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London.— Atsistatydinus 
Anglijos ministerial pirmi
ninkui Stanley Baldwinui, 
jo vietą geg. 28 d. užėmė 
Neville Chamberlain, buvęs 
pinigyno kancleris Baldwi- 
no kabinete.
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tus amžiaus, yra didžponių 
“torių” partijos žmogus, tū
lais atžvilgiais senoviškes- 
nis konservatas už patį 
Baldwiną.

Chamberlaino suorgani
zuotas ministerių kabinetas 
susideda iš tų pačių asme
nų, kaip ir Baldwino kabi
netas, tik tūli ministerial 
perkelti iš vienos ministeri
jos į kitą.

Užsieniniu ministerių lie
kasi tas pats Anthony Ed
en. Samuel Hoare perkel
tas iš karo laivyno ministe
rijos j vidaus reikalų minis
teriją, o laivyno ministerių 
tapo Alfred Duff Cooper. 
Karo ministeris—L. H. Be- 
lisha, oro laivyno ministeris 
—Swinton, ir t. t.

Žymieji buvusios Baldwi
no valdžios punktai — tai 
nusileidimas M u s s o linini 
Ethiopijoj, palankumas Is
panijos fašistams prieš liau
dies valdžią, griežtas nusi
statymas prieš buvusio ka
raliaus Edwardo norą apsi- 
pačiuoti su amerikiete per- 
siskyrėle Simpsoniene ir ke
leriopai pasmarkintas Ang
lijos ginklavimas, besiren
giant prie naujo imperialis
tinio karo.

Numatoma, kad Neville 
Chamberlaino valdžia bus 
imperialistiniai dar veikles
nė.

Pasitraukusiam iš val
džios Baldwinui karalius 
Jurgis šeštas suteikė “earl” 
(barono) ponišką titulą.

Meksikos Katalikų Sėdėjimo 
Streikai Bažnyčiose

Nogales, Mexico.— Perei
tos savaitės gale čia demon
stravo 5,000 katalikų; at- 
maršavo prie katedralės 
bažnyčios, kuri buvo jau ke
li metai užrakinta pagal 
valdžios įsakymą; atplėšė 
bažnyčios spynas ir suėjo 
vidun. Paskui dauguma iš
ėjo laukan, bet šimtas pasi
liko viduj. Jie veda “sėdėji
mo streiką” ir tol gyvensią 
bažnyčioj, kol valdžia lega
liai leis ją atidaryt viešoms 
pamaldoms.

Parapijonai prinešė savo 
“streikieriams” maisto, pa
talinių ir kitokių reikmenų.

Panašius veiksmus dėlei 
bažnyčių atidarymo katali
kai padarė ir kituose mies
tuose Sonoros valstijoj.

Reikalauja Neleist Kapitalis
tam Išsisukt nuo Taksų

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas reikalauja, 
kad kongresas taip pataisy
tų įstatymus taksų mokėji
mo valdžiai, kad didieji ka
pitalistai negalėtų nuo jų 
išsisukti (kaip kad pernai ir 
šiemet išsisukai Morganai, 
DuPontai, Raskobai ir kiti 
didieji pelnagrobiai.)

SOVIETŲ LAKŪNAI 
ŠIAURĖS POLIUJ IšMIE- 

RAVO JŪROS GELMĘ 
Maskva.—Sovietų moksli

ninkai ir lakūnai šiaurės 
poliuje išmieravo jūrų gel
mę po ledu ir surado pustre
čios mylios gilumos.

Ketvirtas lėktuvas, Ma- 
zuruko vairuojamas, randa
si už 25 mylių nuo poliaus. 
Pasirodo, kad jis savo radio 
gali susikalbėti su daug to
lesnėmis vietomis, bet nepa
siekia poliaus, kur daug 
skirtingiau veikia oro elek
tra.

no POLICIJA NUŠOVĖ 4 STREIKIER1US
HITLERIS IR MUSSOLINIS GRŪMOJA ATVIRU KARU ISPANIJAI Už GYNIMĄSI NUO JŲ KARO LAIVU

“VELNIŠKA” MUSSOLINIO LAKŪNŲ PADARY
TA ŽODYNE VALENCIJOJE, KAIP SAKO AME
RIKOS SOCIALISTŲ VADAS NORMAN THOMAS

Ispanijos Lėktuvai Bombomis Padegė Na- 
ziy Karo Laivą, Bombardavusį Tuos Lėk

tuvus; 23 Naziai Užmušti, 83 Sužeisti
Roma, geg. 31.—Mussoli- 

nis rengiasi išvien su Hit
leriu daryt atvirus, griežtus 
karo žingsnius prieš Ispani
jos respubliką, kaip prane
ša fašistinis korespondentas 
Arnaldo Cortesi. Tai būsią 
keršto žingsniai dėl to, 
kad Ispanijos lėktuvai per
eitos savaitės p r a d ž i o je 
bombardavę Italijos kai;o 
laivą, o praeitą šeštadienį 
Ispanijos liaudies lakūnai 
bombomis sužeidė Vokieti
jos karo laivą “Deutsch
land,” užmušdami 23 nazių 
jūreivius ir sužeisdami 83 
“Deutschland” įgulos na
rius, ispaniškuose vandeny
se.

Berlin, geg. 31. — Hitleris 
ant greitųjų sušaukė savo 
ministerių posėdį nuspręst, 
kokiais veiksmais atsakyt 
Ispanijos respublikai už tai, 
kad jos lėktuvai bombarda
vo Vokietijos karo laivą 
“Deutschland” prieplaukoje 
Iviza, vienos iš Balearic Sa
lų, priklausančiu Ispanijai. 
—Iviza dabar sukilėlių faši
stų rankose.

London. — Manoma, kad 
Hitleris ir Mussolinis tiktai 
praneš tarptautinei nesiki
šimo komisijai, kad jie pa
tys apsidirbs su Ispanijos 
respublika, ir darys prieš 
ją tokius karo žygius, kokie 
jiems patiks.

Valencija, Ispanija.—Vo
kietijos karą laivas “Deuts
chland” savo priešlėktuvinė
mis kanuolemis atakavo Is
panijos respublikos lėktu
vus, lekiančius virš Iviza 
salos pakraščio. Tik tada 
respublikiečiai lakūnai pa
leido 12 bombų ant to nazių 
karo laivo. Keturios bom
bos pataikė j laivą ir užde
gė jįjį.

“Deutschland, b o m b ar- 
duodamas respublikos lėk
tuvus. pasielgė sauvališkai, 
provokatoriškai laužydamas 
tarptautinės nesikišimo ko
misijos nutarimą. “Deutsch
land” taipgi sulaužė bespu- 
siškumo sutartį, apsistoda
mas ispaniškos salos Iviza 
prieplaukoj. Ta sutartis, 
kurią pasirašė ir Hitleris, 
uždraudžia “pi kietuo j au
tiems” svetimų šalių lai
vams priplaukt arčiau kaip 
už 10 mylių nuo Ispanijos 
arba jos salų. Antra, tai ši 
sutartiš pavedė Francijos 
karo laivams pikietuot Ba
learic salas, tarp kurių yra 
ir Iviza, o ne Vokietijai ar 
Italijai.

Be to, Mussolinio ir Hit
lerio karo laivai jau senai 
slankioja tik už trejeto my
lių nuo Ispanijos pakraščio, 
taipgi laužydami nutarimą 
tarptautinės nesikišimo ko
misijos.

Be to, Italijos ir Vokieti
jos karo laivai jau ne kartą 
padėjo gen. Franco fašis
tams bombarduot Ispanijos 
pakraštinius miestus.

NAZIŲ LĖKTUVAI UŽ
MUŠĖ 70 ŽMONIŲ BAR- 
CELONOJ, SUŽEIDĖ 100

Barcelona, Ispanija.—Sep
tyni nazių lėktuvų prieš 
švintant užpuolė bombar- 

| duot šį svarbiausią Ispani
jos pramonės miestą ir prie
plauką. Bombomis užmušė, 
sudraskė 70 bemiegančių 
žmonių ir daugiau kaip 
šimtą sužeidė. Sunaikino 
kelis didelius apartmenti- 
nius namus; bombardavo ir 
priemiesčius ir kaimus. Res
publikiečiai, š a u d y d a mi 
priešlėktuvinėmis kanuolė- 
mis sužeidė vieną lėktuvą, 
bet jis dar šiaip taip pabė
go.

Nazių ar Italų Submarinas 
Nuskandino Ispanijos 

Keleivinį Laivą

Barce lona, Ispanija. — 
Respublikiečių valdžia spė
ja, kad tai Vokietijos ar 
Italijos, submarinas dviem 
torpedomis nuskandino Is
panijos keleivinį laivą “Ciu-. 
dad de Barcelona,” 3,496 to
nų įtalipos. Jis nuskandin
tas už 37 mylių nuo Ispani
jos pakraščio.

SHENANDOAH .MAINIER1AI 
SUGRĮŽO DARBAN

Shenandoah, Pa.—Po 20 
dienų streiko, pagaliaus, 
Philadelphia and Reading 
anglies kompanijos mainie- 
riai sugrįžo darban gegužės 
26 d.

Pasidėkavojant L e w i so 
specialei komisijai, viskas 
atiduota išspręst “Concilia
tion Board’ui,” tai yra, tai
kymo tarybai; bet jeigu tai
kytojai per dvi dienas neiš
spręs klausimo, tai mainie- 
riai vėl nustoja dirbę.

Jeigu Conciliation Board 
apkaltintų mainierius už šį 
streiką, tada būtų reikalau
jama. kad Lewis šauktų ge- 
neralį kietosios anglies mai- 
nierių streiką. Su šiuo pla
nu ir Lewiso komisija pil
nai sutiko. — D. K.

LĖKTUVŲ NELAIMĖSE 
ŽUVO 12

London. — Bemanevruo- 
jant Anglijos karo lėktu
vams Imperijos Orlaivyno 
Dienoj, sudužo daugiau 
kaip tuzinas lėktuvų, su ku
riais žuvo 12 žmonių.

0

Valencia, Ispanija. — As
sociated Press žiniomis, 
penki Italijos lėktuvai, nak
tį užklupdami Valencija, 
bombomis užmušė 200 be
miegančių žmonių. Bombų 
sproginiai išnešė į gatves 
daugį sudraskytų žmonių 
kūnų.

Mussolinio b o m bininkai 
sunaikino bent 50^namų; 
apdaužė ir Raudonojo Kry
žiaus ligoninę, nors ji bu
vo paženklinta milžiniškų 
raudonu kryžium išmaliavo- 
tu ant stogo. Juodmarški- 
niai lakūnai taipgi padarė 
gaisrus keliose miesto da
lyse.
Bombos Arti Amerikos So
cialisto Norman Thomaso 

Buveinės
Trys bombos sprogo tik 

už kelių šimtų pėdų nuo 
viešbučio, kur buvo apsisto
jęs Amerikos socialistų va
das Norman Thomas. Jis 
naktiniuose drabužiuose iš
bėgo iš lovos į gatvę.

Bombos apskaldė ir na
mą, kur randasi Jungtinių

Nazių Propagandos Ministerių Goebbelso 
Riksmai prieš Krikščionių Bažnyčias

Berlin. — Nazių propa
gandos ministeris J. Goeb
bels labai kerštingai “atsa
kė” Chicagos kardinolui 
Mundelein’ui, Savo kalboj 
20,000 nazių susirinkime ir 
sykiu per radio Goebbels 
tvirtino, kad, girdi, “tūks
tančiai ant tūkstančių” ka
talikų kunigų ir vienuolių, 
vieni su kitais “sodomiškai” 
paleistuvaują ir • žaginą 
abiejų lyčių vaikus, paves
tus jiems auklėti. Todėl ir 
toliau būsią “dvasiški ištvir
kėliai” teisiami be pasigai
lėjimo pagal nazių įstaty
mus.

u Tuo pačiu pradėjimu Go
ebbels atakavo katalikų ir 
protestonų bažnyčias, kad 
jos priešinasi Hitlerio val
džiai ir tuom “skaldo vokie
čių tautos vienybę.”

Katalikų ir protestonų 
kunigų pranešimus užsieni
nei spaudai apie jų bažny
čių persekiojimus iš nazių 
pusės Goebbels apšaukė “ti
kra savo šalies išdavyste.”

Goebbels’ui p r i tardami, 
susirinkę naziai rėkė: “Ša
lin išdavikus! Iškart juos!” 
Daugelis numato, kad Hit
leris rengiasi užgrobt vie
nuolynų ir bažnyčių turtus.

Kardinolas M u n d elein, 
kaip žinoma, sakė, Jog na
ziai tyčia sugalvoja lytiš
kus kunigų ir vienuolių iš- 

— H

Valstijų konsulatas, bet 
konsulas K. Wells nesužeis
tas. Viena bomba suardė 
Paraguayans r e s p ublikos 
konsulatą ir užmušė septy
nis jame buvusius asmenis.

Valencia yra laikina Ispa
nijos respublikos sostinė. 
Čia nuo 1936 m. lapkričio 7 
d. persikraustė ministerių 
kabinetas iš Madrido. Va
lencia yra 350,000 gyventojų 
miestas už 190 mylių į pietų 
rytus nuo Madrido. Valenci- 
joj yra gera prieplauka ir. 
daug fabrikų, ypač šilko, 
tabako ir indų.

Šį Mussolinio lakūnų žy
gį Norman Thomas vadina 
“velnišku” žmogžudišku už
puolimu. Apie tai jis asme
niškai žada raportuot pre
zidentui Rooseveltui. Kai 
sugrįšiąs Amerikon , Nor
man Thomas reikalausiąs, 
kad Jungtinės Valstijos už
imtų stipresnę poziciją prieš 
“ Vokieti j os-Itali jos karą, 
vedamą prieš Ispanijos mo
teris' ir vaikus.” Jis taipo 
pat ketina reikalaut dides
nės amerikiečių pagelbos Is
panijos respublikai.

gverimus, sudaro žulikiškus 
sąmokslus prieš dvasiškius 
ir paskui neva už tai teisia. 
Kardinolas stebėjosi, kaip 
inteligentiški Vokietijos gy
ventojai gali pasiduot tokiai 
žiauriai diktatūrai, kurią 
jiem užkrovė buvęs “aust
ras sienų popieriuotojas ir 
dargi prastas popieriuoto
jas,” Hitleris.

Philadelphiečiai Popieriuo- 
tojai Gina Savo Vardą nuo 

Hitlerio Dėmės

Philadelphia, Pa. — Sienų 
Popieriuotojų Unijos loka- 
las priėmė protesto rezoliu
ciją dėl to, kad kardinolas 
Mundelein pavadino Hitlerį 
popieriuotojum. Nors Hit- 
ris pirmiau ir popieriavo 
sienas, bet dabar jį taip va
dint tai yra įžeidimas gar
bingo popieriuotojų amato, 
sako rezoliucija, ir priduria, 
jog toks išgama kaip Hitle
ris užsitarnauja tik pakart.

PROFESIONALŲ UNIJOS 
ĮSTOJA Į CIO

Philadelphia, Pa. — Ame
rikos profesionalų darbinin
kų unijos (raštininkų ir kt.) 
savo suvažiavime nutarė 
prisidėti prie Industrinio 
Organizavimosi Komiteto 
(CIO).

Bombomis, Revolveriais Užpuolė Ramiai 
Maršavusius Plieno Streikierius; Apart 
Užmuštą 100 Sužeidė; Desėtkus Areštavo

Chicago, III. — Praeitą 
sekmadienį Chicagos polici
ja revolveriais nušovė ketu
ris streikierius Republic 
Plieno korporacijos ir sužei
dė arti šimto.

Po to policininkai sugrū
do desėtkus streikierių į po
licijos auto-vežimus ir nu
gabeno į kalėjimus. Dauge
lis sužeistų darbininkų, par
kritusių ant gatvės, taipgi 
buvo surinkta, sumesta į po
licijos vežimus ir nuvežta į 
kalėjimus.

Virš 500 policininkų buvo 
sutelkta, kad užkirstų kelią 
streikieriams maršavusiems 
prie Republic Plieno fabri
ko. Policija pirmiausiai ap
metė streikierius ašarinė
mis dujų bombomis, paskui 
paleido papliaupos šūvius iš 
revolverių. Kurie darbinin
kai nekrito nuo troškinan
čių bombų ir revolverių kul
kų, tuos policininkai įnirtu
siai daužė buožėmis ir spar
dė parpuolusius.

Tuo tarpu Republic bosų 
gengsteriai, sulipę ant fab
riko stogo, pylė šautuvų ug
nį į streikierius.

Daugelis darbininkų pa
šauta į galvą ir į nugarą. 
Peršauta galva ir vienai 
jaunai mergaitei.

Desėtkai sužeistų tapo 
nuvežta į artimiausias ligo
nines. Trisdešimt šešiems 
suteikta pirmoji medikalė 
pagelba unijos raštinėje.

Tai buvo jau antra Re
public korporacijos-policijos 
padaryta ataka prieš strei
kierius. Pirmą kruviną žy
gį policininkai padarė prieš 
streikierius pereitą penkta
dienį, revolverių šūviais ir 
buožėmis užpuldami 1,500 
darbininkų maršavusių lin
kui Republic fabriko.

Sekmadieni m o bilizuota 
policija žvėriškai šoko ant 
tvarkiai maršavusių strei
kierių, kurių eigos priekyje 
buvo nešamos dvi Amerikos 
vėliavos.

Streikieriai buvo organi
zuotai išėję iš savo susirin
kimo po num. 1113 Grenby 
Avė. ir traukė linkui Re
public fabriko. Ką tik pirm 
to jiem sakė kalbas socialis
tas veikėjas Leo Krzycki ir 
Nicholas Fontaccio, vadai 
Industrinio Organizavimosi 
Komiteto (CIO)? Pastara
sis, be kitko, užreiškė, jog 
valstijinis prokuroras Co
urtney ir Chicagos miesto 
majoras Kelley elgiasi prieš 
streikierius kaip fašistai, 
nors jie ir vadinasi “demo-. 
kratais.”"
Policijos Kraugeriškumas
Policija, pagal miesto val

džios įsakymą, veikė kaip 
žiauriausi kraugeriai. Ka

da policininkai paleido pir
muosius šūvius į darbininkų 
minią, darbininkai bėgo, bet 
policija vijosi ir vis šaudė 
juosius. Tarp pašautų yra 
ir 15 moterų.

Šimtai tūkstančių miesto 
darbininkų ir šiaip pažan
gesni gyventojai verda' pa
sipiktinimu ir apmaudu 
prieš tokį Republic korpora
cijos ir miesto policijos žvė
riškumą.

Nežiūrint policijos ir bo
sų gengsterių padarytos žu
dynės, streikieriai vis tiek 
pikietuoja Republic fabriką.

Memorial Dienoje buvo 
ruošiama milžiniškas strei
kierių ir kitų darbininkų 
protesto mitingas.

Illinois Komunistų Parti
ja šaukia visus CIO ir Dar
bo Federacijos narius ir ne
organizuotus dar bininkus 
protestuoti prieš žmogžu-. 
diškus policijos ir Republic 
korporacijos žygius.

Įvairios darbo unijos rei
kalauja, kad Roose velto val
džia tuoj patrauktų teisman; 
Chicagos policijos galvą Ali-; 
maną ir Republic korporaci
jos pirmininką T. Girderį 
kaip žmogžudžius ir laužy
tojus Darbo Santikių Įsta
tymo.—šis įstatymas duoda 
darbininkam teisę nevaržo
mai streikuoti ir pikietuoti.

ISPANIJOS BOMBA SUŽEIDĖ
ITALU KARO LAIVA

Roma. — Pranešama, kad 
Ispanijos respublikos lėktu
vai, bombarduodami fašistų 
lizdą Paima prieplaukoj, 
Majorca saloj, sužeidė vie
ną ten stovėjusį Italijos ka
ro laivą. Dėl to mussolinie- 
čiai labai susijaudinę ir šau
kia atkeršyt Ispanijos val
džiai.

Respublikos lėktuvai taip
gi numetė keturias bombas 
visai arti Vokietijos karinio1 
laivo-naikintojo “ A 1 b a t- 
ross.”

Mussolinio valdžia kužda
si su Hitlerio atstovais, kaip 
suvienytais veiksmais atsa
kyt Ispanijai už jų laivų 
bombardavimą. (Jieško at
viro karo priekabės.)

Led#'Lietas Užmušė 20
Allahabad, Indija.—Kriu- 

ša, nepaprastai didelių le
dų lietus užmušė 20 žmonių 
iš susirinkusiu į religinį 
kermošių Jageshwar mieste.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

spėja, kad šį antradienį čia 
ir artimoj New Jersey bus 
šilta, bet apsiniaukę ir bū
sią lietaus su griaustiniu.

Iii
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principas—fašizmas.” Kam rūpi kova 
prieš fašizmą, tas privalo griežtai kovoti 
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Amerikiečių Pagelba Ispanijai
North American Committeę to Aid 

Spanish Democracy (Šiaurės Amerikos 
Komitetas Ispanijos Demokratijai Gel
bėti) jau pasiuntė iš šitos šalies Ispani
jos respublikos gynėjams už virš $200,- 
000 vertės maisto ir drabužių. Be kitų 
daiktų, išsiųsta:

12,000 blėtinių konservuotos mėsos 
(corned beef).

14,400 blėtinių konservuoto pieno.
44,000 svarų šabalbonų.
250,000 svarų naudotų drabužių.
53,000 svarų naudotų avalų.
60,000 sv. “kenuoto” pieno ir maisto, 

taikomo vyriausiai vaikams.
12,000 sv. naujų drabužių, pagamintų 

unijistų darbininkų (jie tai pagamino 
veltui).

350,000 sv. miltų.
250,000 sv. įvairių kitų daiktų, įskai

tant kavą, sardinkų, žirnukų ir 1.1, ir t.t.
Kaip matome, šis komitetas atliko ne

išpasakytai didelį darbą rėmime Ispani
jos liaudies.

Greitu laiku komitetas ir vėl pasiųs 
už $4,000 vertės įvairių daiktų (dau
giausia maisto) Ispanijos vaikams.

Iš kur gi komitetas gauna pinigų? Ne
reikia nei aiškinti: tie pinigai yra sudėti 
Amerikos žmonių,—žmonių, nusistačiu
sių prieš fašizmą, už demokratiją.

Šiuo tarpu turime t. v. Ispanišką Sa
vaitę, paaukotą rinkimui aukų Ispanijos 
demokratijos gynėjų šeimoms, — žmo
noms ir vaikams.

Darbuokimės, kad surinkus juo dau
giau aukų, kad suteikus juo daugiau pa
geltos žmonėms, užpultiems fašizmo, ne- 
prieteliaus žmonių laisvės, demokratijos 
ir visos pasaulio kultūros!

Suvienyta Automobilių Darbininkų 
unija yra pasirįžusi,—nepaisant Fordo 
bestijiškų pasimojimų,—organizuoti ne
organizuotus Fordo fabrikų darbinin
kus.

Mes šimtu nuošimčių su šita unija. 
Mes padėsim jai. Mes šaukiame visus 
lietuvius darbininkus, dirbančius Fordo 
fabrikuose, solidariai stovėti su automo
bilių unija ir kovoti prieš fašistinę For
do mašiną, kuri bando neprileisti prie 
savo darbininkų unijos.

Visų Amerikos darbininkų yra vyriau
siu troškimu: suorganizuoti visus auto
mobilių pramonės darbininkus į didžiulę 
Suvienytą Automobilių Darbininkų Uni- 
ją!

Neturi Amerikos vieškeliuose pasiro
dyti nei vienas automobilius, pagamintas 
ne unijistų!

Tai bus tinkamiausias atsakymas For
dui ir jo sėbrams!

Kas Iš Vajininkų Važiuos 
Lietuvon ir Sovietų 

Sąjungon?

So. Boston, Mass, (apie 
15-ką), Philadelphijos 5-to 
ji kuopa (apie 15-ką), ir tt.

Ne Fordizmas, bet Unijizmas!
Pasamdyti automobilių karaliaus For

do mušeikos brutališkai užpuolė ant Su
vienytos Automobilių Darbininkų Unijos 
organizatorių ir juos žiauriai sumušė. 
Sumušė tuomet, kai tie organizatoriai 
dalino lapelius, raginančius Fordo dar
bininkus stoti unijon ir būti organizuo
tais.

Organizatoriai dalino lapelius, šau
kiančius darbininkus ne kelti revoliuciją, 
ne daryti kokį Fordui sabotažą, bet nau
dotis savo, kaipo Amerikos piliečių, tei
sėmis,—būti organizuotais, kad tuo būdu 
užtikrinus sau ir savo šeimoms darbą ir 
didesnį duonos šmotą.

Jie veikė sulyg tų teisių, kuriąs garan
tuoja Amerikos konstitucija; jie dirbo 
sulyg nesenai J. V. kongreso pagaminto 
Wagnerio Aktu, katrą pripažino teisėtu 
jiet aukščiausias teismas.

Taigi šituo savo brutališku žygiu For
das‘pasirodė aršiausiu organizuotų dar
bininkų priešu; jis pasirodė reakcininku, 
kokio sunku būtų kur kitur surasti.

1932 metais to paties Henrio Fordo po
licija užpuolė ant bedarbių demonstraci
jos ir nušovė penkis darbininkus.

Dabar Henrio Fordo policija užpuolė 
ant unijas organizatorių.

Rytoj ar poryt to paties nevainikuoto 
karaliaus Fordo policija yra pasirįžusi 
užpulti kiekvieną darbininką, panorėjusį 
stoti unijon ir kovoti už tas teises, ku
rias jam suteikia šito krašto įstatymai.

-Ar gali tokį bestijišką Fordo žygį 
Amerikos darbininkai ilgiau toleruoti? 
Ne, jie negali ir neprivalo!

Jų pareiga priversti “geradarį” For
dą pripažinti darbininkams teisę organi
zuotis į savo uniją—United Aūtomobile 
Workers,—kurioje jau yra keli šimtai 
tūkstančių kitų automobilių fabvikų dar
bininkų.

Teisingai paminėtos unijos preziden
tas, Homer Martin, pareiškė: “Fordizmo

Neville Chamberlain
Pereitą savaitę Didžiosios Britanijos 

ministerių pirmininko balnan įsisėdo 
naujas premjeras, Neville Chamberlain. 
Stanley Baldwin, kuris iki šiol premjėra- 
vo, ir vadovavo konservatyvų partijai, 
pasitraukė iš politiškojo gyvenimo vi
sam.

Menama, kad su šitom pamainom, es
miniai Britanijos politika mažai kuo pa
sikeis, o jei kiek ir keisis, tai dešiniąją 
kryptimi. Anglijos konservatyvai viską 
daro labai atsargiai, kad nesukėlus aud
relės savo imperijoj. Panašiai ir čia: 
jau pusė metų atgal buvo kalbėta, kad 
pakaitos būsiančios, kad Baldwinas taip, 
greit pasitrauks iš premjėrystės, kaip 
greit apkarūnavos naują karalių.

Premjerai pasikeitė, bet ministerių ka
binete pakaitų, matyti, daug nebus, o jei 
jų ir bus, tai tik asmenyse, politika pasi
liks ta pati: konservatyviškai imperialis- 
tiška.

Prof. La'ski, rašydamas savaitraštyj- 
“New Masses,” budindamas Baldwiną ir 
Chamberlain, pažymi, jog pirmasis buvo 
daug lankstesnis, apsukresnis, mokąs 
smailiau prisilaižinėti prie kitų partijų 
ir žmonių. Chamberlain — dešinesnis, 
statiškesnis, griežtesnis užsispyrėlis ir 
mažiau skaitąsis su kitų nuomonėmis. 
Jo partijos interesai jam tolygūs krašto 
interesams. Jo stačiokiškumas ir griež
tumas suteiks progos žmonėms greičiau 
įmatyti konservatyvų partijos politikos 
žalingumą plačiosioms masėms.

Tas viskas suteiks Darbo Partijai di
delę progą sustiprėti, jei ši partija mo
kės orijentuotis, jei ji supras momento 
svarbą, jei ji bus užtenkamai agresyviš- 
ka ir drąsiau gins liaudies interesus. Bet, 
atrodo, vargiai esamoji Darbo Partijos 
vadovybė apčiuops tuos šansus. Pasta
ruoju laiku Darbo Partijos vadovybė 
pramiegojo visą eilę gerų progų uždavi
niui konservatyviams smūgio. Vadovybė, 
matyti, bijosi patapti “perkairia.” Dėl
to ji lieja energiją kovodama su tais savo 
nariais, kurie stoja už sudarymą plataus 
liaudies fronto, už apvienijimą visų Di
džiosios Britanijos darbo žmonių kovai 
už geresnę buitį, prieš reakciją, prieš fa
šizmo pavojų, prieš karo pavojų.

Teks palaukti ir pamatyti, kaip Darbo 
Partijos vadovybė sugebės orijentuotis 
kovoje su torių pastatyto reakcionieriaus 
Chamberlaino politika.

Ką Naziai Myli
RUNA praneša, kad prieš tris savai

tes du Švedijos trockistai, Nerman ir 
Spohgberg, išvyko Ispanijon dalyvauti 
trockistų suvažiavime. Jie keliavo per 
nazių valdomą Vokietiją ir pasisakė va
žiuoją trockistų suvažiaviman, betgi 
juos fašistai perleido.

Na, o kai keletą kartų tūli kiti Švedi
jos piliečiai bandė važiuoti į Ispaniją 
(respublikos valdomon sritin), jie buvo 
suareštuoti ir sugrąžinti, pareiškiant 
jiems, kad jų praleidimas per Vokietiją 
“reikštų laužymą nesikišimo sutartieš.”

Tas aiškiai parodo, kieno pusėje stovi 
Vokietijos fašistai, ir, podraug, kur stovi 
trockistai.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas šiemet paskel
bė vajų už naujus jiarius 
tokį, kokio mūsų organiza
cija dar nėra turėjusi. Jis 
padarė didelių nupiginimų 
įstojantiems aplikantams jų 
įstojimo mokestyse, o jau
nuoliams špeciališkus nupi- 
ginimus;. agentams-vajinin- 
kams teikia didelius, paly
ginti, nuošimčius už kiek
vieną įrašytą į LDS narį ir, 
be to, skiria nepaprastai 
stambias pinigines dovanas.

Vyriausia mūsų dovana 
daugiausiai gavusiam naujų 
narių vajininkui—apmokė
ta kelionė Lietuvon ir So
vietų Sąjungon. Kelionė lė- 
šuos nemažai, gal $300, gal 
biskį daugiau, gal mažiau, 
—bet LDS pasirengęs ap
mokėti važiuotojui visą ke
lionę.

O jei toks va j įninkąs at
sisakytų nuo važiavimo, tai 
jis gaus pinigais $200 dova
ną.

Tokio vajininko pereiga 
gauti daugiausiai naujų į 
LDS narių per šį vajų, bet 
nemažiau 150.

Vajus už naujus narius 
parisdejo kovo men. 1 d. ir 
baigsis su pabaiga rugsėjo 
mėnesio. ?

Vajininkai gali darbuotis 
plačiu baru, kadangi jiems 
gali būti priskaityti ne tik 
tie nariai, kuriuos jis įra
šys į savo kuopą, bet ir į 
kitas kuopas, jei tik tų kuo
pų ‘ valdybos savo parašais 
pažymės, kad tie aplikantai 
buvo gauti to nario arba 
narės pasidarbavimu.

Vadinasi, kiekvienam, no
rinčiam pasidarbuoti savo 
organizacijai ir pamatyti 
pasaulį, čia didžiausia pro-

Vadinasi, Chicagos, Brook- 
lyno, Detroito, Clevelando, 
Worcesterio kuopų organi
zatoriai-vajininkai dar toli 
pasilikę nuo šitų, palyginti, 
mūsų nedidelių kuopų.

Visa eilė kuopų organiza
torių dar ir iki šiol neuž
siregistravo centre kaipo 
vajininkai. Kaip tą išaiškin
ti? "Apsileidimu? Nepaisy
mu? Pamiršimu? Sunku at
sakyti. Gal būt tose kuopose 
randasi visų paminėtų prie
žasčių po truputį. Tai blo
ga. Reikalinga tas išgyven
dinti tu o j aus.

Nei vienam mūsų vajuj 
už naujus narius Detroito 
kuopos nėra pasirodžiusios 
visu savo pasirįžimu. Det
roitas — didelė lietuvių ko
lonija. Ten randasi daug 
pažangaus elemento. Ten 
šiuo tarpu darbininkai 
smarkiai organizuojasi į 
pramonines unijas. Todėl 
šiame vajuje, mes manome, 
detroitiečiai būtinai turėtų 
imti daugiau dalyvumo ga
vime naujų narių mūsų Su
sivienijimui.

Dovanos Naujiems 
Aplikantams

Be kitų nuolaidų ir leng
vatų, LDS Centro Valdyba 
šiemet duoda naujiems ap
likantams puikią dovaną,— 
Dr. A. Petrikos knygą “Tū
li Mūsų Parazitai.” Tai pa
lengvins organizatoriams 
prieiti prie naujų aplikan- 
tų. Knyga bus dalinama na
riams sekančiuose kuopų 
susirinkimuose. Organizato
riai, eidami j ieškoti naujų 
narių, turi pasiimti šitos 
knygos ir duoti po kopiją 
jos kiekvienam, kuris išpil
do LDS nario aplikaciją

Drauge su minėta mergaite 
buvo dar dvi mažos mergaitės, 
kokių 5—6 metų, kurios irgi 
verkė. Pradėjus teirautis, kas 
buvo tas žiaurusis vyriškis, kas 
ši mergaitė ir kodėl su ja taip 
elgtasi, paaiškėjo, kad vyriškis 
—Navickas, Višinskio g. 14 nr. 
namų savininkas, o mergaitė— 
Marijona Stulgytė, gyv. Sker
dyklos gv. 14 nr. Mergaitė ją 
apgynusiems praeiviams fraiški- 
no, kad ji ir dvi kitos su ja bu
vusios mergaitės čiuožusios ce
mentiniais Navicko namo laip
teliais. Navickas supykęs, todėl 
ją taip ir sumušęs.

KAUNAS
Nutarta Sušaukti Visos Lie
tuvos Rabinų Suvažiavimą

Rabinų s-gos vykdomasis ko
mitetas nusistatė sušaukti grei
tu laiku visos Lietuvos žydų ra
binų suvažiavimą Kaune. Toks 
visos Lietuvos rabinų suvažia
vimas buvo tik 1932 m. Rabinų 
suvažiavimo tikslią datą ir dar
botvarkę nustatys Rabinų s-gos 
tarybos sesija.

KAUNAS
Natūralinis Gyventojų 

Judėjimas
Per I Ketvirtį Priaugo 

5,009 Gyventojai
Centralinio Statistikos Biuro 

duomenimis, šiemet kovo mėn. 
visoje valstybėje buvo 886 jung
tuvės, gimė 6,184 kūdikiai, mirė 
3,394 asmenys ir priaugo 2,790 
asmenų.

Iš viso per pirmuosius 3 mė
nesius šiemet buvo 5,916 jung
tuvių, gimė 15,665 kūdikiai, mi
rė 10,656 asmenys ir .priaugo 
5,009 asm. (1936 m.—5,677, 
1935 m.—3,579).

PANDĖLIS

ga.
Kas Laimės?

Praėjo arti trys mėnesiai 
vajaus. Išviso gauta virš 
200 naujų narių. Tai, paly
ginti, nedaug. Tiesa, pirmas 
mėnuo paprastai praleidžia
mas prisiruošimams ir dau
geliu kuopų esti “neužtė- 
mytas.” Menama, kad šį, 
gegužės mėnesį, bus gauta 
kur kas daugiau naujų na
rių, bet jų aplikacijos LDS 
Centran tebus susiųstos tik 
sekantį mėnesį.

Kiek jau davėsi patirti, 
kol kas mūsų didžiųjų kolo
nijų kuopos dar neišsijudino 
darban, vajininkai ten dar 
kaip reikia vajaus nepradė
jo. Daugiausiai narių iki 
šiol gavo mūsų nedidelės 
kuops: Hudson, Mass, kuo
pa (virš 20 naujų narių),

JOHN D. ROCKEFELLER,
bilionierius, išnaudotojas,, pe
reitą sekmadienį- miręs: senis.

(Seni nariai visi gauna kny
gą veltui taip jau).

Karštis—mums turi būti 
nekarštis. Į darbą visi LDS 
kuopų organizatoriai ir na
riai !

R. Mizara, 
LDS Prezidentas.

LIETUVOS ŽINIOS
KYBARTAI

1000 Žmonių Akivaizdoje 
Nukrito iš 9—10 Metrų 
Aukščio Oro Akrobatas 
Neseniai Kybartuose gastro

liavo cirkas “Roma”. Vieną va
karą, arenon išėjus dirbti oro 
akrobatams, įvyko nelaimė. Oro 
akrobatams išpildant savo nu
merį, vienas iš jų darydamas 
gražų, bet pavojingą triuką, 
staiga krito arenon iš 9—10 
metrų aukščio ir susižeidė. Nu
kritęs akrobatas tuojau iš are-x 
nos buvo išneštas, o numeris ėjo 
toliau, nukritusio vieton išėjus 
dirbti kitam akrobatui. • Nelai
mė sujaudino cirke buvusią 
publiką, kurios tą seansą buvo 
apie 1000 žmonių. Nukritęs oro 
akrobatas yra žinomas akroba
tas Žebrauskas. Nukrisdamas 
jis tik susižalojo, bet gyvybei 
pavojaus nėra. Nelaimės prie
žastis—nepatikrinimas įrankių 
prieš darbą.

ŠIAULIAI

žiaurus Turtingas Namų 
Savininkas

Gegužės 3 d. daugelis praei
vių pasipiktino tokiu vaizdu, 
matytu Višinskio ir Pagyžių 
gatvių kaihpe. Kažkoks vyriškis 
gatvės viduryje žiauriai tampė 
už plaukų 12—13 metų verkian
čią mergaitę, o kai ši, visa ap
draskyta, ėjo į šalį1 , vyriškis 
spyrė batuota koja jai į nugarą, 
kad mergaitė net susirietė iš 
skausmo.

ŠYPSENOS

Brangi Mėsa
Pandėlio, Rokiškio aps., mies

telio gyventojai labai susirūpinę 
del mėsos brangumo. Lenkiška 
dešra visur kitur kainuoja 1,40 
lt., o Pandėlyje 1,80 lt., o jos, 
100 gramų 20 et., nes smulkių 
pinigų pardavėjai neturi. Visa 
kita mėsa 20 procentų yra bran
gesnė, negu kur kitur, nors čia 
esti dideli gyvulių turgai ir gy
vuliai perkami pigiau, negu Ro
kiškyje. Gyventojai žada skųs
tis Kainų tvarkytojui, kad ir 
Pandėly būtų nustatyta normali 
mėsos kaina.

Marion, Ohio. G. E. John- 
stono vištininke katė atve
dė septynis katukus, bet ji
nai juos tik papeni ir išeina 
sau. Taigi viena višta sau
goja katukus ir puldinėja 
apie juos, lyg apie savo vai
kus.

Ir Jis Bus Nustebintas
— Jūsų žemdirbystės me- 

todos yra labai nusenę, be- 
viltinės, — tarė jaunas agri
kultūros studentas į seną 
farmerį.—Pavyzdžiui, imki
me šį vaismedį. Jis reika
lauja naujo vines priežiūros. 
Palikus jį tokiu, kaip yra, 
aš labai būsiu nustebin
tas, jei tamsta gau
si nuo jo bent 8 svarus 
obuolių.

— Ir aš būsiu nustebin
tas, jei šis medis duos man 
bent kiek obuolių. Šis medis 
— ne obelis, o grūšia.

Jaunatvės Įprotis
— Žmogaus gyvenimo bū

das labai daug rišasi su 
ankstyvais įpročiais, — kal
bėjo prelegentas auklėjimo 
tema.

— Taip, taip, sutinku su 
tamstos išvada, — sveikin
damas prelegentą tarė išdi
dus jaunuolis.— Pavyzdžiui, 
imkime mane. Kai aš užgi
miau, tai motina pasamdė 
tarnaitę, kad mane vežiotų. 
O t, ir įsiauklėjo manyje 
įprotis, kad tik pinigai te- 
praskina man kelią į pažan
gu ___________
Tiks ir Kiekvienai Galvai
— Kas gero, drauge?
— Gero? E, paskutinę 

penkinę atidaviau pačiai 
skrybėlę pirktis...

— Pirk savo pačiai skry
bėlę pats, kaip kad aš da
rau, tai nekainuos tiek 
daug.

— Ir tinka tavo pačiai, 
jei tu nuperki?

— O, brolyti, jei kuri 
skrybėlė gražiai tinka ant 
mano galvos, tai žinok — ji 
gražiai tiks ir kiekvienai 
galvai.

Sukčius
Mikas (rodydamas savo 

draugui asmenį kitoj gatvės 
pusėj):—Matai tą sukčių? 
Tai jis mane nuskriaudė ant 
40 tūkstančių dolerių.

Draugas: — Tave? Kada 
tu tiek pinigų turėjai? Kaip 
jis tatai padarė?

Mikas: — Jis neleido sa
vo dukteriai, turinčiai 40 
tūkstančių dolerių pasogos, 
tekėti už manęs.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Klausimas: Kokia pozicija 

buvo Kominterno laike Kelloggo 
Sutarties?

Atsakymas:
Imperialistai, pasirašę Kel

loggo Sutartį, garsiai šaukė: 
“Karas palaidotas ant visados”, 
“Karas daugiau negalimas!” 
Bet tuom pat kartu girdėjosi ki
ti balsai, nukreipti prieš Sovie
tų Sąjungą ir komunistus, tik
ruosius taikos palaikytojus: 
“Karas už taiką!”, “Karas prieš 
bolševizmą — civilizacijos ar
dytoją!”, “Raudonas imperializ
mas sudaro taikai pavojų!”, 
“Karas už civilizaciją prieš rau
donuosius !”

Komunistų Internacionalo šeše
tas Kongresas prasidėjo 17 d. 
rugpjūčio ir baigėsi 1 rugsėjo, 
1928 metais, čia viso pasaulio 
geriausi darbininkų atstovai 
daug laiko pašventė aptarimui 
kįro pavojaus, šeštas Kongre
sas išdirbo smulkmeniškus dės
nius kovai prieš, karą; ką dary
ti karo metu, jeigu imperialis
tai pradės jį savo tarpe, kas 
daryti, jeigu imperial, užpuls 
Sovietų Sąjungą, šis Kongresas 
pravedė aiškią liniją tarpe skir
tingų karų: imperialistinių, ko- 
lonialių, apsigynimo ir revoliu
cinių. Ir drg. E r coli, kalbėda

mas Komunistų Internacionalo 
Septintame Kongrese sakė: 
“šeštas Pasaulinis Kongresas 
1928 metais yra išdirbęs bendrą 
mūsų liniją prieš karą, ši lini
ja, kuri jau yra perėjusi per 
ugnį, palieka ir dabar mūsų 
pagrindine linija.” Reiškia, 
VI Kongr. prieškarinė linija ir 
dabar yra teisinga, nors nauji 
gyvenimo įvykiai pareikalavo 
Septinto Kongreso padaryti pa
pildymų.

šeštas Kongresas tarpe kitko 
tada sakė: “Pirmoji komunistų 
užduotis kovoj prieš imperialis
tinį karą — nutraukti kaukę, 
po priedanga kurios buržuazija 
ruošiasi karan, ir parodyti pla
čiosioms masėm tikrą dalykų 
padėtį. Tai reiškia, pirm visko, 
pačią griežčiausią politinę ir 
propagandinę kovą prieš paci
fizmą.” Taip buvo laike šešto 
Kongreso.

Dabar pacifizmas pasitraukė 
antron eilėn. Versalės, Locarno, 
Washingtono, Londond, Kellog- 
go-Briando ir kitos imperialis
tų sutartys mirė. Dabar pirmon 
vietdn išstojo atviras fašizmas, 
ruošiantis karą ir prieš jį rei
kia kovoti. Dabar jau mažiau 
buržuazija kaukiuojasi, o dau
giau veikia atvirai. < v -j*
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LETTERS OF WAR
From Our Lincoln Battalion Friends

GO-SLOW STREETCAR STRIKE IN TOKYO

My main concern at present is 
that with the realization of the large 
number of American comrades here 
preparing to fight Fascism that the 
same job is not neglected at home 
in our respective organizations. We 
are laying down our lives in Spain 
in order that our friends at home 
may live. We don’t ask for money 
for ourselves, but we ask that con
tributions be made through the pro
per channels. We are in luxury in 
comparison with our Spanish com
rades. It is they that need the 
clothes, arms and medical aid. The 
soldiers are not the only individuals 
that are suffering. The families they 
have left behind are in dire need of 
attention.

If it weren’t for the morale, I 
believe things would he very bad. 
Their faith in the eventual victory 
of democracy is amazing. How can 
a people like that be beat? Their 
slogan NO PASARAN is appro
priate. Years of subjection and ex
ploitation by the church and money
ed interests have made them bitter, a 
bitterness that is tempered by a new 
education.

All the fellows out here have used 
up all their good cigarettes, and 
nearly all would give their shirts 
for one American cigarette. Will 
you please ask readers of the “Lais
ve” “Vilnis” and “Tiesa” youth sec
tions to donate money and buy us 
cartons of cigarettes? Cigarettes are 
practically impossible to obtain here.

Just a few words from M.—and 
Co. Am writing this letter from the 
dear old “Hoosegow” in Toulouse, 
France. I expected my next letter 
to be written under very different 
circumstances, but lady luck frowned 
on me and the other guys from W—, 
so instead of reaching our desti
nation, we are wearing the seats of 
our pants in the can. Possibly you 
may have read in the newspapers 
of the arrest of 29 Americans in 
Muret, a little hick town about fif
teen miles south of Toulouse and 
approximately 75 miles from the 
Spanish border. Naturally we all 
feel greatly insulted at being so de
tained and charged with the mali- 
cions intent of being volunteers to

Lawrence Items
Mount Monadnock, we all agree 

now, is decidedly not a “blue hill!” 
Tn fact, its steep summits and slip
pery boulders have caused this per
son a number of nightmares since 
May 23. We all, happily, avoided 
being dashed to a million pieces, 
and I have survived to write down 
my impressions. The scenery was 
magnificent, the people grand, and 
the hamburgers extra special. You 
Gardner people certainly know how 
to put on a party, and it was too 
bad that that thunder storm had to 
cut it short. However, we Lawren- 
cians are already planning another 
outing of this sort for the choruses; 
we hope that the weather man will 
cooperate with us to give you as 
good a time as you gave us.

Mary Zhurba lent a Tyrolean effect 
to th^/mountain climb with her 
tinkling cow bells. Who was the per
son who needed a bath so badly that 
he dived into a mountain lake with 
his clothes on? The answer rs in the 
camera, and we hope to see the 
proofs soon.

The affair was an excellent one 
at which to initiate the new mem
bers of the Lawrence chorus—Mary 
Peredna, Adam Kiezulas, Don Lacey, 
and Al Jozak, an old and welcome 
friend. We hope that the effects of 
this installation were not so stre
nuous as to prevent these members 
from attending all our rehearsals 
which are going to start very soon 
and take place a lot more fre
quently.

Speaking of new members, our 
party on May 16 brought quite a 
few new faces to our midst. We had 
some rather exciting games of base
ball and volleyball. “Doc” Dwoske’s 
injured hand did not prevent him 
from scoring on our scrub team. 
Quite a remarkable fellow, the 
Dwoske boy. A tympanist of the 
first order, he has recently landed 
one of the leading parts in the dis
trict opera.

Turning from these very enjoyable 
outings to more serious business: 
we are planning to appear at the 
picnic in Montello on June 13. With 
our new members and a new re
pertoire, we hope to make a good 
showing in the concert. This should 
serve as a fair warning to our 
friends and rivals of Worcester, 
Montello, Gardner, Norwood, Boston, 
and Bridgewater.

“Laura from Lawrence.” 
-0-----

Barber: Hair cut?
Sap: No just change the oil.

i Spain. Of course you and I know how 
; absolutely ridiculous this charge is, 
but try and convince the French I

Each Loyalist victory saps some 
of the strength of Fascism. I sup
pose this reasoning sounds infantile 
to you, but how can I explain other
wise? In this war I am giving my 
spirit and by body for some thing I 
believe in.

Birds are bringing a new variety 
of sound—their songs somewhat 
lessening the whir of bullets. Inno
cent looking shrubs and trees are 
sporting new coats of pink, blue and 
red blossoms.

It seems spring is here for those 
of us remaining alive. I have been 
strangely moved burying the dead 
under regenerated trees. Bodies with 
hands clenched, faces blown away, 
faces expressionless becoming one 
with the land they died for. A shovel 
full or two and only memories re
main. The fields will yield richer 
fruit in a few years—and I hope it 
will be in the air of freedom and 
democracy.

How many of the Lincoln Bat
talion members will be alive when 
this war is ended? The answer to 
that question does not belong to us 
alone. You and your organization can 
help answer it. We need your aid, 
your agitation. We need assistance 
and other help, not only arms of 
war, in order to break the grip of 
fascism.

CARACAL, Rumania.—Young love 
in bloom turned out here to be the 
only key to a school-room tragedy in 
the death of 17-year-old Olympia 
Glistzulescu. Caught with love-letters 
from two young men in her school 
desk during an inspection, young 
Olympia committed suicide rather 
than face expected' expulsion from 
school and from her home.

WASHINGTON, D. C.—Courses in 
tree-planting and nursery work, 
“where boys are taught the fine 
points of the profession,” are now 
open to members of the Civilian 
Conservation Corps, Robert Fechner, 
Director, announced recently.

Montello Flashes
Chorus members who missed the 

Gardner mountain climb sure did 
miss a treat—but not a pair of 
stiff legs the next mrning.

Just mention “mountain climbing” 
again to several of the Montello 
girls and see what happens. (The 
Chorus will not pay the hospital 
bills.)

Jenny, T think the State of New 
Hampshire should have given you 
a commission for cleaning part of 
the mountain when you slid down 
about half w/iy and took the moss 
with you.

It seems the Gardner ping-nong 
set made quite a hit with the Mon
tello Chorus because we have no 
such thing in this neck of our woods.

It seems as if Pete, of Norwood, 
enjoyed the mountain climb the 
most; upon reaching the top he 
found a mud hole and sat down in 
it, making himself quite at home.

Shorty, the master mind, found 
a way to make dimes stick to his 
thumbs. (P. S. I’d like to know how 
to make half-dollars stick to my 
thumbs.)

Gardner, when you plan a moun
tain climb again we’ll be there a 
great deal quicker. Not for the 
mountain climb but to play ping-pong 
in your club room.

I’ll bet that the first thing the 
girls did when they got home was 
to weigh themselves. I bet/many of 
them were startled. That’s what you 
get for eating so many hamburgers, 
thanks to Gardner!

I wish our teacher had come to 
the mountain climb because she 
claims she made record time at the 
Blue Hills. I’ll bet she would have 
made a record here, (a record of 
rest stops).

j 
To Gardner:

Montello thanks you for a real 
wonderful time and for everything 
else. Now don’t forget that date on 
July 18th at Salisbury Beach by the 
Black Rocks.

Stooges.

I do not agree with you. But I 
will defend with my life your right 
to make the statement.

Voltaire.* * *
When there’s marriage without 

love, there’ll be love without mar
riage. Benjamin Fianklin.

* * ♦
“Sweetheart, do you want to hear 

something awful?”
i “No, Ernie, don’t sing!”

It’s none too safe to strike in Japan, so inotormen and conductors drove their trolley cars a 
snail’s pace through the streets of the capital to emphasize their demands for a wage increase. 
The resulting traffic congestion, as illustrated above, led to a 10% increase for 20,000 transpor
tation workers.

SCR1BBLINGS
Not only has Lithuania been 

sending its young sportsmen to he
rald the benefits of Fascism but 
even Italy has sent its amateur 
boxers to fight in the Golden Gloves. 
Understanding Fascist impartiality, 
this is what I expect the Popolo 

‘d’Italia to print after the bouts.
i Round One: Guido begins a ter
rific onslaught.

I Round Two: Guido batters his op- 
i ponent.
, Round Three: Guido has the op- 
I ponent against the ropes.

Round Four: Guido is about to 
, administer the K. 0. blow.

Round Five: Guido is knocked out.

Borough President Harvey has 
asked for a “rubber hose” in order to 
“go to work on ‘cm’ ”. On who? 
Why, the Communists! And pray, 
who are the Communists? After 
reading the New York American, 
this is what I find: 99% of college 
students are communists; every 
single Jew is a communist; anybody 
who is on relief is a communist; 
all the intelligent Catholics are 
communists; President Roose.velt, 
Governor Lehman, Mayor LaGuardia 
and a few other important men are 
all communist; anyone who opens 
his mouth is a communist. In fact, 
the only pure blooded Americans left 
are (hose dead colonials. But watch 
out! Jefferson and Paine were also 
communists!

Bob Vinatus, understanding the 
fact that there are few “Americans” 
left, has written a short satirical 
story of his death. You will find 
it somewhere on this page. Let us 
know what you think of it.

B. K.
----- —v--------------

The reason of suffering is ignor
ance. Teach the people the truth, and 
they shall be free.

THE STUFFED SHIRT TRIBE

“His father, the Senator, will be mad as hell!”

THE HORRIBLE RED
DIES LIKE A DOG

A Satirical Short Story 
By Robert Vinatus

He sullenly walked to the grim 
black wall and turned to face the 
bayoneted rifles ahead of him. In 
his grim eyes there still lurked that 
fanatic glean that made him vote 
communist and dare to boo at a per
sonal appearance of America’s new 
dictator, Adolf Windbag.

The corporal, dressed in shining 
garments of red, white and blue, 
turned to the doomed victim and of
fered him a bandage for his eyes 
which the martyr bravely refused.

“Ready!”
“Aim!”
There was a pause as the corporal 

asked:
“Robert Vinatus, have you any 

last words to say?”
“Yes, long live the American 

Poeople’ Front!”
“Charge!”
Nine bayonets flashed in the sun 

as the soldiers ran forward with 
backs bent. In a split second nine 
bayonets were thrust in the neck, 
chest and abdomen of Robert Vina
tus.

America was saved for the Ame
ricans !

About $2,600,000.00 was spent by 
the British Government for the Coro
nation. A Kingly sum! An English 
friend of mine works in a glass fac
tory for 60 hours a Week and earns 
about $11.00. The comparison of 
wealth and poverty reminds me of 
a song I once heard:
Just let them wear their watches fine 
Their rings and purly strings
But when our day of judgement 

comes
They’ll have to shed those purty 

things!

WORCESTER BITS

Words can’t express how grateful 
we are to Gardner for the marvelous 
time we had on the climb to Mt. 
Monadnack. We would especially like 
to thank the girls for the sumptuous 
feast they offered us'—in case you 
need any recommendations, remem
ber that you can apply to practically 
any chorus members in the state!

An informal get-together of all 
the choruses is not only stimulating 
socially, but also it is a market 
place for the exchange of ideas on 
carrying chorus activities. As Rabe
lais said: “limer la cervelle contre 
celle des autres.” Even though Gard
ner is a little town, it’s a shining 
spot on the map as far as other 
choruses are concerned.

Why do some people get so hot 
under the collar during a meeting 
and then walk out? If you can’t 
agree with what other people think 
why not compromise or give in? 
Neither the group nor the individual 
gains in such impetuous action.

I wonder if all choruses have the 
same trouble of calling in tickets 
from any affairs which they hold? 
This delay postpones reports for so 
long that after a while none are 
given at all. If those who still have 
tickets from the concert and supper 
would return them, our finances 
might be straightened to some ex
tent.

The committee for our picnic on 
July 25 consists solely of the so- 
called weaker sex. We are going 
ahead with enthusiasm to show the 
males what we can do without them. 
With Julia Wallent as chairlady, 
we’re sure to have a successful 
picnic. Everyone had better plan to 
come to Worcester then to see what 
the “femmes” can do!

Probably the rest of the readers 
of the Y. S. and the staff would be 
interested to know what the general 
concensus of opinion in Worcester is 
in reference to the changed method 
of publishing the English Section. 
All seem to prefer the private little 
sheet we had on Thursdays. In the 
first place, there was more interes
ting material, and secondly it was 
much more convenient. If possible 
we’d appreciate a return to the for
mer sheet. M. I).

King Backs Canadian, Peace 
Move

MONTREAL, Que.- (YNS)—Cana
dian youth’s “Crusade for Peace,” 
point number one on the > order of 
business of the coming Canadian 
Youth Congress convention, has been 
endorsed by Prime Minister Mac- 
Kenzie King, youth congress officials 
here announced.

“By seeking to strengthen the de
sire for peace,” the Premier declar
ed in a statement to the Youth Con
gress prior to his departure for the 
coronation of King George VI, “Ca
nadian youth are making a note
worthy contribution.”

Delegates on their way to Mon
treal will be fortified by what they 
regard as one victory already—a 
million dollar appropriation for voca
tional training passed recently by 
the Federal Parliament at Ottawa.

Hector: “So you think I’ll go 
far?”

Mary Wampus: .“Yes, if your cre
ditors keep on chasing you.”* * *

i Sign on student’s door: “If I am 
studying when you enter, wake me 
up.” ♦ ♦ *

Margy (sympatheticaly): “Your 
job as the human cannon-ball is 
tiring.

He: “Yeah, I get fired every day.”

| EDITORIAL > |.
You can’t ask more of a man than his life. When he is 

willing to give the most precious thing he has, you can be 
be assured he will give it for a just cause. Three thousand 
Americans have went to Spain to risk their lives in defense of 

(democracy and liberty.
Among those Americans you will find fellow-Lithuanians 

from Illinois, Massachusetts, New York, and other states. 
They are all young mon, vigorous, intelligent, healthy and 
have their lives to live ahead of them. What made them' 
leave their homes, their jobs, their friends, their loves to go
to a foreign nation’s battlefield, carry a rifle, wallow through 
dirt and blood, live with the knowledge that death is im- 
minett and yet—and have no regrets?

There are two kinds of human beings: the individual and 
the idealist. The “individual” is the sort of person you and 
I are. He is the one who finds that life offers nothing more 
satisfactory than sleep, food, rest, love, and the feeling of 
“not giving a damn for the world.” He is the sort of being 
that 98% of the human race is composed of.

On the other hand we have the idealist. He is the man 
who shapes the course of history, creates new and better 
things, awakens people from their indolent slumber, makes 
this world a better place to live in—and, unfortunately—dies 
while yet young.

Our friends in Spain are those idealists. Every single one 
of them. They are there because they hate fascism, because 
of their love of democracy and liberty, because they know 
their deaths will push mankind a step forward and leave a 
heritage for their people and their children. To them death 
is a cheap price for victory.

We do not expect you to be willing to do the same. We do 
not say “do likewise.” But this we do say: understand the’ 
sacrifice they are making. Understand the reason why they 
went and what is going on in Europe that is of such tremen
dous importance that young men are willing to go there and 
die. Think, even though it hurts, think and learn that more 
important things than the trifles and trivialities of life are 
going on in this world. Our friends are dying, the least we 
can do is understand why.

This week is “Spanish Aid Week.” All over the country, 
campaigns are being made to raise funds for the boys in the^ 
Lincoln Battalion and for the Spanish government: Parti
cipate in such campaigns and cooperate with them by con
tributing. What little you can give will be appreciated “over, 
there.” >

Elsewhere on this page you will find excerpts from letters' 
we have received from the boys in the Lincoln Battalion. 
Read them, you may recognize the voice of a friend.

Don’t Expect World’s Fair 
Jobs, Whalen Warns

(Special to Youth News Service)
NEW YORK.-(YNS)—The New 

York World’s Fair, when in opera
tion in 1939, will present many op
portunities for young people, accord
ing to a recent statement by Grover 
A. Whalen, president of the Fair.

“There will be many opportunities, 
of course,” said Mr. Whalen, “as you 
must know when you consider the 
size of the Fair. We are providing 
for an everage daily attendance of 
250,000 persons. During the period 
of the Fair itself there will be many 
jobs open to young men and women 
both as employees of the Fair itself 
and of those who have concessions. 
Young people will act as guides, at
tendants, ticket takers and in other 
such capacities. However I feel that 
it is not too early now to remind 
the people of America that the Fair 
cannot solve the country’s unemploy
ment problems. Especially young 
people in other cities should be warn
ed that no jobs are available and 
it will be useless for them to come 
to New York searching work in the 
Fair. A great many heartaches may 
be saved by heeding this warning.”

Mr. Whalen stated that a definite 
plan is now in progress which makes 
it possible to employ people from 
civil service lists only with the possi
ble exceptions of a few technical 
positions. Preference will be given 
to those who live in New York and 
who have homes or families in New 
York.

i The New York World’s Fair will 
employ a large number of guides 
whose duties will include the escort
ing of those who wish special in- 

i structions as they go through the 
exposition. Some of these guides 
will be expected to speak foreign 
languages that they may be of ser- 

! vice to visitors from other lands, 
j Both young men and young women 
j will be used as guides according to 
i present plans. Then there will be 
ticket takers, clerks and similar po
sitions in the Fair itself, and nu
merous opportunities in the various 
concessions.

I
I ----------------------------------
I She: Why do you always eat with 
your knife?

He: Because my fork leaks. 
i_

Judge: Do you dare challenge any 
of the Jury?

Souse: Well I can lick the little 
one on the end.

Miko Petrausko Memorial , 
To Be Held Soon

Next week on June 11th the Lie
tuvių Meno Sąjunga will hold a 
Miko Petrausko Memorial meeting , 
at the Lithuanian Citizens Club of 
Brooklyn.

Roy Mizara, Editor of Laisve and 
a very close friend of Petrauskas, 
will speak about the life of the 
famous Lithuanian composer and ex
plain the significence of his many 
songs and compositions.

The musical program for the 
evening will consist of songs by the 
Aido Choras, Aidbalsiai Men’s Quar- , 
tet, the Ensemble and the Aidbalsiai 
Girl’s Trio. All these will be under' 
the direction of Bunny šalinaitė. <’ 
Solos will be given by Lillian Kava
liauskaitė, Constance Menkeleniūte, 
Aldona Klimaitė and Al. Velička.' 
Aldona Žilinskaitė will play some 
piano pieces.

The Lithuanian Art League invites 
all lovers of music and art to attend., 
the Memoral gathering.

Y. C. L. Training School 
Has Now Opened

....... - - « • '
Each Saturday from 1 to 3 P. M. 

the Y.C.L. holds classes for its mem
bers in the Daily Worker building*1 
on East 13th Street and University,. 
Place.

Courses are offered in play-wri
ting, poetry, journalism and- • ’ 
story writing. A student may take 
two courses and there is no pres
cribed fee for any course.

An Erie R. R. shopman at Hornell 
has been drawn on a federal grand 
jury and did not want to serve. 
When his name was called, he ask-r| 
ed the judge to excuse him. “We 
are very busy at the shops,” he ' 
said, “and I ought to be there.”

“So you are one of those men who 
think the Erie could not get along ” 
without you!” remarked the judge.

“No, your Honor,” said the shop 
man, “I know it could get along 
without me, but I don’t want it to • 
find it out.”

“Excused”, said the judge.
_________________ _ •,»

Teacher: What do you mean by 
coming to school with your hair in, 
that condition?

Johnny: No comb, miss!
Teacher: Use your father’s combi’ 
Johnny: No hair, miss!♦ ♦ ♦
Three may keep a secret if two of 

them are dead. Benjamin Franklin-
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Julius Janonis-Pirmasis Lietuvių 
Proletarinis Poetas

V. KAPSUKAS
(Pabaiga)

“Virš pievų plūduriavęs rūkas sklaisto
si, tirpsta ir nyksta. Atsiveria bebun- 
dančių sodžių priberta begalinė lyguma. 
Čiulba erdvėje pakilę vyturiai. Rytas vi
sai kaip Lietuvoj. Todėl, turbūt, prisimi
nei ir to gabaus ilgaskvernio eiles. Vie
nok interesingas žmogus tas Maironis. 
Pats rašo saulei ugninius himnus, kitus 
gi primygęs ragina ramiai bristi be švy
turio skurdo keliu, kad juo didesnę palai
mą apturėjus anoje pusėje grabo lentos”.

Formos žvilgsniu Maironis padarė į Ja
nonį giliausios įtakos. Tame, žinoma, nė
ra nieko blogo. Mes ir dabar gėrimės, 
skaitydami Gėtę, Puškiną, Adomą Micke
vičių ir kitus klasikus. Mums svetima jų 
ideologija, bet mes labai norėtume susi
laukti tokių proletarinių poetų, kurie sa
vo poezijoj atsiektų Gėtės, Puškino ir 
Mickevičiaus aukštumo, gražumo ir gilu
mo. Jaunieji proletariniai poetai turi 
mokintis iš tų poezijos milžinų. Bet tu
rinio, idėjos žvilgsniu, jie, žinoma, turi 
eit savais keliais. Janonis pirmasis sura
do tuos naujuosius kelius—ir tame yra 
didelis jo nuopelnas.

Senieji lietuvių poetai, tautiniai ro
mantikai, aušrininkai, dainavo “brangią
ją tėvynę Lietuvą”, jos gražumą ir mei
lę, jos “tautinį atgimimą”. Geriausia at
vaizdino tą gadynę, kad ir kiek vėliau 
pradėjęs Tašyt, poetas Maironis savo 
“Pavasario balsuose”, pasirodžiusiuose 
90-tųjų metų vidury. Vėlesnieji poetai 
taip pat buvo “tautinio lietuvių atgimi
mo” poetai, vienok jau daug realiau žiū
rėjo į gyvenimą. Tai buvo kylančios ir 
kovojančios su tautine priespauda ir per
sekiojimais lietuvių buržuazijos poetai. 
Da silpna ji tuomet buvo. Jokių politi
nių teisių neturėjo, užtat ir kovos akor
dų kartais pas ją girdėt. Vaičaičio poezi
joj, it veidrody, mes matome tą gadynę. 
Jau sustiprėjusią kiek lietuvių buržuazi
ją reiškia poezijoj po 1905 m. tas pats 
Maironis. Poemoj “Jaunoji Lietuva” jis 
pasirodo tikru Lietuvos stambiųjų buo
žių poetu *). Didžiausi jo priešai ten— 
lenkai ir socialistai.

1905 m. revoliucijos metu buvo užtekė
jus savamokslio sodžiaus vargdienio Jo- 

/ varo žvaigždutė. Jo eilės ir dainos iš 
vargo nupintos. Revoliucijos metu kar
tais jau girdėt buvo jose akordų audros, ■ 
kuri iš pamatų turi išgriaut senąjį pa
saulį. Vienok tai tik retos prošvaistos. 
Jovaras—vargo poetas. Jis atvaizdina 
tą vargingųjų sodiečių sluoksnį, kuris tik 
skustis ir dejuoti moka, o ne, padaręs są
jungą su darbininkais, griauti senąjį pa
saulį ir jo vietoj naują statyti. Paga- 
liaus, reakcijos metams užėjus, jis, že
mės sklypelį įsigijęs, nurimsta smulkio
sios sodžiaus buržuazijos glėby.

Juodosios reakcijos metais pasirodė 
Smuikelis, Adomas Juodasis (Lastas) ir 
kiti. Smūtkelis (V. Biržiška) davė 1907 
m. “Jaunųjų dainą”, kurioje šaukia:

Gana jau būtų mums dejuoti, 
Najaugi nėr kitų dainų,

^Kaip tik dainoj žaizdas rokuoti
Ir verkt, graudint dvasias žmonių ?!

Vienok daugiau sutvert jis neįstengė 
. ir pats atsidūrė buržuazijos rašytojų, 

daTgi fašistų, eilėse, norint kadaise mė
gino šlietis ir prie darbininkų. Adomas 
Juodasis pasirodė daug gausesniu poetu, 
bet, paguodęs ir pamasinęs “aukštomis 
svajonėmis”, “žmogų menką”, nuklibik- 

( štavo į “gintarinių’ ’ poetų eiles, kurie 
maro metu ant lavonų kalnų puotas kėlė 
ir nieko daugiau nenorėjo žinot, (ik sa- 

V vo “aš”.
JhSHt Kl

* “Gintariniai” poetai, pasirodžiusieji 
karo pradžioj su savo “Baru”,—tai buvo 
pūvančios buržuazijos vaisius, iš viršaus 
Jabai gražus, o vidury pilnas kirmėlių 
lizdų. Janoniui buvo jie visiškai svetimi.

Didelės įtakos į jį turėjo idėjiniu žvilg
sniu, tai rusų poetai ir beletristai, Gorki 
iv kiti dabartinių rusų proletarinių poe-

tų pirmtakūnai *). Ypatingai jis mylė
jo Gorkį. Su juo buvo pradėjęs susiraši
nėt. Yra likęs juodraštis laiško Gorkiui, 
kuriame Janonis prašo leidimo išverst į 
lietuvių kalbą “Vezdesuščij” (“Visur- 
esantis”—liko išverstas) ir pasakas. “Jū
sų raštai, rašo jis Gorkiui, dabartiniu 
idėjinio išgverimo metu įgyja ypatingos 
vertybės”. Tai buvo rašyta veikiausia 
1916 m. Tą dieną, kada Janonis nusižu
dė, atėjo nuo Gorkio leidžiamo žurnalo 
“Lietopis” redakcijos sekretoriaus laiš
kas, kuriame jis rašo, kad Gorkiui gali
ma rašyt redakcijos adresu. Viskas bū
sią jam nusiųsta.

Bet nustatė Janonio poezijos turinį— 
tai visų pirma jo marksistinė pasaulio- 
žiūra ir tie artimi ryšiai su darbininkų 
klesa ir jos kova, kuriuos mes matėme, 
tie vargai ir skausmai, kuriuos iš pat 
jaunų dienų jis turėjo pakelt.

Jau 1913 m. jis parašė pagal latvių poe
tę Aspaziją charakteringas savo būsimai, 
poezijai eiles “Ateis mūza” (34 pusi.), 
kurias mes aukščiau citavome.

“Ateities dainiuje” (80 p.), veikiausia 
taip pat da 1913 m. parašytame, dainius 
taip-pat trokšta vien “žengt su varguo
liais, būt prie varguolių”. Ir, galbūt, tru
putį vėlėliau jis rašo (74 pusi.):
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 išblyškusio veidai, 

Niūrus būrys.
Ir veržiasi širdin sunkių vargų vaizdai, 

Lyg sūkurys.
Kemšis, cituodamas šitas ir kitas pana

šias eiles, stengiasi įrodyt, kad Janonio 
marksistinė pasauliožiūra ir jo susiriši
mas su darbininkų klesa kaip tik turėję 
neigiamos įtakos į Janonio poeziją. Gir
di, ir pats Janonis prisipažįstąs, kad gi
lių dailės vaizdų jis sutverti negalįs: jam 
kliudę badaujančiųjų žmonių dejavimai. 
Kas kita esanti Putino, Fausto Kiršos ir 
kitų “mūsų dienų virtuozų” poezija!

Žinoma, Kemšiams ir visiems “gryno
sios” poezijos garbintojams, Janonio poe
zija ir negili, ir negraži, nes ji,4anot jų, 
erzina žmones. Kemšis rašo: *)

“Įsivaizduokim, koki jausmai virė tos 
“skurliuos susitraukusios figūros” (bedar
bio) širdy, kai aplinkui matė ne tik turtą, 
bet pabrinkusį, pritvinkusį išdykavimą 
jo vargu pritvinkusio turtuolio. Ar ne 
pagiežos, piktos, karštos pagiežos jaus
mai, kurie paskui tokias baisiaszaudras 
sukėlė, krauju tų išdykavusių turtuolių 
gatves ir laukus nulaistė ir ne tik tur
tuolių”...

Va, ko bijosi Kemšiai; va, kas šiurpu
liu juos nukrato; va delko jiems nepatin
ka Janonio poezija, kuri tokių jausmų 
gali darbininkuose ir visuos vargo žmo
nėse sukelti. Kas kita darbininkai ir vi
si vargo žmonės. Jiems “grynųjų” poetų 
poezija—tai tušti garsai, geriausiam at
sitikime,—graži forma be turinio arba su 
supuvusiu, ištolo dvokiančiu turiniu. 
Jiems reikia tokios poezijos, kaip Jano
nio, kuri jų gyvenimą piešia, jų vargus 
ir skausmus rokuoja, rodo klesų priešta
ravimus ir žadina juos į kovą del savo 
išsiliuosavimo ir jų kovą vaizduoja. To
kio turinio vaizdai, talentingo poeto nu
piešti, visuomet bus daug gilesni ir galin
gesni, negu “grynosios” poezijos vaizdai, 
negu “saulės spindulių slaptosios mal
dos” *) ir t.t.

Kas iš darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių nesigėrės ir po kelis kartus neskai
tys Janonio “Kalvį”, “Kluoną”, “Du liki
mu”, “Kumečio dainą”, “Darbo kariuo
menę,” “Ar tu matei?”, “Bedarbį,” “Skur
dą”, “Paraleles”, “Gatvės merginos mei-

lę”, “Žiemos rytą”, rusų kalba “Poetą”, 
“Atžalas”, “šilą”, “Švyturį”, ‘’‘Ant kritu
sių kapo”, “Kovą pradėjus”, “Neverkit 
pas kapą”, “1906 m. rudens vidunaktį”, 
ant galo, “Ave vita, moriturus te salu- 
tat!”*) ir kai-kurias kitas?! Savo gi
lumu ir gražumu jos daug aukščiau stovi 
už įvairių “grynųjų” poetų eiles, dažnai 
be jokios minties ir be turinio. Marksis
tinė Janonio pasauliožiūra kaip tik padė
jo jam daug gilesnius vaizdus sutvert, 
negu mes randame pas įvairius “grynuo

sius” buržuazinius poetus. Ir dargi ta
da, kada jis, ligos kirmėlės pagraužtas, 
“pailso besibastant” ir, kaip jam rodėsi, 
jau nieko kilnaus nebegalėjo sutvert, jau 
mirties angoje stovėdamas, sukūrė savo 
šedevrą “Ave vita, moriturus te salutat!” 
Ir tai tik nedidelė dalis to, ko Janonis ga
lėjo duot. Užtat mums taip skaudi buvo 
Janonio mirtis.

*) Tegyvuoja gyvybė! Einąs miriop tave 
sveikina.

į Naujosios Anglijos Lietuvių Visuomenę 
Ir Veikėjus

Gerbiama Lietuvių Visuo
mene! Komunistų. Partija ir 
jos nariai visuomet ir visur 
darbuojasi pirmose eilėse, už 
darbo žmonių būvio pagerini
mą, už organizavimą neorga
nizuotų į darbo unijas, į pa
šalpos organizacijas, į kultū
rines, apšvietos ir dailės orga
nizacijas. Komunistai labai 
daug dirba, kad palaikyti pa
žangiųjų lietuvių bendrą fron
tą prieš karą ir fašizmą, taip
gi už atsteigimą Lietuvoj de
mokratijos. Komunistai dabar 
svarbiausiu darbuotės punktu 
turi savo programoj, tai rėmi
mas visais galimais būdais 
Ispanijos demokratijos prieš 
fašizmą. Komunistų Partija 
siunčia savo geriausius kovoto
jus, kad nugalėjus fašizmą 
Ispanijoj, o tas reikš nugalėji
mą fašizmo ir visam pasau
lyj. Dabar čia, Amerikoj, Ko
munistų Partija visa savo 
energija darbuojasi, kad pa
sekmingai suorganizuoti dar 
neorganizuotus darbininkus į 
uniją po vadovyste CIO. Lie
tuvių Frakcija siunčia lietu
vius organizatorius, kad pa
gelbėti lietuviams darbinin
kams greičiau susiorganizuoti. 
Tiems visiems darbams reika
linga nemažai pinigų.
Piknikas, Kuriame Dainuos 10 

Chorų Dainavimo Konteste

Birželio 12 ir 13 dd. Komu
nistų Partijos Lietuvių Frakci-

Hartford, Conn.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

*) “Jaunoji Lietuva”—tai per naujų parašy
ta Maironio 1907 m. senoji poema “Tarp 
skausmų į garbę”, kuri pasirodė da 1894 m.

**) Be to da latvių J. Gulbis, iš kurio davė
*) Be to da latvių J. Gulbis, iš kurio davė 

. tąnonis keletą vertimų.

*) “Skaitymų” XIV .knyga, 107 pusi.
*) šitame išsireiškime ir kai-kuriuose kituo

se panašiuose išsireiškimuose da matyt veikė į 
Janonį buržuazinės poezijos įtaka. Aš čia to 
smulkiai nenagrinėja, nes formos žvilgsniu, 
vaizdų piešimu Janonio poezija gangreit nesi-, 
skiria nuo senosios buržuazinės poezijos.

Pas mus jau viskas “tvarko
je.” Mūsų spaudoje per kelius 
mėnesius nieko nematyti iš 
mūsų darbininkiško veikimo. 
O man rodos, kad mūsų drau
gai vis ką nors veikia, tik tin
gi į spaudą parašyti.

Keli mėnesiai tam atgal bu
vo suloštas teatras “Motinos 
Širdis,” su draugų waterbu- 
riečių spėkomis ir buvo ren
kamos aukos dėl ’Ispanijos 
liaudies kovotojų. Teiksitės 
atleisti man, gal aš nepatėmi- 
jau spaudoje, bet rodos nebu
vo rašyta apie tai. (Mums gi 
rodos, kad buvo atžymėta. — 
Red.).

Taip pat buvo rodoma pa
veikslai “Rusijos Paradas” ir 
buvo matoma daug lietuvių 
dalyvaujant. Paveikslas paro
do Sovietų darbininkus links
mais veidais ir akimis. Šis pa
radas parodo, kad mūsų visų 
draugų darbas veltui nenuėjo. 
Gal kaikurie iš mūsų turėsime 
progą matyti tokius skaitlin
gus paradus ir kitose šalyse.

Taip pat praėjo darbininkų 
šventė, Pirmoji Gegužės. Man | 
rodosi, kad kas nors buvo vei
kiama, bet mūsų spaudoje nie
ko apie tai nesimatė —*- nei 
prieš gegužinę, nei po geguži
nės.

Kas liečia darbininkų orga- 
nizavimąsi į darbo unijas, tai 
iš vietinės spaudos matyt, kad 
Pratt Whitney Aircraft Co. 
darbininkai po biskį kruta.

Underwood Elliot Fisher 
Co. ir Travelers’ Insurance Co. 
darbininkai .yra palinkę į in
dustrinę uniją. Bet ir William 
Green su savo unija maišosi.

O kiti dirbtuvių darbininkai 
ramiai laukia, kol kiti darbi
ninkai ką nors jiems atneš.

Gegužės 19 d. iš Charter 
Oak Park bildingo pavogė 179 
keisus kiaušinių, vertės $1,500. 
Kiaušiniai buvo farmerių su
vežti ant okšino parduoti. Va
giliai nepagauti.

Senas Hartfordietis.

jos Pirmas Distriktas rengia 
savo metinį pikniką, kad su
kėlus finansų tų visų darbų 
pravedimui. Piknikas atsibus 
Lietuvių Tautiškam Parke, 
Montello, Mass. 12 d. birželio 
bus smagūs šokiai prie gar
sios “Don Russells” Orkestrus. 
O 13 d. birželio, tai bus pik
nikas, protarpiais šokiai, ir su 
didele programa, kurią pildys 
dešimts choru, dainuodami 
kaipo konteste, nes už geres
ni dainavima bus duodama do
vanos. Bus geri kalbėtojai ir 
sportininkai.
Dovanos Prie Įžangos Tikieto

Pirma dovana $5, antra — 
$3, trečia $2. Tikietukai jau 
gatavi ir išsiuntinėti net į 24 
miestus-miestelius. Kolonijų 
veikėjai, aplaikę tuos tikietu- 
kus, tuojaus išdalinki! tarpo 
savo organizacijų narių ir pra
dėki! platinimą. Išanksto par
siduoda po 10c, o parke bus 
po 25c. Dėl to mes ir kreipia
mės į kolonijų veikėjus taip 
pasidarbuoti dėl šio komunis
tų pikniko, kad visi priešai 
darbininkiško judėjimo būtų 
nustebinti. Už iškalno parduo
tus tikietus pinigus ir tikietus 
perduokit draugui J. Grybui. 
Kurie negalėsit atvažiuoti į 
pikniką, tai tie pasiuskit pini
gus ir tikietus prieš pikniką. 
O kurie galėsit dalyvauti pik
nike, tai tie galėsit perduoti 
pačiam piknike.

Tuojaus bus paskelbta, ko
kie chorai ir iš kur dalyvaus 
kontestiniam dainavime. Kvie
čiam visas lietuvių pažangias 
organizacijas ir jų visus na
rius 12 ir 13 dd. birželio būti 
Montello, Tautiškam Parke.

Komunistų Partijos L. F.
Pirmo Distrikto Biuras.'

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 atinalia- 
voju {vairiom 
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 5-6191

Montello, Mass.

Tinkama Užeiga
Lietuvių Tautiško Namo Pa
talpoje Yra Tinkamiausia 

Lietuviams Užeiga

ANTANO RAILOS
Restauracija ir Gėrimai

Puikūs Valgiai, Amerikos Išdirbi- 
mo ir Importuotos Degtines, 

Vynai ir Geras Alus 
•

Dekoracijų Dienos Šventėm,
Lankydamiesi Montello Už

eikite Pas Railą
•

Pasižymėkite Antrašą:

666 MAIN STREET 
MONTELLO, MASS.

Atdara ir Sekmadieniais nuo ank
sti ryto iki volai vakare.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&stų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie! Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.
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Sovietu Socialistiniu Respublikų Sąjungos Nauja

KONSTITUCIJA
Tik šiom dienom aplaikėm iš Sovietų Sąjungos naują 
Sovietų Sąjungos Konstituciją lietuvių kalboje. Tuojau 

įsigykite ją ir skaitykite. Susipažinkite su Sovietų 
Sąjungos pagrindiniais įstatymais

KAINA 10 CENT’U

IMPERIALIZMAS
Kaipo Augščiausias Kapitalizmo Laipsnis

Paraše V. I. LENINAS
Į Lietuvių Kalbą Vertė J. ŠEPETYS

Redagavo V. KAPSUKAS

Ši knyga irgi yra išleista lietuvių kalboje Sovietų Są
jungoj ir tik dabar aplaikėme jos platinimui. Labai 
svarbi knyga, tuojaus įsigykite ir skaitykite ją. Tai 
puikus vadovėlis savitarpinio lavinimosi mokyklėlėms.

PUSLAPIŲ 100, KAINA 25 CENTAI

S------------------------------------------------------------------r----------------------------——43

PUIKI VIETA VAKACIJOM
<

Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 
aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 

kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskill Road
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4
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i Josephine Kasmočius’ Pavilion į
į Šiuomi pranešaiha, kad Mrs. Josephine Kasmočius | 
| naujai Įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum * 
! šokiam platformą bei pavilion. į
I f n

Į JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
j 91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y. |1 ... iI Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or- ■
į keslros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad nore- |
? darni pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius į puikų 
į sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint. 1

I Čia yra Restauracija, kur gaminama visoki valgiai ir į 
| yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų Į 
I Degtinių, Vyno ir Alaus Į
Į • i
| Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko I 
į jaučiasi pilnai patenkintas. i

*$4 — NU —— HM —— M —— M —• IMI —— HU — « —— IU1 — ■> —— ■■ — «• “* ■■ —• •— • — • ““ “* ■* ““ ** “ ■“ “” ““ ■* ““ * *1*.
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IT J T T Ą np 184 W. 54th Street 
11 1 - 11 A 1 BAYONNE, N. J.

NAUJAI ĮRENGTAS KABARETAS

Tai gražiausias visoje Hudson County
•

PROGRAMA KAS VAKARĄ
Dainuoja žymūs talentai

PENKIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ
! Kas vakarą griežia šokiams

Savininkai šios Įstaigos Yra

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

i

— i
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CHICAGOS ŽINIOS Detroit Mich. Mexico, Me.
Drgė M. Savukiutė, “Vilnies” 
Knygvedė Vyksta j Europą.

“Vilnies” įstaiga neteko ge
ros ir energingos darbininkės. 
Ji dirbo ne tik “Vilnies” ofiso 
darbą, bet ir partijos darbą, 
ypatingai tarpe jaunimo.

Gegužės 22 d. suėjo į 
Chicagos Lietuvių Auditoriją 
nemažas būrys partijiečių, vil
niečių ir jos artimų draugų ir 
draugių, į “Vilnies” direkcijos 
surengtą išleistuvių bankietą.

Buvo programa, susidedanti 
iš dainų, klasiškų šokių ir pra
kalbų. Dainas išpildė dd. Abe- 
kienė ir Dočkienė, klasiškus 
šokius jauna Andriuliutė. Kal
bėtojų buvo visa eilė, tarpe jų 
ir draugė M. Savukiutė. Ji sa
vo prakalboj pažymėjo, kodėl 
mes turime būti Komunistų 
Partijos nariais ir jos karei
viais. Ji sako, aš važiuoju į 
Europą daugiaus patirti apie 
darbininkų judėjimą ir aš bū
siu Lietuvoj, Lenkijoj, Sovietų 
Sąjungoje, Vokietijoje ir ko
vingoj Ispanijoj. Tai bus mano 
didžioji mokykla iš Europos 
darbininkų judėjimo.

Draugė M. Savukaitė žada 
aplankyti ir laisviečius pra
džioj birželio. V. V. V.

Prie „Vilnies” Pikniko Smar
kiai Rengiasi Chicaga ir Jos 

Apylinkės

Vilniečiai kas metai turi pa
vasarinį pikniką, taip ir šiais 
metais turės milžinišką pikni
ką birželio 13 d., Oaks Grove, 
ant 119-tos ir Archer Rd., ‘Chi
cago j.

Rengiasi Chicaga su prie
miesčiais, Indiana Harbor, Ga
ry, Chicago Heights, Aurora, 
DeKalb, St. Charles, Rock
ford, Beloit, Racine, Kenosha, 
Waukegan ir daugelis kitų 
mažesnių miestelių, lietuviais 
apgyventų. Net turime žinių, 
kad atvyks svečių iš tolimų 
rytų, kaip tai, iš Waterbury, 
Conn. Iš ko galima spręsti, 
kad bus milžiniškas vilniečių 
piknikas.

Programą pildys didysis ir 
pagarsėjęs L. K. M. Choras 
vadovybėj d. Kenstavičiaus, 
taipgi L. D. Aido Choras iš 
Roselando. Jis irgi su naujo
mis dainomis lipa kanklie- 
č-iams ant kulnų. V. V. V.

Naujienų Piknikas Buvo Ne
blogas, Žmonių Buvo 

Nemažai

Gegužės 23 d., Calumet 
Darže, Blue Island, Ill. naujie- 
niečiai turėjo pikniką, kuria
me dalyvavo nemažai žmonių. 
Jiems gelbėjo sutraukt publi
ką bendras frontas. Jeigu P. 
Grigaitis būtų laikęsis savo se
nos policijos prieš darbo kla
sės bendrą frontą, jis nebūtų 
matęs to svietelio savo pikni
ke.

Programoj neturėjo jokios 
agitacijos už darbo žmonių 
reikalus. Tiesa, turėjo biskį 
sporto, dvi poras ristikų ir vai
kų pajaus valgymo kontestą.

Mano supratimu, reikėjo 
naujieniečiams prisidėti prie 
parėmimo Ispanijos liaudies 
kovos prieš fašizmą, kad ir 
agitacijos žodžiu bei finansi
niai. Būtų matęsi nuoširdumo 
dėl bendro fronto ir gynimo 
diarbininkų klasės reikalų.

Piknikas baigėsi gražiai.
V. Kovietis.

Stokjardų Darbininkai Masi
niai Stoja j Uniją

Chicagoj eina • organizavi
mas darbininkų į CIO uniją 
stokjarduose, kur buvo la
biausiai darbininkai išnaudo
jami mėsos baronų, šiandien 
tūkstančiais stoja į uniją. Kas 
drebina jnėsos industrijos ba
ronus, tai darbininkų vienybė.

Gegužės 19 dieną Sullivan 
Hall, 304 West 47th St., dide
lė svetainė prisirinko pilna 
stokjardų darbininkų ir čia 
turėjo gerą masinį mitingą. 
Kalbėjo unijos prezidentas 
Frank McCarty, jaunas stok
jardų darbininkas, energingas 
unijos budavotojas.

Jis pareiškė, kaip pradėjo 
stokjarduose industrinę uniją 
budavoti tik 6 savaitės, o jau 
yra apie 5,000 darbininkų su
sirašiusių į uniją.

“Unija yra jūsų, darbinin
kai. Kiekvienas žmogus, kiek

vienas pilietis turi teisę būti 
organizuotas. .Tą teisę turi ir 
stokjardų darbininkai. Aš 
kviečiu jumis būti organizuo
tais darbininkais ir gerais pi
liečiais. Jūs nebijokite bosų 
gąsdinimų, būk jumis pavarys 
iš darbo. Miller and Hart 
skerdyklos bosai jau patyrė, 
kad jie to negali padaryti. Ke
turis darbininkus išmetė iš 
darbo, bet kuomet mes nuėjo
me į dirbtuvę ir pasakėme bo
sam, kad nenorime jokių ne
smagumų, bet jei nepriims 
tuos darbininkus atgal, tai už 
nesmagumus jie bus atsako- 
mingi. Bosai prašė, kad darbi
ninkai grįžtų atgal dirbti.”

Tais žodžiais • McCarty bai
gė kalbą.

Henry Johnson Prakalba

Jis yra paskirtas nuo CIO 
visam laikui darbuotis kaipo 
organizatorius, tarpe stokjar
dų darbininkų delei industri
nės unijos organizavimo.

Johnson pareiškė:
“Aš ilgai * nekalbėsiu, nes 

mes turime brolį J. Weber, 
plieno darbininkų unijos or
ganizatorių, , kuris išdėstys, 
kaip toj industrijoj buvo dar
bininkai suorganizuoti ir kaip 
laimėta geresnės sąlygos.

Joe Weber

Plieno darbininkų (CIO) 
organizatorius pasakė ilgą 
ir faktišką kalbą. Jos tik dalį 
galiu paduoti, nes kitaip raš
tas pasidarytų ilgas.

J. Weber pažymėjo, kad 9' 
mėnesiai atgal, kai pradėjo 
organizuoti plieno darbinin
kus, vos tris būdavo galima 
suvesti daiktan ir prirašinėti į 
uniją po 20 mylių atstui nuo 
fabriko, kad -tik bosai nesu
žinotų. Dabar vien Gary jau 
yra 20,000 darbininkų į uni
ją mokančių duokles. Didžiau
sią plieno korporaciją, U. S. 
Steel Corporation, paklupdėm 
ant kelių. Ji pripažino uniją. 
Šiandien viena po kitos kom
panijos pasirašo kontraktus, 
sutrumpinant darbininkams 
darbo laiką, pakeliant algas ir 
uniją pripažįstant.

Šiame mitinge apie 500 
stokjardų darbininkų įstojo į 
United Packinghouse Workers 
Uniją, tai yra, CIO.

Šitas masinis mitingas buvo 
atsakymas į stokjardų kompa
nijų pasimetus puolimus ant 
darbininkų juos išmesti iš dar
bų del unijos organizavimo. 
Miller ant Hart skerdyklos 
prašalino penkis darbininkus, 
o Armour and Co. net 11 dar
bininkų. Bet jos turi grąžinti 
darbininkus atgal į darbą, nes 
už juos unija užsistojo, užve
dė bylą Labor Relation ir bosų 
ragai tapo palaužti.

Mitingas baigėsi su dideliu 
entuziazmu.

“Laisvės” Reporteris.

Huntington, L. 1., N. Y.
Onutė Šiupiniutė-Klapalie- 

nė sugrįžo iš ligoninės. Jai bu
vo padaryta kakle operacija. 
Ligonė sveiksta, skundžiasi, 
kad buvę labai nuobodu, nes 
tik dvi prietelkos aplankė. Iš- 
tikro, tai neatleistinas mūsų 
lietuvių apsileidimas-nerangu- 
mas. Juk mūsų ir spauda pri
mena atlankyti ligonius, su
teikiant jiems draugišką sim
patiją. Ateityje tuo reikalu 
pasiprovykim, būkime drau
giškesni savo artimiems jų ne
laimės valandoje.* * *

Apsivedė Emma Barzdaitė 
su vietiniu Mr. Albert, vokie
čių kilmės. Kuomet Emma su 
Jonu gavėnios laiku išsiėmė 
apsivedimo laisnius, tai ma
niau, kad tai bus ženklas lais
vo apsivedimo, bet apsirikau.

E. Barzdaitė buvo progre- 
syvės minties mergaitė. Jos 
veidą būdavo visuomet matysi 
svarbesniuose “Laisvės” ir Ai
do Choro parengimuose, ypa
tingai neapleisdavo aidiečių 
pramogų.

Su gyvavusios “Aidi” kuo
pos iždin.ijiku tikra bėda susi
kalbėt. Mat, jį pereitą žiemą 
išgazdino garnys, kuris skris- _ ;___„ ___ o____  ,
damas pro šalį paliko mažą Idas viešai neskelbiamas.

dukrelę. Tai dabar esą pilnos 
rankos namie darbo. Bet ne
abejotina, kad drg. Karpus 
ant pašaukimo pagelbėt būtų 
pirmas po senovei.* * *

Gaškauskas tyli, kaž-kuo gi
liai užsimąstęs. Mat, jam vis 
dar sklokos šešėlis sukasi apie 
galvą. Nors esą negaila, bet 
visgi buvęs daiktas ... Aš jam 
patariu nesiklapatyt apie at
gyvenusius amžių.

Huntingtone išvažiavimas 
reikalinga. Jei neatsiras uk- 
vatninkų iš “autsaid,” tai tar- 
simės vietiniai sušumyti.

Ex-Huntingtonietė.

Nashua, N. H.
Iš Mūsų Veikimo

Nors pas mus ir mažai ką 
veikiam, bet vis dar po biskelį 
dirbam. Mūsų ALDLD 42 kuo
pa per du sykiu surengė pra
kalbas dėl šių kalbėtojų : pir
ma buvo d. E. Vilkaitė, antras 
d. V. Andrulis. Tai buvo 30 d. 
balandžio, publikos buvo vidu
tiniai. Bet, rodos, pagal Na- 
shuos lietuvių koloniją, tai tu
rėjo būti daug daugiau, nes 
tas vakaras buvo liuesas nuo 
darbo. Andrulio prakalba bu
vo labai gera, davė pamokini
mų, kaip darbininkai turi or
ganizuotis ir kovoti prieš savo 
išnaudotojus.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos dėl padengimo lėšų. Šie 
draugai aukavo: V. Vilkaus- 
kas $1, F. Vainauskas 50c, A. 
Skliutas 50c, J. Egeris 50c, A. 
Vetškis 50c, V. Kašėta 50c, E. 
Buslavičienė 30c, J. Verbickas 
25c, Barauskienė 25c, J. Trai- 
navičienė 25c, A. Pazniokas 
25c.

Aukų surinkta su smulkiais 
$6.55. Visiem aukavusiem ta
riame širdingą ačiū vardan 
mūsų ALDLD 42 kuopos.

čionai dar paduosiu apie 
Nashua dirbtuves, kurios bu
vo ant streikų. Asbeston Co. 
darbininkai jau sugrįžo dar
ban geg. 20 d. Dar nesužino
ta tikrai ant kokių sąlygų, nes 
18 d. gegužės bosai ir darbi
ninkai ir miesto majoras buvo 
sušaukti miesto svetainėn ir 
tenais darė taiką. Buvo leista 
ant balsavimo, kurie nori CIO 
unijos ir kurie Amerikos Dar
bo Federacijos. Visi vienbal
siai rankų pakėlimu nubalsa
vo už CIO uniją ir majoras 
sutiko su darbininkais, kad bū
tų pripažinta CIO unija. Tai 
pasirodo, kad Asbeston darbi
ninkai streiką laimėjo.

White Mountain Freezer Co. 
darbininkai dar tebestreikuoja 
ir jokios žinios neduoda, neži
nia, kas išeis. Kaikurie darbi
ninkai jau išvažinėjo po kitas 
išdirbystes ir gavo darbus. O 
nekurie ant vietos vaikšto nu
siminę. Tai tas ir blogiausia, 
kad išvažiavę dirba tą patį 
darbą tos pačios kompanijos 
“orderius.” O tai nepraktiška, 
turėtų nuvažiavę kitas dirbtu
ves organizuoti ir vesti į strei
ką. Tuomet galėtų būti ir pa
sekmės.

Nashua Mfg. Nashua Mills
Šita dirbtuvė eina šiais lai

kais labai gerai, po dvi ir tris 
pakaitas. Darbininkai priversti 
labai sunkiai dirbti ir ilgas 
valandas — po, 50 į savaitę. 
Išnaudoja be pasigailėjimo. O 
į uniją dar nelabai daug prisi
rašė, — iš trijų tūkstančių 
darbininkų įstojo tiktai apie 
17 šimtų. Tai dar negana to. 
Tenka kaikuriuos darbininkus 
pasiklausti apie uniją, tai gau
ni atsakymą,, kad, girdi, mes 
negalime lietuviai visuomet 
būti pirmais. Girdi, francūzai 
tegu eina, nes jų čia daugiau 
ir jie visada streikus laužo. 
Bet man pasirodo, kiek aš pa
tyriau, tai lietuviai negeresni 
už francūzus. Visiems reikia 
stoti į uniją ir vieni kitiems 
neišmėtinėti. Dzūkas.

Portland, Oregon.’ — Pa
daryta sėkminga operacija 
vienų metų mergaitei, kuri 
gimė su kitu kūdikiu savo 
viduriuose. Iš jos išimta 7 
colių ilgio kūdikis su išsi
vysčiusia galva, rankomis, 
kojomis, šonkauliais ir nu
garkauliu. Mergaitės var-

Iš Bendro Veikimo

Sųbatoj, 22 d. geg. įvyko 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
vietinio skyriaus konferencija. 
Delegatų buvo mažai. Nežinia 
kodėl mūsų išrinkti draugijų 
bei kuopų delegatai, nelanko 
konferencijų. Ar jau jiems at
rodo, kad Lietuvoje fašistai 
suteikė laisvę liaudžiai? Jei
gu jie taip mano, tai labai 
klysta.

Lietuvoj kaip persekiojo fa
šistai liaudį, taip ir persekio
ja. Dar to negana. Jie turi pa
darę planus, kad užsienyj lie
tuvių tarpe skleisti fašistinę 
prapagandą visokiais būdais.

Silpnesnėse vietose jau turi 
savų žmonių grupes, kurios 
pradeda darbuotis fašistų nau
dai sparčiau negu pirma. Tą 
mes matome iš Pietinės Ame
rikos lietuvių kolonijų.

čionai, Amerikoj, mūsų tar
pe, jie ir labiau pradeda kelti 
savo galvas. Jie bandys atsiųs
ti iš Lietuvos visokios . rūšies 
sportų ar dailės narių, kurią 
bandys darbuotis Lietuvos var
de, bet tai bus fašizmo nau
dai.

Nors mes turime galingą 
spaudą, kuri galės nurodyt 
tokių asmenų darbus, bet fa
šistai irgi turi senąją spaudą, 
nors, tiesa, silpną, bet dirba ir 
dirbs fašistų naudai.

štai nepersenai važinėjo po 
didesnes lietuviais apgyventas 
kolonijas “Vienybės” redakto
rius p. Tysliava. Jis bandė sti- 
print savo- redaguojamą laik
raštį rinkdamas prenumeratą 
ir aukas tarpe biznierių. O jo 
tas redaguojamas laikraštis, 
tai Lietuvos fašistų organas.

Ponas Tysliava, turbūt, lau
kia nuo Smetonos medalio, tai 
bando visokiais būdais prieiti 
prie tų biznierių, kurie nesigi
lina į politiką, kad patraukus 
savo pusėn.

Man netikėtai pasitaikė su 
juo susieiti pas gerą biznierį 
ir mano labai gerą draugą.

Nuėjęs randu ir Dr. Joni- 
kaitį, kuris, kaip matyt, remia 
fašistinę Lietuvoj valdžią. *•

Paduodu daktarui ranką. 
Pasisveikinam. Jis perstato 
poną Tysliavą. O, sakau jam, 
girdėjau daug apie tamstą 
spaudoj.

Daktaras klausia: Tai ką 
tu, buržujau, ar dar tave ne
išmetė iš K. P. narių tarpo ? 
—Gaila, bet turiu pasakyt, ką 
sakiau jam: “Jau neesu per 
daug metų jos nariu.” Jis 
klausia, tai ar tu sklokinin- 
kas ? Sakiau, ne! Aš remiu 
kairiąją sriovę. Tuomet įsimai
šė su sayo kalba ir p. Tyslia
va. Girdi, Rusijoj jūsų drau
gus šaudo. Aš jam atkirtau: 
Kam eiti į Rusiją, kad ir čio
nai ir kitose valstybėse už pra
žūtingus darbus ir elgesius 
žmonijai irgi šaudo. O jis vėl 
pridūrė: Bet ten už politiką 
šaudo. Tai labai smerktinas 
dalykas. Sakau, o kodėl jūs 
nesmerkiate Antano Smetonos, \ 
kuris tik už politiką sušaudė 
keturis lietuvius Kaune 1926 
metais! Tai, girdi, buvo blogas 
pasielgimas, nes aš ypatiškai 
pažinojau Požėlą. Girdi, Leni
nas juos išmokino šaudyt. Mū
sų kalba nutrūko. Jis pradėjo 
girti biznierius, kurie pasek
mingai veda ir didina savo bi
znius. Girti jis moka. Už pa
gyrimus, kai nuo kurių, gau
na aukų.

Vėliaus klausiau savo drau
go biznieriaus, kiek jis davė 
jam. Girdi, penkis dolerius. 
Sakau, tai kam tu jam davei? 
Girdi, aš. ii’ tavo pusei daviau 
penkis dolerius. Aš visiems 
duędu. Priegtam jie siunčia 
“Vienybę,” už kurią aš nie
kuomet nemoku.

Amerikos Lietuvių Kongre
sas turėtų daugiau. darbuotis. 
Detroito skyrius nutarė reika
lauti metinės smulkios atskai
tos iš Centro. Taipgi mes, o 
ypatingai išrinkti delegatai tu
rime geriąu darbuotis. Turime 
lankyti konferencijas ir ten 
daryti tarimus, kad neleidus 
fašistam įsigalėti lietuviuose.

J. Brukąs.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negil kitur (partiniu laiku.
A. M. RISffON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Gegužės 16 dieną draugai 
Antanai Stasiuliai buvo suren
gę išleistuvių pokilį savo sese
riai, kuri išvažiuoja į Lietuvą 
ant vasaros. Stasiuliai suprašė 
daug savo draugų pas save ir 
skaniais valgiais vaišino visus. 
Besilinksminant draugėms ir 
draugams, Antanas Motuzas 
tarė kelius žodžius atsiklaus- 
damas pokilio dalyvių, ką jie 
mano apie Ispanijos kovotojus, 
kurie guldo savo galvas ir lie
ja kraują kovoje su žiauriu 
fašizmu, ne tik už savo reika
lus, bet už viso pasaulio dar
bininkų. Tai kiek kurie išga
limi, paaukokim tiems liaudies 
kovotojams.

Visi draugai sutiko su An
tano nuomone ir aukavo seka
mai : po 50 centų, P. Rakštis, 
M. Pocienė, V. Padgalskas, Z. 
Ivanavičienė, M. Grudzinskie- 
nė, F. Stasiulis ir S. Puidokas; 
po 25c: V. Lobikienė, P. Ven
ckus, D. Veličkienė, M. Stasiu- 
lienė, J. šaltmerienė, A. Griš- 
kienė, J. Venckienė, A.. Motu
zas, L. Motuzienė, C. Stasiulis, 
S. Venckienė, S. Puidokienė, 
A. Grudzinskis, A. Grudzins- 
kienė, J. Kaulavičius, K. Kau- 
lavičienė ir J. Kasparas.

Viso aukų yra 8 doleriai ir

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 787 Liberty Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT EVES 
(Herriman Tavern)

787 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1048-1064 Ocean Parkway 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-1064 Oceqn Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1037 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 606 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

BRUNO BELTRAMI 
d-b-a Carlo's Restaurant

606 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
L 605 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1436 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

NOSTRAND-CHURCH WINE & 
LIQUOR STORE

d-b-a Hubert Imgram and Herbert E. Berry 
1436 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
SB 193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Ft. of West 10th St., on Boardwalk Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY VENTURA
Ft. of West 10th Street, on Boardwalk, 

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOJ PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. Ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BAItUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šj pranešimą ir pa
siųskite jį sų savo vardų ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44> East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RU VACOL- Vartokite _ jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs 
kad skausmas praėjo 
nesunaūdotuš vaistus ir 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandoj: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisve).

nesijausite, 
sugrąžinkite 

jufeu $1.85

59 centai, kuriuos priduodu 
per “Laisvę.”

Visiems aukavusiems varde 
Ispanijos kovotojų tariu ačiū.

Baigiant pokilį, draugas J. 
Kaulavičius pasakė trumpą 
prakalbėlę, linkėdamas kelei
vei Zofijai Ivanavičienei lai
mingos kelionės į Lietuvą.

Ačiū draugei Stasiulicnci už 
tokius puikius pietus ir vaka
rienę. Mes visi linksmai laiką 
praleidom ir kartu gerą darbą 
atlikom', paaukodami kelius 
centus savo klasės kovotojams.

Mexicos Vaclovas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Pirmadienį, geg. 31 d. įvyks Vie
tinių Draugysčių Bendro Veikimo 
Komiteto susirinkimas pas J. Kas- 
močius, 91 Steamboat Rd., 7 vai. 
vak. šiame susirinkime svarstysime 
kaip galėsime pagelbėti Ispanijos 
kovotojams prieš fašizmą, kaip ga
lėtume suteikti greitą pagelbą mo
tinoms, kūdikiams ir seneliams, ku
rie randasi šiandien didžiausiame 
skurde ir varge. Todėl mes kviečia
me visus kaip draugysčių narius, 
taip pat ir pavienius draugus-es at
silankyti į šj susirinkimą.

(126-128)

HARRISON-KEARNY, N. J. 
Svarbus Pranešimas ALDLD 136 

Kuopos Nariams
Pereitam susirinkime tapo nutar

ta perkelti susirinkimus iš šventa
dienių į šiokius vakarus, bent vasa
riniam sezonui. Tokiu būdu, sekan
tis susirinkimas įvyks 4 d. birželio, 
7:30 vai. vak., 15-17 Ann St., Har
rison, N. J. Draugai ir draugės, ma
lonėkite ateiti į šį susirinkimą, nes 
bus labai svarbių reikalų aptarimui. 
Taip pat turime žinoti, kad šis su

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

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

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

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

■ .......................... ............. ...................... . •<

Lietuvių Anglių Kompanija
- Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokitc: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

sirinkimas bus paskutinis prieš pik
niką, prie kurio turime prisirengti. 
Taip pat turimo žinoti, kad meš visi 
turime užsimokėti už šį metą duok
les, nes kitaip mūsų organizacija ne
galės 'išleisti šių metu puikią kny
gą. — Zelin. (126-128),

Bitininkų Atydai
Nelaukit iki inspektorius ateis ir 

privers bites sudegint dėl Amerikoniš- 
ko-Europiško Į puolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana, kad turėsit nuostuolį, bet 
būsit priversti atlikti barbarišką dar
bą.

Minėtos ligos lengvai yra išvengia
mos. Mes padirbam prietaisą ir para- 
šom patarimu^, lietuviškai ir angliš
kai, ir siunčiam į*visas dalis pasaulio, 
tik už Vieną Dolerį.

Naudojant mūsų patarimus su prie
taisais, netik ligos dingsta, bet ener
gija su produkcija padidėja iki 75 
nuošimčių. J. kitokius klausimus per 
laiškus neatsakinejam.

K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

Valgykite Medų
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

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

Kreipkitės j “Laisves” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.
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NEW YORKOIR APEUNKES ŽINIOS
Iš Ateivių Gynimo Ko

miteto Susirinkimo
Ateivių Gyn. Miesto Komi

teto susirinkimas įvyko pirma
dienį, 24 gegužės, Rand Mo
kyklos Svetainėj, E. 15th St., 
New Yorke.

Organizatorius raportavo, 
kad komiteto pasidarbavimu 
šeši nuskirti deportuoti tapo 
išleisti iš Ellis Salos; už 4 už
dėta $2,500 kaucijos, o du pa
leisti be kaucijos. Deportavi
mas ir draskymas šeimynų ei
na pilnoj to žodžio prasmėj, 
vaikai atskiriami nuo tėvų, tė
vai nuo vaikų ir be pasigailė
jimo deportuojami. Ateivių 
Gynimo Komitetas ragina, vi
sus nepiliečius išsiimti pilie
tybės popieras.

Birželio 9 dieną, Ateivių 
Gynimo Komiteto raštinėj, 100 
Fifth Ave., Room 1409, New 
Yorke, pradės duoti patarimus 
išpildymui pilietybės gavimui 
aplikacijų tris dienas į savai
tę:

Seredomis nuo 3 iki 6 vai. 
• po pietų.

Ketvergais nuo 2 iki 4 v.
Pėtnyčiomis nuo 1 iki 4 v.
Patarimai išpildymui apli

kacijų bus dovanai.
Paleistas po kaucija jūri

ninkų unijos narys, kuris yra 
nuskirtas deportuoti į Vokie
tiją ir jam gręsia mirties bau
smė nuo nazių. Jo paliuosavi- 
mui Ateivių Gynimo Komite
tas šaukia visus New Yorko 
darbininkus į demonstraciją 
birželio 12 d., 2 vai. po pietų, 
Union Square, New Yorke.

At. Gynimo sekretorius D. 
Morgan raportavo, kad dabar 
aplink Ateivių Gynimo Komi
tetą yra susibūrusios nema
žos spėkos: unijos, pašalpinės 
organizacijos, daugiau 50 žy
mių mokslo žmonių — profe
sorių, rašytojų ir žurnalistų, 
kurie yra pasirįžę remt kong- 
resmano Emanuel Celler Bi
lių HR . 5687 visais galimais 
būdais.

Nemaža grupė kongresma- 
nų yra pasižadėję kovoti už 
Celler Bilių kongrese, kad jis 
įeitų galion ir sulaikytų atei-

Vajus Prieš Spjaudymų 
Ir Rūkymą Subvėse

Parinki! Aukų Ispanų 
Kūdikiams!

Kas Tas Daugbučių 
Namų [statas?

Policistas T. J. Croak va
žiuodamas tarnybon pajuto 
širdies ataką Borough Hali 
IRT stotyje ir mirė nespėjus 
pribūt ligonvežimiui.

Dr. Herman Mendlowitz

NATURAL - LAX - HERB TEA

12

Sveikatos Department© va
juje už apšvarinimą miesto 
su b vi ų ir kitų viešų vietų virš 
8,000 rūkorių ir spjaudytoji] 
1934 m. sumokėjo virš $8,000 
baudomis.. Gi šių metų pirmais 
penkiais mėnesiais jau 3,559 
asmenys gavo pašaukimus tei
sman už panašius prasikalti
mus ir bendros baudos siekia 
$3,425. Sveikatos komisioni.e- 
rius Dr. Rice sako, kad tęs 
vajų iki rūkymas ir spjaudy
mas viešose vietose — ta svei
katai žalinga praktika — 
panaikinta.

Saviškai Panaudojo 
Garsinimą.

bus

pa-BMT subvėse pasirodė 
traukiantis miesto važiuotos 
saugumo kampanijos garsini
mas, kuris prasideda sekamai: 
Pabusk ir Gyvenk! Koks štu- 
korius pastebėjo, kad kas nors 
būtinai reikalingo gyvenimui 
čion dar nedasakyta ir apa
čioj tos eilutės prirašinėjęs: 
Stok Transporto Darbininkų 
Unijon, CIO! Keleiviai kuk
liai nusišypso pastebėję “pa
taisą.” Matęs.

šiandien prasideda taip va
dinamos Tag Days (rinkliavų 
dienos) sušelpimui nuo karo 
nukentėjusių Ispanijos vaikų. 
Šiaurių Amerikos Komitetas 
Gelbėjimui Ispanijos Demo
kratijos gavo leidimą rinkti 
aukas ir dėžutes su pažymė
tais leidimo numeriais išdali
no organizacijoms. Rinkliava 
tęsis iki 9 birželio.

Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos Moterų 81-ma kuo
pa taipgi gavo tų dėžučių ir 
prižiūrės jų išdavimą. Norin
tieji pasidarbuoti galės gauti 
dėžutes “Laisvės” raštinėj. 
Pačios kuopos narės taipgi tu
rės mobilizacijos vakarus, ku
riais eis po stubas rinkti aukų.

Komisija išdavimui dėžučių 
bus “Laisvės” svetainėj šį va
karą, 1 birželio (June) ir ke
tvirtadienio vakarą, 3 birželio. 
Tais vakarais priims ir dra
bužius. Tolimesni dėžučių iš
davimo ir drabužių priėmimo 
vakarai bus paskelbti vėliau.

Sekr.

Daug Lietuvių Išvyko 
Atlankyt Saviškius

MEDI

CINAL

HERBS
IN

1 BOX83 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St1., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312
NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 

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

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

Daugbučių Namų Įstatas 
(Multiple Dwelling Law) nu
stato saugumo nuo gaisro ir 
sveikatos atžvilgiu žemiausią 
lygmalą. Jo patvarkymai nu
sako ir kontroliuoja kiekvie
ną namą, kuriame gyvena trys 
ar daugiau šeimynų. Jis at
siekta per ilgą ir aštrią kovą, 
kurioj dalyvavo visos valstijos 
progresyvės spėkos. Jo patvar
kymais New Yorko Miesto 
rendauninkai teoretiškai ap
saugomi nuo nesanitariškų są
lygų ir pražūties gaisre.

Tai yra progresyvis įstaty
mas ir rendauninkų organi
zacijos atydžiai jį saugo, kad 
bent kuri jo dalis nebūtų su
spenduota ar kaip nors panei
gta. Dar daugiau, jos darbuo
jasi, kad to įstato patvarkymai 
Rūtų tuojau ir pilnai pravesti 
gyveniman.

Apie Daugbučių Namų Įsta
to patvarkymus plačiau para
šysiu kitu atveju. Šiuo tarpu 
noriu pridėti tiek, kad to įsta
to baisiai nekenčia bankai ir 
namais prekiaujančios kompa
nijos, kadangi jis reikalauja 
taisyti ir sanitarinti senus na
mus.

Smulkių namų savininkui 
tas įstatas taipgi būtų smūgiu, 
jei rendauninkų organizacijos 
kartu nestatytų reikalavimo 
duoti mažų namų savininkams 
iš miesto paramą reikalingoms 
pataisoms, taipogi numažint 
taksus, palūkanas, ir sulaiky
ti atiminėjimą namelių už sko
las.

Taigi, kad padaryt tuos na
melius tinkamais parankiam, 
sveikam gyvenimui ir kad nuo 
to nenukentėtų biednasis ma
žų namų savininkas reikalinga 
rendauninkų ir mažų namų 
savininkų organizacijos ir jų 
bendras, sutartinas veikimas.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. Telefonas: Humboldt 2-7964
E

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
0' <3

It®- SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

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.

šeštadienį laivu Gripsholm 
iškeliavo Lietuvon aplankyti 
saviškius gerokai virš šimto 
lietuvių, o kada suėjo jų paly
dovai, tai laivą galėjai paskai
tyt lietuvišku, visur girdėjai 
kalbant lietuviškai, matei lie
tuviškus veidus ir pavardes 
prie kambariukų durų.

Brooklyniečių (kuriuos suė
jau) išvažiavo Julija Stankai- 
tienė, Jonas Vaitkus, Ben Sku- 
bliskas, Ona Degulienė (Vi- 
viano). Tačiau didelis skai
čius brooklyniečių palydovų 
rodė, kad brooklyniečių išvy
ksta daugiau. Vaitkus manąs 
ten pasilikt žemdirbiauti savo 
ūkyje. Kiti vyksta su reikalais 
ar tik pasimatyt su saviškiais.

Iš tolimesnių taikėsi matyt 
d. Padriežienę iš Patersono, 
Nelę Klimkaitę iš Montrealo, 
Dirsienę su dukterim iš Ro
chester, N. Y.

Laivas ne didžiausias, tre- 
_ _______  ____ čios klasės kambariukai ankš- 

lande buvo 500,000 žmonių. Itoki, bet viskas atrodo švariai, 
Bet tenykščiai biznieriai skun
džiasi turėję $60,000 nuosto
lių. O visa bėda buvus tame, 
kad šeštadienio vakarą polici
ja padarė kratas daugelyje 
gembleriavimo įstaigų ir 19 
areštavo.

Didžiajame New Yorke- ir 
apylinkėj šeštadienį ir sekma
dienį 11 užmušta ir 10 su
žeista automobilių nelaimėse.

Atidarė Maudymosi Prūdus
šeštadienį atidaryta visuo

menės naudojimui keturi prū
dai Brooklyne ir vienas 
Queens. Manoma, kad virš mi- 
lionas žmonių panaudos juos 
per vasaros sezoną. Rudens 
žiemos ir pavasario sezonais 
tie prūdai naudota žaidimui 
įvairių sviedinio žaismių ir 
čiužinėjimui ratukais.

Iki 26 birželio prūdai bus 
atdari nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakaro, o po tam iki galo se
zono — nuo 10 ryto iki 10 va
karo.

Šventėmis Buvo Daug 
Nųotikių

Tunelio Statyboj Žuvo 
Du Darbininkai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams 
dieniais, 

niais

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

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

Speciales kainos savaitei.

Sekmadienį oras buvo gra
vių deportavimą iš šios šalies. gus jr žmones būriais trauke į
Bet to negana, yra pagamin
tos rezoliucijos, viena už Cel- 
ler Bilių, o antra prieš Dies 
Bilių. Kurie neturite tų rezo
liucijų, malonėkite gauti virš 
nurodytu At. Gyn. Komiteto 
antrašu. Balsuodami už ir 
prieš tas rezoliucijas supažin
dinsime mases su persekiojimu 
ateivių Amerikoj ir gausime 
jų paramą ateivių gynime. ,*

Nutarta daugiau darbuotis 
platinime brošiūros “Svetur- 
gimiai Jungtinėse Valstijose” 
(anglų kalboj). Parsiduoda po 
10 centų. A. Mureika.

pajūsius. Vien tik Coney Is-

bendroj valgykloj užtiesti sta
lai, taipgi įrengtas salionėlis 
susiėjimui.

Išeinantis laivas atrodė pa
sidabinęs, kaip nuotaka, nes 
veik visi iškeliaujanti, ypač 

• moterys turėjo po pluokštę gėli- tv i.-

Kūdikiams Pavojus
U’ 4■ ■

& '

b
Kiekvienoj mokykloj per iš

tisus metus mokytojai ir mo
kyklų vedėjai deda pastangas 
vaikuose įskiepyti atsargumo 
ir saugumo mintis. Policijos 
saugumo kampanijos kalbos 
taipgi pasiekia milionus moky
klos amžiaus vaikų. Bet kaip 
su tais, kurie tebėra <kūdikiais, 
neina mokyklon? Gi balandžio 
mėn. šių metų gatvėse užmuš
tų vaikų 53 nuošimčiai buvo 
jaunesni mokyklos amžiaus.

Už kūdikius yra atsakomin- 
gi tėvai ir auklėtojai. Tėvai 
negali būt prie kūdikių kas 
minutę, tačiaus privalo prižiū
rėt, kad jie žaistų tik parkuo
se, žaislavietėse ir žaidimui 
paskirtose gatvėse.

Trafiko Stotis “I.”

WPA Meno Projekto darbi
ninkai suruošė masin| pikietą 
prie laikraščio “News” Bildin- 
go, 220 E. 42nd St., protestuo
dami prieš laikraščio pritari
mą kapojimui WPA.

WPA dabar subruzdo ravėti 
iš miesto nuodingąjį vijoklį 
(poison ivy), o paskui žada 
daryt ablavą ant tų žolių, ku
rios akstiną čiaudėjimą, suke
lia žolinę slogą.

Ignas Karpavičius Vėl 
Ligonbutyje

d.Jau ilgokai sirginėj antis 
Karpavičius, ir vėl išvežtas į 
Cumberland Hospital, Auburn 
PL, Brooklyne. Jį kankina du
sulys, įgautas ilgų metų dar
bu metalinėse. Prie to, ir šir
dis pablogėjusi. Draugai pra
šomi aplankyti.

Drg. Karpavičiai seniau gy
veno Buffalo, N. Y. Pastarai
siais keliais metais gyvena 
Brooklyne ir tūlą laiko dirbo 
“Laisvės” namo prižiūrėtoju. 
Yra nuolatinis “Laisvės” skai
tytojas ir ALDLD narys.

Lankymo valandos sekma
dieniais, trečiadieniais ir šven
tėm nuo 2 iki 4 po piet; pir
madieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 8 vakaro. Privažiuo
jama
arba Lexington-Myrtle L iki 
Navy stoties.

lių. Išvykstančiuose ir palydė- 
tojuose pasireiškė jaudinantis 
momentas, kurį vieni išreiškė 
mojavimu skarelėmis, kiti šū
kiais, treti dainomis. Visi atro
dė aukštam ūpe apart kelio
likos pirmos klasės ponų. Jų 
veidai atrodė tarsi mumijos. 
Tūli piktai šnairavo į trečia
klasių mases, kurios dar ne
būdamos atitvertos dolerine 
tvora laisvai naudojo pirmos 
klasės salionų langus ir atvi
rus denius, kad pro juos dar 
kartą pažvelgt į savo mylimų
jų veidus. Rep.

Gręžiant Palisades akme
nyną, pro kurį turės būt pra
vestas Midtown Hudson Tu
nelis, dinamitas užmušė du 
darbininku, Clarence Hall iš 
Bronx, ir Salvatore Patti iš 
Jersey City. Greta jų rasta 
keturi sužeisti, kurių du ne
manoma pasveiksiant.

Nelaimė įvykus kada vienas 
sproginys dinamito užsiliko 
nesprogęs ir darbininkai ėjo 
prie jo pažiūrėti priežasties. 
Kaip tik tuo laiku dinamitas 
eksplodavo.

Nuo pradėjimo gręžti šį tu
nelį jau žuvo 7 darbininkai.

Vienas iš. dviejų vaikų, ap
degusių žaidžiant gasoliną, 
mirė nuo žaizdų.

Crosstown gatvekariu

Rep.

Lankėsi “Laisvėje”
šeštadienį apsilankė “Lais

vės” įstaigoj draugė Paulaus
kienė ir jos duktė Ona iš Pitts
burgh, Pa. Sykiu su jomis pri- 

|buvo ir jų dviejų draugės Či- 
.vinskienė ir duktė Anelė, 
brooklynietės, pas kurias vieš
nios sustojo. Pabuvojusios po
rą dienų Brooklyne viešnios 
žada grįžti‘atgal, pakelyje 
stodamos Philadelphijoj.

Rep.

su-

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 9CįC 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th 
Blokas nuo Hewe« eleveiterio stoties.

STREET, BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

Lietuviškos Radio Valandos 
Piknikas Buvo Didelis’

Pereitą sekmadienį Klas- 
čiaus Parke įvyko Lietuviškos 
Radio Valandos, vadovauja
mos V. Matusevičiaus, meti
nis piknikas, žmonių buvo 
daug, kadangi oras pasitaikė 
gražus ir kitokių lietuviškų 
pramogų tą dieną nebuvo.

Teko susitikti su kai ku
riais mūsų draugais net iš Ro- 
chesterio ir Hartford, Conn. 
Jie atvyko Brooklynan pra
leisti šventes, tad tuo pačiu 
žygiu užsuko ir šitan pikni- 
kan, kuris buvo taip plačiai 
per spaudą ir radio garsintas.

Rep.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Marijona Staliulionienė, pa- 

jieškau savo sūnaus Aleksio Staliu- 
lionies, Lepelionių kaimo, Stakliškių 
vai. 1929 metais jis išvyko Amerikon 
j Worcester, Mass. Prašau jo paties 
atsišaukti, arba kas žino jo antrašą, 
malonėkite pranešti, už ką būsiu la
bai dėkinga.

Marijona Staliulionienė, 
Lepelionių kaimas, 

Stakliškių vai., 
Alytaus Apskričio.

(128-130)

Su birželio 1 d. pereis mies
to žinion Grand Central Park-1 
way ir penki kiti valstybės iš-1 
taisyti keliai, tiltai, tuneliai, 
kurie yra miesto ribose.

Viktoras Petriką, 33 metų, 
621 Vanderbilt St., rastas prie 
pečiaus nusinuodijęs gasu.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433K

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

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

reikalam

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

twr: '

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N.




