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Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

kardinolas Mundelein, kad 
smarkiai pasmerkė Hitlerį už 
persekiojimą Vokietijos katali
kų. Hitlerininkai siunta. Mun
delein jiem dabar prakeiktas 
žmogus.

Gal katalikų spauda išris 
mums šitą klausimą: Kodėl kar
dinolas Mundelein pasmerkė 
hitlerininkus, bet laimina gene
rolą Franco, kuris šiandien Is- 
panijos katalikus skerdžia tūks
tančiais? Prašome nesikarščiuo
ti, bet gražiai išaiškinti šitą 
kontradikciją.

Šiomis dienomis, kaip lietu
viai sako, užvertė aukštyn kojas 
garsusis Alabamos prokuroro 
pakelbininkas Knight, Jr. Jisai 
pagarsėjo savo nachališkumu ir 
neteisingumu prieš Scottsboro 
jaunuolius. Tai jis buvo tas, ku
ris sušilęs dirbo dėl jaunuolių 
pasiuntimo į elektros kėdę. De
ja, žmogus nesulaukė tos links
mos dienos. Jaunuoliai tebėra 
gyvi, o Knight jau pas Abra- 
homą.

Niekas neverkia prie Knight 
kapo.

Močiutė Bloor šiemet mirti 
septynių dešimtų penkių metą 
sukaktį. Tikrai graži krūva me
tų. Retas kuris turi laimę 
džiaugtis tokiuo amžium.

Draugė Bloor yra pirmos rū
šies kovotoja, bolševike. Pasku
tinius septyniolika metų jinai 
priklausė ir dirbo Komunistų 
Partijoje. Bet tai nebuvo pra
džia jos revoliucinio darbo. 
Daug pirmiau, negu mūsų par
tija susikūrė, Močiutė Bloor ne
nuilstančiai dirbo kovos lauke.

Ji puiki kalbėtoja-agitatorka. 
Myli ji jaunimą. Savo vaikus 
išauklėjo kovotojais. Džiaugiasi 
jaunaisiais komunistais.

Draugė Bloor nerimsta ant 
vietos. Ji turi būti su žmonėmis, 
su darbininkais, kovos lauke. 
Kaip atsimenu, tai ji visuomet 
maršrutuoja su prakalbomis. 
Daug laiko ir energijos ji pa
švenčia švietimui farmerių. S

Labai skaudžiai tenka nusi
vilti sunkiosios pramonės fab
rikantams. Tūli jų manė šitaip: 
Et, tos naujos unijos bus tik 
popierinės. Darbininkams užėjo 
ūpas, susiorganizavo. Dabar 
pripažinsime jų unijas ir pasi
rašysime sutartį, bet rytoj da
rysime, kaip norime!

Betgi negali daryti taip, kaip 
nori. Darbininkai budi, saugo 
savo interesus, žiūrėkite, kaip 
jie gražiai stovi sargyboje au
tomobilių fabrikuose. Keliais 
atvejais General Motors kėsino
si sulaužyti sutartį, bet darbi
ninkai tuojaus atkirto streiku.

Naujos industrinės unijos 
nebus popierinės. Mos turime 
dideles progresyviškas jėgas, 
kurios neduos unijoms suram- 
bėti ir pakrikti. Unijos gyvuos 
ir veiks.

Francija neišleidžia septynio
likos Ispanijos liaudies valdžios 
orlaivių. Ten jie pakliuvo per. 
klaidą, per orlaivininkų pakly
dimą. Danija įsikišus ir parei
kalavus neišleisti. Girdi, šių 
orlaivių išleidimas būtų sulau
žymas neutraliteto!

Tikra begėdystė. Juk užgro
bimas svetimų orlaivių tai yra 
laužymas neutraliteto. Blumas 
klauso Anglijos, klauso Danijos, 
klauso visų velnių, bet neklau
so Ispanijos liaudies balso. To
kia Francijos valdžios pozicija 
yra griežtai smerktina.

Sovietų mokslas apsivainika
vo dar vienu laimėjimu. Kur 
suklupo kitos šalis, laimėjo So
vietai !

Sovietų orlaiviai nusileido ant

No. 123 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Gegužės (May) 25, 1937
--------------- ------------------- --- --------- ---- ■■ -■ .................................- --- -- --------

Ispanijos Liaudiečiai
Atėmė 7 Miestelius iš 
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Priešų Šiaur-Ryčiuose
LAIMĖJIMAI 40 MYLIŲ ANGLIJA ATMETA MUS- 
NUO GUADALAJAROS i SOLINIO MAINUS

London. — Mussolinis pa
siūlė Anglijai plotą vakari
nės Ethiopijos su Tana eže
ru mainais už Angliškąją 
Somaliją, turinčią prieplau
kas Aden užlajoj.- Bet An
glų valdžia atmetė pasiūly
mą.

Madrid.—Ispanijos respu- 
blikiečiai muša fašistus to
lyn atgal Guadalajaros 
fronte ir, kaip praneša As
sociated Press, jie pereitą 
sekmadienį atėmė iš priešų 
septynis miestelius, apie 40 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Guadalajara miesto. Tuo 
žygiu respublikiečiai atka
riavo nuo fašistų Carrasco- 
sa del Taj o, Otero, Canales 
del Ducadom, Torrecuadra- 
dilla, Canredondo, Sacecor- 
bo, imOcentejo.

Trockistą Glostytojai, Sovie
tą Iždo Eikvotojai

Maskva. — H. G. Jagoda, 
buvęs valstybinės policijos 
viršininkas, yra kaltinamas, 
kad jis savo asmeniškiems 
reikalams išeikvojo milio
nus rublių pinigų ne tik iš 
vidaus reikalų komisariato, 
'bet ir iš susisiekimų komi
sariato.

Šalies iždo eikvojimu taip
gi kaltinamas A. I. Rykov, 
kuris išmėtė milionus rub
lių bereikalingiems bran
giems bankietams, savo raš
tinės ir garažo įrengimams 
ir kitiems prabangos tiks
lams.

Jagoda ir Rykov, būdami 
atsakingose valdžios vieto
se, pro pirštus žiūrėjo į 
trockistų veikimą, — jeigu 
patys ir nebuvo veiklūs 
trockininkai.

KAS YRA VADAS SKRIDIMO 
ŠIAURĖS POLIUN? |

Vadas skridimo į šiaurės 
polių, lakūnas Vodopijanov 
yra valstiečio sūnus, 37 me
tų. Iki 19 metų savo am
žiaus jis nemokėjo nei ra
šyt nei Skaityt. Iki to am
žiaus Jis net nebuvo matęs; 
nei automobilio nei lėktuvo. 
Bet Raudonojoj Armijoj jis 
išsilavino į automobilių me
chanikus, o paskui į orlai- 
vininkus. Tokias tai progas 
duoda sovietinė tvarka.

Kaliasiuriai Galutinai 
Prisidėjo prie CIO

Chicago, Ill. — Suvažiavi
mas Tarptautinės Kailiasiu- 
vių -Unijos 94 delegatų bal
sais prieš 4 nutarė galuti
nai prisidėti prie Industri
nio Organizavimosi Komi
teto (CIO) ir telegrama 
pranešė apie ‘ tai Lewisui, 
to komiteto pirmininkui.

Unija turi 30,000 narių.
Roma. — Mussolinio val

džia pradės būdavot du 
nauju karo didlaiviu šią va
sarą. Vienas ir kitas bus po 
35,000 tonų įtalpos.

pat šiaurės Poliaus ir dabar 
ten įsteigs stotį. Keturi draugai 
pasiliks ir gyvens ištisus me
tus. Skrenda daugiau orlaivių. 
Atsidarys kelias tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos stačiai 
per šiaurės Polių! .

EXTRA!
Roosevelt Reikalauja Apri
bot Darbo Valandas, Nusta

tyt Būtinas Algas

Washington, geg. 24. — 
Prezidentas R o o s eveltas 
reikalavo, kad kongresas iš
leistų įstatymus, uždrau
džiančius samdyt vaikus 
darban ir taipgi nustatan
čius ne daugiau kaip 40 va
landų darbo savaitę su ne 
mažiau kaip 40 centų mo
kesnio už valandą.

S o u t h a mpton, Anglija, 
geg. 25.—Įsteigiama stovyk
la keturiem tūkstančiam 
Baskų vaikų, laivais atvež
tų iš Bilbao.

Madrid, geg. 25. — Liau
diečiai Madrido gynėjai iš
vijo fašistus iš pirmų apka
sų linijos Universiteto Mies
te į antrus ir trečius jų ap
kasus.

FAŠISTŲ BOMBOS SU
ŽEIDĖ 2 ANGLŲ 

JŪREIVIU

Bilbao, Ispanija. — Fašis
tų lakūnai bombardavo du 
ginkluotu laivuku, kurie ly
dėjo laivą su Baskų pabė
gėliais. Bombų skeveldros 
sužeidė du jūrininku An
glijos laive “Grove.”

Francijos Kanuolią Batarėja 
Prieš Nazią Lėktuvus

Perpignan, Francija. — 
Francųzų valdžia ‘ rengiasi 
pastatyt batąreją priešlėk
tuvinių kanuolių prie' Cer- 
bere miestelio, prieš Ispani
jos fašistų orlaivius.

Keturi nazių lėktuvai, 
bombarduodami ir kulka- 
svaidžiais apšaudydami Is
panijos miestelį Port Bou, 
prie Francūzų rubežiaus, 
paleido nemažai kulkų ir 
Francijos pusėn ir sužeidė 
vieną vaiką. Francijos mui
tinės valdininkai surinko 
bent kelias tų lėktuvų kul
kas ir sako, kad jos buvo 
V okieti j o j pagamintos.

Nazią Lakūnai Sušaudė Daug 
Bilbao Moterą ir Vaiką

Baskai pabėgėliai, Fran
cijos laivu atplaukę iš Bil
bao į St. Jean de Luz, sako, 
jog fašistų lakūnai, dau
giausia naziai, kulkasvai- 
džiais iššaudė daug moterų 
ir vaikų, žemai skrisdami 
virš Bilbao gatvių. Vienoj 
tik gatvėj buvo suskaityta 
50 jų nušautų moterų ir vai
kų.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII

IŠ ROCKBFELUERIO MILŽINIŠKU PALIKIMU 
VALDŽIA BEVEIK NEGAUSIANTI TAKSŲ

Ormond Beach, Florida. 
—Pereitą sekmadienį staiga 
mire John D. Rockefeller, 
vienas didžiausių Amerikos 
milionierių, “žibalo kara
lius,” 97 metų amžiaus. Jis 
buvo aštrus darbo unijų 
ir žiaurus streikų malšinto
jas. Rockefeller buvo vie
nas pirmųjų kapitalistų; ku
rie šlavė laukan iš darbo 
sulaukusius 40 metų am
žiaus darbininkus.

Senis Rockefelleris jau 
keliolika metų atgal paskir
stė didelę didžiumą savo 
turto kaip “dovanas” tarp 
įvairių giminių. Išanksto 
apsirūpino, kad valdžia ne
galėtų įstatymiškai paimt 
stambios dalies jo palikimo. 
—Pagal dabartinius įstatys 
mus, valdžiai priklauso 70

15,000 Lawrence Dark 
Klausėsi Lewiso

Lawrence, Mass. — John 
L. Lewis, pirmininkas Indu
strinio Organizavimosi Ko
miteto, pereita sekmadienį 
kalbėjo penkiolikai tūkstan
čių darbininkų, daugiausia 
audėjų, susirinkusių miesto 
sode. Be kitko, jis pareiš
kė, jog kai bus suorganizuo
ta 1.250,000 audimo verpi
mo darbininkų į industrinę 
uniją, tai jie turės didžiau
sia uniją pasaulyj.

Lewis smerkė ir šiepė 
tuos, kurie šneka, būk indu
strinės unijos esančios prie
šingos amerikinei laisvei ir 
demokratijai. Taip meluo
ja Green ir kiti Darbo Fe
deracijos viršininkai, kurie 
buvo apleidę audėjus verpė- 
jus ir milionus kitų “pap
rastų” darbininkų.

20,000 Nazią Baubė prieš 
Austriją “Bolės” Žaidime
Viena, Austrija. — Hitle

rininkai supirko' 20,000 ti- 
kietų ir saviškiams išdali
no, kad dalyvautų rankinės 
“bolės” žaidime tarp Austri- 
jos ir Vbkietijos b’olininkų. 
, ? Kur tiįęA. Vokietijos “ty
mas” laimėjo kokį punktą, 
tai naziai griausmingai 
sveikino, o kada -austrai 
kur laimėjo, tai naziai bau
bė ir niekinančiai rėkė. Hit
lerininkai iškėlė nazių vė
liavas ir šaukė, “Tegyvuoja 
Hitleris!”

Už nazių sukeltas mušty
nes laike žaidimo areštuota 
keletas asmenų. Grįždami 
iš žaidimo, naziai mušė 
žmones, kurie atrodė jiem 
panašūs į žydus.
• Ii—■■■■■■■■ ■■ . i i —■■■ ii —

Fašistą Bombininkai Sužeidę 
Ispanijos Karo Laivą

Salamanca, Ispanija. — 
Fašistai skelbiasi, kad jų 
lėktuvai bombomis “rimtai 
sužeidę” respublikos karo 
laivą “Jaime I.”

Respublikos ■ valdžia pri
pažįsta, kad tos bombos už- 
ųiušė šešis “Jaime I” jūri
ninkus, bet sako, jog pats 
laivas nėra pavojingai su
žeistas.

procentų palikimų nuo $50,- 
000,000 turto ir didesnių su
mų.

Naujasis įstatymas reika
lauja taksų ir už stambes
nes kapitalistų “dovanas”; 
bet kuomet Rockefelleris 
paskirstė savo palikimą, tai 
tokios dovanos dar nebuvo 
taksuojamos.

Tuo būdu valdžia dabar 
visai mažai terausianti arba 
nieko negausianti. iš milži
niškų Rockefellerio paliki
mų.

Taksų suktybėmis apkirs- 
damas valdžią, Rockefelle
ris, tačiaus, plačiai išsigar- 
sino save ir savo biznį “lab- 
darybėmis”—^aukomis baž
nytinėm ir mokslinėm įstai
gom, veikiančiom pagal jo 
kpmandą.

D. Federacijos Vadai 
Skelbia Karą prieš CIO

Cincinnati, Ohio. — Spe
cialiai susirinkus Taryba 
Amerikos Darbo Federaci
jos atsišaukė, kad visos jai 
priklausančios unijos apdė
tų savo narius dveja tiek 
didesnėmis duoklėmis. Nes 
Federacijos valdybai reikią 
daugiau lėšų kovai prieš 
industrines unijas, priklau
sančias prie Industrinio Or
ganizavimosi Komiteto, ku
rio priekyje yra John L. 
Lewis, prezidentas Jungti
nės Mainierių Unijos.

Už padvigubintas narines 
duokles Federacijos vadai 
taipgi žada traukt į savo 
amatines unijas dar neor
ganizuotus darbininkus, ei
dami į varžytines prieš vei
kimą Industrinio Organiza
vimosi Komiteto.

3 UŽMUŠTI AUTOMOBI
LIO NELAIMĖJ

X

Lebanon, N. J.—Automo
bilio nelaimėj žuvo J. Ma- 
lesky iš Wilkes-Barre; Jo
seph Korpics iš Bethlehem, 
ir W. Melewsky iš Edwards
ville, Pa. Kiti trys sužeisti.

Baskai Teisia Trečią Suimtą 
Hitlerio Lakūną

Bilbao, Ispanija, geg. 24. 
—Baskų karo teismas tardo 
trečią nazių. lakūną "H. J. 
Wandelį. Jo lėktuvas buvo 
nušautas žemyn arti Larra- 
bezue. Baskų liaudiečių su
imtas, Wandel prisipažino, 
kad jis dalyvavo bombarda
vime, per kurį buvo sunai
kintas Baskijos “šventasis” 
istorinis miestas .Guernica. 
Tada šis miestas dar buvo 
užfrontėje.

Suprantama, jog Wandel 
bus nusmerktas sušaudyt, 
kaip ir du pirmiau nuteisti 
Hitlerio lakūnai ofįcieriai 
Kienzle ir Schulze-Planck.

Pranešama, jog Francijos 
užsieninis ministeris Yvon 
Delbos prašo, kad Baskijos 
prezidentas Aguirre dova
notų tiem naziam gyvybę.

Paryžius, geg. 24.v»-Atsi- 
darė didi pasaulinė paroda. 
Manoma, kad ją aplankys 
iki 50,000,000 francūzų ir 
svetimšalių.
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SSRS Lakūnas Leva- 
nevski Skris Ameri
kon Per Šiaurinį Polių
4 SOVIETŲ MOKSLININKAI ŽIEMA VOS ŠIAURĖS 

POLIUJ; ADM. BYRD GĖRISI TUO ŽYGIU

M a skva. — Sigizmundas i šiaurės poliaus stovykla
Levanevski šią vasarą skris 
į Jungtines Valstijas per 
Sovietų lakūnų užvaldytą 
šiaurinį žemės ašigalį (po
lių), kaip kad pageidauja J. 
Stalinas. Levanevskis, lėk
damas Amerikon, gaus ra
dio pranešimus apie orą iš 
Sovietų mokslinės estovyk- 
los, įsteigtos ‘ šiauriniame 
poliuje.

Sovietų vyriausybė pla- |pėdų aukštumoj.
nuo ja tuo ruožtu įkurt nuo
latinį oro “vieškelį” tarp 
Sovietų Sąjungos ir Ameri
kos.

Pasirodo, jog sovietinis 
lakūnas Pavel Golovin per
lėkė virš žiemių poliaus jau 
gegužės 5 d., bet tada ne
galėjo ten nusileisti, nes 
tiršta ūkana buvo apgulus 
poliaus sritį.

Garsusis lakūnas M. V. 
Vodopijanov, kuris dabar 
atvąiravo sovietinį lėktuvą 
į žiemių polių, buvo išanks
to parašęs to žygio dramu- 
kę. Jinai jau vaidinama 
Maskvos teatre, kaipo “La
kūno Svajonė.”

Kitas žymus sovietinis la
kūnas Valeri j Čekalov pa
rodo, jog trumpiausias oro 
kelias iš Maskvos i San 
Francisco bus per šiaurės 
polių. O Rudolfo Sala, es
anti nepertoli nuo poliaus, 
galės tarnaut kaip stovykla 
gauti gazolino, dalgiu ir ki
tų reikmenų. Bet čekalo- 
vas pamatiniai kalba apie 
San Francisco pasiekima iš 
Maskvos be jokio nusileidi
mo žemyn.

I PRIGĖRĖ 39 ŽMONĖS LEN
KIJOS POTVINY JE

\ Varšava. — Per keturių 
valandų smarkią liūtį su au
dra taip ištvino Vistula upė, 
jog apsėmė 100 kaimų ir 
prigirdė 39 valstiečius. Tuo 
tarpu perkūnija sudegino 
daugeli kaimiečių namu. Sovietų Lakūnai Užsitar- 
Potvinis dviejose vietose iš- 
riausė geležinkelio bėgius.1
Padarė 10,000,000 zlotų nuo
stolių.
J Pirm to “debesų” praply- 
Šimo svilino 104 laipsnių 
karštis.

Trockiniai Teroristai Būk 
Nuversią Sovietą Valdžią
Mexico City. — Trockis, 

galva tarptautinių žmogžu
džių prieš- Sovietų vadus ir 
talkininkas Vokietijos nazių 
ir Japonijos prieš Sovietus, 
donkichotiškai pranašauja, 
būk jo “ketvirtas interna
cionalas” nuversiąs dabarti
nę Sovietų valdžią.

Bilbao, Ispanija. — Pasi
tvirtina žinia, jog Italijos 
juodmarškiniai kariauja 
prieš Baskus respublikie- 
čius po vyriausia komanda 
Mussolinio atsiųsto' genero
lo Mangini’o.

pavadinta num. 56 stočia, 
nes Sovietai jau nuo pir
miau turi įsteigę 55 stotis 
šalčiausiame š i a u riniame 
ruožte.

Dabar temperątūra šiau
rės poliuje yra tik biskį 
daugiau kaip 10 laipsnių 
virš zero, pagal Fahrenheit 
gradusninką. Ale tiršti de
besys apgulę padangę 6,000

Šiuos žodžius berašant, 
dar neatskrido kiti trys so
vietiniai lėktuvai iš Rudol
fo salos į šiaurės polių. Ka
da šie lėktuvai atskris ir 
paliks poliaus stotyj savo 
krovinius, tai dauguma So
vietų lakūnų ir mokslininkų 
nuo poliaus ledyno grįš at
gal į Maskvą. Stovykloj pa
siliks tik Ivan Papin ir trys 
keturi mokslininkai. Jie 
naujausiais mokslo įran
kiais tyrinės žemės pritrau
kimą (gravitaciją), vėjus, 
vandens srioves ir kitus 
gamtos reiškinius ir apie tai 
duos radio pranešimus į Ru
dolfo Salos stotį, o ši stotis 
perleis tuos pranešimus į 
Maskvą. Rudolfo Saloj pa
siliks vienas puikiai įreng
tas lėktuvas, kuris galėtų 
duoti pagelbos keturiems 
mokslininkams, žiemavojan- 
tiems poliaus stovykloj.

Ledynas, ant kurio įreng
ta stovykla, nestovi vietoj, 
bet juda. Manoma, kad jis 
palengva plūduriuoja ratu 
poliuje ir apie polių. Todėl 
astronominiais j r a n k iais 
bus laiks nuo laiko patikri
nama, kur tas ledynas ran
dasi ar kur link plūduriuo
ja ir apie tai per radio pra
nešama Maskvai.

Rusijos Geografių ės 
Draugijos narys prof. Šo- 
kalski sako, kad gal Ameri
kos admirolas i Peary 1909 
metais ir pasiekė šiaurės 
polių.

nauja Pasveikinimų nuo 
Viso Pasaulio

Boston, Mass. — Garsiau
sias amerikietis pietinio že
mės ašigalio tyrinėtojas, la
kūnas admirolas R. Ė. Byrd 
sako, kad Sovietų lakūnai 
padarė “puikiausią žygį,” 
pasiekdami šiaurės polių ir 
įsteigdami ten stovyklą: 
“Visi turintieji ryšio su tuo 
žygiu užsitarnauja pasvei
kinimų iš viso pasaulio.”

Skrendant iš Maskvos per . 
šiaurės polių į San Fran
cisco, būtų 3,000 mylių oro 
kelionės. Bet Sovietai turi 
lėktuvų, kurie gali be su
stojimo nulėkti po 6,000 my
lių.

ORAS
Pagal New Yorko Oro 

Biuro pranešimus, šį antra
dienį bus giedrus oras New 
Yorko apygardoj; panašiai 
ir New Jersey ir pietinėj 
dalyj Naujosios Anglijos.
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Nepaprastas Laimėjimas!
Apie ką žmonijos protai ilgai svajojo, 

socialistinės Sovietų'Sąjungos mokslas ir 
technika šiuo tarpu vykdo gyveniman. 
Kaip gi kitaip galima pavadinti Sovietų 
žemės mbkslininkų ir orlaivininkų šiomis 
dienomis nusileidimą ir apsistojimą “vir
šuj pasaulio,” t. y. ant šiaurinio poliaus?

Laisvi, drąsūs, didvyriški socialistinio 
krašto orlaivininkai, podraug su šaltųjų 
šiaurių tyrinėtojais, nusitarė tuč-tuojau 
sudaryti galimybes komerciniam oru su
sisiekimui su Jungtinėmis Valstijomis. 
Jie nuskrido ant šiaurinio poliaus, tiria 
jį ir steigs sustojimo vietą orlaiviams, 
lekiantiems iš Sovietų Sąjungos į Jung
tines Valstijas ir priešingai.

Tai bus, palyginti arčiausias oro susi
siekimas tarp šitų dviejų milžiniškų ša
lių.

Tiesa, šiurkštūs ir aštrūs orai bus vie
na didžiausių kliūčių realizavimui pasi- 
moto tikslo. Bet Sovietų Sąjungos mok
slininkai jau spėjo labai daug padaryti 
užkariavimui tų orų. čeliuskiniečių pri
tyrimas, tų, kurie čeliuskiniečius gelbė
jo, ir visos eilės kitų tyrinėtojų ir orlai
vininkų patyrimai šiauriuose sukaupė 
didelį sandėlį žinių, kurios padės nuga
lėti didvyriškiems Sovietų orlaivinin- 
kams ir mokslininkams paskutines kliū
tis jų didžiajam pasirįžimę.

Pereitais metais Sovietų Sąjungos lai
vai stebuklus padarė perplaukdami tarp 
Archangelsko ir Vladivostoko aplinkui 
Sibirą, per ledynus ir didžiausius pavo
jus, kurie pirmiau buvo tik svajoti nu
galėti. Tai buvo neišpasakytai didelis 
triumfas Sovietų Sąjungos mokslo, tech
nikos ir pasirįžimo.

Šiemet Sovietų Sąjungos orlaiviai nu
sileido ant šiaurės poliaus ir daro ten 
bazę sustojimui ir poilsiui tų, kurie 
skraidžios tarp Sovietų žemės ir Ameri
kos.

Koks tai laimėjimas! Koks tai džiaug
smas,—džiaugsmas ne tik Sovietų Sąjun
gos laisvųjų piliečių, bet visos pažangio
sios žmonijos.

Nepaisant parsidavėlių ir išsigimėlių 
trockistų sabotažo, išdavysčių ir niekšy- 
ščių, atliktų tikslu, kad pakenkus Sbvie- 

mokslui, pramonei, susisiekimui, soci- 
izmo budavotojai, vadovybėje bolševiš- 

kos partijos su d. Stalinu galvinyj, už
kariauja orą, užkariauja šiaurius, ne
perplaukiamus vandenis, neperskrida- 
rnas sritis.

Tą viską jie daro naudai visos šalies, 
naudai socializmo, naudai, galutinoj iš
vadoj, viso pasaulio’/

gabentas Lietuvon. Ten, vesdamasis, 
priverstas buvo imti šliūbą bažnyčioj, 
kadangi Lietuvoj civilinės metrikacijos 
nebuvo. Juk ir dr. Šliupas (kurį kunigai 
taip niekina) bažnyčioj šliūbą ėmė.

O kas dėl Petrausko palaidojimo: jis 
norėjo būti palaidotas greta savo tėvo 
Dusmenyse. Jeigu numirusį žmogų Du- 
smenų probaščius pamosavo krapylu, tai 
dėlto nereiškia, kad Petrauskas to no
rėjo !

Tas tik parodo, koki tie mūsų probaš- 
čiai yra nachališki: bile tik jie pasigavo 
žymesnio bedievio kūną, tai, žiūrėk, jau 
ir apšauks jį savu, savinsis jo visus dar
bus ir pasirengę net šventuoju padaryti.

Žmogaus gyvenimas ir pats žmogus tu
ri būti įvertinamas ne kur ir kaip jis bu
vo palaidotas, bet ką jis dirbo, būdamas 
sveiku ir normališku!

Dešimtmetinės “R. A.”
Sukaktuvės

Minske einančiam lietuvių kolektyvie- 
čių ir darbininkų laikraščiui “Raudona
jam Artojui” sukako dešimts metų. Ta 
proga “R. A.” num. 25-tas išėjo gausiai 
iliustruotas savo bendradarbių atvaiz
dais ir pilnas taja tema straipsnių.

Per tuos dešimts metų, be abejo, “Rau
donasis Artojas” suvaidino svarbią rolę 
švietime, organizavime ir vadovavime 
lietuvių darbo žmonių masėms, gyvenan
čioms ne tik Baltarusijoj, bet ir kitose 
Sovietų Sąjungos respublikose. “Kultū
ros, politinės apšvietos darbe ir naujų" 
kadrų laimėjime ‘Raudonasis Artojas’ 
atliko žymų darbą, kurio niekuomet ne
galima užmiršti,” rašo d. Bučiukas, pir
mutinis laikraščio redaktorius ir žymus 
veikėjas Baltarusijoj. Toliau jis nurodo: 
“Niekam nepaslaptis, kad dar ne taip se
nai klerikaliniai elementai turėjo čia lie
tuvių kaime giliau, negu kur nors kitur, 
įleidę savo šaknis.”

Minėdamas šitą sukaktį, akademikas 
dr. St. Matulaitis nurodo: “Bet ne tik 
Sovietų Sąjungoj ‘R. A.’ atlieka svarbią 
politinę ir visuomeninę rolę. Jisai turi 
skaitytojus tarp darbininkų ir kitose ša
lyse, kur gyvena lietuvių darbo masės 
(abiejose Amerikos dalyse ir kitur). 
Jiems jis nušvietė ir nušviečia milžiniš
kus mūsų statybos pasiekimus, mūsų so
cializmo statybos žingsnius ir ėjimą prie 
komunizmo. Ten, buržuazinėse šalyse 
jisai sukelia darbo masėse viltį ir pasirį- 
žimą kovoti už nuvertimą buržuazinės 
tvarkos, už įvykinimą kaip pas mus dar
bininkų diktatūros. ‘R. A.’, nežiūrint fa
šistų valdžios pastangų neįleisti, paten
ka nors ir nedideliam skaičiuje ir į Lie
tuvą, kur jisai tikroj šviesoj parodo ap
gautoms darbo masėms tikrą fašizmo vei
dą ir skatina prie kovos su kruvinu fa
šizmu.”

Mes linkime “R. A.” jo dešimts metų 
sukaktuvių proga dar pasekmingiau plė
stis tiek Sovietų Sąjungos, tiek viso pa
saulio lietuvių darbo žmonių masėse!

Apie "Raudonąjį Klausimai ir Atsakymai

Artoją” Klausimai: Draugai! Prašau 
atsakyti į šiuos klausimus:

(1) Kada atsibuvo nusigink

Pirmą kartą “Raudonasis 
Artojas” pasirodė 1927 me
tų sausio mėnesyje, išeida
mas vienkartiniu leidiniu, 
kuris savo turiniu kvietė 
plačias lietuvių darbininkų 
mases aktyviai dalyvauti

met pareiškia plačią inicia
tyvą.

Kultūros, politinės ap
švietos darbe ir naujų kad
rų auklėjime “Raudonasis 
Artojas” atliko žymų dar
bą, kurio niekuomet negali-

lavimo konferencija Londone?
(2) Kada Mussolinis užpuolė 
Ethiopiją? (3) Kada Ispanijos 
fašistai sukilo prieš liaudies 
valdžią?

C. šaltys.
A įsakymai:
(1) Taip vadinama “nusigin-

jautėsi prastam ūpe, kad to
kios aukštos ašabos, 
su miesto viršininkais, neatėjo. 
O dar buvo prasčiau, kuomet 
prasidėjo k ai b 
kalbų nenorėjo klausyti.

CIO Unijų Taryba

Nuo 6,000 organizuotų dar- , 
bininkų į CIO 
15 d. geg. Nėw Britaine su
tvėrė tarybą. Atstovai dalyva
vo nuo šių lokąlų : Nuo lokalo 
207 Landers Fįrary and Clark, 
nuo lokalo

kunigai

bs. Niekas tų

unijas atstovai

Šalinasi
So. Bostono kunigų laikraštis (“Dar

bininkas”) pradėjo vajų už tai, kad pa
darius mirusįjį Miką Petrauską “savo 
žmogumi.” Kaip jau ne kartą buvo įro
dyta, Petrauskas, kol jis buvo sveikas, 
nepalaikė jokių ryšių su bažnyčia nuo to 
laiko, kai jis metė vargonininkavęs (1901 
tn.). 'Gyvendamas Amerikoj, Petrauskas 
buvo pirmos rūšies laisvamanis, bepote- 
fris ir bedievis. Jo kompozicijos (apart 
vienos operetės “Šv. Naktis,” kurią ga
mino sulyg Vargonininkų Sąjungos už
sakymo) nieko bendro neturi su tikyba. 
Jo santikiai net su kompozitorium Nau- 
jaliu (kunigišku žmogumi) buvo labai 
šalti.

Bet kunigų laikraštis argumentuoja, 
būk Petrauskas, “Sugrįžęs į Lietuvą, ap
sivedė bažnyčioje ir palaidotas katalikiš
kai. Taigi dabar komp. Mikas Petraus
kas yta tokiu, kokįu jis mirė.” •

Tai yba labai rtegraži ir neleistina ku
nigų elgsena šitaip žmogų žeminti. Ku
nigai gerai žino, kad Petrauskas susirgo 
Amerikoje. Iš čia jis buvo prievarta iš-

Tokio Choro Nėra...
Andai grupelė Worcester! o lietuvių 

moterų užsimanė pasikviesti iš Lietuvos 
Šaulių Sąjungos chorą. Karpiuko fašis
tine “Dirva” sako, kad “Šaulių Sąjungos 
Choro kaip tokio galima sakyti nėra....”

Vadinasi, worcesterietes nori kviesti 
tą, ko visai Lietuvoj nėra.

O jei tokis choras ir būtų, tai, kaip 
mes jau nurodėme, jį kviestis Amerikon 
nėra jokio reikalo. Tokių chorų (ir dar 
geresnių) Jungtinių Valstijų lietuviai tu
ri daugybę.

, , .......................

Nepraustaburniai
Išniekinusi jaunuolį Vytautą Zablac- 

ką, “Laisvės” redakcijos narį, kuris iš
vyko Europon (o gal ir Ispanijon nu
vyks), Cleveland© fašistų “Dirva” (už 
geg. 21 d.) šitaip surinka: “Ščėslyvo jam 
smerčio.”

Iš fašistinio pasturlako mes nieko ge
resnio ir nelaukėme. Tai tipiškas išsigi
mėlių kalbos tortas. Kiekvieną pažan
gesnį žmogų fašistai įmanytų, —danti
mis sunaikintų.

Mūsų skaitytojai, kurie sueina su “Dir
vos” pasekėjais, turėtų atkreipti jų do
mesį į šį fašistinį perlą.

Mūsų atsakymas fašistiniams plūdi- 
kams turi būti: aštresnė kova prieš fa
šizmą, juo didesnė pagelba Ispanijos res
publikos gynėjams!

sovietų rinkimuose. “Raud. 
Artojas” kėlė griežto prote
sto balsą prieš žvėrišką nu
žudymą fašistais Lietuvoje 
geriausių revoliucinių dar
bininkų: drg. drg. Karolio 
Požėlos, Juozo Greifenber- 
gerio, Kazio Giedrio ir Ra- 
failo Černi.

Kovo mėn. “Raudonasis 
Artojas” išėjo antrą kartą 
vienkartiniu leidiniu, kuris 
buvo pašvęstas Paryžiaus 
Komunai.

Du vienkartiniai “Raud. 
Artojo” leidiniai sutiko pla
tų lietuvių darbo masių pri
tarimą, ne vien išblaškytuo
se po įvairius Sov. Baltaru
sijos rajonus lietuvių kai
muose, miestuose, bet ir 
daugelyje kitų Sovietų Są
jungos vietų.

Baltarusijos Komunistų 
Partijos Centralinis Komi
tetas nuosekliai vykdyda
mas leniniškai - stalinišką 
nacionalinę politiką nutarė 
nuo 1927 m. 1-mos gegužės 
reguliariai leisti “Raudo
nąjį Artoją,” kaipo dvisa
vaitinį BKP (b) CK lietu
vių kalba laikraštį.

“’R a u d o n asis Artojas,’ 
neturėdamas iš pradžių pa
tyrusių kadrų, turėjo dau
gelio mokintis. Nebuvo rei
kalingų ir techninių sąlygų: 
trūko spaudos ženklų, rašo
mų mašinėlių ir t. t.

Visi trūkumai buvo greit 
nugalėti ir “Raud. Artojas” 
tvirtai užėmė skiriamą jam 
bolševistinėj spaudoje vietą.

“Raud. Artojo” kaipo pe
riodinio laikraščio pasirody
mą džiaugsmingai sutiko 
kaip miestų darbininkai, 
taip ir kaimo biednuomenė 
ir iš pirmųjų dienų žadėjo 
jam savo plačią paramą.

Tą žadėtą paramą “Raud. 
Artojas” tikrai gavo ir ačiū 
tai paramai laikraštis plėtė
si ir tvirtėjo.

“Raud. Artojo” selkorų ir 
darbselkorų skaičius nuola
tos augo. Daugelis yra to
kių, kurie anksčiau ir plun
ksnos rankoje neturėjo, da
bar skaitosi išaugusiais, iš
silavinusiais k o responden
tais—žurnalistais.

“Raudonasis Artojas” vi
suomet buvo ir yra tamp
riai susirišęs su plačiomis 
darbo masėmis ir ačiū tam 
jis sugebėjo atlikti didelės 
reikšmės organizacinį, pro
pagandos ir agitacijos dar
bą.

Kolektyvizacijos darbe 
“Ėaud. Artojas” ėjo kolcho
zų darbo 'sustiprinimo prie
šakyje, jų laukų derliaus 
pakėlime. “R. A.” visuo-

ma užmiršti.
Niekam nepaslaptis, kad 

dar ne taip senai klerika
liniai elementai turėjo čia 
lietuvių kaime giliau, negu 
kur nors kitur, įleidę savo 
šaknis.

Sovietų lietuvių mokyk
los, kurių organizavimas 
yra surištas su “R. A.” dar
bu, išauklėjo naują lietuvių 
sovietinio jaunimo kartą, 
kuri jau baigia rauti tas 
klerikalizmo šaknis, kurios 
per ilgus metus teršė žmo
nių protą.

Kaip galima nesigėrėti, 
kuomet Sofeisko, Malkovos, 
Veretėjos, Barsejevo ir dau
gelio kitų lietuvių kaimų 
jaunimas savo tarpe turi 
baigusius vidurinį ir aukš
tąjį mokslą — agronomai, 
mokytojai ir kitokį specia
listai, kurie dabar per 
“Raud. Artoją” savo žinio
mis dalinasi su plačiosiomis 
masėmis.

Skaitydamas tas žinias, 
jauti, kaip tampriai yra 
kiekvienas k o 1 c hozninkas 
mokykla, selsovietas ir pa
vieni darbininkai susirišę su 
savo laikraščiu “Raudo
nuoju Artoju.”

Dešimts metų praėjo, o 
rodos dar taip mažas laikas 
mus skiria nuo pirmo 
“Raud. Artojo” numerio, 
kuris pradžioj gegužės 1927 
metų išeidamas sunkaus 
darbo ėmėsi, o šiandien jau 
matom didelius to darbo 
vaisius. Minint dešimtme- 
tines “Raud. Art.” sukaktu
ves, reikia palinkėti, kad 
BKP (b) CK lietuvių kalba 
laikraštis būtų dar tvirtes
niu bolševistinės spaudos 
ginklu kovoj su klasiniais 
priešais, su kontrevoliuci- 
niai fašistiniu trockizmu, 
už plieninę partijos discipli
ną, kad būtų nešėju mark- 
sistiniai-leniniško - staliniš- 
ko mokslo į mases.

Bučiukas.
“L.” Red. Pastaba.—Drg. 

Bučiukas buvo pirmasis 
“Raudonojo Artojo” redak
torius, ilgai prie jo dirbęs. 
Šiuo tarpu jis užima atsa- 
komingą darbą Gomely.

Daugiau Paramos Baskam
Hendaye, France. — Pra

nešama, kad Ispanijos val
džia atsiunčia daugiau tarp
tautinių liuosnorių į talką 
Baskijos liaudiečiam prieš 
fašistus, šiaurėje.

Fašistai sakosi suėmę 27 
anglus liuosnorius ir kelis 
„rusus”.

Įdavimo” arba laivynų apriba- 
vimo konferencija priimta ba
landžio 22 dieną 1930 me- 

j tais. Londono K o n f e r encija 
buvo sušaukta tolimesniam pra
plėtimui Washingtono Konfe
rencijos nutarimų. Loridone da
lyvavo atstovai Anglijos, Jung
tinių Valstijų, Japonijos, Fran- 
cijos ir Italijos. Konferencijoj 
buvo daug prieštaravimų. Ita
lija ir Francija nepripažino jos 
nutarimų. Vis gi buvo atsiekta 
kai kurių susitarimų, kaip tai, 
kokis dydis turi būti šarvuočių, 
kanuolių dydis ir kai kurių lai
vų skaičius apribotas. Bet tos 
konferencijos nutarimų gale jau 
pasibaigė su 31 d. gruodžio, 
1936 metais ir dabar faktiškai 
nėra jokio laivynų apribavimo. 
Imperialistų tarpe prasidėjo 
naujas karo laivų būdavo j ime 
lenktyniavimas.

(2) Italijos fašistai karą 
i prieš Ethiopiją pradėjo 3 d. 
spalių, 1935 metais. Tą dieną 
jų lėktuvai pradėjo bombarduo- 
|ti Adowa, o sekančią dieną Ita
lijos armijos perėjo į Ethiopiją 
iš Eritrėjos ir Somalilando

j (Italijos kolonijų), žinoma, per 
kelis mėnesius prieš tai Italija 

;rengėsi karan ir šimtus tūks
tančių karių, šimtus tankų ir 

■ lėktuvų buvo sutraukus į Ethio- 
iPijos pasienį. Italijos fašistai 
ant Ethiopijos užpuolė be karo 
paskelbimo.

(3) Ispanijos fašistai sukilo 
prieš liaudies valdžią naktį iš 
17-tos dienos ant 18-tos liepos, 
1936 metais. Taip buvo Ispani
joj, bet Morokkoj, Ispanijos ko
lonijoj Afrikoj, generolas Fran
co sukilo porą dienų prieš tai.

232 American 
Hardware Corp., lokalo 233. 
Peck, Stow and Wilcox Soip 
thington’o, lokalo 197 Staik 
dard Steel and Bearings Inc.) 
Plaihville’o ir
nufacturing C6. lokalo.

Tarybai s u 
bus artimesni ryšiai tarpe visų 
unijų.

nuo Union Ma-

s i o rganizavus,

Drąsus.

Lawrence, Mass.
CIO Gerai Sekasi 

l5arbininkaį daugiausia 
kalba apie Komitetą Industri
nio Organizavimos (CIO). 
Per vieną sakaitę suorganiza
vo 3,000. Tai pagirtina, kad 
darbininkai s

Bet lankant darbininkų stu- 
bas, tai dar 
kurie vis dar 
tai iš darbo išvarys, ar ką tai 
tokio padaryš. Jie pasako: Te
gul kiti prisirašo. Tai labai 
bloga nuomonė.

Tie draugai darbininkai tu
rėtumėte patys pirmutiniai 
stoti į uniją. Nereikia laukti, 
kad kas kitąs laimėt jums ge
resnes sąlygas. Juk geresnės 
progos organizuotis nebus, 
kaip dabar. Net jau Aukš
čiausias Teismas užtvirtino 
Wagner Aktą, kuris duoda tei
sę darbininkams organizuotis.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, rašykitės į uniją. 
Kuo greičiau, tuo bus geriau 
jums patiems. Pagerinsite sa
vo gyvenimą ir sąlygas dirb
tuvėse tik per CIO organizaci
ja.

o ja į uniją.

ir

surandi tokių, 
kai ko bijosi, būk

New Britain, Conn.
Iš Lietuvių Namo Sukaktuvių

Per dvi dienas Lietuvių 
Draugijų Sąryšys davė paren
gimus paminėjimui 25 metų 
sukaktuvių, kaip įkurtas Lie
tuvių Namas. Pirmąjį vakarą, 
15 d. geg., buvo graži vaka
rienė, kurioj apsčiai buvo pub
likos.

Vėlybam laike viršutinėj 
svetainėj užkandžiaujant, bu
vo duota dainų programa, ku
rią išpildė Radio Choras. Ma
ža mergaitė, A. Valinčiūtė, 
gražiai pašoko “tap dance”. 
Keletas parinktų tautininkam 
pritarėjų buvo perstatyta pa
kalbėti. Rodos, svetaine visi 
naudojas, visi ją remia, daug 
dėl jos liuosas valandas auko
ja, bet atėjus sukaktuvėm, 
vienpusiškai pasielgta. Be
rods tautininkų vadovybėje 
komisijos buvo pakviesta į 
bankietą daug kunigų ir mies
to viršininkų. Bet, kaip ant 
juoko, niekas iš jų bankiete 
nepasirodė. Tautininkų vadai

Einant su CIO reikalais, te
ko užeiti vieną vertelgą, gy
venanti 45 Brom field St., ku
ris atkalbina darbininkus nuo 
unijos. Mat, jis turi kelias stu- 
bas ir krautuvę ir jam nerūpi 
darbininkų reikalai. Labai 
blogai, kurie darbininkai klau
so tokių priešų.

Lietuviai turėtų tokių biz
nierių neremti ir neklausyti 
jų. Nes toks sutvėrimas gero 
jums nevelina. Jam tik rūpi 
darbininkus išnaudoti.

L. K. Biuras.

Rumford, Me.
Iš Darbininkų Judėjimo

Čionai yra Oxford Paper 
Co., kuri dirba net septynias 
dienas ir naktis į savaitę. Tie, 
kurie dirba, sako esą laimin
gi, nors ir labai išnaudojami. 
Bet kurie nedirba, tai sunkus 
ir skaudus likimas. Nes čionai 
nėra kitos dirbtuvės ir nėra 
kas veikti. Ir tais bedarbiais 
niekas nesirūpina. O jų yra la
bai daug.

Buvo įvykęs streikas trokų 
keravotoją (draiverių), kurie 
parveža malkas į Oxford Pa-

Šis paveikslas imtas laike pasiutusio voki ečių-italų fašistų bombardavimo Madrido 
miesto. Tik ugnis ir dūmai tesimato.

per Co. Streikas buvo laimėtas 
į vieną naktį. Darbininkai ga
vo daugiau mokesties ir kon
traktas metams pasirašytas, 
kuriame pasakyta, kad nė 
vienas negali būti paleistas iš 
darbo bei persekiojamas.

Dabar čionai streikuoja Mc- 
xicos vidurinės mokyklos mo
kiniai prieš bordirektorius dėl 
paleidimo jų “principal” Mr. 
Gray, kurį studentai mylėjo. 
Jis buvo jiems geras. Studen
tai pikietuoja mokyklą.

Pasaulio Pilietis.

Nuo Red. — Jūsų smarkią 
“kritiką” korespondencijos ir 
vietos draugų apleidome, nes 
ji naudos judėjimui neduos.

Madrid.—Liaudies armijų 
komandierius centralinėj Is
panijoj gen. J. Miaja žada 
atakuot fašistus visuose 
frontuose ir tuom atliuo- 
suot priešų daroma spaudi

mų Bilbao fronte.
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Youth Branches To Send Delegates

Herbert Hoo-

activity in

of a sports move

strong lead-

other organiza-

districts—powers really can and
of “Youth Divi-

Doings of Norwood’s L. L. R

hill, said, in answer to her

“I eat six eggs for break-

sir, it
man’s

kind-hearted English Vicar one 
observed an old woman labori-

Con- 
open 
solu- 
agri-

highest hopes 
cases surpas- 
audience re
know of the

Lor’ bless you, 
baby, it’s the old

de- 
re-

Policeman—Why didn’t you stop 
when I yelled back there?

Driver (great presence of mind)— 
I thought you said, “Hello, Senator.”

Policeman—Well, you see, Senator,

of a 
awards.
toward the “Voice

Someplace, where, I forgot, I read 
an item saying that David Windsor 
reads the London Daily Worker. Why 
Davey! No wonder you quit your 
job!

Otto Ruhle, a German-Trotzkyite, 
once wrote a book proving that Karl 
Marx wrote “Das Kapital” only be
cause he suffered from constipation! 
I say there! will
stomach-ache please 
write a good column 
Youth Section?

face
and
will
that I was going to warn you about go- 

I ing too fast in the next town.

someone with a 
volunteer to 

for the Laisve

be represented 
church groups, 
societies, “Y’s”, 
relief organiza- 

recreation,

LAISVE

AN INCIDENT OF WAR TO FIGHT FOR SPANISH FREEDOM

By Robert Vinatus

but

had

With

now.

hill.

up

NEWS BRIEFS

Are Nations Mentally Sick?

his friends

future

thou-

cases 
you

was 
faint

by refusing to be held in econo
slavery. We now see in Germany 
only a rebirth of national pride 
also blustering egoism and in-

with 
still

of 
in.

flap
flask,

1 
f

WARSAW, Poland.—Two boys and 
seven girls ended their lives here by 
drjnking acid. The suicides left a 
note in which they blamed “insuf
ferable poverty.

When you see an individual adopt- | because ho nursed this resentfulness 
ing an air of cenceit, it is safe to lhack to a reassertion of itself by

You 
was

* in- 
lack 
sav-

If

ne- 
All 
low 
the 
not

again, 
more con-

eyes, and 
The nurse 
shook her 
quietly

Two young guards who are preparing to protect, with their lives, the 
democratic loyalist government. Hundreds of Americans are with these 
soldiers at the frodt near Madrid.

flies, my 
when I neared 
I fell and saw

in a semi- 
was at the

I 
the legs and I saw my 
go under in the hail of 

They fell like
comrades. I got mine 
the crest of the 
the others fall.”

He smiled, closed his 
i quietly stopped breathing.
1 bent her head and sobs
- body. The doctor came 
and shook her shoulders.

j “The attack has come. More 
the Americans are being brought

“Did you—did you
“No pasaran—yes—yes 

hill.”

A tremor shook his body and the 
nurse worriedly felt his pulse and 
brow. He opened his eyes 
wet his lips and once 
tinued.

get the hill?”
we got the
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machine guns. Listen, I can
1 hear them bombarding.”

The silence of the hospital 
broken by soft moans and the 
rumble of bombing planes far toward 
the west. The nurse silently, 
quickly, adjusted his bandages and 
fixed his pillows.

“You’re very kind. Our boys 
no machine guns. We lacked enough 
ammunition and then—then we were 
ordered to take that hill.”

By dim candle-light the American , dered to take a hill inanned 
was dying.

Overhead a squadron of Heinkels 
rumbled onward as nurses hurriedly 
moved to and fro in the Fifteenth 
Sector Hospital near the Jarama Ri
ver.

In quiet hushed tones the Chief 
Medical Doctor was whispering to 
Ins nurse.

“Its no use, Miss Jackson, the poor 
chap is dying and you can’t help 
him. You need rest, go to sleep and 
don’t try to soothe him. My God, 
you American nurses, so sentimental 
and soft-hearted.”

“I know Doctor.
haven’t 
hours. “We spread our boys 

circle around the hill. I 
center. And then—”

“And then?” 
“—and then 
“Against the

| “Yes.
I against the machine guns, 
shot in 
friends 
lets.

we ran forward.” 
machine guns?” 
a handful of rifles

was 
best 
bul- 
best

I read that Franco once received 
an interesting present. The box was 
carefully opened and it in lay a dead 
cat and a dead partridge with a note 
attached: “When 'this cat will eat 
the partridge, then the fascists will 
march into Madrid.” My guess is 
that Francą no longer likes partrid
ges.

Item: Ex-President 
ver and his ex-opponent Al Smith 
are now neighbors on .the board of 
the New York Life Insurance Co. 
which influences many corporations 
through its investments. After all, 
why shouldn’t two old friends get 
together?

Alfred P. Sloan Jr. earned approx
imately $360,000.00 last year. A 
paltry pittance! He earns exactly 
what would take 360 average youth 
to sweat out. Think that over!

1 w
On 14th Street, right off Union 

Square, there is a church called “La
bor Temple” services are regularly 
held and there is an open forum 
each Sunday evening at 8:00 P. M. 
All those who believe that priests 
cannot be progressive should visit 
these forums. B. K.

IDS YOUTH LEADERS CONFERENCE 
SOON TO BE HELD IN CHICAGO

The National Youth Committee of 
the L.D.S., representing the largest 
number of Lithuanian youth in one 
organization, has called a conference 
of youth leader to meet in Chicago. 
This conference will take place on 
July 7th and will immediately follow 
the American Youth Congress ses
sion.

The American Youth Congress will 
be held in Milwaukee Wis. on July 
2-5 and since most of the delegates 
from the L.D.S. branches will travel 
back via Chicago, they will be able 
to meet in this “miniature conven
tion” and discuss the problems con- 
frnting their organization, the L.D.S.

There are many important prob
lems facing the L.D.S,, in its efforts 
to organize the Lithuanian youth, 
that must be solved. The National 
Youth Committee’s report will deal 
with these problems and there will 
be pre-convention discussion articles 
in the L.Y.S. and Tiesa.

Youth Committee To Report
The National Youth Committee’s 

'report will deal with the following 
problems:

a. Organization of 
branches.

b. Organization 
ment.

c. Development 
ership and merit

d. The attitude
of Lithuanian-Americans.”

e. Broadening the organization and 
the membership drive.

f. Relation with 
tions.

g. Problems of 
and rights.

h. Organization
sions.”

Articles concerning these problems 
and other details of the convention 
will appear in later issues.of the 
Youth Section.

It is important to stress the neces
sity of having LDS branches parti
cipate whole-heartedly in this con
vention. The Massachusetts and 
Connecticut districts should be able 
to send one carload of delegates to 
the convention. Cities, such as Bing
hamton and Philadelphia, should se
riously consider sending their repre
sentatives.

It is necessary to stress the im
portance of attending this con
ference. A national organization, 
such as the LDS is, can only prosper 
and grow if the youth actively par
ticipate in building it and helping it 
to the best of their abilities. Trained 
leadership and a intelligent under
standing of the' problems that 
the organization are necesary 
the Youth Leaders Conference 
certainly do its part in fulling 
necessity.

Many Delegates To Go By Auto
The Builders, Vanguards, Lode

stars and Richmond Hillers will co
operate in sending one car, full of 
delegates, to the Youth Leaders Con
ference in Chicago. This meeting 
will probably take place in New 
Jersey on the 20th of June. Each 
branch shall have a representative 
for every five members it has.

This meeting will discuss in com
plete detail a plan of co-operation so 
that each branch shall be able to 
have a delegate to the Conference 
with the least possible financial ex
penditure.

“Make Democracy Work” 
Aim of Youth Congress

I really am tired, 
slept a wink for twenty 

But he’s an American, my 
own countryman, I really must help 
him in his last, hours. Poor boy.” 

“All right. All right. Go to him, 
but for heaven’s sake try to get some 
rest. Our boys expect another at
tack tomorrow and we will need 
every available nurse.”

“Yes, Doctor. You will always 
find me ready.”

“Splendid. I must be going 
Hasta luego.”

“Hasta luego, companero.”
The doctor walked off in the dark

ness and the white clad nurse step
ped towards a bed nearby and knelt. 
Breathing heavily, and with his eyes 
shut, the young man stirred restless
ly and moaned, as if reluctantly. She 
placed her hand over his feverish 
brow and he opened his eyes.

“Where am I ?”
Fifteenth Sector Hospital, 

are in a deserted villa which
just bombed. You were brought here 
yesterday.”

“Thapk you, its good to be alive ; Can you help? 
but—but it won’t last long.” I r-

He moaned once again and rolled į American, 
on his side as tears slid silently 
down his cheek.
d iately 
pressed 

“Can 
“No, 

Machine-gunned in the legs, 
thought I would end like this.

“Who are you? How did it hap
pen?”

“What difference does it make? 
There are hundreds like me.” 

“If it tires you don’t talk.”
“There is nothing left for me to 

do. I came from Chicago. Enlisted 
in November. Been with the Lincoln 
Battalion at the Jarama River since 
January. We’ve been holding the 
Valencia Road very well and have 
even advanced again the God-damned 
fascists—”

“Please, please, don’t talk, it tires 
you.”

“—until we reached the Lopez 
groves. We stopped there and 
couldn’t get past their machine guns. 
Four hundred of our boys were or-

The nurse imme- 
wiped them away and re- 
a sob. ■>
I do anything to help?” 
thank you. I’m finished.

Never

■ She took one. look at the dead 
. Wiped her eyes, squared 

her shoulders, turned and said:
“If they can die like that I sup

pose I can do my part. They shall 
not pass. I am ready.”

The rumble of falling bombs and 
j the rat-tat-tat of machine guns in 
the west continued.

i No pasaran!

JOBS GROW ON TREES FOR 
’37 GRADS

MINNEAPOLIS, Minn.—June will 
be as happy a month for college 
graduates as tradition says it is for 
brides.

Job prospects for this year’s gra
duates are “only a little less favo
rable than those of 1929 and sub
stantially better than the June, 1936, 
classes,” according to a survey just 
completed by Investors Syndicate. 
Quoted in Business Week, the sur
vey revealed that engineering, busi
ness administration, teaching and 
generally business classifications are 
offering employment in greatest vol
ume.

NEW BRUNSWICK, N. J.—More 
than 2,000 children have asked - that 
parents stop sparing the rod.

Asked in a questionnaire to des
cribe the ideal parent, the children, 
ranging in ages from 10 to 20 years, 
named “firm but fair discipline” as 
one of the most important qualities. 
Their views were explained by Alice 
Sowers of Washington, D. C., pa
rent education specialist for- the Na
tional Congress of Parents and Tea
chers.

T?ew children thought wealth was 
a requisite to succesfull parenthood, 
Miss Sowers said. The hackneyed pa
rental warning beginnig “When I 
was your age” was soundly rejected 
by the children who were polled, she 
reported.

“You are too young to know what 
you are talking about” was another 
stock phrase of parents that the 
children did not favor.

Most of the boys declared that 
their unfulfilled desire was “to- go 
fishing with Dad.”

guess that he has some deficiency; 
when you see a self-assertive one, 
look for an underlying timidity. It 
is by a sense of superiority and 
overbearing conduct that a person 
conceals from himself and 
his own inferiority.
' Psychologists call these 

feriority conplexes”. If 
muscle you, may compensate by 
ing you despise mere muscle, 
there is a social group you would 
like to enter but can’t, you can pre
tend such people are far beneath 
you. If a competitor or fellow work
er is too smart, you can assign him 
to an inferior race.

As much as these things are true 
of individuals, they are also true of 
nations. Nohting is rpore characteris
tic of Fascism than its claims of 
inherent superiority when there is 
none. Mussolini feedf| the Italian 
people .upon the notion that they 
have inherited the bravery, intelli
gence and ability of the old Romans. 
Hittier assuages the tender feelings 
of the Germans by saying they are 
members of a far-superior race des
tined to rule the world. Even in our 
free country we have vigilantes, 
shirt-tribes and Ku-Ku-Kluxers who 
are filled with conceit but they 
ver meet opponents squarely, 
their /combats take the part of 
sneaking tricks that require 
least courage. All these are 
signs of mentally balanced minds 
but clearly evident that the posse- 
sors are weak willed and cowardly 
who attempt to cover their weaknes
ses by a show of superiority.

All this is too true of Germany. 
Since the war she has been the most 
humiliated country of Europe. Her 
people have felt and smarted under 
this feeling of humility and a re
sentful nationalism naturally arose.

Adolph Hitler arose in popularity

denoucing the Treaty of Versailles 
and 
mic 
not 
but 
tolerance.

The Jews in Germany had risen 
economically until they had occupied 
prominent positions of influence in 
all business. Competition with them 
become difficult and thus: “Away 
with the Jews!” This cry appealed 
to economic self-interest and to the 
natural desire of people to be con
sidered superior to others. By keeping 
in front of the people an enemy that 
could not fight back the people’s 
mind was kept active without being 
inquisitive about the failure of the 
Fascist government. To further the 
conceit of the people and to be as
sured that anti-semitism will conti
nue in its ferver, the entire legal, 
military and educational forces of 
the government are drafted in a at
tempt to shove' ‘Aryan superiority” 
down the throats of the people.

The same applies to Italy. Ameri
cans may laugh at the so-called 
“rebirth” of the Roman Empire by 
a nation that is neither Roman not 
an Empire. The incredible conceit is 
humorous but it is a grim sight to 
see eigth-year old kids with minia
ture rifles and uniforms marching 
and strutting and scowling as if they 
were the salt of the earth. Conceit 
leads to bravado and bravado leads 
to war.

We have the spectacle of two na
tions holding pretenses of being glo
rious in past history and future ac
complishments. All the glory they 
pretend to possess is merely symbo
lical of weakness and inferiority. All 
this is the main reason why the Fas-, 
cist nations are slowly leading the 
world to war. War in inevitable to 
nations that seriously consider being 
masters of the earth.

MENA, Ark.—They won’t break 
out in tears if they don’t get it, but 
they may if they do, and still the 
curators of the unique museum here 
want a tear-gas bomb for display.

The Museum for Social Change on 
the campus of Commonwealth Labor 
College, which is the only one of its 
kind in Apierica, wants the bomb as 
a “vivid record of our hectic day.” 
Should someone donate the bomb, it 
will be placed in a museum beside a 
“billy” donated by an obliging Chi
cago policeman who sympathizes 
with the museum’s aim to provide 
for the graphic education of 
generations.

ARKADELPHIA, Ark.—The 
per, with her cigarette and 
can become past history as far as 
the male population of Quachita Col
lege is concerned.

A survey conducted in the depart
ment of home economics in the clas
ses of Mrs. Patricia Irby Gunn has 
given the fair sex «an idea of what 
their boy friends do not like in them. 
The gold-digger is positively taboo. 
Smoking, especially in “conspicuous” 
places, lopd and cheap perfume, dir
ty jokes, too much make-up such as 
rouge, lipstick, and polish, and drink 
are not on the approved list. And 
the sarcastic giiT is simply “out.”

Fortunately, the boys have listed 
their “likes.” The type of girl who 
is most popular is the one who is 
neat and attractive, has a pleasing 
personality, is industrious, kind, and 
who knows how to talk about some
thing besides herself.

OTTAWA, Ont.—Fourteen 
sand students in 16 Canadian col
leges and Universities have petition
ed the Canadian Parliament here to 
pass a law clarifying Canada’s con
scription laws and “making it plain 
that Canada is not automatically at 
war whei? Great Britain is.

THE STUFFED SHIRT TRIBE

Red White And Blue
RED WHITE AND BLUE

Red face gone white, 
A hole in his head,

They’ve left in the gutter 
A small man, dead,

Who’d joined a slow mob 
In a hunger parade

To get a small job 
And his kids some bread;

A flurry of blue
And he got instead

A quick little blow 
Of our Law’s best lead.

A muddled old bum,
With a laugh and a tear, 

Blew in his snot rag
And vomited beer.

Saluted the cops
And vomited gin, 

Slipped in the blood-pool
And fell on his chin:

My country ’tis of thee, 
He tried to sing,

Sweet land o’liberty, 
God save the King.

Alfred Kreyinborg.

“Who is that letter from?”
“What do you want to know for?”
“There you are! What do I want 

to know for? You’re the most in
quisitive person I ever met!”

TRUEJNOUGH
Side money: Mrs, Franklin D. Roo

sevelt is reputedly getting $50,000 
for her autobiography, now running 
in a monthly magazine.

The expenses for King George's 
coronation will hit $2,600,000. It is 
estimated.

•
Smell source: The secretions of 

such animals as the beaver, musk 
ox, civet cat and sperm whale go into 
the making of perfumes.

•
The slogan of one Italian news

paper, Ottobre, is: “Il Duce is al
ways right.” (Guess that settles it.).

•
The editor of any Japanese news

paper can be tossed into jail if his 
journal doesn’t use capital letters in 
mentioning the Imperial Household.

“What’s the row over at the car
nival ?”

“A fake dentist sold the fire-eater 
a set of celluloid teeth.”

COWBOY: “My podner and I are 
taking a trip through the desert 
next week. He’s taking along a 
gallon of whisky for rattlesnake 
bites.”

VISITOR: “What are you taking 
along?”

COWBOY: “Two rattlesnakes.”

First Bird: There goes that economic royalist’s wife tearing up 
the garden.

Second Bird: Shall wo let her have it?

NEW Y O R K.—American youth 
will double for the U. S. Congress 
this summer without appropriating 
Congressional headaches, when sever
al hundred youth organization repre
sentatives meet in Milwaukee July 
2-5 for a “Model Congress of the 
United States.”

Endorsed by 11 U. S. Senators,' 
32 Representatives, and 73 promi
nent youth leaders, the Model 
gress, in committee and in 
session,, will seek to arrive at 
tions to the problems of labor, 
culture, democratic liberties, peace, 
education, recreation and leisure.

Principal aim of the Congress, ac
cording to American Youth Congress 

'Chairman William W. Hinckley, one 
o.f the organizers, will be to “de- 

1 monstrate to, the youth of our coun- 
i try that democracy 
! does work.”

Organizations to 
include farm and

. trade unions, peace 
i settlement houses, 
i tions, student, athletic, 
I social and interracial relations 
groups. At the closing session the

, “Senate” will discuss methods of co
operation among youth organizations, 
while the “House” will hear experts 
discuss youth crime and delinquency.

! Senators signing the call to the 
Congress include Arthur Capper 

j (Kan.), Robert M. IxiFollette (Wis.), 
Gerald Nye (N. D.), James P. Pope

1 (Idaho) and Elbert D. Thomas 
i (Utah).
• The delegates from the LDS will, 
on their way home, attend the Youth 
Leaders Conference in Chicago on 

Duly 7.

With a representation from all 
choruses, the last 2nd district con
ference proved to be a success. A 
new date was set for our picnic and 
it was decided to make it different. 
There was also quite a bit of dis
cussion about the opera with a final 
decision that we should make efforts 
to go about its production more en
thusiastically. K. of Bridgewater gave 
a speech, or rather a reading, su
marizing the important events of his 
trip to Washington as a delegate to 
the American Youth Congress.

As announced, the ever dependable 
L. L. R. Chorus held their minstrel 
show on Sunday last.. By deftly lis
tening in on private conversations 
and by asking for the opinions of 
diferent people who were fortunate 
in having witnessed the production, 
it was acclaimed a success, in a 
mild sense. It might have seemed 
more realistic had it been offered to 
the public from within a cage or 
from behind bars. Our 
were met and in some 
sed by the way the 
sponded. As only we
time and effort put into this under
taking it is not so hard for us to be 
satisfied.

Many thanks to those people who, 
after sacrificing an afternoon to go 
for a walk or to stay home and read 
a book, had the patience, and cou
rage, to sit through the horrible 
nightmare presented on the stage 
before them.

A rising vote of thanks to our 
teacher for the way she so patiently 
and untiringly directed us in our 
production. How she could stand the 
wild antics of the members, especial
ly the soprano section, is beyond 
most of us. We believe a nervous 
breakdown is in the making.

There was some mention of the 
fact that there is too much gossip 
and not enough news in the articles 
appearing in the Youth Section. Gos
sip, to my way of thinking, is only

a more pleasingly accepted way of 
■ presenting the self same news. There 
į is nothing that increases the interest 
in ones reading more than being 
able to go through an article and 
see things written about people that 
you know. People get tired of read
ing the news presented in a formal 
manner. The Y. S., after all, is news 
about the different groups of youth 
that make and read that section of 
the Laisve, so why not present this 
news in a manner they like to re
ceive? Since it is more or less con
fined to these groups I can see 
where mention of any one person by 
a correspondent could be called gos
sip but again, I can’t see how it is 
possible to get away from this be
cause of the fact that the news of 
the different groups is comprised of 
doings of the individuals in these 
groups. By all this I do not mean 
that that type of gossip which may 
be termed vulgar, or even out of 
place, should be printed for there is 
a limit to all things. Since the cor
respondents are sort of “Winchel” in 
their respective groups lets have a 
few personal remarks and a bit of 
gossip, but above all, keep it clean.

. A Member. *<

day
ously pushing a perambulator up a 
steep hill. He volunteered his assis
tance and when they reached the top 
of the 
thanks:

“Oh, 
lighted

it’s nothing at all. I’m 
to do it. But as a little 

ward, may I kiss the baby?” 
“Baby?

ain’t no
beer.”

Smaltz:
fast this morning.”

Clutts: “You mean ‘ate’.
Smaltz: 

eight.
“Well it was



Bayonne, N. J
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V. KAPSUKAS

Pittsfield, Mass

Josephine Kasmočius’ Pavilion
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Rochester, N. Y
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KRIKŠČIONYBE
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Rytojaus

*) “Skaitymų” XIV knyga, 112—114 pusi.

per šokių
Andriušiu-

ir 
kad

Nuo Red.—Jeigu streikie- 
riams reikia aukų, tai patarki
te unijai padaryti atsišaukimų 
į visuomenę. Pavienių draugų 
atsišaukimų negalime dėti.

Choro rengtas

Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 
naujai įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum 

šokiam platformą bei pavilion.

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.

Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or- 
kestros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad norė
dami pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius į puikų 

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

Čia yra Restauracija, kur gaminama visoki valgiai 
yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 

Degtinių, Vyno ir Alaus

KOMUNISTŲ PROGRAMA
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Puslapis Ketvirtas DAISV1

Julius Janonis—Pirmasis Lietuvių 
Proletarinis Poetas

(Tąsa)
Paskui jis vėl naujai ją parašė. Poemą 

jis baigia žodžiais:
Senas tai laikas. Jau net užmiršti 
Buvom jį spėję. Nūn tik, kai tiršti 
Debesys mūsų dangų užklojo, 
Mes atsiminėm buvus prieš metų 
Šimtų taipogi karo verpetų 
Laikų, kai jis da liuosas siautojo.

Daug kas tuomet prisiminęs buvo di
džiuosius Napoleono karus. Ir Janonis 
juos prisiminė, tarytum ieškodamas juo
se panašumo su didžiuoju 1914 m. karu. 
Napoleonas “visą žemę krauju pripil
dęs”, tarytum turėjo parodyti, kad toji 
skerdynė ilgai tęstis negali, kad jo kalti
ninkų likimas būsiąs panašus į Napoleo
no likimą.

Toje poemoje Janonis duoda puikų 
vaizdą siaučiančių marių ir Napoleono 
kankinimosi Šv. Elenos saloj. Jo stiprūs, 
galingi poetiški vaizdai ten čiukuro pa
siekia. Raskite lietuvių poezijoj tokį pui
kų siaučiančių marių atvaizdavimą:

Tamsios putotos didžmario bangos 
Velias ir lekia, auga ir rangos, 
šniokščia ir šiaušias, kįla ir kįla, 
Veržias ant kranto, slūgsta ir gimsta, 
šiaušiasi naujos, šniokščia, nerimsta, 
Tykšta, tik ty.kšta, vis nenutyla.

Nemažiau vaizdingai Janonis piešia ir 
Napoleono kankinimąsi. Bet reikia pa
sakyti, kad toje poemoje nėra pas jį kle- 
sinės poezijos, nėra kiek gilesnio Napo
leono karų ir jo asmens apibūdinimo. Ja
nonis piešia Napoleoną tokį, kokį įsivaiz
dina sau buržuaziniai poetai. Užtat Kem- 
šis vadina poemą “Tarp siaučiančių ma
rių” geriausio jo kūriniu, “čia lyg visai 
nematyti socialdemokrato, žmogaus ma
terialistinių pažiūrų”,—rašo Kemšis. Ir 
jis randa joje “daugel gražių, gilių ir 
tvirtų vietų”. Pripažįsta, kad Janonio 
didelio talanto ir psichologo būta. Ka
dangi poema Janonio raštų gale įdėta, 
tai Kemšis daro išvadą, “kad jos gimi
mas vienas iš vėlyviausių Janonio kūri
nių. Iš to galima padaryt išvadą, kad 
Janonis būtų visai nusikratęs kenksmin
gos jam, kaipo poetui, pasaulėžiūros” *). 
Ištikrųjų, ir čia Kemšiui rūpi ne Janonio 
poezijos nuodugnus pažinimas ir jos api
būdinimas, o visokiai būdais jo tempimas 
į savo lagerį, rūpinimąsi įrodyt, kad jis 
ilgainiui nusivylęs marksistine pasaulio- 
žiūra ir socializmu. Mes jau matėme, 
kad poema “Tarp siaučiančių marių” bu
vo parašyta da Lietuvoj, 1915 m., ir vasa

le rą 1916 m. atnaujinta. Ir po jos parašy
mo Janonis davė ne vienas puikias, gry
nai proletarines eiles.. Tarp kita ko, pa
rašė poemą “1906 m. rudens vidunaktį”, 
kurioje stipriais vaizdais nupiešė reakci
jos siautimą po 1905 m. revoliucijos. Vie
nok reikia pripažint, kad poema “Tarp 
siaučiančių marių” ne proletarine dvasia 
parašyta, ir tame mes matome jos pama
tinį trūkumą. Ji nežavi proletaro skai
tytojo.

Neturėdamas, kur talpinti savo eilių, 
Janonis 1914-15 m. pradeda kai-kurias ei
les ir nebaigia. Taip pradėtos ir nebaig
tos “Kariuomenei traukiant” (48 pusi.), 
“Kelkis Rusija” (108 pusi.). Veikiausia 
dėlto ir gilesnio imperialistinio karo at- 
vaizdinimo jis nedavė.

GAMTOS VAIZDAI
‘ ( “Nekalto” turinio eiles Janonis vėl 

pradeda siųst į “pirmeivių” “Lietuvos Ži
nias”. Jis siunčia joms eiles iš vaikų die
nų ciklo, prigimties vaizdus, kuriuos taip 
mėgo Janonis piešti. Tuose jaunų dienų 
atsiminimuose ir gamtoje jis tarytum 
nusiraminimo sau ieško klaikiais impe
rialistinio karo metais. Žiemą aprašyda
mas, jis sako (93 p.):

Ilgai brendu. Galų gale 
Jau aš tamsiajame šile 
Klausaus šnabždėjimo niūraus 
Ir pats niūriai-ramus dairaus.

Janonis labai mylėjo gamtą. Savo pas
kutiniam atsisveikinime, mirties angoje, 
jis rašo:

Pamylau dangaus žydrumą 
Auksu spindančią mėlynę 
Buinų vasaros žalumą, 
Yt krištolas, skaidrią rasą. 
Tarp ošiančių miškų susnūdę ežerai; 
Nė nejuda vanduo, tik maudosi narai; 
čia girios vėsuma vilioja taip meiliai, 
Ten grūdas pro uolas bešniokšdami kriokliai 
Ir stiebiasi dangun, lyg milžinai, kalnai...

Bet kas? Aš nubudau... Tai buvo tik sapnas. 
Nebėra jau sapnų. Išaušusi diena
Ir vėl bus vien vargų ir skurdo kupina.

Jaunas, da nesubrendęs, Janonis dargi 
svajojo “vien gamtą, jos grožę malonią 
dainuoti”, bet jau tuomet susirišęs tvir
tai su vargo ir darbo žmonėmis ir pats 
didelį vargą vargdamas, jis negalėjo tas 
svajones gyvenime įkūnyti. Ir neužilgo 
jau jis rašė (74 p):

Gilių dailės vaizdų sutvert aš negaliu, 
Nes visados,

Kaip tik imu klausytis saulės spindulių 
Slaptos maldos,

Aš išgirstu slepiamus naudojamų žmonių 
Dejavimus.

Ir, vieton įspūdžių linksmų ir malonių 
Juntu skausmus.

Ir stoja prieš akis išblyškusie veidai, 
Niūrus būrys.

Ir veržiasi širdin sunkių vargų vaizdai, 
Lyg sūkurys.

Užtat taip mažai randame pas Janonį 
“grynų” gamtos vaizdų, nesuderintų su 
visuomenės gyvenimu ir nereiškiančių 
klasių prieštaravimų.

Janonis, kaip ir kapitalo išnaudoja
mas, skurdo ir vargo prislėgtas darbinin
kas ir vargo valstietis, negali vien gėrė
tis gamtos gražumu ir ją vaizduose pieš
ti. Jis riša tuos vaizdus su gyvenimo 
tikruma, klasių prieštaravimais, kova del 
šviesiosios ateities, kada nebus klasių, nė 
išnaudojimo. Ir tuomet anaiptol ne silp
nesni vaizdai išeina, o daug stipresni, 
galingesni. Buržujui jie, žihoma, netin
ka. Jam reikia “grynos” poezijos, savo
tiškai gražios formos, o ne turinio. Jie 
bijosi gyvenimo tikrumos ir klasių prieš
taravimų vaizdavimo, nes tai gali suža
dinti į kovą darbininką ir vargingąjį 
valstietį. Darbininkas gi ir vargingasis 
valstietis kaip tik tokių vaizdų trokšta. 
Ir Janonis jų davė. Net ir moteries mei
lę piešdamas, jis dažnai jų duoda.

Da 1914 m. balandžio mėn. jis rašė 
“Tylioj dramoj” (36 pusi.):

Naktis giedri, žvaigždutės spindi 
Ir plaukia muzikos garsai,— 
Jisai tamsioj pirkelėj lindi, 
Užmigt neduoda jam vargai.

Puiki gamta lyg šventę švenčia, 
O jis... seniai be darbo jis, 
Neturi duonos, badą kenčia, 
Ir žūva jam menka viltis.

, Sotiems gamta svajones tveria, 
Skaidrion vilioja ateitin, 
.0 jis... ant kaklo virvę neria, 
Nes badas stumia jį mirtin.

Truputį vėliau “Sapne ir tikrumoj” 
(39 pusi.) jis rašo:
Tarp ošiančių miškų susnūdę ežerai, 
Nė nejuda vanduo, tik maudosi narai; 
Čia girios vėsuma vilioja taip meiliai, 
Ten grūdas pro uolas bešniokšdami kriokliai 
Ir stiebiasi dangun, lyg milžinai, kalnai...

Bet kas? Aš nubudau... Tai buvo tik sapnai.
Nebėra jau sapnų. Išaušusi diena
Ir vėl bus vien vargų ir skurdo kupina.
Norėtųs da nusnūst, norėtųs pasilsėt, 
Bet švilpia fabrike—į jį turiu skubėt.

Ar neteisingai čia nupieštas kapitalo 
pavergtas darbininkas? Jis tik sapnuo
se gali, kaip koks sotus buržujus, ramiai 
sau gėrėtis puikiais gamtos vaizdais ir 
viską užmiršti. Bet sušvilpė fabrikas— 
ir sapnai išnyko. Taip pat negalėjo vien 
džiaugtis ir gėrėtis gamtos vaizdais ir 
Janonis.

Kitoj vietoj, bene taip-pat 1914 m. jis 
rašo (53 pusi.):

“Giedri naktis, 'žvaigždžių prisėtas 
Pasaulį laimina dangus.
Gamtos tylumas neregėtas,— 
Tai ko begali trokšt žmogus?!”

—Mandriai užklausė dailininkas, 
Gėrėdamos gamtos vaizdais. 
Bet jam atsakė darbininkas 
Tiktai dejavimais silpnais...

• (Daugiau bus)

Nevalgyk Skebiškos Duonos

Bayonnės darbininkai 
darbininkės, aš manau, 
jūs da nepamiršot, kaip 11
mėnesių atgal visų neunijinių 
duonkepyklų, darbininkai, 
nepakęsdami baisiai blogų 
darbo sąlygų, ir dėl labai ma
žai apmokamų algų išėjo w į 
streiką, reikalaudami pakelt 
algas, kad būt galima pragy
vent, 8 valandų darbo dienos 
ir pripažint uniją. Reikalavi
mai maži, bet skebiški duon- 
kepyklų savininkai nenori nei 
tiek pripažint. Prisigabeno iš 
kitų miestų skebų ir stengias 
sulaužyt streiką. Bet streikie
riai laikosi gerai, per 11 mė
nesių pikietuoja užstreikuotas 
vietas kožną dieną.

Taipgi streikieriai šaukiasi 
prie jūsų, darbininkai, padėt 
jiems streiką laimėt. Jie nuo 
jūsų reikalauja labai mažai. 
Jie prašo jūsų, kad jūs' atsi- 
sakytumėt valgyt skebų keptą 
duoną. Jie prašo jūsų, kad jūs, 
kur perkat maistą, grosernė- 
sė ar bučernėse, griežtai rei- 
kalautumėt, kad ten būtų uni- 
jistų kepta duona. Ir jeigu 
taip bus padaryta, tai maty
site, kad tie darbininkų kan
kintojai bus tuojaus paklup- 
dyti.

Tie užkietėję reakcionieriai, 
neunijinių duonkepyklų savi
ninkai yra šie:

Bober’s bakery—
295 Broadway 

Kochaneck’s bakery—
156 Avenue F.

Krause’s bakery —
213 Avenue E.

Lyceum bakery—
28 Cottage St. 

ir Yudkoff’s bakery—
486 Avenue C.

Tad baigdamas šį atsišauki
mą, kviečiu jumis, darbinin
kai ir darbininkės, stokime 
tuojaus streikieriams į pagel- 
bą, nepirkime minėtų kepyk
lų duonos patol, pakol neiš- 
pildys streikierių reikalavimų.

Proletaras.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Iš Čeverykų Darbininkų Kovos 
Lauko

Lewistono darbininkai lai
mėjo streiką. Buvo rašyta 
“Laisvėje” drg. Gamtos Sū
naus, kad trys čeverykų dirb
tuvės padarė sutartį su CIO, 
kad darbininkai turi patys nu
balsuoti, ar jie nori CIO uni
jos, ar ne. Toks balsavimas 
buvo geg. 15 d. ir darbininkai 
nubalsavo už CIO unija. Nors 
bosai važinėjo pas darbinin
kus ir liepė nebalsuoti už uni
ja, nes, girdi, tai “komunistų 
organizacija” ir kad tokios 
unijos nereikia, ypač Maine 
valstijoje, bet niekas nepagel
bėjo. Ir reikia pasakyti, kad 
visi juodieji elementai labai 
gųzdino komunizmu. Mat, iki 
šiol darbininkai buvo po kuni
gijos komanda. Bet dabar 
streikieriai visai jų neklauso. 
Kaip tiktai iš sakyklos prade
da bauginti prieš CIO, darbi
ninkai visi urmu ir išeina. Pa
silieka veik vienas kunigas.

*) žr. 1913 m. ir 1914 m. liaudininkų “Var
po” Nr. 2 ir 3 ir J. Beširdžio (Vilkaičio) 
Straipsnius Amerikos darbininkų laikraščiuo- 
se. Dabar Vilkaitis, ėjęs mokslą Amerikos 
darbininkų pagelba, nieko bendro nebeturi su 
darbininkų judėjimu. Po fašistinės pervartos 
jis visiškai susiliejo su fašistais.

Daugelio darbininkų šeimų 
likimas apverktinas. Nors uni
ja šelpia, kiek galėdama, bet 
jokiu būdu negali aprūpinti 
visus ir viskuom. Apavalų la
bai trūksta mažiems vaiku
čiams. Daugelis neteko visų 
savo rakandų. Mat, veik visi 
turėjo pasiėmę ant išmokėji
mo, tai dabar iš vienų atsiima 
rakandus krautuvninkai, o ki
tiems grūmoja atėmimu.

Drg. A. B. “Krisluose” ati
duoda kreditų Lewistono ko
respondentams. Reikia pažy
mėti, kad didžiausias kreditas 
priklauso Gamtos Sūnui, nes 
jis labai daug dirba.

Teisybė, dabar Lewistono 
lietuviai gerai darbuojasi, 
kad streikų laimėti, bet man 
rodos, kad dar šis tas reikėtų 
taisyti. Aš norėčiau, kad mes 
vienų sykį į savaitę susirinktu
mėme ir svarstytume streiko 
reikalus. Juk mes visi gerai ži
nome, kad iš vietinės spaudos 

nieko teisingo negalime suži
noti. Todėl kai kurie ir pasiti
ki tomis apgavystėmis ir 
pradeda veikti priešingai. Tai
gi, draugai, dirbkime, kiek ga
lėdami, kad streikas būtų pil
nai laimėtas.

Iš Kovos Lauko
Po penkių . savaičių streiko 

Lichtman and Widen Tanning 
Co. darbininkai sugrįžo į dar
bą su pilnu laimėjimu. Dirb
tuvės savininkai pripažino uni
ją, pakėlė algas nuo penkių 
iki dešimts nuošimčių ir pri
ėmė į darbą visus darbinin
kus, neišskiriant ir dviejų, ku
rie tapo prašalinti už prigu
lėjimą unijoj.

Trys savaitės kaip streikuo
ja Musgrove Manufacturing 
Co. darbininkai. Ten dirbo 
140 darbininkų. Streikas pa
vyzdingai vedamas. Kad už
baigti streiką, dirbtuvės savi
ninkai ir darbininkai nuspren
dė laikyti konferenciją, kurioj 
dalyvaus unijos organizatorius 
Henry J. Brides ir vienas val
džios atstovas Dr. A. Howard 
Meyers iš Bostono.

Pasirodo, kad CIO yra ne
juokais pasiryžęs organizuot 
Pittsfieldo industrijos darbi
ninkus. Patogumo dėlei čia 
tapo atidaryta unijos raštinė, 
kurioj geg. 15 d. delegatai 
nuo 16 skirtingų CIO unijų 
laikė konferenciją, kurioj ta
po išdirbti planai organizavi
mui dviejų audinyčių, kuriose 
dirba apie 1400 darbininkų ir 
General Electric Co., kurioj 
dirba daugiaus, negu 7000.

Pasirodo, kad dirbtuvių sa
vininkai prisibijo unijos, nes 
trys viršminėtos dirbtuvės pa
kėlė nuo penkių iki dešimts 
nuošimčių algas, o Eaton Pa
per Co. žadėjo savo darbi
ninkams duoti poilsio vieną 
savaitę su pilna alga.

Vietinės guzikų dirbtuvės 
darbininkai buvo sušaukę su
sirinkimą aptarimui streiko, 
bet kadangi dabartiniu laiku 
darbai nesparčiai eina, tai 
streikas tapo atidėtas ant to
liaus.

Nesenai šioj dirbtuvėj viena 
moteris, A. Kiškow, žmona I. 
W. O. finansų sekretoriaus, 
gavo darbą ant “punch press” 
ir pirmą dieną jai nukirto de
šinės rankos rodymo pirštą iki 
pirmo sąnario. Nors kenčia 
skausmus, bet, rodos, pirštas 
gerai gyja. Linkėtina draugei 
greitai pasveikti.

Biržų Proletaras.

Gedemino 
koncertas 15 d. gegužės pui
kiai pavyko, dvasiniai ir ma
terialiai. Dar niekad daininin
kai ir choras tiek neatsižymė
jo, kaip šiuomi kartu. Dau
giausia iššaukta ovacijų, tai 
dainuojant Ednai Vaivodytei- 
Bonne, choro vedėjai. Vaivo- 
dytė-Bonne dainavo dvi dainas: 
“Kur Bakūžė Samanota” ir 
italų “La Bucci.” Visa daly
vavus publika įvertino Vaivo- 
dytės balso žavėjantį malonu
mą.

Pradėjus šokti ukrainie
čiams ukrainų tautinius" šo
kius, susirinkus publika svei
kino juos aplodismentais už 
jųjų taip rūpestinga išsilavini
mų. Klasiškus šokius pašoko 
mažos mergaitės (jos yra iš
lavintos šokiuose 
mokytoja Evelyn 
niūkę).

Veikalėlis “Ant 
buvo suvaidintas per draugus 
torontiečius. Veikalėlis vieno 
veiksmo apie Lietuvos valdi
ninkus. Autorius humoristiš- 
koj formoj piešia gremėzdin- 
guma Lietuvos valdininkų ir 
sluoksnį augančios ponijos. 
Kas link talento lošėjų, tai 
autorius veikalėlio, jei būtų 
matęs perstatymų, nebūtų pro
testavęs. Korespondentas nuo 
savęs ištaria: Bravo, torontie- 
čiai 1

Po koncerto traukėsi šokiai, 
po šokių vakarienė, prakalbė- 
lės, ir visuose matėsi paten
kintas užsiganėdijimas, ir la
biausiai tai dėl to, kad dvie
jų miestų draugai dalyvauja 
mūsų meno surengtam vakare.

Nekurie draugai nesuprato, 
kodėl ant steičiaus nepasirodė 
Thelma Matniauskas, kaip 
buvo programoj garsinta. Ši
sai nesusipratimas sekančiai iš
siaiškina: Thelma ant stei
čiaus pasirodė ir jos pavardė 
Malinauskas. Dirbant progra
mų pasidarė klaida (kuri grei
čiausiai tai galėjo būti zece- 
riška klaida).

Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko 
jaučiasi pilnai patenkintas.

IR KĄ JI DAVE DARBININKAMS?
Paraše 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 persekiojimų. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

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

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.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

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

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

Nauja Literatūra.

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:

AnEraS., Gegužes 25, 1937

Kiek teko pastebėti, tai va
karo surengime labiausiai rū
pinosi sekančios ypatos: P. 
Malinauskas, R. Barauskas, 
Edna Vaivodytė - Bonne ir
Edward Miller. Gal būt, kad 
kitas svarbias ypatas surengi
me nepastebėjau toliaus sto
vėdamas nuo choro šeimynos.

M. D.

Mexico City. — Sėdėjimu. 
streikuoja 800 meksikiečių 
darbininkų Consolida liejyk
loj todėl, kad fabrikantai 
atsisakė derėtis su metalis
tų unija.
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Benld, Ill Pittston, Pa.
Pregresyviai mainieriai nu

sistatę sėdėti po žeme ir strei
kuoti, pakol jų reikalavimai 
bus išpildyti, šioj apylinkėj 
yra progresyvių mainierių. 
Daugiau kaip per 30 metų an
gliakasiai sau pragyvenimą 
užsidirbo kasyklose. Visam 
Macaupin County kitokių dirb
tuvių nesiranda.

Angliakasiai ikišiol pasitikė
jo ant darbų, kuriuos tūrėjo 
kasyklose. Superior anglies 
kompanija turi keturias dide
les kasyklas šioj apylinkėj — 
dvi mylios viena nuo kitos. 
Kompanija išdavė dvi kasyk
las (No. 1 ir No. 2) dėl patai
symo “tipelio” ir prirengimo 
dėl naujų mašinų, kurios Uo
duos anglį su mažo skaičiaus 
darbininkų pagelba. šita nau
ja mašinerija išmeta iš darbo 
70 nuoš. angliaksiaų. Daugu
mas jų bus priversti reikalau
ti pašalpos.

Iki šiol, atsitikime, jeigu bū
davo viena ar daugiau kasyk
lų uždaroma toj pačioj apy
linkėj, kurios priklauso tai pa
čiai kompanijai, tai mainieriai 
visada turėdavo pilną privile
giją pasidalinti darbais su dir
bančiaisiais. Bet šitame atsiti
kime kompanija užginčina 
mainieriam tą jų seną privile
giją.

Angliakasiai, kurie dirba 
No. 4 ir No. 3 kasyklose nusi
statę sėdėti ir streikuoti po 
žeme už sugrąžinimą tų senų 
privilegijų dėl darbo pasida
linimo. Kompanija nori, kad 
mainieriai laužytų savo kon
traktą. kuris buvo padarytas 
1934 metais dėl palaikymo 
nų privilegijų.

Andrius Laukaitis.

se-

Newark, N. J
šeštadienio vakare pasimirė 

Alekas Starkus. Gyveno po 
numeriu 5 Merchant Place. 
Laidotuvės įvyks antradienį, 
geg. 25 d. po pietų. Lavonas 
bus sudegintas Lindeno kre- 
matorijoje. Rep.

Hartford, Conn

Iš Bažnytinio Parengimo
Gegužės 16 dieną, sekma

dienio vakarą, man visai neti
kėtai pasitaikė dalyvauti šv. 
Kazimiero parapijos pobažny- 
tinėj svetainėj. Ten buvo su
rengta vakarienė pagerbimui 
kun. J. Kasakaičio 25 metų 

i kunigavimo minėtoj parapi
joj.

Kadangi buvo daug kalbė
tojų, tai apie nekurtuos prisi- 

■ eina pasakyti keli žodžiai, 
į Pirmiausia prisieina pabrėšti 
apie advokato J. S. Lopatos 

j kalbą. Jis sako: “Pittstone 
! tarpe lietuvių nėra jokių par- 
! ti jų ir ačiū kunigui J. Kasa- 
kaičiui. Jis išbūdavojo ne vie
ną, bet kelias draugijas ir vi
sos priklauso prie bažnyčios.

i Kun. J. Kasakaitis yra dide
lis veikėjas.”

Taip, kun. J. Kasakaitis bu
vo ir yra aršus priešas progre- 

į syviško judėjimo ir yra pa- 
l kenkęs progresyviškom orga
nizacijom. Kadangi jau daug ištarti. Pakilęs nuo kėdės nu
metu prabėgo, tai apie kun. | ėjo.
J. Kasakaičio reakcionieriškus I

darbus, neužsimoka dabar ra
šyti.

Kalba kun. J. šupšinskas. 
Tikrai kunigiškai. Nupiešia 
kunigo J. Kasakaičio “vargin
gą” gyvenimą. Bet ant kiek aš 
esu patyręs, tai kun. J. K. 
neikiek nebiednesnis už nabaš- 
ninka kun. Kūra, kuris nese- 
nai mirė Scrantone ir paliko 
banko “nedaug,” tik vos $72,- 
000. O nekurie žmonės sako, 
kad kun. J. K. viršina ir Ku
rą. Tai aiškiai suprantama, 
kaip kunigai vargingai gyve
na, ar ne ?

Da vieną dalyką būtinai rei
kia pažymėti. A. L. sako, “tai 
svieto prisirinko ant vakarie
nės. Jei ant socialistų ar bol-j 
ševikų parengimo tiek susi-Į 
rinktų, tai jie manytų, kad vi
sas svietas jau su jais”... 
Šalę manęs sėdintis žmogus 
atšovė: “O ką tu žinai apie 
bolševikų ar socialistų paren
gimus ir sueigas? Juk tu nie
kuomet neini ant jų parengi
mų ir nieko nežinai.” Atrodė, 
kad A. L. būtų oisteriu už- 
sprangęs. Nei žodžio negalėjo

Išmintingi rūkytojai reikalą
JŪS NEGALITE NUSIPIRKTI 

NUVĖSUSI OLD GOLD

KLIMATAS paveikia ant ciga- 
retų. Užtat Dvigubai-švelnūs 

Old Golds savo klimatą nešiojasi 
su savim!

Geriausios rūšies orą-neįleidžian- 
tis pakelis palaiko Old Golds 
ŠVIEŽIAIS, nepaisant iš lauko 
esamam drėgnumui/ dulkėm ar 
sausumui. Tas specialis pakelis yra 
.dubeltavai-suvyniotas! Ne vienas, 
ale DU užvalkalai iš
drėgnumą sulaikančio Cellophane 
apsaugoja Old Golds . . . įteikiami 
jums pačiame jų stovio gerume!

Jūs negalite nuleipti nuo ŠVIE
ŽIŲ Old Golds. Jūs rasite juos taip 
gerais sau. .. kaip geri jie yra jū
sų skoniui!

P. LORILLARiD COMPANY, Inc.
(Established _1760)

geriausio,

Puslapis Penktas

AGIAI!
* S,IEZ|V <W

Pitt. Žvalgas.

PASAUUNES ŽINIOS
Anglijos Bažnyčia Nelaimius 

Ex-Karaliaus Šliūbo
54 Sužeisti, Atvykus Italijos 

Karaliui j Vengriją
Monts, Franci j a. — Pa

sirodo, kad Anglijos epis- 
kopalų bažnyčia neduos pa
laiminimo vedyboms buvu
sio Anglų karaliaus Edwar- 
do su amerikiete persisky- 
rėle W. Warfield (Simpso- 
niene). Todėl jiedu susi
tuoksią tik civiliu šliūbu, 
kurį jiem duosiąs Monts 
miestelio majoras dr. 
Mercier birželio 3 d.

Naujos Rūšies Streikas

c.

Iš ALDLD 68 Kuopos 
Susirinkimo

Kuopos' susirinkimas buvo 
gyvas. Iš raportų pasirodė, 
kad kuopa šiais metais paau
go nariais, nes per nekuriu 
draugų gerą pasidarbavimą 
68 kuopa laimėjo 3-čio Aps
kričio raudoną vėliavą.

Hartfordo kuopa per šį 
vajų gavo 23 narius. Tai la
bai geras dalykas. O kitas 
daiktas, tai Hartfordo lietu
viai darbininkai mato reikalą 
prigulėti Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijoj. Bet dar 
ne gana to. 68-tos kuopos ri
bose gyvena daug lietuvių 
darbininkų ir yra dar daug 
tokių draugų, kurie turėtą 
prigulėti Literatūros Draugi
joj, bet nepriguli.

Draugai, pagalvokime, kur 
mes būtume, jeigu neturėtu
me tokios ;
jos? Tik pagalvokime, ___
yra išleistų mokslinių knygų. 
Taigi, draugai, ar neverta pri
gulėti prie tos garbingos 
draugijos. Jeigu verta, tai 
mūsų 68-ta kuopa priima na
rius ir po vajui.

Mes, senesni nariai, ne dėl 
savo naudos jumis prašom 
įstoti į Literatūros Draugiją, 
bet dėl jūsų. Mes ačiuojame 
tiem draugam, kurie mus pri
kalbino prie tos svarbios or
ganizacijos. Mes dabar gali
me pilnai matyti pasaulį, ma
tyti tą išnaudojimą, tą legalę 
apgavystę, kurią viešpačiai 
veda per savo įstatymus. 
Taigi, dar s£kį, draugai, Sto
kite į Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugiją.

68 Kp. Raštininkas.

Philadelphia, Pa.—United 
Cigarų Krautuvių streikie- 
riai per pietus sueina į 

j Whelan vaistinę; pasiima 
kavos'puoduką arba kokį 
menką užkandį; ir taip po 
kelias valandas užima visas 
vietas, kad tikrieji kostu- 
meriai turi eit valgyt kitur.

Tuom naujos rūšies “sė
dėjimo streiku” tarnautojai 
cigarų krautuvių protestuo
ja prieš tabako produktų 
pardavinėjimą Whelan vais
tinėje.

Budapest, Vengrija.—At
važiavo į Vengrijos sostinę 
Budapeštą Italijos karalius 
Viktoras Emanuelis su sa
vo pačia Elena ir dukteria 
Marija. Fašistinė Vengrų 
valdžia iškilmingiausiai juos 
pasitiko ir priėmė.

Vengrų valdžia verstinai 
liepė gyventojams pirkti 
Vengrijos ir Italijos vėlia
vas ir iškelti jąsias ant na
mų. Daugelis buvo išvary
ta į gatvę sveikint karališ
kus svečius, su kuriais buvo 
ir Mussolinio žentas, užsie
ninis Italijos ministeris gra
fas Ciano. Per tirštą 300,- 
000 publikos susigrūdimą 54 
asmenys buvo sužeisti, pa-

ŽIŪRĖKITE!

Išlaukinis Užval
kalas iš “Cello- 
l)hane”Atsidaro iš 

APAČIOS

ŽIŪRĖKITE!
Apatinis Užval
kalas iš “Celloj 
phane”Atsidaro iš 

VIRŠAUS
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vėjingai suspausti bei su
trempti.

Italijos karaliaus atvyki
mas į Vengriją yra taiko
mas dar labiau sustiprint

politinius ir karinius ryšius 
tarp tų dviejų šalių.

LYGIOS TEISĖS SALIŪ- 
NUOSE MOTERIMS SU 

VYRAIS

Utica, N. Y.—Vyriausias 
alkoholio k o n t roliuotojas 
New Yorko valstijoj, kapi
tonas J. B. Judson sako, kad 
moterys turi lygią teisę su 
vyrais gerti prie “barų” sto
vėdamos ar sėdėdamos, sa- 
liūnuose ir viešbučiuose.

ZlwokLodrwek!M®hometony Riaušės Indijoj
Lucknow, Indija.— Susi

kirtimuose tarp Aga Khan 
ir Sunnis mahometonų sek
tų vienas asmuo tapo už
muštas ir 30 sužeista. Riau
šės prasidėjo iš to, jog neži
nia kas įsibriovė į mahome
tonų bažnyčią ir degino jų 
šventraštį Koraną.

Čech o Slovakijoj suimta 
109 naziai už hitleriškus 
sveikinimus, kurie uždraus
ti toj šalyj.

Mexicali, Mexico. — Šio 
apskr. Darbininkų Federa
cija grūmoja paskelbt vi
suotiną streiką, jeigu val
džia nesugrąžins žmonėms 
29,000 akrų žemės, kuri bu
vo konfiskuota (valdiškai 
atiinta) iš smulkių valstie-

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OEp 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433S

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 Į 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

m-H at 184 w-54th street
EVONNE, N. J.

jaujai įrengtas kabaretas
8-az.auslas visoje

PROGRAMA kas VAKARĄ

Dainuoja žymūs talentai 

penkių kavalkų orkestrą 
Kas vakarą griežia šokiams

VARPO KEPTUVĖ
GYDOMA 

SL J VYRŲ IR 
moterų

> ' M KRONIŠKOS

ligos
Patenkinančios ir Greitos 

Pasekmes
Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Heniorroidai 
ar kiti M^ėšlažarnes bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir

* Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokių ligą, 
kurios * jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI

IR PASITIKIMAI \

Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien
Sekmadieninis 9 A. M. iki 3 P. M.

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P ar e m Yra Skaniausi.

Savininkai šios Įstaigos Yra

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
ia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
__ 8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

HkI

ŲŲ-
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

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

Siunčiame duonų per paštą į kitus miesttis/ specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj it kainas.

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street , N-

Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Jaunimas Rengiasi 

Taikos Dienai
Am. Prieškarines - Priešfa- 

šistinės Lygos Jaunimo Sekci
ja smarkiai darbuojasi, kad 
šiemetine Atminimų Diena 
taptų tikrai minėtina Jaunimo 
Taikos Diena.

Šiemet Jaunimo Taikos Die
na bus apvaikščiojama milži
niška pramoga Randall Island. 
Ją rengia bendrai visa eilė 
jaunimo organizacijų, kurių 
kiekviena darbuojasi tos pra
mogos sėkmingumui. Lyga tu
rės eilę mitingų ir paradų 
įvairiose miesto dalyse, taipgi 
išleido tūkstančius lapelių gar
sinimui pramogos.

Balsavimai 3rd Avenue 
Linijos 4 Birželio

Galop ir 3rd Avenue linijos 
darbininkai išgavo teisę bal
suot už pasirinkimą unijos. Jie 
senai norėjo tą padaryt, bet 
jų prie to neprileido. Dabar, 
visų kitų IRT linijų darbinin
kams (net 92 nuošimčiams) 
pasisakius balsavimuose už 
Transporto Darbininkų Uniją, 
ir ant 3rd Avė. linijos greit 
pavyko išgaut balsavimus. Jie 
bus 4 birželio, 244th Field Ar
tillery Armorėj, Kingsbridge 
Rd. ir Jerome Ave., Bronx. 
Ant baloto bus trys unijos.

Olga ir Pranas Reinhardtai
Dienraščio “Laisvės” vy

riausias redaktorius d. Mizara, 
negalėdamas pats dalyvauti 
Olgos ir Prano Reinhardtų ju- 
bilėjiniam pokilyj, pasiūlė 
man tą garbingą progą.

Mielai ją priėmiau.
Pereito šeštadienio vakare 

nusidaviau Liet. Am. Piliėčitj 
Kliubo patalpon, kur gerb. ju- 
bilijantai turėjo savo 25-kių 
metų ženybinio gyvenimo su
kakties minėjimą.

žemutinė kliubo salė buvo 
jau pilnoka. Tai buvo jubilė- 
jantų draugai ii’ artimieji.

Estradoje tinkamai papuoš
tas stalas kaž-ko laukė .. .

“Ateina,” pratarė į mane 
prūsų lietuvių tarme inteligen
tiškas asmuo.

Visi sustojome.
Kas ėjo ? Draugai Olga ir 

Pranas Reinhardtai. Pranas 
buvo pilkoje gardiroboje. Jo 
Jo žmonelė dar pilkesnėje— 
abu apkaišyti gėlėmis.

Jubilijantams einant ir sė
dant už stalo, muzikantai gro
jo tam tikrą maršą. Po maršo 
buvau pakviestas kalbėti aš. 
Kip kalbėjau ne man spręs
ti.. . .

Jo mano kalbai muzikantai 
užgriežė “Internacionalą.” Ju- 
bilijantai ir svečiai saliutavo 
šį darbininkų himną sustoję ir 
sugniaužę kumštis. •

Po to sekė rūpestingai pri
rengta vakarienė, kuria, ma
nau, visi buvo patenkinti. 
Tarpe patarnautojų prie sta
lų buvo ir jubilijantų sūnus 
Adolfas.

Kas d. Adolfas? -Jis—artis
tas piešėjas, kuris dažnai pa
sirodo savo įdomiais peiza
žais žurnale “The -New Mas
ses.”

Vaišingumo pavyzdžiu buvo 
jubilijantų piršlė-svočia d. Lui
sa Klimienė; piršliu—Juozas 
Čėsna.

Svečių buvo virš 100.
Apatinėje svetainėje pąsi- 

rodžius per mažai erdvės—ju- 
bilijantai pakvietė svečius, di- 
džiulėn svetainėn.

Linksmintasi iki po 12-tai 
nakties.

“L.” Rep. B.

Unija Skundžia Kompanijas
United Electric and Radio 

Workers Unija kaltina Eagle 
Electric Manufacturing Co. 
sulaužyme Wagnerio Akto. 
Tos komp. darbininkai strei
kuoja už unijistų teises.

Taip- pat padaryta toks pat 
skundas prieš Bell Telephone 
Laboratories, kuri atsisako 
įanaikint kompanišką uniją.

Teis Italu Bedarbiu Vadą
Antradienį bus teisiamas 

East Side italų bedarbių vadas 
Frank Caron e. Jis kaltinamas

Telefonas: Humboldt 2-7964

Brooklyne Bus Ispanijos 
Rėmimo Mitingas

Masinis mitingas rėmimui 
kovotojų už demokratiją Is
panijoj bus šį penktadienį, 28 
gegužės, Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave. Prieš mitin
gą bus paradas. Mitinge bus 
puiki masinė programa ir žy
mūs kalbėtojai. Rengia Deut
sches Arbeiter Klub, kuris tu
ri 40 grupių Brooklyne. Įžan
ga nemokamai.

Didžiulė Demonstracija Už 
Tęsimą WPA Darbą—Už 

Boileau Bilią
Dvidešimt penki tūkstan

čiai Works Progress Adminis
tracijos (WPA) darbininkų 
susirinko į masinę demonstra
ciją pereitą šeštadienį. Ji šau
kta bendrai Miesto Projektų 
Tarybos ir Darbininkų . Susi
vienijimo protestui prieš kėsi
nimąsi nukapot WPA pasky
ras ir reikalauti, kad būtų pri
imtas Boileau Bilius, kuris siū
lo skirti 3 bilionus dolerių 
WPA darbams.

Prieš prasidėsiant demon
stracijai buvo masinis pikie- 
tas prie miesto WPA centrali- 
nės raštinės, 70 Columbus 
Circle, kur 15,000 darbinin
kų pikietavo per su virš 2 va
landas laiko.

Demonstracijoj, Columbus 
Circle, kalbėjo du kongresma- 
nai, Henry G. Teigan, Farme- 
rių-Darbo Partijos iš Minneso- 
tos, ir Robert G. Allen, demo
kratas iš Pennsylvanijos. Mi
nia entuziastiškai sveikino jo 
pasisakymą, kad jis balsavo 
už Boileau Bilių. Jis sakė: “Aš 
nesakau, kad valdžia skolinga 
kam nors pragyvenimą, bet 
valdžia turi žiūrėt, kad kiek
vienas žmogus turėtų progą 
užsidirbt pragyvenimą.

Teigan savo prakalboj ata
kavo Tammany Hall, nurody
damas, kad didžiuma New 
Yorko kongresmanų balsavo 
prieš Boileau Bilių. Sveikinda
mas newyorkiecius už įsteigi
mą Amerikos Darbo Partijos, 
jisai ragino nedaleisti Tam
many sugrįžt galion, sakyda
mas :

“Sustiprinkite save geroj 
politinėj partijoj ir nenukapos 
jums pašalpą.”

Kitais kalbėtojai demon
stracijoj buvo Willis Morgan 
nuo Miesto Projektų Tarybos, 
Richard Solomonick nuo Am. 
Prieškarinės _ Priešfašistinės 
Lygos, Laura Liebman nuo 
WPA Mokytojų Unijos, Mrs. 
Frankie Duty negrė Darb. Su
sivienijimo organizatorė Har
leme, Joseph Gilbert, James 
Buckley ir L D. Jaques nuo 
nelavintų ir lavintu WPA dar
bininkų organizacijų.

Demonstrantai vienbalsiai 
pasisakė už “stapičių” WPA 
Projektuose šį ketvirtadienį. 
Taipgi užgirta referendumas, 
kuris reikalauja trijų dienų 
“stapičiaus” ir maršavimo į 
Washingtoną, taipgi generalio 
streiko.

London Shoe Krautuvių 
Darb. Streikuoja

Ligoninės Neaprūpina 
Biednuomenę

Lankėsi Brooklyne
Pereitos savaitės gale lan

kėsi Brooklyne wilkesbarrietis 
Juozas Visockis. Jis yra uolus 
“Laisvės” rėmėjas ir jos ben
dradarbis.

Taipgi čia laikėsi iš Anso
nia, Conn. d. Pranas Dilaitis, 
kuris svečiavosi pas Praną 
Davis, žinomą brooklyniečiams 
dekoratorių, gyvenantį 25 

! Stagg Street, Brooklyne.
Drg. Pranas Dilaitis yra 

“Laisvės” skaitytojas.
“L.” Rep.

Važinėja Veltui

Streikuojanti IRT linijos bu- 
sų draiveriai panaudojo kelias 
dešimtis privatiškų automobi
lių, kuriais peryežiojo veltui 
keleivius tarp Bronx ir Tib
betts Brook Parko. Bosai ne
bežino, ką daryt. Jie buvo pa
sirengę šaukt, kad “streikas 
kenkia publikai,” bet streikie- 
riai tą brangų sakinį atėmė.

Minėtų krautuvių apavų 
pardavinėtojai 20 d. gegužės 
paskelbė streiką visose tos 
kompanijos krautuvėse. Reika
lauja pripažinimo unijos, su
tvarkyti darbo laiką ir mokes
tį pagal unijos nustatytą ska
lę. Pikietas eina kas dieną. 
Streikieriai gerame ūpe. Strei
kui vadovauja A. F. of L.

Darbininkai, malonėkite ne
pirkti tose krautuvėse, kur 
matote pikietus. Tuo būdu jūs 
padėsite darbininkams laimėti 
streiką.

Minėta kompanija turi 15 
krautuvių New Yorke.

Kaimietis.

Lietuvės Tarsis Ispanijos 
Reikalais; Išleistuvės

Kaip žinia, su 28 diena šio 
mėnesio prasidės Ispanijos sa
vaitė. Daugelis moterų ypatin
gai išreiškia daug simpatijos 
Ispanijos karo našlaičiams ir 
abelnai veikams ir moterims, 
nukentėjusiems ųuo fašistų už
puolimo Ispanijoj.

žymūs medikališki autorite
tai prirengė ir paskelbė nepa
prastą raportą, kuris parodo, 
kaip stok u o ja medikališkos 
pagelbos New Yorko biednuo- 
menei. Raportas turi 1,246 pu
slapius. Jo surinkimui vadova
vo Dr. Haven Emerson, buvęs 
New Yorko Miesto Sveikatos 
Dept. komisionierius.

Raportas paliečia įvairias 
syeikatingumo ir gydymo sri
tis. Tačiau žymią vietą užima 
parodymai, kad biednuome- 
nei neužtenka lovų,* kuomet 
tūkstančiai lovų būna tuščios 
privatiškuose ir pusiau priva- 
tiškuose kambariuose, laiko
mos paruoštos turtingesniems 
gyventojams. Tie ligonbučiai, 
tačiau, skaitomi visuomeniš
kais ir paliuosuoti nuo taksų, 
o miestavi ligonbučiai tankiai 
negali priimti visus biednus li
gonius dėl neturėjimo lovų.

Raportas taip pat nurodo, 
kad visa armija ligonbučių 
darbininkų — 41,000 — dir
ba už apgailėtinai menką al
gą.

“įkandęs policistą” laike be
darbių demonstracijos už pa
šalpą ir WPA darbus. Teisė
jas siūlė jį paliuosuoti, jei jis 
nieko bendro nebeturėsiąs su 
Darbininkų Susivienijimo va
dovybe. Carone atsakė, kad 
jis “nepirks sau laisvės.”

Tačiau bedarbiai mano, kad 
jis turi liktis vadu, kaip bu
vęs, ir taip pat turi būt išlais
vintas. Dėlto jie rengiasi per
pildyti teismabutį. O pilnas 
teisrriabutis teisiamojo šalinin
kų stebėtinai gerai veikia į 
teisėjus, kurie linkę rast kal
tais darbininkus vien tik už 
tai, kad jie kovingi.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

DR. J. J. KASKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

! IKS?- SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
I

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 it turkiškas garinis kambarys, didelis prū 
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Visos norinčios pagelbėti Is

panijai sueikite šį ketvirtadie
nį, 27 gegužės, į ALDLD Mo
terų 81-mos kuopos susirinki
mą, kur bus svarstoma, kaip 
mes, lietuvės moterys atžymė
sime Ispanijos savaitę. Susirin
kimas bus 8 vai. vakaro, “Lai
svės” Salėj. '

Kita susirinkimo speciale 
ypatybe bus kuopos sekretorei 
d. J. Stankaitienei palinkėji
mas laimingos kelionės. Ji 29 
šio mėn. išvyksta Lietuvon ap
lankyti saviškius. Nare.

Neduoda Unijinių Knygelių
Eiliniai nariai per kovą iš

gavo iš Skrybėlinių Unijos 24- 
to Lokalo viršininkų 34 mote
rim narines unijos knygeles, 
tačiau kita tiek dar likosi.su 
laikinomis knygelėmis.

Laikinos knygelės buvo iš
duotos kada Lok al as 43 susi
liejo su Lokalu 24. Lokalo 43- 
čio nariai buvo priešingi vieni
jimo bučiams ir už tai jų nu
baudimui išduota laikinos kny
gelės. Pastaruoju laiku kovin
gi eiliniai nariai buvo pradėję 
stiprų veikimą už pastovias 
knygeles diskriminuotoms na
rėms, buvo net viešas teismas, 
kurio “džiūrę” sudarė įvairių 
pažiūrų žmonės.

Nestebėtina, kad knygelių 
išdavimo klausimu sušauktame 
unijos" susirinkime pereitą ke
tvirtadienį unijos viršininkas 
I. H. Goldberg šaukė, kad “li
beralai, demokratai ir socialis
tai kišasi į mūs unijos reika
lus, o komunistai kursto mer
ginas, turinčias laikinas, jieš- 
koti pastovių knygelių.”

Tragiškos Mirtys
Iššoko ar iškrįto nuo 19 au

kšto Kenmore Hall Viešbučio 
Mrs. Hanna M.' Shurtless, iš 
San Francisco, ir ant vietos 
užsimušė.

John Murphy, 60 m., 188 
W. 102nd St., New Yorke, iš
šoko'pro langą iš savo apart- 
mento penktam aukšte. Užsi
mušė. Jis ilgai buvęs be darbo.

Mrs. T. Hennessy, 60 m., 
šoko po traukiniu, bet traukinį 
sulaikius išliko gyva.

Negražiai Niekina Bedarbius

Vėsula Padarė Žalos
Ūmai užėjusi vėsula New 

Yorke sekmadienį paskandino | 
porą žmonių mažais laivukais 
plaukiojusių Hudson upe ir 
šešiolika kitų išmaudė neno
romis, apversdama laivukus. 
Kai kurie patys išplaukė į 
,kraštą, kiti išgelbėta liuosno- 
rių gyvybės gelbėtojų ir poli
cijos.

Mieste išvartyta nemažai 
medžių. Vėsula tęsėsi tik ke
lias minutes.

Policijai vejant tapo mirti
nai pašautas Joseph Fea, 22 
metų, 36-51 28th St., Astoria. 
Jį pamatę užpuolus mušti ma
šinoj sėdintį negrą Caskell.

’ SUSIRTNKIMAf ~
PARENGIMŲ SĄRYŠIO 

SUSIRINKIMAS
Šį ketvirtadieni, gegužes 20 d., 

“Laisves” patalpoje įvyks Parengi
mų Sąryšio mėnesinis susirinkimas.

Labai svarbu visiems organizacijų 
atstovams dalyvaut, nes yra labai 
daug svarbiu reikalų. — Komitetas.

(123-125)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA gražus kambarys 

su valgių, ar be valgio. Geram žmo
gui gera vieta. Kam reikalinga pra
šau kreiptis: P. A. 238 Avenue B 
(50th St.), Bayonne, N. J.

(118-124)____ ._ __ ___ _ _______ _ ____ _*

Valgykite Medų
“Laisve’' tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

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

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

Penktadienį atėjo mūs ša- 
pon jaunas, inteligentiškai at
rodantis vyras ir paprašė pas 
bosą darbo prie siuvimo. Bo
sas atsakė darbo neturįs, ta- 
čiąu pastebėjęs jaunuolio veik 
maldaujančią išvaizdą — pa
siūlė dolerį. Jaunuolis pasa
kęs: “Ne ubagauti atėjau,” 
apsigrįžo ir iš^jo.

O randasi dar tokių, kurie 
pamėgdžiodami Hearstą sa
ko, būk dabar nesą tikrų be
darbių. Taip kalbėdami pade
da Hearstui. Mačiau.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 1
(JALINSKAS) I

LIETUVIS GRABORIUS į
Suteikiam Garbingas Lai- 1

1 • . vdotuves nepaisant kfcatų.
Turini puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermemi pietą, i 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.

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

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI
CINALPrieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

/ i
* Tel. Stagg 2-0783 ( NOTARY
| Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
’ (LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
i BALZAMUOTOJAS
> Patarnauju visiems be skirtu- 
S mo. Parsamdau automobilius 
< kiekvienam reikale. Kainos 
t žemos.
i Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. Į

I Namas tas pats, tiktai miesto 
■i patvarkymu pamainytas nume- 
i ris buvusio 107 Union Avenue, 
r

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

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61tl

—......... .  „ ....... .... ........ —

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio ir 
x 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 daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

Stanley Masiulio {staiga Yra 
518^GrandSt. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

HERBS
IN

1 BOX
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
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite Šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
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
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parom, krikStynom ir kitokiem 

reikalam 
i 

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

A. J. BUKENAS 
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service 
436 E. Girard Avenue 

PHILADELPHIA, PA.
Didelė Įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių 
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

FW M M M |VI IVIĮĮUĮIIUI HM MIWIOIĮĮUĮIMM M M ** M M M M **

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

S
S Niriiūdimo 'valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

likosi.su



