
KRISLAI
Skaudanti širdis.
70 Tūkstančių šautuvų.
Newarko Rinkimai.
Kaip Renkami

Sportininkai.
Hitleriui per Nosį.

RAŠO A. B.

Popiežius sako, kad jam 
skaudą širdį, matant, kaip Ispa
nijos kare žūsta žmonės. Ypa
tingai jis esąs susigraudinęs dėl 
skerdynės Baskų krašte.

Bet kas skerdžia baskiečius? 
Kas skerdžia žmones kitose Is
panijos srityse? Fašistai, gen. 
Franko.

Kas palaiko gen. Franko? 
Kapitalistai ir aukštoji, katali
kų bažnyčios kunigija. Tai 
puikiai žino patsai papa. Bet 
kodėl jis tyli? Kodėl jis nesu- 
draudžia tų kunigų?

Vadinasi, popiežiaus širdies 
skaudėjimas nėra paremtas nuo
širdumu ir teisingumu.

Dabar štai kas paniški: Bar- 
celonos fašistų-anarchistų-troc- 
kistų išstojimas buvo atsargiai 
ir gerai priruoštas. Juos nu
malšinus, surasta, kad jie tu
rėjo ir laikė skiepuose paslėpę 
70 tūkstančių šautuvų. Vadi
nasi, kada fronte liaudies ko
votojai neturėjo ginklų ir dau
gelis dėlei to žuvo, tai Barce- 
lonoje tie suokalbininkai gink
lus paslėpę laikė! Tai darbas 
pirmos rūšies liaudies priešų.

Ne Wark e, tik už upės už New 
Yorko, rinkimuose į miesto ko- 
misionierius praėjo unijų vadas 
V. J. Murphy. Apie jį plačiau 
rašo mūsų korespondentas. Pa
sirodo, kad Murphy gerai lai
kėsi už C. I. O. ir neskelbė ka
ro “raudoniesiems.” Komunis
tų Partija jo kandidatūrą rėmė 
ir jis tą paramą draugiškai pri
ėmė.

Tai didelis ir gražus JaįmSji- 
mas Newarko darbininkų. Taip 
pat darbininkų balsais vėl iš
rinktas miesto majoras Ellen- 
stein. Prieš rinkimus jis kal
bėjo streikierių susirinkimuose 
ir streikierių pusę palaikė.

Tai visa parodo, kad organi
zuoti darbininkai pradeda pa
žinti savo draugus. Jiems rei
kia dar vieną žingsnį žengti pir
myn, tai yra, visai atsiskirti 
nuo kapitalistinių partijų ir su
sitverti savo locną Farmerių- 
Darbo Partiją.

Pakartojame: taip vadinami 
sportininkai, kuriuos Smetonos 
valdžia žada atsiųsti Amerikon, 
nėra tikri sportininkai. Jų jo
kia organizacija neišrinko. Jie 
neperėjo per jokį laisvai vei
kiančių sportininkų kontestą. 
Smetona juos paskyrė—paskyrė 
savo žmones, kurie gal pirmiau 
nebuvo nė matę krepšinės bo
les. Tas pats Smetona parsi
traukė iš Amerikos du sporti
ninku, kuriems riebiai užmokės 
už tų ’’sportininkų” lavinimą.

Tai tikras pasityčiojimas iš 
tikro sporto ir tikrų sportinin
kų. Tai, pagaliau, pažemini
mas lietuvių tautos ir įžeidimas 
Amerikos lietuvių.

Hitlerininkas Schmelling no
rėjo persikumščiuoti su ameri
konu, pasauliniu čampionu 
Braddocku. Bet Braddockas 
atsisakė kumščiuotis su fašistu. 
Jis geriau sutiko kumščiuotis 
su amerikonu negru Joe Louis. 
Sshmellingo promotoriai pa
traukė Broddocką teisman už 
sulaužymą kontrakto. Teismas 
davė savo nuosprendį. Teis
mas pripažino, kad Braddockas 
pasielgė gerai ir legališkai.

Tai labai skaudus smūgis 
hitlerininkams. Juk tai dide
lis jiems pažeminimas, švarūs, 
demokratiškai nusiteikę spor
tininkai nieko bendro nenori tu
rėti su Hitlerio agentais.'

Roma, geg. 17.—Praneša
ma, kad Albanijos karaliaus 
Z<o kariuomene nuslopi
nus sukilimą ir suėmus jo 
vadą Etemą Toto.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Milžiniškas CIO Uni
jos Laimėjimas Tarp 
Važiotės Darbininkų

92 PROCENTAI DARBININKŲ ATSIMETĖ NUO 
DARBO FEDERACIJOS IR PRISIDĖJO PRIE CIO

New York. — Interboro- 
ugh Rapid Transit požemi
nių ir iškeltų elektrinių ge
ležinkelių darbininkai, susi
rinkę pereitą šeštadienį, 10, 
638 balsais prieš 947 perve
dė savo Transporto Darbi
ninkų Uniją iš Amerikos 
Darbo Federacijos į Indust
rinio Organizavimosi Ko
mitetą (CIO).

Balsavimai buvo padary
ti priežiūroj trijų narių val
diškos komisijos, kurią pa
skyrė federalis teisėjas Ju
lian W. Mack. Taigi dabar 
I. R. T. kompanija turės pri
pažint šią industrinę uniją 
kaipo vienintelę atstovę vi
sų savo darbininkų.

John* J. Sullivan ir kiti 
vietiniai atžagareiviai Dar

Varšava Tyrinėsianti 
Pogromus prieš Žydus
Lietuvių Brasta, Lenki j a. 

Iš Varšavos atvyko vidaus 
reikalų ministeris tyrinėt 
kruvinas riaušes, kurias 
lenkų fašistai padarė prieš 
žydus. Tose riaušėse sužei
sta bent 50 žydų.

Pogromas prieš žydus, sa
koma, šitaip prasidėjęs. 
Lenkas policininkas užgro
bė iš žydo krautuvės mėsą 
todėl, kad, girdi, gyvuliai 
buvo papjauti ne taip, kaip 
reikalauja Lenkijos įstaty
mas. Už tai žydas mėsi
ninkas nudūręs policininką. 
Tada lenkai fašistai ir pa
šėlo mušti visus žydus ir 
naikint jų nuosavybę. Tuo 
būdu pogromščikai ne tik 
daugelį žydų primušė, bet ir 
sunaikino $500,000 jų tur
to. Riaušės prieš žydus pa
darytos ir keliuose kituose 
miestuose.

Lietuvių Brastos majoras 
savo pareiškime sako, jog 
pogromščikai suteršė gerą 
miesto vardą.—Bet ką vei
kė policija, kuomet fašistai 
budeliavo žydus?

Sovietai Suėmė Blogus Darbo 
Unijų Viršininkus

• Maskva. — Sovietų vy
riausybė areštavo keturis 
narius Centralinės Darbo 
Unijos Tarybos: Žarikovą, 
Kotovą, Antoškiną ir Miliu- 
tiną. Jie kaltinami, kad ei
kvojo pinigus, skiriamus 
darbininkų gerovei kelti, 
kad blogai vedė savo globoj 
esančius darbininkų svei- 
katnamius ir poilsio namus 
ir kad tūlais, atvejais elgėsi 
kaip trockistai-sabotažuoto- 
jai.

Vyriausias Darbo Unijų 
Tarybos vadas Švernik pa
liekamas savo vietoj kaipo 
nieku nenusikaltęs.

Roma, geg. 17.—Mussoli- 
nis liepia Italijos laikraš
čiams jau neužsipuldinėt 
Anglijos.
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bo Federacijos vadai pasiju- 
' to baisiai įgilti tokiomis bal
savimų pasekmėmis. Jie ža- 
' da kreiptis net į šalies Aug- 
ščiausią Teismą, kad panai
kintų tuos balsavimus.

Dabar industrinis strate
gijos komitetas ruošia bal
savimam darbininkus Third 
Avenue “eleveiterių” ir bu- 
sų. Šioj linijoj dirba 4,500 
darbininkų.

Unija reikalauja pakelt 
darbininkam algą 25 pro
centais, duot jiem dviejų 
savaičių apmokamas vaka- 
cijas ir sutrumpint darbo 
savaitę. Jeigu kompanijos 
nepatenkins darbininkų, tai 
įvyks didžiulis požeminiu 
geležinkelių ir “eleveiterių” 
darbininkų streikas New 
Yorke ir Brooklyne.

Albanijos Sukilėliai 
Užėmė 11,000 Miestą
Tirana, Albania.—Prane-: 

šama, kad sukilo fanatiški 
mahometonai prieš Albani
jos karaliaus Zogo valdžią 
ir užėmė Argyrokastron 
miestelį su 11,000 gyvento
jų. Sukilėliams vadovauja 
Ethem Toto, buvęs vidaus 
reikalų ministeris ir Gjy- 
ben, armijos kapitonas. Su
sikirtime nukautas vienas 
valdžios kapitonas ir vienas 
žandaras.

Sakoma, jog religininkai 
mahometonai ypač priešingi 
karaliaus įsakymui, kad 
moterys turi nusiimt užlai
dus nuo veidų. Apie savai
tę atgal žandaras gatvėj 
bandė nuplėšt vienai mote
riai užlaidą; del to jos vy
ras Čia jau nušovė žandarą.

Karalius Zog leido Itali
jai labai įsigalėti Albanijoj; 
gal ir todėl albanai išstoja 
prieš Zogo valdžią.
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VAIKAS IŠDAVĖ TĖVĄ- 
PLĖŠIKĄ -

Borisove, Sovietinėj Bal
tarusijoj, jaunas komunisti
nis pionierius Meer Mer- 
kind įdavė vyriausybei savo 
tėvą, kuris vogė iš čeverykų 
dirbtuvės odą ir pardavinė
jo. Vaikas parodė, kad jo 
tėvas buvo narys vagių -ir 
spekuliantų šaikos.

Ištikimybė soči alistinei 
valstybei yra augštesnė do
ra negu ištikimybė savo šei
mynai, skriaudžiančiai dar
bo visuomenę.

PASIKORĖ VAIKAS, BE
LOŠIANT “KAUBOISUS”

Buffalo, N.Y.—Ką tik su
grįžęs iš bažnyčios po “dir- 
mavonės,” George Jaeger,, 
10 metų berniukas, žaidė 
“kauboisus” savo namų skie
pe su kitu berniuku. Po 
skiepo lubomis buvo pririš
ta virvė ir užnerta kilpa ant 
kaklo George’ui, atsistoju
siam ant kėdės. Taip bežai
džiant ji^’ netyčia pasprūdo 
nuo kėdės ir pasikorė.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

LIETUVIO LAIŠKAS IŠ ISPANUOS

Šiomis dienomis “Lais
vės” Redakciji gavo nuo d. 
Saopauliečio, jk o v o j ančio 
Tarptautinėj Brigadoj prieš 
fašistus (Ispanijoj) sekan
čio turinio laiškelį:

Mieli Draugai! Jeigu 
gausite šį mano laišką, siųs
kite mums literatūros že
miau nurodytu antrašu. Is
panijoj dabar randames 
virš tuzinas lietuvių (be ab
ejo, d. S. žymi tik tuos lie-

EXTRA!
BASKAI ATėMė BISKAR- 

GĮ KALNĄ Iš FAŠISTŲ

Bilbao, Ispanija, geg. 17. 
Baskai respublikiečiai, po 
kelių valandų žiaurios ko
vos/ durtuvais išvijo fašis
tus iš daugelio svarbių po
zicijų Biscargj kalnuose ir 
užėmė jų viršūnes, kaip 
praneša Associated Press.

Italijos Ginklai ir Nazių 
Inžinieriai prieš Ispanijos

Respubliką
—i—Gibraltar, geg. 17.—-Itali

ja laivais iš Ispaniškos Mo- 
rokkos atvežė didelį daugį 
tankų ir kanuolių Ispanijos 
fašistams, kovai prieš Bas
kus. Atvyko ir 500 Vokie
tijos karinių inžinierių sta
tyt tvirtoves prieš respubli- 
kiečius. i

Per Klaidą Nušautas Žymiau
sias SSRS Parašiutistas

Maskva. — Osoaviachim 
lėktuvų stovyklos sargas, 
18 metų vaikinas Kanako- 
tov per klaidą ar iš išgąs
čio nušovė Sovietų armijos 
komandierių B. V. Pavlovą- 
Silvanskį, didžiausią žinovą 
šokimų parašiutais iš orlai
vių. Pavlov-Silvanskis bu
vo išradėjas ir sparnų para
šiutams dėlei saugesnio nu
sileidimo žemyn.
. Vieni kapitalistinės spau
dos pranešimai sako, kad 
sargas, tik trys mėnesiai iš 
savo < kaimo, palaikęs P.— 
Silvanskį priešu, lies Sil- 
vanskis nepasakęs praleidi
mo slaptažodžio. * Pasak? ki
tų pranešimų, tai sargas 
persigandęs ir sumišęs, ka
da Silvanskis jį subaręs už 
laikymą atdaros lėktuvų pa
stogės. Sovietų vyriausybė 
suėmė kelis stovyklos virši
ninkus už pastatymą tokio 
nepatyrusio sargo su neaiš
kiais jam įsakymais.

Langhorne, Pa. — Auto
mobilių lenktynėse, sugedus 
'vieno lenktyniuotojo maši
nai ir kitam automobiliui 
kirtus į ją, pirmoji mašina 
šoko per tvorą ir užmušė

St Louis Viešbučiy Darbiniu- tris žiūrovus, tarp jų phila- 
delphietį Anthony . Zukes. 
Trys kiti sužeisti/ Pirmo-kai Laimėjo Streiką

St. Louis, Mo. — Sugrįžo ,siosv mašinos vairuotojui nu- 
dirbt 3,100 darbininkų, paūžta 5 šonkauliai, 
streikavusių prieš devynis I
viešbučius, kada savininkai 
pilnai pripažino jų federa
cines unijas. Su jomis da
bar samdytojai veda dery
bas dėl reikalaujamų page
rinimų.

Albany, N. Y.—New Yor- c
ko valstijos seimas pasky-, kilo,' i/kovoj su žandarais 
re $2,200,000 prisidėjimui šeši tapo užmušti, 
prie pasaulinės parodos, ku-.j pusės, kaimiečiai 
ri įvyks 1939 m. New Yor- kapitoną 
ke. I žandarus.

tu vius, kurie kovoja Tarp
tautinėj Brigadoj; jis ne
priskaito esančiųjų Abraho- 
mo Lincolno Batalione).

23 vas. mėn. buvau sužei
stas Jarama fronte, dabar 
jau vėl beveik sveikas ir 
tuoj galėsiu griebtis už šau
tuvo.

Siunčiame visiems laisvie- 
čiams komunistinius sveiki
nimus.

Jūsų
Saopaulietis.

ŽINIŲ ŽINELES
Monts, Franci ja. Trenkė 

perkūnas į Gande pilį laike 
pietų Anglijos ex-karaliaus 
Edwardo su Simpsoniene, 
bet nė vieno žmogaus ne
kliudė.

Tokio, Japonija. — Sus
treikavo 150 geišų, tai yra, 
mergaičių šokikių ir links
mintojų įvariose užeigose. 
Reikalauja pagerint sąly
gas.

London.—Atvežta Angli- 
jon 2,000. vaikų pabėgėlių iš 
Baskų krašto, šiaurinėj Is
panijoj. Jais rūpinsis Ang
lų darbo unijos ir šiaip ge- 
r i ...<■•• a

SSRS PALIUOSUOJA NU
SENUSIUS FARMERIUS 

NUO TAKSŲ

nuo
Maskva. —- Sovietų vy

riausybe paliuosavo 
faksų kolektyvius ir priva
tinius farmerius, sulauku
sius virš 60 metų amžiaus 
ir negalinčius difbti, jeigu 
jų šeimynos neturi kitų ga
linčių dirbti narių.

Papjauta Mergaitė, Perpjau
ta Gerklė Berniukui

Brookhaven, L.I., N.Y..— 
Pereitą sekmadienį rado 
miške papjautą septynių 
metų mergaitę. Piktadarys 
bandė sudegint jos kūną, 
bet nepavyko. Už 135 pė
dų nuo mergaitės kūno pas
kui atrasta trijų metų ber-! 
niukas su pavojingai per
pjauta gerkle. Jis tuoj pa
imtas į ligonihę. Sakosi, 
kad jo vardas “Džinais.” Po
licija jieško tėvų. Gal ir jie 
būsią nužudyti.

Auto. Lenktynėse Žuvo Trys

Jugoslavijos Policija Užmušė 
šešis Kaimiečius

Zagreb, Jugoslavija. — 
Fašistuojančios valdžios rė
mėjai padegė kelis namus 
nepaklusnių kroatų kaimie
čių Gospice. Kaimiečiai šu

ir kelis

Perorganizuota Ispa
nijos Valdžia Smar

kiau Muš Fašistus
ĮVEDAMA VIENA ARMIJOS KOMANDA; KARINĖ 
PRAMONĖ BŪSIANTI PAIMTA VALDŽIOS ŽINION

Valencia,, Ispanija, geg. 
17.—Pasitraukiančiam Is
panijos ministeriui pirmi
ninkui 'Largo Caballero’ui 
nepavyko s u o r g a n i zuot 
naujas ministeriu kabine
tas. Todėl respublikos nrezi- 
dentas M. Azana pašaukė 
socialistą dr. Juaną Negri- 
ną sudaryt naują ministeri
ją.

Caballero reikalavo, kad 
jis būtų paliktas ministeriu 
pirmininku ir sykiu karo 
ministeriu. Bet komunistai 
su tuom nesutikę. Jie, kaip 
praneša Associated Press, 
reikalavę, kad karo ministe
ris būtų kitas asmuo ir siū-- 
lė sudaryt šalies gynimo ta
rybą iš įvairių ministeriu. 
Komunistai taipgi reikala- 
lavo prašalint buvusį vi
daus reikalų ministerį so-

Darbininkę Streikas
Pittsburgh, Pa.—Plieno 

Darbininkų Organizavimo 
Komitetas reikalauja, kad 
Republic, Youngstown 
Sheet and Tube, Inland, 
Crucible ir Bethlehem plie
no kompanijos pasirašytų 
sutartį su industrine unija. 
Jei^u bosai to nepadarys, 
tai bėgyje 10 dienų bus pa
skelbta streikas prieš tas 
kompanijas, kurios samdo 
192,000 darbininkų.

Organizavimo Komitetas 
taipgi pareiškia, jog po to, 
kai kompanijos pasirašytų 
sutartį su industrine unija, 
tai jos turi leist visiems sa
vo darbininkam nubalsuot, 
kokios unijos jie nori, kaip 
vienintelės savo atstovės. 
Tikisi, kad darbininkai pa-* 
sirinks industrinę (CIO) 
uniją.

Ispanijos Liaudies Kova— 
Apsauga Čechoslovakijai
Maskva. — Sovietų spau

da ir valdininkai džiaugiasi, 
kad Ispanijos liaudis taip 
stipriai laikosi prieš ispanų, 
nazių ir Italijos fašistus.

Jeigu tarptautiniams fa
šistams būtų pavykę Ispa
nijoj, tai .Hitleris trumpu 
laiku veikiausia būtų pradė
jęs karą, idant užgrobt Če- 
choslovakiją ir taip prisiar
tint prie Sovietinės Ukrai
nos. Dabar gi, atsižvelgda
mi į* Ispanijos įvykius, na- 
ziai ilgai turėsią apsimąsty- 
ti pirma negu pradėsią karą 
prieš Čechoslovakiją.

ANGLIJOS PREMJERŲ 
PERMAINA

London.—Pranešama, kad 
šio mėnesio gale pasitrauks 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas St. Baldwin ir jo vie
tą užims Neville Chamber- 
lain, dabartinis šalies iždo

Iš.savo 
užmušė 
eilinius Į ministeris, toks atgaleivis 

kaip ir Baldwin.

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

cialistą Angelą Galarzą, ku-
ris nenarodė veiklumo prieš 
sukilėlius trockistus-anar- 
chistus Barcelonoje.

Largo Caballero siūlė ko
munistams tik darbo ir 
švietimo ministeriu vietas.

Valencia, Ispanija.—Ame
rikos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto narys Ro
bert Minor, rašydamas iš 
Valenčijos “Daily Worke- 
riui,” Amerikos Komunistu 
Partijos organui, sako, kad 
perorganizuota Ispanijos 
ministerija sudrūtins ir ap- 
vienys respublikos karo jė
gas prieš fašistus ir įves su
tartiną armijos komandą. 
Jis taipgi praneša, jog pa
naujinta valdžia perims 
įvairias karui svarbias pra
mones iš privatinių rankų 
ir perves jas į respublikos 
žinybą.

tę Laimėjimus Šiaurėje
Bilbao, Ispanija.—Fašistų 

generolas Molą pasigarsino, 
kad jie atėmę iš Baskijos 
respublikiečių kariškai 
svarbius- Soliu ve ir Jata kal
nus, šiaurėje. Baskų vy
riausybė užginčija tuos fa
šistų laimėjimus ir tvirtina, 
jog Solluve ir Jata dar te
bėra respublikiečių rankose.

Tai Nazių Mina Sužeidė 
Anglijos Karinį Laivą

Valencia. — Ispanijos lai
vyno ministerija praneša, 
jog atrado Vokietijoj paga
mintą miną (vandeninį 
sproginį) toj vietoj, kur bu
vo pavojingai sužeistas An
glijos karinis laivas-naikin- 
tojas “Huntef.” Ten buvo 
praardyta “Hunter’io” šo
nas, 8 jo jūrininkai užmuš
ti ir 12 sužeista.

Randama ir daugiau na
zių minų Ispanijos pakraš
čiuose.

/ • 1 .......• •• •

Naziy ir Italy Lakūnu Pada
ryta Žudynė Valencijoj

inai perei- 
bombomis

Valencia, Ispanija.—Pa
skutinės skaitlinės rodo, jog 
italų ir nazių lakūnai perei
tą sekmadienį čia 1 
užmušė 38 civilius gyvento
jus; sužeidė 66. Tarp sužei
stų yra ir du Anglijos at
stovybės tarnautojai.

Hitleris Abejoja apie Fašis
tų Laimėjimą Ispanijoj
Berlin, gegužės 17.—Hit

leris abejoja, ar fašistai 
laimės karą Ispanijoj; to
dėl, kaip praneša United 
Press, gal naziams ir Mus- 
soliniui prisieis pasitraukti 
iŠ Ispanijos.

Vatikanas.—Popiežių taip 
troškina dusulys, kad jis 
vos gali atsikvėpti.
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Pavyzdinga Konvencija, Pavyz
dingas Tarimas

Pereitą savaitę Atlantic City, N. J.,
užsibaigė International Ladies’ Gar
ment Workers unijos konvencija, ku
ri tęsėsi dvi savaites laiko. Ši konvenci
ja buvo nepaprastai svarbi keliais at
žvilgiais. Pirma, ji įvyko po to, kada 
moterų drabužių siuvimo pramonėj dar
bininkai apvienyti, unija stipri nariais ir 

- finansais. Antra, ši konvencija vienbal
siai užgyrė Komitetą Industriniam Or- 
ganizavimuisi (CIO).

Tūlą laiką atrodė, kad antruoju klau
simu bus pasidalinimų. Dešinieji iš karto 
bandė perdaug “flirtuoti” su ADF biuro
kratais. Bet dėka atsilankymui John L. 
Lewiso ir jo pasakytai tinkamai kalbai, 
ir dėka progresyviškų delegatų nepap
rastai energiškam darbui, visa konvenci
ja pasisakė už rėmimą CIO. Ji nutarė 
duoti visokeriopą CIO pagelbą—morali
nę ir finansinę,—kad jis galėtų pasek
mingai organizuoti kitų pramonių dar
bininkus į atatinkamas pramonines uni
jas.

Tiesa, konvencija pasisakė ir už vie- 
> nybę su Amerikos Darbo Federacija. Bet 

toji vienybė turi būti padaryta tais pa
grindais, kuriuos CIO siūlė’'šėniau: Am
erikos darbo Federacija privalo atšaukti 

. suspendavimą pramoninių unijų, turi lei
sti CIO darbuotis, kaip jis darbuojasi.

Reikia pasidžiaugti, kad 23-čiosios IL 
GWA konvencijos 517 delegatų vieningai 
pasisakė už CIO.

Ši konvencija turi istorinės reikšmės. 
Ji pasiliks unijoj vienu iš gražiausių ir 
žymiausių jos žygių.

■<aF

Kardinolas Hayes Remia 
Fašistus

Ney Yorke yra susiorganizavęs Amer
ican Committee for Spanish Relief (Am
erikinis Komitetas “Gelbėti Ispanijai”). 
Tai fašistų įstaiga, kurios centralinė raš
tinė raudasi hotelyj Vanderbilt. Komi
teto tikslas gelbėti Ispanijos fašistams 
nuversti demokratinę vyriausybę ir 
įsteigti režimą, panašų kaip Vokietijoj.

Kaip žiūri į šitą komitetą aukštoji ka
talikų dvasiški ją? Ogi štai kaip: kardi
nolas Hayes išsiuntinėjo per monsignorą 
Michael J. Lavelle laiškus visiems kata-

DAISY!
--- .

Antrad., Gegužės 18, 1937

Vadinasi, švaresnieji žmonės, žmonės, 
turį sąžinės, traukiasi iš paminėtojo ko
miteto, su juo nieko bendro nebenori tu
rėti. Bet kardinolas Hayes jį remia ir 
remia labai stropiai!

Nepaprastas Gimtadienis, — 
Ruoškimės

Liepos mėnesio 8 d., š. m., žymiausioji 
Amerikos komunistė, Motina Bloor, 
švęs savo 75-kių metų amžiaus sukaktį.

Draugė Bloor sena amžiumi, bet dir
ba, kaip jaunutė mergaitė: važinėja, sa
ko prakalbas, organizuoją darbininkus ir 
farmerius.

Dėlto šių metų jos gimtadienis mano-
ma paminėti per visą šalį: ta proga 
ruošti masiniai mitingai ir pramogos ir 
per jas stiprinti Komunistų Partiją, ku
rios veikėja ir vado vau to ja draugė Bloor 
yra nuo pat partijos įsikūrimo.

Draugės Bloor gimtadienis bus mini
mas tarp 4 ir 18 d. liepos mėnesio. Per 
tąjį laiką Partija pasirįžusi gauti 7,500 
naujų narių.

Didžiausia iškilmė įvyks Staten Islan
de, New Yorke, kur draugė Bloor gimė 
(1862 m.).

Ruoškimės prie paminėjimo šito nepa
prasto gimtadienio. Džiaugkimės kovo
tojos sveikata, energija ir ilgu amžiumi, 
kurį sunaudoja darbui už socializmą.

“Kaip Danguj, Taip ir ant Žemės''
Brazilijos darbininkų laikraštis “Mūsų 

žodis” rašo:
Darbo klasės priešai nesiliauja visaip 

šmeižt ir niekint Sov. Sąjungą, jos vadovaus 
tojus ir visą revoliucinį darbininkų judėji
mą. Jie, savo šlykščiais išmislais, dar tiki
si pakenkt rev. darbui kapitalizmo šalyse ir 
pratęst savo gyvenimo dienas.

Laikas bėga, keičiasi—pasikeitė ir šmeiž
tų turinys. Bjaurieji šmeižikai jau užbai
gė su “kanibalizmais,” “badu” ir “anarchi
jomis,” nes niekas tam netikėjo, išskiriant 
jų skleidėjus. , ' y J

Dabar visas kontr-revoliūcini'sū Rriibždy- 
nas naudojasi Trockiu. Ir tas, pasak “A 
Classe Operaria,” super-banditas dabar vir
to savo rūšies kapitalizmo didvyriu—kovoj 
prieš komunistus.

Sekdami vietine reakcine spauda ir lietu
viškieji skelbia, (savęs nuraminimui), 
“naujų naujienų”: “Jau yra nutarta užda
ryti Francijos Komunistų Partija.” (!) 
“Maskva likviduos visas komunistų parti
jas užsieniuose,” (!!!) ir tt. Taigi, ponai
dar vis latįkia komunizmo galo.

Pasirodo, kad fašistų ir bendrai bur
žuazinė spauda visur panašiai trockizmu 
tiešijasi, kaip ir pas mus. Jie išgalvoja 
nebūtiniausių dalykų apie Sovietų Sąjun
gą ir komunistinį judėjimą. Vieną die
ną jie rašo, kad komunizmas jau likvi
duotas (“sulyg Maskvos įsakymais”), o 
kitą dieną, žiūrėk, jau pyškina didelėmis 
antraštėmis apie nepaprastą komunizmo 
pavojų ir reikalingą kovą su juo.

Tie trumparegiai vieną dalyką pamir
šta: nuolatiniai išmislai ir melai jiems 
patiems, pagaliau, reiškia nelaimę, o ne 
komunistiniam judėjimui.

Harper Sibley (kairėj) J. V. Komercijos Buto preziden
tas perduoda kūjai j naujam prez., G. H. Davis, Kansas 
City bankieriui.

IŠ LIETUVOS

bet nieko nebebuvo galima pa
dėti ir ji balandžio 21 d. mirė.

‘komunistas/ ‘komunizmas/ 
arba panašiai. Neduok Dieve, 
kur pasitaiko surasti pakabin
tas ar prilipintas koks raudo
nas lopinys — tuojau būna pa
statyta ant kojų visos Lietuvos 
militarinės spėkos.

“Štai jaunas, rimtas, pačia
me savo gyvenimo žydėjime, 
Sakalauskas Vincės, iŠ Mak- 
niunų dvaro, nuteistas 8-niems 
metams kalėjimo, tik už nu
girstą išsitarimą apie ‘komu
nizmą.’ Jis dar turėtų stoti 
Naujoku [Ėmimo Komisijon, 
bet veikiausiai jau jam Lietu
voje neteks ginklas rankose 
vartoti.

“Taipgi ir daugiau iš Mak- 
niūnų dvaro jaunuolių yra 
kandidatais į savo tėvynės ka
lėjimą ; jų ‘prasižengimas’ 
toks, kaip pirmojo.”

Toliau laiške seka visa eilė 
nusiskundimų dėl suvaržymo 
spaudos, žodžio laisvės, cenzū
ros, neįsileidimo progresyviš- ’ 
kų laikraščių iŠ Amerikos ir 
t.t., ir t.t.

Veismūniškis.

Gimnazistė Krapštė Dantis 
Segtuku ir Jį Prarijo

Kizlenkaitė, 4-tos klasės 
mokinė, eidama iš mokyklos 
su segtuku krapštė dantis ir 
bekrapštydama, kažkaip jį 
prarijo. Parėjus namo, ji pra
dėjo sirgti ir buvo nuvežta į 
apskrities ligoninę. Ten buvo 
padaryta jai operacija, bet 
segtuko nesurasta. Po operaci
jos ligonė dabar sunkiai serga, 
jos tėvai labai nusiminę.

Kaunan Atvyksta Stockholm© 
Vaistininkas

1942 m. sueina 200 m. nuo 
garsaus švedų chemiko — mo
kslininko V. Scheelee gimimo. 
Šiam mokslininkui pagerbti 
Švedijoje sudarytas komitetaę, 
kuris yra nutaręs Štralzunde 
pastatyti namą ir jame įsteigti 
muziejų. Tame muziejuje tu
rėtų tilpti visa tai, kas yra su
siję su mokslininko V. Schee
lee veikimu. Be to, komitetas 
ruošiasi išleisti ir jo parašytus 
veikalus. Prie komiteto darbų 
kviečiama prisidėti Skandina
vijos ir Baltijos valstybės.

To muziejaus steigimo ir ju
biliejaus ruošimo reikalu į 
Kauną atvyksta Stockholmo 
vaistininkas (komiteto narys) 
Gullstrom.

ŠAKIAI
Trūksta Pašaro ir Sėklų

Pernai dėl sausrų blogai už
derėjus žiemkenčiams ir vasa
rojui, daugeliui Šakių, Gelgau
diškio ir Kidulių v. gyventojų 
trūksta pašaro ir sėklų. Nes 
ūkininkai, nors ir blogai užde
rėjus javams, laikomų gyvulių 
skaičių mažai tesumažino, to
dėl dabar daugeliui ūkininkų 
priseina pirkti pašarą, sėklą ir 
net duoną, o pinigų nėra.

Ūkininkams ypač rūpi paša
rų klausimas, nes čia maža, 
kis turi pašaro parduoti ir jis 
todėl yra brangus, o gyvulius 
greit išgyt dar negalės, nes 
nėra laukuose ko paėsti.

PANEVĖŽYS
Išeikvojo Notaro Pinigus
Praėjusių metų laikotarpy 

Panevėžyje išeikvotojai buvo 
lyg mirę, visose įstaigose kasos 
ilsėjosi, niekur, rodos, nebuvo 
prikišti išeikvotojų pirštai.

Balandžiu 19 d. notaras 
Rimša, grįžęs iš Kauno, paste
bėjo “išvėdintą” kontoros ka
są. Kadangi nebuvo rasta jo
kių apiplėšimo žymių, įtarimas 
krito, kad tai galėjo padaryti 
tik greta kasos sėdįs ir laiki
niai raktus turėjęs tarnauto
jas Pranas Baltrenas. Įtaria
masis, kai notaras nekantrau
damas, drebančiomis ranko
mis, darinėjo seifo stalčius, 
kaip nieko dėtas, laisvai pūtė 
dar neišgaravusį alkoholio 
kvapą. Kasoje buvo 1400 lt., 
bet dabar jų nė žymės.. . .

Ilgai nelaukiant, Baltrenas 
buvo pradėtas tardyti. Neturė
damas pasiteisinimų įtariama
sis nuoširdžiai prisipažino:

—Nenorėdamas pinigus lai
kyt kasoj, parsinešiau namo ir 
atidaviau globoti šeimininkei...

Pasirodo, kad ta globa buvo 
mažavertė: Baltrenas, baigęs 
darbą, gerokai išgėrė, po to, 
užsimanė aplankyti merginas. 
Kai ten savų pinigų pritrūko, 
iš šeimininkės “seifo” pradėjo 
imti notaro pinigus. Ėmė kar
tą, kitą, kol iš 1400 beliko 58 
lt. ir 25 et. Pradėjus tyrinėti 
visą Baltrėno veiklą, rasta, kad 
jis jau anksčiau pasisavinęs 
999.75 lt. ir pereinamų sumų 
knygoje suklastojo kun. Lėlio 
parašą.

Baltrenas pas notarą dirbo 
nuo 1936 m. raštininku. Jo ži
nioje buvo visi čia patenką 
vekseliai ir už juos gaunami 
pinigai. Kaltinamasis sulaiky
tas ir atiduotas teismo tardy
tojo žinion.

ALYTUS
Mirė Mergaitė, Kuri Prisivalgė 

Durnarpių Sėklų
Prieš keletą dienų vieno li

gonių kasos tarnautojo 2-jų 
metų mergaitė bevaikščiodama 
darže rado durnaropių sėklų, 
kurių ir privalgę. Po to, mer
gaitė smarkiai susirgo, buvo 
paguldyta apskrities ligoninėn,

ŠIAULIAI
Nusiskundžia Valst. Centrali- 

niū Knygynu
Valstybės centralinio kny

gyno lankytojai nusiskundžia, 
kad iki šiol knygynas vis dar 
neįsigijo praėjusių metų lau
reatų veikalų, kuriais visuome
nė domisi ir nuolat bibliote
koj reikalauja. Taip pat pasi
gendama daugelio užsienio 
kultūros žurnalų, kurių anks
čiau knygynas visad turėdavo. 
Iš užsienio tegaunamas vienas 
Rygos rusų laikraštis “Sego- 
dnia,” o su Vakarų Europos 
kultūros bei literatūros pasau
liu ryšiai kažkodėl visiškai 
nutraukti. Taip dalykus tvar
kant, Šiauliuose pradėjo steig
tis mažos privatiškos biliote- 
kos, sugebančius patiekti skai
tytojui mūsų literatūros nau
jienas tuoj išėjus knygai iš 
spaudos, o centraliniam kny
gyne lankytojų- skaičius pra
dėjo mažėti. Šiuo metu kny
gynas turi apie 1000 knygų 
ėmėjų, kurių didžiumų suda
ro gimnazijų mokiniai, naudo
jasi mūsų klasikų senesniąja 
literatūra, reikalinga mokyklų 
programai. Atsilankius knygy
no skaitykloje, taip pat tenka 
matyti daugiausia mokyklų 
jaunimą, o ne suaugusius žmo
nes, kuriuos paviliojo priva
čios bibliotekėlės ir “tolkuč- 
kės” knygų- pardavėjai, kurie 
turi knygų naujienas ir pralen
kia valstybės centralinį kny
gyną. Tokie dalykai prasidėjo 
nuo to laiko, kai buvo centra
lizuotas knygų užpirkimas ir 
atimta teisė provincijos kny
gynams patiems savo nuožiūra 
įsigyti reikalingus leidinius.

.................... ■ \

Peršovė Kalėjimo Prižiūrėtoją
IV. 25 d. apie 8 :30 vai. va

kare vyr. prižiūrėtojas — ka
lėjimo durpyno vedėjas Jatu
lis dviračiu išvažiavo tarny
bos reikalais iš kalėjimo į 
Bačiūnų durpyną. Vieškelyje 
ties Bačiūnais nežinia kas pa
leido į jį du revolverio šūvius, 
kurie sunkiai jį sužeidė į krū
tinę ir ranką. Jatulis paguldy
tas miesto' ligoninėn, kur jam 
padaryta operacija. Manoma, 
kad jį peršovė.koks nors kerš
tautojas.

BIRŽAI
Sudegė Kluonas

Balandžio m. 24 d. sudegė 
Gailių ., Biržų v., gyventojo 
Vyšniausko klojimas ir jauja 
su ūkio padargais ir įrankiais. 
Nuostolių padaryta už 1500 lt. 
Gaisras kilo iš garinio variklio, 
nes tą dieną jie pjovė gontus.

“Maloni” Žinutė iš 
Dzūkijos

Shenandoah, Pa.
Mainierių Streikas Pradeda

ma Laužyt
U. M. W. 9-to distrikto vice

pirmininkas J. Kershitsky iš
siuntinėjo visiems streikuojan
tiems lokalams laiškus, kuriuo
se liepia mainieriams grįžti į 
darbą. Nes, girdi, “Conciliation 
Board” yra nutaręs, kad strei
kas būtinai turi būti baigtas, 
nes apereiteriai nesutinka ve
sti jokių derybų, pakol mai- 
nieriai streikuos. Tik pradėjus 
dirbti, viskas būsią “adjusty- 
ta.”

Ne be reikalo man vienas 
žmogus prisiminė, kad tas . 
“Conciliation Board,” tai kaip 
ta Tautų Lyga, visko pritaria, 
bet kas gi jos klauso?

šenadorio apylinkėj yra 
centralinis mainierių komite
tas'; (Central Labor Union), 
kuris’ daug Brennano ir kitų 
tokių ponų užsimojimu atmu
šė. Ir tik su šiuomi komitetu 
mainieriai skaitosi, Jturis susi
deda iš 10 lokalų, iš kiekvieno 
lokalo po 10 delegatų ir turi 
čarterį. čia tai yra didelė mai
nierių spėka.

Taigi, ir šiame streike kaip 
unijos viršūnės, taip ir pati an
glies kompanija turės skaitytis 
su šiuomi komitetu.

Prasidėjus šiam streikui, di
strikto pirmininkas Martin F. 
Brennan “pagavo šaltį”. Taigi, 
dabar jo pareigas eina vice
pirmininkas Joseph Kershits
ky.

7-nių vai. darbo dienos kon
traktas padarytas metai atgal 
ir jeigu da iki šiol nebuvo vis
kas “adžiustyta,” tai keno 
čia kaltė? Ar tų suvargusių 
mainierių, kurie per visą žie
mą dirbo po 2-3 dienas į savai
tę ir pusbadžiai gyveno, o da
bar jau dvi savaitės kaip strei
kuoja?

Anksčiaus ar vėliaus, bet 
anglies baronai turės būti kie
čiau suspausti.

Dėdė Kalnietis.

Teismas Užgina Valdiškas
Elektros Stotis

Kaip tai smagu, kaip tai 
miela prisiminti tą kraštą, tas 
girias, upes, šaltinius, takus 
ir kalnelius, kur augęs, kur 
praleidęs savo vaikystės die
nas; kur turėjęs džiaugsmo, 
liūdesių ir vargų. Palikus tą 
viską, įdomu gauti nors laiš
kutis nuo pažįstamųjų, įdomu 
žinoti, kaip gyvena paliktieji.

Bet kažin ar rasis mūsų bro
lių lietuvių, kurie džiaugtųsi 
gavę nuo savųjų sekamai 
skambančią žinutę:

“.. .. nėra baisesnio dalyko 
Lietuvoje, kaip suminėti žodis

likų kunigams, įsakydamas jiems raginti 
parapijomis dalyvauti paminėtojo komi
teto pramogoje, ruošiamoj' Madison Sq. 

K Gardene.
Surinkti šioj pramogoj pinigai eis ge

nerolo Franco gaujoms, šiuo tarpu žu
dančioms Baskijos katalikus, naikinan
čioms Baskijos bažnyčias ir viską, ką tie 
žmonės turėjo įsisteigę. Jie eis fašis

tams, kovojantiems prieš žmonių išrink
tą valdžią, už įsteigimą fašizmo Ispani- 
joj!

Štai kaip elgiasi katalikų aukštoji dva- 
siškija! šis kardinolo Hayes žygis tik 
patvirtina visą tai, ką mes esamę rašę.

Reikia paminėti, kad iš to komiteto ne
senai pąpitraukė generolas William N. 
Haskell, New Yorko Nacionales Gvardi
jos komandierius. Savo rezignacijos do
kumente gen. Haskell sako, kad jį į ko
mitetą įtraukė prigavikiškai. Kai ko
mitetas kūrėsi, jo sumanytojai paskelbė, 
būk per jį surinktos aukos bus siunčia
mos “visiems ispanams, t. y., civiliniams 
gyventojams, gyvenantiems fašistų už
imtose srityse ir pasilikusiems po val
džia.” Bet vėliau jam buvo paaiškinta, 
jog aukos eis fašistams.

Beje, paminėto j komiteto pramogoj pa- 
jįįsižadėjo dalyvauti žymus aktorius-vaidy- 

s Ja Walter Hampden. Bet, kai jis sužino
ję kad pelnas to vakaro eis fašistams, 

dalyvauti.

Prezidentui Rooseveltui Sugrįžus
Praleidęs dvi savaites žuvavimui, pre

zidentas Rooseveltas sugrįžo Washingto- 
nan ir sėdosi dirbti. Pasikalbėjime su 
spaudos korespondentais, jis pareiškė, 
kad dabar pradėsiąs vykinti savo darbų 
programą.

Be kitų dalykų, prezidentas vykdysiąs 
aukščiausiojo teismo reformą, kurią pa-, 
sibrėžė jau prieš kelis mėnesius. Jis ti
kisi gauti daugumą senatorių ir kong- 
resmanų balsų už tą sumanymą.

Bet šiandien vyriausias klausimas, 
kreipiąs į save milionų žmonių domesį, 
yra sekantas: kaip bus Su WPA dar
bais? kaip bus su bedarbių pašalpomis? 
Taih tikslui prezidentais siūle tik pusant
ro biliono dolerių ištisiems fiskaliniams 
metams, pradedant su liepos men. 1 ir 
baigiant su liepos men. 1, 1938.

Jei šis prezidento sumanymas bus vy
kinamas gyvenimam tai su lįepos mėn. 
1 * d. bus atleista iš WPA darbų tarp 
525,000 ir 625,000 darbininkų. Kaip su 
jais bus? Prie ko tas šalį prives? Kaip 
bus su tais pusbadžiais, skurdžiai ap
rengtais ir lūšnynuose gyvenančiais 
žmonėmis, kurių pats prezidentas kadai
se priskaitė apie vieną tautos trečdalį?

Dėl šito p« prezidento žygio šiandien ne
stato klausimą: Kieno interesus

ŠYPSENOS.
ŠVIESI ATEITIS.

Jul. Boks.
Jėi seimas sumanė pakelt vaikų priedą, 
Tai reiškia į rišeinapagerbt tautos'žiedą; 
Tai reiškia atgimsta simpatiškas laikas, 
Jei seimas balsuoja ir šneka už vaikus.

Juk, tiesą pasakius, viską išmėginom, 
Kadaise kaip vaiką bekoną auginom; 
Dešimtmečiais taisėm jo veislę bei plauką 
Ir šėrėm; bjaurybę, kad neitų į tauką.

Bekonai po biškį išvirto į šernus,

jis gina? Žmonių ar Wall gatvės finan
sinių magnatų?

Rašydamas apie tai, Komunistų Parti
jos organas “Daily Wurker” ragina di
džiąsias Amerikos darbininkų organiza
cijas, kaip CIO, ADF, Labor’s Non-Paf- 
tisan League, Workers Alliance ir kt. su- 
sirūpinti; reikalauti,

Baltieji Leghornai panašūs į varnas;
Nebelaka pieno, nebelesa grūdo — 
Iš gero buvimo matyt jau pablūdo.

O mūsų pienelio gamyba vis plečias, 
Jo nebėsuvalgo nei bernas nei svečias, 
Beveik nebenori jo imti kaiminkos— 
Jam reikia per amžius vis j ieškoti rinkos.

Matyt tai ne juokas, jei seimas sumanė 
Kiek galint išplėsti tautos jaunuomenę; 
Jeigu dėl kažkokio bežliumbiančio vaiko 
Negaili nei triūso, nei vargo, nei laiko. 

(“Kuntaplis”)

darytų žmonių biudžetą, kad iš to biu
džeto būtų remiami bedarbiai. Pinigų 
Amerikoj netrūksta. Tegu kongresas 
aptaksuoja staįnbiuosius kapitalas,—pi
nigų bus užtėhkamai. • O jei to preziden
tas ir kongresas nepadarys,—jie prives 
šalį prie baisesnės padėties, negu ji ne
senai buvo! r . .

NKMEKfll

Covington, Kentucky. — 
Fede ralis apskričio teismas 
nusprendė, jog šalies val
džia turi teisę savo Tenne- 
see Klonio Tvenkinių Pro
jekte budavoti elektros sto
tis ir pigesnėmis kainomis 
elektrą teikti gyventojams 
per šimtus mylių. Tuo 
sprendimu apskričio teis
mas atmetė indžionkšiną, 
kurį pirmiau federalis tei
sėjas John Gore buvo išda
vęs prieš valdiškas elektros 
stotis. Gore huvo patvar
kęs, kad valdžios elektra 
kenkia bizniui1 ori vatiniu 
kompanijų ir todėl esanti 
“priešinga šalies konstitu
cijai!”

Popiežius Norįs Sutaikyt 
Baskus su Fašistais

Roma. — Pranešama, kad 
popiežius siūląs susitaikyti 
Baskijos katalikams su jų 
užpuolikais, genėrolo Fran
co, nazių ir Mussolinio faši



Spotlight on 
Elizabeth

Suspicions, as to the identity of 
Spotlight, are flying round and about 
but never do they touch the one and 
only spotlight.
Prominent Events—

The Lithuanian Art League (Meno 
Sąjunga) is holding the “Day of 

* Song” (Dainų Dieną) on May 23, 
1937 at Meadow drove, Cranford, N. 

1 J. The admission to this affair is 
twenty-five cents—and well worth 
this amount. There will be a musi
cal program by Aidos, Bangos, Pir
myn, and Sietyno choruses. Included 
in the program will be various sports 
events of outstanding interest. New 
Jersey, New York, and neighboring 
states are turning out in masses to 
attend this great picnic which is in
tended to be the greatest ever.
Bangos Chorus News—

Bangos Chorus made a reasonably 
excellent showing May 1st at Barcay 
Hall, Hillside, N. J. The Red Star 
Sextette made a fairly good show
ing but the public did not appre
ciate their efforts fully. Apparently 
the public is accustomed to the drills 
—those drills are so old they have 
whiskers. If they were really in- 

- terested in their work they would get 
something excitingly new... Many 

j people in Bangos Chorus are opposed 
to the routine of chorus practice. We 
remember too vividly our efficiency 
under the direction of our last maes
tro. In losing that maestro Bangos 
Chorus has been unable to match it
self with other choruses. We cer
tainly could do with a maestro whose 
interests are in the work to be done 
in the chorus... The elders could do 
much for Bangos Chorus by taking 
the high-brow feeling out of their 
children who attend the chorus. The 
action and attitudes of their children 
in the chorus are only a reflection 
upon the manners they have taught 
their children.
Vanguards News—

The dance of May 9th was a suc
cess in the fact that little was done 
to advertise it. Spotlight saw four 
people doing all the work to promote 
this dance—all four were non-mem- 
bers! This dance conclusively proves 
that the Vanguards is non-existent 
in the eyes of its members. These 
members have proved themselves to 
be parasites demanding support of 
non-members (they never think of 
inquiring as to the possibilities of 
these people joining the L.D.S.)... 
Spotlight wonders if these so-called 
Vanguards members are keeping the 
branch down through directions of 
the old regime... Spotlight Secret 
Service reports that it witnessed a 
distinct aloofness on the part of the 
local boys toward the Red Star Sex
tette. Upon inquiring it learned that 
these boys are giving the Sextette a 
dose of its own medicine. Boys, you 
woll gain nothing by this action. 
Spotlight has formed the opinion that 
the Sextette is hopeless.

Spotlight’s Note: REFORM THE 
SEXTETTE! Spotlight.

THE READER WRITES
WATERBURY, CONN.

JACOB EPSTEIN’S “GENESIS”:-
Famed Statue “Genesis” 

Creates Art Furor
By Al Kairukštis

These comments collected at the 
first public showing of “Genesis” 
are quoted from “The Sculptor 
Speaks” by Epstein and Haskell:.

Reporter: Mr. Epstein, why do you 
do such ugly things?

Epstein: I don’t think them ugly. 
There can be two opinions about 
beauty. Some people might think 
you handsome, while I think the re
verse.

----- 0-----
In the afternoon the critics ar

rive. They are reserved and exceed
ingly suspicious of one another. They 
view the work from amazing angles, 
closing one eye as they stoop close 
to the ground. They make little 
marks in their catalogue. “Genėsią” 
cannot amaze them. They approach 
it with an air of familiarity, praise it 
with the reservation that “of course 
Epstein is purely and merely a mo
deler and cannot carve” and then 
proceed to pull it to pieces, using 
an extra-ordinary jargon to justify 
thęmselves. I overheard one criti
cism that has greatly amused Ep
stein: “I can understand the work 
until I get to the head, and then I 
find the eyebrows definitely too li
terary”.

----- 0------
First person: “There is a remark

ably religious atmosphere about “Ge
nesis”.

Second person: (sneering) “Yes, a 
religion from the East.”

Firgt person: “Do you know a re
ligion that doesn’t come from the 
East?”

Masculine looking woman: “I find 
Epstein has become very academic. 
I quite like the statue, but I object

Dear Editor:
J/ast nite I re<»d the Youth Section 

and find no difference in the make 
up of the paner—not enouerh to note, 
the chancre of hands. While I’m on 
the tonic I have a few things to 
say.

-Primarily. I think that the new 
procedure Laisve is following in is
suing the Youth Section, that is, 
twice a week in its present form of a 
single sheet, is rather poor and un
attractive.

Another reason for my dislike of 
it is that I’ve been getting h—1 from 
my mother with each issue of the 
Youth Section. You see, I have a 
habit of taking the English part and 
walking away with it. When mother 
goes in search of the other side of 
it, she doesn’t find it because its on 
my desk.

I’m also certain that it will be 
rather hard to continue the cultural 
writings because they are rather de
tached, whereas, in the folded Youth 
Section you have a compact and 
clever way in which to divide your 
departments.

By all means the gossip should be 
continued. But only certain types— 
types that are different—that would ■ 
attract others than those concerned. 
I have noticed in previous Issues that 
there are certain people who write a 
full column of gossip and yet manage 
to keep your interest, simply be
cause their work is written in a 
clever compact, and interesting way. 
While on the other hand, lately, there 
have been a great number of articles 
—from the Mass, district in particu-, 
lar—that aren’t even worth looking 
at.

What you need, Mr. Editor, is that 
certain something that could discri
minate between good and bad.

Reader.

Genesis

Would You Call It Art? 
Or Is It Just Ugly?

vulgar unless we think it so. Cer
tainly, there’s nothing irreverent in 
Mr. Epstein’s approach to the sub
ject.

Some of you (all this conjecture 
of course) will say—what senseless 
distortion! Look at those hands! 
And I answer that all works of art 
are distortions—not because the ar
tist is incapable of reproducing ex
actly the contour, color and form of 
the model—but because he doesn’t 
want to. If exactness was the ulti
mate goal of art, then a wax cast 
made from the human body would be 
all that was necessary in sculpture, 
or a colored photograph to replace 
painting. “No, distortion (quoting 
Epstein) is the translation by the 
artist of nature as he sees it, into 
his particular medium.

You may not like “Genesis.” It 
simply means that you still have 
pre-conceived notions of what sculp
ture should be. All right, let’s con
sider this parallel: Two girls. One 
whose obviously-displayed charms 
you cannot miss; the other, quiet 
and not especially attractive at first 
glance. (The kind people say “well, 
what can he possibly see in her?) 
After a month’s acquaintance the

Gardner Chorus
News Items A NEW PLAN FOR YOUR CLUB

to the name. With mat name he 
should have expressed an amoeba.” 

----- 0—
Well, how do YOU like Genesis? 

Genesis means, of course, the act or 
process of producing or originating; 
beginning. So this figure, heavy with 
unborn child, is symbolic of the 
birth of mankind.

Some of you will say that it is 
vulgar, that it—well—isn’t quite 
propel1 to depict a pregnant woman. 
My answer is—nothing in nature is

-:-WAR GOD-:-
Crowned with wreath of barbed wire, 
Standing upon the bodies of the slain 
His color—the blood wetting the leaves, 

the grass, the brown earth;
His breath—the gas that suffocates, kills.
He screams a song of red death and vain victory.
He shrieks his call through the mouth of cannon. 
“More strife, more death, 
More blood to drink!”
In his wake—
Putrefaction, disaster, destruction, death, 
A world painted crimson.
Someday, our masters will send us to kill men
Other men with hearts and bodies like our own
Men who breathe, eat and live as we do.
Our brother men who do not wish to kill or be killed, 
Who are human and not beasts
Men who hate the foul god.
They will discard their weapons and martial tinsel.
They will meet us in friendship, in joyous liberation 

from martial idolatry.
Then let our masters beware!

FRANCOIS.

THE STUFFED SHIRT TRIBE:

“All right you black sheepl Go to tho American Youth Congress!’’

first-mentioned young lady has no 
more attraction. You know by then 
all her likes and dislikes, the bus
drivers she knows, her lopsided 
standards, her shallow mind, and the 
base lead that makes up her inner 
structure. The other girl, though, 
is like a still, clear pool, and the 
deeper one plumbs her depths, the 
more there is to discover. So with 
Epstein’s art. It will reveal it
self gradually, depending of course, 
on your ability to match depth for 
depth.

Lawrence, Mass. 
Chorus Bits

Chorus meeting: On May 4th the 
members of the Liaudies Chorus met 
at Maple Park for the dual purpose 
of decorating the dance hall and 
holding a meeting. We have been 
accused by various district choruses 
as being “dead,” or at least “dor
mant,” but this meeting proved that 
our twenty-odd members still have 
more than spark of life in them. In 
fact, this meeting created more en
thusiasm and interest than any we 
can remember.

Plans were discussed for the long- 
promised party, and it was announc-* 
ed by the committee consisting of 
Mary Dimant, Olga Veckys, Leo Chu- 
lada and Albert Dwoske, that the af
fair will take place on May 16th, one 
o’clock at Maple Park. Each member 
may bring one guest. Remember, 
this is not an afternoon tea, so wear 
your old clothes. We intend to have 
baseball and volley ball games. 
(Young ladies on three-inch heels 
are no asset to any team!)

Albert Dwoske was elected presi
dent, Leo Chulada, vice-president, 
and your truly, correspondent (com
ments and criticisms welcomed). 
Other officers were re-elected to a 
second term, these being: Janet Ko- 
dis, recording secretary; Mildred 
Gross, financial secretary; treasurer, 
Frank Zula. Mildred Gross, Olga 
Veckys, and our president and vice- 
president were delegated to repre
sent the Lawrence chorus at the LMS 
2nd district conference and were in
structed by older and more experi
enced members not to disgrace our 
city. (Did they?)

The business of the meeting was 
accomplished, but the matter of de
corations was left hanging in mid 
air, more or less. The tenor and bass 
section decided to play ball and , left 
the beautifying job to the feminine 
members.

Winter Activities: Liaudies Chorus 
gave four performances of our side
splitting comedy, “Bridegrooms from 
America.” On March 7th we made 
our debut in Lawrence; on April 4th 
we played in Lowell; on April 18th, 
Brighton; and April 25th, Haverhill. 
Who says noiV that we are even so 
much as drowsy?

Orchids to all our actors: A. Alex- 
ionis, the gay-dog bootlegger; Leo 
Chulada, the grumbling, jealous hus
band; Mary Croscarol, his nagging 
wife; Al Dwoske, the suave, sophis
ticated “Amerikonas”; Pauline Cros
carol, his sweet but dumb fiancee; 
Gladys Zula, the aged but hope
ful .spinster; and Frank Zula, the 
gruff voice of the law. Please con
sider it a compliment when we say 
that you all played your parts very 
realistically. Each performance was 
a good one, and people are still talk
ing about the show. We also gave a 
concert in all the above mentioned 
towng, and had excellent talent, both 
old and new.

Echoes from the LMS conference: 
The four delegates came home bub
bling and effervescing with enthusi
asm for chorus activities. The sched
ule of picnics, chorus gatherings, and

Plans are now being made for the 
mountain climb at Gardner to take 
place on the 23rd of May. We hope 
all the chorusės of the Mass, dis
trict will participate and by this 
time I believe the secretary or some 
member of each chorus has receiv
ed. a letter inviting them. We have 
set the time to meet at 10:00 A. M., 
at the IJthuanian Hall, 205 Main St., 
Gardner, so please try hard to be on 
time. From there we will proceed in 
one huge crowd to Mt. Monadnock 
which is a real mountain and not a 
blue hill. ,

The letter that each, chorus receiv
es will give you all the facts and 
more in detail and I hope we receive 
replies promptly from each chorus. 
Please answer the letter as soon as 
possible as there is very little time 
left for the Gardner members to 
finish their plans. We will try hard 
to give each and every one a good 
time and we all want you to attend.

Let’s see every chorus present at 
this outing as this is a wonderful 
chance to get acquainted and will 
serve as a preliminary to the get-to
gether at the black rocks, Salisbury 
Beach on July 18. The beach party 
was planned last Sunday when the 
members of the L.M.S. Mass. District 
Confab dined at the Jewish restau
rant (Tony’s choice). By the way, 
has anyone felt like eating since?

I’d like to know wTiat the attrac
tion is in Worcester. It certainly 
must be something when it takes 
fifteen of us to see that three Wor
cester people get home safely from 
Boston. s

We wish to thank the Worcester 
chorus for the wonderful time we had 
on their hike and only hope that 
when they come to Gardner, they will 
enjoy themselves as much.

Norwood and Worcester: Are you 
all set for the bowling tournament 
on the 22nd? You better be, as we 
intend to put up a grand fight for 
the championship.

To Norwood, Worcester, Lawrence, 
Montello, South Boston and Bridge
water—come on down on the 23rd. 
We promise you some real fun!

Zee Kay.

SCRIBBLINGS
Elsewhere on this page you will 

find a poem written by our versa
tile poet “Francois”. I am not a 
judge of poetry nor do I profess a 
knowledge of poetry but it seems to 
me that “War God” is a moving bit 
of poetry.

While on the subject of poetry, I 
am reminded that twenty years ago 
yesterday Julius Janonis died. J. 
J. was Lithuania’s first proletarian 
poet and well known revolutionist.

Julius Janonis
Julius Janonis was, fjrst and last, 

an idealist. He devoted the prime 
years of his life to the revolutionary 
movement in Lithuania and Russia 
and did his part by writing poetry 
and articles for Lithuanian and Rus
sian newspapers. In all Lithuanian 
literature I doubt if there is a poet 
with so much feeling and berver as 
Julius Janonis. His poetry has well 
earned for him the title “revolution
ary poet.”

Like so many great men, Janonis 
died young, while twenty-one. His 
last work was a letter to his friends 
asking them to continue the work 
and struggle for a revolutionary so
cial democracy.

Those of you who would like to 
acquaint yourselves with Lithuanian 
literature can find nothing better to 
study than the works of'Julius Ja
nonis.

opera preparations is an interesting, 
if strenuous, one, and we shall re
port later what the reaction of the 
whole chorus is.

But the formal and the following 
informal conferences were a roaring 
success, particularly the latter. We 
have got to hand it to Tony of 
Norwood for picking out a good eat
ing place. Next time we shall all 
bring our own milk and cream and a 
bigger appetite for second helpings. 
Also we had better learn that Wor
cester director’s technique.

LAURA FROM LAWRENC

WHAT CAN BE DONE IN YOUR ORGANIZATION 
IF ACTIVITY IS FALLING DOWN

By WALTER KUBILIUS
Every organizer, chairman and president of some youth 

organization eventually comes to this problem: “What can 
we do so our club will grow and offer some activity to its 
members?” That question Jias caused many a headache for 
a hard-working loyal member and it is time some effort was 
made to solve it.

Let us study the history of one representative club and 
see what caused a lack of interest and what was done to 
remedy it. By the actions of others we may learn to im
prove ourselves.

For the time being let the BuiLDerS LDS Branch be 
the organizational guinea pig as we study its case history. 
The BuiLDerS has been going on for a few years and has had 
its ups and downs. A group^ 
of loyal members came, paid 
their dues, had a few social
functions and thus existed— 
BUT no special attention was 
given to create activity so that 
outsiders, upon seeing this ac
tivity, would want to join.

■ In the past year new blood 
began to come into the branch 
and revitalized it with wrest
ling matches, amateur nights, 
question bees, and social af
fairs. This new group of mem
bers, who made these affairs 
the social and financial suc
cesses they were, wanted to 
accomplish more but were dis
couraged and disheartened be
cause they found the members 
unresponsive and unwilling to 
cooperate. The club then lap
sed into a period of inactivity 
in which comparitively noth
ing has been done. There 
were a few large affairs but 
they were not the successes 
they were expected to be. The 
Vaudeville Nite and the Build
ers Frolic both fell through 
and were not carried out. In 
the place of good fun and ac
tivity, what was there?

When a dance was held on 
the social night many came, 
for there was good music to 
be had, very fine dancing 
partners, a good dance floor 
and freedom of behavior and 
facilities. That was all very 

'well for those who came but 
the ' entertainment type was 
not the sort to make them 
want to come again and again. 
Now all this leads up to one 
question:

WHY?
THERE WAS NO ORGAN

IZED ACTIVITY.
A prospective member came 

and saw nothing but a bunch 
of frolicing youth dancing on 
the floor. He could get that 
anyplace. The city is full of 
Social Clubs and Pleasure 
Clubs but it is entirely lack
ing in clubs that have more 
to offer than a radio and 
dance floor.

The Builders Group Forma
tion Plan proposes to do away 
with unorganized evenings 
and haphazardly prepared so
cials.

These are the four groups I 
and their probable activities:'

Gymnastic group: This will 
be composed of young people 
interested mainly in sports, j 
They will organize teams, pre
pare calisthenic exercises for 
the club; have games with 
other LDS branches; prepare 
weight-lifting, wrestling or 
any other sport exhibition or 
game. All this merely scrapes 
the surface of the possibilities. 
Once organized, this group 
will probably be the most ac
tive of the branch.

DRAMA GROUP: Drama is

en in a large hall and the pro
ceeds given to the club.

EDUCATIONAL GROUP:
Every club has at least a few 
members who are more serious 
than the rest. This group 
would be for their own bene
fit. In it they could have 
study-groups, social research, 
debates and open forums. Out
side of the purely intellectual 
possibilities there are techni
cal aspects too. There are 
many young fellows who are 
interested in radio, short 
wave and chemistry. Why not 
make a short wave set for the 
organization? Why not pre
sent some feature night show
ing chemical magic and some 
stunts? Although the word 
“educational” may frighten 
some away, it is not so dry as 
it may seem at first glance. 
Such a group can write, de
bate, study, think and create 
many things. Give it a try 
and you will be surprised at 
wfrat; jt can do!

SOCIAL AND RECEATION- 
AL GROUP: This group could 
be for those boys and girls (or 
should I always say “young 
men and women”?) who like 
to plan and prepare social 
functions. The duties of this 
group would be to lay plans 
for socials, dances, parties, 
outdoor trips, outings, hikes, 
bathing parties and many 
other affairs that can be rank
ed as either “social” or “re
creational”. The ingenuity of 
each member would be taxed 
to see who could think and 
prepare the most novel and 
unique sort of dance or en
tertainment. Tap and ball
room dancing classes'can be 
organized if so desired. If a 
member does not enjoy be
longing to any of the first 
three groups, he surely can 
find no fault with this.

The Chairman of each such 
group can meet with the Pre
sident of the club and thus 
form the Activities Committee. 
This Committee can have at 
its finger tips the knowledge 
of just what each group can 
do. One week the Drama 
group can enact' a play; an
other week the Gymnastics 
group can present a softball 
game and so on through all 
the other groups. In this way 
the club members can be as
sured that there will be some-

1 thing going on each week; in 
this way there will be no ex
cuse for the common “nope, 
the club isn’t doing anything 
tonight.”

Many of you are now won
dering why I have devoted so 
much space to the plan of one 
LDS branch. Although the 
BuiLDerS Branch is not an 
“organizational guinea pig” 
its plan of action is one that 
other Lithuanian youth clubs, 
LDS branches and choruses 
can copy.

a field of work that has been 
entirely neglected by many 
LDS branches and youth or
ganizations. Once a month a 
group of those who have act
ing ability and who are inter
ested in drama can present a 
skit or short play for the club 
members. It is even possible 
to write, produce, and enact a 
feature-size play either in Li
thuanian or English to be giv-

So—all you club members. 
Read this plan over, digest it; 
then discuss it with your 
Chairmen and Presidents to 
see* whether it can be used in 
your organization if you have 
a falling-down interest of the 
members.

#?Ui



Puslapis Ketvirtas = M. ........... =

Į FLORIDĄ IR ATGAL
VIKTORAS JANUŠKA _______________

(Tąsa)
Tarp gyvenamių jau matėsi didesnis 

skirtumas: baltų žmonių buvo kiek ge
resni namai, o negrų paprastos lindynės. 
Už kokių 70 mylių apsistojome valgyti. 
Čia turėjau progos pasikalbėti su auto
mobilių pardavinėtojum. Klausiau jo, 
ar Virginia, North Carolina ir South Ca
rolina valstijų valdžios nesirūpina vai
kus nuvežti į mokyklas; ar čion negrai 
gali turėti farmas? Jis sakė, kad valsti
jų valdžios lupa didelius taksus nuo gy
ventojų, bet nesirūpina mokyklomis ir 
vaikų į jas nuvežimu. Pardavėjas sake, 
kad negrai gali turėti farmas, bet tas 
jiems neduotų naudos ir jokio gero, nes 
kompanijos atsisako nuo negrų supirkti 
laukų augmenis. Čionai negrai faktiškai 

. neturi teisių balsuoti; tam tikros baltųjų 
gaujos juos puola ir persekioja, o kom
panijos boikotuoja jų ta vorus. Užklau
sus, argi negrams nevalia eiti cementiniu 
automobilių keliu, kur nėra cementinių 
šaligatvių. Pardavėjas sakė, kad valia 
eiti, bet jeigu negras'ant kelio bus už
muštas arba sužeistas automobiliaus, tai 
automobiliaus valdytoją mažai baudžia 
arba ir visai nieko nebaudžia. Iš to ma
tosi, kad balti žmonės, sukurstyti reakci
nės spaudos, negrus neskaito žmonėmis, 
daro jiems visokių kliūčių ir visaip per
sekioja. Šiose valstijose negrai sudaro 
apie 40 nuošimčių gyventojų, bet jie ne
turi teisių, baltieji vis juos laiko vergais.

Pietų Carolinoj nieko skirtumo nėra 
nuo Šiaurių Carolinos valstijos. Vis tos 
-menkutės farmerių lūšnelės, suvargę gy
vuliai, visur matosi vargo gyvenimas. 
Oras šiltas, daugelis farmerių laukuš 
arė, vis tankiausiai mulukais. Žemė ma
tosi yra derlinga, bet rausva. Upių van- 

' duo raudonas, kaip nudažytas.
Georgia valstijoj žemė yra prastesnė, 

daug slėnių, upių, bet gal taip yra tik 
pajūryj. Keliai išvesti pelkėmis, daug 

. tiltelių. Miškai seni,’ daug medžių iš
džiūvę, apsikabinę miškų parazitais 
“mpss.”

Bakūžės menkos, žmonių vargas — tas 
patsai, kaip ir pirmesnėse valstijose. Bet 
čia jau pravažiavome ir gan gražių mies
telių, kur nemažai turčių gyvena. Žino
ma, kur biednuomenė, ten ir turčiai, ku
rie tuos žmones biednais padaro.

Sausio 15 dieną nakvojome apie 60 
mylių nuo Floridos.

K FLORIDA
Sekančią dieną, 11-tą valandą ryto, 

mes pamatėme arką su užrašu “Flori
da.” (Florida—tai ryt-pietinė valstija, 
58,666 keturkampių mylių. Ji siaura, 
apie 200 mylių pločio ir arti 500 mylių 
ilgio. Florida pussalis, tartum kokis 
milžiniškas pirštas apsuptas Atlanto 
Vandenyno ir Meksikos Užlajos. Florida 
šiltas kraštas; jos pakraščiai turi 3,751. 
mylią ilgio, daugybę maudynių, jų tarpe 
garsųjį Miami miestą. Floridoje yra 
gražiausi ir ęlidžiausi šalies pušių miškai, 
užimanti 5,450,000 keturkampių akrų. 
Iš šių pušių traukia syvus ir daro tar- 
patiną, kurio 1931 metais buvo paga
minta 156,000 bačkų po 50 galionų kiek
viena. Čia yra 350 skirtingų tarpatino 
kompanijų ir 13,000 darbininkų.

Florida yra sub-tropiškas kraštas, kur 
augina vaisius. 1934 metais buvo suim
ta 15,500,000 dėžių apelsinų; 12,500,000 

” dėžių grapefruitų; 6,000 dėžių skujavai- 
sių. Vaisių vertė siekė $30,000,000. Čia 
tais metais buvo 94,000 akrai medvilnės, 
nuo kurių suimta 28,000 pakių. Valstija 
turi pusantro miliono gyventojų, paga- 
mina daug trąšų, turi raguotų gyvulių, 

c S avių, kiaulių, mulų ir arklių. — “L.”

Į Floridą žiemos metu iš visų Jungti
nių Valstijų suvažiuoja turčiai smagiai 
praleisti laiką, maudytis ir kitokių pra- 
šfriatnumų jieškoti. Čia ir aš atvykau, 
bet ne tais turčių sumetimais, bet nors 
kiek pataisyti gan apsilpusią sveikatą.

Įvažiavus į Floridą, matėsi daug gy
vulių: karvių, ožkų, kiaulių ir kitų. Jie 
pusėtinai sukūdę, nes žiemos metu žolė 
ihažiau auga, o pašaro jiems neduoda-. 
Daugiausiai gyvuliai priguli kompani
joms ir visada yra ant “dievo bardo.”

Floridoj pirmas didelis miestas buvo 
prieplauka Jacksonville, 140,000 gyven
tojų. Pasirodo, kad tai yra vienas iš di

desniųjų valstijos industrinių miestų. 
Bet darbininkų algos mažos, jie uždirba 
nuo 25 iki 35 centų į valandą. Du metai 
ląiko atgal čia buvo susiorganizavus ne
maža darbininkų unija, streiką laimėjo, 
bet šiuom laiku ji vėl apsilpus ir ne
gali iškovoti tokias algas, kaip rytuose. 
Darbininkų vienybei daugiausiai kenkia 
tas, kad balti darbininkai neigiamai nu
sistatę prieš negrus. Gelžkelio ir prie
plaukos darbininkai yra organizuoti, bet 
kol kas prieplaukos darbininkų unija 
dar silpna ir, kaip vienas darbininkas 
aiškino, negauna unijos algas. Miestas 
švarus, pakraščiais žaliavo žolė, žydėjo 
gėlės.

Privažiavome istorišką seną Ispanijos 
miestą St. Augustine, 11,000 gyventojų. 
Pilnas miestelis vežėjų. Jų karietos 
gražios ir gražiais arkliais pakinkytos. 
Jie vežioja turistus ir rodo istoriškas 
vietas, ypatingai senus Ispanijos fortus. 
Floridą pirmiausiai užvaldė ispanai 1513 
metais vedami Ponce de Leono. Nuo Is
panijos Franci ja ją atkariavo 1568 me
tais, o nuo pastarosios Anglija 1763 me
tais. Ispanija 1784 metais vėl atsiėmė 
ją nuo Anglijos. Jungtinės Valstijos 
Floridą* už $5,000,000 nupirko nuo Ispa
nijos 1821 metais. Pasirodo, kad Flori
da kraštas nemažai krauju apšlakstytas. 
Prie šių St. Augustine fortų daug žmo
nių gyvasčių žuvo. Daugelis žmonių žin- 
geidauja tas istoriškas vietas pamatyti 
ir atvykę tą padaro.

Pavažiavę 7 mylias už Bunnell mies
telio atradome draugus Jonaičius, pas 
kuriuos ir nutarėme apsistoti. Jonaičiai 
turi farmą iš 17-kos akrų su 170 apelsi
nų medžių. Jonaitis yra chicagietis, vei
kęs darbininkų judėjime. Jie yra drau
giški, pirmeiviški žmonės. Aplinkui gė
lės, kaip kurios žydi, žolė žaliuoja, dar
žovių pilnas daržas. Vienas bulves sodi
na, o kitos jau žaliuoja. Oras šiltas. 
Žmonės maudosi jūroj, taip kad čia tuo-, 
jaus užmiršti, juk yra žiema, 16 diena 
sausio. Žinoma, ir čia buvo ir šaltesnių 
dienų, nes oras nėra vienodas.

Už poros dienų išgirdome, kad apelsi
nų kompanija reikalauja darbininkų 
skinti apelsinus (orange). Kančius ir 
Morrison tuoj aus nuėjo dirbti, o aš ren
giausi sekamą dieną stoti darban. Abu 
jauni ir energingi vyrai išdirbo ilgą die
ną ir Kančius už darbą gavo 60, o Mor- 
risonas 80 centų. Jie iš darbo parėjo su- 
siraižę, gužuoti nuo visokių vabalų kan
džių. Kančius daugiau nėjo uždarbiauti, 

• man ir nebuvo noro, o Morrisonas seka
mos dienos tik dalį išdirbo ir, numetęs 
darbą, parėjo.

Apelsinai gardūs valgyti, bet blogos 
sąlygos darbo žmonėms juos nurankioti. 
Moka nuo baksų. Į baksą eina apie 170 
apelsinų ir už jo priskynimą gauni tik 6 
centus. Nuo medgio visus apelsinus turi 
nupjauti tam tikru prietaisu, nesudau- 
žyti, o priešingai, tai gausi vėjo ir būsi 
iš darbo pavarytas. Net ir gerai išsilavi
nę greitai dirbti darbininkai nepadaro 
daugiau $1.50 į dieną.

Moterys, tankiausiai negrės, eina dirb
ti į namus. Joms duoda valgyti ir 10 
centų į dieną. Vienas negras darbinin
kas į mėnesį ant ūkio dirba už $7 ir turi 
iš tos algos nusipirkti sau maistą, dra
bužį ir sau .kambarį pasirandavoti. Aš, 
pirmiau, skaitydamas tokias žinias, neno
rėjau tikėti, maniau, kad tai perdėjimas, 
būk pietų valstijose taip mažai apmoka 
darbininkus, bet dabar patsai tą pama
čiau.

Kančius su kitais keliauninkais išva
žiavo į Miamį, o aš pasilikau pas drg. 
Jonaičius. Su Jonaičiais aš vėliau išva
žinėjau apie 500 mylių po Floridą.

Miami, tai didžiausias Floridos mies
tas su apie 200,000 gyventojų ir daugeliu 
turistų. Žiemos metu čia kimšte prisi
kimšę turistų, vis daugiausiai turčių. Čia 
jiems įrengta gražiausi, gėlių apsupti 
viešbučiai, parankamai, didžiulės gemb- 
leriavimo svetainės. Tūlos iš jų atrodo, 
kaip koki fortai, apvestos aukšta siena, 
aplinkui stovi bent 50 policininkų, kurie 
gemblerius—turčius sergsti nuo vagių— 
užpuolikų. Suprantama, lošdami turčiai 
sukrauna dešimtis tūkstančių ir milio- 
nus dolerių. Jie žarsto, lošia, kruvinai 
uždirbtais darbo žmonių pinigais.

(Daugiau bus)
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Stoughton, Mass
Iš

kitokių metodų prieš bedar
bius, visgi dar p. Burtonai, 
Ramsey ir Ko. yra nepasiten
kinę.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų. ’

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Sulig A. 
pranešimų, 
ganizavimo 
dirbtuvėse: 
ducts, Acme Stove, Weather
head, Warner Swasey, White
way Stamping, Guaranty Spe-' 
cialty, Globe Stamping, Em-

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

NAUJAI ĮRENGTAS KABARETAS
Tai gražiausias visoje Hudson County

* * *
A. D. U. tarybos 
tai sėkmingai or- 
darbas eina šiose 
Thompson Pro-

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalmimūi Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELE 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFVTŲ.

T t t t t A np 184 W. 54th Street 
O. 1 “ IT 1 BAYONNE, N. J.

Tuojau jsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

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

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

Savininkai šios Įstaigos Ąra

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

PROGRAMA KAS VAKARĄ
Dainuoja žymūs /talentai

PENKIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ
Kas vakarą griežia šokiams

\ ■ ‘

David Dubinsky, 
prezidentas ILGWA unijos, 
kurios konvencija užsibaigė 

pereitą savaitę.

C. I. O. Veikimas; Spaudimas 
Lauk “Chislers”; Pergalė 
Prieš Cenzorius; Dujų Kom
panijos Apetitas; Gatvekarių 

Pasus Panaikins.
Geg. 12 d. Willard Storage 

Battery Co., darbininkai lai
mėjo algų pakėlimą be strei
ko. Jie yi'a čia organizuoti 
100% į Apvienytą Automobi
lių Darbininkų unijos lokalų 
88. Mažiausia apmokamiem 
bus pakelta alga 13c valandai, 
gi aukštesnėse kabutėse ma
žiaus. Minimum paprastas dar
bininkas gaus 62 ir pusę cen
to valandai.

* * *
Amerikos Darbininkų Susi

vienijimas (Workers Alliance) 
veda griežtą kovą su gub. Da
vey, majoru Burton ir komp., 
kurie yra tikrieji chisleriai, ir 
agentai Ohio Prekybos Buto ir 
Dąrbdavių Associacijos. Jie 
nildp jų įsakymus, kad panai- 
kihti bedarbiams šalpą ir pri
versti juos eiti ir užimti strei- 
jkierių unijistų vietas. Reikia, 
kad kiekvienas ant šalpos 
esantis ir WPA dirbantis tap
tų Workers Alliance nariu. 
Tik organizuotu būdu bus ga
lima iškovoti geresnę šalpą 
bedarbiams ir apsiginti nuo ra- 
kietierių ir tikrųjų chislerių.* * *

Šiomis dienomis Ohio fašis
tiniai cenzoriai buvo priversti 
su teismo pagelba praleisti So
vietų judį “The Greater Pro
mise,” kuris bus rodomas visą 
savaitę, pradedant su geg. 16 
d. Penn Square Theatre, E. 
55 ir Euclid Ave. ■ * * *

East Ohio Gas Co. kėsinasi 
pakelti kainas ant naudojimo 
dujų. Nori dar daugiau pelno 
susižerti iš mažų dūjų naudo
tojų. Tas pats ir su gatvekarių 
kompanija, čia norima panai
kinti “passes.” Išsijudina pro
testas prieš abi kompanijas.

M-ka.

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

popierų bei 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 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

I

Hinkley Electric Co. strei
kas, kuris tęsėsi kelias savai
tes, baigtas su sutartimi išpil- 
dant unijos reikalavimus. Ši
tam streikui taipgi gelbėjo 
Willard Storage Battery lo- 
kalo 88 viršininkai, ypatingai 
Bob Fulghan. Tat pat atsiek
ta ii* Meighton Dog Food Co., 
kur unija tapo ’pripažinta, pa
kelta algos ir sutrumpinta dar
bo valandos. -

Nauja Literatūra
Stoughton Org. Kom. Liet. 

Dem. Ginti Surengtų Prakalbų
Bal. 25 d. čia kalbėjo drg. 

Andrulis apie Lietuvos padėtį 
ir kitais dienos klausimais. Pu
blikos buvo pusėtinai daug. 
Visi atydžiai klausėsi kalbėto
jo aiškinimų. Buvo pertrauka. 
Kalbėtojas atsikreipė į publi
ką dėl aukų Liet, demokrati
jai ginti. Aukavo po $1.00 dr. 
Repšys ir,J. Maujer; po 50 
centų, M. Yurgutienė, A. Ma
lakauskas, M. Simonavičienė ir 
J. Kimtis; po 25c., J. Lavas, 
Mikstenas, Vereš.ka, W. Anes- 
ta, A. Alekna, J. Tuinila. S. 
Svideris, A. Yourcius, J. Mit- 
kevičia, S. Lisauskas, Svirnelis, 
M. Tamašauskas, J. Sutkus, S. 
Akučka, J. Kavai, K. Kibirk-

pire Plow ir Diebold Products štinia, Kaziulienė, K. Radze- 
Co. Didžiuma jų jau turi A. vičius, Gudaitienė, Mrs. Anes- 

ta, K. Stočkienė, E. Liolienė ir 
A. Simonavičienė.

Su smulkiomis viso surinkta 
$12.90. Aukautojams širdinga 
padėka. Padengta išlaidos ir 
$10.00 pasiųsta Amer. Liet. 
Kongreso Bostono Apskričio 
Komitetui.

Taipo gi Stoughtono dr-čių 
komitetas ištaria padėkos žodį 
tiems, kurie dalyvavo išpildy
me programos, kaip tai, dr. 
Repšiui su paskaita apie svei
katą, drg. An estui už finan
sišką agitaciją, * d-gei J. Rei- 
nardięnei ir kitiems abelnai, 
kurie dalyvavo su dainomis iš 
kitur atvažiavę.

Stoughtono Organizacijų 
Komitetas.

A. U. U. (CIO) čarterius. 
Taipgi yra planai vystomi ap
ėmimui ištisos eilės kitų išdir- 
bysčių, kurių darbininkai krei
piasi su reikalu organizacijos. * * *

Majoro Burtono ir kitų mie
sto politikierių buvo sumany
ta planas iš bedarbių šalpą 
imančių “išspausti lauk ‘chis- 
lerius’.” Kuomet valstijos ir 
pavietų plotu su 1 d. geg. pa
naikinta šalpa ir palikta pa
tiems miestams rūpintis tuo 
reikalu, tai Burtonas sumanė 
iš naujo bedarbius suregistruo
ti su prisiegos ir “third de
gree” pagelba.

Bet sulig Fred M. Ramsey, 
dabartinio šalpos direktoriaus 
išsireiškimo, tai visgi negau
ta majoro Burtono siekiamų 
rezultatų. Vargiai esą būsią 
galima ant 5% sumažinti skai
tlinę reikalaujančių šalpos. 
Matoma, norėta “išspausti 
lauk” nuo šalpos kur kas di-1 
dešnę skaitlinę. Bet nežiūrint 
“trečio laipsnio” kamantinėji
mo būdų, ir prisiekdinėjimų, ir

Los Angeles, Calif.—Am
erikos Darbo Federacijos 
prezidentas W. Green su
spendavo iš miesto Darbo 
Tarybos visas industrines 
(CIO) unijas su 10,000 na
rių.

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

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

KRIKŠČIONYBĖ
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

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

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

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

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

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELE Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Loriirier Street, Brooklyn, N. Y.
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BOSTONO IR APIEUNKĖS ŽINIOS BASKAI ATMUŠA NAZIŲ 
BOMBININKUS

Trumpai Kalbant
Kaip smagu yra, kad mūsų 

tarpe kasdien pasirodo naujų 
ir veiklių draugų. Štai mūsų 
tarpe jau yra drg-i: Rainar- 
das, Jonas Petruškevičius ir 
kiti.

Vyrai! Pajudinkim žemę!

Kuomet So. Bostone lankėsi 
drg. V. Andrulis, tai jis tuo
jau užklausė mus kliube, ar 
mes skaitome “Vilnį”? Prisiėjo 
atsakyti, kad ne. Tuomet jis 
patarė “Vilnį” skaityti. Ne tik 
“Vilnį”—jis patarė kliube tu
rėti ir kitus laikraščius; net 
priešingų mums sriovių, kaip 
va: “Vienybę”, “Darbininką” 
ir kitus. Norėdamas su opo
nentu grumtis—turi žinoti 
priešo jėgas.

Taip. Aš drg. Andruliui pri
tariau. Bet ką jau čia kalbėti 
apie turėjimą kliube daug lai
kraščių, jei “Laisvei” už 1 egz. 
prenumerata tęsiasi pusantrų 
metų nemokėta. Administraci
ja paraginimus rašinėja. Šie
met drg. A. Dambrauskas pre
numeratą ubagavo, ubagavo... 
O skaityt ir kritikuot yra kam. 
Laikraštį viens kitam iš rankų 
stvarsto.

gyvenimo parašau taip, kaip 
man ją suteikė vienas iš aktin- 
gesniųjų siuvėjų. Bet man, as
meniškai, siuvėjų judėjime kai 
kas atrodo keistoka. Sakysim, 
kad ir tas vadinamas “over- 
cro'wd.” Iš šalies žiūrint atro
do, kad tie siuvėjai, kurie ir 
dabar dar uždirba “pakenčia
mą” pėdę, norėtų ją išlaikyti 
kiek galima ilgiau. Todėl jie 
išeina prieš darbininkų skai
čiaus didinimą. Logiškai gal
vojant išeina: “kovokim, kad 
mes, kurie dirbam, turėtum 
darbo kuoilgiau. Tie gi, kurie 
nedirba, tesižino sau.”

Bet taip manyti ar veikti— 
tai nusižengimas prieš darbo 
klasę. Organizuoti darbininkai 
privalo kovoti ne prieš darbi
ninkų skaičių, bet už sutrum
pinimą darbo valandų. Nega
lima vieniems dirbti “over
time,” o kitiems nedirbti nei 
“straight time.”

Bilbao, Ispanija. — Baskų 
respublikiečių priešlėktuvi
nės kanuolės keturis sykius 
nuvijo šalin fašistų orlai
vius, atlėkusius bombarduot 
miestą. Tuo žygiu užpuoli
kai bombomis užmušė tik 
du žmones ir sužeidė de
šimt.
Baskų milicija atmušė at

gal fašistus, puolančius 
strateginį Jata kalną. Bas
kai čia • nenusigando ir na
zių 20 lėktuvų-.

Nazių lėktuvai bandė per
kirst Baskų susisiekimus 
tarp Solluve kalno ir Mun
guia, bet ir čia naziam ne
pavyko.

Berlin.—Hitlerio policija 
uždarė katalikų kunigų se
minariją Heiligenstadte ne
va už “lytišką išgverimą.”

Joks kitas Cigaretas neduoda jums to

ŠVIEŽUMO APSAUGOS!

Tai ir vėl kas nors užpyks 
už šiuos žodžius. Bet reporte
ris privalo tiesą sakyti. Mūsų 
laikraščius: “Laisvę”, “Vilnį,” 
“Liaudies Balsą” (kanadie
čių), privalom savo skaitykloj 
turėti. Ir neprivalom norėti, 
kad jie veltui mums eitų. Drg. 
Andrulis pasakė, kad jei ne
turit pinigų prenumeratai, tai 
vieną egz. jie siuntinėsią vel
tui. Ir “Vilnį” jau gaunam. 
Tikras—už ją nemokėjom nei 
peno. Bet, manau, mūsų “una- 
ras” nepavelys laikraščiu vel
tui naudotis: lyg jau mes ko
kie ubagai—imsim ir užmokė- 
sim prenumeratą!

Murza Neglosto.

Del pakėlimo algų man irgi 
keistokai atrodo. Nors dabar ir 
kriaučiams nekažin kaip mo
ka, bet daugiaus darbe įgudę 
pasidaro pakenčiamas algeles. 
Kiti gi ir iš kailo nerdamiesi, 
uždirba mažai. Taigi kam čia 
tiems žmonėms pavydėti di
desnio nuošimčio pakėlimo? 
žinoma, pirmoj eilėj reikia ko
voti, kad jiems uždarbį pakel
tų bosai. J. K.

Ispanijos Ambasadorius 
Bostone'

Pereitą savaitę Bostone lan
kėsi Ispanijos ambasadorius į

Newark, N. J

Iš Siuvėjų Padangės

Yor-

buvo
Kaip

Shapeer’o Siuvykloj

Čia dirba apie 40 su viršum 
darbininkų. Visi unijistai. Vie
ni dirba nuo štukų—kiti nuo 
dienų. Reik pasakjrt, kad die
niniai darbininkai nors darbo 
padaro ir daug, bet užmokėt 
gauna mažiau už dirbančius 
nuo štukų. Be to Shapeeros 
šapoje buvo taip sakant “over- 
kraut”—darbininkų perviršis. 
Darbininkai negalėdavo pasi
daryti pakenčiamo uždarbio. 
Buvo išeita į streiką. Streika
vo savaitę laiko. Ir streikas 
laimėtas: Pašalintas “over- 
kraut” ir nekuriems pataisytas 
užmokesnis.

Executive Komiteto Posėdis

Posėdis įvyko gegužės -mėn. 
6. Dalyvavo generalis sekre
torius Blumberg iš New 
ko.

Svarbiausiu klausimu 
—uždarbio pakėlimas,
jau buvo rašyta, lokalų yra 
nutarta, kad būtų pakelta vi
siems lygiai 12%. Bet kai ku
rie lyderiai ir pats generalis 
sekretorius Blumberg stoja, 
kad tiems, kurie daugiau už
dirba būtų pakelta tik 10%, 
o 2%, girdi, eitų tiemp, kurie 
Uždirba mažiau.

Tokiam nusistatymui dauge
lis priešinasi. Ir komiteto po- 
sėdyj dalykas liko galutinai 
neišspręstas. Ištikro keista: 
patys darbininkai turi atsisa
kyti 2% algos, kad tuomi pa
kėlus algą savo draugų, kitų 
darbininkų.

Kaip jau aukščiau sakyta, 
dieniniai darbir^nkai padaro 
daug darbo ir gauna mažai 
mokėti. Bet kodėl mūs lyderiai 
neiškovoja iš bosų žmoniškes
nio atlyginimo tiems darbinin
kams? Bosai savo laiku algas 
nukerta, o sezonui baigiantis 
neva pakelia ir tą pakėlimą 
dar norima išdalinti kažin 
kaip keistai.

Siuvėjams reikėtų aktingai 
dalyvauti unijos susirinkimuo
se ir savo lyderiams nurodyti 
ką jie turi ir ko neturi daryti.

Mano Pastaba /

Korespondenciją iš kriaučių

mažai

Visokios Naujienos

Andai jūsų reporteris pra
našavo, kad Netvarko Lietu
vių Taupymo ir Statybai Skoli
nimo Draugijoj narių kivirčai 
gali atsidurti teisme. Dabar 
pasirodo, kad jo pranašystė 
jau pildosi.

Jūsų reporteris iš patikimų 
šaltinių sužinojo, kad kalba
mos draugijos advokatai Pau
lauskas ir Ritgeris patraukė 

____ ___ teisman B. Staniulį, vieną di
Washingtone, Fernando de los'delį priešą p. Trečioko. Teis- 
Rios. čia jam buvo surengtas'mas jau turėjo atsibūti, ta- 
bankietas vienam viešbutyj, o čiaus Staniulio advokatas at- 
vąkare ambasadorius kalbėjo kėlė ant toliau. 
Ford Hali auditorijoj.

De los Rios buvęs Madrido'trauktas todėl, kad pereitam 
universiteto rektorium ir šVie-} draugijos triukšmingame susi- 
timo ministeriu respublikos 
valdžioje.

Bankietas buvęs pasekmin
gas, nors įžanga į jį buvo 
$2.50. Iš lietuvių, bankiete da
lyvavo, rodos, tik drg. A. Kup
stis su žmona.

Ford Hali 
žmonių. Ambasadorius pir- yra paskolinusi pinigų ant jos 
miausia pareiškė, kad lojalis- namo Harrison, N. J. 
tų valdžia išeis 
“jcaike vienų metų kovos, ar-.mu kalbėjo, 
ba dar anksčiau — fašistai Is- tuo tarpu smulkmeniškai nesa- 
panijoj vistiek bus sukriušinti” kys, 
—tikrino Rios.

Ispanai, esą, pagimdė tarp- met 
tautines taisykles, įstatymus ir 
jas gerbė. Tik fašistai, netekę 
jokios etikos ir žmoniškumo, ^rukšminga rinkimų kampani
jas sulaužę. Ispanai niekuomet ja, vnes buvo rinkimai miesto 
neprisiims Anglo-Saksų papro-jvaldininkų, kuriame yra pen
čių ir taktikos. Ispanai kasdie- kių Komisionierių valdymosi 
niniam gyvenime yra pratę sistema.
pergyventi dramą ir tragediją, j Kandidatų į tas penkias vie- 
bet jie yra nuoširdūs, logiški tas buvo net 48. Daugiausia 
žmonės ii’ svarbiuose momen- balsų gavo darbininkų, kandi- 
tuose moka tai išlaikyti. [datas Vincas J. Murphy. Jis 

Toilau kalbėtojas nupasa-yra Plumbers Union Lokalo 24 
kojo Napoleono žygį į Ispani-'narys per 20 metų ir užima 
ją 1808 m. ir sako: “Kas'New Jersey Amerikos Darbo 
anuomet nutiko su Napoleono 
pulkais, tas pats dabar atsitiks 
su fašistų (Hitlerio ir Musso- 
linio) batalijonais Franco ar
mijoj.

Esą, ispnai gerbia autoritetą 
atėjusį demokratijos keliu, o 
ne keno tai užkabintą iš vir
šaus, ar iš šalies.

“Šių dienų ispaną kova— 
sako Rios—yra griežta kova' 
už laisvę, prieš despotizmą 
naujoj formoj. Mes žinome, 
kad milionai žmonių visam pa
saulyj pritaria mūsų idealams 
ir tiesia mums brolišką ranką. 
O žinant tai, mums netrūksta 
jėgų ir pasiryžimo kovoje su 
galingu priešu.”

Graži Parama Ispanijai
Kalbėtoją Ėios publikai per

statė Dr. Walter B. Cannon, 
fiziologijos prof. Harvar
do universitete. Jis atsišaukė 

.į. 'publiką prašydamas aukų 
“Medikaliam Biurui Ispanijos 
demokratijai gelbėti.” Jis pra
nešė, kad vietinis Biuro sky
rius jau yra pasiuntęs į Ispa
niją 61 daktarą ir slaugių 
(nurses), 10 tonų medikalių: 
reikmenų ir vaistų, ir 10 am- 
bulansų.

Tai ištikrųjų graži parama. 
Reikia tik džiaugtis, kad ne
žiūrint Hėarsto geltonlapių 
tauzijimo prieš liaudiečius— 
randasi žmonių, iš tikrų ameri
kiečių, su. aukštu mokslu, ku
rie prisideda kovoti prieš 
kraugerį fašizmą.

J. K. Patrimpas.

Teisman p. Staniulis pa-

'rinkime, kur buvo išrokuojami 
abiejų pusių smertelni grie- 
kai, būk tai p. Staniulis labai 
skaudžiai pažeidęs advokatų 
unarą sąryšyje su Lietuvos At
statymo Bendrove ir jos įran
kiu American Home Building 

buvo pilnutėlė Corporation, kuriai draugija

pergalėtoja. | Ką p. Staniulis tuo klausi- 
jūsų reporteris

mas
bet palauks, kol klausi- 
išsiaiškins teisme ir tuo- 
smulkmeniškai raportuos.

* * *
Šį pavasarį čia ėjo labai

Federacijoj Sekretoriaus ir Iž
dininko vietą, žmogus atrodo 
progresyviš. Kaip New Jersey 
gub. Hoffman šumijo prieš C. 
I. O. ir grasino lieti sėdinčių
jų streikierių kraują, tai V. 
Murphy nepraleido to grasini
mo pro ausis, bet pareiškė 
griežtą protestą prieš tokį gub. 
burnojimą. Ir prie to, dar pri
ėmė Am. Komuhistų Partijos

Tai yra tas EKSTRA Užvalkalas, 
kuris tai daro!

PASIŽIuReKITE ant viršaus 
paprasto cigareto pakelio, ku

ris turi tik vieną Cellophane už
valkalą.

Pastebėkite atvirus užlenkimus 
ir siūles.

Dabar išegzaminuokit Old Gold 
pakelį. Pastebėkite tą EKSTRA 
Cellophane užvalkalą. Patėmyki- 
te, kaip jis dubeltavai užlipdo pa
kelio viršų ... ir dubeltavai už- 
lipdo apačią. Dėka tiem DVIEM 
Cellophane užvalkalam, vietoj vie
no, Old Gold pakelis neįleidžia oro 
ir apsaugoja nuo klimato.

Kada cigare tai išdžiūsta, jie ir 
apmiršta. Sudrėkę cigare tai nie
kam nėra pasitenkinimu. Iš abiejų 
atžvilgių, pranyksta kvapas. Pra
nyksta švelnumas. Pranyksta pa
sitenkinimas.

Dvigubai-Švelnūs Old Golds 
duoda jums ne tik prizinio der
liaus tabakus, geriausius kokius 
pinigais galima pirkt, bet duoda 
šviežumu garantuotus cigaretus, 
nepaisant kur jūs juos pirksite.

Pavaišinkit save šviežiais OLD GOLD Šiandien

paramą rinkimų kampanijoj, 
nes pastaroji rinkimuose sto
jo už bendrą darbininkų fron
tą, už tai ir savų kandidatų 
nestatė.

Įdomiausias dalykas buvo 
šiuose rinkimuose, tai išrinki
mas atgal dabartinio majoro 
Meyer C. Ellenstein ir jo dvie
jų sądraugų. Essex County 
augščiausias teismas turi pas
kyręs komisionierių Dixon, ku
ris tyrinėjo visus majoro grie- 
kus ir laike rinkimų kampani
jos viešai viską kėlė į viršų ir 
diskreditavo jį kaip galėda
mas. Tačiaus, balsavimo pase
kmės parodė, kad Ellenstein 
gavo balsų daugiau antras iš 
kaleinos, o jo sądraugai, prieš 
kuriuos nebuvo vedamas tyri
nėjimas, gavo mažiau.

Tą nuotikį galima išaiškinti 
sekamai: majoras Ellenstein 
nėra perdaug darbininkų prie
šas. Jis, kaipo neprigulmingas 
nuo partijų žmogus, galima 
sakyti, neturėjo tikro boso, už
tai galėdavo paflirtuoti ir su 
darbininkais. Jo reputacija la
bai pagerėjo nuo pastarojo 
Cleaners & Dyers darbininkų 
streiko. Dideliuose strėikierių 
mitinguose jis atvirai kalbėjo

už streikierius ir derybose tarp 
fabrikantų ir streikiėrių palai
kė darbininkų pusę. ,

Jūsų reporteriui teko kalbė
tis su keliais streikieriais tuom 
laiku ir jie visi labai gerai iš
sireiškė apie dabartinį majorą. 
Prieš pat balsavimo dieną jis 
išleido pareiškimą prieš savo 
oponentus, nurodydamas jų 
priešdarbininkišką nusistaty
mą.

Nors demokratų mašina vei
kė .prieš jį visu smarkumu, bet 
darbininkų balsai palaikė jį 
savoj vietoj. Kad taip buvo, tai 
liudija ir tas faktas, kad ma
joro draugai jau kalba apie jo 
kandidatavimą šį rudenį į gu
bernatoriaus vietą, pasitikint 
darbininkų parama prieš boso

Copyright, 1937, by P. Lorillard Co., Inc.

Hague mašiną.
Lietuviai neturėjo šiuose 

rinkimuose sudarę bendro 
fronto. Kadangi jų tikslas bu
vo gauti tik sau privatinės nau
dos iš išrinkto kandidato, tai 
politikieriukai dirbo už skirtin
gus kandidatus. Tik darbinin-

kiškai nusistatę žmonės dirbo 
sutartinai, jų tarpe ir Palangos 
Juzės Draugija savo mitinge 
in^orsavo V. J. Murphy.

Atėjo jau laikąs, kad poli
tikieriai jau labai rimtai turi 
skaitytis su darbininkais.

Ignas.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA i
Čia randąs! Ifetuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U A VĖL, DETROIT, MICEL

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

k GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ

> / KRONIŠKOS 
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmės

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Heniorroidai 
ar kiti Mešlažarnes bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerkles, Plaučių, Plau- 
činiij Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
doinis; o jeigu turitč kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi

klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaįškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei- 

i dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
. Virš 25 Metų Praktikos

HO East 16 St, Ni Y.
Bet. 4th Avė., & Ilrving PI.

Valahdos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legajiškas sVoris. Pristato
me greit į jūsų nanius. Prašome jsi- 
tčmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand Stą Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Ave. ir Grand St.

TRU-fflBER COAL COMPANY
(LIETUVIU ANGLIŲ KOMPANIJA)

: 485- Grand- Street Brooklyn; N. Y.-1'
Telefonas: EVergreen 7-1661 u

t

Rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Rutter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolle.

' Siunčiame duobų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

Varpas Bakery, j 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N.
jį
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Dr. Herman Mendlowitz

Nėra valandų sekmadieniais.
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FOTOGRAFAS

jų

E. Bensonas.

Iš “Partės” Pas Augučius

Dar apie Praėjusią Vakarienę

’W

Reporteris.

Demokratai Turėjo Šokius

Notary Public

Veismūniškis.

Tikras Duelis Operoj

tuojaus 
pinigų

paimta 
Mikolo

ketvirtai- 
laužynių

gonbučiy ir Medikališkos Prof
sąjungos Susivienijimo prezi
dente, kalbės, kaip pravesti li- 
gonbučiuose 8-nių iš eiles va
landų darbo dieną.

I
I

pa- 
su-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

- 83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

yra lengvai
paprastų

Mūs geri laisviečiai Juozas 
ir Juozafina Augučiai pereitą 
sekmadienį suruošė labai šau- 

' nią “parę” Marytei Kučinskai-

*

!

PARSIDUQDA saldainių krautuvė, 
589 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pigiai parsiduoda. Pardavimo prie
žastį ištirsite ant vietos. Galite atsi
šaukti bile laiku. (116-118)

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

tre- 
visų gyventojų 
būt suorgani- 
judėjimą už 

gyvenimo lyg-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Valgykite Medų
“Laisvė*’ tik dabar vėl ga- 

didelį vežimą tikro bičių

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

C
Laidotuvių Direktorius

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

. sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C r 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

S---------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

$ r
$

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.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas, 328 Palisade 

Avenue, Cliffside, N. J. Priežastis 
pardavimo, savininkas Frank Adams 
serga. Parduoda gana pigiai. Gera 
vieta. Apgyventa lietuviais ir len
kais. Laisniai pigūs, $250.00 metams. 
Ateikite arba šaukite telefonu Cliff
side 6-1383.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 19 d. gegužės, LDP Kliu- 
be, 408 Court St. Visi nariai atsilan
kykite į šį susirinkimą, nes turėsi
me išrinkti atstovus j ALDLD II 
Apskričio konferenciją ir taip įdomių 
pranešimų bus.

Komitetas.
, (117-118)

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY RUBLIO 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Penktadienį Ispanijai 
Pramoga Brooklyne

Visiems b r o o k 1 y niečiams 
reiktų rengtis dalyvauti Ispa
nijos paramai rengiamame 
koncerte - prakalbose gegužės 
21-mos vakarą, Brooklyn Aca
demy of Music, 30 Lafayette 
St.

Puikią koncertinę programą 
pildys garsūs artistai. Paskil-
bęs solistas Mordecai Bau
man dainuos ‘Tarptautinės Bri
gados Dainas.’ Naujo Teatro 
Lyga perstatys “Ispanija 1937 
m.” Sophia Delza, garsi šoki
kė, šoks ispaniškus šokius. So
lo dainuos Leopoldo Gutierrez, 
baritonas, buvęs dainininku 
Madrido operoj. Rex Ingram, 
veikalų “Stevedore” ir “Mar
ching Song” žvaigždė. Sol. 
Kaplan, Philadelphijos Simfo
nijos Orkestros pianistas ir so
listas.

Kalbės Ernestina Gonzales 
Fleischman, Ispanijos moteris 
vadovė; buvęs kongresmanas 
Marcantonio, ir Dr. Kurt Ro
senfeld, buvęs Prūsijos teisda- 
rybės ministeriu. Įžanga 25c. 
ir daugiau.

Drąsus Apiplėšimas Stasio 
Masiulio Užeigos

Falšyvos Dolerinės Nunešė 
Vaiky Džiaugsmą

Tenth Ave. gyventojai vai
kai sekmadienį nuėjo pažu
vauti į Hudson upę, bet žuvys 
nekibo, tik visokios šiukšlės 
užsikabinėjo. Ūmai vienas jų 
ištraukė apdumblėjusį dailų 
pundelį. Atrišo. Pasiskleidė 
gražios, naujutėlės dolerinės, 
daugybė jų. Vaikai nudžiugo.

Vienas vaikas sugestavo vie
nam nueit ką nors nupirkt ir 
pažiūrėt, kas atsitiks. Padary
ta. Krautuvninkas pašaukė 
policiją. Nuėjus į žvejojimo 
vietą rasta vandenyje ir kitas 
toks pat pundelis. Policija 
džiaugėsi radiniu, bet vaikai 
jautėsi nusivylę. Kas iš tokių 
dolerinių, kuriomis nei šaltai- 
nės negali pirktis, sakė vaikai.

Aido Choras Dalyvavo 
Pil. Kliubo Bazare

Penktadienio vakare, gegu
žės 14 d., buvo gana lietingas 
oras, ir Piliečių Kliubo bazaro 
vedėjai manė, kad jokio biz
nio nebus galima daryti. Ne
žiūrint visko, susirinko vidu
tiniškas skaičius svečių, ku
riems Aido Choras, vadovau
jant kompozitorei šalinaitei, 
davė programą. Geriausiai pa
tiko iš visų dainų vadinama 
daina “Palankėj.” Choristai 
turi daug simpatijos pas įvai
rius žmones Brooklyno visuo
menėj. Daugelis žmonių stebė
josi, kaip dainininkai galėjo 
ateiti tokią lietingą dieną. 
“Well,” jie davė garbės žodį, 
kad dalyvaus, k^ ir įrodė savo 
darbu ir už tai jie gauna daug 
simpatijos.

Choro pamokos įvyksta kas 
penktadienis, kaip 8 vai. vak., 
“Laisvės” salėje. Dainų mylė
tojai kviečiami prie choro pri
sidėti.

Ar Užteks Kambarių 
Naujuose Namuose?

Pavasaris vilioja visus gyvū
nus j laukus. Net ir Central 
Parko žvėrinčiaus gyventoja 
Chico, bezdžionaitė, pabėgo ir 
įlipo į medžio viršūnę. Tačiau 
ją sugavo.

Antrad., Gegužės 18, 1937
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Besiruošiant Stasiui Masiu- 
liui uždaryti savo įstaigą, apie 
trečią valandą panedėlio ryte; 
Staiga įgriuvo keturi “svečiai.” 
Vienas iš jų nusiskubino į už
pakalinį kambarį, o kiti liepė 
pilt po stiklą alaus. Ir akimirk
sniu vienas iš “svečių” atstatęs 
revolverį, be ceremonijų, 
reikalavo kuo greičiausiai 
rinkti pinigus. . .

Nepasiskubinus pildyti
įsakymus, prie baro dirbusiam 
Mikolui Serafinui, vienas iš 
“svečių” sviedė žandan, smar
kiai sužalodamas. Ir 
padaryta generalė 
“rinkliava.”

Iš Stasio Masiulio 
virš šimto dolerių, iš
Serafino apie 25 dol., tuo laiku 

. ten buvusiam Gusevičiui atim
ta irgi pluoštas dolerinių. 

'Taipgi registeris ištuštintas,— 
kad viso jie pasidarė ne ma- tei, Lorimer Restaurano gera

jai veiterkai, kuri pas juos gy
vena. Marytės gimtadienis yra 
17 gegužės. Pokiliukas buvo 
Augučių namuose, 670 Grand 
St.

Buvo pakviesta gražus bū
relis svečių ir labai gerai pa
vaišinti. Taipgi Lilian Kava
liauskaitė linksmino svečius su 
dainom. Svečiai sunešė Mary-1 
tei gražių dovanų. Pasilinksmi-' 
nę iki 10 vakaro, dd. skirstėsi! 
namo linksmi, linkėdami drau
gei Kučinskaitei ilgai, links
mai ir sveikai gyvent. To pat 
linki Marytei laisviečiai ir re
porteris.

žiau poros šimtų dolerių.
Sėkmingai “svečiams” apsi

dirbus su alinėje esamais žmo
nėmis—tapo visi suvaryti į 
“toiletą”, o patys spruko pro 
duris į lauką, kur jų laukė 
taksi.

Bet Masiulis išsiliuosavęs iš 
“toileto” pastebėjo, kada jie 
lipo į taksį; greitai pranešė te- 

s lefonu policijai; ir tuo momen
tu policijos radio automobi
liai leidosi darban,' padaryta 
ablava/ ir įtartas taksis su 
“svečiais” pagautas, bet jau 
taksėję rasta tik du tie “džen- 
telmonai”, o kiti du vkaž kur 
dingo.

Policijai pristačius suimtuo
sius Masiulio alinėn ir pašau
kus Simonavičių, kurs kelios 
dienos tam atgal tapo irgi api
plėštas, jis pripažino suimtuo
sius “pažįstamais”—tų pačių 
apiplėšimo žygis ir pas Simo
navičių padarytas.

Vėliau paaiškėjo, kad suim
tieji yra broliai Adomavičiai— 

etuviai, nepersenai atvykę iš 
onnecticut valstijos; pas vie-, 

tą rasta ir pinigai, paimti iš 
asiulio.
Pasprukusieji du, manoma, 
a italų Tautybės,—suimtieji 
ie tuos informacijų kol kas 

teduoda.
Antradienio ryte, 18 gegu- 

9-tą vai. bus suimtųjų tar
as Kings County teisnaabu-

Stasio Masiulio užeigos vie- 
randasi 518 Grand Street, 
oklyne.

Veismūniškis.

Lietuvių demokratai (Liet. 
Demokratų Kliubas) pereitą 
šeštadienį turėjo savo šokius. 
Vieta šokių buvo 177-ta gat
vė (arti Bronx Parko, New 
Yorke), Chester Place Svetai
nėje. Iš tiesų, svetainė didelė 
ir graži, tinkama šokiams, tik 
gaila, kad permažai žmonių 
sulyg svetainės. Pažįstamų šia
me vakarėlyj teko matyti po
ra asmenų; tikiu, kad pusę 
publikos sudarė svetimtaučiai. 
Lietuviškai kalbant nesigirdė
jo visai. Gražuolių kontestas 
turėjo įvykti, bet veikiausiai 
įvyko labai anksti ar labai vė
lai. šiaip šokių atmosfera bu
vo jauki.

Pravedimas 8 Valandų Darbo 
Ligoninėse

Tuo klausimu šį vakarą, 17 
gegužės, įvyks prakalbos Vie

name Knygyne, 228 E. 23rdI --------- [šame Knygyne, 228 E. 23rd
Dviejų meilužių susikirtime St., N. Y. Luciel McGorky, Li-

už Carmen, perstatant to var
do operą, Ettore Nova, barito
nas, tapo pusėtinai įkirstas 
kardu per Enrico Cappellotti, 
tenorą, Hippodrome teatre.

Mūsų butų padėtis didžiaja
me New Yorke 
įmatoma iš šių kelių, 
skaitlinių.

Mieste randasi 17 
nių mylių aršiausių
pasaulyje. Tuose plotuose yra 
64,000 seno įstato (zokono) 
namų, kuriuose turi pastogę 
apie 2 milionai gyventojų. Tie 
seno įstato namai pabudavoti 
der prieš 1901 metus, kuomet 
dar nebuvo įsteigta Gyvenamų- 
Namų Departmentas, kurio 
pareiga prižiūrėt, kad butai 
nors kiek atatiktų žmoniško 
gyvenimo reikalavimams.

Tie namai iš karto buvo 
prastai suplanuoti ir pastatyti. 
Didžiumoj jų nėra reikalin
giausios apsaugos nuo gaisro 
neigi apsišvarinimui paranku- 
mų. Dėlto jie didžiumoje pri
sideda prie plėtojimo ligų. 
Toki namai dar 1901 metais 
tapo pasmerkti netinkamais 
žmonėms gyvent, tačiau ir iki 
šiai dienai jų naudojimas ne- j 
sumažėjo, tik jie pablogėjo, I 
apipuvo įvo dldell vežimą tikro bičių

Kalbėdami apie svarbą to- medaus, ir parduoda už nuže- 
kių namų kontroliavimo ir jų mintą kainą—po 65c kvortą; 
naudojimo nustatymą per pp-I pusė galiono $1.25. 
čius apylinkės gyventojus, vi- ■ 
suomet turėkim mintyje seka
mą svarbų faktą: Jei tik to
kiu greitumu tebus vedamas 
jų naikinimas, kaip vedama 
dabar, tad jų prašalinimui 
reikės 150 metų. To neužmirš- 
kim visi tie, kurie, gyvenda
mi laužynuose, tikimės iš jų 
išeit pastačius kelis desėtkus 
naujų namų. Desėtkų negana, 
reikia desėtkus tūkstančių na
mų pastatyt, o to niekas ne
darys be mūsų visų bendro, 
griežto reikalavimo., .

Tie du milionai vyrų, mote
rų ir vaikų, kiekvienas 
čias asmuo iš 
skaičiaus, turi 
zuoti į masinį 
amerikonišką- 
malą. Kas tą padarys? Komu
nistų Partija sako, kad jūs ir 
aš, mes visi tą privalome ir 
galime padaryti, jei norime iš-' 
eit iš laužynių į šviesius, svei
kus ir saugius namus, kurių 
renda būtų ne daugiau $5 į 
mėnesį per kambarį.

(117-119)
Parsiduoda barzdaskutykla su 3 

kambariais užpakalyj. Renda 15 do
lerių į savaitę. Gera vieta padaryti 
pragyvenimą, arti lietuviško kliubo. 
Parsiduoda labai pigiai. Pardavimo 
priežastį sužinosite ant vietos. Gali
ma matyt kiekvieną dieną ir sekma
dieniais. 86 Jefferson St., Yonkers, 
N. Y. (115-117)

EAST NEW YORK, N. Y.
ALDLD1 185-tos kuopos mūriesinis 

susirinkimas Įvyks trečiadieni, gegu
žės (May) 19 d., Kiburio Svetainėj, 
950 Jamaica. Ave., Brooklyn, N. Y. 
Draugai, malonėkit pribūt lygiai 8-tą 
vai., kad galėtume užbaigt susirinki
mą anksti, nes taip sutarta su savi
ninku.

Nei vienas nepraleiskit šio susirin
kimo, nes yra labai svarbus.

O. Daugėlienė, Prot. Sekr.

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

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: G ten more 5-6191

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.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
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W=* SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Specialės kainos savaitei.

Y

Kompartijos Lietuvių Frak
cijos vakarienė jau praėjo 
sekmadienį, 9 gegužės, “Lais
vės” svetainėj. Vakarienė bu- 
vo, galima sakyti, gera, nes ją 
gamino mūsų gabios ir geros 
šeimininkės: Elzbieta lumplot, 
Maželienė, Kazakevičienė, Le- 
vanienė ir Malinauskienė.

Prie stalų vikriai patarnavo 
lumplot dukra, Edna lum
plot, Bernotaitė ir Mantuškai- 
tė-Incas.

Levanas, kaip ir visuomet, 
dirbo prie alaus. Visiems, dir
busiems vakarienėj rengimo 
komisija, varde K. L. Frakci
jos, taria širdingiausį ačiū.

Vakarienės Komisija.

Vyksta Lietuvon
“Laisvės” skaitytoja Julija 

Stankaitienė ruošiasi vykti Lie.- 
tuvon aplankyti saviškius. Iš
važiuos 29 gegužės. Moterys 
rengiasi skaitlingai dalyvauti 
Am. Lietuvių Darb. Literatū
ros Draugijos Moterų 81-mos 
kuopos susirinkime 27 gegu
žės, kur palinkės d. Julijai lai
mingos kelionės. Jinai yra 
81-mos kuopos sekretorė.

Rep.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y. ’

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi. Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio ir 
importuoti vynai

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

per d&ug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

\ •

_ _ Stanley Masiulio įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y 

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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 a t d aras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Tel. Stagg 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

..„Oi

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y,




