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Rašo V. ANDRULIS

Visoj Naujoj Anglijoj stro
piai organizuojama darbininkai 
į industrines unijas. C.I.O. or
ganizatoriai čia smarkiai veikia. 
Eina daug streikų. Vien Lew
iston, Me., 17 įmonių darbinin
kai streikuoja.

Daug streikų jau laimėta.

Massachusetts Darbo Federa
cija gerai darbuojasi pravedi- 
mui pažangių socialių įstatymų.

Bostone šiemet ir socialistai 
ir komunistai bendrai apvaikš
čios Gegužinę pačiam miesto 
centre. Worcester’yj irgi ren
giamasi prie demonstracijos 
miesto centre.

Jau teko kalbėti keliose lietu
vių kolonijose. Man rodos, 
prie prakalbų prastai rengtasi.

Worcesteryj reikia kai kas 
taisyti, gerinti.

Hudson, Mass., kas liečia lie
tuvius, tai yra tik viena srovė 
—viena organizuota srovė—mū
siškiai.

Hudsoniečiai šiemet ryžosi 
laimėti Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo vajų.

Kur kas geresnes progas turi 
worcesteriečiai. čionai didelė 
lietuvių kolonija.

Worcesterieciai tačiaus nesi
rengia laimėti dovaną.

Abelnai Mass, valstijoj lietu
vių darbininkų veikimas nepa
kilęs tolygiai su darbininkų ko
vomis, su darbo unijų organi
zavimu.

Reiktų labiau budėti.

Kai kurie pirmiaus gerai vei
kę, prisirišo prie mažų nuo
savybių ir sušykštėjo ir aptin
go. Jiems norėčiau štai ką pa
sakyti :

Atminkite, ir jūs amžinai ne
gyvensite. Mirti visvien reikės.

National Leather Workers
Association, su 10,000 narių x,, . L. . . .... kalbomis tuo tikslu apvazi-Mass. valstijoj, prisidėjo prie,
C.I.O.

Tai geras žingsnis.

švento Juozapo brostvos lai
kraštis “Darbininkas” vadina 
mus “centraburiais.”

Taigi, bent vienas ir iš Stepo 
Strazdo mokosi. Juk tai Ste
puko “invencija.”

Jei ne vieši lietuvių knygy
nai, daugely kolonijų neturėtu 
progos nė matyti tokių laikraš
čiu kaip “Sandara.” “Dirva,” 
“Nauja Gad.” “Darb.”

Vieši knygynai irgi galėtų be 
jų apsieiti.

Tolstojaus “Anuos Kareni
nos” Vaidinimas Maskvoje
Maskva. — Meno Teatre 

buvo perstatytas naujas 
vaidinimas L. Tolstojaus 
garsaus veikalo “Anna Ka
renina.” Veikalas yra pa
rašytas kaip apysaka, bet 
sovietiniai artistai sudra- 
matizavo jį, kad tiktų sce
nai. I tą vaidinima bal. 23 
d. atsilankė J. Stalin, V. M. 
Molotov ir kiti Sovietų va
dai. Teatras buvo sausa
kimšai užpildytas žiūrovais.

Vaidinime ypač pasižy
mėjo Tarasova ir Chmelev. 
Kareninos ir jos vyro rolė
se. Labai įspūdingai per
statyta, kaip caro laikais 
buvo pavergta moteris, lai
koma vyro nuosavybe. Ar
tistas Chmelev stebėtinai 
charakteringai atvaizdavo 
Kareninos vyrą, bjauru, re
akcini caro .činovninką, 
cerkvinį veidmainį,
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Visų šalių Darbininkai, 
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Nepralaimės i t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

. Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Policija, Gengsteriai 
Sužeidė 50 Streikie- 
rių Stocktone, Calif.

UNIJA PRADĖJO DERYBAS DĖLEI “KENAVIMO” 
DARBININKŲ STREIKO BAIGIMO

Stockton, Calif.—Praeitą 
šeštadienį Amerikos Darbo 
F e d e r a cijos “Kenavimo” 
Darbininkų Unijos vadai 
pradėjo derybas su Stock- 
ton Maisto Produktų kom
panija ir su gubernatoriaus 
Fr. Merriamo tarpininkais 
dėlei 1,500 darbininkų strei
ko baigimo. Derybos pra
dėtos ant rytojaus po to. 
kai fašistiniai “vigilantes,” 
policija ir specialiai šerifai 
šaudė ir ašarinėmis bombo
mis bombardavo streiko pi- 
kietus ir mušė juos buožė
mis ir kirvakočiais.

AIRIU KATALIKU KUNIGAS RENKA MEDI
KAI!; PARAMA ISPANIJOS DEMOKRATIJAI

New York.—Pereitą šeš- nes visus žymesnius Ameri- 
tadienį atplaukęs laivu kos miestus. Maršrutą jam 
“President Harding” iš Ai- rengia Mędikalis 
rijos, katalikų kunigas Mi- Parėmimui Ispanijos Demo- 
chael O’Fląnagan sakys 

| prakalbas, Šaukdamas ame- 
’’, rikiečius aukoti medikalei 

pagelbai liaudiečiams bas
kams katalikams, šiaurinėj 
Ispanijoj. Jis taipgi dar
buosis delei medikalės pa- 
gelbos visiems Ispanijos 
respublikiečiams. kari au- 
jantiems nrieš fašistus. Ku
nigas O’Flanagan su pra-

Reikalavimas Sulaužyt 
Alumino Monopoliją

Washington. — Jungtinių 
Valstijų teisdarystės minis
ters H. S. Cummings ofi
cialiai reikalauja, kad šalies 
valdžia išardytų Amerikos 
Alumino kompanija. Sako, 
tai yra monopoli!a, kuri 
nuolat laužo Shermano 
prieš-trustinį įstatymą.

Be kitko, nurodoma, kad 
nors tos kompanijos nelnai 
nėr vienus metus nadvion- 
bėjo, bet A. W. Mellon, bu
vęs nrie nrezidento Hoove- 
rio šalies iždo ministeris. su 
savo sėbrais vėl sauvah’škai 
pabrangino alumino kainas.
D Arpo RPiwRACTTnq 
VADAT TATKACT Y>RIE 

HENRY FORDO
Atlanta, Georgia.—Ame

rikos Darbo Federacijos or
ganizatorius Fr. Dillon at
sikreipė į Edsel Fordą, sū
nų automobilių fabrikanto 
Henry Fordo; siūlė, kad H. 
Ford darytu sutarti su Dar
bo Federacijos unija prieš 
industrinę, Jungtinę Auto. 
Darbininkų Uniją. Edsel 
Ford atsakė, nežinąs, ar jo 
tėvas prisiims bent federa
cinę unija, bet, girdi, jeigu 
ir neprisiims, tai duos jai 
tik švelnų atsakymą.

Bilbao.—Fašistai jau ke
lis kartus buvo pasiskelbę, 
būk užėmė Durango, bet iie , 
vis dar tebėra už 6 mvlių latinio bombardavimo, per 
nuo jo, kaip ir desėtkas die-, kurį užmušė virš 250 neka- 
nų atgal. 1 riškių gyventojų.

Toj kovoj liko skaudžiai 
bei pavojingai sužeista 50 
streikierių; vienas iš jų gal 
mirsiąs. Mūšis prasidėjo, 
kai streiko pikietas sustab
dė spiničų troką, vežamą į 
“kenavimo” fabriką. Už
pultieji darbininkai gynėsi 
akmenimis, plytomis ir 
kuom papuolė.

Dabartinėse d e r y b o se 
streikierių atstovai reika
lauja pripažint darbininkų 
uniją, pakelt algas ir su- 
trumpint darbo laiką.

Biuras

kratijos. ,
Kunigas O’Flanagan yra 

nuo senai pagarsėjęs kovo
tojas už Airijos nepriklau
somybę nuo Anglijos. i

Paryžius. — A m e r ikos, 
i Anglijos, Vokietijos, Ispani
jos ir trylikos kitų šalių 
Komunistų Partijų atstovai, 
susirinkę į Ivry City Hali, 
bal. 23 d. pradėjo diskusijas, 
kaip sėkmingiau padėti Is
panijos liaudžiai kovoj 
prieš fašizmą.

Draugai Wm. Z. Foster, 
Earl Browder, James Ford 
ir Robert Minor atstovauja 
Jungtiniu Valstijų Komuni
stu Partiją.

Browder savo kalboj, be 
kitko, išdėstė, kaip Ameri
kos atžagareiviai remia

17-kos ŠALIŲ KOMUNISTU VADAI SVARSTO, KAIP 
GERIAU PAREMI ISPANU LIAUDĮ PRIEŠ FAŠIZMĄ

pernykščiuose rinkimuose, 
bet jinai neatlaidžiai telkia 
savo jėgas, ir tik platus 
amerikiečių liaudies fron
tas tegalės atmušti fašizmo 
pavojų Amerikoj, sakė 
Browder.

Anglijos Komunistų Par
tijos sekretorius Harry Pol- 
litt aiškiai parodė, kaip .an
glų valdžia remia fašistų 
karą prieš Ispanijos respu
bliką ir kaip vadinama “ne
sikišimo” komisija tikrumoj 
kišasi Ispanijon prieš liau
dies valdžią. Harry Pollitt 
kritikavo ir daugelį Anglų 

Hitlerį ir Mussolinį prieš Is-. Darbo Partijos vadų už ap-
naniios liaudį. Nors atvirai 
fašistinė sriovė Jungtinėse 
Valstijose buvo sumušta

Slaptam Ginklavimui Naziai 
Išleido 4 Bilionus

Geneva. — Hitlerio val
džia per trejus metus išlei
do $4,025,000,000 slaptam 
ginklavimuisi, kaip raporta
vo Tautų Lygos Tarptauti
nis Darbo Ofisas bal. 23 d. 
Į tas išlaidas dar neįeina 
pinigai, kurie kasmet vie
šai skiriami Vokietijos gin
klavimui.

Fašistai Pertrauke Bom
bardavimą Madrido

Madrid. — Fašistai perei
tą šeštadienį nustojo bom
bardavę kanuolėmis Madri
dą, po dvylikos dienų nuo-

TR0CKISTA1 KAIPO 
DARBO PARTIJOS

SKALDYTOJAI
Minneapolis, Minn.—Mie

sto ir apskričio Farmerių- 
Darbo Partija yra paskyrus 
Kennethą Haycraftą kaipo 
savo kandidatą į Minneapo- 
lio majorus ateinantiems 
rinkimams. Bet trockinin- 
kai prieš jį stato savo kan
didatą V. R. Dunne, vietinį 
Socialistų Partijos trockinį 
organizatorių.

Tuomi džiaugiasi atžaga- 
reiviškas “Minneapolis Jo
urnal” ir kiti kapitalistų 
laikraščiai. Jie atvirai sa
ko, kad taip elgdamiesi 
trockistai vėl padės rinki
mus laimėt renublikonui 
Latimer ’iui (kruvinam 
streiklaužiui).

KANADOS AUTO STREI- 
KIERIAI LAIMĖJO

Oshawa, Canada. — Ge
neral Motors fabriko strei- 
kieriai 2,205 balsais prieš 36 
priėmė sąlygas streikui 
baigti. Bosai prideda už
darbio, sutrumpina darbo 
laiką ir pripažįsta darbinin
kų komitetus, nors ir ne
duoda pripažinimo Jungti
nei Automobilių Darbinin
kų Unijai kaipo tokiai. Bet 
tos unijos prezidentas H. 
Martin sako, t kad darbinin
kai vis tiek laimėjo kovą. 
Jie palaikys savo uniją ir 
ryšius su jos centru Jungti
nėse Valstijose. v 

leidimą Ispanijos žmonių.
Ispanijos Komunistu Par

tijos sekretorius Pedro

Sunkiai Sužeistas Drg. 
Globičius Wilkes Barre

Wilkes-Barre, Pa. — Ba
landžio 21 d., anksti ryte, 
bevažiuojant automobiliu į 
darbą, ištiko didelė nelaimė 
mūsų gerą veikėją darbi
ninkiškam judėjime, drg. 
Vincą Globičių. Jis liko la
bai sužeistas: turi daug su
laužytų kaulų ir šiaip visas 
sumuštas. Dabar drg. Glo
bičius randasi General Hos- 
pital’yj.

Linkime draugui V. Glo- 
bičiui geros laimės greitai 
pasveikti. Taipgi reiškia
me didelės užuojautos jo 
draugei šioj nelaimės valan
doj.

Pažįstamas.

2,000 Mussolinio Arti
leristų Prieš Baskus, 
Ispanijos Liaudiečius

TAI REGULIARIAI ITALIJOS ARMIJOS KARIAI — 
ATSIVEŽĖ SUNKIĄSIAS KANUOLES

Hendaye, Franci j a. — Iš 
San Sebastiano, šiauriniame 
Ispanijos pajūryje, išmar- 
šavo 2,000 Italijos artileris
tų, šaudytojų kanuolėmis, 
prieš respublikos gynėjus 
Bilbao fronte. Tie artileri
stai yra nariai Italijos re- 
guliarės armijos, sako faši
stų oficieriai, kaip praneša 
Associated Press.

Paraduodami San Sebas
tiano ’ gatvėmis, Mussolinio 
artileristai nešė Italijos vė
liavas; ir griežė Italijos ar- 

Imijos orkestras. Jie atsiga- 
ibeno ir sunkiąsias savo ka-

JAPONŲ OFICIERIAI PERSIUNČIA SAIKAS
CARINIŲ TERORISTŲ, ŠNIPŲ PRIES SSRS

Maskva. — Japonijos ar
mijos vadai Manchukuo, 
Korėjoj ir Šiaurinėj Chini- 
joj siunčia caristus balta
gvardiečius . į Sovietus, kad 
šnipinėtų, sprogdintų sovie
tinius geįžkelius ir tiltus, 
kad degintų fabrikus ir san
dėlius ir žudytų atsakingus

Checa, Francijos komunistų 
vadas Andre Marty ir kiti 
nurodė, jog Ispanijos respu
blikiečiai, šauniai sumušda- 
mi Italijos ir Ispanijos fa
šistus Guadalajaros fronte, 
pasuko karą į liaudies per
galės kelią; bet Marty per
spėjo, kad dar teks vesti di
delę, baisią kovą, iki fašis
tai taps visiškai nugalėti. •.

Be minėtų šalių Komuni
stų Partijų atstovų, šioj 
konferencijoj dar dalyvau
ja delegatai nuo Italijos, 
Lenkijos, Č e choslovakijos, 
Belgijos, Holandijos, Aust
rijos, Švedijos, Danijos, 
Norvegijos, J u g o slavijos, 
Šveicarijos ir Luxemburgo 
partijų.

Gręsia 25,000 Geležinkelie
čių Streikas New Yorke
New York.—Jeigu aštuo- 

nių geležinkelių kompani
jos, turinčios sandėlius Di
džiajame New Yorke, nepa
rodys intencijos patenkint 
darbininkų reik alavimus, 
tai šiandien nuo pienų žada 
sustreikuot 25,000 darbinin
kų, dirbančių prie tavorų 
iškrovimo, sukrovimo ir tt.'

Chanai Vežikai Streikuoja 
Prieš Fordo Auto. Garažus
Shanghai, Chinija.—Strei

kuoja 300 vežikų prieš gara
žus, parsamdančius Fordo 
automobilius. Streikas pra
sidėjo todėl, kad samdyto
jai pavarė darbininkų at
stovus,* kurie reikalavo vi
siem pridėt algų.

nuoles iš Madrido fronto.
Fašistų valdomas San Se

bastian stovi už 48 mylių į 
rytus nuo liaudiečių Baskų 
sostinės Bilbao.

Barcelona, I s p a nija. — 
Respublikiečiai d i n amitu 
suardė fašistų traukinį su 
20 vagonų karo reikmenų, 
išsprogdindami Aragon ge
ležinkelio tiltą ties Calamo- 
cha.

Burgos. — Fašistai skel
biasi, kad jie žemyn nušo
vę tris liaudiečiu lėktuvus 
virš Bilbao. (Baskų vyriau
sybė tą užginčija.)

Sovietų valdininkus, kaip 
parodo “Pravda,” Komuni
stų Partijos organas. Vien 
rugpjūčio mėnesį pernai 
Japonijos karininkai tuo 
būdu persiuntė į sovietinį 
Sibirą 30 caristų. kuriuos 
visus beįgi suėmė Sovietų 
sienos sargai. Japonų ofi
cieriai, siųdami tuos savo 
agentus, parūpina iiems 
falšvvas Sovietų “piliety
bės” popieras ir . rusiškus 
drabužius, kartais Raudo
nosios Armijos uniformas.

Dar 3 Laivai Maisto Bas
kams Respublikiečiams Į ■

*

Rochelle, Franci j a. — Dar 
trys Anglijos prekybos lai
vai) “Thorpehall,” “Stesso” 
ir “Thurston,” išplaukė su 
maistu j Bilbao, baskų res- 
publikiečių provincijos sos- 

l tinę, šiaurinėj Ispanijoj. 
Washington. —- Industri-1 Anglų karo laivai juos pa-

Industrinis Komitetas 
Duoda Unijom karterius

nių Unijų Organizavimo 
Komitetas nutarė duoti kar
terius unijoms, einančioms 
su tuo komitetu, įvairiuose 
miestuose. Iš tokių unijų 
bus sudaroma Industrinių 
Unijų Tarybos, ypač tuose 
miestuose, kur Amerikos 
Darbo Federacijos vadai iš
meta industrines unijas iš 
bendrų miestinių unijų cen
tru.

Įstojimo mokesnis bus $2. 
o mėnesinės narių duoklės 
—po $1. Pusė iu eis orga
nizavimui daugiau darbi
ninkų į industrines unijas.

ŽYDAS DAKTARAS PA
GYDO. NA7JTT AMBASA

DORIAUS DUKTERĮ

Amsterdam. — Tai žvdas 
daktaras Tgnaz Olienick pa
ardė dnkteri Rihbantrono. 
Vnkietiios nnziu ambasado
riaus Ari Hilai. • Bot io dūk
to crvdėsi dps t» d akta ra na- 
koiatn vardu, kaipo “pane
lė Henkel.”

Wm. Green Didžiausias Dar
bo Unijų Ardytojas

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos valdvba 
vienbalsiai priėmė reikala
vimą Wm. Greeno, Federa
cijos prezidento—išbraukt 
iš tos organizacijos faktinai 
visas unijas, priklausančias 
prie Industrinių Unijų Or-

LIAUDIEČIAI ISPANI
JOS ŠIAURĖJ ATRE

MIA FAŠISTUS ;
Bilbao, Ispanija.— Baskų 

liaudiečių vyriausybė bal. 
24 d. pranešė, jog atrėmė ir 
sulaikė fašistų žygiavimą 
linkui Bilbao, svarbiausio 
prieplaukos miesto šiauri
nėj Ispanijoj.

Fašistai garsinasi, kad 
jie užėmę miestelį Orrio, už 
6 mylių nuo Durango, d 
miestas Durango stovi už 
16 mylių į šiaurių rytus nuo 
Bilbao. Bet baskų vyriau
sybė užreiškia, kad priešai 
dar nepaėmė Orrio.

Sudaryta Civile Madridui ' 
Valdyba iš Kairiųjų

Madrid.—Gen. Jose Mia- 
ja, Madrido gynimo koman- 
dierius, tapo paliuosuotas 
nuo to sostamiesčio kariško 
valdymo, idant galėtų visas 
savo jėgas pašvęsti karui 
prieš fašistus.

Dabar sudaryta civile 
Madrido valdyba iš 33 na
rių su socialistu R. Henche 
de la Plata priekyje. Šis 
socialistas pirmiaus buvo 
pirmininkas kepyklų darbi
ninkų unijos. Naujojoj Ma
drido valdyboj yra 18 so
cialistų ir komunistų, 6 an
archistai ir sindikalistai. Ki
ti valdybos nariai—kairieji 
respublikonai ir įvairių uni
jų atstovai.

lydės iki 3-jų mylių nuo pa
kraščio. Paskui respubli- 
kiečių kariniai daivukai ir 
pakrantės kanuolės gins 
tuos maisto laivus nuo fa
šistų karo laivų. Dabar Bil
bao gyventojams jau nerei
kėsią badauti.

Teisėjas Uždraudė Maisto 
Pagelbą Streikieriams

Lewiston, Maine. — Vals
tijos augščiausio teismo tei
sėjas Harry Manser nu
sprendė, kad Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
tetas neturįs teisės iš savo 
maisto sandėlio ir virtuvės 
maitinti streikuojančius če- 
verykų darbininkus. Tas 
teisėjas atrado, būk strei
kierių maitinimas esąs “lau
žymas indžionkšino,” kurį 
teismas jau pirmiau išdavė 
prieš streikuojančius šiau- 
čius.

Teisėjo Manserio įsaky
mas uždaryt maisto pagel
bą streikieriams yra vienas 
iš bjauriausių teismiškų 
ukazų prieš darbininkus vi
soj Amerikos istorijoj.

ganizavimo Komiteto (CI- 
O). Prieš tokį nuosprendį 
jau protestuoja eilė atskirų 
valstijų Darbo Federacijų.

Tuo žygiu Green su sėb
rais pasirodė didžiausiais 
darbo unijų skaldytojais 
Amerikos istorijoj.
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Prisirengimo Savaitė
Šią savaitę kiekvienas darbo žmogus 

privalo paaukoti prisiruošimui prie Pir
mosios Gegužės minėjimo. Laiko teturi
me tik penkias dienas. Jos reikia ata
tinkamai išnaudoti pasiekimui darbinin
kų ir jų raginimui dalyvauti Gegužinės 
demonstracijose ir masiniuose mitin
guose.

Daugiau: per šią savaitę reikia steng
tis įtraukti darbininkus į mūsų organi
zacijas ir užsakyti jiems mūsų laikraš
čius. Plėtimas spaudos, užsakymas dar 
neskaitantiems mūsų laikraščių, “Lais
vės,” “Vilnies,” “Daily Workerio” ir ki
tų suteiks darbininkams progą ąpsišvie- 
sti. ■ J-

Komunistų Partijos nariai neturi nei 
minutei pamiršti, kad jų pareiga šią sa
vaitę, santikyj su gegužinės švente, 
įtraukti Komunistų Partijon savo drau
gus ir pažįstamus bei prietelius.

Jei gerai darbuosimės prieš Pirmąją 
Gegužės, tai galime būti tikri, jog Tarp
tautinė Darbininkų Kovos Diena bus vi
sais atžvilgiais pasekminga!

Thomas Mann Artavojasi
Nobelio dovanos už literatūrą gavėjas 

Thomas Mann, kuris dabar svečiuojasi 
Jungtinėse Valstijose, šiemet yra kur 
kas griežtesnis ir kovingesnis^ negu jis 
buvo metai laiko atgal. •

Tuomet jis nazizmą lietė labai atsar
giai. Kaip pats rašytojas prisipažįsta, 
tuomet jam rūpėjo, kad jo knygos pa
siektų Vokietiją, nors jis pats prie fašiz
mo viešpatavimo jos pasiekti nemanė.

Bet po to jo atsilankymo, Hitleris, 
užuot apsiraminti, vis labiau siuto. Man- 
n’o knygos Vokietijoj platinti tapo už
drausta, o pats Mann padarytas ne pi
liečiu ir jo visas turtas Vokietijoj tąpo 
konfiskuotas.

Kitais žodžiais, Mann priėjo išvados, 
jog nuolankavimu budelių nepataisysi. 
Juos tegali pataisyti tik bendra darbinin
kų, farmerių ir intelektualų kova. Dėl- 

/ to Thomas Mann dabar visaip kitaip šne
ka, negu kada nors. Jis veikia, agituo
ja, šaukia višus laisvę mylinčius žmones 
kovoti prieš 20 amžiaus barbarizmą-fa- 
šizmą.

Beje, greitoj ateityj rašytojas Mann 
mario vykti Sovietų Sąjungom

Reikia atsiminti, kad tarpe “dievo Di
vine” pasekėjų yra labai drūčiai įsitiki
nusių jį esant, jeigu jau ne pačiu didžiuo
ju dievu, tai stebukladariu.

Kaip tuos žmones apšviesti, kaip juos 
nuo to “dievo” atitraukti? Reikia su jais 
kalbėtis, juos įtraukti į bendras kovas už 
bendrus darbininkų klasės reikalus. Te
gu jie mato, kad viskas galima pasiekti 
ne su dievo pagelba, o tik su darbininkų 
klase bendrai, solidariai kovojančia.

Dėlto “dievo Divine” pasekėjai ir buvo 
kviečiami dalyvauti visoj eilėj darbinin
kiškų demonstracijų (prieš karą ir fa
šizmą, etc.). Jie atėjo dideliam būryj— 
keliolika jų tūkstančių. Jie šūkavo prieš 
karą, jie maršavo drauge su kitais dar
bininkais. Juk ir jie yra darbo žmonės, 
tik labiau išnaudojami ir skriaudžiami, 
kaipo tam tikros rasės dalis.

Nemažai “dievo Divine” pasekėjų, da
lyvaudami demonstracijose su kitais dar
bininkais, kiek tiek apsišvietė ir atsisky
rė nuo savo “gyvo dievo.” Bet dar gera 
dalis pasiliko su tuo šarlatanu.

Susipratusių darbininkų pareiga susi
siekti su “dievo Divine” pasekėjais ir 
juos šviesti, kantriai, gražiai mokinti, 
kad jie nutrauktų ryšius su “gyvuoju 
dievu,” kuris taip negarbingai “nakina- 
si.”

\ “Dievas Divine” ir Jo Pasekėjai
“Dievo Divine” pasekėjai, sakoma, ke

lią triukšmą dėl suareštavimo jų “išga
nytojo.” Kai kam gali būti nesupran
tama, kaip ir kokiu būdu tokis Divine 
(kurio tikra pavardė Baker) galėjo įsi- 
dirbti vardą savo pasekėjuose net iki 
dievo. Kaip galima, kad jį, tokį gan ab- 
lavukišką iš pažiūros ir apsiėjimų žmo
gų kas nors galėtų vadinti “mesijum” ar
ba “dievu.”

Pasirodo, betgi, kad tai galima. Aiš
ku, viena iš priežasčių (gal pati pamati
nė priežastis) bus žmonių tamsumas. 
Juo žmonės tamsesni, tuo tarp jų leng- 
vfau veistis visokiems parazitams, stebuk
ladariams, pusdieviams ir net dievams. 
Paimkim mes Lietuvą: kiek ten stebuk
lingų vietų, kiek ten šventviečių! Vie
nur pasirodė “Pana Marija” vienokioj 
formoj, kitur,—kitokioj. Aišku, nieko 
panašaus niekad nebuvo, bet yra daug 
žmonių, kurie tam tiki.

EE Visos t. v. stebuklingos vietos buvo iš
rastos tik tam, kad padarius daugiau pi
nigų.

Jeigu tamsus žmogus gali tikėti, kad 
-ten ir ten nusileido iš dangaus (kurio 
niekur nėra) “dievo motina,” tai kodėl 
tarnaus žmogus negali patikėti, kad tas 
ar kitas gudrus šarlatanas yra stebukla
daris ir net dievas!

Geras Ženklas
Virš miliono studentų (iš apie 700 ko

legijų) pareiškė savo balsą prieš karą 
pereitą ketvirtadienį, balandžio 22 d. 
Daugybė vidurinių mokyklų mokinių 
taip jau streikavo, pagrąsindami impe
rialistams, kad jie atsisakys kariauti, jei 
imperialistai suruoš savo interesus ginti 
naują skerdynę.

Tai svarbus žygis. Tai teikiąs vilties 
visai žmonijai darbas. Jei tik jaunimas, 
studentai ir darbininkai, griežtai nusi- 
statys prieš karą, tai nebus taip lengva 
kapitalistams juos pakinkyti ir varyti 
skersti kitų kraštų darbininkus, kaip bu
vo sakysim 1917 ir 1918 metais.

Dabar kita didelė diena, .kurią suau
gusieji ir jaunimas pasakys saVo balsą 
.prieš karą—Pirmoji Gegužės. ’Ruoški
mės prie jos demonstracijų jau dabar!

Leonas F euchtvangeris Rašo Apie 
Sovietą Sąjungą

Garsusis Vokietijos rašytojas, Leonas 
Feuchtvangeris, kaip žinia, nesenai lan
kėsi Sovietų Sąjungoj. Jis ten išbuvo 
apie desėtką savaičių. Rašytojas važinė
jo, stebėjo, kalbėjosi su eiliniais pilie
čiais, rašytojais ir pačiose viršūnėse sto
vinčiais asmenimis. Jis turėjo pasitari
mą (per tris valandas) ir su d. Stalinu. 
Dabar rašytojas gamina knygą, pavadin
tą “Maskva 1937,” kuriai įžangą parašė 
anksčiau ir ji telpa lietuvių vertime “L. 
Ž.” (už bal. mėn. 6 d.).

Įžangoje knygos autorius nurodo, kad 
jis, būdamas Sovietų Sąjungoj, kalbėjo 
apie viską atvirai. Kas jo nuomone ne
patiko, jis kritikavo. Sovietų Sąjungos 
vadai, sako rašytojas, “iškentė mano kri
tiką ir už atvirumą atsimokėjb atvi
rumu.”

Na, ir
Sugrįžęs į Vakarus, susidūriau su klau

simu: ar man kalbėti apie tai, ką aš ma
čiau Sovietų Sąjungoje? Tai nebūtų jokia 
problema, jeigu aš, kaip kiti, būčiau matęs 
daugiau blogo, negu gero. Tada būtų visi 
tik džiūgavę. Bet kadangi aš mačiau dau
giau šviesos, negu šešėlių ir kadangi Vaka
ruose Sovietai nemėgiami ir apie juos teno
ri tik bloga girdėti, mano padėtis pasun
kėjo. Savo įspūdžių aš nedaug tepaskel
biau, nepilnas 200 eilučių ir jau nuo tų ei
lučių pasijutau atsidūręs skrupulingoje pa
dėtyje. Argi galiu aš dar daugiau kalbėti 
apie Sovietų Sąjungą?
Tūlą laiką Feuchtvangeris^ manė kol 

kas nerašyti nieko, o “laukti, kol mano 
pergyvenimai virs vaizdais.”

Tačiau netrukus nebegalėjau patenkinti 
savo sąžinės šiais pasiteisinimais. Sovietų 
Sąjunga apsupta daugybės priešų, o> jos są
jungininkai ją remia labai menkai. Kvaily
bė, bloga valia ir nešvari sąžinė stengiasi 
nuslėpti viską, kas gero padaroma Rytuo
se, viską įtarti, viską nujuodinti ir skelbti 
kaip netiesą. Bet rašytojas, kai jis matė 
ką nors didelio, negali prisiversti atsisakyti 
paliudyti, jeigu tas didelis, ką jis ten matė, 
būtų ir nepopuliarus ir jei jo žodžiai daug 
kam nepatiktų. , ' 4

Taigi aš liūdi j u.
Kreipiame skaitytojo domesį į šito

Ekonominis Ispanijos žemlapis, rodąs kur koki gamtiniai turtai randasi 
—anglis, blčta, švinas, cinkas, ir kt. mineralai, kuriuos dabar Italijos 

ir Vokietijos fašistai kėsinasi užgrobti.

pat buvo labai paliestas faktas, 
kad steigiamoji amatų korpora
cija prek., pram, ir amatų rū
muose bus tiktai iš skirtų na
rių, nors kitos korporacijos tik 
trečdaliu tebus iš skirtų narių.

KLAIPĖDA
Pagimdė Negyvą Kūdikį
Vienas darbininkas gyv. Mal

kų g-vėje šaukėsi gydytoją L., 
prie gimdančios žmonos. Gydy
toja atsakiusi, kad ji turi tar
nybą ir negali vykti. Patarė 
kreiptis ligoninėn. Darbininkas, 
gyvendamas III-čiame aukšte, 
be gydytojos bijojo sergančią 
žmoną gabenti ligoninėn. Krei
pėsi pas gyd. Berger telefonu. 
Bet ir čia gydytojo neprisišau
kė. Gimdydama namie moteris 
pagimdė negyvą kūdikį. Vadi
nasi, esi ligonių kasos narys ir 
negali prisišaukti gydytojo.

Maistas Blėkutėse 
Yra Sveikas

LIETUVOS ŽINIOS
Didele Audra Kauno žydų 
Visuomenėje Del Sinagogų 

Seniūnų Komiteto
Santykiai žydų visuomenėje 

dėl susidariusio sinagogų se
niūnų komiteto ir jo pastangų 
pasaulietiškos 1' bendruomenės 
“Adath Izrael” atžvilgiu tiek 
susipainiojo, kad paskutinėmis 
žydų Velykų dienomis ir tuoj 
po Velykų įgavo aštrias formas. 
Kadangi žydų spauda, be “Fri- 
morgeno,’ ’ sinagogų seniūnų 
komiteto niekas nepalaiko, tai 
toks nusistatymas taip pat aiš
kiai pasireiškęs ir pačiose sina
gogose per Velykas, žydų kleri
kalai pradėjo paskubomis lape-' 
liais teisinti savo žygius ir pulti 
juos pasmerkusius, šituose la
peliuose klerikalai giriasi 
geresni demokratai, negu 
priešai ir kad jų komitetas yra j ^as mgnUo ir kun. J. Vyšniaus- 
tikriausia demokratija.

Be to, dėl šių reikalų įvykę 
jau gana smarkių žydų visuo-| 
menės veikėjų uždari susirinki
mai ir priimti tam tikri nutari
mai. Į šį reikalą jau vakar at-1 
kreipė savo dėmesį taip pat ir 
vid. reik, min-jęs organai. Žy
dų spauda apie jį nieko nebe
mini.

Girdėti, kad ryšyje su visa ta 
painiava, skubiai grįžta iš už-, 
sienio Kauno miesto vyr 
nas, p. šapira, kuris buvo išvy
kęs gydytis. Jam sugrįžus, net, 
žadama sukviesti specialų žydų j 
rabinų sąjungos vykd. komite
to posėdį visai susidariusiai 
būklei aptarti.

litus kas menuo; 3) 
Kanclerįenei, Mikui 
Saliamonui Soboliui 
kas mėnuo; 4) Pra-

tei-Miržinskienei, Romualdui 
Jagminui, Juozui žiliui, Jonui 
Kaluškevičiui ir Jonui Jankaus
kui po 20 litų kas mėnuo; 2) 
Andriui Savickui ir Jonui čer- 
kai po 25 
Antaninai 
Pieniui ir 
po 30 litų
nui Zykui, Juozui Zabūrai ir 
Onai Guobytei po 35 litus kas 
mėnuo; 5) Katrei širvydienei 
po 40 litų kas mėnuo; 6 j An- 
sui Cvikiui po 50 litų kas mė- 
nup; 7) kun. Petrui Bružui po 
100 litų kas mėnuo; 8) kun. 
Liudvikui Šiaučiūnui do 145 li
tus kas mėnuo; 9) Stasiui Šim
kui ir Antanui Žmuidzinavičiui 
po 600 litų kas mėnuo; 10)

esą , Pranui Kuzmai pensiją padi- 
dinti nuo 125 litų tigi 145 litų

| kui — nuo 100 litų ligi 150 litų 
kas mėnuo.

I Vienuolė, Išlošus Pinigų, 
Paliko Vienuolyną ir 

Rengias Teketi
Vieno Lietuvos vienuolyno 

dvi vienuolės susidėjusios pirko 
loterijos bilietą ii’ išlošė 20 
tūkst. lt., kuriuos pasidalino ir 
viena tuojau iš vienuolyno iš- 

i’ rabi- ^ojo ir rengiasi tekėti, o antra 
svyruojanti, nes ji senesnio 
amžiaus.

Paskirs Pensijas.
Ministerių Kabinetas IV. 1 d. 

posėdyje nutarė prašyti Valsty
bės Prezidentą paskirti pensi 
jas nuo š. m. balandžio 1 d. iki 
gyvos galvos šiems pasižymėju
siems asmenims:

1) Tomui Zamblauskui, Juo
zui Gasparavičiui, Juozui čepu- 
liui, Pranui Rekešiui, Onai Ge
nytei, Marijonai Pašinskienei, 
Justinui Gyliui^ Juozui Jakai
čiui, Vincui Stulgai, Pranui 
Verkesni, Juozui Tumosai, An
tanui Lekavičiui, Ipolitui Mile- 
vičiui, Kotrynai Norkytei, Jo
nui Prakapui, Petrui Lignars- 
kiui, Teklei Kenapackaitei-Ra- 
kauskienei,. Elzbietai švagždy-

Iš šilko Pramones Atlei
džiama Darbininkų♦

Paskutiniuoju laiku esą jau
čiami tūli sunkumai šilko ga
myboj. Dėl to vienas fabrikan-

Dr. John L. Rice, 
(New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius)
Ačiū atšaldymo sistemoms ge

ležinkelių karuose, veik kiekvie
na dalis šalies dabar gali gauti 
šviežių daržovių ir vaisių per 
visą metą. Bet daugumoje atsi
tikimų kainos tų šviežių pro
duktų yra tokios aukštos, kad 
paprasta šeimininkė negali jais 
naudotis. Ir todėl dauguma 

I šeimininkių vis turi vartoti 
maistą iš blėkučių. Bet šiomis 
dienomis įdėjimas daržovių, 

į vaisių ir kitų produktų į blė- 
kutes yra labai svarbi industri- 

Abrama- Ja Amerikoje ir padarė žymų 
progresą. Moksliškiausi būdai 

i vartojami šitoje industrijoje. 
1 Pasekmė to yra, kad ameriko
niški produktai blėkutėse yra 
puikiausi visame pasaulyje ir 
visur jie vartojami.

Dėlei (šilumos, po kuria pro
duktai 'į blekutes dedami, daug 
vitamino C yra išnaikinta, bet 
kitaip blėkučių produktai lygūs 
šviežioms daržovėms ii’ vai
siams. Bičkutės produktai yra 
švarūs ir todėl jie saugūs. Ir 
yra daug geriaus vartoti vai- 

I sius ir daržoves “įdėtas į blė- 
, kūtes,” negu į stiklines bonkas 
j arba stiklinius indus. Priežas- 
i tis to yra, kad blėkutės saugiau 
i užlipdytos neprileidžia gema- 
. lams apsistoti.

Paprastai, daržovės ir vaisiai 
prezervavimo tikslams augina
mi arti vietos, kur jie prezer- 
vuoti. Nunokę daržovės ir vai
siai yra sveiki ir tą mes randa
me paprastose blėkutėse. Kuo- 
geriausia mašinerija, pastatyta 
ir varoma pagal moderniausių 
moksliškų išradimų, yra varto
jama beveik visose vietose, kur 
produktai dedami į bėkutes, ir 
visur švarumas užlaikytas. Tas 
viskas prisideda prie geresnio 
ir saugesnio maisto.

Bet kiekviena šeimininkė tu
ri išmintingai pirkti ir gaminti 
iš blėkučių produktus savo sta
lui. Jos akys, jos nosis ir sko
nis turi nuspręsti, ar maistas 
blėkutčje yra gera. Ji niekad 
neturi imti blėkutę vaisių, dar
žovių, žuvų, arba kito maisto, 
kuri bėga arba jeigu blėkutė 
išsipūtus. Kartais blėkutė ne
tinkamai užlipdyta ir tą faktą 
niekas nepatėmijo. šita blėkutė 
išsipūs arba maistas bus pra
rūgęs. Maistas sugadintas, ir 

' todėl yra pavojingas. Tokią blė- 
kutę reik ant syk sugrąžinti 
tam krautuvininkui, nuo kurio 
pirkta, jis maloniai tau duos 
gerą blėkutę. Jis nekenčia jo
kios blėdės, nes kompanija, nuo 
kurios jis pirko, jam maloniai 
atlygins.

kų korporacijoje žydai amati
ninkai būtų tinkamai atstovau- 
jami. Be to, buvo išrinkti nauji 
valdomieji organai. Į naująją 
valdybą išrinkti L. Gurvičius, 
P. Zusmanavičius, Sliv.kinas, 
Rubisonas, Kravecas, ______
vičius, Kobozevas, Stromas ir 
Mandelbrautas.

Suvažiavime buvo labai gyvų 
diskusijų sumanytųjų amatinin
kų įstatymų reikalu. I pareikš
tąsias kalbėtojų mintis taip pat 
atsakė atidaryme buvęs kultū
ros dep. dir. dr. Juška.

Dr. Juška pareiškė, kad žy
dų visuomenės reiškiamą bai-- 
mė sumanytaisiais amatininkų 
egzaminais yra nepagrįsta, nes 
iš tikrųjų egzaminų tikslas esąs 
tik pakelti Lietuvos amatininkų 
kultūrinį lygį ir nustatyti kon
trolę, kad amatais užsiimtų tik
rai savo darbą sugebą asme
nys. Jokių tautinių prieš ką 
nors nukreiptų tikslų nesiekia
ma. Kas 
mokėjimo 
negalima 
kas nors 
mas reikia sieti su bendra ten
dencija surišti mūsų amatus su 
mūsų krašto kultūra ir jos ypa
tumais. Mokant gerai ir lietu
vių kalbos, žydas amatininkas 
labiau galės prisitaikyti prie 
mūsų žmonių ir neteks maitin
tis importuotiniais svetimų mo
deliais ir pavyzdžiais.

Red. R. Rubinšteinas polemi
zavo su dr. Juškos mintimis ir 
nurodė visą eilę įstatymo pro
jekto trūkumų, o labiausia per
einamųjų nuostatų nešimą. Be
to, projekte daug kas esą be
reikalinga. Skundėsi senieji 
amatininkai, kad jie jau savo 
antroje amžiaus pusėje turėsią 
pradėti mokytis gramatikos ...

; suvažiavimą se- 
kęs, amatininkystės referentas, 
p. Tamuleyičius suvažiavusius 
nuramino. Jis pareiškė, kad kas 

j liečia suminėtų egzaminų įsta
tymo projekto trūkumų, tai jau 
jie ištaisyti. Taip pat netenka 
laikyti tragiška numatomi lie-

liečia lietuvių kalbos 
reikalavimų, tai šitą 
aiškinti, kad tai yra 
pikta. Tas reikalavi-

tas turįs siaurinti gamybą ir at- į1 ..
leisti 150 darbininkių. Deda-\

. ima pastangų tačiau, kad tai ne-
' įvyktų.

Pasibaigė Žydų Amatininkų I 
Suvažiavimas

Kaune pasibaigęs visos Lietu
vos žydų amatininkų draugijų tuvių kalbos žinių reikalavimų, 
atstovų suvažiavimas priėmė vi-, Esą, provincijos žydai amatinin- 
są eilę nutarimų dėl amatininkų kai ganėtinai moka lietuvių 
būklės rūpinimo. Visų pirma 
nutarta stengtis, kad senai dir
bą savo amatą amatininkai bū
tų visiškai atleisti nuo egzami- j ti šita reikalą, 
nų. Kuo greičiausia steigti visą ; * ’ '
eilę amatininkų pasitobulinimo Lietuvos amatų ištobulinimas, 
kursų, kad būsimoje amatinin-J Tolimesniose diskusijose taip

kalbą. Kiek sunkiau tėra su 
Kauno žydų amatininkais. Ta
čiau nereikia jau tiek akcentuo- 

, nes įstatymo 
projekto vyriausias tikslas yra

Senovės Indijonu Palaikai

garsaus rašytojo žodžius: “Kvailybe, blo- 
i gą valia ir nešvari sąžinė stengiasi nu

slėpti viską, kas gero padaroma Rytuose 
(Sov. Sąjungoje)”... Tai tikra tiesa. Tam 
pavyzdžių turime nesuskaitomą daugyr 
bę. Ir tai yra ne tik Vakarų Europoj,

bet ir Amerikoj ir visam kapitalisti
niam pasaulyj.

Smagu, kad didysis vokiečių tautos 
i kultūros darbuotojas tai supranta ir dar 
i smagiau, kad jis, tai suprasdamas^ pasi- 

rįžo rašyti apie Sovietų žemę teisingai!

Rochester, N. Y.—Vieti
nio muzėjaus direktorius 
A. C. Parker su pagelbinin- 
kais atkasė įvairius dirbi
nius ir palaikuš indijonu 
gentės; gyvenusios ties da
bartiniu Geneseo apie 1,500 
metų atgal.
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būklus daro,” 
kis paprastas,

galimas padaryti.
Amerikos darbininkai ir

adarė pirmą “ste- 
ur. “išgydė” ligonį,

Pirmad., Baland. 26, 1937

Pirmoji Gegužes 
ir Jaunimas
Gegužės yra dies valdžios. Jie puola So- 
pasitarnavimas vietų Sąjungą sąryšyj su 

trockistų teismu Maskvoj, 
kurie išvien su Vokietijos 
fašistais ir Japonijos impe
rialistais planavo nuversti 
Sovietų valdžią. Amerikos 
jaunimas pasmerkia tuos

Jis užpa- 
automobiliaus, 
”_ prisikabinęs

jieškoti. Vis tai prekeikti 
česai! Artinasi sūdna diena 
ir svieto pabaiga. V. S.

(Po to, kai šis feljetonas 
buvo parašytas, “Dievas Di
vine” jau pakliuvo policijos 
naguosna ir atsidūrė “džė- 
loj.”—Red.)

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

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

buklų negalėjo daryti, kad 
dabar pagal jos dūšios pa
šaukimą pati “Marė Ištiki
moji,” ima į savo rankas 
Harlemo “Dangaus Kara
lystę” su visu jos judinamu 
ir nejudinamu turtu. Ji re
porteriams _ pareiškė, kad 

,” nors jos

sako, kad bus vargo kaip 
kuriuos “Dangaus Tėvo” 
pasekėjus pertikrinti, kad 
jis nebuvo jokis dievas, kad 
jis tik paprastas nieko ne
galįs senis, kad visus stebu
klus darė ne jis, bet ji, kad 
ji ir Father Divine išgarsi
no pati skelbdama visokius 

lingi tik prieš streikierius, nebūtus daiktus, būk jis ją 
komunistus, sit-down strei-. išgydė ir tt.
kierius, vagius ir kitokius,1 
bet, kas matė, kad dievą 
areštuotų? Dievą, visagalį! 
—dūko “dievas.”

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

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

kymui ir gyvenimui. Ameri
kos jaunimas Pirmoje Ge
gužės dar daugiau pasmar
kins kovaš už geresnį gyve
nimą. Amerikos jaunimas 
dar daugiau pasmarkins ko
vą, kad pastojus fašistų 
barbarams kelią Ispanijoj, 
kad išgrūdus juos laukan iš 
tos šalies.

Šiemet Pirmoji Gegužės 
jaunimui daugiau reiškia 
kaip bent kuriai kitai žmo
nių grupei. Kaip jau viršuj 
minėjome, ant rytojaus 
įvyksta šios šalies pažan
giausio jaunimo — Jaunųjų 
Komunistų Lygos konvenci
ja, kur susirinks darbinin
kų, studentų ir farmeriu 
iaunimo atstovai. Šiemet 
Amerikos jaunuoliai mar
šuos su obalsiais už Jauni
mo Aktą (American Youth 
Act), reikalaujant, kad ša
lies kongresas ji priimtų, 
k*d jaunuoliai galėtų pasie
kti mokslą ir rasti darbą, 
šiemet jaunimas maršuos 
’■» obalsiais už laimingesnį 

• geresnį gyvenimą.
Pirmoji Gegužės jaunimo 

;°nybė, solidarumas, su- 
;ks kiekvienam vilties, kad 

rities generacija nesiliaus 
’’ovoius tol, kol bus atsiek
ta laisvė, taika ir aprūpin
tas gyvenimas. Pirma Gegu
žės visi jaunuoliai ir jau
nuolės į demonstracijas!

Lietuvių jaunimo mes tu
rime Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos kuopose, 
bet daugiausiai mūsų cho
ruose. Lietuviai jaunuoliai, 
jus kviečiame Pirmą Gegu
žės masiniai ir solidariai su 
visais šios šalies jaunuoliais 
ir suaugusiais į demonstra
cijas! D. M. š.

(Feljetonas)
Kaip Užgimė Naujas 

Dievas?
New Yorke, Benedictine 

ligoninėje, miršta 62 metų 
amžiaus njgrė moteris. Ka
da laikraščių reporteriai su
žinojo, kad ji yra 
“moderniško dievo-

KOMUNIZMAS?
Paraše A. BIMBA.

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

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
pąnaikinti vargai.

i KNYGELE Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

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

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

New Yorko atsiekimų, jos jaunimo gy- 
Tūkstančiai venimo, kur panaikinta 

i žmogaus žmogumi išnaudo
jimas, kur budavojamas so
cializmas, kur kiekvienas 
jaunuolis randa tinkamas 
sąlygas savo darbo pritai-

KOMUNISTŲ PROGRAMA 
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELE 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CF^TŲ.

Senovinė biblijos pasaka 
rodo, kad dievas nugalėjo 
sukilusius velnius su licipie- 
rium priešakyj. Bet, Harle
mo “Dangaus Karalystėj” 
šių dienų sukilėliai nugalėjo 
“dievą.”

Vargas “Dievui”
—Tfu!—piktai spjaudo

si “Dangaus Tėvas.” — Tfu, 
prakeikta boba! Prakeiktas 
laikas! Bepigu buvo seno
vėj, kada nebuvo nei laik
raščių, nei šių dienų tech
nikos, visokių radio, tele
gramų, telefonų, policijos ir 
kitokių antikristo išmislytų 
pabūklų. Tada ir kvailas 
galėjo stebuklus daryti, 
šventu likti, dievu pavirsti, 
o dabar. Boba, apie kurios 
dūšią nieko nesako “šven
tas raštas,” ir ta pasiskelbė 
dievu. Tfu!

Boba, paseno, pražilo ir 
dievu pasiskelbė. O čia ta 
policija jai į pagelbą. Gau
dykite, vėją pagausite. Pra
keikti laikai! Jeigu taip se
novėje, tai pavažiavai kelis 
desėtkus mylių ir gali’ vėl 
būti dievu. Žmonės buvo 
tamsūs, atsilikę, žinios juos 
nepasiekdavo, o dabar laik
raščiai, radio jau po visą 
svietą navynas išnešiojo ir 
niekur neliko kampelio, kur 
galima būtų vėl iš naujo 
dievu pagarsėti. Dabar nors 
gyvas žemėn lysk, arba į 
policijos rankas pasiduok.

Bet juk aš dievas, aš die
vas, aš visagalis. Ir kaip jie 
drįsta manęs neklausyti.

Pasekmingas Balius
Balandžio 17 d. buvo su

rengtas šaunus balius su pro
grama, pastangomis APLA 
26 kps. Balius pasisekė visa
pusiai.

Susirinko gražus būrelis 
žmonių, ir svečių iš artimes
niųjų miestelių.

Programą sėkmingai pildė 
Lyros Choras ir Mainierių 
Kvartetas iš Shenandoah.

Vėliaus, pasitariant su ren
gimo komisija,—P. Didvalis, 
J. Kėravičius, J. Mardosa,— 
nutarta rinkti aukas Ispanijos 
liaudiečiams. Po 50c. aukavo 
sekami draugai: P. Križinaus- 
kas, P. Didvalis, J. Mardosa. 
Iš viso aukų surinkta $4.65.

Gera orkestrą griežė šo
kiams ir svečiai linksminosi iki 
vėlumos.

Manau, kad liks gražaus 
pelno kuopai. Dalyvė.

Mes suprantame, kad ben
dri darbininkų klasės reika- 

nėra atidalinami nuo 
iaunimo reikalų. Bet mes 
žinome, kad Amerikos jau
nimas turi dar daugiau rū
pintis ateities reikalais, rei
kalais kovos prieš karą, fa
šizmą, nes tas jam dar dau
giau apeina. Jaunimas dau
giausiai ir pirmiausiai nu
kenčia karo metu, jaunimo 
gyvenimas dar ateityj ir fa 
šistinis teroras grūmoja r 
padaryti nepakenčiam1 
Jaunimas baigęs įVairir 
mokslus, pasiekęs žinojime 
bet kapitalistinėj tvarka 
negali rasti vietos tam saw 
žinojimui, darbo.

tės” turtai siekia virš pusę 
miliono — namai, krautu
vės ir vasarnamiai. Mat, da
bar laikai yra moderniški, 
tai ir dangus turi būti mo
derniškas; turi net savo 
trokus, kuriais gabena ang
lis iš Pennsylvania valstijos, 
kad angelai nesušaltų. Vis
kas buvo gerai. “Dangaus 
Tėvas” “gydė” ligonius, 
“darė stebuklus,” ėmė jų pi
nigus, namų savasties do
kumentus, banko knygeles. 
Jam perdavė ir negrė mer
gina Birdsall savo taupinius 
$2,700, už ką “Dangaus Tė
vas” pažadėjo ją visą am
žių laikyti savo karalystėj, 
bet greit po to išvarė.

“Dievą Tėvą” garbino 
tūkstančiai negrų. Atsirado 
ir baltų. “Dievo” vardas ir 
įtaka augo. Ant sienų kabo
jo dideli paveikslai: nuo di
delio kalno, sale baisių uolų, 
povaliai, rankas į priekį at
kišęs, nužengia iš dangaus 

» — Father 
o. apačioj žmonių, 

žmonių minios atkišę į jį 
rankas sveikina, garbina. Ir 
kur negarbinsi, juk jis “ste- 

" "is yra ne ko- 
jet moderniš-

Man!... Man

jo “Angelu No. 1,” visiems 
skelbė, kad jis ją išgydė 
nuo džiovos ir kitų ligų.

Laiminga “Dangaus 
Karalystė.”

“Dangaus Tėvas” ir “Tei
singoji Marė,” arba jo An
gelas No. 1, Harleme sukū
rė laimingą dangaus kara-

TAI BENT ŽUVIES!
Pereitą savaitę Bostono 

žuvininkų laivų atvežė 6,058,- 
900 svarų žuvies. Pernai per 
tą pačią savaitę 118 laivų at
vežė 500,000 svarų daugiau, 
žuvies kaina—nuo 4 ligi 6 
centų. Krautuvėse, žinoma, 
brangiau.

Kalbant apie žuvininkus 
darbininkus reikia pasakyti, 
kad jų būklė nepavydėtina. 
Jie dirba sunkiai, ilgai ir už
darbis jų priklauso nuo to, 
kokią kainą jiems pasiūlo 
marketas.

Tuojau jsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

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

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

ksna buvo surioliuotas. An
gelai šaukia, kad laimė jo, 
kad Greene buvo toli nuo 
lango, o tai jie jį būtų išme
tę, kaip dangaus angelai 
metė licipieriaus pasekėjus 
į peklą.

Nesuranda “Dievo”
“Dangaus Tėvas” pasika- 

vojo. Dievas visagalis, bet 
New Yorko policija dar ga
lingesnė. Policijos kapitonas 
J. C. Prichart, nuo 123rd 
gatvės, nuolat šaukia: “Aši 
tą, dievą, į Sing-Sing kalėji
mą uždarysiu! Aš jį pamo
kysiu !”

Aštuonių valstijų polici
ja zuja, laksto, bet dievo ne
gali rasti. Policijos vadas 
sužinojęs, kad N. N. Kranz- 
ler ir Arthur Madison yra 
“Dangaus Tėvo” advokatas, 
(mat, moderniškoj gadynė
je ir “dievas” negali be ad
vokatų apseiti), kreipėsi 
pas juos klausdamas, kaip 
kokis bedievis:.

—Ar jūs žinote, kur yra 
“dievas”—Divine?

—Taip, tikrai, žinau, — 
atsakė advokatas.

—O kur jis yra, aš turiu 
jį areštuoti?

—Danguj, ant žemės ir 
kiekvienoj vietoj, — atsakė 
advokatas.

—Tfu! — piktai spjovė 
policijos viršininkas.
“Boba” Pasiskelbė Dievu.

I

Prieš pat šią “dievo” ne
laimę jis susipyko su “Ištiki
mąja Mare.” Marė pasako-1 
ja, kad jis norėjo paimti jos 
namų dokumentus, nuo tų 
namų, kuriuos ji turi High 
Fallse. Ji atsisakė jam duo
ti. Tada “dievas” baisiai 
perpyko ir pareiškė, kad jis 
ją padės į virtuvę darbus 
dirbti, kad daugiau ji nebus 
jam “dvasios pati”, kad jis 
jai neleis daugiau ■ prie jo 
dešinės sėdėti ir dar kitaip 
nubaus. Bet jo buvo nelai
mė, kad prieš jį jau išstojo 
mergina Birdsall. “Dievas” 
pabėgo.

Laikraščių reporteriai te
lefonu susijungė su “Ištiki
mąja Mare.” Ji pripažino, 
kad jfe susipyko, kad “Dan
gaus Tėvas labai rūpinasi 
pinigais,” kad jis norėjo jos 
namų dokumentus paimti, 
kad jis ją ketino padėti į 
virtuvę darbams. Ir galų 
gale pareiškė, kad “Dan
gaus Tėvas” nėi’a jokis die
vas, r _
senis.

Reporteris akis stulpu pa
statė ir klausė, ar gi tai ne 
tiesa, kad Ji visada buvo 
sveika, kaip roputė; apvali, 
kaip arbūzas ir jokios’džio
vos neturėjo.

Bet tai dar nebuvo vis
kas. Greitai “Marė Teisin
goji” atūžė gražiausiu au- 
tomobilium į Harlemo 
“Dangaus Karalystę.” Kar- RimkuS( j. Gaidis 
tu su ja atvyko ir jos ange- ■ kauskas; po 25c.: x>.<^
lai, archangelai šventi ir pa- lauskas, S. Kukauskas, J. Sa- 
skelbė, kad buvęs “Dangaus banskis, K. Prokopas, T. Ar 
Tėvas” buvo paprastas pini- lauskas, J. šeškauskas, V

Po to atvyko į Newarka, 
vėliau gyveno Sayville, N. 
Y., bet didžiausiu “stebuk
ladariu” jis tapo apsigyve
nęs Harleme, New Yorko 
miesto, daly j, kur gyvena 
apie 400,000 negrų, čia jos 
vyras tapo “tikru dievu,” 

žmona kur tūkstančiai žmonių še- 
Father kė jį, tikėjo jam, atidavė 

Divine?’ tai pas ją nuvyko , savo namus, pinigus, viską, 
ir ji, nusidžiaugus, kad at-, Labiausiai jį išgarsino, tai 
lankė j^ žmonės, papasako- n7’o,4‘ ” • r,WT 
jo istoriją.

Ji ir jos vyras Baker, ku
ris dabar vadinasi Father 
Divine, pažino vienas antrą 

šalies" darbo!iš JaunU dienlb Ji vyresnė

žinau vieną lietuvį, kuris 
retkarčiais važiuoja žuvauti. 
Paprastai, jie išvažiuoja dviem 
savaitėm-ir daugiau. Prisieina 
dirbti ir naktimis. Daug žu
vies apdirba laive. Ir jau grįž
dami namo pakeliui sužino, 
kiek už žuvį gaus. Kar
tais kaina tiek žema būna, 
ir nedaug žuvies sugauna, kad 
darbininkai už dviejų savaičių 
darbą gauna vos po $5—$6.

žuvininkai, rodos, ir neor
ganizuoti.

...... .... .... .. .— 
kas “jūsų dievas 
kalyj savo ; 
“Rolls Royce, 
iškabą “Aš—Jūsų Dievas!”

Ir viskas būtų ėję laimin
gai, jeigu ne negrė mergina 
Birdsdall, kuri atsikreipė į 
valdžią Ir išpirko varantą. _ 
Paul Camora ir Harry. “Dangaus Tėvas,” :----
Greene atvyko į “Dangaus1 ir neišmetė iš namų, bet be- 
Karalystę,” jau buvo 2:301veik tas patsai, r*“ J“ ":~ 
valanda ryto, ir čia prie pat vien ją pavarė iš pirmesnės 
altoriaus “Dangaus Tėvui” 
įteikė pakvietimą į teismą 
stoti.

“Dievas” įdūko.
—Kaip ‘ 

policijos varantas! Kas ma 
te, kad “dievą visagalį” ga 
Įima būtų areštuoti? Teis 
mai, policija, kalėjimai, mi 
licija, teisėjai, tai ir reika

rednis, Ona Vaitiekūnienė, J. 
Samulėnas, J. Navičionis, M. 
Lakstutis.

Smulkių, $2.50.
Visiem aukavusiems varde 

Ispanijos kovotojų tariam šir
dingai ačiū.

Taipgi tariam daug ačiū 
draugam Yokšiam, kurie drg. 
V. Andrulį nuvežė į Brighto- 
ną ir atgal parvežė. O paskui, 
po prakalbų, jį nuvežė net j 
Worcester! ir dykai.

Taipgi čion turiu pranešt, 
kad Bendras Draugijų Komi
tetas rengia Urną gegužės pa
minėjimui puikią vakarienę, 
šokius ir prakalbas. Taigi vie
tos ir apylinkės draugai-gės 
nepamirškite ir skaitlingai at
silankykite. Įžanga tik 50c. O 
visas pelnas yra skiriamas Is
panijos kovotojams.

M. P.

Pirmoji 
Amerikos 
tarptautiniam darbininkų 
judėjimui. Pirmoji Gegužės 
pirmiausiai gimė Amerikoj, 
kuri dabar yra minima vi
same civilizuotame pasau
lyj. Šiemet Pirmoji Gegu
žės bus minima 51-mą kar-: darbininkų jėgų skaldyto 
tą. Pirmoji Gegužės, tai 
Amerikos jaunimo kovos 
dvasia.

Šiemet, kada dar tik nu-1 lai 
aidės milionų kojų atsimu
šimas į Amerikos miestų 
gatves, tai ant rytojaus, 2 
d. gegužės, New Yorko di
džiausioje svetainėje — 
Madison Square Gardene, 
atsidarys Jaunųjų Komuni
ste Lvgos Aštuntoii Nacio- 
nalė Konvencija. Šioii kon
vencija bus laikoma Pirmos 
Gemžės dvasioj. Joje bus 
diskusuoiama Amerikos 
iaunimo atsiekimai. jo pa
dėtis, progresas judėjime ir 
būdai: kaio sutraukti j or
ganizacijas mili onus šios 
šalies jaunuolių, kaip pada
ryti jų gyvenimą geresnį, I Jaunimas stato savo už- 
malonesnj, smagesnį, kuris daviniu dar tvirčiau kovoti 

už taiką, prieš fašistų ir im
perialistų ruošiamą karą.

.....~...  .... Amerikos jaunimas solida- 
atsieke organizuodami plie- i rizuojasi su Ispanijos,.liau
no. automobilių, gumos ir dies kovomis pries fašizmą, 
kitų industrijų darbininkus. Amerikos jaunimas dziau- 
Kovingi sit-down streikai <nasi is Sovietų Sąjungos 
Detroite ir New Yorko atsiekimų, jos jaunimo gy- 
krautuvėse 
jaunimo po visą šalį yra 
įtraukta į tas kovas ir uni
jinį organizavimo darbą.

Lengva kalbėti tūliems 
rašėiams apie “pražuvusią 
gentkartę.” Bet Amerikos 
jaunimas suras būdus ir 
priemones kovai už geresnį 
materialį ir dvasinį gvveni- 
mą. Ši šalis turi užtektinai 
fabrikų, dirbtuvių, krautu
vių ir raštinių, kad padary
ti gyvenimą maloniu ir ge; 
ru. Jaunimas mokinasi iš 
Ben Franklino pareiškimo 
kad vienybėj galima atsiek
ti laimę. Amerikos jauni
mas vis daugiau išmoksta 
suprasti, ką reiškia unijos ir 
todėl remia Industrinio Or
ganizavimo Komiteto 
(C.I.O) darbą, kad pasitar
navus dirbančiąja! masei, 
kad pagerinus jaunos kar
tos gyvenimą.

Jaunųjų Komunistu Ly
gos konvencijoj bus disku- 
suojama jaunimo rolė orga
nizavime šios 
žmonių. Delegatai bus atvy
kę iš visų šalies kraštų su 
turtingais patyrimais iš ko
vų. Laivakrovių, auto darbi
ninkų ir eilės kitų kovų pa
tyrimai nebus veltui. Dele
gatai turės patyrimo kiek
vienoj gyvenimo šakoje ir 
jie aptars, kaip sėkmingiau
siai apšviesti šios šalies jau
nimą, kad jis užimtų pačią 
svarbiausią rolę kovoj už 
geresnį gyvenimą.

Pirmoji Gegužės bus mi
nima momentu, kada Ame
rikos žmonėms pradeda 
daugiau šviesti saulė, kada 
giliau suprastas reikalas or
ganizavimosi ir kovos už 
padarymą šios šalies darbo 
gyventojų laimingais. Bet 
tuom pat kartu ir niaukiasi 
dangus, kad uždengus sau
lės spindulius — ; 
karo pavojus. Fašistai ruo
šiasi paskandinti pasaulį 
kraujuose. Pasauliniai fa
šistai užpuolė Ispanijos liau
dį. Amerikos Jaunųjų Ko
munistų Lyga didžiuojasi 
Ispanijos liaudies drąsiomis 
kovomis, kurios pastojo fa
šizmui kelią.

Generolas Franco ir jo 
talkininkai Italijos ir Vo
kietijos fašistai gauna pa
ramą iš trockistų, kad su
skaldyti Ispanijos jaunimo 
judėjimą. Trockistai šaukia 
už nuvertimą Ispanijos liau-

Bal. 18 d. pas mus įvykę 
V. Andrulio prakalbos. Pasek
mės buvo neblogiausios. Ga’ 
būt buvę dar geresnės, bet ne
žinia dėl kokios priežasties 
negavom iš “Laisvės” plakatu 
Tai gal neišsigarsino gerai.

Jau mes ir visai buvom nu 
siminę ir manėm, kad pas mu1 
visai neįvyks prakalbos 2:3f 
vai. po pietų, žinodami, kar’ 
tuo pačiu laiku yra parengtr 
koncertas su vakariene Brigh 
tone, nusprendėm nuvešti drg 
Andrulį pas juos pakalbėt, c 
sugrįžt ir pas mus turėt pra
kalbas 6-tą vai. vakare. Taip 
ir padarėm. Na, ir tokiu būdu 

kad jis tik paprastas "nušovėm du zuikius vienu šū
viu.

Taipgi ir pas mus atsilan
kė nemažai publikos ir aukų 
surinkom $11.50. Apmokėjus 
kalbėtojui kelionės lėšas, $4, 
likusieji $7.50 tapo pasiųsta 
per “Laisvę” Ispanijos kovoto
jams už demokratiją.

Aukavo po dolerį: V. Rim
kus, Al. Yokšis, A. J. Sikors- 

i kis; po 50c. J. Yeskevičius, 
Į J. Šidlauskas, A. Baronas, M. 
Rimkus, J. Gaidis, K. Gra- 

. kauskas; po 25c.: M. Kaz-

nis “stebuklų” darytojas 
gydytojas aklų, šlubų, rai 
šų, džiovininkų, reumatiz 
mo ligonių ir kankinių, pa- lystę. Jos centras yra 20 W. 
liegėlių ir kitokių, yra tur- 115th St. “Dangaus karalys- 
čius vertas puses miliono 
dolerių. Bet jis visus “išgy
dė,” visiems stebuklus pada
rė, tik niekaip negalėjo pa
gydyti savo žmonos, kuri 
jau penki metai kankinasi.
Ji gulėjo ligoninėj — dakta
rai kiek pagydė, parėjo na
mo ir vėl susirgo. Antru 
kartu gulėjo Gosheno ligo
ninėj ir vėl kiek buvo pa
sveikus. Jau kelintu kartu 
guli Benedictine ligoninėj ir 
šis bus paskutinis kartas, 
nes jos gyvastis gęsta.

Ligoninėj labai retai ją 
atlankydavo “dievas”—Fa- 

auga naujo. ther Divine. Už ją moka li- 
goninei bilas, $21 į savaitę, 
“pirmas angelas,” “Father 
Divine” (“Dangaus Tėvo”), 
kaip jis patsai vadina 
“Faithful Mary” (“Ištiki
moji Marė”),, kurios tikras 
vardas Viola Wilson.

Mirštanti moteris pasako
jo, kad ji už “dievo” Father__
Divine ištekėjo apie 15 me-į “bangaus Tėvas 
tų atgal, Macon, Ga.. mies- Divine,” < 
telyj. Tada jos vyras buvo 
paprastas žmogus. Po to, 
jie atvyko į Baltimorę ir 
ten jis 
būklą,”
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Šeiminis Vajus ir Kiti Dalykai
Centro Komiteto posėdis 

jvyko bal. 18. Nusitarta pa
skelbti šeiminį vajų su taip 
pat numažintu įstojimu, kaip 
kad pirmesniuose vajuose. 
Vajus tęsis iki liepos 1 d.

Paskelbtas vajus tikslu dar 
sykį suteikti progą visiems va- 
jininkams ir visoms kuopoms 
pasidarbuoti mūsų organiza
cijos 27 Seimo laikotarpiu. 
Kviečiamos todėl visos kuopos 
ir visi nariai atkreipti į tai tin
kamo domesio. Visi dar dau
giau turime pasidarbuoti, kad 
daugiau gavus naujų narių.

Draugai ir draugės, nieko 
nelaukę stokit darban. Iki 
Seimo galima dar gaut nema
žai naujų narių. Jeigu viena 
kuopa, 12 kuopa, Ambridge, 
Pa., pereitam vajuje yra ga
vusi visą tuziną naujų narių, 
tai kodėl kitos kuopos, ypatin
gai dideliuose miestuose, ne
galėtų pasivyti ir net pralenkt 
12-tą kuopą? Kol kas did
žiausia garbė priklauso 12 
kuopai ir jos darbščiam orga
nizatoriui d. I. Norkevičiui.

Laike šeiminio vajaus visos 
kuopos turėtų pasibrėžti gauti 
mažiausia po vieną naują na
rį. žinoma, aktyvės kuopos, 
visada gaunančios naujų na
rių, niekad nepasitenkina vie
nu narių. Taip ir dabar gaus 
beht po kelis. Bet ir tos kuo
pos, kurios nėra gavę per ilgą 
laiką nei po vieną naują narį, 
dabar turi progą pasirodyti, 
kad ir jos gali gauti.

47
48
49
50
51
52
53
54
55
58 

Pav.

60.61
27.29
82.22
11.02
32.61

101.49
48.11

41.53
13.72
9.46

52.52
15.69
61.23
42.56
44.17
81.99
13.02
21.72
42.53
30.53
44.99

45.18
18.64
44.99
30.91
64.70
52.00

9.39
21.44
41.44

9.09
6.60

40
40
43
45
49
51
52
52
25
Sekr.
Apdrauda nuo ugnies

M. Gates 
S. Norkus 
J. Jakštas 
B. Papeikutė 
M. šeštokas 
V. Grumblis 

Zaramba 
Bud ginas 
Delinikaitis 
J. Gasiunas,

I.

30.00
20.00 
12.00 
10.00 
79.50 
16.50 
74.50 
20.00 

1.00 
alga 75.00 

16.79

Kitą svarbų tarimą Centro 
posėdis padarė. Paaukota pen
kinė Ab. Lincolno Batalione 
lietuviams, kovojantiems Ispa
nijoj prieš fašizmą. Penkinė 
pasiunčiama per “Laisvės” re
dakciją perduot, kam skiria
ma. Taipgi kviečiama visos 
kuopos ir nariai kiek galinta 
daugiau prisidėt prie pagel- 
bos Ispanijos kovotojams už 
deinokratiją, prieš fašizmą.

Centro posėdyj skaityta 
svarbus laiškas Plieno Darbi
ninkų Organizacinio Komite
to. Minimo Komiteto pirm. 
P. Murray nuoširdžiai ačiuoja 
mūsų organizacijai už gausią 
pagelbą ir tinkamą kooperaci
ją organizavime plieno darbi
ninkų. Kviečia ir toliau visus 
APLA narius darbuotis dar
bininkų organizavimo srityj.

APLA. Centro Sekr.,
J. Gasiunas.

APLA Finansinis Raportas už 
Sausi, Vasari ir Kovą, 1937

Kp.
2
3

ĮPLAUKOS
Saus.
15.95
14.93
70.93
21.98
17.46
20.62
17.83
32.20

Vasar. Kovas

ir

V. 1222.23 1581.91 1320.34
Išmokėjimai Sausio Mėn.

8 kp. Gaidžiui-adv. 181.94
4 M. žioba 25.00
8 F. Pikšris 165.00

11 J. Viliušis 13.00
29 A. Kubilskis
29 A. šūkis
52 A. šeputienė
55 V. Jokubauskas
12 I. Norkevich
26 A. Dambauskas
Actuary
Kaucijų kompanijai

6.00 
11.00 
88.00

6.00
1.50
1.00 

100.00 
76.82

22.98

Centro Komiteto algos 
išlaidos: Pirm. J.
Gataveckas

Vice pirm. C. Stashinsky 11.10
Sekr. J. Gasiunas
Ižd.
Iždo
Iždo

128.71
J. Jesadavičius 62.90
glob. D. Lekavičius 11.50 
glob. J. Mažeika 8.25

Viso 926.29
Sutrauka

Per tris mėnesius
įplaukė

Tuo pačiu laiku
išmokėta

4,124.68

3,715.56

Lieka 409.12 
A. Vileniškio mort. nuoš. 55.00 
Geo. Urbono mort. nuoš. 10.00 
A. Ludwig mort. nuoš. 59.20 
Farmers De p.

nuoš.
bank

52.83

Bal.
Viso 

iš gr. 31,

Kadangi teisėjas Manser 
yra tikras bičiulis čeverykų 
dirbtuvių Savininkų, tai ryte, 
20 d. balandžio, išdavė draus
mę (injunction) prieš visus 
C.I.O. organizatorius, kurie čia 
yra kalbėję darbininkų susi
rinkimuose per paskutinius du 
mėnesiu. Užgynė jiems kal
bėti darbininkų susirinkimuo
se. O darbininkams užgynė 
pikietuoti dirbtuves.

Darbininkų tos “injunction” 
visai nenugązdino. Darbinin
kai 20 d. balandžio, 2 vai. po 
pietų Lewistone surengė tokią 
demonstraciją, kokios čia nie
kados nėra buvę, nes marša- 
vo gatvėmis daugiau 6 tūks
tančių. Demonstrantai atma, 
šavę į Lewiston City Hali lai
kė susirinkimą, kuriame kal
bėjo C.I.O. organizatorius I. 
Mackecy, kuris prižadėjo dar
bininkų neapleisti, kas su juo 
neatsitiktų, jeigu tik darbinin
kai jo neapleisią. Darbininkai 
kelius sykius atsistodami davė 
prižadą, kad jie savo vadų ne
apleis ir kovos pateliai, pakol 
nebus laimėtas streikas. Dar 
pirmą sykį aš esu matęs šiame 
mieste tokį įspūdingą susirin
kimą. Tai taip darbininkai 
atsakė ant tų reakcionierų 
“injunetiono.”

PASAULINES ŽINIOS
Kaip Anglija Planuoja Atsi

teisti Skolas Amerikai

London. — Anglijos pini- 
gyno ministeris N. Cham
berlain seime bal. 22 d. kal
bėjo apie savo valdžios pa
geidavimą atsiteist Ameri
kai karines skolas. Vienas 
iš atsiteisimo planų yra 
toks: Anglija išleistų savo 
valstybės paskolos bonus, 
pardavinėtų juos Amerikoj 
ir gaunamais už bonus pini
gais per 50 metų atmokėtų 
karines skolas Jungtinėms 
Valstijoms. — Bet Ameri
koj yra įstatymiškai už
drausta pardavinet valsty
binius bonus tų šalių, kurios 
neatmoka skolų Jungtinėms 
Valstijoms. Tarp tokių ša
lių yra ir Anglija.

Teisia 10 Rumunų Fašistu, 
Nužudžiusių Savo Išdavikų

Bucharest, Rumunija. — 
Karo teismas tardo dešimtį 
fašistų iš “geležinės gvardi
jos,” kurie jau prisipažino, 
jog dalyvavo nužudyme Jo- 
n’o Stelesco. Jis pereitą 
vasarą buvo nužudytas li
goninėje po operacijos.

Jon Stelesco pirmiau pats 
buvo “geležinės gvardijos” 
veikėjas, bet paskui išdavė 
jos sekretus; už tai ir liko, 
nudėtas. Teisiamųjų advo
katai įtarinėja, kad ir ka
raliaus Carol’io mylėtinė 
Magda Lupescu dalyvavo 
sąmoksle ant Stelesco gal
vos. Bet teismas atmetė 
siūlomus parodymus prieš 
karaliaus meilužę.

“Užmiršto Turto Žulikai”

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 i) 
padidinu t o k i < 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia-
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
TeL: Glenmore 5-6181

pasidaro 586.15
1936 38,737.43 • Aūburne miesto aldermanų

Brazilijos Fašistai Mobilizuo- 
jasi Rinkimams

Viso pasidaro 39,323.58
Inventorius 941.25

Viso
Išmokėjimai Vasario

M. žioba
J. Janulis
K. Žukas
J. Tamošiūnas

J. Petrulevičius
A. Kižienė
K. Bender
A. Yanušionis
M. Tvaragauskienė
B. Budraitis
K. Samitauskas
L. Malakauskas 
C‘. žvinakienė 
J. Guzevičienė 
E. Stankus 
A. Povilonis 
Em. Kerutis
J. Sakalauskas 
A. Sinusienė 
A. Pozerienė
K. Alinskas

920.70
Men.

20.00 
29.00

5.00 
40.00 

150.00 
150.00 ' 
182.50

1.50 
214.00 

31.50 
22.50

9.00 
47.00 
18.00 
36.50 
12.00
5.00 

600.00 
150.00 
34.50 
24.00

8
9
9.

14
14
18
18
25
26
27
35
38
41
42
46
47
48
49
49
50
C. sekr. J. Gasiunas alga 75.00
20 O. Mansienė 3.47

į Ižd. Glob. žvirblis 8.10

4

9

Visas APLA turtas $40,264.83
J. Gasiunas, Centro Sekr.!

Centro iždo globėjai peržiū
rėjo knygas balandžio 18, 
1937 ir surado taip, kaip vir
šuj pažymėta, šiuomi ir pasi
rašo :

D. P. Lekavičius, 
A. Žvirblis, 
J. Mažeika.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

12
13
14
15
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

25.39
33.68
22.11
13.70

72.14
17.63

3.22
27.08
30.46
50.09
25.41
13.54

13.91

9-.28
18.11
21.31
11.32
32.17
23.91

7.50
11.36
33.31
61.93

3.71

47.34 
22.50 
99.28 
19.50 
10.35 
40.60
37.22 
44.10 
26.10 
19.79 
38.77
13.61 
13.51 
7.94 

66.72 
42.21
32.10 
50.74

24.11
22.04
93.87
23.10

13
13
15
19
26
39

Viso
Išmokėjimai Kovo
J. Brudickas 
M. žioba 
M. Toleikienė 
A. Mačionis 
A. Valaitienė 
J. Viliušis 
F. Bugailienė

Vasiliauskas 
Bubnis 
Povilaitis

P. Jerčiokas 
V. Marcinkievičius
A. Mayers

T.

1,868.57
Mėn.

26.00 
12.00 
24.00 
18.00 
59.00 

170.00
17.00 
29.00 
30.00 
10.00 
10.00 
16.00 

150.00

Iš Darbininkų Kovos Lauko
Kaip jau buvo “Laisvėje” d. 

žmogmylio rašyta, Wood and 
Smith čeverykų dirbtuvės bu
vo du sykiu masiniai pikie- 
tuota. Tas pikietas atnešė 
vaisių ir dabar tos dirbtuvės 
didelė didžiuma darbininkų 
išėjo ant streiko. Reiškia, 
streikas eina didyn.

Kaip jau buvo rašyta, kad 
15 dieną balandžio prasidės 
teismas prieš CIO organizato
rius už “nelegališką” streiką. 
Balandžio 17 d. teismo posė- 
dyj čeverykų fabrikantų trus- 
to pirmininkas p. O. Byrne 
taip išsireiškė: “Dėkui Die
vui, kad Maine yra svetima 
šalis (Thank God, Maine is a 
foreign state) užtat mūs ne
kontroliuos jokia unija, kuri 
priklauso prie C.I.O.

Ant 
Grant

susirinkimas balandžio 16 d. 
nutarė duoti pašalpą maisto 
tiems darbininkams, kurie eis 
skebauti, jeigu kartais neuž
tektų dėl pragyvenimo, kiek 

■ uždirbs skebaudami. O bedar
bius darbininkus, kurie buvo 
ant pašalpos, tai liepia eiti į 
C.I.O. unijos valgyklą ir krau
tuvę ir reikalauti maisto, o 
jeigu unijos krautuvė neduos 
maisto, tai eiti į čeverykų 
dirbtuves dirbti ir tada tik 
miestas suteiks pašalpą ir duos 
maisto!

Lewiston United Baptist 
pastorius P. L. Vernon bal. 18 
d. per pamokslą ragino savo 
parapijonus eiti dirbti. žo
džiu, visos kapitalistinės jė
gos deda didžiausias pastan
gas, kad tik sudaužyti strei
ką. Bet streikuojanti darbi
ninkai nei užsimint nenori 
apie grįžimą į dirbtuves.

Balandžio 18 d. Lewiston 
City Hali kalbėdamas didelia
me darbininkų susirinkime or
ganizatorius P. Hapgood pa
reiškė, kad šis streikas unijai 
lėšavo ligi šio laiko trisdešimt 
tūkstančių, bet unija yra pa
sirengus išleisti penkius sykius 
tiek, jeigu bus reikalinga, bet 
streikas bus laimėtas.

Gamtos Sumis.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
Tūkstančiai žialamarškinių 
fašistų demonstravo pro 
katalikų katedrą. Ši de
monstracija yra vienas iš 
Brazilijos fašistų viešų iš
stojimų, per kuriuos jie 
mobilizuoja sau balsuoto
jus ateinantiems rinki
mams. Brazilijos fašistai 
vadinasi integralistais. Vy
riausias jų vadas yra Plinio 
Salgado, kuris rengiasi 
kandidatuoti į šalies prezi
dentus būsimuose rinkimuo
se.

Philadelphia, Pa.—Iš gent- 
kartės į gentkartę pereina 
pasaka, kad nuo senai esą 
“palikta $800,000,000 Jacob 
Baker’io turto,” bet vis ne
surandama teisėtų paveldė- 
jų, kam turėtų tas turtas 
tekti. Tokia pasaka pasi
naudodami, L. C. Walkin- 
shaw, E. L. Biddle ir trys 
kiti apgavikai laiškais per 
paštą neva jieškojo paveldė- 
jų, o kurie atsiliepė, iš tų 
reikalavo pinigų “dėl doku
mentų,” kuriais būtų įrody
ta jų “teisė.”

Už tai teismas pripažino 
juos kaltais, bet įkalino tik 
Walkinshaw’a 9 mėnesiams, 
o jo sėbrus paliko “pasitai
syt.”

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

Bany P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.

Klaidos Pataisymas
Laisvės ma-

Elizabeth, N. J

atėjo, 
jungti
ji] Amerikos.

to unijos advokatas 
atsakė: “Delei to čia 
unijos organizatoriai ir 
kad Maine valstiją pri- 
prie Jungtinių Valsti-

58.75
25.80
36.21

25.19
69.38
10.10
12.24

100.46
20.21
13.11
12.66
10.86

22.26
19.03
61.25
24.29
44.98
26.86
14.68
22.45
18.79
25.33
11.56
18.98
17.77
13.69
47.30
25.50

8.32
10.34
17.27
36.80
11.13

23.45
55.92
22.25
33.90
28.66

19.32

14.72
7.96
5.32

31.90

36.99
43.81

9.74
15.20
15.89
30.63

Slaptas Policmanas Puola Yale & Towne fabriko 
streikierj Detroite. Bet tuo kompanija negalėjo 

streiko palaužti^

numery 92, 
no fašytoj korespondencijoj 
atspausdinta didelė klaida. 
Mano buvo rašyta: Visi vie-’ 
tiniai biznieriai yra griež
tai nusistatę prieš streikie- 
rius ir palaiko fabrikantų 
pusę. Todėl CIO unijos komi
tetas atidarė valgyklą ir krau
tuvę, kurios duoda streikie
riams ir jų šeimynoms valgį 
ir visus 
kurios tik 
ja duoda 
nuveža į 
anglių ir

“Laisvėje
Remia streiką ir pažangūs biz
nieriai, viena krautuvė duoda 
valgio Streikierių šeimynoms, 
kurios tik reikalauja, kiti duo
da anglių ir automobiliams ga
zolino.

Todėl šitą nemalonią klaidą 
prašau pataisyti.

Žmogmylis.
Nuo Red. Labai atsiprašome 

draugą korespondentą už įvy
kusią klaidą.

produktus uždyką, 
reikalauja. CIO uni- 
netik valgį, bet ir 

stubas streikieriams 
gazolino dėl kūro.

gi atspausdinta:

SAKO, KAD PIRMAS SIM- 
PSONIENĖS DIVORSAS 

NETEISĖTAS
London. — Garsus Angli

jos advokatas A. B. Keith 
abejoja, ar W. Simpsonienė, 
ex-^karaliaus Edwardo my
lėtino, teisėtai gavo pebsky- 
Tas nuo pirmo savo vyro 
kapitono E. W. Spencėrio. 
Antras jos vyras, su kuriuo 
ji dar tik sąlyginiai persi
skyrus, buvo oficierius Er
nest A. Simpson.

Jeigu valdžia neužgirs 
pirmojo jos divorso, tai gal 
Edvardas negalėsiąs šust- 
tuokti sli ta “gyvanašlei”

Vaikų Suorganizuotas Juodas 
Legionas Tapo Išvaikytas
Garsus Amerikos apysakų 

rašėjas Sinclair Lewis andai 
parašė knygą, vardu “It Can’t 
Happen Here,” įrodant dau
geliui skeptikų, kaip šioj šaly 
gali įvykti fašizmas.

Įdomu būtų žinoti, ar tam 
garsiajam rašė j ui atėjo mintis 
į galvą, kad fašizmo nuodais 
gal užsivaisinti ir vaikai, tarpe 
9—11 m. amžiaus.

Bet, mieli skaitytojai, tokis 
įvykis (gana įdomus) buvo Eli- 
zabetho mieste ant Bond gat
vės, kur ir daug mūsų brolių 
lietuvių gyvena.

Tame vaikų Juodajam Le
gione nors priklausė nedaug, 
vos 11 narių, bet elgtasi buvo 
kaip ir tikrajam legione. Visi 
nariai nešiojo išbraižytus bei 
pieštus kryžius ant kairios 
rankos, vaikščiodavo apsi- 
maskavę. Nepaklusnius narius 
bausdavo surišdami virvėmis, 
bei kitais būdais.

Buvo ir mėnesinės duoklės, 
10 centų mėnesiui, taipgi įsto
jimo mokestis. Turtingesnių 
tėvų vaikai mokėdavo dau
giau.

Bet laimė, kad to Juodojo 
Legiono finansai buvo prasti, 
kas privedė prie jų atidengi
mo ir galutino išblaškymo.

Mat, jų kapitonas Herber
tas ir sekretorius Eugene, tu
rėdami savo buveinę paprastoj 
šėtroj (“shanty”), užsinorėjo 
įsigyti radio ir elektros švie
sos, dėl ką reikėjo gauti dau
giau finansų.

Darbas užmanytas, jieškota 
bagotesnio kostumerio, na, ir 
surado jaunikaitį vardu Al
bert, kuris norėjo įstoti į jų 
organizaciją.

Iš pradžių derėtasi ant $25 
įstojimo, bet tam negaunant 
tiek pinigų, sutikta ant $10. 
Bet ir tuos pinigus Albertas 
gavo iš savo tėvo apgavingu 
būdu, sakydamas, kad pinigai 
reikalingi motinai.

žinoma, vaikai, gavę tiek pi-1 
nigų, neiškentė nepasakę vie
ni kitiems apie tai, kol ši žinia 
papuolė mokyklos - viršinin-. 
kams. Tie tuojaus pradėjo ty
rinėjimą, o kadangi kapitonas 1 
Herbertas buvo prasikaltęs 
kitu dalyku, tai šis dalykas

nuėjo į “Juvenile Court” prie 
teisėjo Waldman.

Šis teisėjas tuojaus liepė už
daryti jų “Headquarter”, o 
jų organizaciją padalinti į H 
dalis.

Tiesa, teisėjas pasakė, kad 
tai ne vaikų kaltė, bet visuo
menės bei valdžios, kuri nesi
rūpina vaikams pastatyt tin
kamus kliubus, kur jie galėtų 
savo energiją praleisti naudin- 
gesniems reikalams.’

Bet nuostabu, kodėl teisėjas 
nubaudė nekurtuos vaikus pri
sirašyti į “Boy Scouts”, o ki
tus į “Sunday School”, juk 
vienas iš jų prigulėjo prie 
“Boy Scouts.” Juk tos organi
zacijos neišmokins vaikus nie
ko gero. “L.” Reporteris.

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Tel. Stags 2-0783 NOTARY
į Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
lemos.

Ateikite ir persitikrinkite

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

' Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume- 

! ris buvusio 107 Union Avenue.
! ................-.............. ,

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Sendee, Inc.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

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

kamu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
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Wilkes Barre, Pa.
Šis Tas iš A. K. Partijos 

Veikimo
Balandžio 19 dieną buvo 

šios apylinkės visuotinas Ko
munistų Partijos narių susirin
kimas, kuriame dalyvavo ge
ras skaičius draugu.

Pirm iausia davė raportą vie
tos organizatorius draugas J. 
Dean apie prisirengimą prie 
Pirmosios Gegužės, kiek jau 
yra nuveikta ligi dabar ir kas 
turi būt veikiama.

šioje apylinkėj bus paskleis
ta 50,000 lapelių skirtingomis 
kalbomis. Taipogi bus kalba
ma per radio, raginant darbi
ninkus dalyvauti gegužinėj de
monstracijoj. Šitaip darant, 
manoma sutraukt daug darbi
ninkų į demonstraciją.

Apie partijos budavojimą 
kalbėjo draugė M. Nelson. Ji 
nurodė, kaip reikia darbuotis 
gavime naujų narių ir daug 
kitų pamokinančių dalykų pa
lietė.

Buvo išduotas raportas “S. 
Worker” agento, kuris nuro
dė, kiek čia jojo išplatinama 
ir kaip reikia darbuotis, kad 
pasiekt daugiau darbininkų 
su šiuom laikraščiu. Nutarta 
parsitraukt 700 extra kopijų 
‘‘Sunday Work erto” gegužinės 
laidos.

Išduotas raportas iš “Daily 
Worker”, stovio šioje apylin
kėje. Raportą išklausius, nu
tarta kiek galint daugiau pa
siekt darbininkų, kurie dar 
nėra A. K. Partijos nariais.

Dauguma dalyvių ėmė bal
są diskusijose. Susirinkimas 
buvo gana gyvas ir daug pa
mokinantis. Gerų dalykų nu
tarta dėl ateities veikimo.

Gabesni partijos nariai daug 
veikia tarpe mainierių. Kalba 
jųjų susirinkimuose ir iš dar
bo pasirodo jau geni pasek-1 
mių.

Kaip vietos, taip ir kitų da
lių miesto darbininkai įsitėmy- 
kite ir visi Pirmą Gegužės su
sirinkite ant kampo State ir, 
Union gatvių, antrą valandą 
po pietų. Iš čia bus masiniai 
maršuojama į Kirby’s Park.

Susirinkime Buvęs.

girdėt, kad sukniasiuviams at
eis simpatijos streikan Mon- 
trealo tramvajų konduktoriai, 
laivų ir traukinių krovėjai, 
siuvėjai vyriškų drabužių, o 
gal ir daugiau prisidės. Tram
vajams sustojus, būtų supara- 
ližuotos miesto dirbtuvės ir 
kitkas. Torontas, Winnipegas 
ir Vankuveris, taipgi žada pa
dėti, sulig pranešimų kalbėto- 
tojų streiko mitinge.
Katalikų (bosų) Unija Ardo 

Streiko Laimėjimą
Katalikų francūzų kunigai, 

pagal šapas ir visur rašinėja 
francūzus ir kitus savo unijon. 
Nežinančius pasigauna. Kurie 
pasijuto apgauti, žada juos 
mesti. Kunigai grasina, kad 
kas priklauso prie I.L.G.W. 
Unijos, kas eina streikan,— 
kovon už geresnį gyvenimą, 
kas nori sočiau pats ir šeimą 
pavalgydinti, kas nenori be 
laiko badu sprogti, nesutinka 
už siūlomą bosų kainą dirbti, 
tas daugiau jau nebekatali- 
kas. Betgi pats “dūšių gany
tojas” sau to nevelija, o plėšia 
kuodaugiausia dolerių iš para
pijom], kenčiančių kapitaliz
mo pragare ant žemės. Kuni
gas nori kuo ilgiau pasilikti 
ant šios “griešnos” žemelės 

į vargšų sukurtame jiems roju
je, nenori eiti po mirties į 

j vargšams žadamą “rojų” už 
badmiriavimą ant žemės.

Katalikų (bosų) unija siūlo 
darbininkams mažiau, negu 
pusę algos, kiek reikalauja 
I.L.G.W. Unija, kurioj sykiu 

i veikia ir komunistai, kaipo 
udarninkai, kad laimėt dar
bininkams didesnes algas.

Streikierys.

švietos ir kultūros darbą tarp 
mūsų brolių lietuvių Ameri
koje.

K i e k v i e nas bei kiekviena 
galėtume pašvęsti vieną ar du 
vakarus savaitėje, verbuoda
mi naujus narius į šias dvi 
draugijas.

Nuo laiko paskelbimo va
jaus per draugą šolomską, 
ALDLD centralinį sekretorių, 
nemačiau dar mūsų spaudoje 
nei vienos eilutės nuo II Aps
kričio komiteto raginant aps
kričio kuopas prie vajaus.

Draugų iš II Apskričio mo
ralė ir organizacijinė parei
ga paragint retkarčiais ir pa
budint prie aktyviškesnio dar
bo kovų ir revoliucijų gady
nėj.

Newarko progresyvės drau
gijos rengia didelį pikniką su 
koncertu birželio 27 dieną, 
Union, N. J.

Prašoma kitų draugijų įsitė- 
myti šį pranešimą ir nieko ki
to nerengti minėtoje dienoje.

G. Albinas.

Boston, Mass.

Montreal, Canada
Sukniasiuvių Streikai

Naujai įsikūrusiai Internatio
nal Ladies Garment Workers 
Unijai, jos sąstatan įėjus 
ir likvidavusiosios kairiosios 
Industrinės Unijos nariams, po 
bendro fronto obalsiu, 15 d. 
balandžio 8 valandą ryto, bu
vo paskelbtas generalis Mon
treal© sukniasiuvių (dres- 
fneikerių) streikas iš virš 5,- 
000 organizuotų unijos narių. 
Dabar jau yra išvedus strei
kai! apie 7,000 darbininkų. Iš 

’ viso Montreale sukniasiuvių 
priskaitoma apie 10,000.

Šiaurinės miesto dalies ma
žų pavienių šapų dar visų ne
pavyko išvesti streikan, deda
mos pastangos. 50 didesnių ša
pų bosai sutinka vesti taikos 
derybas su streiko komitetu.

Darbininkai laikosi tvirtai 
kovos lauke, numatydami per
galę. Ypač atsižymi moterys pi- 
kietų linijose ir už jų. Girdėt, 
kad bosai bus priversti išpildyt 
darbininkų reikalavimus, jei 
pastarieji smarkiau išjudins 
dar dirbančius, kurių vis dau
giau meta dirbę ir stoja kovon.

Pirma diena areštuota vie
nas streikierys. Antrą dieną 

' areštuota 5 darbininkai,—tris 
tuoj aus pavyko išimti po už
statu. Pėsčia, raita ir mecha
nizuota vieša ir slapta polici
ja patruliuoja streiko vietas.

Nors darbininkų maži rei
kalavimai, bet bosai, kaip tie 
įnirtę ožiai ant ledo spiriasi, 
atsiremdami ant polic. buožių 
ir tiek. O fotografistai ir re
porteriai dirba išsijuosę.

Reikalavimai
Už 44 vai. savaitę.
Mažiausia $30 preseriui vy

rui, $16 preseriui kavalkų,— 
$25 preserei moteriai, $18 
operatoriui, $20 sampalų dir
bėjui, ir tt., baigiasi su $12.50. 

f Už viršlaikį mokėti pusę kai
nos brangiau. Sutrumpinti 
darbo valandas.

Jei bosai greit neišpildys 
darbininkų reikalavimų, tai

Newark, N. J.
Kelios Žinutės

Balandžio 16 dieną įvyko Į 
jau antras iš eilės susirinki
mas Lietuvių Organizacijų at
stovų rinkime miesto komisio- 
n i erių.

Svarbiausias tarimas buvo, 
kokius mes pasirinksim kandi-Į 
datus į miesto valdybą.

Po visapusio apdiskusavimo, 
prieita prie šių trijų kandida
tų, kaipo atsakančių šių die
nų darbo liaudies atstovų: 
Murphy, nuo unijų, kurį in- 

j dorsavo apie 160 Newark© 
unijų. Frank Chandler, indor- 
suotas Darbo Partijos ir įvai
rių organizacijų, ir Balfasto, 
neprigulmingas progresyvis 
kandidatas. Taigi turime 3 at
stovus, kandidatus ir kol kas 
juos remsime ir jiems rengia
me masinį mitingą 3 dieną ge
gužės.

Surengimui šio mitingo, su
kėlimui finansų ir varymui 
propagandos uz šiuos kandi
datus, išrinkta ir komisija iš 
šių ypatų: Dulinskas, Krali- 
kauskas, Dobinis, Al. Kairuk- 
štis, V. Ambroze ir Jamison. 
Masinis mitingas įvyks Lietu
vių svetainėj, 180 New York 
Avė., 8 valandą vakare.

Mūsų Organizacijų Vajai
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo vajus jau gerokai 
įpusėjo, tačiau nesimato dide
lių pasekmių pas newarkie- 
čius.

Aš tvirtai įsitikinęs, kad 
Newarko jaunuoliai sumuš se
nius ir šiais metais, kaip ir 
praėjusiais.

Gegužės 9 dieną jie rengia 
vajaus vakarą su programa ir 
kitokiais žaislais. Visą progra
mą išpildys patys jaunuoliai iš 
LDS 203 kuopos ir keli paša
liniai. Tikslas šio vakarėlio, 
tai sutraukimas tėvų ir motinų 
su savo vaikais—jaunuoliais, 
kad jiems išaiškinus svarbą 
šios organizacijos ir joje apsi
draudimo, kaip , jaunuoliams, 
taip ir jų tėvams, kurie dar 
nepriklauso prie šios pašalpi- 
nės draugijos. Kaip matote, 
darbas girtinas, darbas labai 
svarbus ir reikalaująs para
mos iš mūsų suaugusių.

Parengimas įvyks Riveli 
Hali, 209 Ferry St.

Kaip svarbu juo daugiaus 
gauti naujų narių į Liet. Darb. 
Susivienijimą, taip jau lygiai 
svarbu ir ALD Literatūros 
Draugija, kuri yra apšvietos, 
kultūros draugija. Dėlei to ra
ginu ir prašau visų draugių ir 
draugų dirbti šį taip naudin
gą, reikalingą pašalpos, ap-

TURIZMAS
žmonės myli keliones. Myli 

aplankyti kitus kraštus. Ten 
pasižvalgyti, ką nors gero iš
mokti, ar bent paulioti, palai- 
dokauti, kaip, paprastai, ka
pitalistai daro.

Nekurtos šalys iš turistų pa
daro gerą biznį, kaip, saky
sim, Franci j a.

Bet va kas man įdomu: 
Naujoji Anglija (Mass., Conn., Į 
R. L, Vt., N. IL, Maine) kas
met iš turistų gauna 500 mi- 
lionų dolerių pajamų, šie tu
ristai, daugumoj, yra J. V. pi
liečiai.

Mūsų Harvardo Universite
tas, pirmu kartu į 67 metus, 
šią vasarą rengia ekskursiją į 
Europą. Mano aplankyti: Vo
kietiją, Skandinavų valstybes, 
Sovietų Sąjungą, Olandiją, 
Angliją, Lenkiją, Belgiją ir 
Franciją.

Ekskursijos tikslas—pastu
dijuoti tuose kraštuose archi
tektūrą.

STREIKAI PLEČIASI
Balandžio 20 teko man pra

eiti pro didžiulį Jordan Marsh 
Co. prekybos namą ant Wash
ington gatvės.

Prie visų durų stovinę j a di
džiausi būriai žmonių. Prie 
durų sukinėjasi apie 10 atkak
lių pikietininkų ir publikai 
kartoja: “Jordano Marsh dar
bininkai streikuoja. Mes dir
bom už 15—17 dol. į savai
tę! Palaikykit mūsų streiką!” 

Šios kompanijos darbininkai 
(pardavėjai) jau antra savai
tė streikuoja. Streikuoja 200 
su viršum darbininkų.

Matosi, biznis suparaližuo- 
tas. Kovą darbininkai laimės.

O štai nesenai praėjo strei
kas hotelių darbininkų. Dide
lio čenstoro Upoms Market. 
Dabar sustreikavo drabužių 
valymo, Shea kompanijos dar
bininkai. Pastarieji atsikreipė 
per'Komunistų Partiją ir į lie
tuvius: Prašo paramos, pikie- 
tų pavidale. K-is.
TURĖJOM “DAILY WORKE-

RIUI” PARENGIMĄ
Balandžio 18 d. mūsų mo

terys eldietės surengė “meš
keriojimą”. Meškeriojo kiek 
kas galėjo. Ypač vyrai, nes 
pastarieji išmeškericfdavo kva- 
tierką šnapso.

Apart šitos pramogos buvo 
laiko ir pasilinksminti. Tik jau 
ta įžanga, anot drg. Andrulio, 
pernelyg mizerna buvo—10 
centų. Kur jau mes nueisim 
taip laibindami įžangą? žmo
nės, rodos, kiek geriau dirba, 
kas dirba. O mes savo paren
gimuose ką surenkam—viską 
ir išmokam.

—J.
MOTERŲ “NEKENTĖ JAS

Didžiausias _ literatūroj 
moterų nekentėjas tai rašy
tojas Arthur Strindberg. 
Bet jis buvo tris sykius ve
dęs. Florence Seabury savo* 
knygoj “Love is a Chal
lenge” sako, kai jis buvo 
silpnuolis: be moteries ne-? 
galėjo apsieiti, bet nekentė 
moteries todėl, kad jinai vis 
.pasirodydavo už jį stipres
nė.—J. K.

I

So. Boston, Mass.
Trockiečiai Nelaimėjo

Atstovybė 17,000 organi
zuotų darbininkų bendram 
apvaikščiojimui Pirmosios Ge
gužės, balandžio 11 d. laiky
to j konferencijoj atmetė troc- 
kistus. Nors trockistai savų 
organizacijų neturi, bet šen- 
ten jųjų randasi ir kaipo to
kie įstojo į Socialistų Partiją 
ir per savo kokusą įeina į 
kuopų valdybas ir svarbesnes 
komisijas. Tokiu būdu jiems 
pasisekė turėti savo atstovybę 
virš minėtoj konferencijoj. Jie 
manė turėsią progą išstatyt 
savus kalbėtojus Bostone, ap
vaikščiojant Pirmąją Gegužės. 
Ačiū Komunistų Partijos bud
rumui, nepavyko jiems pa
skleisti savo “kairių” frazių 
fašistinę ideologiją.

Socialistai Pasitraukė
Kuomet Komunistų Parti

ja perstatė darbininkų delega
cijos s susirinkime trockistų 
veiklos žalingumą, kaip tai, 
Sovietų Sąjungoj, Ispanijoj ir 
kitose Europos valstybėse, 
taip pat ir J. V., tai darbo 
unijų ir šiaip darbininkų or
ganizacijų atstovai balsavo 
prieš trockistų užmačias. Su 
socialistais buvo geista bendrai 
apvaikščioti darbininkų šven
tę, pageidauta, kad Socialis
tų Partijos Mass, valstijos se
kretorius Baker Lewis kalbė
tų sykiu su Phil Frankfeld. 
Deja, apleido ir jis konferen
ciją ir keletas kitų socialistų.

Gaila, kad Socialistų Parti
jos prestyžas darbininkų kla
sėj nepakils. Nauda iš to yra 
tik storžieviams kapitalistams, 
visokios rūšies fašistuojantiem 
elementam, kurių uodegoje i 
stovi trockistai.

Nevėluokit
Balandžio 30 , kaip 7 :30 v. 

vakare, Symphony Hali, Bos
tone, įvyks nepaprastai gražus 
koncertas. Rengia Gegužinės 
A p v a i k ščiojimo Komitetas. 
Numatoma, kad Symphony 
Hali bus užpildyta su kaupu, 
o kad nereiktų grįžt nuo durų,
tai nesivėluokite.

Boston Common
šeštadienį, Gegužės Pirmą, 

kaip 12 valandą dieną, visi bū
kime Boston Common, Char
les Street Mali. Ten įvyks dve- 
monstracija-prakalbos. Garsia
kalbiui leidimas gautas ir to
liau esantiems girdėsis.

Būkite Geri
Draugai ir draugės, pagel- 

bėkite paskleisti gegužinės la
pelius. Vieni partijiečiai be 
pagalbos jūsų vargiai pajėgs 
tinkamai paskleist. Prisidėkite 
visi prie šio darbo.

Politika
Nors dar miesto majoro rin

kimai toli, bet jau ore politi
kierių šūkiai laiks nuo laiko 
girdisi. Mr. Curley jau nuo se
nai veikia, renkia savo sekė
jus. Taip pat ir kiti daro. Dau
geliui norisi tapti majoru. Sa
viesiems prižada po rinkimų 
visokių lengvatų—darbų ir tt. 
Laimėtojai rinkimuose ne vi
sai visuomet pamiršta savuo
sius. Betgi iš to darbininkų 
klasei, kaipo tokiai, nėra nau
dos. Todėl jau ir darbininkų 
grupėse girdisi, kad reikia 
rimčiau susirūpinti būsiančiais 
miesto rinkimais. Ir tur būt 
statys savo kandidatus, susi
tariant su pažangiu vidurinės 
klasės visuomenės sluogsniu.

Aist.

Apie pusė kviečio grūdo 
susidaro iš vandens.

Sakoma, kad obuolių lu
pynos turi daug vitamino C.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio 27 d., 7:30 vai. v. Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St. šiame susirin
kime bus perrinkta kuopos valdyba. 
Todėl visi nariai ateikite' ir išrinkite 
1937 m. valdybą. Taipgi malonėkite 
atsilankyti ir pašaliniai pasiklausyti 
mūsų darbuotės ir kurie galite, pra
šome prisirašyti prie mūsų kuopos.

Org. M. S.
(97-99)

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7514 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 1630 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN WYNN 
(Rainbow Inn)

1630 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7572 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 49 Ten Eyck Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH M0K0LA
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7553 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 1193 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

I JOSEPH COSMA GALVANI
| 1193 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7599 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 727 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN O’CONNOR
727 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7603 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 15 Throop Avenue and 574 
Broadway, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.
SAMUEL ALLEN and EMIL WALDMAN 

(Tri Corner Bar and Grill)
15 Throop Avenue, 574 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
fjB 55 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
100-31—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY BERRY LAMBROS
D-B-A Ft. Hamilton Rest, and Beer Garden 
100-31—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 56 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 Surf Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM CARGULIA .
D-B-A Armstrong’s Bar and Grill 

1121 Surf Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
863 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL ZARNOWITZ
863 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ( 
of the Alcohdlic Beverage Control Law at I 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, j 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LAVENBERG
255 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
B 4792 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

COSTAS CARAMALLTS
6 Howard Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ’
L 565 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 183 Sterling Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SIMON GOTTHEIMER
(Plaza Liquor Company)

183 Sterling Place, Brooklyn, N. Y.
-------- ----------------------- |

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1010 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1053 Flushing Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed on the 
premises. i

MICHELE LISCHIO I
(Michael’s Italian and American Restaurant) 
1053 Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

NE GEMBLYKITE 
SU SAVO VIZIJA 
Tai yra labai svarbu jūsų 
gerai sveikatai ir pasise

kimui! Pasitarkite su
JOSEPH D. GAYSON 
Lietuvis Laisniuotas Optikas 
721 Main St. Room 23 

HARTFORD, CONN.
Taisome visokių rūšių stiklus
Aš naudoju vien tik geriausias 
medžiagas ir stiliaus, kokį tik 
galima gaut, ir pats atlieku 

tekinimus ir aplipinimus.
Tel. 2-6848

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimąs. 
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, 
Plaučinių 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. Krauju Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spmduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
VirS 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
fMinS KALRAMTC r.TFTTTVT*KA4'

GARSINKITE SAVO BIZN| 
DIENRASTtJ “LAISVĖJE”

PLAKTUKU PRIMUŠTA
STUDENTĖ

Pittsburgh, Pa.—Nežinia 
kas plaktuku į galvą pri
mušė Ruthą Horowitz, Pitt- 
sburgho Universiteto stu-

dentę. Mergaitė paimta li
goninėn; abejojama, ar iš
liks gyva.

GAUKITE “LAISVEI”
NAUJŲ SKAITYTOJU.

Prašome visų pasižymėti, 
jog sekmadienį, 4-tą liepos, 
įvyks “Laisvės” piknikas 
Brooklyne. Bus laikomas

Sekmadienį, 4 Liepos-July

Brooklyn, N. Y.

Sekantį pirmadienį, 26-tą ba
landžio “Laisvės” Bendrovės 
Direktorių taryba laikys savo 
susirinkimą, kur bus išspręsta 

sudarymas programos.

ULMER PARK MUSIC HALL
Gale 25th Ave.,

DVI DIENOS ŠVENTE
Ant rytojaus, po “Laisvės” pinikui, bus neprigulmy- 
bes pasiskelbimo švente, paprastai vadinama Fourth 
of July. Kadangi 4-ta liepos pripuola sekmadienį, tai 
Neprigulmybės Pasiskelbimo Šventė būna perkelia
ma j pirmadienį. Tai turime šventę po piknikui ant 
rytojaus. Puiki proga iš kitų miestų atvažiuoti į 

pikniką ir pasisvečiuoti New Yorke.

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

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

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVcrgreen 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. T.
Telefonas: EVergrėert 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
/ Hearns Tarsis su UnijaSukėlė Ispanijai $400

Nėra valandų sekmadieniais.
490-

NATURAL - LAX - HERB TEA

HERBSPERMANENT WAVE
INMEDI-

1 BOXCINAL

uz-

Salvatore Ossido pereito ko-1 ži"°įa™’ kaiP ,greit > ne^rus

netoli jos tėvų. namų.
♦

ir kitomis jos sudarė stebėtiną

ir

Sulaikė 10 Fikietą

Paskutinė Vakarienė
deportuo-

Pirmininkaus garsus kolum- 
nacionalis

rengia respublikos armiją, iš- 
. dalina maistą, lavina hygienos 
j ir veda nuolatinę švietimo 
kampaniją.

liūs, kad sekančiuose rinki

MATEUŠAS SIMONAVICTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

MME. VERA
512—5th Av.. N. Y., (Ent. on 43r<! St.) Suite 307

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

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

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

STEAM OIL 
CROQUIGNOLE 
PERMANENT

$5 VERTES
Ekspertai —

Operatoriai ųp • > 
pilnai su Šiuo 

skelbimu
Be Mašinos C A 
Permanent *r“

Plaukai atgaivinami su 
link originališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

VKSf- 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

Valgykite Medy
“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.

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ OE Q 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

5 168 Grand Street ;
į Tel. Evergreen 8-7179 
} Brooklyn, N. Y. Į

Puslapis šeštas

Iš Ateivių Gynimo 
Susirinkimo Viename masiniame mitin

ge, Bronxe, kur kalbėjo vys
kupas Francis Jr McConnel, 
dalyvavo 500 žmonių ir su
rinkta $400 Ispanijos demo
kratijos gynėjams. Už tuos pi
nigus bus supirkta maisto ir 
medikališkų reikmenų.

Antradienį bus panaujinta 
derybos tarp Departmentinių 
Krautuvių Unijos Lokalo 1250 
ir Hearns Krautuvės savinipr 
kų dėl algų, valandų, ir darbo 
sąlygų. Sutartis paliestų 1,500 
darbininkų. Derybose tarpi
ninkaus Ben Golden.

Šalpos Tyrimo Bilius 
Vėl Užkliuvo

Am. Ateivių Gynimo Komi
teto ekstra susirinkimas įvyko 
pirmadienį, balandžio 19, 
Rand Mokyklos kambaryje, 
New Yorke.

Draugas D. Morganas, At. 
Gynimo Kom. sekretorius ra
portavo, kad Jungtinių Valsti
jų Kongresas pasidalino į dvi 
dalis ateivių deportavimo 
klausime. Reakciniai kongres- 
manai ir senatoriai yra nusista
tę prieš ateivius ir jie remia 
Kerr-Coolidge Bilių, ir Dies 
Bilių. Jeigu tiedu biliai įeitų 
galion, tai ateivių deportavi
mas padidėtų keleriopai.

Jau ir dabar deportavimas 
neturi ribų, šeimynos ardomos. 
Pavyzdžiui, viena italų šeimy
na paskirstoma į tris šalis. Vy
ras atvažiavęs į J. Valstijas 
1906 m. nuskirtas deportuot 
į Italiją. Du jo vaikai, gimu
sieji Kanadoj, deportuojami į 
Kanadą, žmona ir du vaikai, 
gimusieji Amerikoj, pasilieka. 
čia.

Į kongresą yra įnešti du bi
liai: per kongresmaną Celler 
Bilius H. R. 5687 ir per kon-. 
gresmaną Sirovich Bilius H. R. 
3424. Už tuos bilius stoja 12 
kongresmanų su senatorium 
Landau. Ateivių Gynimo Ko
mitetas tarėsi su kongreso Į 
kalbėtojum, kad jis atidaryda-1 
mas sesiją tartų savo žodį 
prieš ateivių deportavimą. Jis 
pasižadėjęs, tačiaus ant jo 
nereikia atsidėti, svarbu stip
rinti veikimą. Konferavo ir su 
Darbo Departmento sekretore 
Frances Perkins. Ji prižadėjo 
remti ir paskyrė savo delegatę 
tartis su Ateivių Gynimo Ko
mitetu.

Yra ir daugiau įneštų bilių 
už ir prieš, bet Celler ir Siro
vich biliai svarbiausi, apie 
juos darbininkai turi susiburti, 
remti finansiniai ir pritarimu.

Darbininkai turi tėmyti tuos ’ v. . . .
kongresmanus, Įęatrie balsuos cistinį Komitėtą Madride. Su 
už Dies ir Kerr-Coolidge Bi- Palencia, La Pasionana 
L_ _ sekančiuose rinki- - . ....
muose negautų nuo darbinin- m^.r^ or?aa.?' 
kų nei vieno balso tie ponai
čiai.

Padaugėjus komitetams, at
eivių gynimas atsistojo ant j Apart "jos kalbės žymūs uni- 
tvirtų kojų. Delegatas iš Flo- jų vadai ir kiti visuomeninin- 
ridos raportavo, kad pirmiau 
Floridoj nebuvo Ateivių Gy
nimo Komiteto. O ten randasi 
daug cigarų darbininkų ir ne
maža jų dalis priguli prie Am. 
Darbo Federacijos (AF of L). 
Kaip tik pasidarydavo žymes
nis unijos narys, pasipriešinda
vo prieš bosus ar reakcinius 
unijos tūzus, taip greitai be 
ceremonijų būdavo 
jamas.

Unijistai pradėjo 
savo eiles ir kovoti 
portavimą ir prieš A.D. Fed. 
viršininkus, kam neužstoja 
juos. Vėliau išrinko komite
tus ir pradęjo priešintis depor
tavimui. Po arešto E. Browde- 
rio, Komunistų Partijos kan
didato į J. Valstijų preziden
tą, laike rinkimų 1936 m., dar
bininkai sustiprino savo komi
tetus ir paskelbė kovą prieš 
deportavimą.

A. Mureika.

Minėjimas Pirmo Sparnuoto Amerikiečio 
Didvyrio Bus Hippodrome Šį Vakarą

Ben Leider, žymus laikrašti-1 žuvusiu Ben Leider ir papa- 
ninkų Gildijos narys, buvo sakos apie mūšį, kuriame Lei- 
pirmas amerikietis lakūnas- deris žuvo, 
reporteris, kuris krito kovoj, I 
gindamas Ispanijos liaudį nuo nistas ir Gildijos
fašizmo. Jo paminėjimui Gil- prezidentas Haywood Broun, 
dija (kurios nariais yra ir visi įžanga 25c., 50c. ir $1.10. 
“Laisvės” ir “Tiesos” redakci
jų darbininkai) rengia masinį 
mitingą šiandien, tai yra pir- > 
madienį, 26 balandžio, 8 vai. 
vakaro, Hippodrome Teatre, 
6th Avė. ir 43rd St., New 
Yorke.

Ossido Turės Mirti 
Elektros Kėdėj

suglausti 
prieš de-

Miesto aldermanai pasidali
no po 8 už ir prieš šalpos ty
rimo bilių, kurį pasiūlė Tam- 
manės politikieriai ir yra tai
komas medžiojimui raudonų
jų. Tammany reikalauja pa
skirt tam tikslui $50,000. Ma
joras LaGuardia pasakė, kad 
tai eikvojimas pinigų. Tą pa
kartodamas Manhattan prezi
dentas Samuel Levy nubal
savo prieš tyrimą, nuversda
mas bilių prieš tyrimą.

Tačiau dalykas nėra
baigtas negavus už ar prieš 
didžiumos balsų. Patogią pro
gą sulaukę, reakcionieriai dar 
gali pervaryti už tyrimą. Dėl
to reikalaukim iš savo alder- 
manų balsuoti prieš tą tyrimą.

Negrai Nutempti Policijos 
Stotin už Ėjimą Namo

Įskaitant 
Shampoo 

Finircr Wave 
ir pakirpimai 

LOngacrc 
5-3278

ERNESTINA GONZALES
Mitinge kalbės ispanė Er- 

neątina Gonzales, viena iš pen
kių ugningų ispanių vadovių, 
kurios sudarė ir vadovauja 
Moterų Prieškarinį - Priešfa-

kai: Dr. Stephen S. Wise, 
kongresmanas John T. Ber
nard, Julius Hochman, Louis 
Weinstock, Leroy Bowman, 
Tucker Simth ir Charles Zim
merman. Kalbės ir orlaivinin- 
kas, buvęs viename būryje su

Bandymai perstatyti Ossido 
nepilnapročiu negelbėjo, jis 
pripažintas kaltu pirmo laips
nio žmogžudystėje, už ką bau
džiama mirtim elektras kėdėj. 
Džiūrė tarėsi 5 valandas.

Ossido gynėjai sutiko, kad 
jis yra pavojingas kriminalis
tas ir galėtų kriminalybę pa- 
kartot, jei jį paleistų laisvėn, 
tačiau nurodinėjo, kad jis ne
gali būt už tai mirčia baudžia
mas, nes jis esąs sifilitikas be
protybės laipsnyje.

Policistai L. Hollander ir P. 
Mischler važinėjo radio karu. 
Pravažiuojant Utica Ave. ir 
Herkimer St. jiedu pamatė du 
negru nešantis po didelį keną 
ir įeinant į namą 685 Herki
mer St.

Policistai paskaitė negrus už 
piktadarius. Vienas iš policis- 
tų pasiliko koridoriuje, o kitas 
nusivijo paskui einančius laip
tais negrus ir šautuvu grasin
damas užkomandavojo sustot.

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

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

vo 18-tą nusiviliojo 9-nių metų 
mergaitę Einer Sporrer savo 
barbernėn, 293'Irving Ave. ir 
ten išžagino ir nužudė. Po žu- 
dystės tą vakarą jis išlaimėjo 
$10 ir praleido linksmindama- 
sis su merginomis. Paskiau, su
grįžęs, išnešė nužudyto kūdi
kio kūną ir numetė ant laip
tų

paleidžiami šūviai, negrai ne
laukė, kol kulka pereis per 
juos, vienas stvėrė už šautuvo, 
bet šautuvas vis vien iššovė, 
tik ne į negrą, o į apačioj pa
silikusį policistą.

Negrus nugabeno į polici
jos stotį ir ištisas valandas 
kamantinėjo. Kai kam atėjo 
galvon paklaust, ko jie ten 
ėjo.

“Ko mes ten ėjom,” atsilie
pė nustebęs negras John Tho
mas, “juk aš ten gyvenu?!”

Negrus paleido. Tačiau tas 
parodo, kuo vaduojamas!, ka
da užkabinėjama ir net šovimu 
grasinant areštuojama negrai. 
Nereikia varanto nei skundo 
arba bent kokio įrodymo, už
tenka neštis keną arba nieko 
nesinešt, kad policistas ar kas 
nors paskaitytų blogdariu 
atremtų į šonus šautuvu.

| Charles’ Up To-Date 
|i BARBER SHOP

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Dabokis Kalvy ir Vingių

Rengimo Komisija.
z. 
y

Laisvės” 
draugai,

Divine Išleido po Kaucija
Kiekvienas draiveris turėtų 

įsikalti galvon kalvų ir užsisu
kimų pavojų. Tas reikštų lai
kymosi linijoj ir nebandymą 
pralenkti kitus kol neprava
žiuosi užsisukimą ar kalvą. 
Kalvos ir vingiai yra buvę sce
nomis pavojingiausių ir mirti
nų nelaimių. Ir jos daugiau
sia įvyko dėlto, kad draiye- 
riai bandė pralenkti kitus to
se pavojingose vietose.

Leidimas mašinos neleisti
noj pusėj kelio prie aklo vin
gio arba 300 pėdų prie kalno 
viršūnės New Yorko Miesto 
Trafiko Taisyklių yra skaito
ma Pavojingu Draivinimu.

Trafiko Stotis “I”

Tai jau bus šį sezoną pas
kutinė vakarienė, kurią rengia 
Lietuvių Komunistų Frakcija, 
gegužės 9 dieną, 
svetainėje. Kurie,
dar nesugrąžinote tikietus, ap- 
kainuotus po 75 centus, tai 
tuojau malonėkite priduoti 
juos rengimo komisijai, o ku
rie turite dolerinius tikietus, 
stengkitės parduoti, nes laiko 
maža turime. Vakarienė bus 
gera, bet nereikia pamiršti, 
kad ir be programos neapsei- 
sime, turėsime, sakoma, gerą 
pasilinksminimą ir tuo pačiu 
sykiu paremsime finansiniai 
minėtą organizaciją, kuri visur 
ir visaip remia visokias darbi
ninkų kovas, kaip tai: strei
kus, pašalpos išgavimą bedar
biams, agitaciją prieš karą, 
prieš deportacijas ateivių dar
bininkų iš šios šalies. Visi įsi
gykite tikietus iš anksto, o tas 
palengvins rengėjams, nes jie 
žinos, kiek reikia supirkti mai
sto.

Rex Decorating Co., Inc., 
pirmininkas S. Wolga sulai
kytas po $500 kaucija iki teis
mo. Jį kaltina “kick-back” ra
kete. Jis neva mokėdavęs ma- 
lioriams unijinę algą $9 į die
ną, bet reikalavęs atgrąžinti 
iŠ tos sumos $2.

A. JESKEVIČIŲTĖ
Vaidinimė “Iš Meilės” ji bus 

Danutė, Jono buvusi meilužė. 
Štai kokia Danutės rezoliuci
ja—

“...Negaliu suvaldyti apjuoktos ir 
pažemintos širdies... negaliu suval
dyti ašarų.... Maniau, kad praeis, 
susivaidysiu... Maniau būti linksma! 
Kol neėjo bažnyčion, ne taip buvo 
sunku kęsti... dar rodėsi, kad Jo
nulis mano, kad jis juokauja; bet 
kada priėjo prie altoriaus—nesusilai
kiau ... suspaudė krūtinę, akys ap
temo ... šalin skausmas! Suakmenėk 
širdie iki laikui! Dabar visas mano 
troškimas—kerštas! O! Už apgavi
mą, už išjuokimą —< atsimokėsiu! 
Abiem kerštas! O dabar, juokais, 
linksmumu ir dainomis kankinsiu jo 
širdį...”

Kaip ji savo rezoliuciją 
įvykdys—matysime gegužės 2 
d., Labor Lyceum, svetainėje.

Pr. Žaibas.

Po išbuvimo per naktį ka
lėjime, Father Divine paliuo- 
suotas po $500 kaucija. Jo 
teismas įvyks penktadienį. Jis 
kaltinamas sukurstyme pase
kėjų sumušti Paul Camorą, 
atnešusį “Tėvui” Divine pa
šaukimą stoti teisman del bu
vusios meilužės, taipgi suba
dyti Camoros palydovą Har
ry Green. “Tėvelis” sakėsi ne
kaltas. Negrų ir baltų pase
kėjų būrys “Tėvą” Divine pa
sitiko prie teismabučio ir nu
sigabeno į jam suruoštą po- 
kilį.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Dešimts iš trylikos moterų 
areštuotų May’s krautuvės pi- 
kiete sulaikytos po $100 kau
cijos kiekviena tolimesniam 
kvotimui 30 balandžio. Kitos 
trys nepribuvo, jos serga nuo 
sumušimo per kompanijos vir
šininkus. Vienas viršininkų, 
Harry Schwartz, irgi buvo 
kvočiamas už sumušimą mo
terų. Jis taip pat turės stot 
teisman 30 bal.

Legal Notice
NOTICE is hereby given that Ca
pitol Paint & Varnish Works, Inc., 
of Brooklyn, N. Y., has registered 
its Trade-Mark “Capitol Unikote” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on paints and paint 
products of every class and descrip
tion.

(93-110)

REIKALAVIMAI
Reikalingas pusininkas (partneris) 

prie ūkės. Gali būt ir moteris. Ūkė 
yra 94 akrų, vėliausios rūšies ma
šinerija, netoli nuo didmiesčių. Kas 
nori sužinoti daugiau apie šią ūkę, 
malonėkite rašyti sekamu antrašu: 

Chas. Rice, Stockton, N. J.
(97-99)

Patikėtinas llnimentas, 
palengvinu . gėlimus ir 
skausmus ntto ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse. ,

WORLD FAMOUS

LINIMENT

ru.
Il PAIN-EXPELLER 1

M

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.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

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

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Paraamdau automobilius vestuvėm, 
parent, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

■

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAS)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LATSNIUOTAS GRABORTUS
x 660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

TEL. STAGG 2-5043

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.




