
Telephone STagg 2-3878

Liaudiškų jėgų laimėjimas Is- 
panijos seimo rinkimuose prieš 
fašistinius kandidatus nurodo, 
kaip prakištų smetonininkai 
Lietuvoj, jeigu jie išdrįstų pa
skelbt demokratiniai-laisvus sei
mo rinkimus.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
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Ispanija ir Lietuva. 
Nesunaikinamos Jėgos. 
Gen. Badoglio “Kariai.” 
Vokietijos Rasputinas. 
Rašo S. BROOKLYNIFTIS
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bur-

ė jį savo propagandistu. Iš kur sako:

buvo 
“die-

Vas. 18 d. rytą daugiau 
kaip tūkstantis streikierių 
ir pritarėjų užkirto kelią

rašė fašistiniam radio kuni
gui C. E. Coughlinui laišką,

majorą L. D. Schroy, kad 
” prieš 

Jos reikalau-

Pernykščias Ispanijos darbi
ninkų ir valstiečių revoliucinis 
sukilimas atmušė pilno fašiz
mo pavojų. Fašistai buvo pri
versti apsistot pusiaukelėj.

Per trockistų ir dešiniųjų so
cialistų vadų daromus painioji
mus, tiesa, valdžiai tuomet pa
vyko nuslopint didvyrišką revo
liucinę kovą. Tačiaus fašis
tams nepasisekė ištaškyt revo
liucines jėgas, kaip kad mato- . .
me iš dabartinių rinkimų ir' AKRON, Ohio.—Sustrei- kutmius metus 17 
darbo žmonių naujų pakilimų. | Ravo 550 darbininkų Good- čių pakilo skaičius 

year automobilių gumų fab- čių iš proto žmonių
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TN TWO PARTS

PART ONE

Gondvpar Ant Gi imi i FRANCUOS SEIMO FAŠISTAI ATSTOVAI 
vjouuyeai nui. vruinų UZ SUTARTĮ SU NAZIA1S PRIEŠ S. S. R. S
Streikieriai Užmūri

jo Kelią Skebams
GRĘSIA 14,000 DARBININKŲ STREIKAS AKRONE; 

BOSAI REIKALAUJA MILICIJOS

nuošim- 
išeinan- 
Akrone. 
dabarti

nio streiko gali išsivystyt 
kiti, pritarimo streikai, ku
rie apimtų visus 14,000 
Goodyear darbininkų.

PARYŽIUS, vas. 18. —|tarpsavinę sutartį su Fran- 
Fašistiniai atstovai Franci- ei j a ir Sovietais taikai pa
jos seime visokius argumen- laikyti. Todėl bergždžios 
tus išradinėja prieš užgyri- yra šnekos, kad Hitleris 
mą savitarpinės pagelbos įžiūrės Francijos - S o v ietų 
sutarties tarp Francijos ir su tarty j kokį tai įrankį 
Sovietų, P. 
Vallat, M.

Ispanijos Fašistai
Rengėsi Neprileisti J 
Liaudiškos Valdžios

>,

Fašistai subruko 30,000 ge-1
riaušių priešfašistinių kovoto-' rike num. 2, protestuodami, j Manoma, kad iš 
jų į kalėjimus. Bet jų vieton kad kompanija paleido iš "" —1- -
priaugo dar daugiau kovotojų darbo 200 jų draugų, 
po glaudžiau suvienyto fronto 
vėliavą prieš fašizmą.

koresJibet kokiems streiklaužiams 
iį fabriką. Paskui dieną 75 
i policininkai šiaip taip pra
laužė spragą pikiete, pra
leisdami kelis skebus. Bet 
ir vėl streikieriai “užmūri
jo” streiklaužiams kelią.

Ne tik Goodyear, bet ir Rumunija Sutartig duoda 
pirmenybės vienai ir kitai 
šaliai tarpsavinėje prekybo
je. Tuo būdu atsinaujino 
tųdviejų šalių prekybos san- 
tikiai, kurie buvo nutrūkę 
beveik per 20 metų.

New Yorko “Times” 1 
pondentas II. L. Matthews iš 
Ethiopijos rašo, kad vyriau
sias italų komandierius Badog
lio pirm Amba Aradam mū
šio susišaukė užsienių laikraš
čių korespondentus ir pasakė 
jiems: “Jūs turite būt mano 
kariai.”

Reiškia, jūs turite savo' Goodrich ir Firestone kom- 
pranešimais spaudai padėt fa- panijos atsišaukė į miesto 
šistams kare prieš ethiopus.

Kokio tad žinių teisingumo “palaikytų tvarką 
galima laukti iš kapitalistinių Į streikierius. 
korespondentų, rašančių P° i ja milicijos. 
Mussolinio generolų koman-' 
da?

Kapital istinėj Amerikos 
spaudoj matosi vis daugiau 
traukimo į Mussolinio pusę. 
Ta spauda tiesioginiai ar ne
tiesioginiai pabrėžia, būk gin
klai, karinė technika “viską 
nusako.” Iš to išvada, kad 
Amerika turi juo smarkiau 
mechanizuoti savo armiją, jei
gu nori ateityj laimėti.

Kita kapitalistiniuose laik
raščiuose įžiūrima mintis, tai 
kad prieš techniškus karinių 
jėgų įrengimus “negalėtų at- 
silaikyt” sukilę darbininkai.

Bet darbininkai nenusigąs
ta tokių priminimų. Jie žino, 
kad, nepaisant jokios karinės 
technikos, jie laimės pergalę 
galutinuose mūšiuose su 
žuazija.

Goodyear komp. pernai 
kartotinai kapojo darbinin
kams algas ir įvedinėjo vis 
didesnį skubinimą. Tuo bū
du padidino sau pelnus 
$898,000. ------- -

Kovingas streiko vadas 
Clarence Matthews klausia: 
“Ar tai teisinga, kad kom
panija per per metus pasi
imtų virš $5,000,000 grvno 
pelno, kuomet mūsų vaikai 
turi alkani vaikščioti?”

Kitas darbininkas nuro
do i teisėjo Dean May’o pa
reiškimą, jog del per didelio 
skubinimo per dveius pas-

Dar kaizerio laikais 
tarp didžponių pakilęs 
viškas mokytojas” Vokietijoj, 
Wilhelm Weissenberg, kuris 
pasiskelbė “stebuklingu gydy
toju,” “antru šventosios dva
sios įsikūnijimu.”

Hitlerininkai paskui pada
rė 
nazių jis gavo tūkstančius 
naujų “mokintinių” ir šimtus Į 
tūkstančių markių pinigų.

Tuo tarpu “dieviškasis” mo
kytojas ne tik “gydė” augš- 
tąsias ponias, bet žagino jau- 
nametes mergaites ir net ber
niukus. Skandalas pasiekė to
kio laipsnio, kad pačių, hitle
rininkų teismas pernai rugpjū
čio 14 d. nuteisė tą Vokietijos 
Rasputina pusantrų meti} ka
lėjimo.

Tačiaus naziai jo dar iki 
šiol neįkalino ir laisvai paliko 
tęsti jo “apaštališkus” darbus. 
Tai jų religinis mokytojas.. .

Teismo Dovana Melionui
PITTS BURGH, Pa. — 

Jungtinių Valstijų apskri- 
čio teismas nusprendė su
grąžint Andr. W. Melionui 
$356,795.40 taksų, kuriuos 
jis būk “permokėjęs” vai-

Sovietu Prekybos Su
tartis su Rumunija
B U CHAREST, Rumuni- 

ja, vas. 18.—Sovietai pasi
rašė prekybos sutartį su

Senatas Palieka Seną 
Amerikos "Neutralumą

WASHINGTON. —Jung
tinių Valstijų senatas vas. 
18 d. nubalsavo palikti iki 
gegužės 1 d. tą patį ligšioli
nį Amerikos “bešališkumo” 
(neutralumo) įstatymą. Pa
gal jį nėra draudžiama iš
vežimai aliejaus, geležies ir 
kitų karo medžiagų Italijai 
prieš Ethiopiją.

Kongresmanas Suspar- Žuvų tik 31 Ethiopas 1 
dysiąs Kini. Coughliną Amba Aradam Mūšiuos

ADDIS ABABA, vas. 18. i
7 I

Taittinger, Z. prieš Vokietiją.
___ , Heraud ir kiti Fašistiniams a t s t ovams 

nacional-fašisiai privedžio- taipgi buvo priminta, kad 
ja, kad Francijos sutartis jie nenorėjo jokio susiarti- 
su Sovietų Sąjunga pykintų * 
Vokietiją; kad, girdi, fran- 
cūzai būtų priversti kariaut 
už Sovietus; kad Francija 
turėtų remt Sovietus finan
siniai ir t. t.

Tų dešiniųjų atstovų su
pratimu, todėl, geriau būtų 
Franci j ai 
sutartį su 
kietija ir 
su jąja.

Kairieji _ , . - _______ v__  ____ ,
kad Vokietijai taipgi yra atsimestų nuo sutarties su 
atdaros durys į bendrą Francija.

VISUOTINAS STREIKAS SUPARALYŽIAVO SARA- 
GOSSĄ IR SOSTINĘ MADRIDĄ

vajuje, kad liaudies bloko 
laimėjimas bus tik laiptas į 
proletariato diktatūrą ir 
“socialistinę valstybę, tokią 
kaip Sovietų Rusija.”

Liaudies blokas daugiau
sia susidaro iš socialistų, 
komunistų, anarchistų -ir 
kairiųjų republikonų.

Karo Stovis .
Įvesta karo stovis Valen- 

cijoj, Saragossoj ir keliose 
kitose srityse. Šiaip višdj 
šalyj valdžia palaiko pu
siau-karišką arba “alarmo” 
stovį.

Sostinė Madridas supara
lyžiuota visuotinu streiku.

Saragossoj darbininkai iš
ėjo į visuotiną streiką., pro
testuodami, kad policija už
puolė demonstraciją, reika
lavusią paliuosuot politinius 
kalinius, ir vieną demonst
rantą nušovė, o desėtką su
žeidė. iKl

MADRID, vas. 19.—Eina 
gandai, kad prezidento Za- 
moros ir ministerio pirmi
ninko M. Portelos valdžia 
Ispanijoj rengia kariškas 
jėgas neleist sudaryt Liau
dies Bloko valdžią, nors į 
seimą išrinkta žymi didžiu
ma šio bloko atstovų, 250 
iki 260 iš viso. Komunistų 
atstovų yra 14. Seimas su
sidaro iš 473 atstovų.

Valdžia stengiasi suklas- 
tuoti rinkimų pasėkas ir 
skelbia, kad iki šiol suskai- 

' čius tik 228 liaudies atsto
vus.

Dar pirm rinkimų fašis
tai buvo padarę sumoksią 

'pastatyt generolą Sanjurjo 
diktatorium. Jis nesenai 

v , lankėsi Vokietijoj pasimo-
zęs kažkuo kietu Rubinskui į j nQ71,11

1 T-l 1 • -I n , J lYlllL lb IICW1U.
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nimo su Vokietija, kol Vo
kietijoj buvo respublikos 
tvarka; jie pamilo Vokieti
ją tik po to, kai ten liko įve
sta fašistų diktatūra.

Sovietų - Franci jos sutar
tis yra taikoma tik apsigy
nimui prieš kitos kokios ša
lies įsiveržimą per sieną įpadaryt artimą

hitlerizuota Vo- Sovietų Sąjungą bei Fran- 
gerint santikius ei ją. Ir jeigu, sakysime,

Francija įsiveržtų į Vokie-
atstovai nurodo, tiją, Sovietai tuo jaus del to

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sulaikyti už šnipinėjimą

KAUNAS.— šių metų sau
sio mėn. pradžioje slaptoji po
licija sulaikė pil. Bormaną Le
opoldą, gyv. Ukmergėje, įtaria
mą šnipinėjimu vienos sveti
mos valstybės naudai. Po pa
darytos kratos paaiškėjo, kad 
jis rinko ir teikė žinias apie 
mūsų kariuomenę, jos 
tymą, apginklavimą ir

Ryšium su Bormano 
mais, kiek vėliau buvo
ti ir du Lietuvoje gyveną sve
timšaliai : Valteris Baumgarte- 
lis, gyv. Kaune, ir Vilhelmas 
Fridrichas Hincas, gyv. Taura
gėje. Kvota apie šiuos asme
nis jau baigta ir sausio 27 
perduota teismo organams.

galvą. Rubinskas Korsakui dū
rė peiliu ir jį sukruvino. Išsi-
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paskirs- 
tt.
parody- 
sulaiky-

d.

Nelaimingos Piršlybos
Babtuose

Paskutiniu laiku Kauno apyg.WASHINGTON. — J. J. ADDIS ABABA, vas.. 18.1 Paskutiniu laiku Kauno apyg. 
O’Connor, katalikas demok-■—Ethiopijos karo .ministe-'teismas sprendė tokia bylą, ki- • W-W /-v 111 zmIa z\4-«a r« L ~ lrn/4 1__ • 11 i i • vi v -va. i

ratas kongreso atstovų rū
mo taisyklių komisijos pir
mininkas, vasario 17 d. pa- balais į pietus nuo Makale, 
rašė fašistiniam radio kuni- Tuose susikirtimuose buvo 

nukauta daug italų, o iš 
ethiopų pusės žuvo tik 31 ir 
liko sužeisti 75.

i ris Mulugheta pareiškė, kad 
| pereitą savaitę įvyko tik ke- 
■ Ii atskiri susikirtimai su

“Jeigu tu teiksiesi atva
žiuot į Washingtona, užtik
rinu, kad aš tave nuspar- 
dysiu visą kelią nuo Kong
reso Rūmo iki Baltojo Na
mo, sykiu su tavo kunigiš
kais drabužiais ir visu kiše- 
nyje sidabru, kurį tu gavai 
b e m e k 1 e riaudamas Wall 
Stryte visą tą laiką, kai aš 
balsavau už sumanymus 
farmerių naudai.”

Kunigas Coughlin savo 
radio prakalboj kaltino, kad 
O’Connor grąsinimais ver- 
čiąs kongresmanus atsiimt 
jų parašus iš po prašymo - 
reiKalavimo, kad kongresas 
priimtų Frazier-Lemke bi- 
lių, siūlantį išleist 3 bilionus 
dolerių naujų popierinių pi
nigų farmoms paremti.

O’Connor laiške Coughli-
džiai. Bet jis visuomet tik nui pareiškė: “Tu darai gė- 
labai daug nedamoka, o ne-. dą mano tikybai ir bet ku- 
permoka privalomų valdžiai riai kitai tikybai, o ypatin- 
mokesčių. 1 gai Amerikos pilietybei, ku-

Dabar žymiausias Ispani- 
gandę, kompanijos dalyviai iš- jos fašistų vadas J. M. Gil 
lakstė pro duris, o Rubinskas i Robles, katalikų akcijos ly
sti Korsaku glebėsčiavos, mušės, Jeris ramina 1 ~ ’ 
ir besimu'' 
atskira kambariuku.

Greit iš to kambariuko išbė
go Korsakas jau gerokai apkru- 
vintas, o •-

1 vien ■ “pasirodys'," kad Seiman iš- 
I rinkta kairiųjų didžiuma, 
tai dešinieji “priimsią” žmo- 

vu.u.3, U abu Rubikskai plsih- Va.U^ JaiP faš.i?t«S k,a!‘
ko kambary. Piršlys pasilindo priverčia smalkiai pakl-
po lova, o jo brolis laikė duris i revoliucinis judėjimas.

būk jeigu žmonių išstojimuose^.
30,000 politinių kalinių ; 
liuosavimą ir pačių kalin 
sukilimuose visoj šalyj tapo 
užmušta 10 asmenų.

Daug turčių ir karaliau^ 
valdžios šalininkų pabėgo į 
Anglijos valdomą Gibralta
rą, bijodami revoliucijos.

Madride ir kituose 
tuose gatvės apstatytos 
kasvaidžiais ir kanuolemis. 
Tuo pačiu laiku visur girdėt 
darbininkų dainuojamo In 

socialistų vadas Largo Ca-1 ternacionalo aidai ir ple\ 
ballero sakydavo rinkimų suoja raudonos vėliavos.

Norėdama užtrint kairių
jų laimėjimus, valdžia keti
na padaryt papildomuosius 
rinkimus penkiose ar šešio
se provincijose.

Milžiniška didžiuma balsų

iš vidaus, kad niekas neįeitų į 
vidų.

Tada A. Grimas kuolu davė į 
langą, išgrūdo lango rėmus ir 
tuo pačiu kuolu pradėjo badyti 
Joną Rubinską, kuris laikė du-i
ris. Rubinskas buvo priverstas išrinktas į seimą, kairiųjų 
duris paleisti. Tada įsikarščia-Į 
vę Korsakai, Grimas ir čeka- 
tauskas, nešini įvairiais įna
giais įpuolė į kambarį ir puolė 
Rubinskus: VI. Koršakas tabu
rete parmušė ant žemės Joną

lusia del nelemtų piršlybų Bab-^ubĮ^į.° 
tuose. Buvo taip:

Balys Rubinskas su savo su- 
gyventoja Mare Buziene į Bab
tus vežė piršliuosna Stasį Va
leiką . Atvykus piršliams pas 
Kavaliauskienę prasidėjo vaišės. 
Prie stalo tuojau buvo pakvies-

O italai giriasi, būk Am-1 Rubinsko brolis Jonas, Jono 
ba Aradam mūšiuose toji ’ ----------------- -----
srity j per tą savaitę jie iš
mušę “5 iki 6 tūkstančių 
ethiopų ir antra tiek jų su- 
žeidę.”

Meksikos Streikieriai
Kertasi su Fašistais

MONTEREY, Mexico. — 
Kapitalistai vėl organizuo
ja fašistus prieš stiklo fab
rikų darbininkų streiką. Ke
li asmenys sužeisti per su
sikirtimus tarp “auksamar- 
škinių” fašistų ir streikie
rių.

Berlynas, vas. 18. — Vo
kietijos produktų išvežimai 
užsienin nupuolė 8 nuošim
čiais žemiau negu pernai 
gruodžio mėnesį.

Kavaliauskienės duktė 
Viktorija, o vėliau ir Julius ir 
Vladas Korsakai, Antanas Gri
mas ir J. čekatauskas. Visa ši 
linksma jauna kompanija prie 
užkandžio ir stikliuko išsėdėjo 
per naktį, juokavo, pasakojo 
anekdotus, vieni kitiems piršo
si, bučiavos. Besilinksminant 
patekėjo saulė (tai buvo vasa
rą), pagaliau laikrodis išmušė 
10 vai., o piršliai vis svečiavos.

Besilinksminant jaunikis Va
leika pastebėjo, kad iš jo kiše
nės dingę visi pinigai. Kompa
nija vienas į kitą sužiuro, o pir
šlys šeimininkei Kavaliauskie
nei pareiškė: “Man tiesiog gė
da, kad tamstos namuose mus 
apvogė...” Ir ant to širdies 
skausmo buvo linksminamasi to
liau. Visos vaišės buvo kelia
mos jaunikio sąskaiton.

Netrukus į kambarį įėjo VI. 
j Korsakas ir taręs, “Reikia pa
daryti vėją!” mėgino apversti 

rią tu nesenai priėmei.” stalą. Keli sukibę norėjo Kor-

i lę, išsitraukė iš palovės Balį 
1 Rubinską, kurį tol mušė, kol 
kaž keno pakviesta atėjo polici
ja.

Baliui Rubinskui buvo sulau
žyti šonkauliai, sužaloti didieji 
kraujo indai, kraujas įsiliejo į 
krūtinės ląstą ir Rubinskas tuo
jau mirė.

Kaltinamaisiais buvo pa
traukti keturi, bet teisme kaltė 
pasitvirtino tik dėl dviejų, bū
tent, V. Korsako ir Ant. Grimo, 
kuriuodu apyg. teismas nubaudė 
po trejus metus sunk, darbų 
kalėjimo.

Hitlerio Letena ant 
Bažnytinių Laikraščių
BERLYNAS, vas. 18. — 

Nazių valdžia išleido įsaky
mą, kad visi katalikų ir pro- 
testonų bažnytiniai laikraš
čiai turi pasižadėt pilnai 
remt Hitlerio politiką ir 
kad jų redaktoriais negali 
būt žydų kilmės žmonės.

Ex-Kareiviai Laimėjo 
Paraguayans Sukilimą

Bergždžias Hitlerio 
Pagyras del Gumos

Suėmė Lietuvę Streikie* 
rę Elsie Kleboniutę/
Newark Evening News, 

vas. 12 d., paduoda, kad, po
licijai užpuolus 150 streikie
rių pikietą prieš Hatfield 
vielų kompaniją, Hillside, o 
pikietininkams priešinantis, 
tapo areštuota Elsie Kelbo- 
niūtė, lietuvė, 16 metų am
žiaus, ir William Quandt, 20 
metų.

Streikas paskelbtas, kada 
kompanija numušė uždarbį 
nuo buvusių 32 centų iki 26 
centų per valandą.

1
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EXTRA!ASUNCION, Paraguay, 
vas. 19. — Veteranai karo 
Paraguayans su Bolivija 

'privertė atsistatydint fašis- 
tuojantį prezidentą Euse-1 
bio Ayala. Laikinuoju pre
zidentu veikiausia šiandien . #
bus paskelbtas pulkininkas1 sistatydino pusiau-fašistinis

PASITRAUKĖ ISPANI
JOS PUSIAU-FAŠISTINĖ 

VALDŽIA

i

I

BERLYNAS. — Hitleris 
buvo pasigyręs, kad Vokie
tija pasigaminsianti įvalias 
dirbtinos gumos, kuri esan
ti geresnė už naturalę gu
mą. Bet, vasario 18 d. ži
niomis, mokslininkai atran- kaipo “komunistą.” Franco 
da, kad naturalė guma vis sako, jog dabartinis sukili- 
bus geresnė ir pigesnė, negu1 mas nebuvo komunistinis, 
dirbtinoji. Pernai Vokieti-1 bet veteranų ir šiaip žmo- 
jon įgabenta 130,000,000 nių masių sukilimas prieš

Rafael Franco.
Ayala nesenai buvo nu

sprendęs ištremt Franco,

(Kun. Coughlin yra kilęs iš saką išstumti lauk, bet jis spy- svarų naturalės gumos iš'Ayalo valdžią, kuri juos 
Canados.) ręsis, kol nutaikęs progą, dro- * * ' —...............užsienių. slėgė ir alkino.

MADRID, Vas. 19.— At-

Portelos Valladares minis- 
terių kabinetas, matydamas 
didelę kairiųjų laimėtą per
galę seimo rinkimuose ir mi
nių kovinga pritarimą liau
dies bloko išrinktiems atsto
vams.

United Press pranešimų, 
būsianti sudaryta kairiųjų 
valdžia. Kitaip, gręsė armi
jos sukilimas.

4^

i

nMNvwti



k :• - .' 13S
Pualapis Antras.

JAISVE 

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 

The Laisve Inc.
every day, except Sunday 

» 46 TjįN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

E A I S V fi Ketvirtad., Vasario 20, 19,'#) t

SUBSCRIPTION RATES:
United States ,per year___________ $5.50
Brooklyn ,N. Y., per year________$7.50
Foreign countries, per year______$7.50
Canada and Brazil, per year____ $5.50
United States, six months_______$3.00
Brooklyn, N. Y„ six months______$4.00
Foreign countries, six months____$4.00
Canda and Brazil, six months —$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn. N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.
- - ĮIJ ..... ..................................... —----- -----------------------------------——

Ispanija! Franci ja! Liaudies 
Frontas Triumfuoja!

Ar jūs norite matyti ir pažinti Liau
dies Frontą praktikoje? Žiūrėkite į Is
paniją! Žiūrėkite į Franciją! Pasaulio 
fašizmas turi pamato drebėti iš baimės, 

ė Visi fašizmo, reakcijos ir karo priešai, 
iį■ visi pavergtųjų išsilaisvinimo šalininkai 

turi puikaus pamato džiaugtis ir di- 
^džiuotis. Ispanijoj ir Francijoj mūsų 

draugai kovotojai duoda mums įkvėpi
mą, moko mus, kaip kovoti ir laimėti!

Visa Amerikos kapitalistinė spauda su 
baime šaukia: “Ispanijoj laimėjo kairy
sis blokas! Ispanijoj iškilo raudona vė
liava !” Mes gi sveikiname tuos laimėji- 

lil . mus. Jų istorinė reikšmė yra milžiniška. 
r Jię reiškia, kad fašizmas gavo skau- 

džiąusį smūgį.
Nors vis,dar galutinų apskaitymų ne

turime, bet jau niekas nebeginčija to 
fakto, kad Liaudies Frontas (kairysis 
blokas) parlamento rinkimuose laimėjo. 
Sakoma, kad iš 473 parlamento narių, 
Liaudies Frontas išrinko apie 260.

Nebeliko jokios abejonės, kad visuose 
didžiuosiuose, industriniuose miestuose 
Liaudies Frontas nušlavė į šalį stambio- 

j jo kapitalo ir monarchijos partijas. Bar- 
celonoj, centre Ispanijos revoliucijos, 
kur dar taip nesenai reakcija buvo di
džiausiam įkaitime ir begailestingai žudė 
kovingus darbininkus, Liaudies Frontas 
jau paėmė valstybės vairą į savo rankas. 
.Iš ko tas Liaudies Frontas Ispanijoj 

t susidaro? Jis apima komunistus, socia
listus, anarcho-sindikalistus ir smulkio
sios buržuazijos partijas—visus organi
zuotus visuomenės elementus, kurie nu
sistatę prieš fašizmą. Sakoma, kad labai 
daug pagelbėjo Liaudies Fronto laimėji
mui pasvirimas anarcho - sindikalistų. 
Tai buvo judėjimas, kuris iš principo 

1 priešindavos parlamentariniam - politi
niam veikimui (kaip Amerikos aidoblis- 
tai). Bet šiais rinkimais, pamatę kruvi
no fašizmo įsigalėjimo pavojų, sindikalis- 

/ tai įėjo į Liaudies Frontą, padavė ranką 
komunistams ii’ socialistams bendroje ko
voje prieš tą smaką. Ir visi bendru 
frontu laimėjo! Džiaugiasi visa Ispani- 

> z... jos darbininkija. Džiaugiasi viso pasau-
' lio pavergtieji.

Šitas Liaudies Fronto laimėjimas išro
mys dar didesniu, jeigu mes atminsime, 
kokiose sąlygose buvo pravesti parla
mento rinkimai. Dešiniosios-fašistuo- 
jančios partijos buvo galioje. Jos pavar
tojo visas priespaudos įmones prieš 
Liaudies Frontą. Ypatingai brutališkai 
buvo persekiojami komunistai ir socialis
tai. Atsiminkime, kad tokioj palygina- 

| mai nedidelėj šalyj buvo 30,000 politinių 
j kalinių—geriausių liaudies sūnų, geriau

sių kovotojų. Na, jeigu šitie 30 tūkstan
čių agitatorių būtų buvę laisvėje ir ga- 
Kję laisvai darbuotis už liaudies kandi- 

i datus! Fašistinės spėkos būtų nesurin- 
I kę nė vieno trečdalio balsų, kiek šiandien 

gavo.
f Tą žino Ispanijos darbininkai. Tą su

pranta fašistinių spėkų vadas Gil Robles 
f ir jo visa kraugerių šaika.

v I . Mūsų, Ispanijos, broliai marguoja pir- 
myn. Keliu Liaudies Fronto, keliu ben- 

d droš komunistų ir socialistų veiklos, jie 
f Šluoja iš kelio reakcinį mėšlą. Dar ar- 
l čiau suglaus savo eiles socialistai ir ko- 
j munistai. Jų kelias veda prie vienos re

voliucinės darbininkų partijos Ispanijoj. 
! , Tiesa, dabartinė valdžia su Robles
1 priešakyje, persigandus Liaudies Fronto
( laimėjimo, paskelbė faktiną karo stovį

visoj Ispanijoj. Pašaukė darban polici
ją ir kariuomenę. Gal bandys neleisti 
pąujam parlamentui susirinkti. Gal ban- 

I w dys greitai įsteigti atvirą ir brutališką 
fašistinę diktatūrą. Taip atrodo. Bet 
ar jai pavyks? Ar nenusisuks sprando 

®kapitalistiniai budeliai? šitas Liaudies

Fronto laimėjimas, pakėlė ūpą visų pa
vergtų, parodo kelią, kuriuo reikia mar- 
šuoti. Gal tie pavergtieji pajėgs pasiųs
ti pragaran fašistinius niekšus su visu 
jų karo stoviu. Jie, tiesa, turi su savim 
armijos oficierius ir generolus. Bet ką 
pasakys eiliniai kareiviai?

Jau netoli ta valanda, kada Ispanijos 
kalėjimų durys atsidarys ir 30,000 mūsų 
draugų išeis į laisvę. Liaudies Fronto 
rinkimų platformoj vienas punktas bu
vo: “Amnestija oolitiniams kaliniams!”

Franci j a, Paryžius, kitas atbundančios 
liaudies centras. Pereitą sekmadienį 
Paryžius pajuto Liaudies Fronto galybę. 
Du šimtai penkiasdešimts tūkstančių pa
ryžiečių—komunistų, socialistų ir visų 
kitų fašizmo priešų—maršavo gatvėmis. 
Tai buvo puikus liaudies atsakymas fa
šistiniams sutvėrimams, kurie buvo pasi
kėsinę ant Leon Blum, vieno iš Liaudies 
Fronto vadų, garsaus francūzo socialis
to. Žinios sako, kad tokios kovingos ir 
solidaringos demonstracijos Paryžius ne
buvo matęs nuo imperialistinio karo pa
baigos laikų. Šitas suvienytas priešfaši- 
stinių žmonių frontas pareiškė: “Fašiz
mas nepraeis!” Jis praėjo Vokietijoj ir 
Austrijoj, nes darbininkų klasė buvo pa
sidalinus. Francijos darbininkija pasi
mokino. Francijos darbininkija sutrėkš 
po kojų fašistinį žaltį!

Gegužės mėnesį įvyks Francijos par
lamento rinkimai. Tai bus svarbi va
landa. Tai bus išbandymas anti-fašisti- 
nių ir fašistinių spėkų. Francijos liau
dis eis į rinkimus Ispanijos žmonių pė
domis—eis suvienytu frontu prieš mo- 
narchistus, prieš fašistus, prieš reakciją.

Liaudies Frontas triumfuoja! Nevel
tui buvo garsiai pasakyti Septintam Ko
munistų Internacionalo Kongrese drg. 
Dimitrovo žodžiai: “Šio kongreso tari
mai yra pasaulį judinančios reikšmės.” 
Jie jau judina kapitalistinį pasaulį. Sep
tintas Kongresas iškėlė obalsį Liaudies 
Fronto prieš karą ir fašizmą. Septintas 
Kongresas įsakė visoms Komunistų Par
tijoms šitą obalsį pravesti gyveniman 
kiekvienoj šalyj, pritaikant jį prie vietos 
sąlygų. Tik keli mėnesiai prabėgo nuo 
Septinto Kongreso, o Liaudies Fronto šū
kis jau stojasi kūnu visam pasaulyje. Jis 
jau sutvėrė istoriją Ispanijoj ir Franci
joj. Jis prigyja Lietuvoj, Lenkijoj ir ki
tuose kraštuose. Jis vis garsiau skam
ba ir čia, Amerikoje. Pas mus Liaudies 
Frontas paima formą Farmerių-Darbo 
Partijos judėjimo, taip pat formas ma
sinių kongresų prieš karą ir fašizmą ir 
už negrų teises.

Bet buvo gudruolių, kurie Liaudies 
Fronto obalsyje atrado “baisiai pavojin
gus oportunistinius” Komunistų Inter
nacionalo nukrypimus. Tokie Lovesto- 
nai, Brandleriai, Butkai ir Strazdai dar 
ir šiandien tebediega Kominternui pra
pulties giesmę. Jie prisiekė, kad jie 
paaštrins savo kovą prieš Kominterną! 
Taip jie ir daro. Kuomet Septinto Kong
reso tarimai išjudino milžiniškas darbo 
mases visam pasaulyje, kuomet jų dėka 
smūgis po smūgio kertama didžiajam 
žmonijos priešui—fašizmui, tai šitie poli
tiniai nukrypėliai keikia tuos tarimus, 
visur komunistams kiša koją, kad tik ne
pavyktų juos (tarimus) pravesti gyveni
man. Bet ne jiems mums pastoti kelią. 
Septinto Kongreso idėjos triumfuoja. 
Gyvenimas ironiškai pasijuokia iš Love- 
stonų, Butkų ir Strazdų.

Už tręjetos savaičių įvyks Amerikos 
Komunistų Partijos Devinta Konvenci
ja. Jos laukia ne tik partijiečiai, bet 
tūkstančiai komunistų simpatikų. Įvy
kiai Ispanijoj ir Francijoj rodo kelią ir 
mūsų partijai. Tų kraštų proletariato 
prityrimai atspindės mūsų partijos kon
vencijos darbuose.

Mes, lietuviai, irgi turime maršuoti tuo 
pačiu keliu. Suvienytas frontas socialis
tų ir komunistų ir visų pažangiųjų ele
mentų mūsų visuomenėje prieš lietuviš
ką fašizmą-smetonizmą—štai mūsų obal- 
sis ir kelias. Visi kiti klausimai yra an
traeilės svarbos. Visi mažmožiai ir ne
susipratimai turi pasitraukti iš kelio. Vi
si fašizmo ir reakcijos priešai turi pasi
duoti ranką ir suremti pečiais.

Mums, revoliuciniams darbininkams, 
nereikia susidėjus rankas save raminti: 
“Mes norime bendro fronto, bet socialis
tai ir kiti pažangūs žmonės nenori!” Tas 
tiesa. Bet kodėl jie nenori? Todėl, kad 
jiems daug klausimų tebėga neaišku. 
Mums reikia kantrybės ir ištvermės, Mū
sų keliai teisingi. Mūsų idėjos skaisčios. 

Mes negalime pailsti aiškindami tas sa-
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Karas ir Imperialistų 
Likimas

Fašistai ir imperialistai ruo
šia žmoniją prie baisios kata
strofos, naujo karo. Bet jie 
yra akli, nemato, nesupranta, 
kad tuom ruošia sau galą. Jei
gu jau pereitas imperialistinis 
karas virto į piliečių karą, ri
tosi karaliai nuo sostų, nešdino
si slaptais urvais, bėgo į kitas 
šalis, kada darbininkai neturėjo 
savo klasės ištikimų partijų, 
tai ką jau kalbėti apie busimą 
karą, kada dabar darbininkai 
turi savo klasės ištikimus va
dus—Komunistų Partijas, iš
plėstą prieškarinį veikimą, nuo
latos augantį prieškarinį nusis
tatymą.

Karas vedamas pagelba bai
sių mašinų, bet tos mašinos yra 
valdomos žmonių. Mašinos ne
veikia tol, kol neveikia žmogaus 
ranka. Karo mašinos gali veik
ti į priešingą pusę, kada žmo
gaus ranka pasuks jas ten. O 
žmonės prie karo mašinų sto
vi ne kapitalistai, ne visur jų 
ištikimi fašistai, bet milžiniš
koje didžiumoje darbo žmonės.

Jau seniau buvo rašyta, kad 
jeigu orlaivių eskadrilėje, kuri 
sudaroma iš 12 orlaivių ar dau
giau, atsiras vienas savo šalies 
imperialistų priešas, tai orlai
vių susitikimo metu, stojimo į 
mūšį, tas vienas žmogus gali iš 
kulkasvaidžio nudėti savo sky
riaus vadą ir visa eskadrile 
arba turės pasiduoti arba žus. 
Ypatingai tokių atsitikimų ga
lima laukti imperialistų kare 
prieš Sovietų Sąjungą. Nei, galėjo rasti priežasties. 
Japonijos imperialistai, nei Vo- į atsitiko? Kokis 
kieti jos fašistai negali būti tik-pua velniava?.

da laivo likimas sprendžiamas 
jau ne minutėmis, bet sekun
domis nutruks susikalbėjimo 
sistema, elektros jėga, bus 
nukirsti jos veikimo nervai, ko- 
mandieriai ir šimtai žmonių 
prie mašinų atsidurs padėtyje, 
kad nei mašinos, nei jie nega
lės veikti?

Kaip tos mašinos opios, paro
do įvykiai Anglijos karo lai
vyne. Į trumpą laiką Angli
jos karo laivyne trys laivai bu
vo išvesti iš veikimo: šarvuo
tis “Royal Oak”, submarinas— 
“Oberon 
erland.”
elektros sistema, 
gruodžio 
tempimo metu tarpe Italijos ir 
Anglijos sustojo veikti šarvuo
čio “Royal Oak” elektros siste

ir kruizeris “Cumb- 
Visų buvo sugadyta 

Štai pereitą 
mėnesį, labiausių į-

nį. Štai pabaigoj praeitų 
metų “Keleivyje” tilpo kun. 
M. Valadkos straipsnelis, 
kuriame kun. Valadka nu
rodo, kad metodistų kunigo 
B. F. Kubiliaus reikalavi
mas iš S. L. A. $72.00 yra 
per daug ir tt. Į tą kunigo 
Valadkos straipsnelį atsa
ko kun. B. F. 1______
“Dirva” No. 1, 1936 m.

Worcester, Mass
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

broliškos draugijos mėnesinis « 
susirinkimas įvyko 4 dieną va- • 
sario. Tarpe kitų, draugijos ta
rimų užtvirtinta turėti metinę 
vakarienę 15 dieną vasario, ir 
visi nariai turės pasimokėti 50

Kubilius centų’ ar Jie bus t0J vakarie”
nėj ar ne. Drg. Serbentą jau 
grąžino $3.50 už štampas, ku- 

Čia kun. Kubilius nuro- rias buvo paėmęs pardavinėti 
Lietuvos politinių kalinių nau- 
dai. Dabar tik laukiu, kada 
priduos Davidonienė, tuomet 
pinigai bus pasiųsti ten, kur 
reikia.

Draugai, kurie gyvenate ki
tuose miestuose, malonėkite 
būtinai prisiųsti pinigus ne vė
liau sekančio susirinkimo^—ko
vo 3 d., jeigu nenorite būti 
suspenduoti. Pinigus siųskite ■< 
mano vardu—J. J. Bakšys, 
35 Seymour St. Aš priduosiu

do, kad jis iš Bostono va
žiavo į New Yorką. Ten 
nuvažiavęs žiurėjo P. Bajo
ro vaikams parašytą vado
vėlį. Netik New Yorke 
žiurėjo, bet jį parsivežė na
mo ir jį rodė lietuvių kal
bos nemokantiems Harvard 
universiteto profesoriams 
ir už tai Kubilius sako, kad 
jo darbas esąs vertas $72. 
Kadangi mes nežinome kaip

ma. Kanuolės trtum koki rąs- mes jr negalime to būti to i 1 nd ii) n )Y)Act i o %»)' aIao ’ 4 — 9 9 . cteisėjais, bet tas mums ir 
nesvarbu. Svarbu mums 
tai, kad kun. Kubiliaus at- 

sistema staigiai sugedo. Galin-1 sakymo kunigui Valadkai 
pabaiga skamba:

“Prašau ateityj man 
kių pamokslų nesakyti, 
tūrių savo galvą.

Rev. B. F. Kubilius.”
(Visur mano pabraukta.) 

Čia kunigas Kubilius aiškiai 
pasako, kad pamokslai yra 
reikalingi tik tiems, kurie 
turi svetimas galvas, ar
ba, kitaip sakant, tik be
galviams. Kas įdomų, tai, 
kad pats kunigas Kubilius

tai, nepajudinamos iš vietos, 
keltuvai, kurie kėlė toms ka- 
nuolėms kulkas, neveikia, visa 
susisiekimo ir susikalbėjimo

gas laivas, tuojaus pavirto į 
plaukiojantį metalo gabalą, ne
tinkamą ne tik užpuolimui, bet 
ir apsigynimui. Jei tuom me
tu ant jo būtų padarytas net ir 
mažo karinio laivelio užpuoli
mas, tai galingas šarvuotis žū
tų su visa savo 
rija.

Komandieriai, 
technikai, visokį 
judo, subruzdo,

baisia mašinė-

o f i c i e riai, 
specialistai su
bėgiojo ir ne- 

Kas
stebuklas? Ko-

ri, kad jų orlaivininkų, tankų po trijų
valdytojų, komandierių šarvuo- m0 surado, kad 
tų traukinių, telefonistų ir kitų 
kareivių tarpe nėra imperialis
tinio karo priešų, darbininkų, 
kurie žinos kas reikia veikti 
karo metu.

Paimkime karo laivus, tai 
baisios mašinos. Tūli iš jų tu
ri net po 150,000 arklių jėgų 
varomąsias mašinas, tūli iš jų 
turi tokias galingas elektros 
gaminimo stotis, kad užtektų 
bent 100,000 gyventojų miestui 
šviesos. Karo laivas vikrus, 
baisus, kanuolės muša toli, jos 
greitai šaudo, dešimtimis tonų 
sprogstančios medžiagos išme
ta kas minutė. Bet kas kanuo- 
les valdo ir visas tas mašinas? 
žmonės.

žmonės valdo jas pagelba ki
tų mašinų, pagelba elektros jė
gų, ant laivo veikia radio, te
lefonų ir kita susisiekimo ir su
sikalbėjimo sistema, veikia dau
gybė visokių opių mašinų. Kas 
atsitiks jeigu mūšio metu, ka- džiai už jį užmokėti.

Tik po trijų

kun. Kubilius žiurėjo tą draugijai.
vadovėlį ir kiek laiko, tai1 Suvienytų Worcesterio Drau- 

i gijų metinė vakarienė atsibu
vo 9-tą dieną vasario. Svečių 
buvo pusėtinai daug, bet ga
lėjo būt daugiaus, bet ant ne
laimės pradėjo snigti nuo 9 
vai. ryte ir snigo visą dieną 
ir naktį. Kuomet žmonės bu
vo prisirengę eiti, tai beveik 
nebuvo galima iš stubų išeiti. 
Reikia priminti tas, kad ant 
šio parengimo buvo ir apozi-i. 
ei jos draugai.

Programa buvo labai puiki 
—buvo net 13 numerių. Tai 
buvo beveik kaip koncertas. 
Dainininkai bei muzikantai 
buvo iš Aido Choro ir opozici
jos žvaigždės Choro 
Akompanavo abiejų 
mokytojos. Varde 
nes direktorių v i s i e ms

jo- 
Aš

li ariu, 
chorų 

svetai-
ar-

dienų j ieško j i- 
vienoje vietoje 

į elektros perleidimo dviejų 
colių storumo kabelį įvaryta vi
nis. Ji sujungta su siena. Visi 
50 kabelių ant laivo neteko jė
gos. Vinis taip gudriai užtai
syta, kad specialistai turėjo 
daug darbo, kol ją surado.

Tris dienas laivas buvo “pa
mišęs”, elektros jėgos nebuvo 
ten, kur reikia, o atsirasdavo, bjoj randame, kad kara- 
kur jos nereikia. Kas tą pa
darė? Niekas nežino. Spauda 
garsiai šaukia apie sabotažą. 
Gal tai bus tik karo priešų 
išbandymas, gal tai bus Itali
jos šnipų darbas. Tas mums 
nesvarbu, bet svarbu tas fak
tas, kuris parodo kas gali at
sitikti karo metu.

Imperialistai baisiai rengia
si karau, padaro baisias žudy
mo mašinas, bet jas valdo dar
bo žmonės. Tos mašinos bus| 
nesuvaldomos pačių imperialis
tų. Jie, iššaukę karą, gali skau-

sako pamokslus, ir nejaugi tistams ir akompanistėms šir-
jis mano, kad jo pamokslų 
klausytojai visi yra su sve
timomis galvomis? Vei
kiausiai kun. Kubilius mano, 
kad da jis vis gyvena bib
lijos laikų “stebuklų gady
nėj,” kuomet viskas buvo 
galima... Tada žaltys taip 
gerai kalbėjo, kad net Jie- 
vą prigavo. Arba vėl bib-

dingai tariu ačiū. Taipgi dai
navo seniaus buvusi Aido Cho
ro narė;—J. Rutkauskiūtė. Se
nai jau mūsų publika 
girdėjusi josios dainų.

(Tąsa 5 pusi.)

Paterson, N. J

buvo
Put

Klaidos Patasymas
Patersono korespondencijoj, 

tilpusioj vasario 14 d., įvyko 
klaida. Ten pažymėta, kad Jo
nas Dutkus buvo bažnytinis 
žmogus, o turėjo būti: Jonas 
Dutkus buvo tautininkų žmo
gus.

Pamokslai tik del Begalvių, Sako Kunigas
Aplamai imant, visas ku- biznis, kaip mūsų politi- 

nigijos užsiėmimas arba, kierių, 
tinkamiau pavadinus, biz- pirm 
nis, susideda iš melų, ap
gaudinėjimų. Mūsų draugi
joj randasi daug ir įvairių 
apgavikų, kurie įvairiau
siais būdais iš lengvatikių 
išvilioja paskutinius centus.
Didelis apgavikas yra tas, 
kuris lengvatikiui brangiai 
parduoda paprastą iš molio 
plytą už aukso plytą. Čia 
pirkikas tampa apgautas, 
bet vis viena jis turi plytą 
ir ją gali parodyti. Bet ką 
gali parodyti tas žmogus, 
kuris nusiperka pas kunigą 
mišias: lotą “danguj?” Ar
ba vėl, kunigai daro milži
nišką biznį: už pinigus 
“liuosuoja” dūšias iš čyš
čiaus. Artimai panašus

kurie už pinigus 
laiko kriminalistus 

paliuosuoja iš kalėjimų. 
-Tik skirtumas tame, tie po
litikieriai turi “pull” ir pa
žintį su da didesniais po
litikieriais ; žino kokiame 
kalėjime tas kalinis randa
si ir jį dažnai paliuosuoja. 
Visai kitaip yra su kuni
gais, jie nežino ar tas čyš- 
čius yra ir kur jis yra; jie 
net nežino ar žmogus turi 
tą liuosuojamą “dūšią,” o 
vienok kunigas iš biednos 
našlės paima paskutinį cen
tą ir žada už tai jos miru
sio vyrelio dūšią paliuo- 
suoti iš čyščiaus.

Kai kada tyčia ar per ne
atsargumą ir patys kunigai 
pasako tiesą apie savo biz-

liūs Jeharomas mirė būda
mas 40 metų, o tuo laiku 
jo jauniausias sūnus buvo 
42 metų, ir toliaus. Penk
toj knygoj Maižės 34; 5 ir 
6, pats Maižė aprašo savo 
mirtį, laidotuvės ir vietą 
kur palaidotas. Jeigu tada 
Maižė negyvas būdamas ga
lėjo taip smulkmeniškai 
aprašyti savo laidotuvės, 
tai be abejo tada žmonės 
su svetimomis galvomis ga
lėjo klausyti kunigų pa
mokslų. Bet šiandien, tai 
jau ne. Šiandien tie visi, 
ką klauso kunigų pamoks
lų yra su galvomis ir tai 
su savo galvomis. Tik dė- 
ja, jie yra su svetimu pro-:po gcguž6s 24 d > 1931 m ,‘arba 
tu. bitą be abejo norėjo. kacja žmona tapo Amerikos pi- 
pasakyti ir kun. Kubilius, liete p0 ta diena. Tamstos at- 
bet del “didelio” mokslo, sitikime turėsi sekti paprastą 
pasakė visai ką kitą. Visi natūralizacijos kelią, tai yra vi- 
pamokslininkai, kuomet sų pirmiausia 
jie kalba apie dangų, peklą, “pirmas popieras.” 
čyščių, dievą, jo sūnų, vėl-\persiskyrimas NELIEČIA

Vabalas.

Klausimai ir Atsakymai
Imigrantų Problemos

KLAUSIMAS: Mano žmona 
tapo piliete 1932 m. Mes apsi- 
vedėme 1928 m. Ar teisybė, kad 
tokiuose atsitikimuose Ameri
kos pilietės vyras gali prašyti 
“antrų popierų” be pirmų?

ATSAKYMAS: Ta privilegi
ja teikiama Amerikos pilietės 

‘vyrui, jeigu apsivedimas įvyko 
i po gegužės 24 d., 1934 m. arba

mą ir kitus nebūtus daik
tus, tai jie apie tą viską 
tiek žino, kiek ir tų pa
mokslų klausytojai—nieko. 
Todėl pamokslas netik ku
nigo Valadkos, bet ir ku
nigų Kubiliaus, Urbanavi
čiaus, Juškaičio, Juro ir

i

turėsi išsiimti

PILIETYSTĘ
KLAUSIMAS: Atvykau į Su

vienytas valst. 1919 m. ir ište
kėjau už naturalizuoto piliečio 
1921 m., taip ir aš įgijau pilie
tystę. Pereitais metais mano 
vyras prašė ir gavo nuo manęs 
persiskyrimą. Ar tas persisky
rimas atima mano pilietystę?

visų kitų yra tik darbinin- Jeigu atima> ui kaip aš vėl ga-
w /V 1 1 r- « 1 « « • . • a • « ikų brangaus laiko aikvoji- 

mas.
Todėl, darbininkai, kurie 

jaučiatės turite savo gal
vas ir savo protą, tai nek
lausykite pamokslų!

A. M. Metelionis.

liu tapti Amerikos piliete? Aš 
noriu važiuoti į Europą ir no
riu keliauti su Amerikos pas- 
portu, ar tas galima?

ATSAKYMAS: Moteris, kuri 
gavo pilietystę per ištekėjimą 
už Amerikos piliečio prieš rug
sėjo 22 d., 1922 m. nepameta 
Amerikos pilietystę, jeigu per- 
siskiria su vyru. Tavo atsitiki
me vis esi Amerikos pilietė ir 
gali prašyti Amerikos pasporto 
keliauti užsienin.

vo idėjas tiems mūsų klasės broliais, 
kurie jų tębębijo arba nesupranta. Eu
ropos komunistų ir socialistų veikla ir 
patyrimai mums pagelbės. Gyvi pavyz

džiai kalbą už mus. Gyvenimas kasdien 
įrodo reikalingumą ir pasekmingumą 
bendro fronto kovoje prieš karą ir fa
šizmą !
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Resignation of C. C. N. Y. Prexy 
Asked by Students and Teachers

MAN, OH MAN!

WHAT A FEAST!

People’s Front Wins Spanish Elec
tion; Fascists Threaten Civil War

WORLD-WIDE NEWS

Industrial Unions Only Hope for Young Workers

........ \ /-j-...■

ROME, Italy (YNS)—A nation
wide military competition of youth 
of pre-military age has been order
ed by Mussolini, for May 30 and May 
31. The games will demonstrate the 
efficiency of Italian military train
ing for youth.

Az A ■" * - 2

NEW YORK, N. Y. (YNS)—Pre
sident Robinson of New York’s City 
College might just as well start look
ing for another job, the student 
council of his own school has voted, 
by endorsing the recently published 
report of the CCNY alumni associa
tion.

“Heaitily”, and unanimously, the 
council declared Robinson “unfit” to 
be president of the college and au- 
thprized a student poll to test the 
college’s sentiments towards its um
brella-wielding prexy. Robinson has 
long been the open foe of liberal, ra
dical and anti-war, anti-fascist 
groups on the campus. A long line 
of suspensions and expulsions of mi
litant students mark his attempt to 
crush CCNY’s student movement.

Following closely on the action of 
the council, the Instructional Staff 
Assn, charged that Robinson was di
rectly responsible for the unsatisfac
tory salary conditions for instructors 
prevailing at the school. By a 57- 
23 vote the association declared that 
instructors were worse off than their 
confreres at Hunter and Brooklyn 
colleges, both of which were also run 
by the City of New York.

At the same time the Campus, 
student publication, has charged that 
Dr. Fredrick Skene, dean of the 
school of Technology, with “stifling 
the right of free press” by barring 
sales of the paper in the tech build
ings.

AMLIE OPENS YOUTH 
ACT CAMPAIGN

NEW YORK, N. Y. (YNS)—A na
tion wide radio hook-up, over which 
Representative Amlie, who introduc
ed the American Youth Act into 
Congress, gave the signal for a na
tion wide campaign to secure its 
passage. The act provides for full 
educational opportunities and regular 
employment at regular wages for 
the youth between 16 and 25.

Endorsements pouring in from all 
over the country evidences new sup
port for the bill, states the Ameri
can Youth Congress, sponsors of the 
Act.

PRAGUE, by mail (YNS)—Con
gress of German Young Socialists of 
Czechoslovakia was held at Teplitz- 
Schoenau, January 4th and 5th. Ov
er one hundred delegates from all 
parts of German Czechoslovakia at
tended. The question of the united 
front aroused considerable debate.

BELGRADE, Yugoslavia (By mail, 
YNS)—Belgrade University, closed 
by a general strike of students since 
December 15, 1935, has reopened. 
The strike was called in protest of 
the fascist raid on the Students’ 
Home. A special University police 
force to keep “peace and order” has 
been organized by the University 
Senate.

FRANKFURT ON MAIN (YNS)— 
The Hitler Youth has opened its 
first “Comradeship House” in Dues- 
seldorf. These “homes” are provided 
for youth who otherwise would grow 
up “in unsocial and dangerous en
vironment”.

No, this is not a dinner for the Morgans or the du Ponts—it’s just 
the grub for some workers at a Moscow factory when they ban- 
quetted the plant’s shock brigaders. -Fruit, caviar, dainties and li
quid refreshments fill the table—and the factory pays the bills!

By ART SHIELDS
(Prominent Labor Journalist, formerly of Federated Press)

There are millions of young workers who don’t fit in the 
craft unions because they have no “trade” in the old sense 
of the word. They are not highly skilled. They are hired 
because they are young, because they have the youthful “pep” 
and endurance, because they can be speeded up as the older 
folks cannot be speeded and because they accept less wages 
than older married folks will work for.

Take the radio workers. There are a hundred thousand 
or more radio workers and nearly all of them are youngsters.

“Too old at forty”, employers used to say.
Well, in many radio plants it's hard to get a job if you are over 25 and 

most of the workers in some departments are less than 21 or 22. In fact if 
you visit a big radio plant you see hundreds of boys and girls of high 
school age, who work for a few dollars a week.

You find peppy youth displacing skilled aged in hundreds of industries. The 
telegraph room of any big newspa
per or Western Union office will 
give you examples of this. Grey
haired Morse operators have disap
peared1. Instead girls, boys or young 
men and women rattle their fingers 
over the keyboard of the new au
tomatic transmitting machines.

They haven’t the skill around 
which the Morse operators organiz
ed their craft union. They, like the 
radio workers can be organized in 
industrial unions.

The industrial union takes in 
everyone, skilled and unskilled, so 
that all, united, can strive for high
er wages and better working condi
tions for all. The United Mine Work
ers of America is an example. It in
cludes every worker in the mine, 
whether he is a carpenter, an elec
trician, a blacksmith or a coal dig
ger. '

The craft unions, on the othei’ 
hand, usually take in only the ten

or twenty per cent of the workers 
who have some skill. These they 
split in different unions dividing the 
workers.

Industrial unionism is the modern 
method of organization that fits mo
dern industry.

A strong movement for industrial 
unionism is rising in the American 
Federation of Labor. The miners, the 
textile workers, the oil workers, se
veral clothing unions and others have 
formed the Committee for Industrial 
Organizations, which seeks to mo
dernize the structure of the laboi’ 
movement along the lines of indus
trial unionism.

Craft union “die-hards” may try to 
expell the industrial unionists from 
the A.F. of L. Many young work
ers are watching this struggle keen
ly, for they know their own future 
is at stake.

MADRID, Spain—Spanish fascism 
threatened Civil War today in an at
tempt by bloodshed to wipe out the 
smashing defeat delivered to it by 
the overwhelming election victory of 
the anti-fascist People’s Bloc, in 
which Socialists and Communists 
participated.

Latest figures forcast the esta
blishment of a People’s Front go
vernment in Spain. The People’s 
Bloc, according to the latęst offi
cial election figures is already ac
credited with a majority of the seats 
in the Cortes, 238 out of 470.

The pro-Fascist Popular Action 
Party of Gil Rebels, has 90 seats; 
the Valldares government group 35, 
and other parties 110. Complete 
election returns are expected to in
crease the majority of the People’s 
Bloc.

A press dispatch from Saragossa 
said a general strike had been de
clared there against the Fascists and 
for immediate release of political 
prisoners.

More startling still is this victory 
of the People’s Bloc when it is re
membered that 30,000 of the anti
Fascist leaders are in jail. The pro
Fascist regime refused to allow free 
speech or free press until shortly 
before the elections. The govern
ment carried1 on a persistent cam
paign of terror against Socialists and 
Communists.

Smashing Victory
Yet despite this and the obvious 

frauds in the elections whose ma
chinery was in the hands of the 
Right and Fascist groups, the Peo
ple’s Front recorded a smashing vic
tory.

In Barcelona and Madrid the Red 
Flag of the victorious Socialists and 
Communists who supported the Peo
ple’s Bloc flew over* many buildings. 
In Barcelona, capital of the province 
of Catalonia, fighting for its nation
al independence, where the left vic
tory was the most sweeping, the 
people forced the present Madrid'-do- 
minated Catalan government to re
sign. The newly elected forces were 
put in their place. The Barcelona 
police were forced off the streets, 
and the people took over the city, 
wildly expressing their enthusiasm 
and joy over the victory of the anti
Fascist front in Spain.

CHILD LABOR 
INCREASING

WASHINGTON. (YNS)—Sweep
ping increases in child labor through
out the United States have been re
ported by the U. S. Dept, of Labor 
since the demise of the N.R.A. in 
the summer of 1935.

Greatly strengthened demand for 
ratification of the federal child la
bor amendment to the constitution 
has followed the Supreme Court de- 
cisiqn. Twenty-four states have al
ready ratified the proposed amend
ment, and it is expected to come up 
before several other states legisla
tures prior to the time the law
makers pack up their bags for their 
summer vacations.

Labor department reports, cover
ing 102 cities in six states, indicate 
that 11,000 child labor certificates 
were issued in the seven months 
since the end of the Blue Eagle,, 
whereas only 7,000 were issued in 
the entire year of 1934.

Only three, states—Pennsylvania, 
New York and Connecticut—have 
raised their child labor standards to 
meet those of the N.R.A. the survey 
showed.
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Superstitions of the Players 
on the Brooklyn Liths Team

Grand Rapids, Mich Newark, N. J
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Walter Bersk always coming out 
on the court with that red jersey.

Al Paderas insisting on a long 
shot before the calling of the game.

Pete Wallace buying a new sweat
er when the tide of winnings fa
vored the Liths.

Nick Barpath smoking that “stin- 
gero” after every team the Liths. 
beat.

Ginger Kaires sneering at his op
ponent when meeting for the first 
time.

The Liths. squad regulars and subs 
always having a last minute bracer 
from Al Paderis and John Kaires.

Simeon Bayer impersonating Al. 
Paderas taking a foul shot.

Anthony Trakimas always out to 
score the first and last points of the 
game.

Vincent
against me the whole day the game 
the same evening is in the bag.

A fine time was had by all who 
attended the banquet and party giv
en by the Lithuanian Art Chorus 
Feb. 8th, 1936.

The guests for the evening were 
Charles Lackas, a fine tenor, who 
played the role of Akli in our recent 
production “Tamyla”, Ann Lapins
kas, a newcomer in our midst, who 
pledges to become a member of our 
chorus, Mr. and Mrs. Gaubinauskas, 
Peter Kauskas, Charles Petriką, Pe
ter Gregalius, Walter Jukas, Mr. and 
Mrs, A. Palagin and Mr. Shotkus.

Games were played by the young
er members of the chorus. Of course 
activities were delayed when a fuse 
burned out and plunged the hall into 
darkness. A short lapse of time 
and the fun was resumed.

There will be a short meeting of 
the Newark LoDeStars Friday, Feb
ruary 21, in St. George’s Hall. The 
purpose of the meeting is to work 
out a program of activity in con
junction with the Downneck Y.C.L. 
All members are, of course, urged to 
be present.

Reporter.

Brooklyn BuiLDerS News
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Zelenll—if things are

mus-

and
Tra-

eye

Description of the players:
Al Paderas—Marx brother 

tache, cigar and derby.
Nick Barnath—need of a shave, no 

hair-comb, and always talking.
Ginger Kaires—always slick 

clean cut, and wearing a “Dick 
cey Hat”.

Walter Bersk—Pinky Tomlin
glasses, and) a lunch box for carrying 
his uniform.

Johnny Kaires—Incamparable to 
Man Mountain Dean, and walking 
like a proud rooster after 5 p. m. 
(He’s the manager).

Anthony Trakimas—School boy 
complexion, and that Southern chain 
gang smile.

Phil Gernis—Clark Gable getting 
out of bed, and wearing a felt hat. 
(or was it never felt before).

Simeon Bayer—Profile of that In
dian on the 5 cent piece, and hairy 
as a cave man in need of a haircut.

George Bell—A retired wrestler, 
with a meek voice that would chase 
a dove away.

Vincent Zelen—A rabbit if ever 
was one, a broken down fedora, and 
a real professional uniform bag.

As a whole the boys look like ac
tors and rougue gallery features.

W. J. Bersk

Wilku- 
had to 
handed

Paterson Youth League 
Formed'

file al-

played.
Mr. A.

In “Pass the Ring”, Stella 
nas paid the forfeit. She 
ask the bartender for a left 
monkey wrench. Stella thought her 
duty quite pleasant and went on her 
way. Presently she came back grin
ning. She said the bartender asked 
her if she needed a rubber 
so ?

Bunco and pedro were 
Pedro prizes were won by
Palagin first prize, and Mrs. A. Pa
lagin “Booby” prize.

Violet Matulaitis won first prize 
in Bunco and Charles Margis won 
the “Booby’ prize. ’

After that the banquet! Such a 
good array of food and what nice 
cakes our chorus girls can bake! 
Then speeches and after that songs: 
folk songs, revolutionary songs and 
arias from “Tamyla”!

Wasn’t our evening a 
to celebrate the success 
la”?

grand way 
of “Tamy-

Stella Gregalius

As we haven’t been paying rent 
for the use of the Laisve Hall for 
six months or there abouts, we 
agreed to have a BuiLDerS booth at 
the “Laisve” Bazaar to sell articles 
and with the money received pay for 
the use of Laisve Hall, 46 Ten Eyck 
St.

People who gratefully donated-ar
ticles and a list of the articles do
nated are as follows:

Kalakauskiene—Seth Thomas Man
tel Clock; Ed. Karpavich—Two pic
tures and Electric Clock; Mildred 
Krance—Man’s scarf; Helena Man- 
tuska—Bureau scarfs and One man’s 
scarf; I. Levanienė—Two Home
made pies; Helen Kaunas—Lamp and 
Two vases; Agatha and Blanche Kau
nas—Fourteen center pieces; Joe Do
brow—One set andirons, Maple syrup 
and One Waste Pail; Tony Sineus— 
Large beautiful cake—baked by Tony 
(Believe it or not).

After long and strenous days of 
salesmanship the bazaar was a suc
cess and a total profit of $36.66 was 
made at the BuiLDerS booth. Three 
cheers for the BuiLDerS branch!

On March the 7th a Bunco Party 
is to be held at “Laisve’s” Hall, 46 
Ten Eyck St.

The Paterson section of the Young 
Communist League has taken the 
initial steps to form a Youth Lea
gue here. Whereas before, the YCL 
had meetings in separate groups, 
namely units, is now to meet as 
a branch. This week we had our 
first meeting. Temporary president, 
vice-president, secretary-treasury, ed
ucational director, sports director, 
and social director were elected. A 
committee was also elected to find 
a permanent headquarters. Here 
a ping-pong table, other games and 
a radio will be installed. Working 
class slides will be exhibited at every 
meeting. The purpose of our Youth 
League will be to make the meet
ings interesting and to draw in va
rious cubs and organizations, re
gardless of their political views. Here 
Leninism and Marxism will be stud
ied and lectures will be held. But 
we will also have social and sports 
activities. Those who are interest
ed in dramatics or any thing else 
will be able to form their own small 
groups. We realize now that pre
viously our YCL was too much like 
a miniature Communist Party and 
therefore could not possibly inter
est the youth who were not as yet 
fully-Fledged League members.

We therefore urge all Paterson 
youth to come down to some of our 
meetings for we are sure you will 
find much to interest you. Infor
mation can be secured at 201 Mar
ket Street.

Adele Bimba

Corresp.

Difference.—“That means fight 
where I come from I”

“Well, why don’t you fight then?”
“ ’Cause I ain’t where I come 

from”.
e
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NOTED COMPOSER HITS 
NAZI OLYMPICS, QUITS 

MUSIC COMMITTEE:

Xo»jy

SAN DIEJGO, Calif. (YNS)—The 
Nazi Olympics are no sweet music 
for Charles Wakefield Cadman, fa
mous American composer.

In an open letter to the nation’s 
press, Cadman announced his resig
nation from the Olympics music com
mittee, whose duty it was to select 
American music for the forthcom
ing Olympic festival.

“I cannot conscientiously believe it 
to be to America’s advantage to par
ticipate in the Olympic games if they 
are held in Nazi Germany”, Cadman 
wrote. “As a descendant of a pa
triot in the army of George Wash
ington and as an American believing 
in the utmost freedom of speech and 
of full religious and civil liberty and 
racial tolerance, I feel I must be 
firm in this decision.”

NEW YORK (YNS)—Promotion 
of free speech and free assemblage 
as an educational process is neces
sary* to avert the danger of a fas
cist dictatorship, declared Dr. John 
W. Studebaker, U. S. Commissioner 
of Education at a New York meet; 
ing.

Education cannot ignore the two 
fundamental problems of war and 
economics, he asserted. “If we fail 
to solve the war problem and the 
economic problem, our world will go 
down to destruction. It is no time to 
stand apart in the rare atmosphere 
of demogogy”.

.TRENTON, N. J. (YNS)—A con
ference on relief for transients will 
be held here February 21 and 22. The 
cQHfitrence has been arranged by re- 
preiwiitatlmes of the Commissions of 

; Irearetat* Cooperation of New Jer
sey, New York and Pennsylvania.
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A Bill for American Yoath
A REMINDER TO OUR 

CONTRIBUTORS

H.R. 10189
IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES 

January 14, 1936

Mr. Amlie introduced the following bill; which was 
referred to the Committee on Education and ordered 

to be printed

To provide vocational training and employment for 
youth between the ages of sixteen and twenty-five; 
to provide for full educational opportunities for high 
school, college, and postgraduate students; and for 
other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Repre
sentatives of the United States of America in Con
gress assembled, that the Secretary of Labor and 
the Commisioner of Education are authorized and di
rected to provide for the immediate establishment of 
a system of vocational training and employment on 
public enterprises for the purpose of providing regu
lar wages for youth between the ages of sixteen and 
twenty-five. These regular wages shall be equal to 
the prevailing rate of wages for the work perform
ed as established by the recognized organizations of 
labor in each community. In no case shall wages be 
less than $15 per week plus $3 for each dependent..

Sec. 2 The Secretary of Labor and the Commis
sioner of Education are further authorized and di
rected to provide for full payments of fees plus the 
average weekly living expenses of needy students in 
High schools and vocational schools: Provided, That 
such compensation, exclusive of all fees, shall in no 
case be less than $15 per month. These payments shall 
become effective upon entrance into high school or 
vocational school and shall be made throughout the 
entire year.

Sec. 3. The Secretary of Labor and the Commis
sioner of Education are further authorized and di
rected to provide for the immediate establishment of 
a system of regular employment on college projects 
for the purposes of providing regular wages for needy 
undergraduate and graduate students in colleges. 
These projects shall be of academic nature in accor
dance with the educational purposes of the institu
tions of higher learning. These regular wages shall 
be equal to the prevailing rate of wages for the work 
performed, determined in the same manner as under 
the terms of section 1 and or by the local youth 
commission as hereinafter provided; but shall in no 
case be less than $25 per month. Employment on 
these projects shall be provided upon entrance into 
college and shall be continued throughout the entire 
year’.

Sec. 4 The minimum compensation guaranteed by 
the terms of this Act shall be increased in confor
mity with the rise in the cost of living.

Sec. 5 This Act shall be administered and controll
ed, and the minimum compensation and conditions of 
work shall be adjusted by youth commissions. These 
commissions shall determine eligibility for benefits 
under this Act on the principles herein provided. In 
all administrative boards set up under this Act, not 
less than one-third of the membership shall consist 
of the elected representatives of youth organizations,

Once again it is necessary to 
remind our contributors to 
send your articles on time, 
that is, not later than Tuesday. 
Today, Wednesday, the paper 
is about to go to press and we 
have just received two articles 
from Waterbury, two from 
Hartford and one from New
ark, N. J. They will appear 
in next week’s issue.

Have Been Guatemala,—Hus-

Informer”, look weak in the
It’s tremendous—best Holly- 

ever made. Thank Paul Muni 
powerful characterization.

Sėc. 9. This 
Youth Act”.

Could
band feeling a twinge in the back 
while he is tuning in the radio):?“! 
believe I’m getting lumbago.”

Wife: “What’s the use, dear? You 
.won’t be able to understand a word 
they say.” .

not less than one-third shall consist of the representa
tives of organized labor, and the remainder shall con
sist of representatives of local social service, educa
tion, and consumers’ organizations.

Sec. 6. AH projects authorized under the terms of 
this Act shall be projects actually beneficial to the 
community, and no works projects so authorized shall 
be directly or indirectly of a military character or de
signed to subsidize any private profit-making enter
prise.

Sec. 7. The benefits of all sections of this Act shall 
be extended to all youth without discrimination be
cause of nativity, sex, race, color, religious, or poli
tical opinion or affiliation. No youth shall be dis
qualified from enjoying the benefits of this Act be
cause of past or present participation in strikes or 
refusal to work in plaee of strikers, or refusal to work 
at less than average local trade-union wages, or un
der unsafe or unsanitary conditions or .where hours 
are longer than prevailing union standards of a par- 

A ticular trade or locality or at an unreasonable dis
tance from home, or at apprenticeship employment 
where for work equal to that of adults or other young 
workers equal wages are not received.

Sec. 8. There is hereby authorized to be appropria
ted, out qf any funds in the Treasury not otherwise 
appropriated, sums as may be necessary for the pur
pose herein enumerated. Further taxation necessary 
to provide funds for the purposes of this Act shall be 
levied on. inheritances, gifts • and individual and cor-, 
poratlon incomes of $5,000 a year or over. .

Act may be cited as “The American

Page Three

Hie Camera Eye
~ " — > —

Mae West, torrid torso-twister of 
“C’mup’n see me sometime” fame, 
will mutter those killing lines for 
one more year, to the obvious de
light of local yokels and others. She 
has just signed a new contract. You’ll 
be seeing her in “Klondike Lou” 
with Victor McLaglen and a team 
of Alaskan huskies, dogs to you.

If you thrilled to “Captain Blood”, 
and nearly jumped out of your seat 
when you saw those ship explosions, 
and you gazed in wonderment when 
you read the newspaper ad claiming 
this film was a million dollar spe
cial—you prepare now for a shock. 
Those ship explosions were all fak
ed. The sets were all miniatures— 
toy boats, toy houses, toy people. 
Total cost — $3,"300 — savings—about 
$100,000—question—who profited?

Shed tears of sorrow for William 
Randolph Hearst, super-patriot and 
sugar dady to Marion Davies. Mr. 
Hearst stopped production on Ma
rion’s new film “Heart’s Divided”, or 
is it “Hearst Divided”, until a prop
er story can be found. What, Mr. 
Hearst, with such able pen-“artists” 
at your beck and call, you can’t get 
the right story?

Emile Cohl, 80-year old French
man. one of the inventors of anima
ted cartoons, is living on relief in 
Paris. A pioneer of an industry 
starves, while those who profited by 
his ideas enjoy the luxury netted 
them by their financial schemes and 
loud' ballyhoo.

John Ford, director of “The In
former”, in tense moments, chews on 
a hankerchief. He averages 40 per 
picture. Producers, during a season 
of flop films, in tense moments of 
watching the gross chart, chew on 
cigars. They average a nervous pros
tration per picture.

... No wonder movie producers go 
crazy. Paramount, after sinking 
$150,000 in research on a new color 
camera, now finds the process im
practical.

... The Hollywood News Bureau, a 
timely, wide-awake commentator on
Hollywood happenings, warns us to 
watch “Follow the Fleet”, “A Mes
sage to Garcia”, “Anthony Adverse”, 
“Charge of the Light Bigade” and 
“The Good Earth” for tendencies 
along reactionary, militaristic, and 
chauvinistic lines. And watch we 
will. This hyar eagle eye will spot 
’em ere they get a chance to work 
their evil.

...All those Who enjoyed “I Am a 
Fugitive from a Chain Gang” are in 
for another treat. First National 
is making a film called “Road Gang” 
which is supposed to present “a vi
vidly real story of life and condi
tions actually existing in the United 
States”. ... At least that’s what the 
press agent says.

. ...A prominent critic confided in 
me (believe it or not) that he thinks 
the American version of “Pasteur” 
will make last year’s prize winner, 
“The ~ * 
knees.
wood 
for a

Capitalist Anarchy of Production 
vs Planned Socialist Production
In 1929, even though the factories, mines, farms 

and mills of America were not working at full ca
pacity, they produced more wealth than in any pre
vious year, or in any subsequent year for that mat- ” 
ter. Ninety-four billion dollar’s worth of goods and 
services were produced. Properly distributed, this 
wealth would be enough to satisfy the requirements 
of every man, woman and child in America.

Yet, in that very year, a well-known economist, 
Harold Loeb, estimated that 42 per cent of the people 
of America lived at a standard below that required 
for health and decency!

Where, outside of a lunatic asylum, or under the 
capitalist system, are such things possible?

By the simple act of abolishing of private own
ership of the means of production the workers and 
farmers would cause untold wealth to fall into the 
laps of the American people. Hunger and want would 
be abolished. Every man, woman and child would re
ceive enough food, clothing and shelter to make life 
worth living, (

But what about this wealth itself?
Is it possible that the capitalists had reached 

the highest possible point in the production of wealth 
in 1929? Was this ninety-four billion dollars’ worth 
of goods and services the maximum amount that ' 
could have been produced?

No!
Government reasearch experts estimated that 

American industry and agriculture were capable of 
producing 19 per cent more than was actually turn
ed out in 1929.

What are some of the reasons for this?
Very simple: Elven though a capitalist has a 

factory which can turn out a thousand shoes a ay, 
this does not mean that he will turn out that thousand 
shoes. If he he can sell only 500 shoes, he will turn 
out only 500 shoes even though a thousand shoes are 
actually needed by the people.

Our Soviet government, however, would not ask 
if the people had enough money to buy all the shoes 
which could be produced. It would figure out how 
many shoes were needed and then produce them.

A second typical reason is the following: under 
capitalism strikes and lockouts take place. Therefore, 
machinery stands idle instead of humming away mak
ing shoes or other much needed things. If the work
ers and farmers ruled;, there would be no strikes be
cause the conditions of work would make strikes un
necessary. If the workers wished to correct some
thing, they would have their shop committees, their 
councils, their trade unions in which these things 
could be taken up and corrected.

Could Produce More With Same Machines
For these reasons, we would be able to turn out 

almost 20 per cent more goods and services than 
were turned out by the capitalists in 1929 with ex
actly the same machinery, factories buildings and la
bor force.

In addition to the above, we should also re
member the effects of the abolition of waste under a 
workers’ and farmers’ rule. Under capitalism, each 
individual competes against every other; one trust 
competes against another. They all spend enormous 
sums of money to advertise their products. They

■ * f

spend hundreds of thousands of dollars for high- 
pressure salesmen, big publicity campaigns, etc. In 
a workers’ and farmers’ government such competi
tion/ would be done away with. The huge sums, the 
tremendous labor force involved in such wasteful com
petitive struggle would be turned to productive uses.

Without even building any new factories, or 
opening new mines, or starting new farms, or in any 
way increasing the size of the wealth-producing mar 
chine which was at the disposal of the capitalist 
class in 1929, our workers’ and farmers’ government 
in America would be able to increase tremendously 
the production of the necessities of life.

Harold Loeb, to whom we have already referred, 
found out that if American industry and agriculture 
had been used to full capacity in 1929—as it can be - 
used only by a workers’- and farmers’ government- 
97 per cent more meat could have been produced; 74 ' 
per cent more bread could have been produced; 65 ' 
per cent more sugar could have . been produced; 65 
per cent more men’s suits could have been produced; 
52 per cent more pairs of shoes could have been ; 
manufactured; 42 per cent more coal could haye been 
mined; 23 per cent more autos could have been put .*■: 
on the road; 200 per cent more radios could have been 
installed in our homes, and 100 per cent more books, 
games and athletic supplies could have been given the 
people..

Think of all this material, which could make so 
many hundreds of thousands of people happy, kept 
from them simply because we Ifve. nnder the ru|e?of 
a small group Of parasHes whb .don’t care “a spit on \ 
the sidewalk” for the well being bf the people I
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Two Accounts:
------------- By Henri Barbusse--------------

HE WAS off to Morrocco as a vo
lunteer, by boat. And on that 
day, which happened to be the 

1st of Oct., 1925, many others went 
off with him too, and many more 
have gone since—attracted by the 
fine promises of official fishers of 
men, publicists and army procurers 
and lawyer-journalists employed in 
boosting up French civilization 
throughout the world, and in Mor
occo in particular.

This soldier boy, Oliver Bonno- 
ron, was of no more importance 
than all the other soldier boys that 
swarmed like ants on the transport. 
But as our eyes have singled him 
out from the rest, our sympathy is 
for him and we like him most of 
all.

And as he was young, straight
forward, attractive and happy-go- 
lucky, we can take him for the type 
of soldier boy who goes off to the 
wars on his own because he hasn’t 
yet come to understand the meaning 
of life and death, or seen the power 
of the Father of Lies.

The army transport Haiti, of the 
Transatlantic Line, had just let the 
shore of France, then, with a cargo 
of brand new human freight. But 
amongst the crowd there were one 
or two army specimens of the ter
rible old school; in particular, a ser
geant of the 3rd Colonial Infantry. 
This sergeant was one of that breed 
of swine which our staff officers 
and civil servants have the modesty 
to describe by the words: “Smart N. 
C. O.” He was a brute and a drunk
ard who always kept the tanks well 
filled/ We all know that colonial in
fantry regiments are chiefly run by 
shaky-handed lunatics of this class.

* * * t
JHE sergeant in question was.walk- 
1 ing up and down the deck of the 
ship, which we may call a cargo ship. 
The French coast was turning to 
grey, in the distance and the twi
light—it was 8:30 p.m. Numbers of 
men had come up on deck to enjoy 
the sea air and watch the fading 
light, and the last scrap of the 
vision of France which was fainting 
away between sky and sea. Bonno- 
ron had also come up from below, 
and with face to the wind, was gaz
ing over the sea with that thought
ful look which overlays outward 
things with inward things and ming
les them curiously.

The sergeant was staggering 
ab.out from group to group. He was 
glaringly drunk; his cap was bashed 
down over one eye, his features were 
twisted up, and his eyes were wa
tery. One ofter another, he clutch
ed hold of the men, questioned them, 
stared at them, growling like a mad 
dog. “Are you the feller?” The 
madman was looking for someone. 
He had a quarrel that morning with 
a Martinique sergeant, and a few 
glasses had given birth to an idee 
fixe in that sclerotic brain: kill the 
Martinique fellow. When you’ve had 
a quarrel with someone, that’s the 
only way out, eh? And he fumbled 
along after the black sergeant, stag
gering, persistent, pouring out 
threats, revolver in hand.

Things were dancing before his 
eyes; the madman thought he saw 
his abhorrent messmate. He straight
ened his arm and fired.

Oliver Bonnoron, shot in the stom
ach, fell back groaning:

“I’m done for. Poor mother”.
And those were the last words of 

our soldier boy. He immediately 
passed into the world of unconscious
ness. Suffering alone lived on with
in him, and having already' thus spo
ken, he was already as good as dead, 
although his heart went on beating 
for one whole day.

♦ ♦ *
THE Haiti hove to. She was off the 
* little port called Royan. The 
wireless intruments on board were 
summoning assistance, and a launch 
came out to take off that young bul- 
et-pierced body, which life was leav
ing slowly, which would have groan
ed aloud if it had had the power. 
But all that was left to do was to 

die, and death took place in Royan 
Hospital, after thirty hours’ agony.

Many can testify to all this, and 
in particular certain young men who 
gave formal evidence and are called 
—to cross our t’s and dot our i’s— 
Bourdeau, Rolland and Rocheteau.

Now when “poor mother” who liv
ed at Angouleme, heard of the death 
of her son, she wrote to the War 
Minister, distracted with sorrow, to 
ask for an explanation. What terms 
would this exalted personage em
ploy, what heartfelt words of condo
lence, what excuses, to atone in the 
name of the army for the crime of 
a brutal N. C. 0. ?

Here is the letter which Mme. 
Bonnorpn received from the War 
Office, which took her boy of twen
ty-one away, only to give back his 
dead body, a few hours after his 
boat had sailed.

“Madam,
“In reply to your request, I have 

the honor to communicate to you 
hereunder the report of the inquiry 
which I instituted to ascertain the 
circumstances surrounding the death 
of Private Bonnoron (Oliver) of the 
107th Infantry Regiment, woufnded 
on board the transport Haiti, on the 
1st October, during the voyage from 
Bordeaux to Morocco.

“While he was being taken to hos
pital, Private Bonnoron made the 
following statement:

“ ‘While I was down on the lower 
decks on the Haiti Trans-atlantic 
Line, a dispute began between a ser
geant and a black. The latter struck 
the sergeant, who thereupon went to 
fetch his service revolver from his 
mess and threatened the black sold
ier with it. _I thereupon dashed at 
the sergeant to disarm him and just 
as I seized his arm, he pulled the 
trigger and his pistol went off, 
woulnding me in the stomach”.

Private Bonnoron died in Royan 
Hospital at 2 in the morning in spite 
of the care bestowed upon him.

“Although this deplorable accident 
was entirely involuntary, the ser
geant responsible was sent to pri
son on arriving at Casablanca and 
handed over to the military authori
ties to be tried before court-martial.

“Declaration of decease was sign
ed by the Mayor of Royan on Octo
ber 2nd.

“I remain your obedient servant...”
Let us ignore the air of detached 

indifference, and (to speak plainly) 
the underbred manner in which the 
Great Panjandrum of the Armies set 
forth, in the style of a country clerk, 
what he calls the report of the In
quiry.

Here we have two accounts of the 
same affair. One true, the other 
the military version.

* * *

THE truth is that the War Minis
ter’s declarations are nothing but 

a tissue of lies. Profiting by the 
fact that there was—doubtless, by 
mere chance—no attempt to investi
gate, to make a formal charge, to 
cross-examine > witnesses after the 
“accident”, profiting by the dispersal 
of the witnesses or potential accus
ers in the inferno of the Riff coun
try, where soldiers go without much 
chance of return; hoping, too, that 
the waves nf the sea and the four 
winds of heaven had borne away 
that fatal evening’s work, the grand 
master of the French Army, wh,o 
had every reaspn to know the truth, 
writes a scandalous travesty of the 
facts to safeguard the prestige of 
the non-commissioned rank.

This newspaper serial story is a 
wholesale concoction. Not one thing 
happened as this chiffon de papier 
from Rue St. Dominique says it hap
pened. Bonnoron made no statement 
while on his way to hospital; at the 
time, he was already a corpse. The 
three witnesses I have mentioned, all 
of the same regiment, the 107th, 
who set out with him from Limong- 
es barracks, made three separate, 
statements which correspond so 
closely and exactly that the govern
mental imposture • is simply swept 
clean away.

As for the loathsome drunkard, (I 
have been t.old that in the army 
drunkenness is an aggravating cir
cumstance), who had indisputably 
committed murder with premedita
tion (mistaken identity had nothing 
to do with it), he did indeed appear
before the court-martial held at Ca
sablanca on the 13th January, 1926. 
The court condemned him to two 
months’ imprisonment and fined him 
200 francs with remission of sen
tence, which means that they senten
ced him to nothing at all. A hypo
critical sentence worth less than no 
trial at all.

What plainer method could there 
be of telling N. C. O.’s of the Colo
nial and other infantry regiments, 
that they would be very foolish to 
put themselves out should they feel 
inclined to make a soldier’s carcass 
the target for their bullets? They 
run the risk of immunity, .if I may 
say so.

When will the working classes, 
those tragic purveyors to the slaugh
ter-house, who provide such splendid 
food for powedr in time of war— 
when will they spit forth what is 
left in them of the traditional wor
ship of national armies, of court- 
martial and of those upperlings call
ed War Ministers?

From “I Saw It Myself”, Copy
right 1928 by E. P. Dutton Co.)

Shenandoah, Pa.
We’ve had quite a few experiences 

and chorus practices have not been 
in full attendances lately. Well, I 
guess weather conditions caused the 
trouble. Let’s see if we can have a 
hundred per cent attendance next 
week.

Don’t forget we are hoping to see 
you all at the dance next Satur
day night which will be held by the 
ALDLD Branch 17. Admission is 25 
cents.

Ah dear comrades, there is so 
much to be done in the next few 
months that we hope to have a num
ber of the youth helping us out.

The Youth Literary Club is pro
gressing very rapidly and member
ship is increasing. It is hoped that 
more and more of the youth will 
join soon.

Since we had no chorus rehear
sals for the last two weeks, we hope 
the choristers will not lose their vo
cal chords and go flat at the next 
practice. I believe most of our cho
risters keep in training even though 
there are no rehearsals.

S’matter Moe, you seem to be a 
little down-hearted lately. Let’s see 
if you can put a smile on your face 
and keep smiling. It sure does seem 
as though you’re down and out.

“Just Toots”

HITCH-HIKERS 
HOUNDED

LOS ANGELES (YNS)— Young 
fellows and girls hitch-hiking in 
search of work will be unable to 
avail themselves of the vaunted Cali
fornia sunshine. They will be met 
at the state border by deputies from 
Los Angeles, deputized by Police 
Chief James E. Davies, and with 
strict orders to chase eastward all 
vagrants.

Chief Davies adopted this method 
when faced with the problem of de
creasing jailing costs of the state. 
The solution that jailing cost could 
be decreased by allowing young and 
old job-seekers their right to travel 
seems not to have occurred to the 
Los Angeles Police Chief. His ac
tion brought Davies nation-wide no
toriety.

WASHINGTON, D. C. (YNS)— 
Stopping of funds for maintaining 
R.O.T.C. in land grant colleges, will 
be asked by Congressman Marcan- 
tonio, in an amendment to the pend
ing War Department appropriations 
bill.

Enrollment in R.O.T.C. increased 
this year nearly 23,000, making the 
total enrollment 145,890 students in 
254 colleges and high schools.

Sietyno Chorus^ 
Newark, N. J.

During the past two months the 
members of the Sietyno Chorus have 
been very busy staging performanc
es and practicing for still greater 
ones. The reporter, being interested 
in the work, and working along with 
the rest of the Sietynites has err
ed in neglecting his duty as a cor
respondent. I accept the prunes.

At last the girls in the gypsy 
dance sextette have received their 
pictures. More than one young man 
is aching to get his hands pn one.

My goodness but the beauty con
test that the St. Jurgis Society is 
running here in Newark is stirring 
up a lot of excitement. We’ve fin
ally convinced our blonde Venus to 
enter; but, if she comes back with 
laurels, woe is us, girls!

As you have gathered by now, the 
chorus has been running around to 
affairs all over the map, but we 
haven’t had one ourselves yet. So, 
we up’s and says “How about a ban
quet, not an ordinary qne but a 
turkey banquet. No sooner said than 
done.

There stands a beautiful maiden 
with long flowing red hair, and in 
her hand she holds a huge platter. 
Two legs, two wings, and a breast 
bone stick out over the top. Below 
in print it reads “Sietyno Chorus 
Turkey Banquet Sunday, February 
26, 1936 at St. George’s Hall, 180 
New York Ave., Newark, N. J. Din
ner $1.00 served at 7 o’clock

Dancing from 4 till you drop. 
“May we take a little space to thank 
Al Kayrukštis for the enhancing pos
ter.

Now to dish out the fruit. A 
couple of nice tender plums to Anna 
for getting the words of “Laikas 
Namo” typed and down to the last 
rehearsal, and here I’m going to 
award Bunny a basketfull of ripe 
plums for seeing us through .with 
the operetta “Inkvizicija” To Mary 
Paukštaitiene a fat juicy plum for 
her realistic acting in the torture 
scene, and speaking of acting, her’s 
a couple to 2 policeman for their 
perfect portayal of two drunkards.

To the discipline committee goes 
the smallest and toughest prune for 
letting the members run haywire 
during the operetta rehearsals. A 
couple of prunes to Beanie this week 
for the cigarette he forgot to leave 
outside the hall, and to his cousin 
for practicing his dancing at the 
wrong times. A dozen or more 
prunes to the bowling enthusiasts, 
who keep missing the pins all night. 
The dryest of prunes to those who 
fail to come to our Turkey Banquet 
Sunday.

“Reporters Collective

TEN CENTS A DANCE
DALLAS, Texas (YNS)—Some 

people dance for fun. But Dallas 
learned that “ten-cents-a dance” taxi 
dancers support families that way. 
When club women asked a city rul
ing closing dance halls, the dancers, 
with their children, mothers and de
pendents, protested. After four hours 
of debate, the taxi-dancers won and 
returned to their jobs.

CHICAGO (YNS) If you kick, 
maybe you’re crazy. That’s what 
Dr. Robert N. McMurray, psycholo
gist, said in an address to the Ame
rican Management Association here. 
The symptoms are “insubordination”, 
“over-suspiciousness of superiors”, 
and “over-sensitivity to slights”, if 
you’re one of the “rank and file”. 
If you’re an executive, your symp
toms may be “cruelty to subordin
ates and extreme stinginess”. Twenty 
to 30 out of every 100 have it, Dr. 
McMurray says, v

NEW YORK (YNS)—Father has 
to be a good companion, but ma only 
has to know how to cook, learned 
Dr. Marian Fitz-Simmons of Teach
ers College, Columbia University, af
ter making a study of the traits in 
their parents most desired by 800 
high school students. ■
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Lawrence, Mass
Bendro Fronto Klausimas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Aktoriai yra parinkti geriau
si iš visu srioviu. Reikia tike- Į «ario»

Worcester, Mass

, veil. van.,
; svarbiems Bridgc st

orkestros. Turėsim ir skanių užkan- 
dyju Kviečia Komisija.

(43-44)

'<***"' „.už

kas ir A. Taraška.
Visiems aukojusiems reiškia

me širdingą ačiū.

“Laisves” Vajininkų 
Vakariene

Sekantį šeštadienį, vas. 22 d., 
vakare, L. U. Kliube, įvyksta 

‘i, ilgai laukta, vakarie
nė. Tai bus atžymėjimas pa
sekmingo “Laisvės” vajaus ir 
paminėjimas 25 metų “Laisvės” 
gyvavimo.

Visi “Laisvės” skaitytojai ir 
pritarėjai kviečiami pasidar
buoti sutraukimui daug publi
kos. Visi bus pilnai aprūpinti 
valgiais ir gėrimais.

“Du Broliu” Scenoj
Sekantį sekmadienį, vakare, 

L. U. Kliubo Svetainėj, bus su
vaidinta veikalas “Du Broliu”.

Paskelbtas Meksikos 
Gelžkeliečiu Streikas

suiengė | §aunjojį 
K<1” I ,,r rp

Nesenai čia turėjome protes
to prakalbas Lietuvos gelbėji
mo reikalais, kurias 
bendrai vietos draugijos,
dangi draugijos rinko atstovus 
tik surengimui minimo paren
gimo Lietuvos klausimu, tad de
legatai, atlikę jiem įsakytą už
duotį, iškėlė klausimą, kad pa
laikyti bendrą komitetą, kuris 
ateityj galėtų veikti Lietuvos 
reikalais, taipgi šios šalies dar
bininkų reikalais, prieš karą ir 
fašizmą ir tt.

Draugijų atstovai nutarė, 
kad toks komitetas yra pagei
dautinas ir pasižadėjo, sugrį-

MEXICO CITY, vas. 19. 
-y Gelžkeliečiu unijos šian
dien skelbia visuotiną strei
ką prieš Southern Pacific 
geležinkelio kompaniją. Rei
kalauja daugiau algos ir 
trumpesnes darbo savaites.

Kompanija, daug iausia 
valdoma Amerikos kapita
listų, atsikreipė į Meksikos 
prezidentą Cardenasą, kad 
suturėtų streiką.

žę į savo draugijas, pakelti šį Jo suvaidinimą ruošia vietinės 
klausimą ir raginti jas palikti pa§aipin§s draugijos bendrai.
atstovus komitete.

Kiek girdėti, jau kelios drau
gijos atstovus įgaliavo pasilik
ti bendrame komitete. Bet at
sirado ir tokių atstovų, kurie, 
vietoj pranešti savo draugijų 
susirinkimuose apie atstovų 
bendrą tarimą, praneša išvirkš
čiai ir ragina draugijas nesi- 
dėti į bendrą veikimą.

Tokie atstovai yra karšti 
kun. Vafedkos sekėjai. O ka
dangi kuli. Valadka atvirai sto
ja už SnSetonos diktatūrą Lie
tuvoj, užgiria žudymą 
darbininkų, tad jis 
kad kuodaugiausia 
atitraukus nuo bendro 
Jį pasekanti draugijų 
nors ir kalba, kad reikia gel
bėti Lietuvos liaudžiai, bet jei 
kunigas priešingas, tad ir jie 
priešingi gelbėjimui.

L. Sūnų Draugijos pereitam 
susirinkime kunigo pasekėjai 
negavo ir progos su kunigo in
strukcijomis pasirodyti. Tos

Lietuvos 
rūpinasi, 
draugijų 
veikimo, 
atstovai,

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro svarbus susirinki

mas atsibus penktadienį, 21 d. va- 
‘ , L. D. P. Kliube, 408 Court 

.. i j n.,nz,v i St., 8 vai. vakare. Visi choriečiai da-ti, kad vaidinimas bus pasek- ivvaukjte, ncs turim daug svarbių 
įmingąs. i dalykų apsvarstymui. Taipgi kvieČia-

.---------- me tėvus ir choro rėmėjus dalyvaut.
_ _ „ .... . Bus išduotas komisijos raportas iš
Drauge Dvaicckieiie jau pai - atsibuvusios choro vakarienės.

Organizatorius.vežta iš ligoninės namo. Po 
sunkiai operacijai ji sveiksta ir 
drūtėja. Ne po ilgo vėl ma
tysime šią draugę darbuojan
tis darbininkų draugijų paren
gimuose.

READING, PA.
ALDLD 143 kp. svarbus praneši

mas visiems nariams. Visi, kurie už
simokės pilnas metines duokles — 

. „ I $1.50—tas gaus ant visų metų “Sun-
L. K. Biuras. (Į,|y Worker”, Kurie esate užsimokė

ję ir dar negavote laikraščio, malonė
kite pranešt C. švakždiutci, 520 Ar
lington St., Reading, Pa.

Komisija.
(43-44)

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
kauskiūtę turime

YONKERS, N. Y.
ALDLD' 172 kp. rengia didelį ba- 

priskaityti I"! sukatoj, 22 <1. vasario. 7 vai. va- 
. . .. ikare Ukrainian Hall, 49 Jefferson

prie geriausių dainininkių lie-,c<^ Įžanga 30c. Kviečiame visus at-
tuvių tarpe. Tai tiesiog drū-1 silankyti ir linksmai laiką praleist, 
tas, žavėjantis ir malonus bal- iki vMį 
sas. Patartina kviesti Rutkaus- 
kiūtę dideliuose mūsų koncer- 

draugijos susirinkime jau buvo I Iuose-
Operetė “Tamyla” jau čia 

pat. 23 vasario atvažiuokite 
ir ateikite ant 29 Endicott St., 
kaip 7:30 vai. v., o pamatysite 
tą puikią operetę. Mokinimas 
eina visu garu. Taipgi mūsų 
merginos siuva drabužius. Visi 
triūsia, dirba, kad tiktai ope-, 
rote išeitų kuo puikiausia. To
dėl Worcesterio ir apielinkčs 
lietuviai būtinai ateikit pama
tyti, o būsite pilnai užganė
dinti.

L. S. ir D. B. Draugijos 
Sekr. ir Korespondentas,

J. J. Bakšys.

iškeltas klausimas apie išneši
mą pasmerkimo kunigui. Gerai 
ir padarė draugijos nariai, kad 
tokio pasmerkimo neišnešė, juk 
neverta draugijos knygas pec- 
koti tokiu vardu; šiaip pava
noti, tai kas kita.

Iš d. Orman Prakalbų
Vasario 9 d. LDS. suaugu

sių ir jaunuolių kuopos turėjo 
surengusios prakalbas. Kalbėjo 
dd. J. Orman ir S. Bush.

Publikos nedaugiausia atsi
lankė, nes tą dieną labai snigo, 
tad iš toliau sunku buvo pri
būti. Tačiaus, atsižvelgiant į 
blogą orą, galima sakyti, kad 
publikos atsilankė nemažas 
skaičius.

Drg. Orman kalbėjo apie jau
nimo ir abelnai darbininkų gy
venimą Lietuvoj, ir Sovietų Są
jungoj, o d. S. Bush apie įvy
kusį Prieš Karą ir Fašizmą 
Kongresą, Clevelande, ir darbi
ninkų bendrą frontą. Kalbėtojų 
kalbomis susirinkusi publika 
buvo pilnai patenkinta.

Pertraukoj rinkta aukos pa- 
gelbai Lietuvoj nukentėjusiems 
žmonėms. Viso surinkta $6. Au
koja po 50 centų—A. Chula- 
dienė, J. M ii vedas ir V. Taraš- 
kienė; po 25 centus aukojo—M. 
Balevičius, S. Penkauskas, Ig.' Sunkias politines 
Chulada, F. Zulsa, A. Jurgelia-| palikim eiliuot 
vičius, J. Rudis, V. Krilikaus-’ tams.”

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopa rengia gražų ba

lių subatoj, 22 vasario, Najaus sve
tainėje, 302 S. Main St., 7:30 vai. 
vakare.

Kviečiam kaip vietos taip ir apy
linkės lietuvius ir kitataučius skait
lingai dalyvaut, nes pelnas nuo šio 
parengimo bus skiriamas 
darbininkų reikalams. Tad visus 

' kviečiam skaitlingai dalyvaut ir pa- 
remt darbininkišką organizaciją, 
tuom pat kartu paremdami ir dar
bininku reikalus. įžanga tik 25 cen- 

t i ‘ Remgėjai.
(43-44)

1,UC vC bugštu8
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Iš TURININGO RPakif>SO'BRAN'>AUS.KŪNO tabako

Copyright 1936, Tho American Tobacco Corupa
IT’S TOASTED

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. Barkauskui. — Eilėraštis 

“Vienybė” netilps — persilp- 
nas. Turint didelį patraukimą 
eilėraščiuos reikšt savo mintis, 
patartina draugui susipažint 
su eiliavimo taisyklėmis. Isi- 
gykit, na, kad ir “Vinco Ku
dirkos Raštų” tomą 111—ten 
rasit daug naudingų patari
mų.

Pradedant rašyt eilėraščius 
neimkit sunkių politinių temų. 
Vietoj to, bandykit vaizduot 
gamtą ar kitką. Rašykit apie 
tai, ką Jūs geriausiai žinot.

problemas

vai. vak., Roosevelt Theatre
;. Įžanga tik 20 centų. 

Kviečiam visus ateit ir pamatyt šį 
nepaprastą judj. Visi mylėsite jį.

A. J. Kareckas.
' (43-44)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. rengia privatiškoj 

stuboj pasilinksminimo vakarą, ne-. 
dėlioj, 23 d. vasario, 2 vai. po pietų, 
pas drg. Tureikius, 143 Pierce St. 
Kviečiam visus draugus atsilankyti, 

n'o numeriu' 376 Broadway. Tai bus čia linksmai laiką praleisime ir ga- 
visais atžvilgiais labai skani ir ne- losime pasikalbėt apie bėgančius die- 
nanrasta vakarienė. Bus visiems pa- nos klausimus. Taipgi bus skanių 
Rankamai valgyt ir gert. Apart to,’gėrimų ir užkandžių.

Kviečia Komisija.
(43-44)

PHILADELPHIA, PA.
TDA 9 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 25 d. vasario, 8 vai. va
karo, Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Visi nariai pribūkite laiku ir 
nepamirškite atsivest naujų narių

Sekr. B. Ramanauskienė.
(43-44)

SO. BOSTON, MASS.
l iet. Piliečių Kliubas rengia dide

le vakarienę nedalioj, 23 d. vasario, 
po numeriu <

naorasta vakarienė. Bus visiems pa-'nos klausimus. Taipgi 
I E* “ . 4 o, 1 p-orimu ir užkandžių.
bus ir smagi programa, vaikučių 
choras po vadovybe H. Žukauskai
tės palinksmins visus su gražiom 
ir skambiom dainom. Geo. Martin’s 
orkestrą palinksmins visus šokikus.

Kviečia Rengėjai.
(43-44)

NEWARK, N. J.
Birutės moterų draugija rengia 

blynų balių, antradienį, 25 d. vasario, 
Acadamy Hali, 103 Jackson St., 7:30 
vai vakare. Kviečiam visus atsilan
kyt ir paragaut skanių blynų. Taipgi 
o-alėsite linksmai pasišokt prie geros 
orkestros. Įžanga 25c.; vaikams-IOe.

Kviečia Rengėjai.

. ,. kalbančius special is- the soviets

. 'prirašyt.

GRAND RAPIDS, MICH, j 
•nml lUpids Cinema Lyga rodys 

judžius, “The Land of 
” seredoj ir ketverge, 

• 9

PHILADELPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

narių, “Laisvės” skaitytojų ir visų 
Svj«.. isimpatikų svarbus susirinkimas įvyks 
(43-44) subatoj, 22 d. vasario, 8 vai. vakare, 

735 Fairmount Ave. šiame susirin
kime dalyvaus ir drg. A. Bimba iš 
Brooklyno. Tad visi lietuviai daly

vaukite skaitlingai. B. R.
(43-44)

the ©oviubo, “. - .
26-27 vasario, 7 vai. vak. ir

»

Nesakyk, alaus—sakyk RUPPERT’S

I

r,<4 thm talk of
TH M TOWN"

Švelnus, gerai išsistovėjęs
Ruppert’s alus ir šviežiai 

padarytas club sandvičius - to
bula užbaiga tobulam vakarui.

7' L ■

SO. BOSTON, MASS.
“Penny sale” rengia ALDUI) 2 

kuopos moterų skyrius. Įvyks 22 va
sario, 7:30 vakaro, 376 Broadway. 
Šis parengimas bus ypatingas tuom, 
kad jame tiktai už vieną centą bus 
galima pirkti daug įvairių dalykų. 
Kviečiame visus dalyvauti. Įžanga 
veltui. Rengėjos.

(42-43)

CLEVELAND, OHIO
Lietuviškos vakaruškos. Rengia 

Tarptautinis Darbininkų Apsigyni- 
,mas, lietuvių sekcija 11 k. Įvyks šeš
tadienį, vasario 22 d., Lietuvių Dar- 

Ibininkų svetainėje, 920 E. 79th St. 
| Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 15c 
asmeniui. Muzika bus gera ir bus 
gėrimų ir užkandžių.

Rengimo Komisija.
(42-43)

MONTELLO, MASS.
Liet. Dailės Ratelio Choras rengia 

1 gražią operetę “Tamyla,” kurią per
statys Liuosybčs Dailės artistai, su
batoj, 22 d. vasario, Lietuvių Tau
tiškam Name. Pradžia 5 vai. vakare. 
Po lošimo bus šokiai prie geros or
kestros. Įžanga — tik 35c. Šokiams 
.ir veikalui 50c. Kviečiam visus atei ir 

i gražią ir nopa- 
Rengejai.

(42-43)

Į pamatyt Šią labai 
prastą operetę.

MONTELLO, Mass.
Viešos prakalbos jr ?11. , , 

’engiamos nedėlioį vs d1)rclckc’jos 
2 val- Po pietų i ini m ’ Vasano, 
Kalbės ReV. p*’ paigj’„ Name, 
bather Coughlin U’-. Jo tema: 
prakalbas rengiu asizmas. šias 
Kviečiam visus J ts F \ . 1?r°ntas.daug svarbių žinm"ankytl

Rengėjai.
_____  (42-43) i

BRIDGEWATER, MASS.
'-tas del Pr“-

co Hai'ė VlS"vV'r£ *Tbe' 
elam visus skait|ingai dal/^t 
kviečiami jaunuoliai, nes d. Ormanas 
kalbos apie Lietuvos ir Sovietu Są
jungos jaunimą ir visiems svarbu ži
not, kaip jie gyvena ir dirba.

Kviečia Rengėjai.
(42-44)

MINERSVILLE,pa.
APLA 48 kp. rungia balių suba- 

toj, 22 d. vasario, Darbininkų Sve
tainėje. Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga 
15 centų, šokiams grieš farmerių 
Zcikų orkestrą. Taipgi turėsim ska- 
nių užkandžių ir gėrimų. Tad visus 
kviečiam dalyvaut ir linksmai laiką 
praleist. Komisija.

(42-43)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia skanius pietus, 

15 d. kovo (March), 2 vai. po pietų. 
Kuopa prašo kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengt, bet dalyvaut 
virš

Į < VUl. Vujęnvp ta 
ninkai nenanv’ !'augai> namų savi- ; pareiga dalyvauti šiame susirinkime 
rio miesto nn -lte’ kad 25 <L vasa-'ir rimtai apsvarstyti šis klausimas^ 
užkrauti t J;™?1 rc,nSiasi vėl daugiau j kas reikia daryti ir kaip tas darbas 
mūsų nameliųaUTaueli,l!s.ll!k8us ant 1>radčti- 
___ _ ų kiekvieno yra j Koresp. Eva Simaos;--

DETROITO UETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
la lantlasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

CAMPA U AVE., DETROIT, MICH----- --- - __ ' '

minėtame parengime.
A. Klimienė, N. Fcrgiene.

(42-43)
—

HUDSON, MASS.
ALDLD 66 kp. rengia vakarienę, ir 

šokius, subatoj, 22 d. vasario. Liet. 
Piliečių Kliube, 17 School St., pra
džia 7 vai. vakare. Po vakarienei bus 
šokiai prie geros orkestros iš May
nard. Vakariene bus viena iš geriau
sių, nes bus pagaminta skaniai ir 
bus gardžių gėrimų. Tad kviečiame 
apielinkčs ir iš toliaus lietuvių visuo
menę atsilankyti. Rengėjai.

(41-43)

NEWARK, N. J.
i Lietuvių Demokratų Kliubas ren
gia kazyrių vakarą, tai bus Penkta
dienio vakarę, 21 d. vasario. Lietu
viu Svetainėje, 180 New Yoik A . 

Į Pradžia 7:30 vai. vu.karc/-^Svius I visus Newarko ir apiehnkes 1 ctuyius 
dalyvaut ir ’“bu,lenriu naremt kliutią. įsus ,’ dovanos prie kiekvieno stalo.
Įžanga 35 c. Rengėjai*

(41-43)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Mažų Namų Sav.nmkM 

masinis susirinkimas P' kta.
mą taksų ant ?79th'St.,
dieni, 21 d. vasario, 920 b.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

Keystone—Main 9669 
Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

klases anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Lietuvių Auglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
^onas, tai
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ-ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Puslapis šeštas. Ketvirtad., Vasario 20,10363
-------------- j

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Dovanos “Laisvės”

Bazarui
Laike bazaro gautas dova

nas kai kurias pražiūrėjome ir 
nepaskelbėme. Dabar patikri
nome dovanų surašą ir rado
me, kad šių draugų dovanos 
nebuvo paskelbtos.

Per d. Žukauskienę iš E. 
Orange, N. J., priduota aukų 
daiktais nuo sekamų draugų 
nevarkiečių: Mary Razanskas 
-t—keturis kalnierius ir 2 man- 
kietus, J. Bock—svarą kavos, 
keną ananasų syvų ir porą 
kenų. pupų; K. Stelmokienė— 
vieną uzboną su keliais stik
lais, S. Mikionis—gražų laik
rodį. Pinigais priduota nuo se
kamų : J. Karkiančius $1; J. 
Kūniškas, P. Anuswith, Harry
J. Burke, J. Miksis, A. Kve
daras ir J. Paukštaitis po 50c.;
K. Žukauskienė 30c.; W. Ki
veris, Peter Tamašauskas, 
Geo. Jamison, Balys Bajoras,1 
S. Lukas ir M. Mitkus po 25c.; 
C. Anushkis 20c.

Drg. J. Sutkus, brooklynie- 
tis, paaukojo dvi gyvas vište
les, vieną banjo laikrodį ir 
vieną didelę gražią staltiesę.

Iš Great Necko, per drg. 
Petkienę, priduota nuo seka
mų aukos: Royal Market—14 
švarų kumpį, A. Marcinkevi
čienė aukojo marškinius ir 
karolius.

Laike bazaro, drg. Paukš
taitis iš Newarko aukojo $1. 
Drg. Karlonas iš Maspeth, L.
L. pridavė blanką su pinigais, 
aukojo sekanti: Victor Grigas, 
B. Rodnite, A. Ostuka ir Mis- 
lanski, mėsininkas, po 50c; P. 
Pariski 25c.

P a s i darbavusiems rinkime 
dovanų ir aukotojams širdin
gai dėkavojame.

“Laisvės” Administracija.

seredą, nuo 8 iki 10 vakaro, 
susirenka gražus būrelis stu
denčių. Dar galėtų keletą dau
giau tilpti pamokų kambary
je, todėl norinčios pasimokinti 
turėtų neatidėliojant pradėti. 
Mokinimas veltui. Pasimokinu
sios būsime visa galva Rūgštes
nės žinojime, tai kodėl nepasi
naudoti proga. Vieta: 419 Lo
rimer St., viršutinėj svetainėj.

M.

Dar Ne Visi Dresmeikeriai 
Užbaigė Derybas

Lietuvių Motery Darbai

Konvencijos Atidarymo 
Pramoga Penktadienį

Williamsburgieciai rengiasi, 
skaitlingai dalyvauti Komunis
tų Partijos 6-tos Sekcijos Koii- 
vencijos atidarymo pramogo
je, kuri įvyks šį penktadienį, 
visiems žinomoje Ukrainų 
svetainėje, T01 Grand St.

Vakaras bus ne tik svarbus, 
bet taip pat smagus ir įdomus. 
Bus gera koncertinė progra
ma ir vaidinimas, taipgi ir 
prakalba, nušviečianti sekcijos 
padėtį ir uždavinius. Auka 25 
centai.

ALDLD 185-tos Kuopos 
Nariams

šį ketvirtadienį įvyks ALD 
LD 185-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas naujoj vietoj šiuo 
antrašu: Marten’s Bar and 
Grill, 2456 Pitkin Ave., Įėji
mas iš Essex St., Brooklyn, N. 
Y. Pradžia 8 vai.

Visi nariai pribūkite ir at
siveskite savo draugų prirašy
mui prie draugijos. Dabar yra 
patogiausias laikas, kuomet 
eina vajus. Naujoj vietoj tiki
mės didelio susirinkimo.

M. Misevičienė, Sekr.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tnrpo 12th ir 13th Sts, N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sekmnd.: 11-1 dieną
Tel. 5 Algonquin 4-8294

Cortlalndt 7-4305

Lietuviška Informaciją 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Purk Row, opposite City Hali 

NEW YORK, N. Y.
Rooms 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

HUDSON COAL
357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.

Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 
Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakykit iš anksto.

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI
Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 

svoris, 2000 svarų į toną.

ŠAUKITE . $in.5O
STERLING 3-4700 “• ^ut 1"

Nors didžiuma dresmeikerių 
nubalsavo ir pasisakė už uni
jos suderėtus sutarties punk
tus, tačiaus ta sutartis dar ne
paliečia visą industriją. Sako
ma, tūlos grupės dresmeikerių 
nepaliečiamos bendroje sutar- 
tyj ir joms prisieisią toliau de
rėtis, o gal ir streiko keliu iš- kad tos unijos nariai 14 prieš 
rišti savo reikalus.

Iš karto buvo klaidingai 
pranešta apie vieną iš svarbių
jų sutarties punktų, būtent va
landų klausimu. Buvo sakyta, 
kad laimėta 30 valandų sa
vaitė, o tikrenybėje pasilieka 
35 valandos, kaip pirmiau bu
vo.

Mašinistai ir Transporto 
Unijos Planuoja Vienytis

Transporto Darbininkų Uni
jos pirmininkas Quill praneša,

1 nubalsavo dėtis prie Int. 
Association of Machinists, A F 
of L organizacijos. Unijos bal-1 
savimai vesta visą dieną per
eitą šeštadienį unijos centre, 
153 W. 64th St. Quill sako, 
kad BMT ir IRT darbininkai 
ypatingai esą patenkinti ėjimu 
prie vienybės tarp tų dviejų 
organizacijų.

Aplankė Deportuojamus
Minėdami Lincolno ir kitų 

garsių amerikonų tradicijas, 
kad Amerika būtų prieglau
dos šalis persekiojamiems po
litiniams, dešimtis žymių ra
šytojų aplankė penkis politi
nius kalinius, laikomus depor
tavimui Ellis saloje. Aplankė 
jie Alfred Miller, redaktorių; 
Walter Baer, inžinierių; Fred 
Werrmann, bedarbių vadą; ir 
Dominick Sallitto ir Ferrerro. 
Pirmiem trim gręsia deporta
cija nazių Vokietijon, o pasta
riem dviem—Italijon.

šiuo tarpu ant deportuoja
mų listo yra 13 gerų kovoto
jų, kuriems gręsia greita de
portacija tik už gynimą 
bininkų reikalų.
stiprinti protestus 
liuosavimą. Veik 
išgyvenę kuo ne
šioje šalyje arba jau turi ame- 

čiagimius 
vaikus, bet valdžia į tai neatsi
žvelgia, kol masių protestai ne-

Mokytojai Protestuoja 
Prieš Diskriminaciją

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

512

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio rageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom
STOKESJONAS

Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne 

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

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas^ iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.-— 

1 HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir Šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 

J) HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui paįrusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON Į Namų Antrašaso o ioc n ii m v I 1375 18th S,reet 
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y. į Brooklyn, N. Y.

. Am. Lietuvių Darb. Litera
tūros Draugijos moterų komi
tetas, kuris rūpinasi Brookly
no moterų veikimu, nutarė 
mio dabar iki 4 balandžio pa
švęsti visas spėkas Lietuvių 
Moterų Suvažiavimo reika
lams. Bus dedamos pastangos 
išaiškinti visoms vietos draugi- rikones žmonas ir 
j oms m o t e rų suvažiavimo 
svarbą ir kviesti, kad atsiųstų

dau
sų- | 
pa-j 
yra

Reikia 
už jų 
visi jie 
visą amžių

delegates. Ypatingai Brookly- priverčia pažvelgti, kaip kad' 
ne lengva pasiųsti delegates, padarė Stellos Petrosky ir

. vkadangi nekainuoja kelionė, 
bad pasinaudojant ta proga

daugelio kitų bylose.
Protestus reikia siųsti Dar-

Departmento sekretoreiga5ętume suorganizuoti skait- b° 
lingą' ir atstovingą delegaciją. Į Frances Perkins, Washington,
Tik tam reikia daug darbo ir 
geros kooperacijos iš visų, ku
rie supranta svarbą moterų 
organizavimo.

Suvažiavimo klausimas taip
gi bus vienu iš svarbiųjų, punk
tų plačiame Brooklyno 
vių moterų susirinkime, 
įvyks 27 šio mėnesio, 
punktai to susirinkimo 
8-tos Kovo minėjimas,
mas kito draugiško moterų 
vakaro, taipgi tikimasi gauti 
specialistę dresių kirpimo-siu- 
vimo žinovę, kuri paaiškins 
pačius būtiniausius namie siu- 
timo triksus.

Moterų kalbos ir rašybos pa- ALDLD 55-tą kuopą. 1 
mokos vyksta gana gerai. Kas Valdyba.

taipgi rašyti savo kongresma- 
nam ir laikraščiam, protestuo
jant prieš naują bangą depor
tacijų ir diskriminacijos prieš 
ateivius.

RIDGEWOOD, N. Y.lietu-
kuris

Kiti
bus: vasario (Feb.), Šapalo-Vaigi-

ruoši-

Šį ketvirtadienj, 20 dieną

nio svetainėje, Thames St., 
įvyks ALDLD 55 kuopos susi
rinkimas.

Prašome į šį susirinkimą ne 
tik narius, bet visus ridgewoo- 
diečius, nes norime išbudavoti 

Į Ridgewoode didelę ir veiklią

New Yorko Mokytojų. Uni
ja priėmė rezoliuciją, kurioj 
protestuojama prieš disrimina- 
ciją mokytojų laipsnio pažy
mėjimuose. Pareiškime sako
ma: “dabartinė pažymėjimų 
sistema yra naudojama nu
baudimui mokytojų už unijinį 
veikimą ir įsitikinimus.” Jie 
pareikalavo iš švietimo Tary
bos “viešo kvotimo pažymėji
mų klausime.”

Tokia rezoliucija priimta 
masiniame mitinge, kuriame 
dalyvavo virš 1,000 mokytojų 
pereitą penktadienį.

Trumpos Žinutės
Du Jaunų Komunistų Lygos 

nariai areštuoti dalinant lape
lį prie katalikų bažnyčios, 
58th St. ir Woodside Ave., 
Woodside, L. L Lapeliuose ra
šoma apie Hitlerio ataką ant 
katalikų organizacijų Vokie
tijoj. Jaunuoliai kaltinami 
“netvarkiame elgesyje” ir su
laikyti po $500 kaucijos.

apdirbėjai laimėjo 
antra šapa po pra-

Kailių 
sutartį su 
dėjimo streiko pereitą savai
tę. Paskiausia pasirašė Gabbee 
Fur Dressing Co., 406 W. 
31st St., N. Y. Pirmiau pasira
šė su Kraham and Son Co., 
Brooklyne.

Ne veltui laimi. Nežiūrint 
blogo oro, streikieriai ištisai 
pikietuoja visas užstreikuotas 
šapas. Laimi 25 nuoš algų pa
kėlimą ir 30 valandų savaitę.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdnu automobilius vestuvėm, 

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikaje. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisves” Name)

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Klius. Kada būsi
te Brooklyne, už-

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

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

♦

Jeigu Jūs esate ūžsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del imi šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterą 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmės 
Kreipkitės j Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos' Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų 
kintas.
Mano
Kraujo 
bandymai,

nesveikumas bus jums išaiš-

Išlygos Yra Prieinamos
Tyrimai, Laboratoriniai Iš- 

X-spinduliai, Serumų 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

ir

NAUJOJE VIETOJELwuviia
GERIAUSIA DUONA 
SCHOLES BAKING 
532 Grand St, Brooklyn

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

IŠRANDAVOJIMAI

Amerikoniškiem šokiam 
KAIZOS ORKESTRĄ

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ QP-p
KIRPIMAS

Matthew P. Ballas
J

(BIELIAUSKAS)

KHMiiRNMKCM

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

48-TAS g J J y g METINIS

Rengia Švento Jurgio Draugystė
Subatoj, Vasario 22, 1936, nuo 6:30 vai. vakare

GRAND PARADISE SVETAINĖJE
318 Grand Street (kampas Havemeyer), Brooklyn

ŠOKIAI BE PERTRAUKOS
Lietuviškiem šokiam

RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Gerbiami Brooklyno ir apielinkės lietuviai! Visi ir kiekvienas 

dalyvaukite šiame didžiajame baliuje, kur pasimatysite su šim
tais savo pažįstamų ir įsigysite naujos pažinties.

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

Parsirandavoja didelis ir šviesus 
kambarys del vieno vyro. Yra atski
ras įėjimas. Viskas švariai palaiko
ma. Kreipkitės šiuo antrašu, ant tre
čių lubų: Mrs. E. Duobienė, 234 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

(43-46)

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.
arti Taylor St.

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDALIOMIS |
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto (

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.




