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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Apskaitoma, kad Scrantono 
lietuviškos parapijos kunigas 
mirdamas paliko 72 tūkstančiu 
dolerių. O gyveno jis, kaip 
inkstas taukuose.

Kuniginis biznis yra vienas 
iš pelningiausių. Smegenų ten 
reikia labai mažai. Kunigui 
užtenka atsižadėjimo sąžinės 
ir “gerų akių”. Parapijonams 
jis rodo pirštu į debesis, o pats 
galvoja apie jų dolerius.

Turtingiausias Amerikos lie
tuviuose luomas yra dvasiški- 
ja. Dar nė vienas čia lietuvis 
kunigas nevaikštinėjo be dar
bo ir dar nė vienas nepasidavė 
ant pašalpos.

Visur biznis pirmoj vietoj. 
Zęppelinas ‘Hindenburg’ buvo 
auka to paties žiauraus, be
širdžio biznio. Visi žinojo, 
kad hydrogeno gesas yra pa
vojingas. Jis greitai užside
ga. Bet jis labai pigus. Tuo 
tarpu helium gesas nedega, 
bet jis brangiau atsieina. Tai
gi, 
tas hydrogenu. Užteko mažy
tės kibirkšties tame milžiniš
kam “maiše” ir viskas supleš
kėjo.

Hindenburg” buvo išpūs-

Vytautas Sirvydas ir Anta
nas Tulevičius (Tulys) užsi
spyrė Juozą Tysliavą padaryti 
didvyriu, šlovina jie jį apsi- 
vartydami.

Gerai pažįstu tuodu štuko- 
riu. Politiniais vėjavaikiais 
jie buvo ir pasiliko.

Tasai nelaimingas Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos lavonas, 
kaip koks piktas pinigas, val
kiojasi mūsų smetoniniams 
tėvynainiams po kojų ir tiek. 
Išvedė iš kantrybės net patį 
A. B. Strimaitį. Tiems, kurie 
kalba apie TMD. prikėlimą iš 
numirusių, Strimaitis drožia:

“Nedarykime iš savęs juoj- 
kų, jei jau nėra noro ir rimto 
darbo, tai su saldainiais mes 
vargu ką priviliosime. Aš per 
tiek laiko dirbęs, netekęs vil
ties, neturiu ir dabar pasiti
kėjimo tiems smulkių žmone
lių pranešimams. . . jei tie 
mūsų pirmaeiliai darbuotojai 
ant visko numojo, o naujų jė
gų neiškyla, tai vieno kito vy
turio čirškėjimas pavasario ne
padarys.”
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Pasijudino ir transportacijos 
darbininkai. Didžiojo New 
Yorko požeminių ir iškeltųjų 
geležinkelių, taip pat gatveka- 
rių proletarai pradėjo organi
zuotis į industrinę uniją. Jie 
nutarė prisidėti prie C.I.O. Tai 
bus paliesta 
ddrbininkų. 
New Yorko 
darbininkams 
tai tuo keliu eitų ir kitų miestų 
darbininkai. Tai viena mūsų 
industrinio gyvenimo šaka, ku
rios darbininkai yra mažiau
sia organizuoti.

40 tūkstančių 
Jeigu pavyktų 

transportacijos 
susiorganizuoti,

Ar pasimokins Barcelonos 
anarchistai, kurie pasidavė 
trockistams ir gen. Franco 
agentams? Jų sukilimas buvo 
vanduo ant fašistų malūno. Jie 
padarė daug žalos Ispanijos 
liaudies kovai prieš fašizmą.

Savo laikais ir Sovietų val
džia turėjo apsidirbti su anar
chistais.* Po 1917 metų revo
liucijos jie griebėsi ginklo 
prieš Sovietų valdžią. Buvo 
greitai numalšinti ir daugiau 
jau nebepakilo.

Ne visi, žinoma, Katalonijos 
anarchistai šumija. Tik maža 
jų dalis užkibo ant trockistų- 
fašistų meškerės. Milžiniška 
dauguma palaiko liaudies val
džią ir kovą prieš fašizmą.

MASKVOJ VAIKAI PASI- 
BUDAVOJO GELE

ŽINKELĮ
Maskva. — Vaikai Poil

sio Aikštėje pabūdavo j o 
dviejų mylių ir trečdalio

I

Nanking, Chinija. — Mir- 
čia nubaustas vienas chinas, 

geležinkelį jaunuoliams pa- kuris pernai užpuolė api- 
sivažinėti. Lokomotyvas ir plėšt ir užmušė amerikietę 
visi kiti įrengimai yra pačių pačią chino ’ profesoriaus 
vaikų darbas. Hsu.vaikų darbas.
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ISPANIJOS LĖKTUVAI IŠVIJO ITALIJOS KARO 
LAIVĄ IŠ ISPANIŠKU VANDENŲ

Trockininkai Kursto 
Naujus Maištus prieš 
Katalonijos Valdžią

Jie Veikia Išvien su Fašistais
□-----------------------------------

FAŠISTAI ATMUŠTI 
TOLEDO SRITYJ

Madrid.—Fašistai ataka
vo respublikiečius Toledo 
apygardoj. Bet respubli
kiečiai atmušė priešus atgal 
ir vienur kitur prasibriovė 
į pačius Toledo priemies
čius.

PERPIGNAN, Franc. —1 
Trockistai (su savo bendra
darbiais fašistais) pradėjo 
naujas kruvinas riaušes 
prieš Katalonijos liaudies 
valdžią Barcelonoj, Ispani
joj, kaip praneša kapitalis
tinė žinių agentija United 
Press.

(Taigi jau ir buržuazijos 
spauda atvirai pripažįsta, 
jog vadinamas “anarchistų 
darbininkų” sukilimas yra 
sudarytas trockistų, vei
kiančių išvien su fašistais 
prieš liaudies vyriausybę.)

Praeitą sekmadienį troc
kistai vėl iššaukė kraujo 
liejimą Barcelonos gatvėse, 
bet liko numalšinti. Katalo
nijos provincijos kariuome
nė ir respublikos valdžios 
atsiųsta milicija ir policija 
išdaužė maištininkų lizdus 
ir užėmė namą, kuriam bu
vo leidžiamas trockistų lai
kraštis “Batalia.”

Trockistai, fašistų san- 
darbininkai, beje, veidmai
niškai vadina savo organi
zaciją “Marksistinės Vieny
bės Darbininkų Partija.”

“Trockistų partija sulošė 
vadovaujančią rolę, kaipo 
kurstytoja anarchistinio su
kilimo pereitą savaitę, kur 
šimtai žmonių buvo užmuš
ta,”—sako United Press.

Slopinami trockistai su 
savo šalininkais paskelbė, 
kad jie, girdi, “išmetą” da
bartinę Katalonijos valdžią 
iš liaudies fronto...

Užimant liaudiečiam “Ba
talia” leidyklą, liko areštuo
ta daugelis vadovaujančių 
trockistų ir pagrobta san
dėlis jų šautuvų ir rankinių 
granatų. Tą namą jie buvo 
apginklavę kaip savo tvir
tovę prieš respublikos val
džią.

Suskaityta 311 lavonų 
žmonių, nukautų per troc- 
kistų-fašistų maištus prieš, 
liaudišką vyriausybę. Ke
liauninkai, atvykstantieji iš 
Ispanijos 4 Franci ją, sako, 
kad per tas priešvaldiškas 
riaušes iki šiol gal žuvę iki 
2,000 asmenų.

Harvard Atsisako nuo Nazių 
Universiteto Iškilmių

Cambridge, Mass. — Har
vardo Universitetas taip 
pat atsisakė siųst atstovą į 
minėjimą 200 metų sukak
tuvių nuo įsteigimo Goettin- 
geno Universiteto Vokieti
joj. Nazių rengiamas Goe- 
ttingeno iškilmes boikotuo
ja Columbia, Yale, Prince
ton ir kiti garsiausi Ame
rikos universitetai..

Nashville, Tenn.—Valsti
jos seimelis vėl atmetė ša
lies konstitucijos pataisy
mą, siūlantį uždraust sam- 
dyt vaikus darban.

Francijos Fašistų Riau
šės Joannos Dienoje
PARYŽIUS.— 50 asmenų 

tapo sužeista Toulouse mie
ste pereitą sekmadienį, 525 
metų sukaktyj nuo gimimo 
Joannos iš Are, vadinamos 
“Orleano Mergelės,” Fran
cijos karžygės. Joąnną yra 
pasisavinę fašistai kaip sa
vo patronę; jinai taipgi lai
koma katalikų šventąja. 
Todėl fašistai bandė su
rengti dideles savo demon
stracijas, tikėdamiesi prisi- 
traukt daug katalikų.

Francijos vyriausybė už
draudė dideles eisenas bei 
demonstracijas Joannos 
šventėje. Bet fašistai, ypač 
Toulouse, neiškentė; todėl 
įvyko eilė susikirtimų tarp 
fašistų, iš vienos pusės, ir 
liaudies frontiečių ir polici
jos, iš antros. Keli fašistai 
riaušininkai areštuoti Pary
žiuj.

Raštininkai Pamokino Teisė
jų Bolševikiško Budrumo
Maskva. — Apskričio tei- _ ___ _____

sėjas Abramson kartais pa- ..................
Fašistų komandieriai pra

neša, kad jie jau įžengę į 
Munguia, tik už 6 mylių į 
šiaurių rytus nuo Bilbao, 
Baskų krašto sostinės. Tai
gi fašistai pradedą bombar
duot liaudiečių “geležinį 
lanką” apie Bilbao. Tas 
.“lankas” tai penkios apka-

sirašydavo teismo sprendi-, 
mus, neskaitydamas jųjų; 
pasitikėdavo, kad raštinin
kai turi surašyt ir surašo 
sprendimus teisingai.

Bet raštininkai, galų gale, 
iškirto jam šposą. Jie pa
gamino dokumentą, kuris 
siunčia patį teisėją Abram
šoną į kalėjimą, ir Abram- iinįjos Su cementiniais 
sonas jį pasirase neskaity- ( fortais. Šioj srityje .jie jau 
damas. Raštininkai prade- atėmę porą kaimų iš Baskų 
jo_ kvatoti. Teisėjas apsi- reSpUblikiečių.
mi i -viza i •t'i mvxir Irn i -v» mi rJ ci Ir n __ *• r.žiūrėjo, užpyko ir sudraskė 
tą popierą.

Raštininkai norėjo pamo
kint teisėją, kaip reikalin
gas yra bolševikiškas bud
rumas, ir pamokino. O So
vietų valdžios organas “Iz- 
viestija” geg. 6 d. išspaus
dino aštrų papeikimą Ab- 
ramsonui. “Izviestija” jam 
priminė, kad jis turi reika
lo ne su kokiais daiktais, 
bet sprendžia žmonių liki
mą. Minimas teisėjas jau iš
mestas iš vietos.

Beziers, Franci j a.— Are
noje vyrų grumtynių su bu
liais sekmadienį žmonės su
kėlė demonstraciją prieš 
Ortegą ir kitus ispanus fa
šistus bulių kovotojus.

—■............ .............*■

Hollywood, Calif., geg. 
10. — Streikuojantieji prieš 
judžių kompanijas techni
kai planuoja pikietuoti vi
sus judamųjų paveikslų te
atrus Amerikoj.

Barcelona, Ispanija. — 
Vienas Italijos karinis lai
vas įplaukė į pakraštinius 
vandenis,grynai priklausan
čius Ispanijai, ir bandė su
laikyti Ispanijos prekybos 
laivą “Torres y Baged.” 
Bet respublikos kariniai 
lėktuvai šalin nuvijo Musso
linio laivą. Tada “Torres 
y Baged” atplaukė į Tarra- 
gonos uostą.

Pagal nutarimą tarptauti- i amunicija 
nes “nesikišimo” komisijos, 
svetimų šalių karo laivai, 
“pikietuojantieji” Ispanijos 
vandenis, neturi daplaukt 
arčiau kaip 10 mylių nuo Is
panijos sausžemio. Bet na-

Baskų Moterys Kovotojos už Respubliką
Bilbao, Ispanija.— Baskų 

liaudiečių katalikų moterys 
išvien su savo vyrais kasa 
naujus apkasus apie Bil
bao; stiprina “geležinį lan
ką” apie miestą apsigyni
mui nuo fašistų. Dirba kas
tuvais, “pikiais” ir kitais 
darbo įrankiais per ilgas 
valandas.

Ispanų Fašistų Prane
šimai apie Savo Žygius

BERMEO, Ispanija, geg. 
10.—Fašistai skelbia, kad 
jie jau paliuosavę porą-tre- 
jetą tūkstančių Italijos 
juodmarškinių, kuriuos Ba
skų liaudiečiai buvo apsupę 
Bermeo miestelyj prie Bis
cay jūros. Sako, kad fašis
tai užėmę liaudiečių tvirtu
mas apie Solluve kalną, ku
rį jie vadina buk tai “pas
kutine” Bilbao gynimo lini- 

Dabar fašistai bombar
duoja Plencia, kuri stovi 
netoli nuo Nervion upes, 
vedančios iš Bilbao į atvirą 
jūrą.

Fašistai garsinasi, būk, 
užimdami Jata kalną, jie 
užmušę 300 liaudiečių ir 
paėmę nelaisvėn 500.

Šiame fronte sutraukta 
galingiausios nazių ir Itali
jos orlaivių ir kanuolių jė
gos.
ROMA LIEPIA JUOD- 
MARŠKINIAMS BŪTINAI 

SUMUŠT BASKUS
Roma.—Mussolinio kont

roliuojami laikraščiai sako, 
kad dabar Italijos kareiviai 
“būtinai turį laimėti” prieš 
baskus, šiaurinėj Ispanijoj, 
reiškia? atgriebti “garbe,” 
kurią jie prarado, kada Is
panijos respublikiečiai ir 
tarptautiniai 1 i u o s noriai ' 
taip baisiai supliekė Musso
linio' juodmarškinius Gua- 
dalajaroj.

zių ir Italijos kariniai lai
vai nuolat laužo tą nutari
mą. Jie tarnauja kaip Is
panijos fašistų laivų žvalgai 
ir padeda jiem bombarduot 
pakraštinius r e s p u blikos 
miestus.

Italijos ir Vokietijos karo 
laivai “pikietuoja” svar
biausią rytinį Ispanijos van
denų ruožą; jie būk tai “da- 

iboja,” kad nebūtų gabena- 
ima kareiviai, ginklai ir 

“nei Ispanijos 
respublikiečiams nei fašis
tams.” Tikrumoj gi nazių 
ir Mussolinio laivai patys 
gabena savo armiją ir ka
riškus reikmenis Ispanijos 
fašistams.

Baskai respublikiečiai tuo 
tarpu padarė įnirtusią 
kontr-ataką prieš fašistų 
pozicijas Sollube kalne, už 
11 mylių į šiaurių rytus nuo 
Bilbao. Fašistai skelbiasi, 
būk užėmę jau visą tą kal
ną. Liaudiečiai tatai užgin
čija.

SSRS Būdavęs Didelius
Baliūninius Orlaivius

b

MASKVA, geg. 10.— Ne
žiūrint Vokietijos dirižab
lio “Hindenburgo” suspro- 
gimo ir sudegimo, Sovietai 
vis daugiau budavosis dide
lių ir mažų baliūninių or
laivių; tik stengsis juos 
taip įrengti, kad negalėtų 
įvykt panaši nelaimė.

Svarbiausia apsauga ba- 
liūniniam orlaiviui tai jo 
maišo pripildymas helium 
dujomis, kurios neeksplo- 
duoja ir nedega.

Sovietuose yra turtingos 
helium kasyklos. O jam 
perdirbti į reikalingas du
jas bus greit pradėta statyt 
didžiulis fabrikas, sako I. 
V. Mendelson, Sovietų geso 
pramonės vice-direktorius.

Sovietai jau dabar turi 
eilę vidutinių ir mažų ba
liūninių orlaivių, kuriais 
pervežama įvairūs dirbi
niai, pašto siuntiniai ir ke
leiviai. Tai yra praktiškas 
transporto būdas,' ypač 
imant atydon milžiniškus 
So vie ti jos plotus ir tolius.

Jau keli metai kaip So
vietai budavojasi tokius 
baliūninius orlaivius. Da
bar planuoja pradėt didžių
jų dirižablių statybą. Ta
me darbe Sovietai naudoja
si ir techniškais patarimais 
Umberto. Nobile, buvusio 
didžiausio Italijos orlaivių 
inžinieriaus. Jis, susipykęs 
su Mussoliniu, jau keli me
tai gyvena Maskvoj.

400 Kanadiečių Kariauja 
Ispanijos Respubliką

uz

Montreal, Canada. — Po 
Ispanijos respublikos vėlia
va dabxar kariauja prieš fa
šistus 400 kanadiečių, anglų 
ir francūzų jaunuolių.

Ištirt Ispanų Fašistų 
Sąmokslus Amerikoj, 
Reikalauja Senatorius

Fašistų Suokalbininkų Lizdas New Yorke
■------------------------if Washington. — Senato

rius Gerald P. Nye reika
lauja, kad šalies valdžia iš
tirtų ispanų fašistų sąmoks
lus, varomus New Yorke 
prieš Ispanijos respubliką.

New York. — Komunistų 
dienraštis “Daily Worker” 
išspausdino fotografuotus 
laiškus Ispanijos fašistų 
agentų M. Diazo ir M. Gar
cia ir iškėlė aikštėn, kaip 
jie veikia prieš teisėtą Is
panijos respublikos valdžią. 
Vyriausias tų fašistų suo
kalbių vadas yra J. F. de 
Cardenas, buvęs Ispanijos 
ambasadorius Washingtone. 
Jų centras yra Ritz-Carlton 
Hotelis, o veikliausia agen
tija — fašistų laivų kompa
nija su Diazu ir Garcia 
priekyje.

Tai tie šnipai išdavė Ispa
nijos fašistam “Mar Canta- 
brico” laivą su reikmenų 
kroviniais iš Meksikos.. J| 
tad fašistai ir nuskandino.

Dabar paskelbti fašistų 
susirašinėjimai parodo, kad 
jie, be kitko, planavo parsi
kviesti vieną Ispanijos fa
šistų karinį laivą, kuris blo- 
kaduotų Meksikos prieplau
kas, nepraleisdamas preky-. 
bos laivų, plaukiančių į Is
panijos respubliką.

SOVIETUOS STUDENTŲ 
ATOSTOGOS

'Maskva.—200,000 studen
tų iš Sovietų universitetų 
šią vasarą turės nemoka
mas ^akacijas (atostogas) 
valdiškuose sveikatnamiuo- 
se ir šiaip gražiausiose vie
tose.

Italy Fašistų Spaudos 
Boikotas prieš Angliją
Roma.—Italijos laikr. ne

spausdina jokios žinios, at
einančios iš Anglijos arba 
per Angliją. Jie faktinai 
nieno nerašysią apie Anglų 
karaliaus karūnavimą. Skel
bia spaudos boikotą prieš 
Angliją dėl to, kad Anglų 
laikraščiai įžeidę Italijos ka
reivių “narsą” Ispanijoj. 
Mussoliniečiai taipgi iškar
po iš judžių viską, kas tik 
liečia Angliją.

Pereitą sekmadienį Mus- 
solinis su savo armija minė
jo sukaktį “pirmų imperijos 
metų,” nuo Italijos įsiverži
mo į Ethiopiją. Gatvėmis 
(verstinai) maršavo ir 10,- 
000 juodaspalvių, atvežtų iš 
Italijos afrikinių kolonijų.

Nuo tam tikrų pagrindų 
stebėti tuos paradus buvo 
leista tik atstovams šalių, 
pripažįstančių Ethiopiją 
Italijai. t

Judžių Aktorių Gildija Laimi 
Savo Reikalavimus

Hollywood, Calif., geg. 10. 
—Judžių Aktorių Gildija 
(unija) beveik vienbalsiai
nutarė streikuot prieš juda- ninkai išžudė 800 nekans- 
mųjų paveikslų kompanijas, į kių žmonių ir visiškai su- 
jeigu jos nepatenkins Gildi- naikino tą istorinį miestą, 
jos reikalavimą. Columbia, I protestu padėjo savo 
R. K. O., Paramount ir trys parašus vyskupai Jr. J. Mc- 
kitos kompanijos jau išpildė 
pamatinius reikalavimus: 
pilnai pripažino Gildiją-uni- 
ją, sutiko mokėti po $5 per 
dieną ekstriniams akto
riams vietoj $3.20 ir pageri
no kai kurias kitas sąly
gas. Su Gildija kol kas ne
susitaikė dar tik trys iš di
džiųjų judžių kompanijų.

Gręsia Sukniasiuviy Streikas 
Dėl 30 Valandų Savaitės
Atlantic City, N. J. — Su

važiavimas Tarptautinės 
Moteriškų Drabužių Darbi
ninkų Unijos (sukniasiu- 
vių) nutarė birželio 1 d. 
skelbti 35,000 savo narių 
streiką New Yorke, jeigu 
samdytų jai neįves 30 valan
dų darbo savaitės.

Kadangi Amerikos Dar
bo Federacijos vadai geri
nosi prie Sukniasiuvių 
Unijos, priklausančios In
dustrinio Organizavimosi 
Komitetui, tai unijos prezi
dentas D. Dubinsky pasakė 
štai ką: Ši unija neatsi- 
mes nuo Industrinio Komi
teto ir neis į taikos derybas

Amerikos Intelektualų Pro-' 
testas Prieš Guernica 

Skerdynę
New York. — Jau apie 

100 žymių Amerikos inte
lektualų ir profesionalų 
pasirašė po protestu prieš 
nazių lakūnų padarytą žu* 
dynę Guernicoj, šiaurinėj 
Ispanijoj. Ten nazių bombi-

Connell, W. T. Manning ir 
keturi kiti-; rabinai S. S. 
Wise ir A. H. Silver, dauge
lis kunigų; senatoriai Wag
ner, A. Capper, H. T. Bone, 
G. P. Nye, E. E. Thomas, 
Borah ir keli kongresma- 
nai; prie protesto prisidėjo 
ir prezidentai Yale, Leland 
Stanford ir daugelio kitų 
universitetų bei kolegijų. 
Be to, prieš ispanų ir nazių 
fašistų žvėriškumus protes
tuoja desėtkai garsių pro
fesionalų ir šiaip intelektu
alų.

Jie šaukia visą pasaulį 
protestuot prieš fašistų bar
barizmą.

London, geg. 10. — Ame
rikiečių lakūnų Diek Merrill 
ir Jack Lambie orlaivis iš 
New Yorko abelnai perskri
do Atlanto vandenyną ir 
6:15 vai. ryte buvo jau tik 
už 100 mylių nuo Airijos 
pakraščio.

su Darbo Federacija tol, 
kol Federacijos vadai nesu
grąžins atgal visas dešimt 
didžiųjų unijų, kurias su
spendavo iš Federacijos.
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Sidabrinis “Pravdos” Jubilėjus
Šiemet sukako 25-keri metai, kai pasi

rodė Visa-Sąjunginės Komunistų Parti
jos Centro Komiteto organas “Pravda.” 
Gal nebuvo pasaulyj tokio laikraščio, ku
riam būtų tekę suvaidinti panaši rolė, 
kokią suvaidino šis dienraštis. “Pravda’’ 
gimė carizmui viešpataujant, organizavo 
ir švietė darbininkus, ragindama juos 
nuversti carizmą, sulaikyti karą ir steig
ti socializmą.

Sidabrinio jubilėjaus proga, 17-ka žy
mių pasaulinio komunizmo vadų (Dimi
trovas, Ercoli, Manuilsky, Pieck, Kuusi
nen, Marty, Gottwald, Moskvin, Florin, 
Wan Min, Jose Diaz, Thorez, Pollitt, 
Browder, Kolarov, Lensky ir Koplenig) 
pasiuntė “Pravdai” sveikinimą, kuriame 
tarp kitko sakoma:

“Įsteigta Lenino ir Stalino ‘Pravda’ gi
mė kovoje jungimui Rusijos proletariato 
jėgų nuvertimui Europos policmano — 
caristinės monarchijos—galios. “Prav
da’ buvo puikus agitatorius ir organiza
torius darbininkų klasės metais palėpi- 
nio darbo ir nenuilstančiai ruošė mases 
pergalingai kovai ir įsteigimui proleta-

I riato diktatūros.
“Laike herojiškų spalių mėn. dienų 

‘Pravda’ šaukė darbininkų ir valstiečių 
mases sukilti. Bolševistinės ‘Pravdos’ 
bąjsas davė aliarmą baisiomis civilinio 

• karo dienomis, mobilizuodamas visas jė
gas prieš baltagvardietiškus • generolus 
ir intervencionistus.

“Vadovybėje leninistinio Centro Komi
teto, reiškiančio pasirįžimą, mintis ir 
jausmus visos bolševikų partijos, ‘Prav
da’ žygiavo priešakyj masių žmonių ko
voje už socialistinę kūrybą ir socializmo 
pergalę Sovietų Sąjungoj.

“Jįnai ištikimai tarnavo darbininkų 
klasės idėjai, darydama ryžtą ir begailes- 
tingą pasipriešinimą visiems nenaudė- 
liškiems kapitalizmo atstaįytojams, ku- ’ 
rie norėjo sunaikinti geležinę Lenino ir 
Stalino partijos vienybę.

“Per 25-kerius metus ‘Pravda’ nenuil
stančiai diena iš dienos mokino mases 
dvasioje proletarinio internacionalizmo. 
Nepaisant, kur pasireiškė kova: Chini- 
joj, Austrijoj, Ispanijoj ai' kur kitur, 
‘Pravda’ teikė neįkainuojamą pagelbą 
darbo žmonėms jų kovoje už išsilaisvini
mą... ‘Pravda’ yra žinoma ir mylima 
ne tik Sovietų Sąjungos žmonių, bet taip- 
jąu visų kraštų proletariato. Leninisti- 
nė-stalinistiųė ‘Pravda’ yra pavyzdys ko
vojančio darbininkų klasės organo. Sem- 
,dama iš jos pavyzdžius ir istorinius pri
tyrimus, komunistinių partijų • spauda 
veda savo didvyriškas kovas prieš fašiz
mo jėgas ir karą, už taiką ir demokrati
ją, už socializmo pergalę.”

Turbūt nėra kito tokio, kaip “Pravda” 
laikraščio, kurį tąip plačiai pasaulyj žmo
nės sektų ir skaitytų. “Pravdą” skaito 
ne tik komunistai, ne tik komunistinio 
judėjimo prieteliai, bet ir jo priešai, ka
pitalistai ir jų agentai.

Tegyvuoja ji ir tešviečia beklasinę sis
temą kuriančius žmones ilgiausius mer 
tus.

<5
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Amerikos Rašytojų Kongresas
Pažangieji Amerikos rašytojai, drauge 

su Amerikos Rašytojų Sąjunga, šaukia 
—birželio mėn. 4, 5 ir 6 dd., š.m.—Ameri
kos Rašytojų Kongresą. Vieta: New

New Eagle, Pa
Aukos Ispanijos Liaudies 

Kovotojams
Susirinko suvienyto fronto 

draugijos APLA 11 kp., SLA

Yorko miestas. Po šaukimu pasirašo vi
sa eilė žymių Jungt. Valstijų rašytojų ir 
kritikų.

Kongreso šaukėjai dienotvarkin deda, 
be kitko, “gynimas demokratinių įs
taigų, kova prieš fašizmo pavojų.” Ra
šytojai pareiškia, kad Amer. demokra
tinėms įstaigoms grūmoja rimtas pavo
jus iš fašizmo pusės, tad jie, kaipo “sie
lų inžinieriai”, privalų stoti pačiam prie
šakyj to judėjimo, kuris kovoja su fa
šizmu.

Prieš porą metų tam pačiam New 
Yorke buvo įvykęs kairesniųjų rašytojų 
suvažiavimas, įkūręs Amerikos Rašyto
jų Sąjungą. Dabar ši Sąjunga žada pra
plėsti savo veikimo ribas ir įtraukti dau
giau žymiųjų rašytojų į savo eiles.

Plečkaitininkai Sodinami į 
t Kalėjimus?

“Lietuvos Žinios” praneša:
Iš Vilniaus atėjo sensacingų žinių: esą 

Vilnijoje suimti ir susodinti kalėjiman va
dinamieji “plečkaitininkai.”

Tūlas laikas, kai jie jau buvę persekioja
mi ir varžomi. Del to kaikurių jų gyveni
mas tarpęs nepakenčiamas. Dabar jie esą 
suimti ir susodinti į Vilniaus kalėjimus. 
Tuo tarpu Kaune dar nežinomos visų su
imtųjų pavardėj.

Prieš kelis metus, kai plečkaitininkai 
dar buvo “madoj”, juos Pilsudskio val
džia rėmė ir palaikė įvairiems provo
kaciniams darbams atlikti Lietuvoj.

Tūlą laiką atrodė, kad plečkaitininkai 
turėjo nemažai pasekėjų ir Lietuvos 
Social-Demokratų Partijoj. Savo žalin
gais darbais ne vieną Lietuvos darbinin
ką jie įklampino. Pats Plečkaitis buvo 
patupdytas Vokietijos kalėjime. Kur jis 
dabar,—nežinia.

Už ką Rydzio-Smiglio valdžia plečkai- 
tininkus kiša kalėjiman, sunku pasakyti. 
Gal jie atsisakė ant toliau tarnaut Len
kijos ponams, o gal buvo kokia kita 
priežastis.

Kai tik plečkaitininkai atsirado, tai 
Lietuvos Komunistų Partija paskelbė 
jiems griežtą kovą, kaipo fašizmo įran
kiams.

Prestes Nasmerktas
Pagaliąus Brazilijos “tautinis saugu

mo teismas” paskyrė bausmes Luizui Car
los Prestes ir jo kolegoms, su kuriais jis 
vadovavo užpereitų metų Brazilijos žmo
nių sukilimą prieš svetimą imperializmą 
ir jo lakiejus.

Prestes nusmerktas 15-ka metų ir 8 
mėnesiams kalėti, o .žymusis Vokietijos 
komunistas (buvęs reichstago narys), 
Arthuras Ewert, kuris buvo apsigyve
nęs Brazilijoj ir suimtas drauge su Pres
tes, nusmerktas 13 metų ir 4 mėnesiams 
kalėti. Buvęs Rio de Janeiro miesto 
majoras, Pedro Ernesto Baptista, nu
smerktas 3 metams ir 4 mėnesiams ka
lėti. Kiti 34 teisiamieji gavo po 27 me
tus kalėjimo ir po mažiau.

Taigi budelio Gedulio Vargaso valdžia 
jaučiasi gražiai apsidirbusi. Jinai dabar 
vykins savo pasibrėžtus planus, sulyg 
kuriais pasiryžusi padaryti Braziliją pa
našia Vokietijai—žiauriausios rūšies fa
šizmą įvesti. Bet Brazilijos žmonės taip 
ramiai nepasiduos pavergti juos. Jau 
dabar, sakoma, tūlose valstijose rimtai 
ruošiamasi prie ginkluoto išstojimo prieš, 
budelio Gedulio Vargas diktatūrą. Nors 
Prestes ir kiti vadai bus kalėjime, ma- 
sėš išąuklės naujus vadus ir anti-fašis- 
tiškas, ir anti-imperialistiškas judėjimas 
plėsis.

Jei ne pasaulio darbo žmonių protes
tai, labai galimas daiktas, kad Prestes 
ir jo draugai, būtų buvę nusmerkti su
šaudymui. Dabar, be abejo, Vargaso bu
deliai bandys nukankinti Prestes ii' ki
tus kalėjime. Jie darys viską, kad šitie 
kovqtojai neišeitų iš kalėjimo, o jei išeis 
—kad jie fiziškai būtų sukąneveikti.

Todėl pasaulio laisvę mylinčių žmonių 
: pareiga siųsti savo reikalavimus Brazi

lijos valdžiai, kad Luiz Carlos Prestes, 
! Ewert ir kiti būtų iš kalėjimo kuovei- 
i kiaušiai paleisti.

92 kp., LDS 105 kp. ir ALDLD 
61 kp.

Aukojo sekamai: Stapis 
Varsevįčius $1; po 50 centų: 
Iz. Vilčįnskas, pikolas Suopis, 
Stanis Docis ir Mptįejus Juoza
pais; po 25c: D. p, Lekavi
čius, Jonas Adomaitis, Vin

cas Urbonas, Vladas Bartkus, 
Izidorius Miltakis ir Pilunė 
Bugailienč; Steponas Plopa Į5 
centų; J. Barsketis ir J. Bu- 
gaila po 19 centų; J. Vaivada, 
B. Urbopas ir L. Nęzgąda, po 
5 centus. VUp surinktą $5.

Rep.
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LIETUVOS ŽINIOS
TELŠIAI

Po 15 Metų Atsiminė
Prieš 14-15 metų, vienas 

ūkininkas Luokės keliu važia
vo į Telšius ir sutiko pil. ž., 
kuris pastojo jam kelią. Prasi
dėjo grumtynės. Parvirtę ant 
žemės jie ritosi ir rezultate 
ūkininkas iškando užpuolikui 
dalį lyties organą. Šis, pajutęs 
skausmą, paleido ūkininką.

Bal. 9 d. Telšiuose abu 
grumtynininkai netikėtai susė
do prie vieno staliuko akis į 
akį ir pažino vienas kitą. Pra
sidėjo ginčas, ž. pareiškė, kad 
dabar atsilyginsiąs, nes esą jį 
visam amžiui sužalojęs. Nu
tvėręs pagalį, smogė ūkininkui 
į galvą ir prasidėjo muštynės, 
kurias pavyko likviduoti 
policijai įsikišus; abu jie 
daryti į daboklę.

tik 
už-

Plungėje Vėl Gaisras
Baladžio 9 d. 1:45 vai. Plun

gės mieste, Kalniškių g-vėje iš 
pil. Joniko Vinco neapdraus
tos daržinės-jaujos kilo gais
ras. Jauja su joje buvusiu in
ventoriumi ir daržovėmis sude
gė. Nuostolių padaryta apie 
1350 lt. Ugnis buvo parsimetu- 
si ir į gretimo gyventojo Ma
žeikos Vlado trobesius—gyve
namą namą ir daržinę, kurių 
apdegė stogų galai. Nuostolių 
padaryta apie 400 lt. Mažei
kos Vlado trobesiai apdrausti 
2500 lt. sumai.

Gaisrą gesinti atvyko Plun
gės miesto ir įgulos ugniage
sių komandos, kurios nedavė 
ugniai išsiplėsti ir apie 4 vai. 
visiškai užgesino. Gaisro prie
žastis dai’ neišaiškinta.

Pavogė Dvi Kumeles
Balandžio 8 d. apie 5-6 

Buožėnų kaime, Alsėdžių 
valse, iš pil. Jotkienes-Ulbaites 
Petron. nerakinto tvarto pavo
gė dvi kumeles apie 500 ir 600 
lt. vertės. Buvo pranešta poli
cijai, kuri •telefonų pranešė ki
toms nuovadoms ir tą pačią 
dieną 11 vai. tos kumelės su
laikytos Luokės miestely, ku
rias wienas 14 m. berniukas 
norėj^parduoti. Berniukas pa
sivadino save Bedaukiu.

vai.

vai. 
kai-

Staiga Mirė
Balandžio 6 d. apie 17 

Varnių valse., Baltininkų 
me, savo ūkyje staiga mirė pil.
Kalvaitis Domas, turįs apie 52 
m. amž. Velionis visą laiką bu
vo sveikas ir pietus pavalgęs 
daržinėje dirbo prie zeimerio. 
Baigęs darbą ėjo į trobą, ir 
staiga kniūpščias griuvo ir pa
taikė į šalę buvusį prūdą. Na
miškiai pastebėję tuoj ištrau
kė, bet praslinkus trims valan
doms mirė.

Lavoną apžiūrėjus, smurto 
žymių nerasta, ir konstatuota, 
kad mirtis įvykusi iš didelio 
kraujo plūdimo iš burnos 
nosies.

Traukinio Katastrofa 
Kauno. tyljęste

ir

prosp., tarp žaliojo tilto ir Ge
ležinkelių dirbtuvių geležin
kelio pervažoj įvyko mapięv- 
ravusio traukinio katastrofa.

Garvežys Nr. 677, su prika
bintais tuščiais vagonais, ma
nevravo skersai Juozapavi
čiaus prospektą. Trys to trau
kinio vagonai, tik perėję sker
sai gatvę, nušoko nuo bėgių. 
Vienas vagonas apsivertė, o 
gal būtų ir į Nemuną nuriedė
jęs, jei ne ten pat sukrauta te
legrafo stulpų krūva, į kurią 
atsirėmęs, vagonas susilaikė. 
Visi kiti vagonai liko skersai 
gatvę stovėti. Iki atvažiavo ki
tas garvežys, praėjo apie 25 
min. laiko, todėl iš abiejų sto
vinčių vagonų pusių suvažia
vo. po 5 autobusus ir daug kitų 
susisiekimo priemonių, nes ne 
tik, kad pravažiuoti nebuvo 
galima, bet ir praeiti buvo 
sunku ir rizikinga, nes reikėjo 
lįsti ’ pro apačią stovinčių va
gonų. Todėl dauguma keleivių, 
važiavusių autobusais iš mies
to į Panemunę ii' iš Panemu
nės į miestą, laukė.

Pasiteiravus apie katastro
fos priežastį, atsakyta, kad 
čia ne pirmą kartą toks įvykis, 
panašiai buvę prieš tris mėne
sius toje pačioje vietoje. Kaip 
matyti iš geležinkeliečių aiš
kinimų, kažkokia toje vietoje 
netvarka su bėgiais.

Gaisrai Krašte.
Pastaruoju laiku visuose tri

juose Klaipėdos krašto aps- 
kričiuose vienas po kito įvyks
ta gyvenamų naPRL daržinių 
bei klojimų ar tvartų gaisrai. 
Tokiais gaisrais ypatingai gau
sūs Pagėgių ir Šilutės apskri
čiai.

Gaisrų priežastys — visu 90 
nuoš. sąmoningi padegimai. 
Pradžioje buvo manyta, kad 
tai vien kerštininkų darbai, 
bet paskutiniu laiku ima aiš
kėti visai kitos priežastys: 
įvairių vietos ir užsienio ap
draudimo bendrovių agentai, 
norėdami patys gauti didesnes 
nuošimčių sumas, ūkininkams 
įkalbinėja savus trobesius ap
drausti didesnėmis sumomis. 
Suprantama,.tada tenka ir di
desni apdraucįos mokesčiai 
mokėti/ Galop ūkininkas pa
junta tų mokesčių, naštą, ypa
tingai matydamas savo suse
nusias trobas,—na, ir kyla 
gaisras. Pasirodo, apdr. b-vęs, 
padariusios smulkius tyrinėji
mus, tesumoka tik pagal fak- 
tinąją trobesių vertės kainą, 
bet ne pagal apdraustąją su
mą, o paaiškėjus, kad padegė
jas yra pats savininkas — ap- 
drauda visai nebeišmokama ir 
dar teisingumo organai iš savo 
pusės nemažai nubaudžia.

Kova Tarp Sionistų ir Žabotin- 
skininkų Išsiplėtė Visoje 

Lietuvoje
Šiuo metu Lietuvos žydų sio

nistai išvystė labai plačią ak
ciją Palestinos fondų naudai. 
Tai akcijai vadovauja specia
liai iš Palestinos atsiųsti tų 
fondų atstovai ir propaguoto
jai. šiai akcijai labai kliudo 
žabotinskininkai ne tik Kaune, 
kur net įvykę pereitą savaitę 
incidentai Ateitininkų salėje ir 
ties “Metropoliu,” bet ir pro
vincijoje. žiniomis iš įvairių 
provincijos miestų ir miestelių, 
kurios talpinamos Kauno žydų 
dienraščiuose, Marijampolėje, 
Suv. Kalvarijoje, Telšiuose ii¥ 
kitur įvykę incidentų tarp sio
nistų ir žabotinskininkų, kurie 
pasiryžę šią akcįją Palestinos 
fondų naudai visiškai sutruk
dyti. Dėl to, šiuo metu Lietu
vos žydų tarpe-lipgeryje labai 
įtempta atmosfera.

Gaisrai Nesiliauja.
Šilutės apskr. praėjusią sa

vaitę, ketvirtadienį, netoli Už- 
leknių, Kūlin.ubse, užsidegė 
ūkininko M. Bajoro tvartas ir 
daržinė. Į3uvę tvarte gyvuliai 
beveik visi sudegė, taip pat 
daržinėje sukrautos įvairios 
ūkio mašinos visiškai supleš
kėjo. Trobesiai ir mašinos bu
vo apdraustos.

Tos pačios dienos rytą ūki
ninko E. Hermonies. sudegė 
tvartai ir daržinė. Pastarajam 
pasisekė gyvulius, išskyrus pe
nimas kiaules, bei dalį ūkio 
padargų, nuo ugnies išgelbėti.

Shenandoah, Pa.
Iš Kovų ir Veikimo.

U. M. W. 9-to Distrikto ri
bose mainierių streikas vis te
besitęsia. Philadelphia and 
Reading anglies kompanija 
pareiškė, kad neis į jokias de
rybas su unija, pakol mainie- 
riaivstreikuos. Tik, girdi, sugrį
žus mainieriams į darbą bus 
galima pradėt tartis. Bet uni
jos lokalai visi, kaip vienas, 
griežtai pareiškė, kad darbas 
nebus pradėtas tol, kol kom
panija neišpildys reikalavimų. 
Vietos anglų spauda rašo, kad 
John L. Lewis greitai pribusiąs 
į streiko areną.

Mūsų kolonijos susipratę 
lietuviai darbininkai remia Is
panijos liaudies kovotojus su
lig savo išgalės, štai dabar vėl 
pasiųsta per “Laisvę” $60.22. 
Suaukauta sekančiai: nuo 
ALDLD 17 kuopos parengimo 
pelnas $24.62, Lyros Choro 
parengime surinkta $20.60, 
ALDLD 9-tas Apskr. iš iždo 
aukojo $15.00.
Nors tai nedidelės aukos, bet 

tai yra geras pavyzdys kitoms 
lietuvių kolonijoms.

Lyros Choro narė ir gera 
choro darbuotoja drg. O. Piku- 
niutė išvažiavo New Yorkan, 
ir mano tenai apsigyventi. Ge
rų pasekmių!

Ak, sakau, tie didmiesčiai 
išviliojo iš mūsų kolonijos 
daug gerų spėkų praeityje, vi
lioja ir dabar.

Tiesa, mainų apylinkėj mer
ginoms sunku, tinkamų darbų 
čia joms nėra.

Buvusi per tūlą laiką Lyros 
Choro narė V. Vilkaitė, dabar 
užbaigė slaugės mokslą Phila- 
delphijos General ligoninėj. Ji 
taipgi, manoma, važiuos New 
Yorkan, nes tenai randasi jos 
sesutė Ona, kuri taipgi dirba 

• tūloj ligoninėj už slaugę.
Dėdė Kalnietis.

Šančiuose, Juozapavičiaus iteto veiksmus.

Kauno Žydų Sinagogų Komi
tetas Jau Turi Savo Laidotojus

Kauno žydų sinagogų komi
teto seniūnams perėmus n uo 
“Adath Izrael” žydų kapines, 
šjomis dienomis taip susilįkvi- 
davo prie “Adath Įzraęl” vei
kusi tradicinė žydų ląidojimų 
draugija, t. y. “šventoji čĮrau- 
gija.” ši draugija iš nąujo su
sikūrė tuojau prie žydų sina
gogų seniūnų komiteto.

Šiomis dienomis įvykęs pla
tus Kauno žydų visuomeninių 
veikėjų susirinkimas visų Kau
no žydų gyventojų vardu iš
reiškė \ griežčiaųsį protestą 
prieš Sukurto sinagogų komi-

DARBININKŲSVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 7—7964

Niežti Apie Tą Vietą.
Drauge daktare, ir aš pra

šau patarimo per mūsų dien
raštį “Laisvę.” Dalykas toks. 
Jau beveik kokie trys metai, 
kaip aš turėjau “pailes,” ir 
man dabar jos nesmagumo ne
bedaro, bet aš nežinau, kas 
yra, kad man visada apie tą 
vietą niežti. Kaip imu kasytis, 
tai net saldu darosi, — kasyk 
ir kasyk, ir galo nėr. O šiaip 
jaučiuos sveikas ir gerai, visa 
kas tvarkoj. Esu vyras 39 me
tų, sveriu 176 svarus, ūgio 5 
pėdų ir 9 colių. Už patarimą 
sakau didelį dėkųį iškalno.

Atsakymas.
Jums apie tą žemutinę vie

tą niežėjimas reiškia beveik 
tą patį, kas jums ten buvo 
prieš trejetą metų. Jums tada

Naęijonalės gyąrdijp? kareiviai “daro fyąrką” Lęwįst°n, Me. Juos pašaukė 
gubernatorius naudot prieš streikierius.

buvo atsiradę hemorojai. Tai 
yra išsiplėtimas apatinės žar
nos venų, palei išeinamąją. 
Tos gyslos jums, matyt, savai
me susislūgo, susitvarkė, ta- 
čiaus ten turėjo pasilikti suke- 
pimo, nuo kurio ir. paeina tas 
įkirus niežėjimas.

Bandykite, drauge, šitaip 
daryti. Vartokite kuodau- 
giausįa vis žalių, nevirtų" dar
žovių h’ vąisių^ Jų mineralai ir 
vitaminai ypač vitaipįnhs Č, 
labai daug padedą kraujagys
lių tęslumm pasilaikyti. O, kai 
kraujagysęs yra tęsjįos, -elas
tingos, tai geriau ipaįtipąsi ir 
visas organizpias, visi jo audi
niai,'organai, liaukos.

• Tai jūs, drauge, daugiau 
vartokite gyvo, gamtinio mai
sto: daržovių, vaisių, taip gi 
pieniškų, kiaušinių, Šviežios 
mėsos, jūros žuvų, juodos duo
nos.

Mažiau sėdėkite, o daugiau 
būkife ore, ant sąulės. Nusisė- 
dėjimas yra viena priežasčių 
hemorojų ir to niežėjųno palei 
apačias. Pasivaikščiokite daž
niau. Saujės šyįęba ąųt nuogo 
kūno daug jums pądės. Da 
geriau — 
spinduliai iš taip tyčia lempos. 
Tais spinduliais reikia Švitin- 
tis visas kūpąs, o ypač niežin- 
čįos vietps. Nuo tų spindulių 
dąųgįau kraujo prieina po 
odą. Oda pąsidaro sveikesnė, 
atsparesnė’ gražesnė.

Kol kąs bus neprošalį gauti 
ir tokio mišinio niežtinčipms 
vietoms viįgyti:

PhenoĮis |iquefaęti | drąm, 
Zincį p^idi 1 ounce/
Aqua cąlcįs 9. 9. 6 ounces.
Suplakįte Šį mišinį ir juo 

vilgykįte, kur labiau niežti, 
keletą kartų per dieną. Kai 
gausite tų ultra-vijoletinių 
spindulių bent keletą kartų, 
tai nebereikės ir to mišinio. *

Pįjatprjnjift yra taįp gi pui- 
kus gydymo būdas ’jr tokiam 
įkiriam niežuliui prašalinti.
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OLD SPAIN LINGERS IN QUIET MURCIA WALTER Y. KUBILIUS
The Person Behind “Personalities”

TRUE ENOUGH1 YOUR LIFE YCL GIRLS DEMAND THEIR RIGHTS!
ONE DAY’S RIDE FROM FRONT YET NO SIGN OF WAR

By ROGER KLEIN
MURCIA, Spain-(YNS)—Though this town is only 200 

miles south of Valencia, it is in another world.
In spite of the new statues and public gardens, or perhaps 

because of them, Murcia looks more like a large peaceful 
farm than an important little city which is capital of the pro
vince. This is certainly the Spain of the story books. .There 
are no roads, only rough earth paths; no cars but ox-wagonjs. There is 
a wonderful abundance of growing vegetables. To top the picture off, I 
can at this moment from my hotel window see cattle grazing right in the 
middle of the public square.

Signs of war? None. It is hard to believe that in a day’s journey by 
fast car you can witness death and destruction.

Murcia has never been bombed. 
What use would it be to bomb 
fields? The church, which has not 
been touched, rears its steeple into 
a cloudless blue sky. There are no 
soldiers in the streets. At my hotel 
(which is not one of the best) I 
am given plenty to eat, and there 
is an 
violin

NORWOOD’S L. L. R
and Nor

orchestra replete with a piano 
and drums.
this seems a bit extraordinary 
one has come from Madrid, or

All 
when 
even from Valencia. Apart from the 
absolute quiet, the abundance of food 
gave me the biggest surprise. It is 
evident that the government can 
count on plentiful food preserves.

As soon as I arrived I sought out 
young Monteil, who despite his youth 
is a deputy and president of the 
United Youth Movement in his town. 
From him I learned that it has not 
always been so peaceful there. He 
told me that on July 12th news of 
the brewing insurrection seeped thru 
to the townspeople from the soldiers 
in the local garrison.

“From July 12 to July 19”, young 
Monteil told me, “we never slept. 
Not only the population of the town, 
but also the people of the surround
ing country, about 150,000, camped 
in the streets day and night. On 
July 19th, the crowd, unarmed, en
tered the barracks and pleaded with 
the soldiers not to heed their offi
cers’ orders to assemble in the 
square. Women hung on the arms of 
the soldiers as men argued with 
them.” Monteil smiled. “They did not, 
rebel.”

After the officers had been seized 
and imprisoned, the soldiers and "pea
sants formed a column, an organiz
ed band of 15,000 men, and advanced 
on Hellin and Albaceta nearby towns. 
Monteil could not keep from laugh
ing as he told me, “With our horses 
harnessed in red, our big sombreros, 
our old fashioned rifles and side
arms, we looked just like the army 
of Pancho Villa, marching again.”

“But our outlandish firearms and 
uniforms didn’t keep us from captur
ing some artillery units and from 
triumphantly entering the towns.” 
The young deputy grew serious 
again. “But now it’s different, times 
have changed. Now is the time for 
discipline, and we all know it and 
work together, trying to be useful. 
Most of our young men are at the 
front. The others are all busy. The 
peasants send enormous supplies of 
victuals to the front, the women 
make clothes for the soldiers and col
lect funds for the hospitals. The 
young people who are not old enough 
to fight, work hard at their military 
training.

“And the work is being done me
thodically, without fuss. That’s why 
Murcia didn’t seem to you to be 
concerned with war.”

Worcester took Gardner
■ wood out on a hike on May the 
! second and what a hike
Į out to be. As many as walked the 
whole distance probably did so for 

I the lack of a ride. (Will I get it.) 
It started with everyone running and 
ended up’ with the greater part of 
the crowd riding to the destination. 
Why is it that when we get together 
with Worcester and ride in a Wor
cester car said car gets a blowout 
that we have to doctor ?

Shorty, Worcester’s one in a mil
lion, made the exclusive statement, 
after stepping into what seemed to 
be a puddle about six inches deep, 
“It is too early in the season for 
swimming?’ To make it more emphatic 
and have witness to this statement, 
he gently coaxed a Gardner visitor 
into the same water filled excava
tion who, after emerging, thorough
ly agreed.

The odds are ten to one that 
wherever Pete goes next he will end 
up coming home with wet pants. 
Since no one was disturbed by his 
presence so much as to spill some
thing on his pants at the hike, he 
went out and slid down the side of 
a rock.Jnto an ice filled hole. The 
devil’s icebox, I think, is what they 
called it. Was it that he was stun
ned or did he sit there just to cool 
off?

. What is this I hear about the Mon
tello chorus disolving? Is it possible 
that the same troubles that have 
been faced by the other choruses is 
to prove the downfall of this strug
gling group.

A word to the wise, ’tis said, is 
sufficient. One of our members in
vites nothing short of a lecture. Wd? 
are still certain that as a singer 
she would do much better by stick
ing to the hair dressing business.

In Worcester the bees have ceased 
to buzz and in Norwood the Wind is 
blowing in a feeble breeze, 
other correspondents must be 
with a touch of spring fever, 
the contrary, we received at 
four articles concerning the 
District.—Editor)

People have ventured Into distant 
and dark corners of the earth to be
hold nature at its best. To see Paris 
at its best you must see its night 
life. To see wild animal life at its 
best you must risk your life in brav
ing the African jungles. This could 
go on forever and you would say, 
“True, but what is this all leading 
to. This column is about the L.L.R. 
chorus.” How true you would be in 
making this statement for it is about 
the Norwood chorus, the best of the 
best. But ah, to see* the best at its

it turned

The 
down 

(On 
least 

Mass.

SEVENTEEN PEERS TO 
MISS CORONATION

By GRAF ERNEST
You know him to be the young 

man who edited the “Lithuanian Per- 
of 

do- 
To 

and

state-
know
This
His

partner 
W.Y.K.

remem
making

sonalities”, runs off a score 
columns and still finds time to 
nate to the L.D.S. BuiLDerS. 
tin-type him is a difficult task 
one must content himself with only 
attempting a tin-type.

Somebody once versed a 
ment as follows “Ye srhall 
him by that which he does”, 
statement applies to Walter.
L.D.S. activities are fine examples.

I knew Walter since I was twelve 
years of age. At that time he was 
not the six foot seven Lithuanian 
as of today. I believe I was -about 
five feet eight and Walt a few 
inches taller. EVen at that early 
age he was always conducting va
rious experiments in various fields. 
If anyone needed a willing 
for some juvenile escapade 
filled the card.

Among many escapades I 
ber a few. One was the
of a bomb and setting it off—it was 
a misfire and lucky for us. An
other was the firing of bullets by 
placing them on the trolley car rails 
and having them flattened out. We 
thought that the escaping leads 
would puncture the tires of autos 
proceeding the trolley’s Today Wal
ter is a member of a club experi
menting with rocket ships (must be 
the echo of his younger days).

Walter is a very studious young 
man and has enough grains of gen
uine humor in him, thus making 
him a very pleasant and sociable 
fellow. An intelligence test would 
give him a high rating.

I have nought but praise for Wal
ter and I do sincerely believe that 
Kubilius will be one of the guiding 
stars of our rising American-Lithua
nian Youth movement. More Power 
to you Walt!

Classes May Replace 
fashioned Strap

Old-

KANSAS CITY, Mo.-<YNS)—Pain
ful sessions with Dad behind the 
woodshed may soon be replaced by 
comparatively pleasant trips to the 
eye-doctor’s office, if a theory an
nounced at a medical convention here 
is accepted by parents.

Forty per cent of juvenile delin
quency is caused by poor vision, Dr. 
Sterrett S. Titus told the Missouri 
Optometric Association.

best you must see Norwood in the 
minstrel show on May the sixteenth 
at three in the afternoon and the 
only hazards you have to face are 
the trip out here and the admission 
price. There will be jokes told by 
the best joke tellers this sidę of the 
milky way, songs by the ever relia
ble L.L.R., music by Bennie arid his 
boys, etc. and so on. Any sacrifice 
would justify itself if it were made 
to see this minstrel show. Nothing 
could be so great as to eclipse this 
event so set your dates for the Nor
wood Chorus Minstrel Show on May 
16.

Many thanks to Laisve for the un
usual and appealing arrangement of 
the minstrel show advertising sheets.

A drive is being made to speed up 
on the songs for our operetta. Let’s 
all chime in and see how much of 
a success we can make this affair. 
The principle parts have already been 
filled and all that remains is the 
chorus songs. A Member.

the world. A bill 
Tokio will make an 
week universal in

By STANLEY RENGLE

YOUR LIFE MARCHES ON ADOPTION OF SPANISH BABY WAR ORPHANS URGED
No wonder Japan can undersell 

the nations of 
being drawn in 
eighty-four-hour 
that country.

Testimonial statistic.: For indorsing 
the same cosmetic product, Dowager 
Queen Marie of Rumania got $2,000, 
Alice Roosevelt Longworth $5,000.

How about you ?: A Hollywood 
! big shot asserts not one person in 

100 can pronounce these eleven 
words correctly: Data, gratis, culin
ary, cocaine, gondola, version, impi
ous, chic, inquiry, acclimate and re
spite. t

No matter how big it is, figura
tively, your heart doesn’t weigh more 
than fourteen ounces.

President Roosevelt carries more 
than $650,000 in life insurance.

Henry Ford, who came out vigor
ously for Hoover, 
paign, didn’t even 
him himself. At 
statement, Henry 
Landon-Roosevelt
voted for twenty years.

in the 1932 cam
bother to .vote for 
least, in a recent 
said up to the 

tilt, he * had not

WORCESTER BITS
My co-correspondent has forsaken 

me and left me to do all the work, 
although I have 
from unknown 
Chat and Amigo 
idea to express 
openly—it would
ciated still more if your identities 
were as evident.

been receiving aid 
benefactors, Chin 
Mio. It’s, a good 
your opinions so 

probably be appre-

Those of you who didn’t come to 
the May Day Celebration at the hall 
missed hearing a fine speaker like 
Anne Burlak (a fine dancer, too), a 
snappy orchestra consisting of Ne
groes (who are known for rhythm) 
and a delicious supper. Now aren’t 
you sorry you didn’t come?

What happened to some of the 
boys mid-day through the afternoon? 
I have an idea, but I’m no squeler. 
I’ll bet some of you missed one of 
the lovliest spots down there, a per
fect trout brook, with marvelous 
scenery (if you overlook the mos
quitos). I don’t know how it was 
discovered—you can, ask a certain 
couple, if you know who they are. 
We hope you feel better, Helen and 
Castie. Too bad zyou couldn’t join 
in the fun. Were you having a good 
time, Pete, or were you using lip
stick as an excuse? If everyone had 
as good a time as I did then they 
are looking forward to another hike. 
We should have a bigger turnout 
next time. Too bad you couldn’t 
come Montello, better luck next time.

June 6th is the day the chorus 
goes to Hartford, Conn. To all 
those who would like to take this 
trip, we advise you to come to cho
rus rehearsals regularly, otherwise 
you may be disappointed. Don’t 
imagine that an appearance just be
fore the trip will be sufficient, now 
is the time to start coming around 
because there is going to be some 
very definite checking.

By the way, only one masterpiece, 
and that a recent one, glorifies our 
bulletin board. Hasn’t anyone 
contributions to make ?

Another article—another subject— 
hold on Mr. Writer, you can’t get 
away with that. So say the readers 
of “Your Life” with letters in which 
they denounced the previous article 
“Here’s To Your Health”. Well, what 
do they want? Those letters one 
and all demand a continuance of the 
first article. Remember “Boy 
Trouble” and “Girl Trouble.” Well, 
you asked for it—so here goes.
Meeting Girl—

Eny Male saw a girl—so the story 
goes—he felt that he must meet her. 
How ? 
Male 
her.

“I 
“may

Usually Eny Male does not 
for consent and introduces himself. 
If it is at a dance he immediately 
asks her to 
dancing he 
derful way 
compulsory even if his ‘ legs get 
tangled with hers, 
knees 
that.

By 
along 
has made what is termed a 
The writer sincerely hopes it isn’t 
the wrong kind of “hit”. We con
tinue further and find that Eny 
Male must invite the girl for some 
refreshments. Now—in the days of 
non-Prohibition—it is absolutely cor
rect, to offer beer. My, the poor 
girl is thirsty—watch those pennies 
Eny 
not 
also

During this while Eny Male has 
been telling her how wonderful she 
dances. He comments upon the beau
ty of the place where they are—or 
of her. He 
event, doings 
chorus, and 
things. We
Eny Male asks to see her some other 
time—a date. So my friends we find 
everything progressing smoothly for 
Elny Male.
Meeting Boy—

We’ve certainly have a problem 
here—Eriny Girl can’t very well 
make male acquaintances as the 
male. Of course there’s always the 
hankerchief gag—it usually works 
with the wrong type of male. Enny 
Girl should nonchalantly move up 
close to where the male stands—in 
a few moments she should ask him 
a question, 
answers and 
troductions.

Males are 
ego—do they doth on praise, 
this in mind Enny Girl usually com
ments on the cleverness of his ac
complishments—of which he certain
ly commented. Males absolutely can 
not resist a female praising them— 
they fall for it hook, line, and sinker. 
Incidently, if you can’t 

; friend try this praising 
! erness

Delegates (Males and Females) En
thusiastically Support New YCL 

Code of Etiquette

NEW YORK CITY (Webster Hall) 
—The most interesting report of the 
Wednesday session of the Y’oung 
Communist League Convention was 
the report from the “girls’ panel” of 
the round table discussions.

some

M. D.

We invite you to follow Eny 
as he makes his way toward

beg your pardon”, he 
I introduce myself?”

says,

wait

dance with him. While 
remarks upon the won- 

she dances. This is

Sometimes his
will knock her knees—ignore

this time Eny Male is getting 
pretty well with the girl—he 

hit”.

Male. Just in case she does 
“indulge” there’s always pop— 
water.

talks of any current 
at the local L.D.S. or 
a million other little 
finally conclude that

Questions mi^st have 
answers lead up to in-

the very semblance of
With

of the male.
“Your Life” Remarks—

keep a 
on the

boy- 
clev-

The 
ills is 
wages

Good Remedy
only remedy for our economic 
a balanced diet of higher 
and shorter hours.

The. theme for this 
been supplied by S. M. 
writer hopes he has answered 
problem to the expectation of 
reader.

Communicate your nroblem

article 
of N—.

has
The 
the 
the

or 
question by letter or postcard. Prob-

The YCL girls demanded their 
rights and worked out a code of 
YCL etiquette including the rules 
that a YCL fellow must call on a 
girl to escort her to a dance and 
that a fellow must walk on the out
side of 
a girl, 
note.

the pavement when escorting
All YCL males please take

change in attitude toward fe
members of the League is

This 
minine 
not new, however. Especially in re
cent times (some hint that it was 
since the Sixth World Congress of 
the Young Communist International) 
very few boys of the YCL violated 
that rule.

Demand Marriage Bonus
The reporter from the girls’ panel 

of the convention was greeted with 
loud applause (again from both male 
and female delegates) when she an-

nounced that they decided to urge 
Congress to pass a bill which would 
provide a cash bonus to every young 
couple getting married. (Those con
templating the “fatal” step, perhaps 
had better hesitate a bit.)

A campaign was urged to adopt 
Spanish baby war orphans, to or
ganize girls’ sewing and knitting cir
cles to aid the brave boys of the 
Abraham Lincoln Battalion who, are 
valiantly fighting for world demo
cracy.

Separate branches of the YCL for 
girls was urged and that the male 
League members remember to pay 
more attention to the fact that girls 
have a three-cornered factory-home- 
organizational life which handicaps 
them in their work. In the past, it 
was held, that late hours and organi
zational overwork lead to negligence 
of home life and ill health.

Mother Bloor was selected qs the 
typical American Mother and Mar
garet Cowl, a Lithuanian woman ac
tive in the Labor Movement, was 
made an honorary member of the 
Girls’ Committee.

Several Lithuanian American YCL 
members attended the girls’ session.

HELL’S KITCHEN NO 
MISNOMER

CONFAB HI-UTES

of

(a
of

a Boys Week

la hobo) were 
the gas-house

NEW YORK.-(YNS)—No sissies, 
muscular boys from New York’s low
er east side finished a cooking con
test here as part 
program.

Mulligan stews 
the favorite dish
youngsters who took part in the con
test. Dressed in a white apron with 
flowing strings, Buddy Dempsey, 13, 
turned out a stew costing 18 
Oscar Tschirky, Oscar of the 
dorf, awarded him first prize.

With muscles bulging from
their rolled-up sleeves, the boys com
peted in making such delicacies as 
brownies, fudge, cookies and T-Bone 
steaks.

By A. Visitor
This year’s YCL Convention was 

extremely impressive. It was well 
prepared. The only fault anyone can 
find is that the sessions began late. 
But then, which convention’s sessions 
ever started on time?

----- 0-----

cents.
Wal-

under

KARLSBAD, Czechoslovakia.— 
Seven German youths are awaiting 
trial and five others are recovering 
from injuries suffered in an attack 
on a meeting of the German Youth 
League here, police announce. Police 
halted a battle started by about 40 
members of Konrad Henlein’s fascist 
German Party who attacked the 
Youth League, an anti-fascist or
ganization.

Baldheaded Gent: “You ought to 
cut my hair cheaper, there’s so little 
of it.”

Barber: “Oh, no. In your case we 
don’t charge for cutting the hair, we 
charge for having to search for it.”

lems or questions of a private nature 
will be answered by a self-stamped 
and addressed envelope. The writer 
reserves all rights as to answering 
or not answering problems or ques
tions submitted.

Stanley Rcngle,
216 First Street, 

Elizabeth, N. J.

Liths were pretty well represented. 
Many of them very active in organ
izing workers into CIO unions. There 
were delegates from 36 states, and 
so far, I’ve met Lithuanian Ameri
cans from Chicago, Gary, Stamford, 
Bridgeport and other places.

----- 0-----
-••The YCL year book gives Lithua
nian'‘youth a break in a nice little 
story. However, the Lithuanian YCL 
Branch of Brooklyn will be disap
pointed when it finds that its greet
ing was not printed. No room.

----- 0-----

The Brooklyn Lithuanian Branch 
of the YCL had arranged for hous
ing the Lithuanian delegates, but 
evidently, others beat them to it, and 
the Lithuanians of Brooklyn slept 
peacefully in their own beds.

----- 0-----
Cute hats were worn on the day 

before the convention at the May 
First parade. They were white, with 
red trimmings and had “YOUNG 
COMMUNIST LEAGUE” printed orY 
them.

----- 0-----
The YCL was the first youth or

ganization ever to fill the Madison 
Square Garden on any occasion, I 
am told.

----- 0-----
The Ringling Brothers and Bar

num and Baily Circus moved out the 
night before the opening session 
(That is, from Madison Square Gar
den).

į-^NDON, Eng.—Seventeen young 
peers of the realm will be absent 
on May 12 when King George VI 
takes his oath as monarch of the 
United Kingdom and the“ Dominions 
beyond the seas.” They are all too 
young, one of them, the Marquis 
of Townshend, falling one day short 
of the required twenty-one years of 
age.

Some of the peers had hriped, when 
Edward VIII abdicated last No
vember, that a postponement of the 
Coronation would enable them to 
come of age just in time. British 
persistence in holding the Corona
tion at the scheduled date, however, 
foiled their hopes. The Earl of As
quith, son of the war-time Liberal 
politician, will be the youngest peer 
watching the ceremony. He was 
twenty-one April 22nd.

EW YORK. - (YNS)—Redheads 
what it takes—to get a job. 

Anjemployment bureau that last year 
p ed

h

eek” 
haired 
ability.

198,000 persons, “Business 
reports, believes that red- 
girls lead in general sales

Oliver was careless about his per
sonal effects. When mother saw 
clothing scattered about on chair and 
floor, she inquired: “Who didn’t hang - 
up his clothes when he went to 
bed?”

A muffled voice from under the 
blankets murmured, “Adam.”

1 OH, YEAH'? -

WHAT ABOUT
THE

SHOOTING

0

o r ____
I 'Srth.iPV}

- 'COURSE, MAYBE X HAYE

FEW times; but t 
SWEAR THAT T HA'N'T 

DONE A SHADV .
THING SirxlCE' T. <30 

OUT ON PAROLE 
A COUPLA 

MONTHS ago

----- 0-----
HEARD AT TtyE CONVENTION:

Angelo Herndon: “I am free and 
I am Happy. The next occasion to 
celebrate must be freedom of Tom 
Mooney and the Scottsboro Boys.”

Wm. Z. Foster: ‘There is good 
news from the Soviet Union, but not 
for Hitler.”

Earl Browder: “A few well placed 
blows will crush fascism.”

Delegates (Chant): NO PASAR-
AN!

A Blonde behind us: “Gosh! Didin’t 
I tell you this will be good? I’m 
having a swell time. I’m hoarse from 
yelling”.

----- 0-----
A neat song to the tune of the 

“Man on the Flying Trapeze” was 
sung by the 20,000 gathered in the 
Garden.

GULP? © MINUTES
FINK ANO STEWHEAO 

ARE IN

- SHERIFF 
SAID FIN^
AAV OFFICE

BARNEY 
OENSEN? T HAIN'T 

SAVIN' A 
WORD , Either!

WHO IS
E M T e FVT AU fMI N G 

C- GV P(JM

R KIF'IG.

receiyeo a

OAIL.1.!
BADGE 
ROĄBEO 

SAFE
OF $15,000! x

THAT

MESS 
WITH MY 
MONEY!!

-with all your
MILLIONS,

X DON'T SEE WHY 
YOU SHOULD

(?O UP IN SMOKE 
Over a.

FEW THOUSAND 
SMACKERS?

----- 0-----
We counted only 2 grey-haired 

men, one old woman (Mother Bloor 
is not counted because she said she 
was still young and a YCL mem
ber at that!) and one man with a 
bald head. This leaves a total youth 
attendance at the open Madison 
Square Garden Session of 19,996.

----- 0-----
. The introduction of delegations ac
cording to states clicked fine with us.

----- 0-----
We hope Laisve will publish, at 

least in part, the well executed re
port of Gilbert Green, the YCL Na
tional Secretary.

----- 0-----
A more complete story dealing 

with the convention will probably 
appear in the next edition of the 
Laisve Youth Section.



--- --------------------------------
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Draugo J. Stalino Užbaigos Žodis 
Kompartijos Plenume

(Pabaiga)
Teisingai vadovauti—tai reiškia:
Pirma, rasti teisingą klausimo išrišimą. O 

teisingą išrišimą negalima rasti nepriėmus do
mėn prityrimo masių, kurios ant savo nuosa
vų pečių patyrė mūsų vadovavimo rezultatus;

Antra, organizuoti teisingo tarimo pravedi- 
mą gyveniman, ko, vienok, negalima padaryti 
be tiesioginės pagelbos iš masių pusės; 
u Trečia, organizuoti to tarimo išpildymo pa
tikrinimą, ko, vėlgi, negalima padaryti be tie
sioginės masių pagelbos.

Mes, vadovai, matome daiktus, įvykius, žmo
nes tik iš vienos pusės, aš pasakyčiau—iš vir
šaus, mūsų akiratis, tokiu būdu, daugiau ar 
mažiau apribotas. Masės, priešingai, mato 
daiktus, įvykius, žmones, iš kitos pusės, aš 
pasakyčiau—ip apačios, jų akiratis taipgi, to
kiu būdu, tam tikru laipsniu apribotas. Kad 
gauti teisingą klausimo išrišimą, reikalinga 
apvienyti tuos du prityrimus. Tik tokiu atve
ju vadovavimas bus teisingas.

Štai ką reiškia ne tik mokinti mases, bet ir 
mokintis iš masių.

Du pavyzdžiai, demonstruojantieji šito Leni
no dėsnio teisingumą.

Tai buvo prieš keletą metų. Mes, CK nariai, 
svarstėme klausimą apie padėties pagerinimą 
Donbase. Narkomtiažpromo patiektas priemo
nių projektas buvo aiškiai nepatenkinantis. 
Tris kart grąžinom projektą Narkomtiažpro- 
man. Tris kart gavome iš Narkomtiažpromo 
vis įvairius projektus. Ir visgi nebuvo galima 
pripažinti juos patenkinamais. Pagaliaus, mes 
nutarėme iškviesti iš Donbaso keletą darbinin
kų ir eilinių ūkio ir profesionalinių darbininkų. , 
Tris dienas kalbėjomės su tais draugais. Ir 
visi mes, CK nariai, turėjom pripažinti, kad 
tik jie, tie eiliniai darbininkai, tie “maži žmo
nės,* sugebėjo patarti mums teisingą išrišimą. 
Jūs tur būt atmenate, žinomą CK ir Sovnarko- 
mo tarimą apie anglių gavimo padidinimo 
priemones Donbase. Tai štai tą CK ir Sovnar- 
komo tarimą, kuris pripažintas visų mūsų 
draugų teisingu ir dargi žymiu tarimu, pata
rė mums paprasti žmonės iš apačių.

Kitas pavyzdys. Aš turiu omenyje pavyzdį 
su drg. Nikolajenko. Kas tokia Nikolajenko? 
Nikolajenko—tai eilinė partijos narė. Ji—pa
prastas “mažas žmogus.” Ištisus metus ji sig
nalizavo apie negerovę Kijevo spartinėj orga
nizacijoj, kėlė aikštėn šeimyniškumą, miesčio
niškai—obivatelišką priėjimą prie darbininkų, ? 
savikritikos užgniaužimą, trockistinių kenkėjų 
įsivyravimą. Nuo jos kratėsi kaip nuo įkirios 
inusės. Pagaliau, kad atsiginti nuo jos, ūme 
ir išmetė ją iš partijos. Nei Kijevo organiza
cija, nei UKP(b) CK nepadėjo jai pasiekti 
tiesos. Tiktai partijos Centralinio Komiteto 
įsikišimas padėjo išknarplioti tą painų maz
gą. O kas paaiškėjo po to dalyko išrišimo? I 
Paaiškėjo, kad Nikolajenko buvo teisinga, o 
Kijevo organizacija buvo neteisinga. Nė dau
giau, nė mažiau. O juk kas tokia Nikolajenko? 
Ji, žinoma, ne CK narys, ji ne narkomas, ji 
ne Kijevo srities organizacijos sekretorius, ji 
dargi ne kokios nors kuopeles sekretorius, ji . 
tik paprastas eilinis partijos narys.

Kaip matome, paprasti žmonės kartais esti 
kur kas arčiau prie tiesos, negu kaikurjos 
aukštos Įstaigos.

Būtų galima nurodyti dar dešimtys ir Šim
tus tokių pavyzdžių.

Tokiu būdu išeina, kad mūsų dalyko vado
vavimui vieno tik mūsų prityrimo, vadovų pri
tyrimo, dar toli gražu nepakanka. Tam, kad 
teisingai vadovavus, reikalinga vadovų prity
rimą papildyti partinių masių prityrimu, dar
bininkų klasės prityrimu, darbo masių prityri
mų, taip vadinamų “mažų žmonių” prityrimu.

O kuomet tai galima?
Tai galima tiktai tuo atveju, jeigu vadovai 

/ tampriausiu būdu surišti su masėmis, jeigu jie 
surišti su partinėmis masėmis, su darbininkų 
klase, su valstiečiais, su darbo inteligentija.

Ryšiai su masėmis, Šių ryšių stiprinimas, 
pasiryžimas prisiklausyti masių balso,—štai 
kame bolševikiško vadovavimo jėga ir nenuga
limumas.

Galima pripažinti kaip taisyklę, kad kol bol- ; 
ševikai išsaugoja ryšius su plačiomis liaudies 
masėmis, jie bus nepergalimi. Ir priešingai, i 
pakanka bolševikams atitrūkti nuo masių ir 
netekti ryšių su jomis, pakanka jiems apsi
traukti biurokratiškomis rūdimis, kad jie nu
stotų visokios jėgos ir pavirstų į tuštumą. ’

Ras senovės graikus jų mitologijos sistemoj 
bjjvo vienas garsus herojus—Antejus,. kuris 
buvo, kaip pasakoja mitologija, jūrų dievo— 
Oseidono ir žemės deivės—Gėjos sūnumi. Jis 
buvo ypač prisirišęs prie savo motinos, kuri jį 
pagimdė, išpenėjo ir išauklėjo. Nebuvo tokio 
herojaus, kurį jis būtų nenugalėjęs—šitas An
tejus. Jis skaitėsi nepergalimu herojum. Ka
me glūdėjo jo jėga? Ji glūdėjo tame, kad 
kiekvieną kartą, kuomet jam kovoj su prieši
ninku būdavo riestai, jis paliesdavo žemę, sa
vo motiną, kuri pagimdė ir išpenėjo jį, ir 

į J Įgaudavo naują jėgą. Bet pas jį buvo visgi

savo silpna vieta—tai pavojus būti kokiu nors 
būdu .atplėštam nuo žemės. Priešai turėjo do- 
mėj šitą jo silpnybę ir sekė jį. Ir štai atsirado 
priešas, kuris išnaudojo šią jo silpnybę ir nu
galėjo jį. Tai buvo Herkulesas. Bet kaip jis jį 
nugalėjo? Jis atplėšė jį nuo žemės, pakėlė į 
orą, atome iš jo galimybę paliesti žemę ir to
kiu būdu pasmaugė jį ore.

Aš manau, kad bolševikai mums primena 
graikų mitologijos herojų, Antejų. Jie taipgi, 
kaip ir Ante jus stiprūs tuomi, .kad laiko ryšius 
su savo motina, su masėmis, kurios pagimdė, 
išpenėjo ir išauklėjo juos. Ir kol jie laiko ry
šius su savo motina, su liaudimi, jie turi visus 
šansus tam, kad likti nepergalimais.

Tame bolševikiškos vadovybės nenugalimu
mo raktas.

7) Pagalios, dar vienas klausimas. Aš turiu 
galvoj klausimą apie formalinį beširdiškai- 
biurokratišką kaikurių mūsų partinių draugų 
atsinešimą į atskirų partijos narių likimą, į 
klausimą apie išmetimą partijos narių iš parti
jos, arbą, į klausimą apie išmestųjų atstatymą 
partijos nariais. Dalykas tame, kad kaikurie 
mūsų partiniai vadovai serga stoka dėmesio 
žjnonCms, partijos nariams, darbininkams. 
Dar daugiau, jie neištiria partijos narių, ne
žino kuo jie gyvena ir kaip jie auga, aplamai 
nežino darbininkų. Todėl pas juos nėra indi
vidualinio priėjimo prie partijos narių, prie 
partijos darbininkų. Ir būtent todėl, kad pas 
juos nėra individualinio priėjimo įvertinant 
partijos narius ir partinius. darbininkus, jie 
paprastai veikia akiplotu: arba visu baru gi
ria juos, be saiko, arba taipgi visu baru muša . 
juos ir be saiko, meta iš partijos tūkstančiais 
ir dešimtimis tūkstančių. Toki vadovai apla
mai stengiasi mąstyti dešimtimis tūkstančių, 
nesirūpindami apie “vienetas,” apie atskirus 
partijos narius, apie jų likimą. Išmesti iš par
tijos tūkstančius ir dešimtys tūkstančių žmo
nių jie skaito menkniekiu, ramindami save 
tuom, kad mūsų partija dvimilijoninė ir de
šimtys tūkstančių išmestųjų negali ką nors 
pakeisti partijos padėtyje. Bet taip gali pri
eiti prie partijos narių žmonės, iš esmės, gi
liai antipartiniai.

Rezultate tokio beširdiško atsinešimo prie 
žmonių, prie partijos narių ir partinių darbi
ninkų dirbtinai sudaromas nepasitenkinimas 
ir įniršimas vienoj partijos dalyje, o trockis- 
tiniai dviveidžiai vikriai pagauna tokius įnir
šusius draugus ir sugabiai traukia juos paskui 
save į trockistinės kenkybos pelkes.

Patys savimi trockistai niekuomet nesudarė 
mūsų partijoj didelės jėgos. Prisiminkite pa
skutinę diskusiją mūsų partijoje 1927 metais. 
Tai buvo tikras partinis referendumas. Iš 854 
tūkstančių partijps narių tuomet balsavo 730 
tūkstančių partijos nariiĮ. Iš jų už bolševikus, 
už partijos Centralinį Komitetą prieš trockis- 
tus balsavo 724 tūkstančiai partijos narių, už 
trockistus—4 tūkstančiai partijos narių, t. y. 
apie pusė nuošimčio, ir susilaikė 2,600 parti
jos narių. Nedalyvavo balsavime 123 tūkstan
čiai partijos narių. Nedalyvavo jie' arba dėl 
to, kad buvo išvažiavę, arba dėl to, kad buvo 
pamainose. Jeigu prie 4 tūkstančių, balsavusių 
už trockistus, pridėti visus susilaikiusius— 
manant, kad jie taipgi prijautė trockistams,— 
ir jeigu jjrie šios sumos pridėti ne pusę nuo
šimčio nedalyvavusių balsavime, kaip tai reikė
tų sulig taisyklių padaryti, o penkis nuošim
čius nedalyvavusių, t. y. apie 6 tūkstančius 
partijos narių, tai gausis apie 12 tūkstančių 
partijos narių šiaip ar taip už jautusių troc- 
kizmui. štai jums visa ponų trockistų jėga.

Prie to pridėkite tą aplinkybę, kad daugelis 
iš šio skaičiaus nusivylė trockizmu ir pasi
traukė nuo jo, ir jūs gausite vaizdą apie 
trockistinių jėgų menkumą. Ir jeigu, nežiūrint 
į tai, trockistiniai kenkėjai visgi turi šiokius 
tokius rezervus ties mūsų partija, tai todėl, 
kad neteisinga kaikurių mūsų draugų politika 
klausime apie išmetimą iš partijos ir atstaty
mą išmestųjų; beširdiškas atsinešimas kaiku- \ 
rių mūsų draugų prie atskirų partijos narių 
ir atskirų darbininkų likimo dirbtinai veisia 
tepatenkintų ir įniršusių skaičių ir tokiu bū
du sudaro trockistams šiuos rezervus, ,

Išmeta daugiausia už taip ^vadinamą pasy
vumą. Kas tai yra pasyvumas? Skaito, pasiro
do, kad jeigu partijos narys nesuvokė partijos 
programos, tai jis pasyvus ir pridera išmeti
mui. Betgi tai neteisinga, draugai. Negalima 
taip pedantiškai aiškinti mūsų partijos statutą. 
Kad suvokti partijos, programą, reikia būti 
tikru marksistu, patikrintu ir teoretiniai pasi
rengusiu marksistu. Aš nežinau, ar daug rasis 
pas mus partijos narių, kurie jau suvokė mū
sų programą, tapo tikrais marksistais, teo
retiniai pasirengusiais ir patikrintais. Jeigu 
eiti šiuo keliu toliau, tai mums tektų palikti 
partijoj tiktai inteligentus ir aplamai moky
tus žmones. Kam reikalinga tokia partija? 
Pas mus yra patikrinta ir išlaikiusi visus kvo
timus leniniška formula apie narystę partijoj. 
Sulig šios formulos partijos nariu skaitosi tas, 
kas pripažįsta, partijos programą, moka nario 
mokesčius ir dirba vienoj jbs organizacijų.

Atkreipkite domę: leniniškoj formuloj kalba
ma ne apie' programos suvokimą, o apie pro
gramos pripažinimą. Tai du visiškai skirtingi 
daiktai. Nėra ko įrodinėti, kad čia teisus Le
ninas, o ne mūsų partiniai draugai, visur ple
panti apie programos suvokimą. Tai ir supran
tama. Jeigu partija išeitų iš to, kad partijos 
nariais gali būti tiktai tokie draugai, kurio 
jau suvokė programą ir tapo teoretiniai pasi
rengusiais marksistais, tai ji nesudarytų par
tijoj tūkstančius partinių ratelių, šimtus par
tinių mokyklų, kur partijos narius mokina 
marksizmo ir padeda jiems suvokti mūsų pro
gramą. Visiškai aišku, kad jeigu partija or
ganizuoja tokias mokyklas ir ratelius tarp 
partijos narių, tai todėl, jog ji žino, kad par
tijos nariai dar nesuspėjo suvokti partinę pro
gramą, dar nesuspėjo tapti teoretiniai pasiren
gusiais marksistais.

Tuo būdu, kad ištaisyti mūsų politiką klau
sime apie narystę partijoj ir apie išmetimą 
iš partijos, reikalinga pabaigti šių dabartinių 
aklu klausimo aiškinimu apie pasyvumą.

Bet pas mus yra dar kitas netikslumas šioj 
srityj. Dalykas tame, kad mūsų draugai nc-

pripažįsta vidurio tarp dviejų* kraštutinumų. 
Pakanka darbininkui, partijos nariui truputį 
prasižengti, kartą—du pavėluoti į partinį su
sirinkimą, neužmokėti dėl kokių nors priežas
čių nario mokesčio, kad jį akimirksnyj išmes- 

. tų iš partijos. Nesiįdomauja jo prasižengimo 
laipsniu, nesilankymo susirinkiman priežasti
mi, nario mokesčio nemokėjimo priežastimi. 
Biurokratizmas šiuose klausimuose tiesiog ne
regėtas. Nesunku suprasti, kad būtent tokios 
beširdiškos politikos rezultate pasirodė ’ išmes
tais iš partijos puikiausi kadriniai darbinin
kai, puikiausi stachanoviečiai. O argi negalima 
buvo, anksčiau negu išmesti iš partijos, pada
ryti perspėjimą, jeigu tas neveikia—padaryti

I pastabą arba išnešti papeikimą, o jeigu ir tas • 
■ neveikia—duoti laiką pasitaisymui arba, pas- 
i kutiniu atveju, pervesti į kandidatus, bet ne- 
1 išmesti iškarto iš partijos, žinoma, galima bu

vo. Bet tam reikalingas atydus atsinešimas 
prie žmonių, prie partijos narių likimo. O ši-

I to būtent ir trūksta kaikuriems mūsų drau
gams.

Laikas, draugai, senai laikas pabaigti su šia 
nedorybe. (Aplodismentai).

sis Socialistų Partijos vietinio 
skyriaus organizatorius), ku
rie pasakė po gerą prakalbą 
atatinkamais dienos klausi
mais. Ypatingai, drg. M. Wil- 
sono atsilankymas kalbėti 
mums suteikė gerą ūpą, tai di
delis žingsnis pirmyn prie 
sudarymo bendro fronto su 
Socialistų Partija.

Mitinguose Dalyvavęs.

Packard Auto. Kompanijos 
Sutartis su Industrine Unija

t

Jersey City, N. J
Vidutiniai

Laisvės Draugijos1 ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
133 kuopos parengimas 1 d. 
gegužės nusisekė vidutiniai. 
Programą pildė Sietyno Cho
ras iš Newark, N. J. vadovy
bėj šalinaitės, sudainuodamas 
7-nias dainas. 
T. Bičkauskienė.
balsą. Patartina jį lavinti. T. 
Kaškiaučius su 
sudainavo duetą.
panavo Jamisoniutė. 
kusiems dainos patiko ir kiek--
vieną iššaukė pakartoti. Ačiū 
Sietynui, Bičkauskienei ir 
Kaškiaučiui už patarnavimą.

Solo dainavo 
Ji turi gražų

Bičkauskiene 
Pianu akom- 

Susirin-

Miesto gaspadorius Hague 
paskelbė per spaudą, 
Newarkb 
kuris gina unijistus, taip sau 
radikalus žmogus Jersey mies
te, esąs komunistas. Hague ci
tuoja daugelį teismų rekordų, 
kuriuos vedė Tsserman ir kurie 
jam nepatinka, kad buvo lai
mėti. Isserman atsakydamas 
Hague didžiuojasi, kad gali 
ginti kiekvieno piliečio teises, 
pažymėdamas, ^jog Jersey Ci
ty miestas 90 nuošimčių nėra 
organizuotas, tik pasidėkavo- 
jant miesto administracijai, 
kuri žiauriai slopina kiekvieną 
pradedamą streiką. ,

kad 
advokatas Isserman,

Rmford, Me
re-V. Andrulis, “Vilnies 

daktorius, kalbėjo šv. Roko 
Svetainėj, sekmadienį, 2-rą d. 
gegužės. Svetainė buvo pilna 
žmonių ir visi liko labai užga-r 
liūdinti su prakalbomis. Jo iš
vados svarbiais klausimais bu
vo labai įdomios.

Pertraukoj prakalbų rinko
me aukas. Surinkta $17.73. 
čia vardai tų, kurie davė 25c 
ar daugiau: M. W. Manson, 
J. P. Venckus, U. Dubendrie- 
nė, J. Grušas, Z. Ivanavičienė, 
P. Stasiulis, U. Veličkienė, J. 
Pleuplys, S. Jankauskis, P. 
Petrikas, A. Koris, S. Sotman, 
J. Wiskontas, F. Stasiulis, S. 
Venckienė, S. Levonas, A. Mo
tuzas, L. Motuzienė, J. Mor- 
šanskis, A. Maleuskas, J. Kle- 
manskis, M. Stasulienė, M. 
Gruzinskienė, A. Kaladzins- 
kienė, W. Chepaitis, .P. Aš- 
menskis, J. Karpavyčia, W. 
Padgalskis, C. Ekroth, (M. 
Bunkartienė), J. Wilkenson, S. 
Aglynas, W. Grikšas, E. Ki- 
lienė. Smulkių aukų $4.48.

Rengimo Komisija.

. Detroit, Mich. — Packard 
automobilių kompanija pa
sirašė sutartį su industrine 
Jungtine Auto. Darbininkų 
Unija. Tai geriausia iš vi
sų iki šiol padarytų sutar
čių su automobilių fabri
kantais, sako organizato
rius Frankensteen. Sutartis 
dar pavesta patiems darbi
ninkams nubalsuot geg. 9 <L

Pagal šią sutartį, kompa- 
unija pilnai pripažįsta indu
strinę uniją ir prideda po 
kelis centus algos kiekvie
nam darbininkui per valan-

savo darbininkų. Antra prie
žastis, tai išvakarėse SLA 50 
kuopa turėjo savo koncertą ir 
šokius. Ir šiame parengime di
džiuma lietuviškos publikos iš- 
sišumijo ir pamiršo savo pa
reigą dalyvauti Pirmosios Ge
gužės paminėjime.

Iš kitos 
pasekmių, 
parduota 
Worker.” 
centais Ispanijos gelbėjimui. SC OU SUWC1U SU larptauu- 
Išklausyta trijų kalbėtojų — ne Masmistų Sąjunga (uni- 
dd. David Gregory, Sadie Van ja), kuri 'išgavo pagerintas 
Veen, Merle Wilson (pastara-j sąlygas.

pusės, buvo ir gerų 
Per abu mitingu 
apie 200 “Daily 
Surinkta $49 su

Washington. — Pereitą 
menesį fabrikantai pasira
šė 50 sutarčių su Tarptauti-

T f J T T Ą Op 184 W. 54th Street 
171 1" 11 ./V 1 BAYONNE, N. J.

NAUJAI ĮRENGTAS KABARETAS
Tai gražiausias vįsoje Hudson County

Binghamton, N. Y

Programa 
Kas Vakarą 
Čia Dainuoja 

Kostancija 
Menkeliuniutė

Penkių Kavalkų 
Orkestrą 

Kas Vakarą 
) f Griežia Šokiam

Pora lietuvių biznierių užsi
rašė “Laisvę”. Jais yra A. 
'Zalgauskas, turintis užeigą, ir 
Gražia, turintis skutyklą. Lie
tuviai biznieriai turi remti dar
bininkišką spaudą. Vietos lie-: 
tuviai darbininkai turi paremti 
tuos lietuvius biznierius, kurie 
remia mūsų judėjimą.

Iš Pirmos Gegužes Minėjimo
čia nereikės daryti išvedžio

jimų apie Pirmosios Gegužės 
svarbą, kaip tarptautinės dar
bo klasės šventės. Tik tenka 
priminti tas, kad Binghamto- 
no darbininkai dar neužtekti- 
nai įvertina tarptautines dar- 

, bininkų šventes ir nejaučia bū- 
įtinos pareigos dalyvauti jose.

šios Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojimą bendrai rengė 13 
darbininkiškų - organizacijų su 
keliais šimtas narių. Bet ko
kios pasekmės buvo ? Labai 
prastos. Turėta leidimas turėti 
masini mitingą prie Courthouse 
Square, ir buvo garsinta, kad

C. Menkei 
Savininkai šios Įstaigos Yra

J. STANKUS ir S. RUTKOWSKI
184 W. 54th Street Bayonne, N. J

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistu? daug 

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

8701 JOS CAMPA U A VE., OKTROH, MICH.

Well, tai pirmu kartu ir 
Jersey City lietuviai nors da
linai parėmė “Vilnį.” Parinkta 
pasveikinimų ( “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimui, surinkta mitjngas> jr prasidės 3 vai. 
$10. Pinigai pasiųsti per drg. p0 pįeįų Publikos susirinko 
V sekapį1: i nedaug, gal virš poros šimtų.

I^r<L1Vvnas’1 PaseWskis, | Kitas masinis mitingas įvy-
M. Sabaliauskas, O. Sulaitienė, 
A. žaviša, J. šalčius, A. Ma
tulis ir P. Mingila po $1; L. 
Jasulaitis, K. Anskis, A. Sinus 
ir Dzvecka po 50 centų. Ačiū 
už aukas.

Per šių metų penkis mėne'r 
šius nedidelis draugų būrelis 
suaūkavo įvairiems darbininkų 
judėjimo reikalams $95.35, tai 
dab tik penktas mėnuo šių me
tų ir į pabaigą metų skaitline 
pasididins.

Geras apsireiškimas ir ALD 
LD 16 kuopoj. Draugai, kurie 
dėlei vienokių ar kitokių būdų 
buvo apleidę organizaciją, 
grįžta atgal. Taip, kad į trum
pą. laiką kuopa paaugo trimis 
nariais.

Pradžioje įbirželio mėnesio 
vedasi Merkevičiutė, gyvenan
ti 62 Bidwell Ave. Markevi
čiūtė i& amato mokytoja. Jos 
tėvas Męrkęvičius yra senas 
“Laisvės” skaitytojas ir ALD 
LD 16 kuopos narčs. K. Biu
ras linki apsivedus laimingo 
gyvenimo.

Draugai, Xurie renkate vie
tos žinias, įsitėmykite, kad 
kuomet prisiunčiat paskirtam 
žmogtfi Žinias, visada turit pa
sirašyt savo vardą ir antrašą,

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

ko lietuvių svetainėje, 7 vai. 
vakaro. Šiame mitinge publi
kos it nebuvo tiek, kiek tikė
tasi.

Kaip kas kaltins rengėjus, 
kad 13 organizacijų bendrai 
rengia ir nepajiegia sutraukti 
nors penkių šimtų dalyvių. 
Tokiuose atsitikimuose, man 
rodosi, vien rengėjus negalime 
kaltinti, nes ta kaltė puola ant 
visų organizacijų narių, kad 
jie tokias svarbias darbininkiš
kas šventes apleidžia neatžy- 
meję.

Ar buvo nedalyvavimui prie
žastis? Taip, buvo, jeigu gali
ma vadinti priežastim. Viena, 
tai ponas Johūsonas surengė 
vakarienę Endicotte, į kurią 
sutraukė hpie septynius šimtus

kitaip jūsų žinia tikslo nepa
sieks.

Well, well, teko patirti, kad 
Bayonnės draugai yra nutarę 
ir išrinko komisiją, kuri susi
sieks šu Jersey City organiza
ciją draugais dėlei sudarymo 
bendro komiteto bendram dar
bui. Lauksime draugų bayon- 
niečių formalio užkvietimo iš- 
diskusavimui nekuriu dalykų 
ir sudarymui planų bendram 
darbui. K. Biuras.

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

popiefų bei liūdijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI IŠ “LAISVĖS* 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

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

kamu antrašu: \
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST, BROOKLYN, N. Y
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Keistenybės
Ispanas Vįncęnt Adrofeu 

bandė nusišaut, bet nepavy
ko. Po to, jis buvo teisme 
baustas už kėsinimąsi nusi- 
žudyt. Teisėjui paskelbus 
baudą, siekiančią $35, kalti
namasis ant vietos numirė.* * *

Gelžkelio d a r b i n inkas, 
Wallace Stutkoski, bėgyje 
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20 minutų suvalgė 63 žalius įr argiau praeityj, tas pats bus 
Klausinius, kurie buvo siun-i jr dabar.
tinyje aptriuškinti. Jis savo 
elgesį pateisino patvarky
mų knyga, kurioj liepiama

♦ * *

Vienas Californijos mela
gių kliubo narys atsivedė į 
kliubą svečią. Pirmininkas 
paklausė svečio, ar jis neno
rėtų įsirašyt į kliubą?

—Netiksiu, nes nemoku 
meluot. Savo gyvenime nie
ko nesu pamelavęs,—atsa
kė užklaustasis.

Jo atsakymas buvo kliu- 
bečių tiek įvertintas, kad ne 
tik į narius jį priėmė, bet 
dar ir kliubo prezidentu iš
rinko. Kliubečiai įsitikino, 
kad tai buvo gražiausiai pa
sakytas melas.

♦ * *

Kai Warsaw, Mich., be
darbis nuėjo į pašalpos biu
rą prašyti eilės drabužių ir 
jo prašymas nebuvo paten
kintas, kad jis nesąs dar 
nuogas, tai bedarbis aplei
do biurą. Bet už keliolikos 
minutų sugrįžo jis vėl— 
nuogutėlis’ Tada biuro “pa
nelė” viena ranka užsiden
gusi akis, kita—sviedė jam 
eilę drabužių...

* * *

Viename West Virginijos 
miestelyje oro biuras pas
kelbė, kad visi gyventojai 
uždarytų vandenį, kurio bė
gimas yra išvestas į lauką, 
nes ateiną dicįelis šaltis ir 
gali vandens dųcĮp$ su-’ 
sprogti.

Ant rytojaus sužinota, 
kad miestelyje tesusprogo 
vandens dūdos tik viename 
name—tai name paties me
teorologo, kuris pranešė 
apie ateinančią nelaimę ki-! 
tiems.

St. Jas-nis.

Wilkes Barre, Pa
Šis Tas Apie Wilkes-Barre

Aido Chorą
Po ilgo ilsėjimosi ir visokio 

negalavimo Aido Choras ir vėl 
pradėjo gyvuoti. Visokių trū
kumų buvo dėl choro gyvavi
mo, tai per šilta, tai per šalta, 
tai kaip kam kokią ypata ne- kia gerai išplatinti plakatus ir
patiko. Kiti gana sužiniai prieš 
Chorą darbavosi, ir taip laikas 
bėgo. Bet dabar ir vėl susirin
ko būrelis draugių-draugų ir 
padarė pradžią. Tik čia rei
kia visiems darbuotis, kad cho
ras ir vė| nesusirgtų kokia 
nors liga, tai yra, kad nepa
veiktų vasaros karščiai.

Chore visiems 

l'į-

Sovietų Sąjungos kombainų operavimo studentai (Teodosijoj, Kryme) praktiškam
ląyjqiw<i darine. • ..-’rt-CTU

kaip jaunimui, taip ir suau
gusiems. Tėvams, kurie turi 
jaunuolių, reikėtų patart, kad 
chore prigulėjimas atneš jiems 
daug naudos.

Daug yra ir augusių žmo
nių, kurie neturi kur laiką 
praleisti. Kodėl neateit į cho
rą ir prisidėt pagal savo iš
galę prie jo palaikymo?

Beje, kur tos draugės ir 
draugai, kurie pirmiau chore 
dalyvavo? Jums visiems yra 
žinoma, kiek choras turėjo vi
sokių išvažiavimų visur, toliau

Todėl visas ir visus, kurie 
esate buvę pirmiau chore, 
taipgi ir naujus draugus-drau- 
ges, kviečiame stot į Aido 
Chorą. Pamokos būna kiekvie
ną antradienį pačiam centre 
miesto, Union Hali, 12 E. 
Market St., viršutinėj svetai
nėje. Pradžia 7 :30 vakare. Pa
sitikim, kad į šį atsišaukimą 
draugės ir draugai atsilieps.

Aido Choro Komisija.

A.L.D.L.D. REIKALAI
Rengkimės Prie ALDLD II

Šiam rašiniui pasirodžius 
spaudoj, ALDLD II Apskričio 
ribose visos kuopos veikiausiai 
bus gavę pranešimus nuo sek
retorės A. Lideikienės, kvie
čiant dalyvauti pusmetinėje 
konferencijoje, kuri atsibus 
13 dieną birželio, š. m., Cran
ford, N. J.

Būtinai visų kuopų .valdy
bos ir nariai turėtų į tai visą 
savo atydą atkreipti. Nes tą 
pačią dieną ir toj pačioj vietoj 
po konferencijos atsibus pik
nikas apskričio naudai. Šį pik
niką mes turime padaryti pil
nai pasekmingu, nes dabarti
niu laiku mūsų apskričio iždas 
visai tuščias. Del finansų sto
kos nėra galimybės pilną vei-jyra pralenkę kitų lietuvių ko- 
kimą praplėsti ALDLD II Ap- 
kričio ribose.

Dėl pikniko reikalų privers
ti esame skolintis iš simpatiš
kų draugų.

O tas nėra malonu daryti.
Bet nemanykite, draugės ir 

draugai, kad dėl tos priežas
ties nieko nėra veikiama. Val
dyba jau yra atlaikius keletą 
posėdžių. Surengta draugui V. 
Andruliui prakalbų maršrutas 
Apskričio ribose. Maršrutas 
davė gana gerų rezultatų, bet 
negerai, kad kai kurios kuo
pos atsisakė rengti prakalbas.

Turime pranešti, kad II Ap
skričio valdyba yra užsibrie- 
žusi pravesti grandiozišką pla
ną surengimui milžiniškos eks
kursijos laivu Atlantiko pa
kraščiais rugpjūčio bei rug
sėjo mėnesį.

Dabar prašome visų narių 
pasistengti kuodaugiausiai iš
platinti laimėjimo tikietukų 
ant 13 d. birželio, kurie yra 
pasiųsti visoms kuopoms.

O kas svarbiausia, tai rei-

“show cards”, kurie bus pa
siųsti visoms kuopoms. Nes 
nuo šių apgarsinimų priklau
sys pikniko pasekmingumas.

Padarykime šį pikniką mil
žinišku, kad visa apylinkė 
apie tai žinotų.

Taipgi visos kuopos daly
vaukite konferencijoj, kurioj

vietos yra, Į bus apkalbama visa eilė svar-

bių dalykų. Tad nepamirškite 
13 dienos birželio, visi rengki- 
tės prie tos dienos.

ALpLD II Apskričio, 
Valdybos Narys, D. K-tis.

Montello, Mass
Nepaprastas Koncertas

Balandžio 25 d. kaip 3 vai. 
po pietų, Liet. Taut. Namo 
svetainėje įvyko Brooklyno 
Aidbalsių koncertas. Jį rengė 
vietinio Dailės Ratelio Choras. 
Montello’s x dainininkai taipgi 
prisidėjo prie išpildymo pro
gramos, kuri užėmė apie dvi 
valandas. Dailės Ratelio Cho
ras po vadovyste drg. Izabelės 
Yarmalavičiutės - Kugelienės 
sudainavo tris dąipas, paskui 
M. Miltiniutė, vietinė solistė, 
padainavo tris dainas, vieną 
dainą dainavo itališkai.
Didesnę dalį programos išpil

dė grupė pasižymėjusių daini
ninkų, kurie užsivadina Aid- 
balsiais, iš Brooklyno, N. Y. 
Jiems vadovauja visiems gerai 
žinoma kompozitorė B. šali- 
naitė. Aidbalsiai davė specia- 
lę interpretuojančią liaudies 
dainų iliustraciją arba aktą, 
susidedantį iš dvidešimties ke
turių dainų. ..

Tai buvo naujas dalykas 
Montello’s publikai, nes vieti
niai lietuviai dar nebuvo gir
dėję tokio gražaus dainavimo. 
Nuo pradžios iki pabaigos 
klausytojai buvo tiesiog užža
vėti. Laike dainavimo užsilai
kė labai tyliai, tiktai dainą pa
baigus pasigirsdąvo garsus 
delnų plojimas. Didžiausį įspū
dį darė tai tikras liaudies dai
nų atvaizdinimas; klausant 
jaučiasi tartum pergyveni tas 
gadynes, kuriose tūlos dainos 
tapo sutvertos.

Kas liečia pačius daininin
kus, tai, mano supratimu, jie 

lonijų dainininkus. Ne tik jųjų 
balsai yra atsakančiai išlavin
ti, bet ir abelna dailės techni
ka gerai ištobulinta.
Jei būtų surengtas Amerikos 

lietuvių dainininkų kontestas, 
ir užkviestos dainininkų gru
pės iš didžiųjų miestų, aš esu 
tikras, kad Brooklyno Aidbal
siai užimtų pirmą vietą.

žmonių į minėtą koncertą 
prisirinko netoli dviejų šimtų 
ir visi, matyt, likosi užganė
dinti.
Drg. V. Andrulio Prakalbos.

Balandžio 20 d., 8 vai. va
kare, Lietuvių Tautiško Namo 
svetainėje įvyko maršruto ke
liu surengtos prakalbos drg. 
V. Andruliui. Kalbėtojas nuo
sekliai išaiškino šių dienų poli
tinio gyvenimo klausimus, 
ypačiai Ispanijos civilio (poli
tinio) karo padėtį. Visi tie, ku
rie buvo atsilankę išklausyti 
prakalbų, yra pilnai patenkin
ti ir nesigaili atėję .. .

Pertraukoje buvo padaryta 
kolekta apdengimui to vaka
ro išlaidų. Sukolektuota $9.Š4. 
čia paduodu vardus tų, kurie 
aukojo 25c ir daugiau. Auko
jo sekančiai: Uršulė Zaleckai- 
te $į.0Q‘; J. Tamulevičius, F. 
čepečka, P. Kmaras ir Geo. 
Šimaitis po 50c; K. Beniųtįs, 
F. Lapinskiene, A. Valunge- 
vičįųs, J. Vaitekūnas, J. Vai- 
taitis, V. Gečius, J. Tautvai- 

ša, K. Yokubėnas, M. Budri
kis, A. Orentas, S. Baronas,
K. Gedvyla, A. Baronas, M. 
Pocienė, F. Kaziliunas po 25c. 
Kiti aukojo po mažiau, kurių 
vardai nebuvo užrašyti.

žmonių šį sykį atsilankė ne
daug, tam buvo dvi stambios 
priežastys: viena, kad prakal
bos buvo surengtos ant grei
tųjų, mat, mūsą rengėjai neži
nojo ar galės gauti liuosą die
ną, atliekamą nuo maršruto, 
ar ne! Tik tai kelios dienos 
prieš prakalbas sužinojo, jog 
drg. Andrulis turės kalbėti, ir, 
per tai, nebuvo galima gerai 
išgarsinti. Antra priežastis, tai 
buvo ta, kad prakalbos įvyko 
antradienį, tuoj po švenčių ir, 
žinoma, žmonės buvo pusėti
nai privargę besilinksmindami.

Tarptautinio Darbininkų 
Ordeno Vakaras

(Balandžio 24 d. 8 vai. va
karo, Liet. Taut. Namo salėje 
įvyko IWO Brocktono Sky
riaus, Rusų sekcijos koncer
tas ir šokiai.

Programą išpildė patys ru
sai darbininkai. Prasidėjus va
karui, Bostono Rusų Choras 
sudainavo keletą gražių dai
nų; paskui jaunos mergelės 
šoko rusų tautiškus šokius ir 
viena ispanietė šoko klasiki
nius šokius, kuri daugiausiai 
papuošė vakarą.

Programa užėmė labai ma
žai laiko; aš kalbu apie kon
certinę dalį vakaro. Įžanga 
buvo gana aukšta, per tai dau
gelis nepasiganėdino, kadan
gi tikėjosi matyti didelį kon
certą.

Po koncerto apatinėje sve
tainėje prasidėjo šokiai ir tę
sėsi iki vėlumai, žmonių su
sirinko nemažai; jų. buvo viso
kių tautų ir visi draugiškai 
praleido vakarą.

X. Kareivis.

Gegužine Šventė ir Jūsų 
Vaiko Sveikata

Dr. John L. Rice, 
New York.o Miesto Sveikatos 

Komisiohierius
• r į,t

Pranešimai, kaip viską pri
žiūrėti ir apie vaiko sveikatą, 
jąu išsiuntinėti į beveik kiek
vieną šios šalies kampelį, nes 
gegužės menuo paskirtas, kai
po Vaikų Sveikatos Mėnesis, ir 
laikas priminti tėvams, fcad jie 
kreiptų atydos į savo vaikų 
sveikatą. Kada ir kur šitas pa
tarimas sektas, galime teisin
gai sakyti, kad bus žymus pa
gerėjimas sveikatoje vaikų, ir 
tą kasmet matome, kuomet 
perskaitome sveikatos rekor
dus ir matome mažesnį skait
lių mirčių jaunųjų vaikų tarpe.

Kiekvienas vaikas privalo 
būti po gydytojo užveizda, 
ypatingai kūdikiai ir mažuliai 
vaikai, kurie dar nelanko mo
kyklas; kuomet tąs taps pa
prastu dalyku, tada labai 
daug kūdikystės ligų, bus su
laikyta. Šitos medikališkos už- 
veizdos svarbiausias atlikimas 
yrą periodiškas sveikatos iš- 
egzaĮninavimąs. Gerai turėti 
šeįąiynišką gydytoją. Su tokiu 
peržiūrėjimu motinai lengva 
vesti savp vaiką geros sveika
tos keliu. Sekantis žįngsnis, tai 
lyra sekti gydytojo pątarįihus.

Gal gydytojas irgi paręms 
sekančias taisykles kasling gęr 
resnės sveikatos.

1. Irinos nakties miegojimas 
kasnakt.

2. Poilsio valanda kas dien.
3. Kvorta pieno kasdien.
4. šviežių daržovių ir vaisių 

kasdien.
5. Pasibovinimas ant saulės.
6. Viduriu |,ęguliariškumas.
7. švarios raukos, tankiai ir 

reguliariškai vaiką maudyti.
8. Difterijps apsauga.
9. Tinkamas svoris ir ūgis.
10. Vaiką reguliariškai ve

sti pas gydytoją ir dentista.
FLIS.

Naziąi Muštruoja Visas Mer
gaites iki 21 Mėty

Berlynas. — Hitlerio val
džią įsakė ' visoms mergai
tėms iki 21 metų amžiaus 
verstinai stoti į nazių muš
tro opgaųįzaęijas. Nazių 
jaunimo vadas Schirah už- 
reiškė, kad vįsį jaunuoliai 
w jayųųoles “priklauso Slit- 
Įęrįųi.”

NUŠOVĖ TRIS LENKIJOS tion Day) tai yra pirmadienį 11 va- 
landą ant kapų. Visi Draugijos na- 

©11 lx U O |rjaj pribūkite laiku, susirinkimas bus
-----------  svarbus, bus daug nutarimų kas link 

Maskva. — Sovietų sienos pagražinimo.
sargai nušovė tris nužiurę-i 
tus Lenkijos šnipus, kurie' 
valtele mėgino upe pra-' n. S. PITTSBURGH, PA. 
plaukti į Sovietijos pusęj ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 
Pirm to jieąi buvo duota 13» .7:30.v: p 1339 Medley st. 
perspėjimas, bet smukstai 
jo nepaisė.

Andajur, Ispanija. — Vie
name iš nesenai įvykusių i 
mūšių liaudiečiai pagrobė iš| 
fašistų ir vokišką pricšlėk-j 
tuvinę kanuolę.

PRANEŠIMAI IS KITUR
GRAND RAPIDS, MICH.

United Workers Co-operative (Lie
tuvių ir kitų tautų) rengia linksmą 
vakarėlį. Bus graži programa ir 
gera orkestrą šokiams. Prie įžangos 
bilietų bus 3 laimėjimai: Radio dėl 
nntomob’Vaus ir kiti mažesni laimė
jimai. šis vakarėlis įvyks 15 d. ge
gužes, šv. Jurgio Svct., 1513 Quarry 
Avc., N. W. (111-112)

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugijos 

Metinis susirinkimas įvyks (Decora-

Tol. StaRR 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų,-su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuoj aus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. B ARKUS

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

GYDOMA 
VYRU IR 
MOTERŲ 

KRONIKOS 
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmes

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nėrvij ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
ŽarntĮ Sugedimai, Hcmorro;dai 
ar kiti Mėštažarnčs bei Laukap 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Šciąbca, Ne
uralgia. Nervų įdegimas ir 
Chroniški Kaumatiški keblumai, 
Nosies. Gerklės. Plaukų. Plau
šinių Dūdų, Inkstų Nejivarku- 
mai ir kitos ligos Vyių ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
dotnis; o jeigu turite kokių ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mų, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai? Serumų Įlei
dimai, ir Čienijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metu Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Ayp., & Irvinu

Valandos 9 A. M. iki 8 P. 1Ą. Kasdien 
$ekmadUniais 9 A. M. iki 3 P. M. 

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Sekr. E. Cibulskienė.
(111-112)

Visi nariai kviečiami dalyvauti ir 
naujus narius atsivesti.

P. A. Bernotą.
(111-112)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠAUNSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iern»‘-nų pietų 
Teikiam nemokamai vėliausio 

mados automobilius.

84-Q2 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I.. N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

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

Siunčiame duonų per paštų j kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

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

Lietuvių Angliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Charles’ Up To-Date
'barber shop

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OC

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c.
Prielanku* Pat arna vi m as 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer SU.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADV0KAJA3 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
['cl. Evergreen 8-7179 

Brooklyn* N. Y.

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.

Brooklyn, N

" ‘ J '
• <

Cheese Cake, 
Cake. Stollen, 
ir Jelly Rolls, 
greitai pristato, 
svorj ir kainas.



Puslapis šeštas

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
■

Atleidžia 5,000 Iš 
Parką Projektą

NATURAL - LAX - HERB TEA

1 BOXCINAL

FOTOGRAFAS

tų

Notary Public Tel. Stagg 2-5043
ir

kviečiami 
atsilankyti 
pašaliniai

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Susisiekimo Ko- 
Seabury-Berle 

planą, kuriuo 
suvienyti visas 

linijas j vieną.

bus “ne 
kuriame 
Mitinge

pa- 
tos 
jie 

bus

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Gražinimo įstaigų darbinin
kai svarsto savo problemas if 
tikimasi streiko, kuris palies- 

Jtų 2,500 dalintojų Brooklyne.

vagonėlis smogė ir su- 
sužalotą

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

50c UŽ DIENA IR NAKTį

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, Šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

Parkų komisionierius Moses 
paskelbė, kad 5,000 darbinin
kų atleidžiami iš Parkų Pro
jektų. Jis sako, tai darąs 
Works Progress Administrato
riaus Somervell įsakymu.

Moses nepraleido progos 
nesujungęs atleidimą darbi
ninkų su pabauginimu svieto 
raudonaisiais, sakydamas, jog 
atleidinėjimai pravedami dėl
to, kad jis atsisakęs “rizikuoti 
su sėdėjimo streikieriais ir ra
dikalais.” ■>

Šalpos Biuro viršininkai sa
ko, kad didžiajame New Yor
ke dar esą ant pašalpos 120,- 
000, kurie yra tinkami darbui, 
jei darbų būtų.

ALDLD 1-mos Kuopos Susi
rinkimas ir Prakalbos apie 

Sveikatą
Ketvirtadienį, gegužės 13 d., 

kaip 7:30 vai. vakaro, “Lais
vės” svetainėje, įvyks minėtos 
kuopos susirinkimas. Susirinki
mas bus ne ilgas. Po susirin
kimui draugas J. Tamsonas 
kalbės sveikatos klausimu.

Į šį susirinkimą 
ko skaitlingiausia 
kuopos nariai ir 
žmonės.

Sveikata visų mūs yra bran
giausias turtas, kurią sykį pra
radus kitą jokia kaina nega
lima nusipirkti.

Drg. Tamsonas pasakys 
mums daug naudingų patari
mų, kaip ant ilgiau palaikyti 
tą mūsų brangų turtą.

Dabar eina ALDLD vajus 
už naujų narių gavimą. Todėl 
tie, kurie dar nesate šios orga
nizacijos nariai, ateikite į šį 
susirinkimą ir įstokite j šią 
brangią organizaciją, kuri rū
pinasi ne vien tik darbininkų 
apšvieta, bet ir jų sveikata.

Kp. Valdyba.

Pagelbėkite Lietuviu Radio 
Programoms.

Brooklyno radio stotį WMB 
*Q, kuri kiekvieną dieną per
duoda lietuviškas radio pro
gramas : naujienas, muziką, 
juokus, įvairenybes, paskaitas, 
iš ko per savaitę lietuviams 
yra proga klausyti aštuonias 
valandas lietuvių programų, 
kitos stotys nori atimti laiką 
ir uždaryti.

- Tuo kitos stotys nori slo- 
■' pinti svetimtaučių radio, ku- 
/ ris konkuruoja jų programoms 

ir nori nuslopinti svetimtaučių 
veikimą, taip pat nuslopinti 
mažuosius biznierius, kurie 
konkuruoja didiesiems biznie
riams.

Stotis 
jei gaus 

. Prašome

WMBQ bus palikta, 
iŠ žmonių protestų, 
rašyti laiškus, prašy

dami WMBQ radio stotį pa
likti Williamsburge, lietuvių 
sekcijoj. Laiškus rašykite lie
tuviškai ar angliškai. Adresuo
kite : Federal Communications 
Commission, Washington, D. 
C. Mūsų radio klausytojai bus 
dėkingi, o visuomenės įstai
goms ir toliau galėsime patar
nauti.

. Lietuvių Radio Programų 
Vardu, Jonas Valaitis.

Du Vaiku Sužeidė 
Ant Šaligatvio

* ’ Edward Lind, 11 metų, 
jo broliukas George, 9 metų, 

*13-24 146th Pl., Flushing, lau
kė ant kampo buso, kad nu
važiuot į YMCA, kur saugu 
žaist. Belaukiant, mašina už
važiavo ant šaligatvio ir pri
slėgė vaikus prie stulpo. Abu 
sužeisti, Edwardas gal neteks 
kojos.

Už kriminališką elgesį, už
puolimą 56 metų moteriškės, 
Casimire Sincavitch, 20 metų, 
142 17th St., ir Frank Trim- 
bolj, 18 metų, 196 23rd St., 
tapo nuteisti nuo 7% iki 20 

- jnetų kalėjimo.

Lietuvią Amerikos Piliečiu 
Kliubo Bazaras Eina 

Prie Pabaigos
Į Gerbiamoji Brooklyno 
Publika!

Mes, eidami prie užbaigimo 
bazaro, tik galime jums už 
duosnumą ir nuoširdumą paa- 
čiuoti. Mes nesitikėjome tiek 
prijautimo iš jūsų, gerbiamie
ji, kiek mes gavome. Mūsų lie
tuviai biznieriai pasirodė pir- 

i mieji su savo aukomis pinigiš- 
; kai ir dovanomis, visokiomis 
reikmenimis. Taip pat darbi
ninkai ir jų sūnūs ir dukterys 
—su atsilankymu į bazarą— 

! mums padaro didelio džiaugs
mo, kad visi be skirtumo ti
kėjimo ir politinių pažiūrų 
lanko bazarą.

Mes L.A.P.. Kliubas, džiau
giamės, kad savo bazaru su
traukiame visas srioves, visas 
politines grupes prie bendro 
darbo, tai atpildyti L. A. P. 
Kliubo aptuštėjusį iždą. Kas 
sako, kad lietuvius negalima 
pritraukti prie bendro darbo, 
nes jie pasidalinę, stambiai 
klysta! Mes įrodome visiems, 
kad galima. Mes pabandėme 
statant Kliubo namą sujungti 
lietuvius—mums pavyko. Mes 
pabandėme įrengiant Kliubą— 
mums pavyko. Mes pabandė
me, skaudžiai užgauti pereitų 
metų nelaimės, tai netekime 
leidimo pardavinėti gėrimus, 
kad atpildyti aptuštintą iždą 
—mes neapsirikome—gausiai 
mums ištiesė ranką visi Broo
klyno lietuviai.

Mes dar turėsime, gerbia
mieji, tris dienas bazaro. Tai 
yra gegužės 14, 15 ir 16 bus 
bazaro paskutinės dienos. Visi 
mūsų (Brooklyne) lietuviški 
laikraščiai puikiai parėmė. Vi
si tų laikraščių skaitytojai at
eina į bazarą. Tad mes prašo
me, kad tas paskutines tris 
dienas ypatingai visi surengtu
mėte petys petin ir užbaigtu
me bazarą vieninga lietuviška 
dvasia—paremdami dar gau
siau Kliubą, atsilankydami 
virš nurodytais trim vakarais.

L. A. P. Kliubo Bazaro 
Rengimo Komisija.

Atmetė Miesto Subvių 
Suvienijimo Planą

Valstijinė 
misija atmetė 
$436,000,000 
einant norėta 
miesto subvių
Komisija sako, kad suvienijus 
linijas neišvengiamai reiktų 
pakelti važiuotės kainą—5 
centų fėro nebūtų gana. Ji 
taip pat argumentuoja, kad 
suvienijimas linijų reikštų 
pakėlimą taksų. Girdi, tas 
kenktų ir pravedimui naujų li
nijų.

Luckmano Antroji Džiūrė 
Nesusitaria

Antru kartu buvo sušaukta 
džiūrė teisti Louis Luckmaną 
už kreivą liūdymą. Ši, kaip ir 
pirmesnėji, nesusitarė.

Byla iškilo sąryšyj su S. 
Druckmano žudystės byla, ku
rioj buvo kaltinami Luckmanai 
ir kuri iš karto buvo panai * 
kinta ir Luckmhnai paleisti. 
Paskiau, iškėlus antrą bylą, 
du Luckmanu tapo nuteistu 
kalėjiman už žudystę.

Laike antros bylos iškelta 
kaltinimas prieš pirmąją bylą 
vedusį distrikto prokuroro pa
dėjėją W. W. Kleinman, kad 
jis Louis Luckmano (trečio 
Luckmano) diriguojamas pir
mąją bylą panaikino ir anuos 
du Luckmanu išteisino. Klein- 
manas teisme gynėsi su L. 
Luckmanu nieko bendro netu
rėjęs, o Luckmanas sakėsi 
Kleinmano visai nepažinęs. 
Tačiau pirmesnėj ir dabartinėj 
kreivo liūdymo bylose buvo 
liudininkai, kurie sakė, kad L. 
Luckmanas su Kleinmanu susi
eidavo tuo laiku, kada Klein- 
mano rankose buvo Druckma-* 
no žudystės pirmoji byla.

Žaislinis “Tornadas” 
Užmušė Vaikiną

Lawrence Russo, 17 metų, 
vidurinės mokyklos studentas, 
gyvenęs 251 46th St., kaip 
nors išvirto iš Coney Islando 
“Tornado” bėgančio vagonėlio 
ir pasiliko ant bėgių. Jo šauk
smą išgirdo žiūrovai. W. Mat- 
tey, iš Ozone Park, palipo 10 
pėdų mediniais stulpais ir jau 
buvo besiekiąs nutraukti jau
nuolį nuo bėgių, kaip seka
mas 
kriušino Russo. Jo 
kūną nuėmė gaisrininkai.

Nelaimės vieton prisirinko 
tūkstančiai žmonių ir reikėjo 
specialio būrio policijos minios 
išskirstymui. “Tornadas” už
darytas iki bus pravesta tyri
mas.

Jauniem Darbininkam Neleis 
Būt Prie Svarstymo Ją 

Algą Klausimo
Šio ryto 10 valandą miesto 

salėj bus svarstoma Naciona- 
lės Jaunimo Administracijos 
darbininkų algų klausimas, 
bet jauniem darbininkam 
sakyta, kad ten 
rūšies mitingas,” 
/alėtų dalyvaut. 
žiskusuojama:

1. Nųkapojimas nepaprastos 
pašalpos.

2. Atleidinėjimas Nac. Jau
nimo Adm. darbininkų, nus
tatant darbo laiką ne daugiau 
metams, o ne kol gaus kitą 
darbą.

3. Atleidinxas nesamdytinų.
Nųkapojimas algų praveda

mas štai kaip: Jaunuoliai ga
lės dirbt ir gaus čekius, bet 
tie čekiai jų asmeniniame gy
venime neturės vertės, nes kiek 
jie gaus algomis, tiek bus at- 
rokuota iš gaunančių pašalpą 
kitų šeimynos narių.

Dirbantieji prižiūrėjime par
kų, administracijos bildingų ir 
kituose panašiuose darbuose 
savų pinigų .gaus tik 25 cen
tus dienai — 10c fėrui ir 15c 
užkandžiui per pietus.

1 Majoras LaGuardia Šaukė 
Remt Teismo Reformą
Kalbėdamas šv. Vardo 

Draugijai, Astor Viešbutyje, 
pereitą sekmadienį majoras 
LaGuardia šaukė remt Roose- 
velto siūlomą .Augščiausio Tei
smo reformą. Kalbėdamas 
apie įstatymus, ;kurie buvo ap
versti aukštyn kojom per “de
vynis senius, kurie nėra išrink
ti, bet paskirti,” nnajoras šau
kė :

“Nejaugi mes žiūrėsime, ir 
leisim visuomenės gerovės įs
tatymus naikinti per tą palai
kų įstaigą, ar mes, kaipo geri 
Amerikos piliečiai pataisysim 
savo konstituciją, kad atatik- 

šių dienų reikalavimams?”

Reikalauja Saugumo 
Profesionalams

% Amerikos dirbantieji profe
sionalėse srityse atranda, kad 
jų būvis nesaugus ir nuo die
nos iki kitai neužtikrintas. Jie 
saugumo jieško irgi organiza
cijos keliu.

New Yorko profesionalų 
draugijos sekmadienį turėjo 
konferenciją, kur dalyvavo 
Laikraštininkų Gildijos, Akto
rių Sąjungos, medikališkų 
profesijų ir įvairių kitų atsto
vai. Jie reikalauja Socialio 
Saugumo prof esi onaliams dar
bininkams.

Jų rezoliucijos rekomenduo
ja įvest federalę šelpimo sis
temą, kuri padengtų visos ša
lies darbo liaudį, taipgi siūlo 
įvest medikališką ir finansinę 
paramą ligoje.

Valdininkas Ragino Ginti 
Taiką Suvaldymu Karo 

Rengėją Fašistą
Kalbėdamas Bendrai Taikos 

Konferencijai Paul J. Kern, 
New Yorko Miesto Civilės 
Tarnybės Komisionierius, pa
sakė virš keturiem šimtam su
sirinkusių delegatų, kad norint 
palaikyti taiką reikia suvaldy
ti fašistų valdžias. Jis specia
liai suminėjo Italiją ir Vokie-

Kern kalbėjo vietoj majoro 
LaGuardijos, kuris negalėjo 
pribūti.

Kalbėdamas apie Ispaniją 
Kern pasakė:

“Mes negalime tarsi bespe- 
kiai laikytis nuošaliais žiūrėto
jais, kada tūkstančiai negalin
čių gelbėtis vyrų ir moterų 
šluojama nuo šios žemės pa
viršiaus fašistų bomberių Ispa
nijoj. Jeigu bile kurios dvi 
demokratinės šalys užimtų 
stiprią poziciją prieš įsiveržė
lius Ispanijon, tas įsibriovi- 
mas būtų užbaigtas.”

Gražų pasveikinimą konfe
rencijai atsiuntė John L. Le
wis, nurodydamas, kad vie
nintelė garantija prieš karą 
yra palaikymas demokratijos, 
atmušimas fašizmo mūsų pa-1 
čių šalyje. Jis sako, kad dar
bininkų nusistatymas prieš ka
rą gali prašalinti karo pavo
jų. Darbininkai nenori karo. 
Darbininkai niekad nesurengė 
karo,” sako Lewis.

Iš Komunistą Frakcijos 
Vakarienės

Sekmadienį Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakcija turėjo 
vakarienę, kurią galima skai
tyti pavykusią visais atžval- 
giais. Vakarienė buvo gera, 
ir vikriai paduota jaunų vei- 
terkų, taipgi duota trumpa, 
bet graži programa. Svečių 
atsilankė kiek ir galima buvo 
tikėtis sulyg turimos vietos, 
sezono ir esamų tuo tarpu pa
rengimų. Mat, LAP Kliubas 
irgi turėjo bazarą ir maspe- 
thiečiai savo parengimą, kur 
dalyvavo ir Aido Choras.

Programoje šauniai pasiro
dė dar gana jauna, bet jau 
gražiai prasilavinus madolinų 
orkestrą, kuri susideda iš lie
tuvių ir kitataučių. Orkestrai 
vadovauja Albina Depsiūtė. 
Styginiais instrumentais iš lie
tuvių griežė Lazauskas ir Kal
velis. Ta pati orkestrą davė ir 
šokiams muziką po progra
mos.

Aldona Klimaitė, kaip ir vi
sada, skambiai sudainavo ir 
jos dainos rado publikoje šir
dingą priėmimą. Jai akompa
navo Aldona Žilinskaitė.

Prakalbą pasakė Komunistų 
Partijos 6-tos Sekcijos organi
zatorius Clark ir A. Bimba, 
Lietuvių Centro Biuro sekreto
rius, taipgi apie unijas išsireiš- 
„kė d. šibeika.

Apie gerąsias Frakcijai pa
tarnavusias gaspadines, taipgi 
kitus, padėjusius surengime, 
gal praneš pati komisija.

Rep.

STANLEY MASIULIO 
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga 

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai o

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių
> £ Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Išgavo Teisę Pasirinkt 
Sau Uniją

Armour ir Swift kompanijų 
darbininkai išsikovojo teisę 
apsipręsti, kokia unija yra jų 
teisėta atstovė derybose su 
bosais. Tas paliečia darbi
ninkus sekamų kompanijų : J. 
J. Harrington & Co., New 
York Veal and Mutton, taip
gi United Dressed Beef Co., 
kurios yra žinomos, kaipo dir
bančios Swifto darbą. New 
York Butchers yra Armour 
firmos.

Iki pastarųjų laikų tėn buvo 
kompaniška unija. Dabar bus 
balsuojama, už ar prieš Amal
gamated Meat Cutters and 
Butcher Workmen of North 
America, kuri yra dalimi Am. 
Darbo Federacijos.

Kalbėdama profesionalių 
draugijų konferencijoj Slau
gių Sąjungos prezidentė Lucil
le McGorky pasakė, kad jos 
profesijoj dar tebėra nepa
kenčiama padėtis. Kai kuriuo
se privatiikuose ligonbučiuo- 
se lavintos slaugės tebedirba 
už $49 į mėnesį.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moters arba merginos 

dirbti restauracijoj. Patyrimo nerei
kalinga. Valandos nuo 9 iki 7 vai. 
vak. Alga nuo $10 iki $15 i savaitę, 
nedeliom nereikia dirbt. Del daugiau 
informacijų kreipkitės: 148 Grattan 
St., kampas Varick Avė., vienas blo
kas nuo Thames St., Brooklyn, N. 
Y. Tel.: Evergreen 8-8792.

(110-1112)

Valgykite Medy
f

“Laisve” tik dabar vėl ga
vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą-:—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

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

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

Antrad., Gegužės 11, 1937
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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

JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y. k

HERBS 
IN

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

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

'licS?- SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIE1CAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

A. J. BUKENAS 
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius 

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

Visokių Automobilių 
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas. 
Telefonas Nebraska 4168

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn,

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