kareivis. 

Pasistatė šautuvą ir pradėjo traukti po
licininko kelines... Pavertus policininką 
iš po jo sužibėjo kelios tuščios kulkų 
gilzos...

—Draugai, štai tame name suradome 
keturis kulkasvaidžius!—sušuko atbėgę 
pėstininkai kareiviai nuo fabriko.

—Ar tai tuos, iš kurių į mus šaudė?
—Niekšai!
—O kur yra faraonai?
—Mušk juos!
Kareiviai palikę negyvą policininką 

puolė prie mūrinio namo. Iš ten girdisi 
atskiri šautuvų šūviai. Prie namo teisi
nasi verkdama moteris.

—Po prievartą jie buvo sulindę į na
mą... Prievarta... Vyras išėjo į fabri
ką... Aš tik su vaikais palikau. Ir iš 
kur tai tie, niekšai, atėjo ir sulindo į 
mūsų namą. Langus išdaužė... Du kul
kasvaidžius atsuko į fabriką, kad iš ten 
niekas negalėtų išeiti, o du į jus... Vai
kučiai iš baimės išbėgiojo.

—Ko verki.—Ramino ją kareiviai. 
Aplinkui tauškėjimas šautuvų.—Ir tavo 
vyras pareis, ir vaikus surasi. Ar girdi, 
kaip faraonus šaudo. Iki vienam visus 
pribaigsime.

Tamsus kareivis su sužeista koja rai
tas sukinėjasi ir šaukia;

—Ilinski!... Tvarką padaryk!...
Tvarką! Eilės pirmyn!

Pilkoji kareivių upė užplovė Putilovo 
fabriko apielinkę. Ilinskis patraukė sa
vo arklį. Jis nevykusiai laksto raitas, 
tvarko, prie šono tabalo j asi tik prika
bintas policininko kardas. Greitai ir aš 
prijojau.

—Eilės pirmyn!—garsiai šaukia jis.— 
Neškite vėliavą priešakiu!

Mus pasitikti ateina darbininkų mi
nia su raudonomis vėliavomis,.. Kaip 
juoda jūra užliejo darbininkai visą gat
vę. Visur iš minios kyšo raudonos vėlia
vos. . Darbininkai, daugiausiai, darbi
niais .drabužiais, jie pilni ūpo, pasiryži
mo, džiaugsmo. Kur tai užgriovė dūdų 
orkestrą. Iš metalo gerklių plaukia 
“Marsalietės” garsai. Mūsų kareivių upe 
vis artinasi prie darbininkų. Atrodo, kad 
dvi upės plaukia viena linkui kitos, štai 
virš darbininkų minios iškilo giria ran
kų, jie karštai mus sveikina ir orą su
drebino ;

(Bus daugiau)

Kovo 23 d. čia įvyko pra
kalbos. Kalbėjo d. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius iš Chica- 
gos. Kalbėjo apie Ispanijos 
civilį karų, žmonių susirinko 
mažai. Mat, papuolė velykų 
šventės savaitė. Kita sykį rei
kėtų vengti rengti prakalbas 
laike švenčių.

Prakalbose buvo renkamos 
aukos parėmimui Ispanijos ko
votojų. Surinkta $9. Aukojo 
sekamai: po $2 S. Rusgis ir 
G. Stasiukaitis; po $1, F. Rus- 
gienė, Ch. Grenis; po 50 centų, 
P. Bakunas, A. Bakunienė, J. 
Bakunas; po 25 centų, K. Ste
ponavičienė, L. Rašimienė, K. 
Mažeikienė, W. Karas.

Visiems aukotojams širdin
gai ačiū. G. S.

Lawrence, Mass.

PROTESTONAI NEPAISO 
NAZIŲ UŽDRAUDIMO

Berlynas.—Liuteronų ta
ryba ir protestonų konfesi
nis sinodas paskyrė savo 
bažnyčioms laikinas valdy
bas iki tų bažnyčių suva
žiavimų, nors Hitlerio baž
nytinė komisija buvo už
draudus jiems skirtis tokias 
valdybas, kol praeis rinki
mai į tų tikybų suvažiavi
mus.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A pf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 527 Bushwick Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
MILLIE BROOKS & HARRY MAZURSKY 

(Bushwick Bar and Grill)
527 Bush wick Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 23 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Foot of East 96th SC.. Canarsie 
Shore, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS A. KERBY 
Foot of East 96th St., Canarsie Shore, 

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 196 Johnson Ave., and 147 
Humboldt St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

VITO LICAVOLI
(Rex Tavern)

196 Johnson Ave., A-K 147 Humboldt St., 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.

CIO unija gerai gauna na
rių. Darbininkai rašosi. Tik 
per vienų dienų gauta 800 na
rių. Tai geras skaičius. La
bai puiku, kad darbininkai su
pranta savo užduotį, nes ki
taip ir negali būti. Kuo grei
čiau jie susiorganizuos, tuo 
greičiau pagerins savo būklę.
Mes matome, kaip tvirtai or
ganizuoti automobilių pramo
nės darbininkai. Jie visur lai
mi streikus.

Taigi, ir Lawrence darbinin
kai visi turėtų susiorganizuoti 
ir kovoti už savo reikalus.

Unijos organizatoriai turi 
įtaisę garsiakalbį ir kožną die
ną sako prakalbas tam tikrose 
vietose, kur darbininkai dau
giau pareina gatvėmis. Taip
gi kas sekmadienis 1 vai. po 
pietų kalba per Lowčllio ra
dio stotį ir šaukia darbininkus 
stoti į audėjų uniją. Lietuviai, 
pasiklausykite tų prakalbų.

Italijonka moteris Antanina 
Porelia buvo labai išsigandus 
kažin ko ir sirgo kelius mėne
sius. Ją gydė daktaras nuo 
išgąsčio. Jai nepasakė, kad 
ji turės kūdikį. Moteriškė nu
ėjo į skiepą parsinešti malkų 
ir ten pagimdė kūdikį. Vos tik 
užliko laiptais augštyn su kū
dikiu. O tuo tarpu jos vyras 
dirbo. Moteriškė galėjo galą 
gauti, L. K. Biuras.

Svarbus Pranešimas Mūsų Or
ganizacijų Nariams

Balandžio 14 d. įvyks paskutinis 
visuotinas mūsų organizacijų susirin
kimas prieš “Laisvės” bankietą. Visi 
mūsų organizacijų nariai būtinai bū
kit ant šio susirinkimo ir turite ra- 
portuot apie tikietų paskleidimą, 
nes valgių komisija turi apskaitliuot 
užsakymus valgiui.

Visi darbininkai, kurie pasirengę 
padėti ką nors padirbėti, būkite ant 
šio susirinkimo. Atsiminkit ateinantį 
trečiadienį, 8 v. v., Liaudies Namė, 
735 Fairmount Ave.

V. K. Valdyba.
(86-88)

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. rengia prakalbas 

13 ir 14 dd. balandžio, 205 Main St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Kalbės drg. 
V. Andrulis, “Vilnies” redak. iš Chi- 
cagos. Prakalbų tema: Kas yra sė
dėjimo streikai, ką reiškia pasauliui 
Ispanijos liaudies didžiosios kovos už 
demokratiją prieš fašistinį barbariz
mą ir tt. Prašome visus susirinkti 
kuo skaitlingiausiai. Kom.

(85-87)

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kp. ir ALDLD 72 kp. 

bendras mėn. susirinkimas įvyks pir
madienį, 12 d. balandžio, Kasmocie- 
nės Svet, 8 v. v. Abiejų draugijų 
nariai visi dalyvaukite. Taipgi kvie-

Muniche, Vokietijoj išlei
sta knyga apie įvairių šalių 
orlaivius “Handbuch der 
Luftfahrt” aprašo Sovietų 
karimus lėktuvus taip, jog 
pasirodo, kad naziai arba 
nežino sovietinių orlaivių 
greitumo ir vikrumo* arba 
tyčia jį mažina, apgaudinė
dami Vokietijos publiką.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4754 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
609 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOHN ENGLISH and CICERO BUFORD 

(Queen’s Palace)
609 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS FALCIONE
388 Ridgewood Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 16 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2186 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONINO BARONE
2186 Rockaway, Ave., Brooklyn, N. Y.

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. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

I 50 Court Street
į Tel. Triangle 5-3622
Į Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street: ;
i Tel. Evergreen 8-7179
5 Brooklyn, N. Y. ?

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, X-spinduliai Serumų įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui,

DR. L. ŽINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

Tel. Virginia 7-4499

Barry i \ Shafins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

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

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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato.

•/

t>

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki S P. M.
(MES KALBAMU LUJTUVISKAI)

Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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



NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
draugai ir draugės:
Maziliauskas, K. čiurlis
Janiūnas iš Bayonne;
Šimaitis—Montello; J.

PJ---------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

a

Anksčiau Atvykę Draugai j 
Mūsų Suvažiavimus

pasi-
pereito “Lais-

Montello, nak- 
mašina, kurioj

rao -

Jau penktadienio vakare 
atvyko j korespondentų—ben
dradarbių ir “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimą drg. Jonas 
Mažeika iš Cleveland©, Jonas 
Gasiunas, J. Urbonas ir P. J. 
Martinkus, iš Pittsburgh. Drg. 
Martinkus smarkiausiai 
darbavo laike 
vės” vajaus.

Iš Bostono ir 
tį, atvyko kita
atvažiavo nuolatinis “Laisvės” 
platintojas drg. Jurgis Šimai
tis, iš Montello, Naujosios An
glijos veikėjas drg. J. Grybas, 
iš Norwood; So. Bostono vei
kėjai M. Kazlauskas ir J. Kru- 
konis.

šeštadienio anksti rytą at
vyko mašina, taipgi iš Naujos 
Anglijos. Atvažiavo jaunbs 
draugės Emma ir Rūta Gicevi- 
čiūtės, lovelietės, “Laisvės” 
platintojas iš Lawrence drg. 
S. Penkauskas, drg. Kasparas, 
iš Haverhill, ir iš Lowell mūsų 
nenuilstantis draugas J. Kar
sonas. Kaip žinome, drg. Kar
sonas neturi kojų, bet jis turi 
daug energijos ir su sveikais 
draugais darbuojasi vajuose, 
įvairiose darbininkų kampani
jose ir organizacijose.

Iš Hudson, Mass., atvyko 
jaunuolis Albertas Yuokšas ir 
vienas iš veiklių draugų d. J. 
Jaskevičius.

Pasikalbant su draugais 
tuojaus klausė, kaip einasi 
mūsų dienraščiui “Laisvei,” 
kaip eina ALDLD vajus ir kiti 
mūsų visi darbai. Iš Naujosios 
Anglijos draugų pasakojimo 
patirta, kad pas juos pusėtinai 
gerai eina vajus už naujus įda
rius į ALDLD. Exeter, N. H., 
sutvėrė naują kuopą, Norwood 
ALDLD 9 kuopa jau gavo 5 
naujus narius, drg. Penkaus
kas iš Lawrence pridavė 4 
naujų narių aplikacijas; drg. 
Karsonas sakė, kad ALDLD 
44 kuopa nuo 18 narių jau 
paaugus iki 25 narių ir jie 
mano dar daugiau gauti. Vien 
drg. Karsonas jau gavo į tą 
kuopą 7 naujus narius.

Pasikalbėjus su draugais 
jauti, kad jie visi pilni ener
gijos, pasiryžimo darbuotis 
mūsų judėjimui. Sovietų Są
jungos sėkmingas socializmo 
budavojimas, Ispanijos liau
dies kovų pasisekimai, abelnas 
kilimas klasių kovoj 
žmonių kovingumo 
dar daugiau mus visus 
ragina.

Dainuos K. Menkeliūniūtė Svečiai iš Binghamton
Trečiadienį, 14 d. balan

džio (April), 8:30 vai. vaka
re, K. Menkeliūniūtė dainuos 
koncerte, kurį ruošia Alfredo

Nusišovė Bedarbis
Inžinierius -

knygos

šeštadienį į bendradarbių 
suvažiavimą atvyko iš Bing
hamton, N. Y. drg. St. Jasilio
nis, autorius eilių
“Bešvintantis Rytas” ir nuola
tinis darbininkų spaudos po
etas ir rašytojas.

Atvyko veikli draugė H. 
žukienė, H. Žukaitė, chorve
dys draugas Walter Žukas 
drg. O. Girnienė.

ir

š.

Daugiau Svečių Atvyko
Iš kietųjų anglių kasyklų į 

korespondentų suvažiavimą at
vyko draugas V. Saudargas ir 
Sandargienė iš Inkerman, Pa., 
drg. L. Rauduvienė iš Pittston 
ir drg. J. Visockis iš Wilkes 
Barre.

Taipgi su jais atvyko trys 
jaunuoliai, kurie, apart kitko, 
norės pamatyti ir New Yorką.

Viešbutyje Times Square 
nusišovė bedarbis inžinierius 
J. Grabowsky, kuris kelis me
tus buvo be darbo. Jis parašė 
savo žmonai laiškutį, kuri gy
vena 215 W. 19th St., atsi
prašydamas, kad jis ją negalė
jo užlaikyti, kad galų gale jis 
baigia gyvastį, nes darbo nie
kur negavo.

Viešbučio savininkas atsi
prašė jo žmonos, kad jo vieš
buty j jos vyras nusišovė, bet 
vistiek už kambarį pridavė 
$2.50 bilą ir dar 50 centų pa
reikalavo tipo kambario pri
žiūrėtojai.

Kapitalistinė tvarka iki tiek 
netikus, kad joje neranda 
darbui vietos ne vien paprasti 
darbininkai, amatininkai, pro
fesionalai, bet ir visoki 
nikai.

DR. J. J. KASKIAUCIUS

Vi-

ir Matačiūnas—Pater-
P. Martinkus, J. Ga-

J. Urbonas—Pitts-
J. Grybas—Norwood ;
ir

tech-
K. Menkeliūniūtė, 

Mezzo-Soprano
Salmaggi. Apart pačios 
keliūniūtės, programoj 
vaus ir kiti žymūs 
Koncertas įvyks
Hall (Chamber Music Hall), 
New Yorke.

Men- 
daly- 

artistai. 
Carnegie

Policija Puola Streikierius
turi

Daug Prasikaltusi Pati
Viešbučio Towers savinin

kas, Brooklyne, ponas Char
les E. Hames padavė reikala
vimą persiskirimui nuo savo 
žmonos Claudia Hames. Jis 
savo reikalavime iškelia prieš 
ją virš 100 prasikaltimų, 
rodo, kad jis ne juokais 
jos

New Yorko miestas 
virš 400 trokų mazgojimui 
gatvių ir dar pirko 75 nau
jus. Kiekvienas jų galės savo 
kubile įtalpinti po 2,500 ga
lionų vandens.

nori gauti perskyras.

Žinokite Tą Tiesą

At- 
nuo

Jungtinėse Valstijose 1936 
metais buvo 47,000,000 auto
mobilių valdytojų ir 28,000,- 
000 automobilių, trokų ir bu- 
sų. Jie padarė du šimtus ir 
tryliką bilionų mylių važinė
dami keliais, turinčiais tris 
milionus mylių plentų. Tais 
pat metais įvyko 860,000 ne
laimių, kuriose buvo sužeista 
1,300,000 žmonių ir 38,500 
užmušta. Nelaimės padarė lė
šų už $1,660,000,000 (bilioną 
ir šešis šimtus šešiasdešimts 
milionų. dolerių). Kokia ne
paisymo važiuotės kaina?

Trafiko Stotis “I.”

1548 
Machi- 
Darbo 
pusėj

Iš Korespondentų 
Suvažiavimo

kami
K. 

ir P. 
Geo.
Kaspar — Haverhill; S. Rei- 
kauskas ir J. Juškevičius— 
Hudson; J. Skliutas—Worces
ter; L. Rauduvienė—Pittston; 

1 V. Saudargas ir Sandargienė 
—-Inkerman; H. žukienė, W. 
Žukas, St. Jasilionis ir O. Gir
nienė—Binghamton; 
Senkevičienė—Easton
sockis—Wilkes Barre; S. Pen
kauskas—Lawrence; J. Kar
sonas—Lowell; J. Mažeika— 
Cleveland; P. Sakatauskas, J. 
Bimba 
son; J. 
siūnas 
burgh;
Lukaševičius — Philadelphia; 
Gačkauskienė — Huntington; 
V. Andriulis, “Vilnies” redak
torius—Chicago; M. Kazlaus
kas ir J. Krukonis—So. Bos
ton ; J. Strižauskas, P. Bokas 
ir B. Kukauskaitė—Waterbu
ry ir M. Dobinis—Newark.

Iš vietinių dalyvavo: J. Na
livaika, A. Bimba, R. Mizara, 
J. Siurba, Stankevičius, J. 
Buivydas, G. Kuraitis, J. Sige- 
ris, A. Dagys, V. Tauras, D. 
M. šolomskas, P. Baranaus
kas, J. Ormanas, P. Balsys, P. 
Buknys, G. Klimas, V. Bovi
nas, A. Gužas, M. Plepys, G. 
Waresonas, E. Vilkaitė, A. 
Švėgžda, J. Weiss, W. Kūli
kas, V. Rudaitis, M. Stakoff, 
P. Taras, S. Kazakevičiūtė, J. 
Barkus, K. Nečiunskas ir A. 
Balčiūnas.

Rep.

Jau virš 2 savaitės laiko 
eina streikas Etched Products 
Corp, fabrike, 39th St. ir 
Queens Blvd. Iš karto strei- 
kieriai buvo paskelbę “sit- 
down” streiką. Bet po trijų 
dienų jie apleido dirbtuvę, nes 
jie yra nariais Lodge 
International Ass. of 
nists, dalis Amerikos 
Federacijos, ir lauko 
pastatė pikietą.

Tada kompanija pradėjo 
imti streiklaužius. Pabaigoj 
pereitos savaitės ten įvyko 
mūšiai tarpe streikierių ir 
streiklaužių. Policija puolė 
streikierius buožėmis ir kumš
timis. Kovoj gavo ir policija. 
Ji areštavo 12 pikietininkų.

Bet darbininkai nemano nu
sileisti išnaudotojams ir poli
cijai. Ketvirtadienio rytą jie 
ir simpatikai buvo sudarę 
500 žmonių pikietą.

Karinis Paradas

virš

ant 
buvo

šeštadienį, po pietų, 
Fifth Ave., Nefw Yorke, 
surengtas karinis paradas. Ja
me dalyvavo iš šešių fortų 
virš 22,000 kareivių. Buvo ir 
kitų militarinių jėgų. Tai vis 
karo prisirengimo paradai.

Nėra valandų sekmadieniais.

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

3®* 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

4Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
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. 

Speciales kainos savaitei.

Trumpos Zinutėsšeštadienį, “Laisvės” svetai
nėj įvyko korespondentų ir 
bendradarbių s u v ažiavimas. 
Suvažiavimas buvo gana ge
ras, nes jame dalyvavo virš 60 
bendradarbių.

Suvažiavimą atidarė “Lais
vės” redaktorius drg. R. Mi- 
zara 1 :30 valandą po pietų. 
Pirmininkavo drg. J. Gasiū- 
nas. Draugas A, Bimba, ku
ris vedė ilgą laiką korespon
dencijų skyrių, davė ilgą pa
mokinančią prelekcinę įžangą. 
Jos turinys buvo: kodėl reikia 
rašyti, kaip reikia rašyti ko
respondencijas, kokias klaidas 
daro korespondentai ir kaip 
jų išvengti. Plačiai apibūdi
no korespondencijų turinį ir 
jų gerėjimą.

Po to dalyviai nutarė kalbė
ti po 10 minučių kiekvieną 
kartą gavus balsą. Pirmoje 
sesijoje kalbėjo sekami drau
gai ir draugės: L. Rauduvie- 
nč, J. Nalivaika, P. Sakataus- 
kas, J. Karsonas, S. Reikaus- 
kas, M. Kazlauskas, G. Šimai
tis, O. Girnienė, S. Penkaus- 
kas, A. Matulis, J. Grybas, G. 
Kuraitis, J. Bimba, J. Kruko- 
nis, J. Mažeika, Gačkauskienė, 
ir R. Mizara. Taigi, kalbėjo 
net 17 'draugių ir draugų. Ki
tu kartu paduosime jų trum
pas kalbų sutraukas. Po to 
padaryta pertrauka valandai 
laiko. Antra sesija turės pra
sidėti 7-tą valandą vakaro.

šis “Laisvės” bendradarbių 
ir korespondentų suvažiavi
mas yra antras iš eilės. Paly
ginus jį su pereitų metų suva
žiavimu, jis yra daug skait- 
lingesnis ir gyvesnis. Bendra
darbių ir korespondentų suva
žiavimai turi didelę svarbą. 
Pas mus dar tik pradžia to 
darbo.

Pirmoje sesijoje dalyvao se-

Brownsvillej kas penktadie
nis J. S. Strahl Lechem Aneem 
susaidė išduoda veltui 250 šei
mynų maistą. Tai geraširdžių 
šelpėjų draugija. Rodosi, kad 
gėda šaliai, kuri taip turtin
ga ir turi tiek daug biednų.

Katalikų kunigai ruošia 16 
d. gegužės paradą New Yor
ke. Jie sako, kad tame para
de dalyvaus iki 125,000 žmo
nių. Abejotina ar tiek jie tu
rės, nes nėra gero tikslo.

REIKALAVIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 

arba našles, mano gyvenimo tokios 
aplinkybės: vienam neparanku gy
vent, o mūsų miestelyje lietuvių nė
ra. Aš norėčiau susirast savo tautos. 
Turiu gerą amatą ir vietą gyveni
mui. Atsakymą duosiu visoms. Ad
resuoki!, Box 428, Rd. 1, Warren, 
Mich.

(86-88)

Nelaimių Kiekis AugaŽydų Neregių Namas

Rep.

Neregių Streikas Auga

Nesuvaldė Savo Kerštąne

si

NATURAL - LAX - HERB TEAŠalpos Pinigus Eikvoja

12 HERBS
IN

1 BOX

darbo 
dvasios 
prie to

ba- 
pa-

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
12 d. balandžio, 267 Front St., 8 
v. v., pas drg. J. Bartašius ant tre
čio flooro. Sekr.

(85-86)

būtų sunaudota 
šelpimui, tai 
į mėnesį už 
sušelpta 15,-

ma-
ir

se tos

unijos

Praeitą savaitę prasidėjęs 
sit-down neregių streikas New 
Yorke daugiau plečiasi. Jis 
prasidėjo Craft Weavers Ax- 
Ualiary įstaigoj, ant šešto auk
što, 708 Broadway. Įstaigą už
laiko New Yorko Associacija 
Akliems. Streiką pradėjo 17 
žmonių. Bet greitai prie jo 
prisidėjo dar 83 kiti vyrai ir 
moterys dirbanti kitose vieto- 

__ pat įstaigos. Jie reika- 
. lauja, kad alga nebūtų 

—x kaip $15 į savaitę 
pripažinimo.

New Yorko žydai renka 
aukas, kad sukėlus $400,000 
išbudavojimui didelio namo 
neregiams. Aplinkui namą bus 
dar 12 akrų žemės. Jis bus tri
jų. aukštų su visokiais paran- 
kumais. Namas bus gatavas 
iki rudens. į metus jo ir nere
gių užlaikymas atseis iki 
$100,000. Tokiais dalykais tu
rėtų rūpintis valstybė, o 
atskiri žmonės.

- Metropolitan Life Insurance 
Co. skelbia, kad per du pasta
ruosius mėnesius nelaimių 
skaičius paaugo ant 45 nuoš., 
lyginant tą su pereitais me
tais. Sako, kad didėja auto
mobilių nelaimės. Kompanija 
turi 17,500,000 žmonių apsi
draudusių.

MATĘUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

Aldermanas J. E. Kinsley 
iko, kad vien pereitais me
ls New Yorke buvo per šal- 

biurus netiksliai išeikvo- 
$7,500,000 pinigų. Kitais 
žiais tų biurų tvarkytojai 
igus arba sau pasilaikė, 
a saviems išmokėjo. Jeigu 
pinigai 

rai bedarbių 
$40 mokant 

os būtų buvę 
šeimų.

Bijo Sit-Down Streikų
Balandžio 15 dieną rengia- 
teisti 15 darbininkų ir dar

bininkių už sit-down streiką,
kurie jį buvo paskelbę Žydų 
Ligoninėj, Brooklyne. Darbi
ninkai organizavosi į uniją ir 
kada ligoninės vedėjai nesi
skaitė su jų organizacija, tai 
jie buvo paskelbę sit-down 
streiką.

Majoras LaGuardia reika
lauja, kad greičiau būtų bū
davo j amas tunelis iš Brookly
no į Jersey City. Tam tikslui 
yra paskirta $26,000,000.

LaGuardia moka visaip gar- 
sintis. Kur pradedami nauji 
vieši darbai, tai ten jis užsi
mauna overaūzes ii* nusitrau
kia paveikslą. Praeitą ketvir
tadienį didelėj R. H. Macy & 
Co. krautuvėj jis buvo “kny
gų” pardavinėtojum.

Brooklyno Bridge Plaza tei- 
smabutyj tūlas Nicholas Mi- 
chail, 27 metų amžiaus vyras, 
prisipažino, kad jis negalėjo 
suvaldyti savo piktumą ir pa
leido plytą į langą, 163 Berry 
Street.

Mat, jis. ten laikė per ilgą 
laiką automobilinių daiktų 
krautuvę, bet vėliau namo sa
vininkas nerandavo jo jam 
daugiau namo ir patsai ten įsi
taisė krautuvę. Michail, praei
damas, pamatė, kaip ten vis
kas sukrauta, kaip naujas biz
nierius daro biznį ir apimtas 
piktumo išmušė tris langus. 
Teisme jis už tai sumokėjo 
$50 naujam biznieriui.

Valgykite Medų
“Laisve” tik dabar vėl ga

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

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

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

MEDI
CINAL

Kad nutraukti jaunimą nuo 
jaunuolių dienos, 30 gegužės, 
tai New Yorko tūli politikie
riai organizuoja “studentų 
prieškarinę dieną”—22 d. 
landžio. Vargiai, jiems 
vyks apgauti jaunimą.

NATURAL-EAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS viduriu^ 
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. Prjsiųskite 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.
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426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamu kaina.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661' 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y. I
Telefonas: EVergreen 7-1661 Į




