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Sunku pasakyti, ką veiktų 
klerikalų spaudos redaktoriai; 
jeigu jiems būtų uždrausta me-' 
luoti apie Sovietų Sąjungą ir 
komunistus. Jie visai darbo ne
turėtų, jų liežuviai sustingtų.

Melavimu apie darbininkų tė
vynę užsiima ne tik paprasti 
kunigai, bet ir pačios didžiosios 
galvos, neaplenkiant nei popie
žiaus. Neklysime pasakę, kad 
juo augštesnė klerikalinė asaba, 
tai uoliau ji netiesą rašo ir kal
ba apie mūsų revoliucinį judė
jimą.

Pijus XI vėl išleido nešvarią 
• encikliką prieš komunizmą. Ne

va jis užtaria darbininkus, bet 
su purvais sumaišo tuos, kurie 
gina darbo žmonių interesus. 
Katalikų bažnyčia turinti užves
ti visuotiną karą prieš komu
nizmą ir jį sunaikinti, šaukia
mi viernieji neapkęsti bedievių, 
komunistų ir visų pažangiil 
žmonių. Taigi, Pijus XI tapb 
neapykantos ir kurstymo apaš
talu.

Upton Sinclair teisingai ir 
gražiai pajuokia tuos rašytojus, 
kurie ragina žmones, kad ragin
tų kongresą ir Rooseveltą pa
laukti su reformavimu Augš- 
čiausio Teismo. Labai keista, 
kad tarpe tų rašytojų figūruoja 
vardas ir Sinclair Lewiso. šiaip 
pažangus žmogus, bet poli
tikoje, matyt, labai atsilikęs.

Sinclair jų klausia: O ką jūs 
veikėte, kur jūs buvote iki šiol? 
Kodėl negalvojote? Kodėl ne
sekėte Augščiausio Teismp re
akcinių darbų?

Labai supyko “Naujienų”'re
daktorius už patarimą įsigyti ir 
perskaityti trockistų bylos re
kordus. Jis ir skaitęs tuos re
kordus prieš savo “garsiąją” 
prelekciją ir į svetainę buvęs at
sinešęs.

Well, tai daug blogiau. Da
bar turime reikalą ne su žmo
gum, kuris iš nežinojimo pada
ro klaidą, bet kuris sąmonin
gai, tiksliai fušeriuoja faktus. 
Pavyzdžiui, savo paskaitoje 
“N.” redaktorius teigęs, būk 
trockininkas Stroilovas liudijęs, 
kad dar 1931 ir 1932 metais 
Vokietijos nazių agentai priver
tę jį būti Sovietų Sąjungos išda
viku. Bet, girdi, tais metais 
Vokietijos naziai dar nebuvę 
galioje, todėl ir negalėję turėti 
tokių*agentų tokiam darbui!

Gi oficialiai teismo rekordai 
parodo, kad Stroilovas visai ne
minėjo nazių agentų, o tik.kal
bėjo apie Vokietijos agentus.

Vadinasi, “N.” redaktorius 
Stroilovo liudijimą sufušeriavo 
ir paskui tuo parėmė savo ata
kas prieš Sovietų Sąjungą. Tai 
ir negražu, ir nešvaru, ir nedo
ra!

“N. Gadynės” suvažiavime 
paaiškėję, kad Strazdas ir Stil- 
sonas net penkis šimtus dolerių 
Lietuvių Darbininkų Draugijos 
narinių duoklių “nusvičinę” į 
gazietos iždą. Tos nelaimingos 
draugijos nariai manė, kad jų 
duoklės eis knygų leidimui! 
“N. G.” štabas apgaudinėja 
LDD narius.

“Laisvės” korespondentų su
važiavimas įvyks balandžio 10 
d. Brooklyne ir prasidės 1 vai. 
po pietų. Užkvietimai į suva
žiavimą jau išsiuntinėta.

Bet štai ką draugai turi |si- 
tėmyti: Užkvietimo laiškas pa
siųsta tik vienam (daugiausia 
dviem) korespondentui į koloni
ją., Jis prašomas pakviesti ir 
suorganizuoti kitus korespon
dentus.

Kodėl taip darėme? Todėl, 
kad šis klausimas surištas su fi
nansais. Mes žinom, kad ne visi 
korespondentai savo kaštais ga
li atvykti į suvažiavimą. Mes

norime, kad korespondentai su
sitartų ir sykiu atvažiuotų auto
mobiliais. Iš savo pusės “Lais
vės” štabas prisidės doleriu ki
tu prie užmokėjimo už gazoliną.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

ITALIJA ATVIRAI KARIAUSIANTI PRIES ISPANIJĄ
150,000 Darbininką Detroite Demonstravo 

Prieš Mėtymus Streikierių Sėdėtojųra----------------------

Detroit, Mich. — Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos sušaukta demons
tracija kovo 23 vakare Ca
dillac Square, prie apskričio 
valdybos rūmo, buvo di
džiausias darbininkų išsto
jimas visoj Detroito istori
joj. Dalyvavo virš 150,000 
žmonių. Jie demonstravo 
protestuodami, kad policija 
su šerifais varu mėto lau
kan streikierius sėdėtojus iš 
dirbtuvių ir krautuvių.

Savo galinga demonstra
cija darbininkai taipgi stip
riai parėmė 6,000 streikierių 
sėdėtojų devyniuose Chrys
ler automobilių fabrikuose.

Iš pradžios miesto valdy
ba buvo uždraudus tą mitin- 
gą-demonstraciją; paskui 
majoras Couzens ją lyg ir 
leido. O kai Automobilių 
Darbininkų Unijos prezi
dentas Homer Martin už- 
reiške, jog demonstracija 
įvyks vis viena, ar miesto ta
rybai patiks ar ne, tai ir ta
rybos ponai, pagaliaus, at
šaukė pirmesnį savo už
draudimą ir davė leidimą tą 
pačią dieną, kada įvyko de
monstracija.

Moterys Maršuotojos
Viša aikštė kimštinai už- 

sigrūdo darbininkiška pub
lika. Griežė Dodge automo
bilių darbininkų didelė dū
dų orkestrą. Pirmoj vietoj 
maršavo Moterų Brigada ir 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos Pagelbinė 
Moterų organizacija. Ant 
didžios vėliavos iškeltos 
aikštėj buvo obalsis: “Pir
myn su Industriniu Darbo 
Unijų Organizavimo Komi
tetu.” Kitų vėliavų-iškabų 
obalsiai buvo: “Šalin polici
nius streiklaužius!” “Šalin 
policijos komisionierių Pic- 
kertą!” “Indžionkšinas ne
turi būt įstatymas” prieš 
streikierius. l

Didysis mitingas aikštėj 
griausmingai 'priėmė rezo
liuciją, smerkiančią miesto 
majorą Couzensą ir polici
jos galvą Pickertą kaip 
s t r e i klaužius, darbininkų 
budeliuotojus. Bet didžiau
sią entuziazmą iššaukė tai 
oasveikinimas-padrąsinimas 
Chryslerio streikieriams sė
dėtojams — “Laikykitės vi
duj !”

Kalbėjo unijos preziden
tas H. Martin ir kiti ne tik 
už tiesioginius streikierių 
reikalus, bet už Darbo Par
tiją ir už Vyriausio Teis
mo pataisymą darbininkų 
naudai.

Berlynas. — Čechoslova- 
kija būdavojasi dideles tvir
toves Austrijos pasienyj; 
kai kurios tų tvirtovių bus 
tik už 40 mylių nuo Austri
jos sostinės Vienos—rašo 
pykdamas nazių organas 
“Angriff.”

'Smegenų Trustininkas’ 
Vyr. Teismo Užtarėjas

Washington. — Profeso
rius Raymond Moley, buvęs 
prezidento Roosevelto “sme
genų trusto” narys ir minis- 
teris-antrininkas, taipgi iš
stojo prieš jo reikalavimą 
panaujint Vyriausią Teis
mą šešiais jaunesniais, pro- 
gresyviškesniais teisėjais. 
Moley šiūlė daryt pertvar
kymus Vyriausiame Teisme 
tik per konstitucinius patai
symus. Savo kalboj teisinė
je senatorių komisijoje jis 
pasakojo, kad galima būtų 
“greitu laiku” perleist per 
valstijas klausimą del Vy
riausio Teismo pataisymo.

Prof. Moley, matyt, tiks
liai užmiršo, kad jau 13 me
tų, kai per valstijas leidžia
ma įnešimas pataisyt šalies 
konstituciją, idant uždraus
tų samdyt darban vaikus, o 
vis nepasiekiama tokio pa
taisymo.

Moley šnekėjo, būk Roo
sevelto planas del Vyriausio 
Teismo pagerinimo (idant 
jis nenaikintų naudingų 
žmonėms įstatymų) tai bū
tų “smūgis” Amerikos de
mokratijai.

Prieš Roosevelto planą 
kalbėję ir kongresmanas 
Lemke, fašistinio kunigo 
Coughlino kandidatas į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus pereituose rinkimuose.

Naziai Grobs “Neveik
lių” Farmerių Ūkius
Berlynas. — Hitlerio “ke

tvertų metų plano” galva, 
generolas H. Goering pa
skelbė įsakymą perimt į 
valdžios žinybą tuos ūkius, 
kurtų savininkai bus “nega
na darbštūs” ir nepagamins 
tiek maisto produktų, kiek 
“galėtų” pagal nazių pro
gramą. Tokių farmerių 
ūkius naziai parsamdysią^ 
kitiems arba ir visiškai at
imsiu.

Flint, Mich. — Fašistinis 
Amerikos Legiono vietinis 
skyrius paskelbė kovą prieš 
“raudonuosius” darbininkų 
judėjime.

'franc, komunistų ŽUDI
KAI BUSIĄ NUBAUSTI

PARYŽIUS, kovo 24. — 
Franci jos seimo atstovų rū
mas 362 balsais prieš 215 
vėl išreiškė pasitikėjimą 
Blumo bendro fronto val
džiai. Visą naktį seime ėjo 
ginčai del fašistų provoka
cijos Clichy, kur tapo nu
šauti 5 jaunį komunistiniai 
darbininkai. į

Minis terts pirmininkas 
Blum žadėjo ištirti ir nu
bausti atsakingus už tą žu- 
dynę asmenis' vis tiek, ar 
jie būtų policininkai ar ci
viliai asmenys.

Bet seimas dauguma bal
sų atmetė reikalavimą už- 
daryt ir išblaškyt fašistų 
neva “socialę partiją.”

Prince Albert, Sask., Ca
nada.—Mirė 75 indijonai 
nuo epidemijos plaučių įde
gimo, influenzos ir tymų.

MUSSOLINIS GRŪMOJA ATKERŠYT ANGLIJAI 
IR ISPANIJOS LIAUDIES VALDŽIAI

ĮPYKĘS DEL ANGLIJOS LAIKRAŠČIŲ PAŠAIPŲ 
APIE ITALŲ SUMUŠIMĄ ISPANIJOJ

Roma. — Minint 18 metų 
sukaktį nuo fašistų partijos 
įsikūrimo, Mussolinis pasa
kė kerštingą kalbą, ypač at
kreiptą prieš Angliją. Jis 
buvo įkaitintas Anglijos lai
kraščių pašaipomis delei su
mišusio itahį kariuomenės 
bėgimo nuo Ispanijos liau- 
diečių Guadalajaros fronte. 
Kai kurie anglų laikraščiai 
šį italų sumušimą lygino 
prie Caporetto, kur austrai, 
laike pasaulinio karo, kirto 
baisiausią smūgį Italijos ar
mijai. Mussolinis šėlo, kad 
anglų spauda rašo, jog del 
italų supliekimo Ispanijoj 
Mussolinis taip ūmai sugrį
žo namo, nutraukdamas sa
vo paradavimus Tripolyj, 
afrikinėj Italijos kolonijoj.

Mussolinio Plūdimai
Tokius laikraštininkus jis 

vadino “negramotnais” ir 
užsipuolė anglikonų bažny
čios pamokslininkus kaip 
veidmainius, kad jie smer
kia italų padarytas masines 
skerdynes prieš Ęthiopus 
Addis Ababoj. —- Tūli Itali
jos fašistų partijos vadai 
davė Canterburio arkivys
kupui vardą “kiaulės, pasi
rėdžiusios anglikonų kunigo 
rūbais.”

Mussolinis šaukė, kad Ita
lija “niekad neužmirš,” jog 
laike jos karo Ethiopijoj bu
vo paskelbta ekonominė 
“blokada” prieš Italiją (žy
mia dalim, pagal Anglijos, 
reikalavimą). Jis didžiavo
si, jog Italija atkeršijo Ethi- 
opijai už 40> įmetu po to, kai 
ethiopai buvo sukriušinę 
italų arihiją Adowoj.« Su
prantama, jog čia Mussoli
nis netiesioginiai grasino

I

LIAUDIECIAI VĖL SUMUŠĖ 
ITALU FAŠISTUS

MADRID, kovo 24. — Is
panijos fašistai darė kontr
ataką prieš liaudiečfus apie 
12 mylių į pietus nuo Sigu- 
enzos, 72 mylios į šiaurių 
rytus nuo Guadalajaros 
miesto. Liaudies kariai au
dringai atmušė priešus; 300 
jų nukovė ir daugiau kaip 
300 suėmė į nelaisvę.

Italai fašistai liko sumuš
ti, nežiūrint, kad jiems buvo 
atsiųsta talkon 7,000 maurų 
ir būriai šviežios italų fašis
tų kariuomenės.

Ispanijos liaudies armija 
per tris dienas nužygiavo 48 
iki 60 mylių, vydamiesi 
Mussolinio divizijas.

Barcelona, kovo 24. — Pa
siųsta 25,000 Katalonijos 
provincijos armijos liaudie- 
čiams j Madrido frontą.

sutriuškinti ir Ispanijos 
liaudieČius, keršydamas Už 
italų supliekimą Guadalaja- 
roj.

Italija esanti “galinga” ir 
“nepajudinamai rami,” gy
rėsi Mussolinis; jinai taipgi 
“norinti taikos,” bet ragino 
juodmarškinius: “Atsimin
kite ir rengkitės; tai yra 
mūsų dienotvarkė.”
Italijos Protestas Anglijai
Tuoj po Mussolinio sugrį

žimo iš Afrikos, jo žentas 
užsieninis ministeris G. Ci
ano nuėjo pas Anglijos am
basadorių E. Drummondą ir 
stipriai užprotestavo, kad 
didelė dalis anglų spaudos 
niekina bei pašiepia Italiją? 
Jis perspėjo, kad anglų 
spauda tuomi “karčiai ašt
rina” santikius tarp Italijos 
ir Anglijos.

Anglija Leistų Italijai 
Apsidirbi su Ispanija

■ ' ■ ‘

London, — Anglijos val
džia patarė savo šalies laik
raščiams “neerzinti” Itali
jos pašaipomis ir rašymąis 
apie italų fašistų nukentėtą 
gėdingą supliekimą ir persi- 
gandusį bėgimą Ispanijoj.

Anglų ministerial, patai
kaudami Mussoliniui, pri
ima jo “paaiškininją,” būk 

 

jis šio mėnesio 5 d. Atsiuntęs 
per Cadiz priepla 
“medikalę pagelbą,”

tik 
o ne 

tūkstančius kareivių į talką 
Ispanijos fašistams.

f

Londoniškiš N. Y. Times 
korespondentas B i r c hall, 
nusiklausęs Anglijos politi
kų, sako: Jeigu Mussolinis

Mussolinis Tikisi, kad Kitos Šalys del to 
Neisiančios Karan su Italija 

----------------------------------------------------------B _________ _

BOSTON, Mass., kovo 24. 
— Jeigu s m u 1 k m eniškų 
krautuvių savininkai nepri
dės savo darbininkam-tar- 
nautojam 25 procentų algos 
ir nesutrumpins darbo sa
vaitę iki 40 valandų, tai 
greitai įvyksiąs visuotinas 
tų darbininkų streikas, kaip 
pareiškia jų vadas W. Hut
chinson.

SSRS Apsigynimo Vadai 
Pas Amerikos Atstovą

Maskva.—Jungtinių Val
stijų ambasadorius J. S. Da
vies kovo 23 d. pasikvietė į 
savo suruoštą pokilį Raudo
nosios Armijos vadus ir kal
bėdamas išreiškė pagarbą 
Raudonajai Armijai kaipo 
piliečių armijai, kuri yra 
pasišventus taikai ir savo: 
krašto gynimui, neturėdama 
jokių užpuolimo tikslų.

Į tai atsiliepdamas, Sovie
tų apsigynimo komisaras 
maršalas Kl. E. Vorošilov, 
sakė: Aš ir Visa Raudonoji 
Armija mielu noru nusivilk- 
tumėm kareiviškas unifor
mas tuoj, kaip tik pasirody
tų, kad jau nereikia karei
vių, bet “dabartinėse aplin
kybėse mes turime stovėti 
sargyboj. Yra priešų, kurie 
grūmoja Sovietų Sąjungai, 
ir mes turime būt pasirengę 
prieš juos. Tai yra Raudo
nosios Armijos obalsis, ir 
mes turime būti gatavi.” 
Bet mes nenorime kariaut; 
mes norime taikos, ir mes 
pirmieji pasveikintume žin
gsnius linkui taikos, vis tiek 
kas juos darytų.”

Amerikos ambasadoriaus 
Davies pakviesti, dalyvavo 
jo bankiete Kl. E. Voroši
lov; maršalas .Mihail Tu- 
chačevski, šalies apsigynimo 
vice-komisaras; marš alas 
Simonas Budionny; Sovietų 
orlaivyno komandierius T. 
I. Alksnis; didžiausias so- 
viėtinių lėktuvų ipžinierius 
profesorius Tupolėv; Sovie
tų Vyriausio Teismo pirmi
ninkas teisėjas V. V. Ul
rich; Sovietų Orlaivininkų 
Sąjungos pirmininkas Eide- 
man; čampionas parašiutis- 
tas Kokinaki ir pustuzinis 
kitų žymių Raudonosios 
Armijas oficierių, daugelis 
su savo žmonomis.

atsimestų nuo tarptautinės 
nesikišimo (bepusiškumo) 
komisijos “ir pasiųstų dide
lį skaičių Italijos armijos į 
Ispaniją; tai labai abejotina, 
kad bent kas dabar del to ei
tų į karą su juom. Anglija 
del to nekariautų.

M

Roma. — Mussolinis ren
giasi “griežtai išrišti” klau
simą delei “pilietinio” karo 
Ispanijoj, atvirai pasiun* 
čiant ten dideles savo armi
jas prieš liaudies valdžią,—• 
kaip rašo fašistinis Univer* . 
sal Service korespondentas 
Fr. Gervasi. Tatai padaryt 
ragina Italijos fašistų parti
jos centro sekretorius gen. 
A. Starace. Jis ir kiti ita- 

Į lų fašistų vadai raminą 
Mussolinį, kad atviras siun
timas reguliarės italų armi
jos prieš Ispanijos valdžią 
“dar nereikštų” europinio 
ar pasaulinio karo.

Starace stengiasi pridengt 
gėdingą italų sumušimą Is
panijoj tuom, kad jiems ne
davė gana paspirties afri
kiečiai maurai.

Kitas Universal Service' 
korespondentas Wm. Hill
man kovo 23 d. rašo iš Lon
dono, kad Mussolinis susita
ręs su Hitleriu šitaip: Ita
lija paves Vokietijai Austri
ją, o Hitleris “užleis” Itali
jai Ispaniją.

1 $
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EXTRA!
.......................  M

Francūzai Numato Atvirą’ B
Italijos Karą prieš Ispaniją

Paryžius, kovo 24.—Fran
ci jos politikai bijo, kad Ita- 
Ii j a galės pradėt atvirai 
siųst savo reguliarę armiją / 
Ispanijon, idant atkeršyt 
liaudieciams, kurie taip bai
siai supliekė italų fašistus • 
Guadalajaros fronte.

Liaudiečiai Paleido 450 
Bombų j Fašistus

Madrido Frontas, kovo J 
24. — Ispanų valdžios lakūį į 
nai numetė 450 bombų ir iš
šovė 15,000 kulkasvaidžių 
kulkų į fašistų eiles prie . 
Almadrones, p a d a r ydami I 
priešams didelius nuosto- 5: 
liūs.

Francūzų ir Italų Liaudie- g, 
• čių šaunus jžy^is

Madrid. — Fašistų galvą 
gen, Franco ištraukė pa- 
krikdytas divizijas italų fa
šistų iš fronto ir pasiunti 
juos į Saragossą persiorga- 
nizuot. Ju vieton pastatė 
7,000 afrikiečių maurų 
būrius vokiečių nazių. Fa
šistai skubinasi aps 
Cogolludo-Jadraque - Alma
drones - Cifuentes linijoj. ;

Francūzai savanoriai 
priešfašistiniai italai (Gari
baldi batalionas) buvo pir 
mi, kurie sulaužė f 
frontą ir privertė juos 
Guadalajaros srity j.

'.iA ■
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r “Dziennik Popularity” 
Pasmaugtas

Varsa vos valdžia pasmaugė nepartinį 
darbininkišką dienraštį “Dziennik Popu- 
larny,” pradėjusį eiti pereitų metų spa
lio mėnesį. Podraug su tuo, suareštuota 
14 jo redaktorių—visi apkaltinti norėji
me nuversti dabartinį Lenkijos režimą. 
Jiems grūmoja ilgi metai kalėjimo arba 
koncentracijos stovyklos.

“Dziennik Popularny” nepriklausė jo
kiai partijai. Tai buvo daugiau mažiau 
Liaudies Fronto krypties laikraštis—pa- 

■ žangus, stovįs už visų laisvę mylinčių 
žmonių vienybę, už demokratiją ir taiką.

Per trumpą laiką savo gyvavimo šis 
dienraštis smarkiai prasiplatino ne tik 
pačioj Lenkijoj, bet ir užimtuose kraš
tuose, Ukrainoj, Baltarusijoj, Lietuvoj. 
Laikraščio priešakyj stovėjo buvęs šalies 
seimo atstovas ir ministerių kabineto na
rys Norbert Barlicki.

L Tenemano Lenkijos ponija, kąd su pa
smaugimu “Dziennik Popularny” jai pa
vyks pasmaugti tasai judėjimas, katrą 
dienraštis gynė. V
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trinėms unijoms jau pavyko laimėti pripa
žinimą. Pirmu sykiu tapo paklupdyta ant 
kelių dalis automobilių pramonės ir plieno 
pramonės magnatų. Jie priversti derėtis 

- su organizuotais darbininkais, priversti pa
kelti algas ir pagerinti darbo sąlygas dirb
tuvėse.
Plieno pramonėj mes turėjome kelis 

darbuotojus, kurie ten veikė ilgoką lai
ką gelbėdami lietuviams darbininkams 
stoti į uniją. Pastangos nebuvo praleis
tos veltui. Daug darbininkų susiorgani
zavo ir šiuo tarpu stovi kartu su kitais 
darbininkais pirmose eilėse Amerikos 
unijistų.

Tie darbininkai, kurie jau supranta rei
kalą organizavimosi, privalo padėti ki
tiems, atsilikusiems progrese darbinin
kams.

Priežodis sako: “Kalk geležį, kol ji 
karšta.” Tą pritaikius, čia, galima sa
kyti: Organizuokitės, kol galite. Juo 
greičiau, tuo geriau. Juo drūčiau darbi
ninkai susiriš į pramonines unijas, tuo 
daugiau jie Jaimes.

"Cystasai Ketvergas”
Ketvirtadien., Kovo 25, 1937

» Geriausia Proga Susiorganizuoti 
r į Tik prieš kelias dienas abiejuose mū

sų dienraščiuose tilpo Komunistų Parti
jos Centro Biuro atsišaukimas į Ameri

kos lietuvius darbininkus labai svarbiu 
——klausimu. Jame raginama visi sunkių

jų pramonių darbininkai organizuotis į 
pramonines unijas (C.I.O.), nes didesnės 
progos darbininkai neturės, kokią turi

Hdabar.
f, Centro Biuras nurodo, kad plieno, au- 
*•' tomobilių, gumos, tekstilės ir anglies pra

monėse gal būt dirba apie 80 visų Ame
rikos lietuvių. Dauguma jų iki šiol bu-

‘. vo neorganizuoti. Tūli dėl baimės nete
kimo darbo, kiti dėl nepasitenkinimo

• amžinėmis unijomis, treti—dėlto, kad 
_4įjų»ko apie unijizmą nesuprato; ketvirti 

f—dar dėl kažin kokių kitų priežasčių.
Vyriausia, be abejo, priežastis buvo bai
mė netekti darbo, baimė būti pavarytais 
iš fabrikų bei mainų dėl stojimo į uniją.

» Bet štai dabar, galima sakyti, ant sy
kio dalykai pasikeitė: visų tautų darbi
ninkai subruzdo organizuotis. Jie laimi 

. paskelbtus sėdėjimo streikus; jų pramo- 
' nines unijas samdytojai priversti pripa- 

> žinti. Tai padaryta plieno pramonėj, da- 
/ romą ir automobilių pramonėj. Dėlto C. 1

Biuras ir skelbia:
Niekados pirmiau mes neturėjome tokios 

puikios ir prielankios progos susiorganizuoti 
į darbo unijas ir laimėti žmoniškesnį gyve- 

, nimą. Tegul tos visos sunkiosios pramonės 
esti šimtu procentų organizuotos, tegul vie
toj trijų, keturių milionų. tik lavintų dar
bininkų unijose, įsitraukia į jas dvidešimt 
ar dvidešimt penki milionai proletarų, tuo
jau pamatysime, kaip lengviau bus laimėti 

z trumpesnes darbo valandas, didesnes algas, 
aprūpinimą bedarbių tinkama pašelpa, gra- 

. žesnį ir lengvesnį gyvenimą! ši proga šian
dien stovi prieš mus ir šaukia mus. Ne- 
praleiskime jos. Rytoj ar poryt gal bus

* daug sunkiau organizuotis, kovoti ir laimė- 
k ' ti. Dabar ir valdančioji klesa pusėtinai su- 
\ demoralizuota to taip staigaus darbo žmo

gių sąjūdžio. Ji svyruoja. Visoj eilėj vįe- 
ti^fabrikantų frontas jau pralaužtas. Nau
joms, kovingoms, gyvoms ir drąsioms indus- 1 gedimas.

'
W)DEL PLIENO FABRI- 
JMANTAI JAU NEBOIKO- 
į * TUOJA VALDŽIOS

Kur Komunistinė Spauda Smarkiai 
Auga

Pastaruoju laiku labai smarkiai išaugo 
Franci jos komunistinė spauda, ypačiai 
Komunistų Partijos centralinis organas 
“Humanite.”

Iš Belgijos pranešama, kad tos šalies 
Komunistų Partijos dienraštis “Voix du 
Peuple” šiuo tarpu pasiekė skaitytojų 
skaičių 155,000. s

Bet Jungtinėse Valstijose kol kas Ko
munistų Partija nebepajėgia išauginti sa
vo centralinio organo “Daily Workerio” 
iki reikiamo augštumo. Tiesa, čia yra 
dąug komunistinių laikraščių (kitose, ne 
angliškoj, kalbose), kurie atlieka didelį 
masių švietimo darbą, tačiau “Daily 
Worker” visvien yra patsai ryškiausias 
įrankis priėjimui prie angliškai kalban
čiųjų ir jų švietimui.

Dėlto Partijos Centro Komitetas šau
kia visus komunistus ir jiems pritarian
čius kuolabiausiai susirūpinti “Daily 
Workerio” vajumi. Tarpe kovo 18 ir lie
pos 4 dd. skelbiamas vajus, per kurį pasi- 
rįžta gauti:

1. “Daily Workeriui” 25 tūkstančius 
naujų skaitytojų.

2. “Sunday Workeriui”—100 tūkstan
čių naujų skaitytojų.

Ar tas galima? Aišku. Jei tik kiek
vienas partijietis ir nepartijietis darbi
ninkas, suprantąs spaudos reikšmę ben
drai ir‘“Daily Workerio ypatingai, pasi
rūpins surasti bent vieną naują skaity
toją bent kuriam laikraščiui, tai paminė
toji skaitlinė keleriopai bus pasiekta.

Imkim pavyzdžius iš Belgijos ir Fran
ci jos draugų!*

Fašistų Dorovė
Tiek 'Lietuvos, tiek Vokietijos, 

Italijos fašistų lyderiai dedasi dideliais 
moralistais—palaikytojais dorovės gy
ventojuose. Apie tai, kad Vokietijos na- 
zių viršūnėse yra visiškas dorinis supu
vimas, jau ne kartą buvo rašyta. Nie
kur tokios Sodomos ir Gomoros turbūt 
nerasim, kaip Hitlerio sėbruose. Gerai 
žinoma “dora” ir smetonininkų tarpe. 
Smetonienė apie tai gali puikiausiai pa
liudyti.

Dabar įdomių dalykų iškyla ir muso- 
lininkų tarpe. Jų dučė> pasirodo, turi 
reikalų su viso svieto mergomis. Štai 
Magdė Fontagne, francūze, pašovė gro- 
vą Chambrun tik dėlto; kaip ji sąkosi, 
kad jis kliudęs josios romansams su Mųs- 
soliniu. Pasirodo, ji turėjusi glaudžių 
asmeninių reikalų su Italijos fašistų dik
tatorium, šeimynos galvą.

Be abejo, Mussolinio atstovai Franci- 
joj bandys visą dalyką užglostyti taip, 
kad nei jokis ryškesnis incidentas neiš
kiltų aikštėn. Bet pasaulis jau visvien 
žino, kad pas jį viešpatauja dorinis su-

tiek

Washington. — Didžio- 
Sos plieno kompanijos, pa
ikiaus, sutiko parduot vai- 

25,000,000 tonų plieno 
Kr varžytines. Tas plienas 
Km naudojamas karo laivų 
Ktybai.

Pirmiaus stambieji plieno 
fabrikantai atsisakė nuo jo 
pardavinėjimo valdžiai per 
varžytines todėl, kad ji rei
kalavo 40 valandų darbo sa
vaitės fabrikuose, kuomet 
jie gamina reikmenis, val
džiai. Bet kad darbininkai 
paskutiniu laikiį, vadovau
jant Industriniu Unijų Or
ganizavimo Komitetui, pri-

vertę plieno kompanijas 
įvest 40 vai. darbo savaitę, 
tai kompanai jau galį “pa
tarnaut” valdžiai.

- Italija pasistatėRoma. —!
stiprias tvirtumas mažiukėj 
savo saloj Pąntallerijoj, 
tarp Sicilijos ir 
svarbiausią prieš 
tvirtovę Maltą.

Tuniso, 
Anglijos

šiandien, kovo 25 d., yra taip 
vadinamas “čystasai ketvergas.” 
Kodėl tikintieji Lietuvoj tą ket- 
vergą vadina “čystuoju”, tikrai 
nežino nei karščiausia davatka. 
Pagal kunigų pasakas apie 
Kristų, tai tą ketvirtadienį 
Kristus būk buvo “žydų’? su
imtas Alyvų sode. Bet ką turi 
su tuomi “areštu” “čystumas” 
—mano tėvas man nepapasako
jo.

„Kaip kitos šventės bei apyr 
šventos dienos, taip ir šis “čys
tasai” ketvergas, neapsieina be 
prietarų. Kuo žmoneliai tam
sesnį, kuo labiau tikinti, tuo 
daugiau visokių prietarų turi.

Pas mus būdavo, Lietuvoj, tą 
dieną moterys stengiasi grįčią, 
baldus, o ypač lovas, gerai iš
valyt. žinoma, šis yra geras 
dalykas, nes daugelis Lietuvos 
kaimuose tik kartą į metus te- 
išvalo gerai stubas. Tąjį ket- 
vergą stengiasi išsimaudyt, nors 
ir ceberin įsilipę, neš daugelis 
žmonių nuo praeitos vasaros 
nebuvo nei gerai save nuvalę, 
nuprausę. Valo namus ir patys 
save “čystam” ketverge, o ne 
penktadienį bei šeštadienį todėl, 
kad jie tiki, jog jei gerai išsi- 
prausi “čystam” ketverge, tai 
per visą metą būsi švarus; jei
gu gerai lovą išvalysi (nuo 
blakių), tai per visą metą bla
kės nesiveis. Vienok, kaip tik 
šeimininkės apsileidžia, lovų 
niekad nevalo, taip tie dievo su- 
tvėrimėliai-blakės vėl užpona- 
voja ir naktimis graužia pašo
nes ! Taigi, čia “čystojo” ketver- 
go prietaras nieko nereiškia.

Kai kas tiki, kad ir tarako
nus iš stubos išvesi, pasinaudo
jant “čystojo” ketvergo prieta
ru. čia paduosiu, kaip žmonės 
prietarais mano išnaikinti tuos 
negeistinus stubos gyventoj ųs.

Vieną kartą, man dar būnant 
Lietuvoj, “čystojo” ketvergo vi
durdienį, žiūriu mūsų kaimynų 
vaikiščias atnešė po pažastim 
medinę skrynutę ’ ant rinkos 
(Užuguoštyj, Trakų aps.) ir 
pasilenkęs ką tai krato iš jos. 
Aš priėjęs, klausiu: “Ką tu čia, 
Jurka, darai?” Jis sako: “Nugi 
atnešiau prūsokus paleist ant 
kryžkelės.” Aš jo vėl klausiu: 
“Kąm tu taip keistai darai?” 
Jis paaiškino, kad “pas mus 
yra labai daug prūsokų, tab 
motka kamet “čysfkm” četverge 
man liepia sugaudyt kelis desėt- 
kus ir paleist čia, tai paskui ir 
visi prūsokai išbėgios”. . . “Na, 
ar įšnyksta gi prūsokai po to-L 
kio zababono?” klausiu aš jo. 
“Kas tau,—kasmet vis daugiau 
jų yra,” atsakė jis.

Taipgi pas mus būdavo ūki
ninkai stengdavosi paršiukus 
“iščystyti” (išromyt) “čystam” 
ketverge. Vis tai kokie nors 
prietarai, burtai.

“čystas” Ketvergas ir 
“Dievo Areštavimas”

Dar reikia prisiminti apie 
prasmę to ketvergo pagal kuni
gų pasakojimus. Kaip augščiau 
minėjau, tą dieną, tai yra ket
vergo vakare prieš velykas, be
sislapstantį Alyvų sode Kristų 
su jo kompanijonais arba “mo
kiniais”, kaip kunigai dabar va
dina, šnipai užtiko ir areštavo, 
žinoma, kaip sako “šventas” 
raštas, šnipam rūpėjo svarbiau
sia turėt savo rankose vają to 
dykaduonių būrio. Ir štai, vie
nas iš Kristaus mokinių būk 
jau buvo susiuostęs su šnipais 
ir prižadėjęs nežymiai nurodyti, 
kuris yra Kristus,—pabučiuo
jant jį. Už tai dabar Judošių 
baisiai niekina tikintieji. Bile 
kur kas nors dabartiniu laiku 
ką kur išduoda, tuoj jį vadina 
“Judošium.”

Na, bet pažiūrėkįm į šį da
lyką toliau, sužinokim, delko tąs 
yiskas buvo daroma, tai pama
tysim, kad Judošių ne smerkt 
už tai reikia, o garbint, kaip ir 
patį Kristų. Juk Judošius, iš
duodamas Kristų,^išpildė dievo 
yalią-—prisidėjo prie “atpirki
mo žmonių nuo Jįucįpierio ir iš
vedimo iš atklanįų f” Juk kuni
gai tvirtina, kad Kristus—tai 
tas pats dievas, kuris danguj sė-

di; juk iš mažens mus mokino, 
kad tik “vienas dievas trijose 
asabose’ ’... Kada dievas' apsi
žiūrėjo, kad liucipieris ’ savo 
gudrumu dievą apgavo ir pasi
gavo dievo sutvertas dūšias sa
vo globon po mirties, dievui bai
siai pagailo žmonių. Bet kadan
gi tas “visagalis” dievas kitaip 
nepajėgė atimt nuo liucipierio 
savo sutvertų žmonių dūšias, 
tai jis, dievas, nutarė liucipie- 
rių apgaut: nužengt (ne nusi
leist) ant žemės, užgimt iš mer
ginos Marijos, duot save nukan- 
kint ir numarint, o paskiau su 
kitom “dūšiom” kaip nors įsi- 
gaut į atklanius ir pradėt “fąi- 
tą” su liucipieriu, nes kitaip 
liucipieriųs dievo nei arti prie 
atklanių neprisileisdavo. Vadk 
nas, čia tą viską darė pats die- 
vas,nes taip, o ne kitaip kunigai 
tamsiem žmonėm aiškina. Ir, 
kaip sakoma, Kristus mirdamas 
ant kryžiaus paskutinius žo
džius tarė: “Išsipildė” Aš pats 
gerai atsimenu, kaip vienas mi
sionierius per misijas aiškino tą 
“išsipildė”,—girdi, išsipildė die
vo valią—atpirkimas žmonių.

Taigi dabar pagalvokite, bro
liai katalikai, ar yra prasmė 
niekint Judošių, kuomet jis tik 
pildė paties dievo valią? Ar yra 
prasmė verkti ir zaunyt apie 
Kristaus kančias, kuomet Kris
tus buvo pątsai dievas, visagalis 
dievas, ir kuomet jis galėjo taip

padaryti, kad nejaustų jokių 
kančių?

Iš vienos pusės kunigai mul
kina tamsius žmones, kad Kris
tus—tai tikras dievas, o iš kitos 
pusės rėkia: “žiūrėkit, kaip 
Kristus kentė del jūs, grieš- 
ninkai; žiūrėkit, kaip tas dievas 
persigando Alyvų darže, pama
tęs policiją, kad jį net kruvinas 
prakaitas išmušė!. . . Net ange- 
ras turėjo iš dangaus atskristi 
su kieliku vyno, kad suramint 
patį dievą iš to baisaus išgąs
čio.. . Jeigu tas dievas yra to- 
kis galingas, kad iš nieko su
tvėrė tokią žemę ir viską, kas 
ant žemės, tik pasakymu: “Te
gul stojasi žemė,” tai kodėl jis 
nepajėgė “atpirkt” savo žmonių 
nuo velnio savo galybe, savo 
mandrumu, o ne “žengt” ant 
žemės, užgimt, pasiduot kan
čioms ir mirt ir tik tada “atpir
kimo aktą” įvykdyt?

Broliai katalikai, jau laikas 
gerai pagalvot ir pamatyt, kaip 
jus kunigai mulkina šita sugaE 
vota pasaka apie “dievo sūnų”, 
apie “dievą—dvasią” “dievą- 
tėvą”. Laikas jum, broliai, su
prast, kad tas daroma tik del 
jūsų išnaudojimo, kad patys ku
nigėliai čia, ant žemės, turėtų 
rojų, siūlydami jum “amžinas 
linksmybes” anam sviete, jei 
čia būdami ištikimiausiai klau
sysit jų, kunigų. Stengkitės čia, 
ant šio svieto, pagerint savo bū
vį, o pomirtinį gyvenimą palikit 
kunigam, vyskupam ir pačiam 
“šventam tėvui.”

Ex-Vargonininkas.

ninkai pasikasa po šlaitu, ku
ris paskui pats sugriūva ir be
lieka žemes tik nuvežti toliau. 
Tačiau del to atsitinka ir ne
laimių. štai II. 22 d. šlaitas 
griūdamas užspaudė darbinin
kui Misevičiui ranką ir nutrau
kė pirštą, o H. 23 d. kitam 
darbininkui Saugūnui sulaužė 
koją. Ji^ nugabentas greitosios 
pagelbos automobiliu į ligoni
nę. Jeigu pasikasimą po 
šlaitais galima išnaudoti di
desniam uždarbiui, tai reikė
tų jį daryti su reikiamu atsar
gumu, kurį prižiūrėti turėtų 
techniškasis personalas, o šiaip 
gali ir didesnių nelaimių atsi
tikti.

Jau Veikia Biblioteka
Prie Kultūros švietimo drau

gijos knygyno nuo kovo m. 1 
d. atidaryta biblioteka, kurios 
vedėju paskirtas ir apskr. vir
šininko patvirtintas Kult, švie
timo d-jos valdybos narys V. 
Knyva. Draugijos nariai ir L.L. 
Etinės kult, draugijos nariai 
gauna skaityti knygas nemo
kamai, o šiaip žmonės moka 
už perskaitytą knygą po 20 
et., tačiau ne daugiau kaip 1 
litas per mėnesį. Bibliotekoje 
yra visos knygų naujienos vos 
tik jos išeina iš spaudoš.

LIETUVOS ŽINIOS
ŠIAULIAI

Paminėtas A. Puškinas.
II. 25 d. 8 vai. vakaro “Ką- 

pitol” salėje buvo suruoštas A. 
S. Puškino minėjimas ir minia
tiūrinė Puškino literatūros pa
roda vestibiulyje, kur buvo iš
statyta Puškino veikalų rusų 
ir lietuvių kalbomis, ąurinkta 
įvairiomis kalbomis 1 jubilieji
nių leidinių, paveikslų, plaka
tų. Publikos pririnko pilnu
tėlė salė, kaip retai kada prisi
renka.

Minėjimas atidarytas Lietu
vos himnu, o po to prie didžiu
lio Puškino paveikslo scenoje 
buvo padėtas pagarbai pareik
šti vainikas. Padeklamavus ar
tistui V. Bastunovui Puškino 
eilėraštį “Paminklas,” gimn. 
mokytojas Rubaževįčiųs papa
sakojo rašytojo biografiją, o 
8-to pulko orkestras išpildė 
uvertiūrą iš operos “Ruslan i 
Liudmila” ir fantaziją iš op. 
“Eugenijus Onieginas”. Su di
džiausiu įdomumu publika iš
klausė V. Rokotovaitės padek
lamuotą Puškinų eilėraštį “De- 
reynia,” kuriame rašytojas ap
rašė sunkią anūdienę bau
džiauninko buitį. Keletą daly
kų išpildė p. Likanderis ir ,p. 
Linkevičienė, akompanuojant 
fortepijonu p. Mrozinskįui. Po 
to žydų kalba skaitė čiumpą 
paskaitą mok. Jeruzalimskis. 
Ypač įdomi paskaita buvo uni
versiteto lektoriaus p. Banevi
čiaus “Už ką pasaulis gerbia 
Puškįną;” prelegentas vaizdin
gai apibūdino Puškino kūry
bos prįvalumus, duodamas 
konkrečių pavyzdžių ir citątų, 
tik be reikalo į rimtą literatū
rinę paskaitą įkišo pastabų da- 
baitinei Sovietų visuomenei 
bei santvarkai. P. Baico diri
guojamas stygų orkestras iš
pildė fantaziją iš op. “Pikų 
dama” ir “Himnas saulei” ir 
k. Mokiniai ir mokinės dękla- 
mąyo Puškino eilėraščius lietu
vių įr rusų kalbomis.

šiauliškę publiką, pasiilgu
sią teatro, labai patenkino ar
tisto Bastunovo trupės suvai
dinti dalykėliai iš Puškino vei
kalų : scena Lietuvos pasienio 
smuklėje iš “Boris Godunovo,” 
scepo rūsy iš “šyjk-šfusis rite
ris” ir “Undinė.” Reikia paša-, 
kyti, kad artistai suvaidino sa
vo roles tikrai meniškai įr iš 
širdies. Tiems, kas mažai skai
tė, arba visai neskaitė,'Puški-

no veikalų, artistai sugebėjo 
ne tik parodyti savo puikių 
vaidybų, bet ir iškelti gilumą 
tų minčių, kurias rašytojas mi
nėtuose veikaluose pareiškė.

Minėjimas užtruko net iki 
pusiau trečios’ valandos ryto, 
kas, berods, Šiauliuose buvo 
naujiena.

Blogai Tvarkomi Darbai
Prie miesto savivaldybės 

viešųjų darbų—nukasimo bei 
išlyginimo Salduvės kalno šlai
tų dirba darbininkai akordi- 
niai. Norėdami daugiau nu
kasti sušalusios žemės, darbi

BIRŽAI
Originalus Skelbėjas

Biržų m. gyvena apie 90 m. 
amž. senukas Burkauskas, kuris 
pragyvena iš to, kad originaliu 
būdu plačiajai visuomenei pa
skelbia: kas ką parduoda, per
ka, pametė ir t.t. Kiekvienas, 
kuris nori ką paskelbti, jam už 
kauskas paskelbia kas ką perka, 
parduoda ir t.t.
paskelbimą šiek tiek užmoka. 
Skelbimo ceremonija taip vyks
ta: turgaus dieną, pačiame jo 
įkarštyje, Burkauskas užsilipęs 
ant kurio nors ūkininko ratų 
pradeda varpu skambinti (jis 
tam tikslui turi specialų varpą), 
tuomet apie jį susirenka minia 
žmonių, o jai susirinkus Bur-

Paslydęs Nusilaužė Koją
Vasario f,18 d. Degulių geiž. 

rajono gelžkeiietis Masiūlynas, 
tikrindamas kelią, apžiūrėdamas 
tiltą, paslydęs nusilaužė dešinę 
koją.

Masiūlynas atvežtas ir pagul
dytas ligoninėn.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Kūną Niežti

Drauge gydytojau, aš jūsų 
patarimus skaitau “Laisvėje,” 
ir man jie labai patinka. . Tai 
ir aš kreipiuos į jus su savo 
bėda. Jau bus pora mėtų, kaip 
mane kankina keistas kūno 
niežėjimas. Visą kūną niežti, 
ir, kai pasikasai, tada iškyla 
kieti guzukai ir po kelių va
landų vėl prapuola. Tai aš ne- 
žiiiau, kas man gali būti. Taip, 
rodos, sveika. Labiausia pra
deda niežėti, ,kaip tik atsike
liu ryte. Esu moteris 35 metų 
amžiaus. Prašau duoti patari
mą per “Laisvę,” už ką būsiu 
dėkinga.

Atsakymas

žinoma, nesimačius, be as
meninio ištyrimo, nėra galima 
daug kas pasakyti.

Jums, drauge, gali būti ke
letas dalykų. Veikiausia jūsų 
nesmagumo pamate yra koks 
plitimo trūkumas. Taip daž
niausia ir ėsti. Jums, tur būt, 
mažoka organizme tūlų vita
minų ir mineralų. Stoka kalkių 
daug žalos pridaro visam or
ganizmui, esti priežasčia ir vi
sokių niežėjimų, išbėrimų, 
krupų (hives, urticaria). — Iš 
jūsų aprašymo galima spręsti, 
kad jums iškylą tie krupaį.

Stoka yi|aminų A, B*ir C ir
gi Visaip atsiliepia į odą, žino
ma, neigiama prasme. Esti

dėlto niežėjimų, odos šiurkštu
mų, dėmių, pučkų, gūželių 
ir tt. ,

Tai jūs, drauge, apsižiūrė
kite su dijeta, su maistu. Ne 
siaurinkit, ne mažinkit sau di- 
jetos, bet valgykit viską, kas 
tik tebėra gyva, nesugadinta, 
kas auga. Daugiau vartokite 
visokių žalių, nevirtų daržovių 
ir vaisių. Galima ir truputį vir
tų, konservuotų ir ypač džio
vintų. žinoma, reikia ir pieniš
kų, kiaušinių, šviežios mėsos, 
jūros žuvų, juodos duonos.

Dažniau būkite ore, ant sau
lės. Ultra-vijoletiniais spindu
liais besišvitinimas daug jums 
dalykus pataisys.

Sakote, jums labiau niežti 
iš ryto, kai iš lovos atsikeliat. 
yra žmonių labai jautrių į oro 
permainas, staigias permainas. 
Kai iš lovos keliatės, apsigaub
kite, apsisiauskite kuo.

Manau, būtų jums naudon, 
jei jūs imtumėt iodo tinktūros 
(paprastos Tincture of 
Iodine)> po lašą stikle pieno, 
kas antra diena, kad ir visą 
gyvenimą. Džiovintą bravoro 
įpielią* (Brewers yeast tab
lets) po keletą tablečių prieš 
valgį. Žuvų aliejaus po šaukš
tą kas diena.

pažpiąu pasivaikščiokite, 
p ašim ankšty kite, bet taip gi ir 
pasilsėkite, pamiegokite geraų
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CALL CANADIAN YOUTH 
CONGRESS

TORONTO, Ont.- (YNS)—More 
than one thousand Canadian youth 
delegates will gather in Montreal on 
May 21st for the opening of the 
second Canadian Youth Congress, 
spokesman for the organization an
nounced at its headquarters here.

Peace, social security for youth 
and other problems facing young 
people will be discussed at the ses
sions of the group, which is pattern
ed after the American Youth Con
gress.

SIT- DOWN GIRLS CALM 
THOUGH FAMILIES WORRY 

By J. K. White

5-

found themselves riding the 
of the sit-down strike wave 

has been sweeping the nation 
were less surprised than their

Puslapio Tfečias

$

ROME, Italy-(YNS)-Italian school 
children will secure a winter holi
day of forty days in the future for 
physical training, it is announced. 
Private sources, pointing out that 
school programs in Italy are design
ed with a view to military training, 
indicated that the move was made to 
harden children to winter weather in 
order to provide recruits for Alpine 
regiments.

NEW YORK-(YNS)—When the 
and-10-cent store salesgirls in this 
city 
crest 
that 
they
dazed boy friends and parents.

Fathers, mothers and brothers said 
they knew nothing of the contem
plated strike until it happened, since 
success of the maneuver depended on 
secrecy and suddenness. Irate boy 
friends, “stood up” on their Satur
day night dates, learned about the 
strike only through newspaper re
ports. Now the boy friends are re
signed while the parents are them
selves patiently sitting down, wait
ing for their 
come home.

modern daughters to

which may spread to 
ten-cent stores, are 
if sarcastic, demons-

40% LESS STUDENTS IN 
GERMANY

BERLIN, Ger.-(YNS)—A forty 
percent decrease in the number of 
German students taking University 
entrance examinations 'is reported 
here officially.

Only 28,600 German students took 
the exams last year as against 43,000 
in 1932, it is reported. It is expect
ed that only 19,000 will apply for 
them in 1943. Last year there were 
only 14,000 freshmen in universities 
as against 23,000 in 1932. 
ship in the Hitler Youth 
requisite to attendance at 
sity.

Member- 
is a pre- 
a uni ver

CAMBRIDGE, Eng.-(YNS)—Cam
bridge University women are imi
tating an old Smith College (Mass.) 
custom here in beginning a campaign 
a knit sweaters and pullovers for 
Madrid soldiers, the Frente de la 
Juventud (Spanish Youth Front) re
ports.

NYA WORKERS, 18, SIT-DOWN

FRANCISCO, Cal.-(YNS)—SAN
The Golden Gate city’s first sit-down 
strike ended in victory for 46 Na
tional Youth Administration work- 
ers after they had occupied the Ad
ministration’s offices for ten hours.

Young , people averaging 18 years 
of age called the strike to forestall 
a threatened wage cut.

THIS AND THAT
Not seeing Joe Sachol’s articles in 

the Youth Section has certainly made 
a loss that will be missed by the 
young as well as the older folks, for 
many have followed his interesting 
weekly notes. We hope it will not 
be too long before we have Joe back 
with us from his trip and if I don’t 
miss my guess 'he’ll certainly have 
plenty to tell us about his visit 
Europe.

Due to comrade Vete’s tour the 
present issue of the Youth Section 
has slightly 
respondents 
appear here, 
sent Editor 
responsible.
back next week and carry on where 
he left off.

shrunk. _So all ye cor- 
whose articles do not 
please forgive the pre- 
and do not hold Vete 
Here’s hoping he’ll be

to

so
it

versed ?

Why are the chorus members 
touchy about discipline lately? Is 
because the process has been re- 

If my memory is correct 
I remember that Mae would shout,
“Shut up or I’ll go home.” But our 
present teacher says, “Shut up or go 
home.” The difference between the 
two is only one word, but it does 
seem to make a lot of difference to 
the constant offenders. Why don’t 
we grow up ? It’s a shame that we 
can’t reach the stage where lectures 
on discipline will not be necessary. I 
sincerely hope we get there some 
day in spite of ourselves.

The strikes, 
other chain- 
good-natured, 
trations. While the girls sing jingles 
to Countess Haugwitz-Reventlow, the 
former Barbara Hutton, Woolworth 
heiress who married into nobility,,----- ----- -..... ---- —;— -
their parents are settling down to the team support financially and

The chorus co-operated with the 
basketball team on the trip to Nor
wood Feb. 27th. The chorus gave

nonchalant indifference.
Typical of the attitude of the 

strikers’ pai\ents is that 
Mrs. William Farrington 
daughter, Eleanor, in 
Green Co. Grand store 
one of the first to go on strike. Be
fore Eleanor joined the other shop
girls in the sit-down strike for $20 
and a 40-hour week, she contributed 
to the family $7 of her $14 weekly 
salary. To earn her $14 she work
ed six days a week, nine hours daily 
and 12 hours Saturday.

Mr. Farrington, who voted for 
Roosevelt and admits casually that 
he isn’t making what he used to 
make and that rents are going up, 
thinks that 
He doesn’t 
he doesn’t 
treme. He 
about it.” 
that daughter might like her Satur
day nights off, he winked, as if to 
say “that’s the whole grievance.”

His wife is more worried, and ask
ed anxiously if Eleanor is warm, 
well-fed and in good health. Mr. 
Farrington assured her that food 
and blankets have been sent into 
the store by the Department Store 
Employees Union, Local 1250, which 

i called the strike.

of Mr. and 
who have a 
the H. L. 
which was

“things are not so b^id.” 
believe in extremes, but 
think the strike is ex
refuses to “get excited 
When it was suggested

The Great White Way of Brooklyn’s Own Youth
Aido Chorus Banquet

in

Waterbury, Conn

read-
Sur-

Kaiser’s .Orchestra .To 
BuiLDers Vaudeville Nite 

Program
“Is it Possible?” gasps the 

er after reading the headline,
prisingly, it’s the truth the whole 
truth and nothing but. Yes, girls 
and boys the Activities Committee 
has obtained the services of the 
popular George Kaiser and his Radio 
Orchestra for our No. 1 big affair 
namely our Vaudeville Night on 
April 7th at 8:30 P. M. Our pro
gram will probably be the best since 
the organization of the branch.

Our prized skit which will be a 
“spine freezer” is called “The Were
wolf of Laisve”. This skit will leave 
the spectators limp from laughter 
and terror. The secbnd skit will 
again present the Scholes Street Hill 
Billies in another “laff riot” skit, 
“Censored or What Goes on in a 
Hick Town General Store”. Our re
maining program in full will appear 
in next week’s column so stop bit
ing your nails.

After 25 years of participation 
the cultural field of our progressive 
movement, it seems a shame to see a 
crowd of little over 100 guests at 
the banquet of Aido Chorus last Sun
day night at the Citizens’ Club. 
Twenty five years of willing coop
eration certainly calls for a much 
better attendance. Of course, part 
of this might be due to the fact 
that the affair was not advertised 
quite as well as it should have been. 
An anniversary of this sort should be 
played up in a big way, so that 
everyone should feel that it is his 
duty to support the chorus.

As to the banquet itself, the 
was prepared well, and there 
plenty of it, thanks to the
Deps and Yumplot, also Marie Way- 
cie, and Bill, Tony, Helen, May, 
Emily, Aldana, Mary, Hilda, Aldona, 
Frank, and others whose names I 
can’t remember.

food 
was 

Mrs.

Our second affair, which will be 
even greater than the first, is our 
mammoth “Spring Frolic” ’ Dance 
which will be held at Laisve Hall 

• May 15th. For fun, dancing and an 
all around good time this is one 
day you must remember to spend 
with the BuiLDerS. Any addition
al information will' be inserted week
ly in this column so keep watching.

The Bingo Party which we held 
last Wednesday nite was successful. 
The Party was featured by wise
cracks, laughs and tempermental 
moods. (Remember ?).

THINGS YOU OUGHT TO KNOW:

The night’s program consisted of 
Aldona Klimaitis, Lillian Chase, the 
Aido Chorus Ensemble, Aido Chorus, 
and also Constance Menkei, who ren
dered a few songs. Between the 
numbers on the program, after din
ner speeches were made. It seems 
that after dinner speaking is a tra
dition with banquet arrangers. I do 
not suppose anyone particularly 
minds hearing a speaker or two com
ment on the banquet, or make a joke 
or two, but when one speech is made 
after the other, and nothing very 
worthwhile is said, the thing becomes 
boring and really accomplishes noth
ing.

At the banquet, there were a few 
out of town people, and from what 
I'heard everyone seemed to have a 
good time, dancing to the music of

Wally Kubilius for whom yours 
truly is pinch hitting is O. K. and 
hopes to be on the job again, pron
to! You can’t keep a good man 
man down, eh, Walter ? .

Mawkby’s column is getting too 
amateurish (I think) 
spects. Put your nose 
stone Mawkby and you 
yet. (Tit for Tat, I 
like that).

Time flies—I must
next week as ever, I remain,

in many re
to the grind
may 
Play

good time, dancing to the music 
William Norris’ orchestra.

The next activity of the chorus 
the presentation of “Grigutis” 
Elizabeth, N. J. on April’ 4th. 
hearsals for the operetta are now 
going on, therefore, all chorus mem
bers should be down to each rehear
sal so as to be able to make a good 
showing. For all those who are not 
members, but would like to join, 
come down to Laisve Hall, on Friday 
evening at 8 o’clock, and you will 
be able to become a member of the

made a good cheering section. So 
why not co-operate with the chorus, 
Basketball Team, and come in to 
bounce a few notes around with the 
rest of us? Where’s your sports
manship ?

I Hats off to the new organizer, 
P. M. You showed good spirit at the 
meeting last Sunday, P. M. Carry 
on! There are many important 
things to be done and there are 
many in the chorus who are willing 
to help you.

Just about this time of year 
spring, Waterbury boasted the 
that they had three steady contri-

I butors to the Youth Section—and 
! what happened to them all ?—be
cause for about three months now 
I haven’t noticed a single article 
about oui’ fair city. Wake up all ye 
would-be correspondents.

oooOooo
And now that I’ve started this I 

shall take advantage of the opportu
nity to comment on an article that 
appeared in last week’s Youth Sec
tion written by a Shenandoahite— 
Tattler—venting his or her feelings 
against war—which, to me, seemed 
a bit grossly exaggerated.

I, myself, who as an active mem
ber of a large pacifist organization 
believe and preach pacifist princi
ples, am, at present, forced to dis
agree with this Shenandoahite.

I These boys who are going across 
' to help the Loyalists in Spain are 
far from being desirous of war—yet 
they see a strong need of help for 
the Loyalists in order to preserve 
our ideals of Democracy—because if 
the Rebel forces take over Spain 
that will be just one more step 
towards Fascist supremacy of the 
world. Surely even our friend from 
Shenandoah would not care to have 
a dictator over his or her head.

last 
fact

With facts and cracks we’ll bring 
you the latest news of the week.

Lyros Chorus sang at our United 
Lithuanian Workers Organizations’ 
concert and banquet. I’ve heard our 
chorus at its best—and at its worst. 
This was its worst. Tre group of , Dear b riends^ 
members who later gathered in a | 
corner after the concert to — 
sounded a hundred per cent 
than they did on the stage, 
tell me you were all stage struck ? 
I think the fault really lies in the 
fact that the majority of members 
show up at rehearsals but can’t seem 
to make it at any of our affairs. 
That really is an awful let down 
for those that do attend and want 
our chorus to sound good.

Soooo-brickbats to all those who 
were missing last Sunday. Red hot 
bricks for two of our prominent 
members who only came in for a 
few minutes and then left.

sing, 
better 
Pon’t

Noted at a glance—-Nellie Stalke- 
vich still going strong on the fancy 
Russian and Lithuanian dances.

Bruno Bartavic doing his damest 
to master those fancy steps— and 
with Alice Olekis as his teacher— 
need we say more?

The return of Al Sugint to his 
native haunts (the chorus). He still 
can “truck on down.”

Olga Putris always “trucking on 
down.” The reason why men should 
come to the chorus. O 
stuff’s there and it isn’t

Boy, the 
rusty.

to come—Lyros
to sing at a banquet in So.

Chorus is

A Letter from an American You th-Volunteer Fighting 
for the Spanish Government Against Fascist Invaders

miles on snowshoes before they got 
here. There are many young intel-I would have written sooner and | 

sent you my Spanish address had not Į lectuals and young workers among

1 1

*

The farewell party last Sunday for 
J. S. and T. M. was one of the sad
dest things that has ever come so 

1 close to home. Their leaving for 
that distant place and the uncer
tainty of their return impressed 
those who were present and they will 
remember it for a very long time. 
Those who remained at home should 
realize the sacrifice the two com
rades are making and do their share 

j of work for the same cause which 
those two have unselfishly sacrific
ed their time. We are proud of you 
boys and will be awaiting your vic
torious home-coming one hundred per 
cent strong. Chin Chat.

After reading the letter appear
ing in our Youth Section last week 
speaking to several of the deter
mined young men who are going 
“over there,” I can readily see that, 
indeed, they are not going across 
for “pomp and glory”—they are go
ing to help protect us of the work
ing-class of the U. 
those of Spain from 
Fascist talons.

S. as well as 
the spreading

off these boys

Worcester Sports

Thru no fault of mine, or any 
else, the tournament Scheduled 
March 20 and 21 as planned was 
called off, for there was only one 
entry, the “Aido Chorus.” It seems 
as though everyone is afraid to 
meet the 2nd District Champs even 
the Brooklyn LDS all stars. So, in 
place, we have planned to have a 
girls tournament for April 17th, 

1 dance to follow. The place and city 
will be announced later, so now it 
is up to the girls of Norwood (last 
year’s champs), Worcester, Gardner 
and Bridgewater to prepare for the 
above date and any team which will 
fail to show up will forfeit the right 
to the trophy for this season.

one 
for

a 
at

Worcester Aido Chorus runs 
Beano game every Friday nite 
29 Endicott St., All are invited. '

Rehearsals are still on Wednes
day.

J. Kižys,
* Chairman District Sports.

BuiLderS News

By MawkBy
FLASH: Last Wednesday, the LDS 

BuiLDerS had a “Bingo Party”, 
which I am sure both new and old 
members enjoyed. George U. won the 

, first prize—a box of cigarettes—and 
Theresa got a bottle of perfume and 
a kerchief as second prize.

I inquired what social activities 
the youth enjoyed best; they were of 
the unanimous opinion that the ama
teur nite was one of the best ap
preciated social functions. In con
junction with the opinions expressed, 
the Socials Comm, is planning a vau
deville night for April 7th in which 
any member can participate. So come 

amateurs!
If you 

Charles 
the lat-

on you “professional” 
Show us what you can do! 
intend to participate, let 
Kwarren know this week at 
est.

is 
in, 

Re-

I do not think it was so cold that 
W. and J. had to take the girls’ fur 
pieces and put them around their 
necks. They looked like a couple of 
eskimos.

“All Fools” social will be held at 
“Laisve” Hiall on March 31st, 8:00 
p. m. There will be dancing, amuse
ments, etc. All you “foolers” are 
invited, but don’t try to pass any 
wooden nickels or rubber candy. In 
spite of the jokes that may be play
ed on you and that you may 
on somebody else, I am sure 
all have a swell time. ’Till 
toodle-loo.

Things 
invited 
Phila. on April 4th . Also included 
in the program is the newly form
ed girl sextette of the Lyros Chorus 
under the direction of Nellie S. This 
group has what it takes. Its future 
looks bright and we hope that it will 
keep that way. Last but not least 
the LDS octette will render a few 
songs in thei? own inimitable (and 
how!) style.

Easter Sunday will be a day of 
activity at the Pildis’ home. One of 
our organizations is holding a house 
party and all chorus members and 
friends are invited.

fever laid me low. It was not a 
serious illness, but enough of a flu 
to confine me to our hospital for 
eight days. Our hospital is the for
mer residence of a Madrid gentle
man who came to this small town to 
escape the metropolis—this gentle
man is now fighting with the fas
cists.

So I’ve had the dubious pleasure of 
a long rest from ten days of ardous 
drilling and our more ardous all nite 
train rides, and have been sleeping 
between a Marquis’ sheets in his 
former palace. But I’ll be back drill
ing and learning field maneuvers in 
a few days—which will suit me O. K.

By the way, my good right eye 
had me ratted 100 per cent in ma
chine-gun aiming. So maybe when 
I get back to my squad I’ll become 
a machine gunner. We are in train
ing and will continue same for sever
al weeks. Then comes the front— 
provided all the rigid examinations 
are passed. I’m hoping I’ll make 
the grade because this is what I am 
here for. If I don’t there are all 
sorts of jobs to be done around a 
military camp.

However it looks as if it will be 
machine-gunner—from now on. The 
International Brigade, that is its va
rious sections, goes to the front for 
a week or ten days and then back 
to camp for a two weeks rest.

We were joined the other day by 
a second group from America and 
a large group of Irishmen. With the 
international composition of our 
group there are plenty of stories 
going around the barracks of life 
here in Spain, in South America, 
India and in fact every part- of the 
world. The hospital cook has served 
all over the world in the British 
army. The doctor is a Canadian who 
once was an official in the American 
Medical Association and the hospital 
orderly is from Glasgow. I’ve talk
ed with men who have been in the 
Reichswehr and in concentration 

Į camps and who now are happy to 
I have the opportunity to fight back

May 1st is the definite date set 
for our dance. Held at the Ukrai
nian Hall. We assure you a novelty 
dance.

More news next. week.
The: Sunday Nighters.. against the fascists.

Instead of sending 
with such discouraging articles—we 
should show them that we’re back 
of them 100 per cent with our fi
nancial contributions to the cause 
and undaunted spirits—we should 
give them the just praise that they 
deserve—“Three Cheers for our boys 
who are going ‘over there’.” 

oooOooo
And now, getting down to some 

local news concerning our own LDS 
and Chorus. The Vilijos Chorus, 
which has been practically broken 
up all winter, seems to be trying 
to stage a come-back with a rehear
sal to be held Thursday nite, April 
1st, at the usual place, 774 Bank 
Street. All those desirous of sing
ing are urged to present themselves 
and help make plans for the coming 
season.

Last month the chorus held elec- Were they out checking up on the 
tion of officers at its monthly meet
ing and elected Peter Bokas, or
ganizer; Beatrice Kukanskis, record
ing secretary; Edward Lucas, Fi
nancial Secretary. Also, at a more 
recent meeting Beatrice Kukanskis 
was elected delegate to the Laisve 
convention in Brooklyn, New York, 
April 10th and 11th.

oooOooo
I presume that 

cedure now would 
bit of gossip—but 
much dry, stilted,
the past few issues of the Youth 
Section written by various column
ists from Massachusetts and Brook
lyn, especially, I think it more fitting 
to comment upon this. Certainly it’s 
interesting to have a bit of gossip 
and personal material included in a 
column—but when half a page is de
voted to wondering “why so and so 
wore such a dress”—- or why “some
one didn’t come to rehearsal”—it’s 
time something was done about it. 
Include your gossip in several short, 
interesting items—but also, please 
don’t forget that we don’t know who 
B. X. or P. B. or that beautiful 
blonde is—but we do know that 
there is a 
some sort 
which we

Norwood News
wonder 
chorus

of 
says 

is heading

what A MEMBER 
means when he 
the Wind

Does he feel one
I wonder.

When we came here 'we rode with 
men from all over Europe—Czechos
lovakia, France, Italy and Germany, 
and we have two men with us who 
spent three days trying to get past 
the border patrol in the Alps. Both 
of them traveled more than fifty

I 
our 
“Gone With 
for a hurricane, 
coming on?

Gardner did not disappoint us by 
coming too late. Why were they so 
eager to go after the game and 
would not week-end with us? The 
Flashy Gardner Girls were the Win- 
nah’s.

Montello sure did give us a sur
prise by dropping in so unexpectedly.

Shenandoah Tattler

the proper pro
be to include a 
after reading so 

personal stuff in

semblance of a chorus or 
of a Youth Club about 

are anxious to hear.
A Reader.

HOLLYWOOD, Cal.,—That famous 
picture “The Story of Louis Pas
teur,” starring Paul Muni, will be 
shown annually to countless thou
sands of New York high school 
children to teach them “the unself
ishness of the genuine scientist and 
his devotion to human welfare.”

This became known with the •ac
ceptance by F. Trubee Davison, Pre
sident of the American Museum of 
Natural History, New York City, of 
a print; of the film.

*NOTE:—one for me—I made you 
look down. It takes place on May 
2nd 1937, in Labor. Lyceum, Tickets 
being sold in Laisve and by inno
cent looking persons who 
tickets in their pockets, and 
fore designs upon you.

blonde that they write about?
Worcester gave us a greater sur

prise when one, two, three, four, 
five, six of them walked in. Too bad 
you got lost on the way out. Shorty, 
since when has Helen’s house been 
moved to Canton?

Many thanks to Paul M. from 
Worcester who made the coffee for 
us, and washed dishes in double 
quick time. You’ll make a good wife 
some day. Or have you signed up 
to the B.S.O.B.S.?

Many? thanks to Vinnie Grub for 
refereeing the last healf of the Girl’s 
Basketball Came. Glad you did not 
come the first half' is what Gardner 
maybe is thinking.

Many thanks to Jos Netzel for 
wiping dishes.
.And now may I thank Shorty for 

drinking 9 (nine) cups of Worcester 
made coffee, less 9 (nine) teaspoons 
of sugar.
Shorty ?

It is too bad that the Norwood 
boys won’t use their “lily white” 
hands to help the girls at anyone of 
the chorus affairs. Shame on you 
for making the out-of-town boys do 
your work.

Maybe Frank will not wear sus
penders to chorus rehearsals any
more. Apparently the girls have 
found out that they serve as a good 
brake. An ever ready one too. Dur
ing a basketball scrimage, when 
they are about to fall, get a hold 
of Frank’s suspender and then try 
and fall.

We were very sorry to hear about 
Vinnie and Nellie Grub’s father. All 
the sympathy of the Norwood L.L.R. 
Chorus is with you.

Most people get out of a car with 
the feet first. Worcester seems to 
find It quicker to get out head first. 
Now may I ask which is best. The 
only way to find out is to try it.

Gone With the Wind.

Finnish everythin’, eh,

DETROIT, Mich.-(YNS)—A young 
Waitress at the Statler Hotel chose 
an unusual place to sit down when 
strikes paralyzed the hotel. She 
was found by a reporter literally up 
to her elbows in a tub of caviar.

1 Well, I certainly did guess correct
ly when I said that I’d be criticized 

j for writing last week’s article. But 
what’s a little criticism now and 
then? It makes writing more inter
esting and fills one with greater am
bition to become a worthy person. 
Or in other words, it is just like 
taking part in a debate where one 
may express his ideas fręely and at 
the same time have his mind arous
ed to reason whether the other fel
lows viewpoint • is more advanta
geous than his own. That is why 
I don’t let criticisms hurt me so very 
much. I would like to write on the 
same subject again but I was asked 
not to and since it was a person who 
is highly respected by me, I will 
keep silent. This week I shall write 
a little about our chorus.

----- 0—0-----
We are ready to air our vocal 

cords on March 29th at Minersville, 
Penna., and hope that the public 
will be more than satisfied with our 
program. It seems that after hav
ing a “double-shift” rehearsal on 
Sunday nite, we should be able to 
warble like birds. We even learned 
another new song in those extra 
hours and that really and truly is 
some feat for our chorus. I won
der if spring has anything to do 
with that, choristers ?

----- 0—0-----
Here is another surprise.

Chorus has finally decided to hold 
a “Spring Dance” or maybe I should 
say a “Springy Dance” because the 
people here Certainly go wild when 
they hear music. The night set 
aside for the dance is May 1st. I’ll 
know more about*it next week.

“Tattler”.

us.
I was particularly interested in 

talking with the English, Irish, 
Welsh and Scots. Those accents, 
them brogues. Recently we held a 
Lenin memorial meeting at which a 
very young Irishman gave a’ bril
liant analysis of conditions past and 
present in Ireland. The Irish, even 
the radicals, don’t get along very 
well with the English because of the 
centuries of .ill feeling between them. 
But they are all learning fast. It 
certainly'is interesting to 
lowdown on Europe in this 
way.

We paraded in Barcelona 
a big reception from the people. In
cidentally, if I haven’t told you yet, 
I’m in the Lincoln Brigade. Every- 
where in Spain there are swell post
ers which call the people to increase 
production, volunteer for service and 
generally aid the fight against the 
fascists. In one street in Barcelona 
we saw at least one hundred differ
ent ones and more than a thousand 
in all.

We 
about 
place 
sand 
With 
keepers everyone xyorked the land 
for the blooming Marquis and were 
kept in the most horrible poverty 
and-ignorance.

The people who have only recent
ly become independent, thinking, be- <1 ? 
ings are learning rapidly. There are 
as yet no newspapers, no hospitals, 
no bath-houses—nothing of that sort. 
But there are radios in the club 
rooms requisitioned by the Popular 
Front and used by the various trade 
unions and political parties. Every 
evening groups of Spanish men 
gather around to hear the news. I . 
hear English broadcasts and news 
from’ all over Europe.

The people show bitter signs of 
their former poverty. But Spain is 
a very rich country, having unex- 
ploitęd oil, copper, iron and coal, as 
well as a soil which can grow every
thing from wheat to coffee td cot- 
haVvnAnd when this battle is over it 
will come to the forefront in a very 
short time. I forgot to mention that 
the land in this section has been di
vided and each peasant and his 
family now have their own little 
farm. '

The people in the town are very ( 
swell and have taken very kindly to 
the American boys. The Popular 
Front Committee which governs the 
town, looks after us and provides us 
with everything we need. Things 
which they themselves haven’t touch- .« m; 
ed they freely offer us. The town 
used to be in the hands of the Fas
cists but the International Brigade 
drove them out.

Well, this letter is already too 
long.

get the 
intimate

and got

are now located in a town of 
five thousand people. The 

reeks with evidence of a thou- 
years of feudal oppression, 
the exception of a few store-

Regards to all.

Newark Bitts

J *4
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Lyros

In this season of prize-giving and 
laurel-wreathing, Cecil B. deMille 
comes out with his choice of the 
best “bit player,” who most effect
ively stole the show from the stars. 
It is Reginald Gardner, who scored 
magnificently as the caricatured 
maestro in “Bom to Dance.” In his 
choice, deMille concurs with most of 
the progressive critics.

Patient: I want a 
tee'th pulled.

Doctor: Sorry, but 
throat specialist.

Patient: They are
throat. I just had a fight.

couple of

3

•o? .

don’t believe it—the internes
Anita

I 
can’t be as bad as all that. 
Tolun has recently returned to her 
home after an appendectomy at the 
Presbyterian Hospital. Good health 
to you in a steady and speedy re
covery. There’s no place like home, •» 
is there Anita?

A belated birthday wish to Al 
Dobinis who has passed another ‘ 
milestone, or something, the Tues
day! of March 16th—many returns 
of t*he day Al.

The Sietyno Chorus has taken an
other big step forward—they have 
issued dues cards. No more chisel
ing you copper snitchers.

Let’s make a permanent home for 
the LDS trophy. Your organizers 
have been chosen and this is to re-, 
mind you that the drive is on and i 
that this is our drive and not the 
organizers’ alone. Remember your 
vows to help these organizers!

Your “sacrifice” J. J. G. was done 
quite well. Let’s have more of them.

I’m sure the operatic concert of 
the Met. Opera was enjoyed by all, 
especially those who went. So stand-' 
ing room isn’t good enough for Mil
dred and Johnnie—we all can’t be' 
lucky.

Here’s 
eggs but

hoping you have enough. 
not too many.

LDS

FOR BOYS ONLY

—Walter.

Jrs.

upperAre you a heart-breaker 
divine ? Thank your lucky stars (or 
mother) you are 20 in 1987 and not 
1924 in Lithuania. (P. S. upon read- ,. 
ing Gertrude Stein). •'

Discontinue this vile amusement . 
(not Gertrude Stein, dear boy) or 
suffer the consequences as will “Jau
nas” in “Iš Meilės”.

a

down mytoo, so

Play 
we’ll 
then,

have 
there-

I am a
improve 

game

until
Bill. | Aido Chorus.
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Gera Orkestrą Šokiams

Tel. Virginia 7-4499
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GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
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Ketvirtadien., Kovo 25,1937

Tarasov-Rodinov Verte D. M. šolomskas

PASKUTINIS CARAS
(Tąsa)

Ir išdidūs Aničkovo tilto marmoriniai ar
kliai dabar atrodė kitokiais.

Ant tilto minios susikimšimas, mane ir 
gfrupę darbininkų prispaudė prie pat už
tvaro.

—Parūkysime!—sako vienas darbinin
kas. Jis išsitraukė tabako, o kitas po- 
pieros—rūkome. Diktas laivas pūkščia 
upėj. Iš lede prošvaisčių kyla garas.

—Aha, poneli, eisime su mumis!—ir ša-- 
le tilto trys caro policininkai pagriebė už 
rankų išsiskutusį žmogų. Bet čia jų bū
ta ne tik trijų! Jiems į pagelbą, prilai
kydamas kardą, bėga policijos nuovadas, 
tvirtai susijuosęs sidabriniu diržu, taba- 
luojasi revolverio raikštis. Kokis tai po
nas, akiniuotas, juodai gražiai apsiren
gęs, bėga greta policijos nuovado ir ką 
tai jam kužda. Iš vieno namo vartų iš
sivertė apie 10 policininkų.

—Draugai!—sušuko policijos sugrieb
tas žmogus, bet policininkai pasiskubino 
užimti jam bumą.

—Draugai, į pagelbą!—sušuko vienas 
darbininkas mesdamas cigaretą.—Drau
gai, gelbėkime iš policijos nagų draugą!

Vienų kartu visa grupė puolė ant poli
cijos. Galingos darbininkų rankos nu
tvėrė policininkus už rankų ir pečių. 
Areštuotas išsisuko iš policininkų ir nė
rė į minią. Nusigandę policininkai ne
vykusiai ginasi ir skubinasi į kiemą. Po
licijos nuovadas taipgi skubina pabėgti, 
jis bėga pro mane ir be pertraukos švil
pia.

—Ak, niekšas!—puolė galvon mintis ir 
pastačiau jam koją. Jis suklupo, vienok 
greitai ir vėl ant kojų pašoko. Bet, kaip 
bičių spiečius, apspito jį darbininkai.

i Daugelis galingų rankų pagriebė polici- 
į jos nuovadą, kumščiai krito į galvą, šo- 
r nūs.

—Muškite faraonus!
•x Policijos nuovado švininės akys apim

tos mirtinos baimės, kepurė numušta, 
plaukai sudraikyti, antpetys nuplėštos, 
kalnierius perplėštas, veidas ir ūsai kru-* 
vini. Jis gyvuliškai blaškosi, ginasi, 
spjaudosi.

—Užteks, užteks, užteks tam niekšui! 
—kas tai nuramino minią.

į—Draugai, meskite jį į Fontanką, tai 
budelis, faraonas!—kas tai sušuko mi
nioj.

—Į Fontanką!.., Į Fontanką!—palai-

SI fe

—I r ontanKą i.., į r ontanKą i—palai
ke kiti ir štai jau policijos nuovadas iš
mestas už tilto krinta žemyn. Šimtai 
žmonių pasilenkė už tilto krašto pažin

ti. . v.
—Dar gyvas, niekšas! Žiūrėk, žiūrėk 
aužia.

N. S. Pittsburgh, Pa
Ispanijos jaunuolių delegaci- 

Įnašinis mitingas puikiai 
asisekė. Aukų ant yietos su- 

a virš tūkstančio dolerių.
Reikia pasakyti, kad tų jau- 
olių energija ir pasiryžimas 
ai nustebino Pittsburgho 

darbininkus. Jauna Raudonojo 
Vžiaus ligoninės slaugė, 
metų mergaitė, pasakė re- 

liucionišką prakalbą. Baig- 
ma .pareiškė, kad geriaus 
vati ir kovoje pralieti krau- 
už darbininkų demokratiją, 

visą gyvenimą ant ke- 
lūpoti po fašizmo jungu.

pareiškimą palydėjo 
psmingi aplodismentai.

Antras kalbėjo jaunas vai- 
, katalikų draugijos sek
us. Sveikino Pittsburgho 

rbijiinkus. Savo kalboje už- 
o, kad fašizmas nelaimės 

mijoje. Sako: Mūsų laimė- 
yra jūsų laimėjimas, 

ų pralaimėjimas yra jūsų 
ilaimėjimas.
spanijos ir kitų šalių darbi- 

ų solidarumas nusuks fa- 
ui galvą, čia reikia ame- 

ių darbininkų paramos— 
užių ir maisto. Aš aukoju 

- savęs $5 ir atsišaukiu var- 
Ispanijos jaunuolių į kitus 

tą patį. Paremkime Is- 
liaudies frontą, kol

Aš greitai perėjau į antrą pusę Nevs- 
ko Prospekto. Raudonoji vėliava plau
kia priešakyj. Žmonės dainuoja drąsiai 
jr galingai. Plaukia “Varšaviankos” 
aidai:

Drąsiai raudonąją vėliavą kelkim,
Nors priešų gaujos vien kaukia prieš mus, 
Nors mus tesmaugia ir kenčiame alkį, 
Nors nežinom rytojus ką duos. 
Kelkime vėliavą darbo žmonijos— 
Ženklą kovos ir minių sukilimo, 
ženklą galingos kovos prieš vergiją, 
Už pasaulinės taikos įvykdymą.- 
Garsioji daina blaškosi tarp mūrų,

simųšdinėja į juos ir tartum į tūkstan
čius gabalėlių subyrėjus aidė j a, sukasi, 
plaukia.

Į kovą narsią 
Šventą ir teisią 
žengkim pirmyn! 
Darbininkų minia!

—Ura!.. Ura!—aidė j a balsai įš užpa
kalinių kolonų. Dešinėj, ant Troickos 
kampo, prie Filipovo valgyklos, darbinin
kai daužosi į geležinius vartus ir šaukia:

—Atidaryk!... Tau, niekše, sakome, 
atidaryk!.. Atidaryk, nes galvą nusuk
sime!

Čia paprastai būdavo visokių turčių. 
Sargas drebančiomis rankomis atidaro 
iškilmingus geležinius vartus...
—O kur faraonai?

—Slaptai išbėgiojo. Namas didelis, ar
gi juos ir surasi. Senai prie to rengėsi.

Nevskio Prospekte judėjimas, tartum 
katile kunkuliuoja. Garsiai plaukia 
“Marsalietės aidai:

Atsisakom nuo senojo svieto, 
Apsivalom nuo jojo purvų; 
Despotizmo nekenčiame kieto 
Ir kraujuotų jo sostų senų.

Bet ir vėl kokis tai sulaikymas.
—Kazokus pirmyn!... Praleiskite ka

zokus pirmyn!—girdisi komanda.
Kazokai priešakyje su ofięierium po- 

valiai, eile išjoja pirmyn. Iš užpakalio 
minia plaukia, grūdasi, o priešakyj už
sikimšimas. Aš palipėjaii augštyn ir lai
kausi už geležinio stulpo po Palkinskio 
valgykla. Matau: iš šalies, balnuose 
girgždėdami, dvejomis eilėmis, raiti lekia 
link mūs žandarai iš Liteinyj Prospekto. 
Leib-Gvardijos pulko oficierius arcavoja 
priešakyj jų.... Oficierius pasisuko šo
nų į žandarus, išsitraukė kardą ir suka 
jųom virš savo galvos. Žandarai nusiėmė 
nuo pečių šautuvus. Šaltis perėjo per kū
ną, pirštai pradėjo drebėti prie geležies 
stulpo.

(Bus daugiau)

dar nėra vėlu. Aukokime dole
rį, kitą pagal išgalės.

Literatūros 
gavimą 
vajaus 
Metinė

Dabar eina Amerikos Lietu
vių Darbininkų 
Draugijos vajus už 
naujų narių. Įstojimo 
metu nereikia mokėti, 
mokestis tiktai $1.50.

Brangūs broliai ir seserys, 
mūsų vieta šioje organizacijo
je. Mūsų draugija leidžia 
moksliškas knygas ir duoda 
nariams veltui, išleidžia ko
kias dvi knygas į metus. Lei
džia mokslišką žurnalą “švie
są” kas trys mėnesiai. Nariai 
irgi gauna veltui.

ALDLD 87 kp. susirinkimai 
būna pirmos subatos vakare 
kiekvieno mėnesio. Prasideda 
8 vai. vakare, po num. 1322 
Reedsdale St., N. S. Pitts
burgh, Pa.

Visi draugas if draugai, ku
rie dar nesate draugijos na
riais, kviečiami ateiti ir prisi
rašyti, Pereitame susirinkime 
prisirašė 6 nauji nariai ir dau
gelis senų pasimokėjo metines 
mokestis.

87 Kp. Rast. P, J. Martin.

Maskva* — Sovietai atlei
džia grūdų mokesčius vals- 
tiečiariis tose vietose, kurios 
pernai nukentėjo nuo saus
ros.

So. Bend, Ind

Drg. Misevičius b’uvo dar 
jaunas ir tvirtai subudavotas? 
bet sunkūs darbai, ilgos darbo 
valandos, skubos sistema su
puvusiam kapitalistiniam su
rėdyme pakirto sveikatą ir 19 
d. sausio, 1937 m. mirė.

Paliko dideliam nuliūdime 
savo gyvenimo draugę, dukte
rį ir podukrą.

Ilsėkis drauge, o mes dirbsi
me jūsų užbrieštą darbą iki 
galutino laimėjimo.

Antanas Jakinskas.

Honolulu, Hawaii. — Lai
vu “Malolo” grįžta į Jungti
nes Valstijas amerikone la
kūnė Amelia Earhart, sudu
žus jos lėktuvui “Lockheed- 
Electrai.” Su ja plaukia na
mo ir Amelijos trys pagelbi- 
ninkai: kapitonas H. Man- > 
ning, technikas P. Mantz ir 
lakūnas Fr. Noonan.

Sykį nepavykus pradėtai 
oro kelionei • aplink žemės 
skritulį, Amelia Earhart 
rengiasi naujam žygiui.

Washington. — Fašistinis 
kongresmanas Dies renka 
šalininkus savo biliui, rei
kalaujančiam deportuot iš 
Amerikos tūkstančius atei
vių kaipo “kriminalistų,” 
prie kurių jis priskaito ir 
veiklius unijistus, streikie- 
rius ir komunistus.

Smūgis Industrinių Unijų 
Priešams

Washington, kovo 22. — 
Massachusetts, New Jersey 
ir Philadelphijos lokalai 
Amerikos Darbo Federaci
jos atmeta jos vadų įsaky
mą išmest iš miestų ir vals
tijų centrų delegatus, prita
riančius Industrinių Unijų 
Organizavimo Komitetui.

Darbininkai ir Draugijos
Kovo 18 d., 1937 m., lygiai 

du mėnesiai kaip ALDLD 35 
kp. neteko Jabaį mylimo, ener
gingo ir nenuilstančio darbi-: 
ninkiškam judėjime darbuoto-1 
jo, drg, M. Misevičiaus. Jisai 
buvo ALDLD 35 kp. nariu nuo 
pat įsisteigimo. Taipogi buvo 
Komunistų Partijoj nariu. 
1923 m. man pribuvus į So. 
Bend, Ind., į kelintą dieną te
ko susipažinti su tuo draugu, 
ir per 13 metų dirbom naudin
gą darbą labai sutartinai.

Drg. Misevičius buvo sava
mokslis, mažai galėjo rašyt, 
bet skaitė gerai raštą iy dru- 
ką. Per man žinomus 13 m. 
drg. neapleido ALDLD bei ki
tų darbipinkiškų draugijų bei 
organizacijų, susirinkimų bei 
parengimų. Parengimuose bu
vo kiekvienam komitete arba 
dirbo kokį darbą, jper pasku
tinius pora metų sirgo, bet ir 
sirgdamas darbavosi. Taipogi 
draugas daug prisidėjo su au
komis politiniams kaliniams, 
streikieriams, Komunistų Par
tijai, darbininkų dienraščiam 
“Vilniai”, ^Laisvei”, “Daily 
Worker” ir tt.

buvo “Laisvės” 
ir “Vilnies” šėri-

Taipogi 
skaitytojas 
ninkas.

Wilkes-Barre Apielinkės Atydai
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 12-tas Apskr. rengia

KONCERTĄ IR SOKIUS
Bus Trečiadienį, 31 Kovo-March

WORKERS CIRCLE HALL
69 S. Hancock Street Wilkes-Barre, Pa.

PRADŽIA 7-TĄ V AL. VAKARO. ĮŽANGA 50c

Valuku Grupė Duos Žymią Dali Programos Šiame Parengime
Dainuos Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa., vadovaujamas Dorothy 

Zdaniūtės-Judzentavičienės.
Taipgi dainuos Wyomingo Merginų Oktetas.

Visi Wilkes-Barre ir Scranton apielinkių apšvietą mylinti lietuviai privalo 
dalyvauti šiame parengime ir paremti savo dienraštį. Tuom pat kartu turėsite 
sau puikaus pasitenkinimo koncertu ir pasimatysite su daugeliu savo pažįsta
mų iš visos apielinkės.

(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVĖ. 

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

Taiso dantis be skausmų ir už 
labai žemų kainų.

1623 N, 7th Street
PHILADELPHIA, PA.

*

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Paraamdan automobilius veatuTČM, 
parėm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygių jau mažąi tūrių, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

LIETUVIŠKAS

KVIETK1NINKAS
Spring Forest Greenhouse

48 Mygatt Street
BINGHAMTON, N. Y.
Velykos Negali Būti Be 

KVIETKŲ
Turime didelį pasirinkimą Lelijų, 
Tuliponų, Hyaciųtų, Hayderange 

ir Ozelijų
Skintų Rožių, Carnations, Snap 

Dragon ir Sweet Peas
Užkviečiame Lietuvius ir Lietu
vaites iš Binghamtono, Johnson 
City ir Endicott. Priimame užsa

kymus per telefoną.
Jūsų patarnautojai,
J. VAICEKAUSKAI.

Telefonas No. 25879.
.■ ------------------------------- .

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galinąa pirkti vaistus daug 

prieinarpęsne kaipa, negu kitur dabartiniu laiku.
! , A. M, KISHON, Aptickorius Savininkas
! 8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

SAVO SVEIKATOS LABUI llANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

PuįHiausjąs garas, rusišlęąs ir turkiškas garinįs kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezeniŠku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Motęrįmp pirmadieniais jr Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DBA IR NAKTĮ

Vyrąms Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadipniąis, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Pa r samda u automobilius

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

BROOKLYN LABOR LYCElffiį
DARBININKU IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OEp

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N, Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BERN. J. SHAWKON1S
(AšAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

I T-

423 Metropolitan Avė. 
. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyh, N. Y
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Įvairios Cleveland© Žinios
Apvienytos* Automobilių Uni

jos Tarimai; Darbininkai 
Laimi; White Motor Co. 
Pelnas; Karpiaus Apdūmo
jimai ir Neteisybes.
Jau trumpai minėjau apie 

Apvienytos Automobilių Dar
bininkų unijos nacionalio ko
miteto posėdžių svarstytus 
klausimus ir tarimus. Dadėti 
turiu, kad paskutinėje sesijo
je nutarta gelbėti ir padėti vi
som neunijinėm grupėm orga
nizuotis į uniją. Ir kartu pa- 
briežiama, kad jokia klika iš 

r ADF. nebus imama CIO ' glo- 
* b on.

Nutarta tuojaus pradėti or
ganizavimo vajų šešiose stam
biose orlaivių išdirbystese ir 
vystyti jį tol, kol visa orlaivių 
industrija nebus suorganizuo
ta. Kitas svarbus tarimas, tai 
A. A. D. unija imsis įsteigti 
kliniką-laboratoriją, tyrimui ir 
gydymui ligų, paeinančių iš 
automobilių išdirbystės. Re
miantis teknikiniais tyrinėji
mais, manoma pastoti kelią 
plaučių ligoms, kaip džiovai, 
silicosis ir kitom.

Tai bus pirma unija, kuri 
rūpinsis darbininkų sveikatos 

w apsaugojimo reikalu. Pirmoji 
klinika bus įkurta Detroite, vė- 
liaus ir kitose šakose šios iš
dirbystės.

geresnės, kaip abelnai kitur, o 
visgi geras pelnas lieka ir 
kompanijai.

Karpius paskutiniame savo 
gazietos num. apgailestauja, 
kad “Fisher Body darbininkai 
per 6 savaites streiko nuosto- 
jo $1,800,000 algomis.” Ir da
bar imsią “pusantrų metų ati
dirbti tą nuostolį tais iškovo
tais 5c daugiau.” Tai tikra 
fašistėlio rauda. Bet kodėl 
Karpius nesurokuoja, kiek 
kartų F. B. darbininkai po 3-6 
mėnesius nėra dirbę laike pas
tarųjų 6-7 metų? Karpiau, su- 
rokuok, kiek čia darbininkai 
nustojo algomis? Lauksime!

M-ka.

Paterson, N. J.

mėnesių už užmušimą žmo
gaus John Young, šis atsitiki
mas buvo toks: Robert Allen, 
girtas važiuodamas automobi- 
lium užvažiavo ant šaligatvio 
ir užmušė John Young, 60 metų
senelį. J. Matačiunas.

Pavarytas iš Komunistų Ko
miteto, kad Nemimaskavo 
Prieš-Sovietinių Gaivalų

Jane Wyatt sako:
"Luckies yra lengvas užsirūkymas, kuri mano gerkle

550 trokų valdytojų ir ver- 
aųzių darbininkų laimėjo dvie
jų savaičių streiką del pakėli
mo algų ir kitų pagerinimų. 
Trokmenai laimėjo pirmais 
metais, 87 centus ir pusę; an
trais — 90c valandai; vidaus 
darbininkai: 75c ir 85c valan
dai. Abelnai imant pakėlimas 
siekia 15%.

Structural Iron Workers, 
kurie streikavo prie Republic 
Steel Co. statomo $15,000,000 
naujo “rolling mill,” privertė 
jų algas pakelti nuo $55 iki 

• $70 savaitei. Tų darbininkų 
darbas yra pavojingas. Strei- 

fc kavo 175 darbininkai.

1,600 National Acme Co. 
gavo algas pakelti. Dieninės 
pakaitos po 5c, o naktinės — 
8c. valandai, čion darbininkai 
yra susiorganizavę į Mecha
nics Educational Society loka
lų 19. Šis skyrius Fisher Bo
dy streiką rėmė po $100 sa
vaitėj. Kompanija pakėlė al
gas šiem kovingiem darbinin
kam ir be streiko.

Šiomis dienomis White Mo
tor Co. prez. Black paskelbė, 
kad 1936 metai šiai kompani
jai buvę geriausi nuo 1929. 

f Apie šiuos jis prideda, kad 
būsią dar geresni. Apie milio- 
ną dol. padėjus atsargai ir plė
timui išdirbystės, likus šėrinin- 
kams didelė suma, būtent 
$681,628. čia darbininkai yra 
organizuoti 100% į Apvienytą 
Automobilių Uniją. Algos jų

Laisvoji Sakykla
Gerbiamoji Redakcija!

Jūsų redaguojamame laik
raštyje, pereitų metų rugpjū
čio mėn. laidoje, tilpo pažemi
nančio turinio kun. M. Valad- 
ką koresporidencija. šiuomi 

* mano raštu atšaukiu visa tai, 
kas buvo kalbėta Scrantų Tau
tiškos Parapijos varde ir pa
reiškiu, kad kun. M. Valadka 
niekad neturėjo noro mūsų pa
rapiją apgauti ir jis jai nie
kuo nebuvo ir nėra kaltas. Vi
si tie gandai, reikia manyti, 
buvo blogos valios žmogaus 
paleisti ir jie su teisybe jokio 
pagrindo neturi, kas liečia mū
sų Scrantų Tautišką Parapiją.

Kun. M. Valadka yra mūsų 
Tautiškos Parapijos Klebonas 
šiandien Scrantone ir su mu
mis dirba sąžiningai.

Scrantų Tautiškos Bažnyčios 
* Komiteto vardu,

Alex Ąukscunas, 
Parapijos sekr.

Įvairumai

čia randasi Pacific Slipper 
Kompanija, Clifton, N. J. .Šia
me fabrike dirba apie trys 
Šimtai darbininkų. Fabriko sa
vininkas yra Isaac Tolman. Jis 
nesvietiškai darbininkus išnau
doja. Tad darbininkai, nepa- 
kęsdami sąlygų, susiorganiza
vo į uniją, apskelbdami sėdė
jimo streiką. Mat, ponas L T. 
manė, kad darbininkus ir ant 
toliaus išnaudos kaip išnaudo
jo. Kada darbininkai paskel
bė sėdėjimo streiką, tai kom- 
panas paskelbė savo statemen- 
tą, girdi, kas galėjo tikėtis, 
kacį, mano darbininkai tą pa
darys. Aš jiems gerą uždarbį 
mokėjau! Atrodo, koks tas po
nas geras, mielaširdingas del 
darbininkų!

Bet kada darbininkai pada
rė savo pareiškimą, tai pasiro
dė, kad jie dirbdavo po 14-16 
valandų į dieną (šiftą), arba 
70 valandų į savaitę. O uždar
bis buvo nuo $2.85 iki $16 sa
vaitei. Viena mergina turėjo 
išdirbus 72 valandas, o gavo 
tik $2.85. Tai matome labai 
aiškiai, kaip darbininkai buvo 
nesvietiškai išnaudojami.

Pacific Slipper Kompanija 
iš karto manė, kad pabaugins 
streikierius, kurių 75 pasiliko 
sėdėti -fabrike ir įsakė pečku- 
riui uždaryti šilumą. Manė, 
kad streikieriai apleis fabriką 
ir jis galės pradėti dirbti su 
skebais. Bet streikieriai pareiš
kė, kad tol mes sėdėsime, kol 
savo reikalavimus laimėsime. 
Tada ponas I. T. pamatė, kad 
jau ne juokai. Tada liepė peč- 
kuriui atsukti šilumą.

Darbininkai reikalauja 8 va
landų darbo dienos ir 25% 
pakėlimo uždarbio, pagerini
mo sanitarinių sąlygų fabrike 
ir pripažinimo unijos. Tas po
nas labai išsigando ir pareiš
kė, kad jeigu jam reikės šiuos 
reikalavimus išpildyti, tai jis 
liks pamišėliu, girdi, išvažiuo
ju, kur mano akys mato. Bet 
ponas to nedarė, niekur nebė
go ir nesukreizavojo.

Kovo 18 d. šaukė unijos 
komitetą, kad kaip nors susi
taikyti. Jis, girdi, sutiktų rei
kalavimus išpildyti, jeigu 
streikieriai apleistų fabriką. 
Tada streikieriai pasitarę su 
unijos viršininkais ir sutiko ap
leisti fabriką.

Pasirodo, kad streikas yra 
dalinai laimėtas. Neužilgo su
silauksime daugiaus sėdėjimo 
streikų šioj apylinkėj, šiam 
streikui vadovauja Boot and 
Shoe Workers unija. Organi
zatorius Lorette Gordon.

Nelaimėj tapo užmušta du 
vyrai iŠ Patersono, Minor 
Brown ir Joseph Boris. Užsi
mušė automobiliams susidau
žius. Nelaimė atsitiko kovo 19 
d., ant Route No. 2, Wald
wick, N. J. J. Boris yra lietu
vis, plačiai žinomas Patersone.

Minor Brown ant vietos už
muštas, o J, Boris mirė Hack
ensack Hospital. Gaila jauno 
vyruko.

Oakland čyfas Robert Allen 
nuteistas kalėjiman ant šešių

Kijev.—Sovietų Komunis
tų Partijos komitetas Kije
ve pavarė savo ligšiolinį se
kretorių Postiševą todėl, 
kad jis nenumaskavo Parti
jos priešų, įsiskverbusių į 
atsakomingas vietas sovieti
nėj Ukrainoj.

Hitleris Nuremberge atvi
rai pageidavo Ukrainos. So
vietai turi ypač žiūrėti, kad 
jis nerastų sau talkininkų 
atsakomingose vietose tame 
krašte.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

Plymoutho Laisvij kapų korporaci
jos susirinkimas įvyks 28-tą kovo 
(March), 7 vai. vakare, 139 So. Main 
St., Wilkes Barre, Pa. (Viršuj Or- 
pheum teatro). Visi nariai stengkitėę 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptart, išgirsite daug naujo 
iš kapų komiteto.

Draugai, turime budėt, nes kelios 
ypatos nori pasiglemžt kapus—sau, 
tad budėkime, kol dar nevėlu. Atei
dami pasiimkit “ditus” su savim.

Kapų pirm. M. Kalauskas. 
Kasierius A. Valinčius.

(71-72)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5-tos kuopos ir Ljet. Kom. 

Frakcijos mitingas įvyks šeštadienį, 
27 d. kovo, kaip 6:30 vai. vak. šiame 
mitinge dalyvaus ir drg. V. Andrulis, 
kuris duos svarbius pranešimus iš 
mūsų judėjimo. Susirinkimas įvyks 
Liet. Svet., 180 New York Avė.

(71-72)

PHILADELPHIA, PA.
Politinių kalinių naudai yra ren

giamas bazaras, kuris įvyks balan
džio 2-rą ir 3-čią dd., Broad Street 
Mansion, Broad ir Girard Ave. Taigi 
organizącįjos, kurios išrinko ^ornisi- 
jas, prašome stengtis kiek galint su
rinkti daiktų ir pinigų del bazaro, 
nes jau daug laiko neturime. — Ko
misija. (71-72)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

“Laisvės” Banketo Maisto Komisi
jos ir programos garsinimų atsibus 
susirinkimas 26 d. kovo, Liaudies
Name, 8 vai. vak. Visi suneškit gar
sinimus del programos, nes siųsim į 
spaudą. Masinis susirinkimas visų 
organizacijų narių šios apielinkes 
bus 4 d. balandžio. — V. K. Valdyba.

(71-72)

ELIZABETH, N. J.
Šį ketvirtadienį, 25 d. kovo (Mąrch) 

8 vai. vak. įvyks didžiulis masinis 
mitingas atvykusioms jaunuoliams iš 
Ispanijos, kurie supažindins susirin
kusius apie Ispanijos padėtį. Kalbės 
Eugenio Smaz, Luis Simarro, Mario 
Simarro. Pirmininkaus Reverendas 
J. T. Wright. Vieta Scott Hall, 32 
West Scott St., šalę City Hall. Kvie
čiami dalyvauti visi. — Kom.

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. rengia 

Velykų balių, kovo 28 d., kaip 6 
vai. vak., 29 Endicott St. Prašome 
visus dalyvauti šiame baliuje ir pra
leisti linksmai laiką. Įžanga tik 25c. 
Rengėjai. (71-72)

DETROIT, MICH.
Komunistų Partijos 3 sekcijos pa

rengime (West Side) bus suvaidinta 
puikus veikalas. Apart veikalo, pro
gramoje bus ir kiti pamarginimai. 
šokiams grieš gera orkestrą. W. W. 
Wainston, distrikto org. aiškins ką 
reiškia “Sit Down” streikai. Tikietai 
išanksto 35c, prie durų 40c. Parengi
mas įvyks kovo 27 d., 8 vai. vak. po 
num. 4959 Martin St. Lietuviai dar- 
bininkąi malonėkite atsilankyt ir pa
remti K. P. — P. Žemaitis.

(71-72)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo-ĮMa;rck 25 d. įvyks Paryžiaus 

Komunos paminėjimas, Boslover Hali, 
701 Pine St. Pradžia 8 vai. vak. Kal
bės Davis Lewinson, sugrįžęs iš Bra
ziluos, jis pasakys ką fašistai ten 
daro ir taipgi kalbąs vienas draugas, 
kuris buvo Ispanijoje. Jis aiškins ką 
jis mat® Ispanijoj. Apart kalbėtojų 
bus ir graži programa. Prašome vi
sus skaitlingai dalyvauti šiame pami
nėjime. —r Komisija. (70-71)

užgiria ir mano skonis mėgsta
“Pirmu kartu aš pasirinkau Luckies 
apie penkiata metų atgal, nes paste
bėjau, jog kitų artistų ir artisčių jie 
matomai buvo labiausiai mėgiami. 
Luckies man taip labai patiko, jog 
nuo to laiko aš juos ir rūkau. Nau
jajam paveiksle, ‘Lost Horizon9, ku
riame aš su Ronald Colman buvau 
vadovaujanti lošėja, filmą tęsėsi 
36,000 pėdų — beveik 7 mailes ilgio 
— kol ji buvo tinkamai sutrumpinta. 
Iš to galima įsivaizduoti, kiek čia 
buvo darbo ir kokį apsunkinimą tas 
suteikė mano gerklei. Aš jaučiu, jog 
Luckies yra nepakeičiamais artistei 
cigaretais. Jie yra lengvu užsirū- 
kymu, kurį mano gerklė užgiria ir 
mano skonis labiausiai mėgsta."

IVeseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Wyatt, 
kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies, yra malonūs gerklei.

DABAR LOŠIANTI NAUJOJ COLUMBIA 
FILMO J “LOST HORIZON”

PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINE”

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ knitėjimus—prieš kosulį
Copyright IMT. Tho American Tobacco Compoar

labai daug svarbių dalykų, šis mo
mentas labai svarbus, taigi mūsų vi
sų pareiga organizuotis, kad geriau 
galėtume 'pastot kelią visokiem pa
razitam. — Org. (70-71)

PITTSBURGH, PA.
Ekstra!

Krutami paveikslai bus rodomi apie 
Ispanijos liaudiečių kovas, 27 d. ko
vo. Policija nepavelino rodyt 12-tą d. 
kovo, dabar bus rodoma visą savai
tę. Kiekvienas paimkite šį atydon ir 
pamątykit šituos aistrius, baisius 
darbus Ispanijoje, ko ir mes galime 
sulaukti. Paveikslai bus rodomi Art 
Cinemą Teatre, 809 Liberty Avė., 
šeštadienį, kovo 27 d. (70-72)

CLEVELAND, OHIO
TDA rengia masinį mitingą pa

minėjimui Paryžiaus Komunos. Įvyks 
kovo 25 d., 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Darbininkų Svet., 920 E. 79th St. 
Kviečiame visus lietuvius darbinin
kus ir kitų tautų atsilankyti į šį pa
minėjimą. Bus geri kalbėtojai. —De
legatas. (70-71)

silankyti į šį nepaprastą parengimą. 
Įžanga į koncertą ir šokius 35c. Vien 
šokiams 25c. Kviečia Rengėjai.

(70-72)

PATERSON, N. J.
“Ispanija Liepsnose”

Suvienyto Fronto Komitetas Pagel- 
bai Ispanijos Liaudiečiams kovoj 
prieš fašistus rengia judžius “Spain 
in Flames.” Rodys Majestic Theatre, 
utarninke, seredoj ir ketverge, kovo 
23, 24, 25 dd., 1937. Įžanga ypatai 
35 centai. Kam tik rūpi darbo žmo
nių laisvė ir kova prieš fašizmą yra 
kviečiami šį nepaprastai jaudinantį 
judį apie Ispanijoje einantį civilį ka
rą pamatyti ir paremti kovą prieš 
fašizmą.

Italų Priešfašistinė Lyga ir Suvie
nytas Komitetas Pagelbai Ispanijos 
Liaudiečiams rengia balių subatoj, 
balandžio 10 d., 1937, 7:00 vai. vaka-

re, kuris įvyks Dover Hali, 62 Do- | žirnio) delei Ispanijos Liaudiečių, 
ver St., Paterson, N. J. šio baliaus ■ patarnauti sužeistiems karo fronte, 
visas pelnas yra'skiriamas delei nu- Įžanga ypatai 25c. Užkviečia visus 
pirkimo ambulance (tai yra ligonve- j Komitetas. (69-71)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 ’ Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pagelbos Kliu- 

bas rengia banketą, 4 d. balandžio, 
kartu su koncertu ir šokiais. Kon
certas prasidės 4 vai. po pietų, vaka
rienė 6 vai. Koncertinę dalį išpildys 
Lyros Choras, šokiams grieš J. Sas- 
ko orkestras. Įžanga į vakarienę $1, 
į koncertą ir šokius 25c. Įsigykite ti- 
kietus išanksto.'— J. P. Zaleckas.

(70-71)

SO. BOSTON, MASS.
.Visų Draugijų Baliaus rengimo ko- 

hiisijos susirinkimas įvyks kovo 28 d., 
>10 vai. iš ryto, 376 Broadway. Balius 
atsibuvo vasario (Feb) 22 d., 376 
Broadway, o raportas nepadarytas. 
Turime greit sukrusti ir padaryti. 
Tad susirinkite visi komisijos nariai. 
— Sękr. f. Burba. (70-71)

MINERSVILLE, PA.
ĄLDLD 9-tas apskritys rengia kon
certą ir bajĮįų, antrą dieną Velykų, 
29 d. kovę, Miners Union Hali, šo- 

NEWARK, N. J. kiams grieš Jack Bobel Radio Or- 
ALDLD 5 kp. laikys savo mėnesinį kestras. Programą pildys Shenan- 

susirinkimą penktądienj, kovo 26 d., doah’rio Lyros Choras ir Mainierių 
7:30 vai. vak., Lietuvių Svet., 180) kvartetas. Bus solų, duetų ir tt. Pro
New York Avė. Visi nariai dalyyau- grama prasidės 4-tą vai. po pietų, 
kite ir atsiveskite naujų narių prira- šokiai 8 vai. vak. Vietos apylinkės 
Syti į kuopą. Turėsime apsvarstyt draugai ir draugės yrą kviečiami at

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAISBODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidai ar kiti Mešlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški ReumatiŠki 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučiu 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 

j kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, K-Spinduliai Serumų Įleidi
mai ir Oiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St„ N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PI. 

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių( 
senviČiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. f;
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
IW0 Pilnėtuos Italijos 

Konsulatą VELYKOMS
Praneškite, Jei Kas 

Esate Apgautas
Šiomis dienomis Brooklyne 

buvo suareštuotas tūlas Joe 
Widzbell, iš Scranton, Pa., 
jaunas vyrukas, kuris Brook
lyne vaikščiojo po lietuvių na
mus ir sakėsi esąs agentu visų 
Amerikos lietuvių laikraščių, 
įskaitant ir “Laisvę”. Tarpe 
lietuvių jis vadinosi Joe Sin- 
covitch.

“Laisvė” to žmogaus niekad 
nėra įgaliojusi rinkti jai pre
numeratas ir su juo neturi nie
ko bendro jokiam biznyj.

Jeigu randasi tokių žmonių, 
kuriems “Joe Sincovitch” už- 
rašė mūsų dienraštį, prašome 
priduoti administracijai pa
kvitavimus, o administracija 
bandys iš jo pinigus atgauti.

Dar Vis Prisideda Aukų 
Ispanijai

Nuo buvusios rinkliavų die
nos rėmimui Ispanijos demo
kratijos gynėjų iki šiol suplau
kė aukų $7,133.91 ir dar vis 
ateidinėja.

Komunistų Partija ir Jaunų 
Kom. Lyga sukėlė $3,214.86, 
arti pusę visos sumos, surink
tos po gatves ir namus tą die-

Ką Girdėsim Prakalbose Ryt Vakarą?
Penktadienio vakarą įvyk

siančiose prakalbose bus pa
liesta patys naujausieji pasau
linės svarbos nuotikiai bei se
niau prasidėjusių dalykų nau
jos kryptys-pasisukimai. O tai 
be galo svarbu darbo žmogui, 
sakys prakalbą penktadienį

jis atsiliepia į mūsų reikalus?
Kas tie Sėdėjimo streikai ir 

kodėl jie vyksta?
Kur link veda Ispanijos 

įvykiai?
šie tai tik keli klausimai, į 

kuriuos atsakymus duos du iš 
geriausių lietuvių politikai, va-

V. ANDRULIS iš Chicagos
na. Prieškarinė-Priešfašistinė' 
Lyga — $1,365.72. Bendras 
Jaunimo Komitetas—$840.04. 
Progresyvių Moterų Taryba 
$393.89. ILGWU Lokalas 22- 
ras — $188.36. Kitos po ma
žiau.

Šių dienų gyvenimas bėga 
didžiausiu greįtumu. Vos spė
jai apsidairyt, ir jau daug kas 
pasikeitė. Skaitai apie tai lai
kraštyje, bet ne visada ir ne 
visuose randi pilną atsakymą 
į visas iškilusias mintis ir abe-

Lietuvių Moterų Sueiga 
Moterų Dienai Minėti 

Bus Šį Vakarų

jones. Prakalbose gi ant vie
tos gali paduot klausimą ir 
gauni atsakymą.

O klausimų šiandien yra 
galybė:

Kas tas trockizmas ir kaip

dai ir kalbėtojai — V. AN
DRULIS ir A. BIMBA. Ateiki
te patys juos išgirst ir kitiem 
apie tai praneškite.

Ši, beje, vienintelė proga 
brooklyniečiams girdėti chica- 
giečio svečio d. Andrulio pra
kalbą, nes jis neužilgo ir vėl 
apleis Brooklyną.

Prakalbos bus penktadienį, 
26 kovo, 7:30 vakaro, Lietu
vių Am. Pil. ^Cliubo svetainėj, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Įžanga nemokamai.

New Yorko Vaikai Bijo 
Gaisro Siųstų

Texas’e įvykus masinė vai
kų žudynė iš priežasties mo
kyklų administracijos nepaisy
mo labai atsiliepia į vaikų 
nervus New Yorko mokyklose. 
Ypatingai tas pastebime Har
leme.

Liaudies Mokyklos No. 10 
mokytoja pasakojo, kad vai
kai nervingai klausinėja: 
“Kas bus, jeigu čion bus gais
ras ?” Jų baimė pamatuota 
keleriopai. Mokykla yra seno
viška ir. joj yra 3,300 vaikų, 
nors mokykla pabudavota tal- 
pint tik 1,100. Tiesa, jie eina 
“trim pakaitomis”, bet tas dar 
blogiau, kada toks perviršis 
susikemša koridoriuose vie
niem išeinant, kitiem ateinant.

Išteisino Sūnų Žudyste 
Motiną Gynusį

Queens teisme antradienį 
pasibaigė John McIntosh byla 
jo išteisinimu. Džiūrė ėmė ne 
pilnas tris valandas nuospren
džiui, kad 21 metų sūnus, ku
ris gindamas motiną nuo girto 
tėvo jį užmušė, yra nekaltas. 
Baltaplaukė^motina ašaroda
ma bučiavo išlaisvintą sūnų.

Didžiausia Amerikos pašai
pūnė darbo žmonių organizaci
ja, Tarptautinis Darbininkų 
Ordenas paskelbė visos dienos 
pikietą prie Italijos konsulato. ! 
Jis bus šiandien, 25 kovo, nuo , 
10:30 ryto iki 5:30 vakaro.' 
Protestuos prieš Mussolinio 
fašistų intervenciją Ispanijon. 
Konsulatas randasi prie 50th 
St. ir 5th Avė., N. Y.

Išleido Sūną Sveiką— 
Vakar Palaidojo

Mr. ir Mrs. Kramer, 352 
Powell St., Brooklyne, išleido 
17 metų sūnų į CCC kempę 
sveiką, bet neužilgo gavo jį 
atgal “protiškai sergantį,” 
bent taip aiškino kempės vir
šininkas.

Prieš priimant jis perėjo 
egzaminus ir buvo “OK”. šei
ma nurodinėja, kad jam kem
pėj sudaužė galvą ir kad su
sirgus nuo nušalimo, prasto 
buto ir maisto bei persidirbi- 
mo nedavė medikališkos 
gelbos. šeima gyvena iš 
šalpos.

pa- 
pa-

Bus 250,000 Maršuotojų
Laikinasis šių metų Pirmos 

Gegužės Komitetas aprokuo- 
ja, kad maršavime dalyvaus 
apie 250,000, visas ketvirtada
lis miliono. Tas įmatoma iš 
skaičiaus jau prisidėjusių nau
jų organizacijų, kurios susido
mėjo darbininkų judėjimu 
ačiū bendro fronto politikai.

Penki Apsinuodijo Valgiu
Vincent Bravo, 2693 W. 37 

St., Brooklyne, visi 5 šeimynos 
nariai pavalgę vištienos su 
bulvėmis, tomeitėmis ir pienu 
sunkiai susirgo. Pribuvę iš li
goninės daktarai jiems pagel
bėjo. Sveikatos Departmentas 
tiria, iš kur atėjo nuodai.

Mrs. Lottie Grossman, 201 
Foster Ave., teisme sakėsi mė
nuo atgal apvogusi kitą to bil- 
dingo gyventoją, dėlto, kad ta 
moteriškė jai nepatikus. Bet 
policija mano, kad su jos areš
tu išsiaiškins ir kitos ten buvu
sios vagystės.

Puošdami stalus Velykų šventėms ir norėdami 
papildyt bonką degtinės arba vyno gero, atsiminkit

LIETUVIŠKA MONOPOLĮ

Saldūs vynas nuo 98c gal. iki $2.25 gal. 
Šampanas nuo $3.75 iki $6.00 už bonką 
Koniakai nuo $2.69 iki $3.99 už bonką

Republic (2 metą) $1.89 kv., 98c pt. 
Maryland Rye, 3 m. $229 ky., $1.19 pt 
Mount Vernon 41 m. $3.89 kv., $1.99 pt

Monopolis atdaras nuo 8 vai. ryto iki 12 vaL naktį

REPUBLIC LIQUOR STORE
415 REAP STREET 

Tarpe Grand Street ir So. 1st Street
Tel. Ev. 7-2089 Lie. No. L72

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

9

šį visą mėnesį įvairios mote
rų organizacijos mini Tarpt. 
Moterų Dieną, tą patį daro ir 
Am. Lietuvių Darb. Literatū
ros Draugijos Moterų 81-ma 
kuopa. Ta proga šį vakarą 
rengiama draugiško pobūdžio 
pramoga-susirinkimas. Kvie
čiame visas moteris-merginas, 
ne tik nares.

Pranešimą apie tos dienos 
reikšmę padarys gabi jaunuo
lė Dženė Mureikaitė. Tikimasi 
trumpų pranešimų apie mote
rų darbo pasėkas “Laisvės” 
bazare, apie čikagiečių konfe
renciją ir kitais klausimais. 
Taipgi šiomis dienomis laukia
ma sugrįžtant iš maršruto d. 
Vilkaitės, kuri bus girdėjus 
daug naujo apie tos srities mo
terų veikimą. Diskusijos ir pa
sikalbėjimai bus vedama prie 
arbatos.

Taigi, pasimatykim ketver
ge vakarą, 25 kovo, 7:45 va
karo, “Laisvės” svetainėj.

Komisija.

Brooldyniečiy Sveikata

Sveikindami Juozų Gražiai 
Parėmė Ispaniją

Pereito šeštadienio vakarą, 
dd. Vokietaičiai surengė Juo
zo Lapinsko pasveikinimui po- 
kiliuką savo namuose, 234 Ro
dney St., Brooklyne.

Būreliui svečių gražiai besi
linksminant, besišnekučiuo
jant, neužmiršta ir pasauliniai 
svarbūs reikalai. Atsiklausus 
pokiliuko rengėjų, ką jie ma
no apie Ispaniją — ne tik pri
tarė, bet patsai Vokietaitis 
gražią kalbą pasakė, nurody
damas svarbą paremt Ispani
jos demokratijos gynėjus. Su
aukota $8, kurie jau priduo
ta per “Laisvę”. Aukojo po $1 
sekami:

Vokietaitis, Gudiškis, Jen- 
keliunas, Lapinskas, Pavilčiū- 
nas, Balnis, Bložionis, Kapic- 
kas. Rep.

Brooklyne ir vėl 26 vaikai 
susirgo diphtherija ir vienas 

į mirė pereitą savaitę. Susirgi- 
! mai padaugėjo 12 per vieną 
savaitę. O visame mieste bu
vo 54 susirgimai. Tai labai di
delis pakilimas to^ ligos, paly
ginus su tuo, kad pereitais me
tais tą pat savaitę tebuvo 28 
susirgimai ir nebuvo mirčių. 
Sveikatos komisionierius Rice 
sako, kad čiepijimas vaikų iki 
6 metų visai prašalintų tą ne
laimę.

Skarlatina susirgimų buvo 
212 arba 24 daugiau pirmes
nės savaitės. Tymais susir
go 83.

Viso per savaitę mirė Broo
klyne 588; keturi žuvo auto
mobilių nelaimėse.

Gimimų buvo 877.

Reikalauja Pagerint 
Mokyklas

Bush wick sekcijos gyvento
jai reikalauja pribudavot nau
ją dalį prie Bushwick High, 
taipgi pastatyti nepriklausomą 
augštesniąją mokyklą pavada
vimui buvusios Franklin augš- 
tosios mokyklos, kuri perkelia
ma į naują bildingą prie Ja
maica Ave. ir Elderts Lane, E. 
New Yorke.

Penki Sudegė
Baldwin, L. I., ugnis atnešė 

mažą paveikslą tos nelaimės, 
kuri dėjosi Texas, čion gaisre 
sudegė Mrs. Rose Morse ir jos 
keturios jaunametės dukrelės. 
Manoma, kad aliejinis virtu
vės pečius buvo priežastimi 
nelaimės.

Turėsim Daug Svečių
Vien tik mano laiškų sandė

lis liudija, kad brooklyniečiai 
turėsime daug malonių, ilgai 
nematytų svečių. Jie suva
žiuos iš visų plačių apylinkių 
į “Laisvės” Bendradarbių-Ko- 
respondentų ir į Dalininkų Su
važiavimus. Jie dalyvaus ir 
bankete, kuris įvyks tuoj po 
suvažiavimų, 11 balandžio, 
Grand Paradise svetainėj. 
Brooklyniečiai gerai padarys 
tuojau įsigydami bilietus.

Kas liečia mane, aš jau tū
rių ne tik bilietus, bet ir lovą 
išmieravau ir išskaičiavau co
liais ir visaip kaip. Tačiau vi
sos skaitlinės susiveda į tą, 
kad turėsiu rast bent 5 gerus 
kaimynus išrišimui mano alge- 
briškos problemos.

Reporteriuks.

Mirė Marijona Norušienč.
Kovo 24-tą anksti rytą pasi

mirė drg. Marijona Norušienė, 
53 metų amžiaus, motina gar
saus muzikanto William Nor
ris. Yra pašarvota savo na
muose, po num. 66 Bay 8th 
St., Brooklyne. Bus palaidota 
šeštadienį, 2-rą vai. po pietų, 
Alyvų kapinėse, Maspethe.

Laidotuvių pareigas eina 
graborius M. Bieliauskas.

Teisėjas Prieš Sėdėtojus
Teisėjas Miller išdavė strei- 

kieriams Campion Shoe Corp.,' 
104 Bleecker St., N. Y., įsa
kymą išsikraustyti iš šapos. 
Ten apie 60 darbininkų veda 
sėdėjimo streiką nuo 11 ko
vo prieš bosų pasimojimą iš
kraustyt šapą į Mariettą, Pa.

Užpuoliką Apmušė 
ir Areštuodino

Tūlas Walter Miller, Bowe- 
rės gyventojas, užpuolęs 
D’Nyse, 94-06 40th Drive, 
Elmhurst, krautuvės vedėją, ir 
šautuvu grasindamas norėjęs 
iškrėst. Šis pastebėjęs užpuo
liką nervingu, tad iškelta vie
na ranka stvėręs šautuvą, o 
kita smogęs užpuolikui veidan 
ir parmušęs jį.

Keistą Algas N. Y. Požeminiu 
Gelžkeliy Darbininkam

Valstijos seimelis 32 balsais* 
prieš 11 pasisakė už pakėlimą 
algų 4 tūkstančiam New Yor
ko Miesto subvės darbininkų- 
po 5c į valandą. Tas palies tik 
gaunančius žemiau $1,800 me
tams. Taipgi mokės už 12 die
nų ligos į metus..

{vairios Žinutės
Nušautas Alfred Rossi, taip 

vadinamos “taxi” šokių salės 
vedėjas prie Times Square. Jį 
nušovė jo išmestas kostumeris.

Mrs. Agnes Nachbur, 1807 
Park Ave., tapo apmušta, ka
da ji pasivijus atėmė iš nepa
žįstamo vedamą tolyn nuo na
mų savo 4 metų vaikutį. Mi
nia kuo ne nulinčiavo išgamą.

Penki tūkstančiai žmonių 
dalyvavo laidotuvėse 9 metų 
mergaitės Einer Sporrer, ku
rią nužudė lytinis išgverėlis 
Salvatore Ossido.

Brooklyno groseriiinkas Gra
ziano įieško savininko keisto 
arklio, kuris, sakoma, jam 
šluojant šalygatvį užšokęs ant 
šalygatvio su vežimu, jį ap- 
kramtęs ir vėl nuėjęs į savo 
vietą.

Teisėjas Dunne Brooklyno 
Augščiausiam teisme prisakė 
neišmokėt $5000 mergaitei, 
kuriai šuo apdraskė akį, sa
kydamas, kad ta suma neatly
gina skriaudos. Įsakė atnaujint 
$25,000 bylą prieš šuns sa
vininkę Jo^e^ 434 Washing
ton Ave. >

Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytoju

PRAMOGOS
MOTERŲ-MERGINŲ 

ATYDAI
Tarpt. Moten) Dienos minėjimas su 

trumpais pranešimais, diskusijomis ir 
draugišku pasilinksminimu jvyks šio 
ketvirtadienio vakarą, 25 kovo, “Lai
sves” svetainėj, 419 Lprimer St., 
Brooklyne. šio pranešimo skaityto
jos prašomos ne tik pačios pribūti, 
bet pakviesti ir kitas. Rengia ALDLD 
Moterų 81-ma kuopa. — Komisija.

(70-71)

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

. 'į.

v ‘

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 Hewee eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

i I
i

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

BROOKLYN, N. Y.
Jaunų Vyrų Lietuvių Sąjunga, Ine. 

rengia šokius Velykų dienoje, sekma
dienį, kovo 28 d. Grand Paradise Sv., 
<318 Grand St. šokiai prasidės 8 vai. 
vak. ir tęsis iki 2-rai vai. ryto. Įžan
ga 75c asmeniui, šis parengimas yra 
jų dvidešimtas metinis ir kviečia vi
sus brooklyniečius ir iš apylinkės da
lyvauti. šokiams grieš Peter Lambert 
ir jo Royal Commanders. — Kom.

(70-71)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
jgeidaujama. 
Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. r Glenmore 5-61*1

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

GARSINKITCS “LAISVĖJE




