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Tokio, geg. 6. — Prade
dant nuo rugpjūčio, Japoni
jos karo laivynas darys ma
nevrus, tikriausiai panašius

Visoms ALDLD kuopoms yra 
siuntinėjama laiškai ir suteik
ti nariams pastovūs numeriai. 
Visi sekretoriai privalo visada 
tą patį numerį parašyti ties na
rio vardu, siunčiant jo duokles.

Londono dalyj Peckhame, 
papildomuosiuose rinkimuo
se, j seimą geg. 6 d. tapo 
išrinktas darbietis Lewis 
Silkin.

Paryžius, geg. 6.—Bijo
dami ateinančios Liaudies 
Fronto valdžios, Franci jos 
turčiai išsiunčia daug savos 
aukso į užsienius.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily) 
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

JAPONAI VERČIA ŠIAU
RINĘ CHINIJĄ KARO 

ĮRANKIU PRIEŠ SSRS

SSRS KOVOS PRIEŠ 
HIOPIJOS PRIJUNG 

ITALIJAI
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Japonijos imperialistai labai 
nerimauja del Chinijos Sovie
tų. Jie vis grūmoja, kad puls 
Chinų Sovietus. Tam tikslui 
susiderėjo ir su Chang Kai-she- 
ku.
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KRISLAI
Agitacijos Fondas.
Japonijos Veidmainiavi

mas.
Hitlerinė “Meilė”.
Argentina ir ženkleliai.
Popiežius ir Karas.
Pavergiama Albanija.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

ALDLD kuopoms greitai bus 
išsiuntinėta specialiai laiškai ir 
Agitacijos Fondo ženkleliai. 
Kiekviena kuopa privalo išpar
duoti juos ir pinigus prisiųsti 
per ALDLD centrą. Agitacijos 
Fondas yra labai svarbi įstai
ga. Reikėtų, kad mūsų kuopos 
ir apskričiai ir nuo sėkmingų 
parengimų šiek-tiek tam tik
slui paskirtų.

Kaip čia senai imperialistai 
sakydavo, būk Sovietų Sąjun
gos Raudonasis Jūrų Karo Lai
vynas menkos reikšmės. O da
bar jau Anglijos imperialistai 
eina prie derybų su Sovietų Są
junga, kad laivynų reikale su
sitarus. žinoma, tuom pat kar
tu anglai imperialistai mano ir 
daugiau davinių išgauti 
SSSR apsigynimo laivyną.

Japonijos imperialistai 
latos zaunija, būk Sovietų Są
jungos Raudonoji Armija sto
vinti Sibire prie Mandžurijos 
sudaro taikai pavojų. Didesnės 
veidmainybės ir būti negali. 
Niekados Sovietų kareiviai ne
buvo perėję į Mandžurijos pu
sę, bet už tat vien praeitais 
metais apie 150 kartų jie atmu
šė japonus įsiveržėlius.

Nepaisant Hitlerio 
dos už vedybas, jų 
mažėjo. Sako, kad 
kiekis paaugo 38%. 
džioje fašistų viešpatavimo po
komanda šimtus porų apves
dindavo ir dar dovanų davė. 

, Matyt, kad fašistinė komanda 
nedavė meilės ir santaikos ap- 
sivedusiems.

Argentina sukėlė skandalą su 
išleistais savo pašto ženkleliais. 
Ženkleliai turi Argentinos žem- 
lapį ir ant jo Falkland salos 
priskaitomos prie Argentinos. 
Gi tas salas yra pavergus An
glija ir kelia protestą prieš Ar
gentiną.

Dabar Argentina išleido ant
rus ženklelius, ant kurių ne tik 
Falkland salas savinasi, bet net 
geroką dalį pasisavino Chilės 
respublikos. Ir vėl prasidėjo 
protestai.

Romos katalikų popiežius 
džiaugiasi iš Italijos fašistų 
pergalių Ethiopijoj- ir dievui 
dėkavoja už tai, kad karas jau 
pasibaigė. Ar tik dar neper- 
greitai ?

Sako, kad Romos katalikų 
popiežius savo palociuje buvo 
įsitaisęs didelį Ethiopijos žem- 
lapį ir kiekvieną dieną ant jo 
ženklino, kur yra karo frontas. 
Taigi, kaip matome, popiežius 
labiau fašistų karo žygiais do
mėjosi, negu tarpininkavimu su 
“dievu.”

Fašistinė Italija vis daugiau 
pavergia Balkanų šalelę Alba
niją. Kovo 19 dieną tarpe Ita
lijos ir Albanijos pasirašyta 
sutartis, pagal kurią Albanija 
priima į visas valdžios įstaigas 
Italijos instruktorius, savo ša
lyje steigia italų kalboje mo
kyklas, perduoda visą tabako 
monopoliją į fašistų rankas ir 
priima daugelį kitų vergiškų 
punktų. Reiškia, Albanija fak
tiškai tampa Italijos kolonija.

N. Y. Valstijos Seimo Vadai 
Už Vaiky Darbo Palaikymą

ALBANY, N. Y., geg. G. 
New Yorko valstijos sena
to teisių komisija atmetė 
pasiūlymą taip pataisyt ša
lies konstituciją, kad būtų 
uždrausta darban samdyti 
jaunuolius žemiau 18 metų 
amžiaus.

MIRĖ MIKAS PALTANA
VIČIUS, REDAKTORIUS

BOSTON, Mass. — Mirė 
Mikas Paltanavičius gegu
žės 4 d. Tai pirmutinis bu
vęs “Keleivio” redaktorius, 
toliaus “Amerikos Lietuvio” 
leidėjas.

Plačiau apie jį bus ryt
dienos “Laisvėje”.

ITALIJA VALDYS ETHI- 
OPU A PER FAŠISTŲ 

GUBERNATORIŲ
Paryžius, geg. 7.—Musso

lini pranešė Francijai, kad 
vyriausias vietinis Ethiopi
jos valdovas bus Romos pa
skirtas gubernatorius. Tik 
po jo priežiūra būsianti 
duota ethiopams “savival
dybė.”

Mussolini Bijo Francijos 
Liaudies Fronto Valdžios

Roma. geg. 7. — Fašistai 
bijo, kad liaudies frontiečių 
didžiuma, išrinkta į Franci
jos seimą, gali nuo birželio 
1 d. sudaryt valdžią griež
tai priešingą Italijos pla
nams Ethiopijoj.

Mussolinis žada tik Ang
lijai ir Francijai “atviras 
duris” į biznį Ethiopijoj, 
jeigu todvi šalys pripažins 
Italijai visą Ethiopiją.

Socialistas Būsiąs Francijos 
Ministerių Galva

Paryžius. geg. 7. — So
cialistų vadas Leonas Blum 
turįs didžiausią galimybę 
tapti nauju Francijos 
nisteriu pirmininku.

Italai Užėmė Jijigą
Roma, geg. 7. — Italai 

užėmė Jijigą, už 50 mylių į 
rytus nuo Hararo, antro 
didžiausio Ethiopijos mies
to. Po dienos kitos užimsią 
ir Hararą.

Mo. Socialistai už Bendrus 
Žingsnius su Komunistais

ST. LOUIS, Mo. — Mis
souri valstijos Socialistų 
Partijos suvažiavimas per
eitą šeštadienį ir sekmadie
nį užgyre bendrą frontą su 
komunistais pagal susitari
mą tam tikriems veiks
mams, kaip kad streikui, 
kovai už bedarbių šelpimą 
ir tt. SuvažiavaBas parė
mė Farmerių - CSfbo Par
tiją iš principo, bet atrado, 
būk dar “nepribrendęs” lai
kas kurti tokią partiją vi
sai valstijai ir jos vardu 
statyti kandidatus ateinan
čiuose rinkimuose.

MAINIER1U UNIJOS VADAI PRIIMA NETIKU
SIAS SĄLYGAS NAUJAI SUTARČIAI

NEW YORK, geg. 6. — 
Dvylika savaičių tęsėsi de
rybos tarp Jungtinės Mai- 
nierių Unijos viršininkų ir 
kietųjų angliakasyklų kom
panijų delei naujos sutar
ties. Dabar prieita prie to
kio sąlyginio susitarimo:

Unijos vadai turi steng
tis, kad valdžia nustatytų 
pigesnes kainas už anglies 
išvežiojimą traukiniais; tu
ri išvien su kompanijomis 
kovoti prieš bedarbių mai- 
nierių slaptą anglies kasi
ma ir pardavinėjimą; turi 
padėt kompanijoms palai-

Milžiniški Gegužiniai 
Išstojimai Lenkijoje

VARŠAVA. — Gegužės 
Pirmojoj čia sustreikavo 80 
nuošimčių visų darbininkų. 
Daugiau kaip 50,000 demon
stravo Pilsudskio aikštėje. 
Lodzėj gegužinėj demons
tracijoj dalyvavo 60,000 
darbininkų, Lwove 80,000; 
Krakove—35,000, Katowit- 
ze 25,000 ir Poznaniuje 35,- 
000.

N. J. Seimas Užgyre 
Senatvės Pensijas

TRENTON, N. J., geg. 6. 
—New Jersey valstijos sei
mas nutarė įvesti senatvės 
pensijas pagal federalį įsta
tymą. Valstijinė seniams 
pensija pirma buvo prade
dama mokėti po 70 metų 
amžiaus. Pagal naują pla
ną pradės ją mokėti nuo 65 
metų. Pensija mizerna, nuo 
$15 iki $30 per mėnesį.

D A N D RIDGE, Tennes
see, geg. 6. — Apylinkės 
žmonės rado bent $120 pini
gų penkdolerinėmis bumaš- 
komis, kurios buvo įstrigu
sios į medžius ir “kornus.” 
Tie pinigai buvo potvinio iš
draikyti. Sakoma, gal tai 
bus dalis $80,000, kurie bu
vo išplėšti iš pašto Char
lotte, N. C.

SSRS Spauda Turi 2 Milionu 
Korespondentų Kaimuose
MASKVA, geg. 5.—Suka- 

ko 24 metai nuo įsteigimo 
“Pravdos,” Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos 
centro organo.

Gegužės 5 tai sovietinės 
spaudos diena, kurią mini 
milionai darbininkų.

Carinėj Rusijoj buvo tik 
859 laikraščiai iš viso. Da
bar Sovietų šalyj yra 10,- 
000 laikraščių, leidžiamų 
penkiose dešimtyse skirtin
gų kalbų. Sovietinė spauda 
turi du milionų darbininku- 
korespondentų vien sod
žiuose, nekalbant apie mil
žiniškas tokių koresponden
tų armijas miestuose.

kyt augštesnesį anglies kai
nas. v

Kasyklų savininkai, todėl, 
žada toliau nemušti mainie- 
riams algų, o unijos vadai 
nereikalauja nieko pridėti. 
Kompanijos sutinka daryti 
sutartį dvejierhs metams. 
Vietoj 30 valandų darbo sa
vaitės, kaip kad reikalavo 
mainieriai, bus įvesta 35 va
landų savaitė.

Tokias netikusias mainie- 
riams sąlygas priima jų 
unijos prezidentas J. L. 
Lewis, sekretorius-iždinin- 
kas T. J. Kennedy ir kiti 
augštieji vadai.

Kongreso Ponai Kapoja 
Bedarbių Pašalpą

WASHINGTON, geg.
—Amerikos kongreso lėšų 
komisija nukirto $75,000,- 
000 nuo Roosevelto reika
laujamų $1,500,000,000 be
darbiams šelpti per metus. 
Bet jau ir Roosevelto reika
lavimas yra ketvertą sykių 
mažesnis, negu buvo bedar
biams skirta per paskuti
nius dvyliką mėnesių.

Farm.-Darbo Partijos 
Veikla Michigane

Lansing, Michigan, geg. 
5.—Valstijinis komi te tas 
Farmerių Darbo Partijos 
rengia viso Michigano far- 
merių-darbininkų konferen
ciją, kuri įvyks šio mėne
sio pabaigoj.

Detroite yra jau šešioli
ka Farmerių-Darbo Parti
jos kliubų.

Kiek Amerikoj Katalikų
NEW YORkT geg. 6. — 

Oficialė katalikų direktori
ja paduoda, kad Jungtinėse 
Valstijose, įskaitant Alas- 
ką ir Hawaii salas, yra 20,- 
735,129 katalikai. Per vie
nus 1935 metus jų skaičius 
paaugęs 212,136. Katalikų 
bažnyčių yra 18,389, kuni
gų 31,108; keturi kardino
lai, 13 arkivyskūpų ir 
vyskupai. Parapijines 
talikų mokyklas lanko 
212,260 vaikų. .■

Panamos kanalo ruože 
Juanas J. Alfaro buvo areš
tuotas 23 sykius per pasku
tinius 23 metus, už įvairius 
mažus nusikaltimus. Kas 
metai jis stengiasi gauti de- 
sėtką mėnesių kalėjimo, kur 
jam esąs “laimingiausias”' 
gyvenimas. Taip, mat, sun
ku yra Panamoj gyventi be
turčiui “laisvėje”.

Angly Kalba Pirmoj Vietoj 
Naziy Mokyklose

Berlynas, geg. 6.—Nazių 
švietimo ministerija patvar
kė, kad visose vidurinėse 
mokyklose, apart vadinamų 
“humanistinių” gimnazijų, 
anglų kalba turi užimti pir
mą; vietą svetimų kalbų mo- 
kyboje.

London, geg. 6. — Addis 
Ababoj, Ethiopijoj, mirė 
anglų Raudonoji Kryžiaus 
vadas dr. A. J. Melly, pa
šautas per ethiopų riaušes 
prieš “baltųjų” šalių atsto
vybes.

London, geg. 6.—Pasauli
niai garsus lenkų pianistas 
Ignas Paderewski, 75 metų 
amžiaus, padarė sutartį su 
viena judžių kompanija vai
dinti gaminime judamųjų 
paveikslų.

San Francisco. — Califor- 
nijos nominacijose Hoove- 
ris gavo daugiau balsų už 
Landoną kaipo republikonų 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų prezidentus.

Meksikos Prezidentas Ne
nori Pirmenybių prieš 

Paprastus Ligonius
MEXICO CITY, geg. 5.— 

Meksikos prezidentas L. 
Cardenas nėjo į privačią li
goninę daryt jam apendiko 
operaciją. Sugedęs apendi- 
kas jam išpjautas viešoj li
goninėj. Cardenas nesutiko 
pašalint kitus ligonius iš 
kambario, kur jam operaci
ja padaryta ir kur jis gy
dosi.

Per Partizanų Kovą Addis 
Ababoj žuvo 500

Addis Ababa, geg. 7. — 
Per. ethiopų “riaušes” prieš 
baltuosius, kaipo priešus, 
tapo užmušta 500 asmenų 
nuo pereito šeštadienio iki 
šiol. Būriai ethiopų parti
zanų su ginklais pasitraukė 
j kalnus, bet nepasidavė už- 
imantiems Addis Ababą 
italams.

Didžiausias Zeppelinas
F RI E DRICHSHAFEN, 

geg. 6.—Išvyko New Yor- 
kan naujas, didžiausias Vo
kietijos baliūninis orlaivis 
“Hindenburg,” komanduo
jamas H. Ecknerio. Jis ve
ža 51 keleivį ir dar turi 56 
žmones įgulos.

Hitleris buvo uždraudęs 
Vokietijos spaudoj minėti 
Ecknerio vardą todėl, kad 
Eckner atsisakė tiesioginiai 
agituot už nazius pereituose 
neva “rinkiniuose.” .

Mussolini Neisiąs į
Jokias Derybas su 

Lyga del Ethiopijo

SHANGHAI, Chinija, ge- 
guž. 6.-Japonija buvo suda
rius neva “savivaldišką” 
chinų tvarką Hopei-Chaha- 
ro plotuose, atplėštuose nuo 
šiaurės Chinijos. Dabar ja
ponai verstinai spiria tų 
plotų valdybą prisidėti prie 
Japonijos ir Manchukuo ko
vai prieš chinų komunistus 
ir sykiu verčia įstoti į ka
rišką bloką prieš Sovietų 
Sąjungą.

Reikalauja Tuoj Paliuo- 
suot Puerto Rico

Washington, geg. 6.—Pa
žangesnis republikonas kon- 
gresmanas V. Marcantonio. 
įnešė sumanymą tuojaus 
paliuosuoti Puerto Rico, sa
lą, o ne už penkių'metų, 
kaip kad žada roosevelti- 
ninkai. Puerto Rico yra 
Amerikos pavergta ir skau
džiai išnaudojama.

Kalėjimas Žydui už 
Pažintį su Vokiete

Frankfort, Vokietija, ge- 
guž. 6. — Vienas žydas 
agentas-pardavinėtojas nu
leistas 1 metais kalėjimo už 
bandymą asmeniškai susi
pažinti su viena vokiete.

Visoms Darbininkiškoms 
Organizacijoms ir “Lais

vės” Skaitytojams
Gegužės 10 d., 2 vai. po 

pietų, 735 Fairmount Ave., 
Philadelphijoj, bus labai 
svarbus susirinkimas visų 
darbininkiškų organizacijų 
ir “Laisvės” skaitytojų. I 
Svarba štai kame. Jau yra Į

. l$529.000,000 Amepaimta daržas 
piknikui. Tad šiame susi
rinkime reikės plačiai ap
svarstyti įvairūs jo reika
lai ir kokias dovanas duosi
me šiemet. Visi organiza
cijų nariail ir “Laisvės” 
skaitytojai, dalyvaukite.

Čia taipgi bus ir drg. P. 
Buknys iš Brooklyno ir pa
dalins “Laisvės” skaityto
jams dovaną knygą “Mor
tos Vilkienės Divorsas.” 
Tad skaitytojai yra prašo
mi 'visi ateiti ir pasiimti 
knygą.

Charlestoown, W. Virgi
nia, geg. 6.—Teisėjas Rod
gers atmetė išrinktą grand 
džiūrę teismui prieš negrą 
gydytoją C. Wainwright to
dėl, kad į džiūrę nebuvo 
priimta nei vienas negras. Iboje.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nie 
N e p r a 1 almėsite, Tik' 
Retežius, o Išlaimesi 
Pasaulį!

t

ROMA, geg. 6. — Musso
lini pareiškė, kad Ethk 
ja esanti jau “Italijos n 
savvbė,” todėl “šalin 
rankas nuo EthiopijošI 
Bet Italija pripažinsi 
Anglijai teises išnaudo 
Tana ežero vandenis šia 
vakarinėj Ethiopijoj 
tam tikras biznio te 
Francijai.

Mussolini atmeta pirmes
nes slaptas sutartis 
Italijos, Francijos ir An 
ios delei Ethiopijos pasi 
linimo į “įtakos srii 
tarp tų šalių.
Francijos Kapitalas Reika

lauja Sau “Teisių” 
Ethiopijoj

Paryžius, geg. 6. — Fran
ci j a reikalauja, kad Italija 
pripažintų francūzu reika
lus Ethiopijoj ir paliktų 
kariautos šalies duris “ 
viras” įvairių kraštų t 
niui.
Anglų Atžagareiviai 

Bausmių Nuėmimą nuo 
Italijos

LONDON, geg. 6. — 
glijos užsieninis minis 
Eden seime pareiškė, 
Tautų Lyga turi nasilaiky 
tik jos įstatus reikią pertai
syti. Konservatorių (at 
gareivių) vadas Au 
Chamberlain reikalauja-'at
šaukti visas ekono ( 
bausmes, kurios buvo 
dojamos prieš Italiją, 
darbiečiai seimo atstd 
reikalauja tęsti tas b 
mes prieš Mussolini.
Sovietai prieš Ethiopij 

Pavergimą
Geneva, geg. 6. — P 

nešama, kad Sovietų Sa.iun 
ga nėr Tautu Lyga kove 
prieš Ethiopijos pripaž 
mą Italijai.

Karo Laivynui

s

WASHINGTON, geg 
Jungtinių Valstijų kongi 
lėšų komisija “num 
apie pora milionų doleri! 
nuo valdžios reikalaujam 
$531,068,707 išleisti k 
laivynui per metus. T 
palieka “tik” 529 milionus 
dolerių suvirš, kas yra 
džiausią laivynui skiriama 
suma visoj šalies istorij 
nekariniais laikais.

ROMA, geg. 6. — Faš 
valdžia ketina šeštadii 
oficialiai paskelbti, kad E 
hiopija prijungta Italijai. 
Mussolinis jau paskyrė Si 
vo gubernatorių Addis A
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chorai, vis dėlto tik pusė svetainės prisirin
ko. Atėmus choristus, nekas būtų likę.

Veikiausia kas plačiau parašys apie šį 
mitingą. Aš noriu tik tiek pasakyti. Lie
tuviai socialistai negerai padarė atsisakyda
mi bendrai su komunistais šį mitingą lai
kyti. Būtų kupina svetainė priėjus, dabar 
gi vargiai pusė buvo. M. Gorkio Sveikinimas
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Kaip Bus su Tautų Lyga?
h “■ V*

J&ussolinis nugalėjo Ethiopiją ir pa
skelbė ją “Italijos dalimi.” Ethiopiją bu
vo-.Tautų Lygos narė. Ką į tai atsakys 
Tautų Lyga? Daugiau: kas bus su pačia 
Tautų Lyga?

'»<Veigu Japonijos imperialistai užgro- 
bė'-Mandžuriją ir ją valdo, o dabar Itali
ja užgrobė Ethiopiją ir ją valdys, tai 
kam galų gale reikalinga tokia įstaiga, 
kaip Tautų Lyga?” Ne vienas paklaus, 
Pl’iįėdamas: “Ryt po ryt Hitleris gali tą 
pįtĮ’padaryti su Lietuva, Latvija, bei ki
tą kuria sritimi.”

JKiek tai liečia Italijos plėšikų žygius 
Eįhiopijoj, tai jie dar ne galutini. Ethio- 
ptjos jžmonės, niekas neabejoja, ginklų 
nfcpaaės, bet ves partizanišką kovą su 
į^veržėliais. Toji kova gali būti sunki ir 
ilfca, ir Italijai labai daug lėšuojanti.

J Bet klausimas kyla, kas dabar daryti 
T&utų Lygai su tom Mussolinio bombas- 
tiškom deklaracijom, kad Ethiopiją jau 
yta jo, kad joje jis šeimininkaus, kaip 
tifc-norės?

Greit šis klausimas bus išspręstas. So
vietai, matyti, stoja už Tautų Lygos pa
istymą ir, žinoma, jos stiprinimą, dary- 

guvesne, vyriškesne, galinčia suval
dai fašistinius plėšikus. Galimas daik- 

kad ir naujoji Francijos valdžia su 
sj&b talkininkėmis panašios linijos lai- 
k$£is. .Taiką mylį žmonės, kovoją prieš 
kSflą žmonės, sako: Tggpį Tautų Lyga 
btis.' ir silpna, bet vis gėriau, negu nieko. -- 
Jėlgu ji silpna, tai reikia stiprinti. Apie 
šfifkraštų, suėjusių vienon draugėn, ga- 
lotiĮ sudaryti stiprų įrankį palaikymui 
t&kos, jei tik būtų pasiryžimo.

jjjabai daug priklausys nuo Britanijos 
p{®tikos. Jei jinai liausis pataikavusi 
ĘJJJeriui, o imsis griežtesnių priemonių 
kflįai už taiką, tai, be abejo, kad Tautų 
Ltfįa išliks ir dar galės suvaidyti didelį 
vaidmenį ateityje.

praeities turėtų pasimokinti visi. 
JerTautų Lygos narės būtų atsistojusios 
drąsiai ir valdžiusios Mussolinį, kaip tu- 

. ręję valdyti, tai jis nebūtų net drįsęs 
pradėti savo kruvinas avantūras Afri
kai!
‘ "pi- i ===========

įdėtus su Perkūnija Kenkė Chica- 
giežių Gegužinei

;^įVilnis” rašo:
Nors gegužės 1-mą visą dieną lijo lietus, 

paartais buvo perkūnija, vistiek apie 4 va- 
•iandą jau rinkosi žmonės į Grant Parką, 
!lur skelbta prasidės Gegužinė demonstraci- 

rengiama Bendro Gegužinės komiteto, 
*Žįsidėjusio iš komunistų, socialistų partijų 

B darbo unijų.
Sušlapę, daugelis gerokai sušalę, darbi

ninkai laukė maršuoti. Vėliavos sumirkę, 
•čikabos lietaus ir vėjo sukoneveiktos, bet 
•^demonstrantų pasiryžimas didelis.
«'<» Gerokai palaukus, nes iš priežasties lie- 
•laus žmonės rinkosi lėčiau, pagalios leistasi 
• uiaršuoti Michigan gatve iki Randolph, o 
lAi’aja, per patį miesto centrą, iki Union aiks
ės, prie Union Parko.
£*» Išsirikiavę gan ilgos linijos maršuotojų,
,’Augiausia jaunimo.

Gerą įspūdį darė jaunieji komunistai ir 
^^įfunieji socialistai.

•Išviso dalyvavo apie 20,000 žmonių, 
geras skaičius, atsižiūrint į labai ne- 

p^Jankias sąlygas.
jjJhicagoje komunistai su socialistais 

■ ■ biy/o sudarę bendrą frontą. Tiktai lie- 
t^iai socialistai suruošė atskirai savo 
nosinį mitingą, kuris, sulyg “V.” repor- 

aprašymu, išėjo ne kaip. Jis žymi:
LSS kuopa surengė prakalbas Lietuvių 

iituditoinjoj. Nors lietui sulaikius daugelį 
JMio demonstravimo, galėjo svetainėj daug 
Ijdalyvauti, bet taip nebuvo. Garsinta ir 

Norman Thomas (jis nebuvo), Ir keturi

Kas Įgaliojo Kataliką Centrus 
Išstoti prieš Demokratiją?

Po šitokia antrašte “Vilnyj” telpa 
straipsnis, rašytas tūlo parapijono, S. K, 
Be kitko, rašytojas pastebi:

Čia noriu tarti kelis žodžius kaipo eilinis 
parapijonas, kas, mano nuomone, turėtų 
būti atlikta, kuomet nemaža dalis mūsų iš
eivių spaudos iškėlė klausimą šaukti Demo
kratijos Kongresą Clevelande, birželio 20 ir 
21 dd.

Tiesa, pasisakė už Kongresą laikraščiai 
vadinami “pažangieji.” Bet ar mes katali
kai nenorime būti pažangiais? Juk pati 
Kongreso idėja yra pažangi ir mes jos ne
galime atmesti. Tačiaus mūsų dvasios va
das, dienraštis “Draugas,” nepraleidžia pro
gos neužatakavęs Kongreso šaukėjų ir net 
pačios Kongreso idėjos. Ar tai gražu? Ar 
mes nenorime, kad Lietuvoj viešpatautų lai
svė? “Draugo” redaktorius balandžio 28 
dieną labai išdidžiai pareiškia, kad:

aVisi kataliką laikraščiai ir taip pat mū
są veikimo centras—A.L.R.K. Federacija 
aiškiai pasisakė prieš komunistą ir socialis
tą šaukiamą kongresą Clevelande būk tai 
demokratijai atsteigti Lietuvoje ”

čia betgi reikia abejoti, ar ištikro visi 
mūsų katalikų centrai tą pareiškimą pada
rė? Pagalios, kas juos įgaliojo daryti tokį 
žalingą pareiškimą, kada Amerikoj kyla vei
kimas prieš Lietuvos fašizmą; kada visom 
sriovėm bendrai veikiant būtų galima tiek 
daug atsiekti? Dalyvavimas Demokratijos 
Kongrese katalikų nepadarys socialistais ar 
komunistais. . Priešingai, jeigu dalyvautu
me šiame pažangos žygyj, tai mūsų organi
zacijos visa galva pakiltų. Amerikos lietu
viai pamatytų, kad ir mes stovime už savo 
brolių teises.

Rašytojas primena katalikams užpro
testuoti prieš “Draugo” redaktoriaus 
taktiką, statančią “Draugą’^gęęt# /Dir
vos” ir “Amerikos Lietuvio,” palaikomų 
Smetonos subsidijomis.

Teisingai rašytojas primena ir tai, kad 
“proponuojamas Kongresas nebus vien 
tik apgynimui socialistų ir komunistų 
teisių Lietuvoj. Katalikai, ypatingai 
biedniokai, ten taip jau lygiai smaugia
mi. Brolis Šimutis tai gerai žino, ne 
kartą yra pats rašęs ‘Drauge’, kaip da
bar žiauriai puolamos katalikų organiza
cijos Lietuvoj...”

Būtų gerai, kad ir daugiau katalikų- 
parapijonų išsireikštų tuo klausimu sa
vo nuomones. “Laisvė”- jas. mielai tal
pintų savo skiltyse.

Pagerbti Žuvusius Kova už Taiką
Amerikos Jaunimo Kongreso Naciona- 

lė Taryba išleido pareiškimą, šaukiantį 
•visą Jungtinių Valstijų jaunimą ruoštis 
prie gegužės mėn4 30 dienos. Kaip ži
nia, minėta diena yra žuvusių karuose 
pagerbimo diena ir, apskritai, pagerbimo 
visų mirusiųjų. Kiti vadina: kapų puo
šimo diena.

Pažangusis, kovojąs už taiką Ameri- I 
kos jaunimas šią dieną naudoja demon
stracijoms už taiką, prieš karą. Šiemet 
bus panašiai, kaip pernai. Skirtumas tik 
tame, kad šiemet, aišku, kur kas daugiau 
jaunimo įsivels į demonstracijas.

Atsišaukimas nurodo, jog pereitos 
gentkartės jaunimas tebeguli kapuose, 
apkaišiotuose vainikais. Jam nebaisios 
kanuolės, dujiniai gazai, ir kitokį karų 
įrankiai. Bet gyvenančiam jaunimui vi
sa tai baisu, tas viskas grūmoja išnaiki
nimu.

Kovojant už taiką, reikalinga kovoti 
už Jaunimo Aktą, patiektą kongresui.

Lietuvių pažangusis jaunimas ragina
mas prie tų demonstracijų prisidėti, jas 
ruošti. LDS jaunimo kuopos privalo tą 
svarstyti savo narių mitinguose šį me
nesį. Chorai taipjau neprivalo atsilikti.

Mes jau rašėme apie d. 
E. Thaelmanno 50 metų su
kaktuves. Tik ką atėjusio
je “Pravdoje” (*16 d. balan
džio) randame daug svei
kinimų Vokietijos darbinin
kų klasės vadui ir gausių 
biografinių žinių.

Štai žodžiai Maksim Gor
kio :

“Šiandien E. Thaelmannui 
sueina 50 metų. Jau ketvir
ti metai fašistai laiko jį ka
lėjime. Jau senai laikas 
suprasti, kad fašizmas tai 
nesveikos, dvėstančios 
klasės sadizmas. Fašistai 
kraugeriškesni, nei žvėrys, 
bet jie baukštesni už žvėris. 
Jie kapoja galvas komunis
tams, bet, aiškus dalykas, 
jie supranta, kad kiekvie
na nukirsta galva kelia 
tūkstančiuose proletarinių 
širdžių neapykantą prieš 
fašizmą.

“Ateis momentas, kuomet 
visos tos širdys suliepsnos 
didžia ugnim ir išdegins, 
ligi šaknų, fašizmą, supuvu
sią pasaulio votį. Viską 
naikinančios liepsnos pa
vers pelenais ne tiktai tuos 
žmonijos išgamas, bet ir 
tuos tariamuosius humanis
tus, kurie užpildydami orą 
dulkėmis gražių žodžių, vi
sai nesirūpina likimu fašiz
mo kankinių. Tegyvuoja 
Thaelmannas ir jo draugai 
pasiryžėliai, kurie kasa fa
šizmui duobę.”

Apvalys Vokietijos žemę
W. Pieck sveikina E. Tha- 

elmanną, varde Vokietijos 
Komunistų Partijos. “Mes 
prisiekiam tau nesigailėti 
pajėgų apvalyt Vokietijos 
žemę nuo fašizmo gėdos.”

Ištikimas sūnus Vokieti
jos darbininkų klasės, drau
gas Thaelmannas visuomet 
stovėjo ir kovojo už SSRS., 
kaipo už tėvynę visų darbo 
minių.

Sovietų Sąjungą d. Tha- 
elmann pirmu kartu aplan
ke 1921 metais, kai daly
vavo trečiam Kominterno 
kongrese.

Kitame straipsnyje d. 
Pieck primena, kad kova už 
d. Thaelmanno paliuosavi- 
mą virto tarptautine kova 
ne vien tik proletariato, bet 
visų padorių žmonių, ku
riems rūpi laisvė ir taika. 
Thaelmanno vardas yra 
simbolis priešfašistinės ko
vos.

Drg. Pieck teisingai nuro
do, kad ne tik Thaelmannas/ 

Darbo sekretorė Perkins tariasi su senatorium 
Wagneriu del pervarymo per senatą 

Wagnerio biliaus, reikalaujančio 
$876,000,000 namy statybai.

bet ir visi kiti anti-fašti- 
niai kovotojai tuo greičiau 
bus išplėšti iš fašizmo na
gų, juo greičiau pačioj Vo
kietijoj susikurs vieningas 
ir platus liaudies frontas. 
Bet einant prie to didžio 
tikslo, yra labai didelių kliū
čių. Socialdemokratų Par
tijos Centro Komitetas 
(Prahoj) vis dar piktu at
kaklumu atmeta Vokietijos 
Komunistų Partijos siūly
mus.

Draugas Thaelmannas la
bai mokėjo veikti miniose ir 
jausti jų ūpų. Už tai jis ir 
buvo toks geras propagan
distas, už tai jis ir mokėjo 
nustatyti kovos liniją, nu
šviečiant ją populiariškais 
obalsiais.

Kovotojas Už Taiką
Franci jos komunistų va

das d. Andre Marty prisi
mena, kaip 1932 m. Thael
mannas buvo atsilankęs Pa
ryžiuje. Tenais, masiniame 
mitinge, kuriame dalyvavo 
10,000 darbininkų, jisai su
šuko :

“Mes niekuomet nelei
sime, kad Franci jos ir Vo
kietijos jaunimas būtų 
įtrauktas į sūkurį naujų 
karo baisenybių. Mes šau
kiame jaunimą šioj ir ki-

Kiek Haverhill, Mass. Lietuviai 
Nukentėjo Nuo Potvinio

Beveik Išmiręs River Street
■- > t f, irHaverhill labai nukentėjo 

nuo potvinių, kuriems lygių 
šio miesto istorijoj dar nebu
vo. O pagelbos nei miesto val
džia, nei Raudonasis Kryžius 
neduoda, jei nerokuoti, kad iš 
pradžios davė kiek drapanų ir 
maisto. Nukentėjusieji nuo po
tvinio labiausia kaltina Raudo
nojo Kryžiaus agentus.

Iš lietuvių gal labiausia nu
kentėjo P. Galinis, kuris užlai
ko ant River St. savo barber- 
nę. Visas namas, beveik iki lu
bų, buvo užlietas vandeniu, 
daugiau negu šešias pėdas. 
Užlietas ir gretimas Galinio 
namas.

Pats draugas Galinis aps
kaito, kad jam su visu bizniu 
padaryta apie du tūkstančiai 
dolerių nuostolių.. . Iš pradžių 
iš rūpesčio Galinis jau manė, 
kad nebegyvens Haverhill’y, 
bet apsiramino ir dabar taiso
si. Jokios pagelbos ligi šiol 
gavo.

O restorano savininkas 
Jačiunskas, kuris taip pat 
rėjo savo biznį ant River St., 
turėjo net išsikraustyti ant

ne-

tu-

toj Reino pusėj, susivie
nyti po socialistine taikos 
vėliava”.

O tas ugningas šūkis fašis
tų akyse ir buvo didžiausias 
“prasižengimas”.

Vokietijos hitlerininkai 
kalba, kad ir jie stoją už 
taiką, bet tai tik akių dū
mimas. Jeigu jie už taiką, 
tai kodėl nepaleidžia iš savo 
plėšrių nagų tą žmogų, ku
ris labiausia už taiką kovo
jo—draugą Thaelmanną?

“Ką reiškia jų žodžiai 
už taiką, jeigu jie kanki
na ir tyčiojasi iš geriau
sių sūnų vokiečių tautos, 
davusios pasauliui Mark
są, Goethe ir Engelsą, Hė
gelį ir Bebelį, Heine ir 
Karolių Liebknechtą!

“Štai kodėl kova už d.- 
Thaelmanno paliuosavi- 
mą, už paliuosavimą visų 
Vokietijos antifašistų bu
vo ir bus Franci jos dar
bo minioms viena iš svar
biausių užduočių kovoje 
už taiką”.
Minėjimas d. Thaelmanno 

sukaktuvių dar labiau padi
dino ir išplėtė kovą už jo ir 
kitų draugų išlaisvinimą vi
sa tarptautine plotme. Var
das Thaelmanno pasidarė 
dar brangesnis tarptauti
niam proletariatui 
darbo žmonijai.

“Mes turime 
Thaelmanną, kaip 
kartą pasakė Henri Barbus- 
se. Ir jis bus laimėtas!

ir visai

laimėti 
mūšį”,

Washington St. Jo vieta taip 
pat buvo apsemta, o kada van
duo nuslinko, tai inspektoriai 
bandė išsigabenti ir tokius 
daiktus, kurie nesugedo. Vos 
vos išgelbėjo savo registerį.

Daug krautuvių ant River 
St. visai uždarytos, daug žmo
nių išsikėlė kitur gyventi. Ta 
gatvė išrodo, kaip išmirus. 
Pusėtinai nukentėjo ir lietu-

MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS

Apysaka Mortos Vilkienės Divorsas jau gatava ir 
jau siuntinėjama.

Visi “Laisvės” skaitytojai, kurie yra užsimokėję 
prenumeratas už visus metus, vokuojant nuo spalio 
(Oct.) mėnesio 1935, gaus tą knygą veltui kaipo 
“Laisvės” Sidabrinio Jubilėjaus dovaną.

Kurią prenumeratos dabar yra pasibaigę, tuojau 
atsinaujinkite visiem metam ir gaukite tą puikią 
dovaną—knygą is 320 puslapių.

Newark, Elizabeth ir Philadelphia knygą Mortos 
Vilkienės Divorsas gaus šį penktadienį, jiems prista
tys draugas Buknys. Kad sumažinus kaštus, knygą 
siunčiame ne atskirai kiekvienam skaitytojui, ale 
visam miestui vienoje dėžėje—to miesto “Laisvės” 
agentui. Kada agentas aplaikys knygas, tai praneš 
per “Laisvę” iš kur jos bus skaitytojam išduodamos.

Išsiuntinėjimas užims apie 10 dienų laiko, tad 
prašome draugų nesirūpinti, kurie neaplaikysite kny
gos tuojau po išspausdinimo šio pranešimo.

Knygą gaus visi tie draugai, kurie užsiprenumera
vo “Laisvę” tik gegužės mėnesiui už vieną dolerį, 
kaip buvo pažadėta.

Aplaikę tą brangią dovaną rūpinkimės, draugai ir 
draugės, kad kuom nors atsilyginti “Laisvei” už ją. 
Knygos išleidimas kainavo $2,800.00. Tas lėšas nori
me padengti įplaukomis už cėrtifikatus. Tad, kurie 
dar neturite “Laisvės” Jubilėjinio certifikato—įsigy
kite dabar. Kaina nuo dolerio ir augštyn, sulig jūsų 
išaalės

“LAISVES” ADMINISTRACIJA.!
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vių (Gedimino) kliubas. Ka
zys Steponavičius (iš Lawren
ce) ir dabar darbuojasi kliubo 
skiepe, darydamas visokius 
pataisymus. Kliubo barrūmis 
buvo plačiai apsemtas.

Ant Margin St. labai nuken
tėjo apie 13 ar 14 lietuvių, ku
rie turi savo stubas. A. Nau
džiūno vanduo nunešė visus 
vištininkus ir tuo padarė nuo
stolių apie kelis šimtus dole
rių. Pusėtinai taip pat nuken
tėjo Mackevičius, Jurelionis, 
Kazlauskas, R utkauskas 
(krautuvė nenukentėjo), Bale- 
vičius, Jurgeliavičius, Valiu
kevičius, Saulėnas, šlimas, 
Samsonas, Andri uškevičius, 
Putys.

žinoma, sunku suminėti vi
sų nukentėjusių pavardes, nes 
reporteriui nepasisekė visus 
matyti ir su visais kalbėtis.

Jeigu miesto valdžia būtų 
darbininkų rankose, jeigu Rau
donasis Kryžius bent kiek pai
sytų, kad pagelbėti nukentė- 
jusiems, tai būtų kitoks daly
kas, bet to visko nėra.

Antra puse vertus, reikia ir 
pačius žmones pakaltinti. Jei
gu visi nukentėjusieji, ne tik 
lietuviai, bet ir kitų tautų 
žmonės būtų susivieniję ir at
laikę skaitlingus mitingus, jei
gu visi griežtai būtų pareika
lavę pagelbos, tai ji būtų bu
vus. Bet dabar to nėra. Ha
verhill žmonės turėjo imti pa
vyzdį iš Pittsburgho. Ten nu
kentėjusieji gerai susiorgani
zavo.

Raudonojo Kryžiaus agentai 
juk rinko aukas nuo visų, ku
rie tik nenukentėjo. Rinko 
aukas ne tik Massachusetts 
valstijoj, bet ir visoj Ameri
koj. O kiek tas kryžius sutei
kė pagelbos?

Dabar politikieriai kalba, 
kad reikėtų sukontroliuoti po- 
tvinius ir “pažeboti” Merri
mack upę. Kongrese jau kal- 
bętą^.jkad tam dideliam inži- 
nierystės darbui reikėtų apie 
12 milionų dolerių. Bet ar bus 
kokia nauda iš tų kalbų ?

Senis.

Lincoln, Neb., geg. 6— 
Nebraska yra vienatinė šioj 
šalyj valstija be skolų. Ji 
dar turinti ižde $21,123,935.

“Vilnis” spausdina Al. Margerio apy
saką “Širdies Rūmuose.” Kūrinys iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo. Smagu, 
kad vis daugiau rašytojų imasi to taip 
svarbaus ir didelio darbo: vaizduoti mū
sų gyvenimą dailiojoj literatūroj. A. 
Margeris moka vartoti plunksną!
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POLEMIKA IR KRITIKA
V. J. Jakščio Jubilėjinės “Laisvė”
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Puslapis Trecias

i

buvo 
So. Bostone, neminėjo. Jie 
norėjo leisti ją du kartu per 
savaitę, ir. tai dar abejojo, 
ar tokią naštą pakels.

Taigi ta visa Jakščio pa
saka apie mano pasikalbėji
mą su “Laisvės” kompanais 
—kaip ją paversti dienraš
čiu, kaip sutvert korporaci
ją ir pardavinėti Šerus—yra 
grynas jo -fantazijos 
dūktas.

Turiu dar pastebėti, 
apie korporacijas aš 
met neturėjau 
praktiško nusivokimo, ir 
man niekuomet nebūtų ga
lėję ateiti į galvą duoti 
“laisviečiams” tokį sumany
mą.

“Laisvės” leidėjai, tiesa, 
mane buvo kvietę už redak
torių, bet aš visai nepame
nu laikęs kokį nors mitin
gą su jos “kompanais”. Už 
22 metų, žinoma, sunku 
kiekvieną pasikalbėjimą su 
tais ar kitais asmenimis at
siminti (tuo, beje, dažnai 
mėgsta naudotis prie melo 
palinkę “atsiminimų” rašy
tojai). Bet aš žinau gerai, 
kad vienintelė proga 
atlaikyti mitingą su 
“kompanais” galėjo

pus, tai viena. Gi antra ver
tus, ką koks Jurgis, kuris ne 
protu, bet ševalu protauja, su
pranta apie tokius dalykus? 
Parduok jam Šerą, įtikink, kad 
jis yra tau lygus, ir jis dirbs 
tau kaip durnas! Algai, jei 
pinigų neturėsime, pasiimsime 
šėrais ir paliksime pilnais 
korporacijos gaspadoriais.’

“Mums nepristojus prie 
Grigaičio ‘socializmo’, jis iš
važiavo į Chicagą, sutvėrė 
korporaciją ir pradėjo leisti, 
rodosi, dukartsavaitines ‘Nau
jienas’.”

Čia nėra nė vieno žodžio 
tiesos.

Visi žino, kad “Naujie
nos” niekuomet nebuvo du- 
kartsavaitinis laikraštis ir 
kad “Naujienų” bendrovę 
tvėrė ne Grigaitis. Bendro
vė jau buvo įsteigta ir in
korporuota (ir net susiraši
nėjo su pačiais “laisvie
čiais” dėl jų laikraščio kė
limo į Chicagą!), kai Gri
gaitis dar tebegyveno Balti- 
morėje. Daugiau kaip per 
10 metų, bendrovei įsikū
rus, Grigaitis nė direkto
rium jos nebuvo.

Nors šita Jakščio fanta
zija neturi nieko bendro su 
faktais, bet jos tikslas vi
sai aiškus: parodyt, koks 
bjaurybė yra tas inteligen
tas (Grigaitis), kuris skel
bia socializmo idėją, o betgi 
reikalauja, kad už jo darbą 
būtų mokama daugiau, ne
gu už darbą ševalu.

Tokių žmonių, kurie “se

vės” redakcijoj dirba tik 
vienas asmuo (d. Prūseika), 
buvęs prie mūsų laikraščio 
tais laikais, kuriuos dd. 
Jakštys-Senas Vincas ir P. 
Grigaitis savo straipsniuose 
mini.

Jubilėjinį “L.” numerį re
dagavo asmenys, nežiną tų 
visų smulkių dalykėlių, pa
sitarimų ir pasikalbėjimų, 
minėtų S. Vinco straipsnyj, 
todėl ir reaguoti į juos ne-

tį. Bandžiau, be to, ir 
“Pirmyn” leidėjus prikal
binti, kad jie bandytų susi
tarti arba su “Laisve”, ar
ba su Chicagos draugais.

Bet iš šitų kombinacijų 
nieko neišėjo, nors žinau, 
kad “Naujienų” direkcija 
mano patarimą buvo priė
musi ir susirašė su So. Bos
tonu. Tačiau Neviackas 
(ar Prūseika, tikrai neat
simenu) pranešė man, kad 
“Laisvę” kelti į Chicagą ne
galima: per toli—kredito
riai neleidžia. “Pirmyn” lei
dėjai irgi nerado praktiška 
savo laikrašti kraustyti ki
tur. Tokiu būdu aš Balti- 
morę apleidau ir iškeliavau 
i Chicagą redaguoti naują 
laikraštį.

Buvo įvairių priežasčių, 
dėlko aš iš tų dviejų pasiū
lymų, galų gale, pasirinkau 
antrąjį, jų tarpe šiek-tiek 
svėrė ir algos klausimas. 
Tuos $25.00, kuriais man 
dabar Jakštys bado akię, 
“Naujienų” bendrovė suti
ko man mokėti be jokio gin
čo; rodos, net pati susyk 
pasiūlė be jokių prašymų iš 
mano pusės. O “Laisvės” 
“kompanai” derėjosi, žadė
dami ateityje daugiau pri
dėti. Ne aš. bet jie, davė ir 
sumanymą dalį algos mokė
ti Šerais. Aš jų dėl to ne
smerkiu, nes jie patys ma
žai uždirbdavo. Bet kokią 
teisę turi Senas Vincas ma
ne niekinti?

Jie rengėsi padaryti “Lai
svę” didžiausiu Amerikos 
lietuviu laikraščiu ir siūlė 
mokėti tik du doleriu dau
giau savaitėje, negu kad 
mokėjo buvęs tuomet ma
žiausias savaitraštis, “Pir
myn”. Antra vertus, aš jau 
turėjau tuo laiku, kada dar 
tesėsi derybos su “laisvie
čiais”, geresnį pasiūlymą iš 
kitur. Jeigu panašiose any- 
stovose paprastas darbi
ninkas turėtų nusnręsti, ku
ri pasiūlymą priimti—kur 
alga didesnė, ar kur mažes
nė, tai kaip jisai turėtų pa
sielgti? Jakštys žinoma, pa
sakys, kad darbininkas bū
tų “durnas” (jisai tokius 
žodžius mėgsta), jeigu jisai 
sutiktų dirbti už mažesnę 
alo*ą, kuomet jam siūloma 
didesnė. Bet, mat. jeigu 
Grigaitis nenori būti “dur
nas”, tai ji reikia nupiešti, 
kaip beširdį lupiką, kuris 
kėsinęsis pasmaugt biednus 
“kompanus” su jų pačiomis 
ir šeimomis!

Ir dar ne gana, kad Gri
gaitis yra be širdies žmo
gus; jisai kartu, anot Seno 
Vinco, esąs ir cinikas, kuris 
i darbininką žiūri su panie
ka. Tik paklausykite, ką 
tas “Laisvės” bendradarbis

Fantazijos
Gerbiama Redakcija:

Kadangi Tamstos davėte vie
tos savo Jubiliejinėje Laidoje 
Senam Vincui—V. J. Jakščiui 
mane apšmeižti (žiūr. jo str. 
“Laisvei Dvidešimts Penkeris 
Metus Pergyvenus”, tai pasiti
kiu, kad neatsisakysite arti
miausiame “Laisvės” numeryje 
įdėti šį mano atsakymą.

Su pagarba,
P. Grigaitis.

Nesuprantu, kodėl “Lais
vė” rado reikalinga “padai
linti” savo Sidabrinio Jubi
lėjaus Laidą tokiais prasi
manymais mano adresu, ku
rių neteisingumas turi pul
ti į akį kiekvienam senes
niam laikraščio skaitytojui, 
nekalbant jau apie jo redak
torius.

Mane “išpeizoti” “Lais
vės” špaltose užsimanė Se
nas Vincas (V. J. Jakštys), 
kuris savo nekultūringomis 
atakomis prieš mano asme
nį jau ir seniau buvo pasi
žymėjęs. Rašydamas apie 
tuos laikus, kada “Laisvės” 
leidėjai “svajojo” apie jos 
pavertimą dienraščiu, jisai 
pripasakojo apie mane to
kių dalykų, kokių aš nesu 
nė sapnuote sapnavęs.

“Taip mums besvajojant”— 
pasakoja Senas Vincas—“be- 
skaitliuojant dar nepagautas, 
dar tik ore kybančias dienraš
čio įplaukas, o jau būtinas, 
milžiniškas išlaidas, atvažiuo
ja iš Baltimorės, ‘Pirmyn’ lai
kraštį ir jo bendrovę prabirbi
nęs, P. Grigaitis ir vėl taria
mės ir vėl skaitliuojame, dis- 
kusuojame. Grigaitis mums, 
‘Laisvės’ kompanams, pasiūlo:

“ ‘Aš sutinku būti ‘Laisvės’ 
pirmuoju ir atsakominguoju 
redaktorium su sekančia išly
ga: Sutvert korporaciją, par- 
davinėt Šerus, leist ‘Laisvę’ du 
kart, po tam — tris kartus 
savaitėj ir eit prie dienraščio. 
Gi mano alga per pirmuosius 
metus 25 doleriai savaitei.’

“Mums tai išgirdus, net 
plaukai ant galvų pasišiaušė! 
Mes, kompanai, vargais-nega- 
lais vos pajėgiame susikrapš- 
tyti po 12 doleriukų savaitinės 
algelės ir su šeimynomis turi
me pragyventi... O jis... nei 
pačios, nei šeimos—25 doleriai 
ir taškas!”
Tai yra melas nuo pra

džios iki galo. Visų-pirma, 
aš “Pirmyn” neprabirbinau. 
Po to, kai aš pasitraukiau 
nuo to laikraščio, jisai dar 
ėjo bene metus su viršum 
laiko, ir dagi buvo padidin
tas nuo 4 puslapių iki 8. 
Redagavimą perėmė Juozas 
(ar ne Jonas?—“L.” Red.) 
Smelstorius.

Pasitraukęs nuo “Pir- kraštininko darbą, tai ge-, “Laisvės” kompanais. Po to, 
myn”, apie vidurį vasario riau prie didesnio laikraš-lkai jiems plaukai pasišiau- 
mėn. 1914 m., aš tiesiai iš- čio ir stambiame judėjimo į išgirdus, kad iisai reika- 
važiavau į Chicagą reda- j centre, o ne tokioje apsnu- įauja' tokios baisios algos, 
guoti “Naujienas”. Niekur i dusioje kolonijoje, kaip Bal- buvo, girdi, taip:

pro-

kad 
tuo- 

mažiausio

man 
tais 
būti 

tiktai So. Bostone, nes pir
ma negu jie atsikraustė į 
Brooklyną, aš jau buvau su
sitaręs su čikagečiais.

Į Bostoną man teko už
sukti rudenį 1913 metų, kai 
buvau pakviestas kalbėti 
vienos svetainės atidarymo 
i š k i 1 m ėse Massachusetts 
valstijoje (bene Montello). 
Pirmas mane ėmė kalbinti, 
kad eičiau redaguoti “Lais
vę”, velionis Juozas Neviac- 
kas. Apie sąlygas diskusijų 
nebuvo. Neviackas tik no
rėjo patirti, ar aš apsiim
čiau, ir žadėjo pasikalbėti 
su kitais draugais, prašyda
mas kolkas apie tai niekam 
nesakyti—taip pat “nė Prū
sui” (Prūseikai). Aš atsa
kiau, kad turiu pagalvoti ir 
pasitarti su “Pirmyn” lei
dėjais, nes, jeigu norėsiu re
zignuoti, tai jiems teks su
sirasti kitą redaktorių. Tuo 
pasikalbėjimas ir pasibaigė.

Daugiau į Bostoną nesu 
iš Baltimorės važinėjęs. To
limesnės derybos su “lais- 
viečiais” ėjo laiškais. Rašė 
tas pats Neviackas, paskui 
rašė ir L. Prūseika. Matyt, 
visi “Laisvės” “kompanai” 
tarėsi dėl sumanymo mane 
kviesti už vyriausiąją re
daktorių ir Prūseika dabar 
stengėsi mane įtikinti, kad 
man su juo nebūsią sunku 
kartu dirbti. Jisai dar, kiek

valu protauja,” žinoma, nė
ra. Jakštys norėjo tik pa
rodyt savo satyrišką gabu
mą, taip išsireikšdamas, bet 
jisai turėjo galvoje tuos, 
kurie ševalu ir kitokiais 
įrankiais dirba. Ir Grigaitį 
čia jisai “plaka”, be abejo
nės, ne dėlto, kad Grigaitis 
būtų kokiu nors būdu jam 
į kelią parėjęs. Grigaitis 
jam tai—įsivaizduota bai
dyklė—su cigaru dantyse 
(nors cigarų Grigaitis ne
rūko), su pikta širdžia ir 
pasipūtusia mina veide, žo
džiu—su visoms toms ypa
tybėms, kuriomis pasižymi 
darbiu inkų išnaudotojai. 
Jakštys turi prieš akis inte
ligentą, kurio jisai neapken
čia ir nori, kad kiti neap-

Tame yra visas Jakščio 
“socializmas” (ar “komu
nizmas”). Aš jo čia neketi
nu kritikuoti, nes nenoriu 
užimti daugiaus vietos lai
kraštyje. Bet man nuosta
bu, kaip gali žmogus, kad ir 
dėl idėjos, kurią jisai laiko 
geriausia pasaulyje, taip 
per akis viešai meluoti! Ir 
kaip ne gėda “Laisvės” re- 

£ i dakcijai leisti, kad jos pra
eities istorija būtų teršia
ma tokiais prasimanymais, 
kurie, kaip ji pati labai ge
rai žino, prieštarauja jos 
rekordams?

P. Grigaitis.
“Laisves” Redakcijos Pa

staba: — Šiuo tarpu “Lais-

Pagaliau, kai redakcija 
. kvietė visus senus laisvie- 
čius išsireikšti savo nuomo
nes apie “Laisvės” praeitį 
ir dabartį, jinai siūlė jiems 
rašyti taip, kaip jie atsime
na ir žino, o ne, kaip redak
cija norėtų. To paties jubi- 
lėjinio numerio redakci
niam straipsnyj redakcija 
paabejojo apie tūlų rašyto
jų faktų teisingumą, pažy
mėdama: ,

Kai .kurie rašytojų gal ne j 
visai tiksliai atžymi tą ar ki
tą istorinį faktą, tą ar kitą 
priežastį, padariusią “Laisvę” 
tokiu, o ne kitokiu laikraščiu. 
Bet mes nei vieno straipsnio 
netaisėme: talpinome, kaip 
autorius jį parašė.
Pati “L.” redakcija nesu

tiko su d. S. Vinco paminė
tuoju straipsniu ir ten, kur 
jis lygina dabartinę “Lais
vę” su pirmesniąja, virš 20 
metų atgal. Šiandien visa 
mūsų laikraštija ir pati; 
“Laisvė” stovi aukščiau Ii-; 
teratiniai ir politiniai, negu

tuomet.
Mes manome, 

jubilėjinės laidos atsimini
mų rašytojai yra užtenka
mai seni ir patyrę literatai 
bei laikraštininkai ir imą 
pilną atsakomybę už tą, 
parašo. “Laisvės” redakci- - 
ja neturėjo tikslo savo laik
raščio sidabrinio jubilėjaus 
proga P. Grigaitį ar ką ki
tą pašiepti bei paniekinti. 
Iš to išeidama redakcija ne
sijautė ir nesijaučia gėdoj, 
del to, kas pasakyta d. S. į* 
Vinco straipsnyj.

Prie progos primenam vU .
siems mūsų- bendradar
biams ir atsiminimų rašyto
jams naudoti tiktai ger&i 
patikrintus faktus, kad be> 
reikalo nebūtų užgautas nei- * 
vienas asmuo. Kraipymai • 
faktų, pagaliau, kenkia ne • 
liečiamiems asmenims, bet 
pačiam autoriui ir laikraš-"1 
čiui! '• ‘M
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BERN. J. SHAWK0N1S.
(AŠAKUNAS) “ j

NAUJAS y

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS .:'

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.

306 John Street
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693 **
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čio ir stambiame Judėjimo | šė, išgirdus, kad iisai reika-

I 
J

mėn. 1914 m., aš tiesiai iš-

“pasikalbėjimą” su
pamenu, pasakė savo laiške toliau pasakoja apie Grigai- 
šitaip: jeigu jau dirbti lai- gį0

kitur tuomet nevažinėjau ir 
su nieku kitu derybų del 
redaktoriaus vietos neve
džiau, nes jau buvau pada
ręs sutartį su “Naujienų” 
bendrove, ir jos viršininkai 
mane ragino skubintis at
vykti, nes jie norėjo kaip 
galint greičiau išleisti pir
mąjį numerį (jisai išėjo va
sario 19 d. 1914 m.).

Daug-maž tuo pačiu lai
ku, kai aš iš Baltimorės 
skubinausi pasiekti Chica
gą, “Laisvė” kraustėsi iš 
So. Bostono į Brooklyną. 
Kiek aš žinau, iki ji Brok- 
lyne neįsigyveno, tai jos lei
dėjai nedarė planų eiti prie 
dienraščio leidimo, bent 
man niekas iš jų apie tokius

timorėje.
“Pirmyn” leidėjai tuo tar

pu gavo žodį iš Smelsto-; 
riaus, kad jisai užims mano 
vietą. Bet pirma negu pa
sibaigė mano susirašinėji
mas su “laisviečiais”, atėjo 
laiškas iš Chicagos, nuo 
“Naujienų” bendrovės sek
retoriaus Antano Lalio. Ji
sai kvietė mane redaguoti 
naują laikraštį, kurį rengė
si pradėti leisti čikagiečiai. 
Tuomet aš parašiau “lais- 
viečiams”, patardamas Jiem 
kelti savo laikraštį į Chica- 
gą, o ne į Brooklyną, ir kar
tu parašiau “Naujienų” 
bendrovei, kad jie kviestų 
“Laisvę” į savo koloniją, 
užuot steigę naują laikraš-

“Bijodami, kad jis (Grigai
tis) ir ‘Laisvės’ neprarūkytų 

su cigarų dūmais, spiriames:
“ ’Bet, drauge, juk socializ

mas priešingas korporacijoms, 
kur ne žmogus, bet Šeras bal
suoja. Tai kaip mes, kaipo 
socialistai, žiūrėsime patys į 
save ir kaip žmonės į tai žiū
rės, kuomet ‘Laisvė’, socialis- 
tiškas laikraštis, stovės ant 
socializmui priešingų pamatų. 
Su jūsų alga ir tas pats. Mes, 
toki pat draugai, gausime tik 

i 12 dolerių algos, o jūs imsi
te po 25! Tai irgi nesocialis- 
tiška. Iš kur mes imsime to
kią krūvą dolerių kas savai
tę?’

“ ‘Korporacijų klausimą pa
likite man ir aš už jį atsa
kysiu prieš socializmo princi

BRIDGEWATER DARBININKŲ KO OPERATYVE DRAUGOVE
Lietuvių Čeverykų Išdirbys- 
tė, Kuri Pagarsėjo Gamini

mu Over Globe Shoes

Ji Atsiekė Augštą Laipsnį - 
Amerikos Cęvęrykų Indus

trijoje Įsitėmikite * į 
Vaizbaženklį

Pasisekimas OVER GLOBE čeverykų išdirbė
jo yra dėka jų ilgų metų patyrimui čeverykų 
išdirbimo industrijoje, Brocktono ir kituose 
Massachusetts valstijos miestuose. Ši apielinkė 
yra pagarsėjusi savo 75 metų praktika ir augštų ■ 
išvystymu vyriškų čeverykų gamyboje

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio supratimo, 30 metų praktikos čeveryįų gamyboj. 
Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių kojų, 

jų gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimą ir 
čeverykus padaro taip, kad jie tinka ant kojų, 

kaip pirštinė ant rankos.

Žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu 
savo gyvenimo. Todėl kankinimas savęs netin
kamais čeverykais, gadinimas kojų eikvoja žmo-
gaus sveikatą

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda 

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 
Nuo $5.00 iki $6.00

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE čeverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater^ Mass.
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Kova su Sifiliu Sovietų Sąjungoj
-“Laisvės” skaitytojai, rėmėjai 

ir simpatikai rengia nepaprastą

BALIŲ
Įvyks Šeštadenį

4>
i.

Pradžia 7:30 vai. vakare

; LIETUVIŲ SALeJE 
29 Endicott Street 
Worcester, Mass.I

Bus ir Muzikali Programa
y Rengėjai kviečia skaitlingai 
, susirinkt į šį pasilinksminimą, 
*; kur turėsite sau malonaus pa- 
ysijenkinimo ir paremsi te dar

bininkišką judėjimą.
ĮŽANGA VELTUI

Radio Laisvė
;• **- Ką Radio Laisvė reiškia?

• Reiškia, sėdi laisvai ir klausaisi 
i,', radio iš kur nori. Bet reikia

ąRąirūpinti geru radiju. “Lais
vės” 25 m. sukaktuvių proga, 
35% ir radijai ir visi kiti mu-

• zikos įrankiai pigesni, kaip pi-
• jahinės armonikos, smuikos, gi
taros. Rekordai žemiau by ko
kios kainos: nuo 7 už $1 iki

J’ $1.25. Kiekvienas skaitytojas, 
;; paminėjęs šį skelbimą, gaus pa- 
*' veiksle matomą modernišką

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau- 

r ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais
vės” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų nu- 
rius—DOVANŲ nuo krautuvės 
kam pirkėjas nurodys. Taip pat 
per Jono Valaičio radio gaus 
nemokamą skelbimą iš stoties 
WMBQ 10:30 rytais apie ką 
norės. Reikalaukit pasiųst ka
talogų! Paremkite savo drau- 

J- gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtumėtės! Pirkite Lie- 
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 

i- Grand St., arti Ixmimer St., 
j Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 

Stagg 2-8662.
‘ ' Vedėja Pelagia Ambrazaitis.

V. PALKAŲSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 
valgius lietuviško ir ame

rikoniško stiliaus.
33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 

(kampas Varet Street) 
Evergreen 8-7449

Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp
KIRPIMAS

SKUTIMAS

Prielankus Patarnavimas 
100 Union Ave., Brooklyn 

• Tarp Ten Eyck ir Mau’er Sts.

tais, bebuvo tik 3,000. OVenerinė liga sifilis caris-
tinėj Rusijoj buvo įsigyve- -reikia žinot, kad 1928 me- 
nusi j augštą laipsnį. Tik
ros sifilio aukų skaitlinės 
nė negalima žinoti, nes ve
nerinėms ligoms gydyti 
įstaigų buvo permaža; jos 
negalėjo visų sergančiųjų 
nė suregistruoti.

Dirva venerinėms ligoms 
plėstis buvo gera. Jos plė
tėsi ne tik lytiniame akte. 
Seni gyvenimo papročiai, 
stoka sanitaringumo, buvo 
visai nekaltas kelias, ku- 
riuom venerinės ligos plėtė
si. Pavyzdžiui, didelės šei
mos valgė iš vieno bliūdo ir 
bendrai vartojo visus indus, 
ir rankšluosčius. Kaimo 
piemuo (lygiai kaip Lietu
voje skerdžius) ėjo padie
niais valgyti j kiemus. Jis, 
pereidamas kaimą, galėjo 
užkrėsti visus gyventojus li
ga.

Sovietų valdžia, pageri
nus šalies gyventojų ekono
mines ir kultūrines sąlygas, 
labai žymiai sumažino dir
vą ir venerinėms ligoms plė
stis. Prof. N. A. Semaško 
statistika rodo, jog 1913 
metais kiekvienai dešimčiai, 
tūkstančių gyventojų pri
klausė 77 sifilitikai. Gi So
vietai atsiekė to, kad 1931 
metais buvo sumažinta ta 
skaitlinė iki 25 sifilitikų ant 
tokios pat skaitlinės gyven
tojų. Iki šių metų, aišku, 
toji skaitlinė dar laidau su
mažėjo.

Sovietų Sąjungoj į gyven
tojų sveikatą žiūrima, kai
po į vieną svarbiausių daly
kų. Darbininkai turi tam 
tikrus sveikatos branduo
lius, kurie rūpinasi gyven
tojų sveikatingumu. Lekci
jos, liečiančios ligų priežas
tį, apsisaugojimą ir gydy
mąsi, teikiamos per sveika
tos branduolius ir per val
džios sveikatos biurus. In-1 
formacijos i 
šiūromis, vaidinimais, 
momis ir radio kalbomis.

Svarbiausias s v e i k a tos 
programos principas, tai 
apsisaugojimas ligų. Visa 
ataka atkreipta į gyvenimo 
sąlygas, kurios leidžia li
goms plėstis. .Pašalinimas 
ligos priežasčių yra svar
biausias taškas. Platus ge
rėjimas gyvenimo sąlygų 
yra svarbiausias žingsnis 
prieš ligas. Įsteigta šimtai 
venerinių ligų klinikų. Jos 
egzaminuoja ir gydo dykai. 
Suradus sifilį pas vieną šei-i tų rūpesčių, taip ir šį, rim- 
mos narį, atydžiai peregza- 
minuojama ir visa šeima.

Venerinių ligų slėpimas, 
gėdinimasis, iššluotas. Apie 
ias kalbama atvirai ir nuo
širdžiai; kalbama lygiai I 
taip, kaip ir apie džiovą, 
karštligę ir kitas ligas. Už 
venerinės ligos slėpimą yra 
ir aštri bauda. Žmonės ei
ną ženybinin gyveniman, 
turi turėti sveikatos liudiji
mus.

Smarkus sifilio ligos ma
žėjimas Sovietų Sąjungoj 
yra dar ir del prostitucijoj 
panaikinimo. O prostituci
ją naikina taip pat geroj an- 
čios gyvenimo sąlygos, išgy
vendinimas bedarbės, mo
ters lygios teisės. Išdžio
vink pelkes—ir nesivels uo
dai; pašalink prostitucijos 
žydėjimo sąlygas—ir išnyks 
prostitucija. Taip ir pada
ryta.

Prieš revoliuciją vien tik 
Maskvoj būdavo tarpe 25 
iki 30 tūkstančių registruo
tų prostitučių. O jau prie 

'Sovietų valdžios, 1928 me-

sirodo taip palankios, kad 
vargu kuri panorėtų apleis
ti įstaiga pirma nuskirto 
laiko. O tas nuskirtas lai
kas — nuo pusantrų iki 
2 metų. Gi paskui jos eina 
darban į tą dirvą, kuriai 
mokinosi.

Eugen Wertheimer, Tau
tų Lygos sekretoriato na
rys, studijuodamas draugi
jines problemas daugelyje 
šalių, pažymi: “Kitos šalys 
daug gali pasimokinti nuo 
Sovietų Sąjungos apie per

Worcester, Mass

tais dar buvo į 80 tūkstan
čių moterų susiregistravu- 
sių bedarbėmis. Šiandien, 
kuomet bedarbė jau keli 
metai kaip likviduota, pros
titučių skaitlinė išnykusi.

Jei kurioms prostitutėms 
buvo sunku skirtis su savo 
“amatu,” jos buvo liuosno- 
riai kviečiamos į specialesi 
įstaigas, kuriose stengiama- j auklėjimą prostitučių į liau
si buvusias prostitutes per- dingas pilietes... Jų įstai- 
auklėti į naudingas moteris. 
Tenai jos mokinamos ama
tų, šviečiamos. Už darbą, 
kad ir mokinanties, jos gau
na lygias algas, kaip kad 
gautų bile industrijoj. Čia 
jos užsiima kultūrine veik
la, muzika, literatūra ir tt. 
Gyvenimo sąlygos joms pa-

gose ( p r ofilaktoriumuose) 
nėra nieko panašaus į prie
vartą. Žmogus jauti sma
gumą visoje įstaigoje.” Be 
to, jis pažymi, jog buvu
sioms prostitutėms yra pla
tus tenai kelias į gyvenimą.

St. Jasilionis.
(Pagal “Health and Hygiene”)

Chorų Susivienijimas;
Gegužine

26 d. abidvi ALDLD 
vaidino komediją “žen- 
Lietuvos.” Neilgas, bet

Bal.
kuopos 
tas iš 
dailus veikaliukas. Juoko jame
yra pusėtinai daug. Aktoriai 
savo užduotį atliko gerai.

žmonių buvo nedaug. Šiuo 
laiku jau nepatogu rengti loši
mai, nes jau pavasaris ir žmo
nės nemėgsta būti svetainėse.

Bal. 29 d. įvyko abiejų chorų 
susirinkimas. Vienbalsiai nu
tarta susivienyti, paliekant var
dą Aido Choro.

Perrinkta choro valdyba. Val- 
dybon įeina ir draugų iš bu
vusios opozicijos. Nuotaika, 

i ypač tarp jaunuolių, yra labai 
graži, mandagi.

Mokytojas turi
Išrinkta komisija 
ją mokytoją.

Linkėtina Aido 
! riausios kloties.

buti naujas, 
surasti nau-

Chorui

susi-

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga 

National Cafe 
Main Street ir Kampas Vine St, Montello, Mass.

TAI LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME
Kada tik esate Montello, užeikite pasima
tyt su Antanu Raila. Pas jį gausite geriau
sią ir patinkamiausią patarnavimą, geriau
sios rūšies valgiais ir gėrimais. Ypatingai 
Raila.bus prisiruošęs puikiai priimti svečius 
Dekoracijų Dienos šventėse, tai yra laike 
Lietuvių Taut. Namo 3 dienų parengimo.

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

Čia yra palaikoma pa
vyzdinga tvarka — nė
ra triukšmo ir niekas 
svečių neužkabinėja.

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts.

Dr. J. J. Kaškiaučius, ku
ris veda mūsų dienraštyje 
sveikatos skyrių, duoda la
bai naudingų patarimų 
mums, kaip užsilaikyti, kad 
būti sveikais. Dr. Kaškiau- 

.čius, kaip ir kiti daktarai, 
pataria vengti rūpesčių ir 
stengtis būti linksmais; 
naudotis tyru oru, būti kur 
prie medžių, po lapais, prie 
gėlių, na ir maitintis kiau
šiniais, pieniniais valgiais 
ir tt. Beje, dažnai Dr. Kaš
kiaučius pabrėžia mums 
svarbą mankštinimosi “ex
ercise.”

Čia suminėta tik keli iš 
daugybės patarimų, bet jie 
yra patys svarbiausi sveika
tai patarimai ir lengvai iš
pildomi. Pakalbėkime apie 
tai plačiau.

“Laisvės” namo sienos iš
linkimas ir jos atbudavoji
mas,- tai yra visos darbinin- 

teikiamos bro- i kiškai nusistačiusios visuo- ‘J!_ * ~ P*. 1 ' rnrmnci vimncLio Diiirnfil- menės rūpestis. Buvo pavo
jus griuvimo jos, kas gręsė 
pavojų gyvybei ten dirban
čių draugų ir nuostolius įs
taigai. Griovimas sienos ir 
atbudavojimas stato rimtą 
klausimą, iš kur gauti pini
gų? Juk tai gana serijoziš- 
ki rūpesčiai, ardanti sveika
tą tūkstančiams tų draugų, 
kurie palaikome savo įstai
gas, rūpinamiesi apšvieta, 
būdavojame ir stipriname 
darbininkišką judėjimą.

Tačiaus, kaip daugelį ki

tai pagalvoję, galime praša
linti. Siena jau atbudavo- 
ta ir miesto Budavonės de- 
partmentas patikrino, kad 
namas vėl gerame stovyje. 
Dalinai rūpestis palengvėjo. 
Dabar dar turime galvos 
skaudėjimą, iš kur gauti tą 
$1,500.00, kuriuos išmokėjo
me už namo pataisymą? !... 
Tie pinigai yra paimti iš 
mūsų vasarinio rezervo. 
Mat, vasarą, užėjus karš- j 
čiams, labai sumažėja įplau-: 
kos. O dienraštį reikia lei-1 
sti ir išlaidos tokios pat! 
kasdien, žiemą ir vasarą. 
Tad visuomet vasarai pa
sidarome rezervą iš apie po
ros tūkstančių dolerių per
gyvenimui to finansinio 
sauslaikio. Dabar tas re
zervas veik išsisėmė, rūpi
namės, kaip bus užėjus sau
srai.

Tą rūpestį būtų galima 
palengvinti, jei visi sumes-, 
tume kas doleriuką, kas pu
sę, kad ir dar smulkesnėm 
dovanukėm ir atbuęĮąvotu-'' 
me vasaros rezervo fondą.

Keletas draugų jau prisi
dėjo prie namo pataisymo, 
bet reikia žymiai didesnio 
skaičiaus.

Atsikratymas rūpesčio 
namo reikalu būtų ant nau
dos sveikatai mums visiems, 
kurie darbuojamies išlaiky
mu “L.” ir skleidimu ap- 
švietos Amerikos Lietuvių 
išeivijoje.

Toliau, sveikatą taisyki
me, sulyg Dr. Kaškiaučiaus 
patarimo, piknikuose. Pik
nikai atsibūna laukuose, po 
medžiais, tyrame ore, kur 
lapų ir gėlių būna apsčiai. 
Mūsų piknikuose yra svei
kiausių valgių: pasukos— 
“buttermilk”, sūris, kopūs
tai ir mėsos “sendvičiai” su 
daržovėmis; kiaušinių vir
tų ir žalių, ir beveik visur 
turime ir vaisių. Tai visiš
kai atitinka- Dr. Kaškiau
čiaus patarimams. Pasi
ni a n k š t i nimų (exercise) 
piknikuose irgi gaunama 
daug. O linksmumo didelė
se sueigose gauname dau
giausia. Tai, draugai ir 
draugės, piknikų lankymas 
yra sveikatos taisymo daly
kas ir taip pat dalykas bū
da vo j imo darbininkiško ju
dėjimo.

4-tą d. liepos-July, įvyks
ta “Laisvės” naudai du di
deli piknikai. Vienas May
nard, Mass., o antras Bro
oklyn, N. Y. Iš anksto 
rengkimės dalyvauti tuose 
piknikuose, pasiryžusiai iš 
anksto platinkime tų pik
nikų tikietus.

P. Buknys.

Gegužės pirmą buvo du 
rinkimai—vienas miesto sodne, 
o kitas Darbininkų Centre. 
Miesto sodne buvo daug klau
sytojų, o Centre turėjo būti 
daugiau. Ten buvo koncertas ir 
šokiai. Įžanga buvo 25c. Gal tas 
ir sulaikė daugelį. Mano nuo
mone, Pirmoj Gegužės į paren
gimus neturėtų būti įžangos. 
Tuomet žmonių turėtume daug 
daugiau.

Korespondentas J. J.
i

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9668 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Trenton, N. J
“Nei Pirmyn, Nei Atgal”
Jau senai, kaip “Laisvėj” bu

vo bent kokia žinelė iš mūsų 
kolonijos. Rodosi, kad čia nei 
vieno lietuvio nei nebūtų. Tik
renybėje Trentone yra virš šim
to lietuvių šeimynų. Bet visi 
sau ramiai skursta ir laukia ge-, 
resnių laikų. Jokio veikimo nė- Į 
ra tarp mūsų Trentono lietuvių ' 
—nei pirmyn, nei atgal. Ro
dosi, žengiama labiau atgal, ne
gu pirmyn.

Tiktai kai išsimiega ALDLD 
209 kuopos nariai, 
šį bei tą surengti 
kartą į metus.

Smagu pranešti,
gegužės pas mus kalbės Dr. J. 
J. Kaškiaučius. Daugiausia kal
bės apie darbininkų sveikatą. 
Kitas kalbėtojas bus d. J. Or- 
manas iš Brooklyno. Jisai kal
bės apie lietuvius jaunuolius 
Amerikoje ir apie jų organiza
vimą.

Taigi, Trentono ir apielinkės 
lietuviai kviečiami atvykti į šias 
svarbias prakalbas. Prakalbos 
įvyks 10 d. geg., 7 v. vakare, 
Lietuvių Svetainėje, 32 Dickin
son St.

Kviečia ALDLD 209 Kp.
Komitetas.

tai sumano 
nors vieną

kad 10 d.

Rengkite III MCD D A Dl/C Kui “Laisve” 
Piknikus ULIVIlII rRlmt Rengia

Du didžiausi Piknikam Parkai Brooklyno 
Mieste. Iš visur privažiuojama tik už pen
kis centus fėro. Įtaisyta visoki patogumai 
daryt bizniui. Čia duodama koncesijos 

NAUDOTIS BARU.

ULMER PARK BAR IR GRILL
Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauja
ma valgiais ir geriausios rūšies gėrimais, kaip tai: 

alum, degtipėm ir visokiais vynais.

•
Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONŲ CHARLES FRANZEN
• Su juom pasišnekėkite apie Ulmęr Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugiją parengimams.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus

Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms 
rėms bei pokiliams užsisakykite alaus per

JUSTINĄ STANKŲ
2010 E. Sergeant St, Philadelphia, Pa.

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER
Stiprus ir priimnus gert alus.

O Stankaus patarnavimu būsite pilniausiai patenkinti.
Taip pat Stankus pristato alų ir saliūnams, tad pir

kite iš savo žmogaus.
TUOJAUS ŠAUKITE: REG. 1501.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St. 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

pa-

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Hudsoniečiams ir Visiems 
Massachusetts Apskričių

Komitetų Nariams
Spaudos pikniko konferenci

ja, kuri buvo šaukiama ant 10 
d. gegužės, yra nukeliama ant 
17 d. gegužės.

Nukeliama del priežasties, 
kad Norvvoodo choras 10 d. 
gegužės stato scenoj operetę 
“Vestuvės Pušyne,“ del ko 
net keletas komiteto narių ne
galėtų dalyvaut toj svarbioj 
konferencijoj. Nukėlimas pa
daryta pasitarus su didžiuma 
apskričių komitetų narių.

Taigi prašom įsitėmyt 10 d. 
gegužės, 3-čią vai. po pietų, 
ir būkit tą dieną Norwoode 
pamatyt tą gražią operetę. 
Finų svetainėj, 37 Chapel Ct. 
Bilietas tik 40c.

O 17 d. gegužės, 10-tą vai. 
ryte, visi hudsoniečiai ir visi 
apskričių komitetų nariai bū
kim Hudsone prisirengimui 
prie spaudos pikniko.

Varde apskričių komitetų,!
J. Grybas.

Rytiečių Sveikinimai ir Aukos “Vilniai”

Lietuviu Likeriu 
Krautuve

Degtinės, vynai, šampa
nai, koniakai ir Lietuvos 

valstybinę pirkite pas 

XAVERA STRUMSKI
Tai vienatine Lietuvių likerių 
krautuvė Brooklyne, vadinama 

Republic Liquor Store 
431 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Arti Keap Street

Tel. Evergreen 7-2089

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom 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

Petras Prasauskas
Budvonių 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

•

Kreipkitės

PETER PROSS
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Mes, žemiau pasirašę broo.k- 
lyniečiai, sveikiname “Vilnies“ 
Bendrovės suvažiavimą ir pri
sidedame, sulyg savo išgalės, su 
aukomis dienraščio sustiprini
mui.

Tegyvuoja “Vilnis!” Teišau- 
ga ji stipriausiu lietuvių dien
raščiu vidurinėse valstijose!

Mes linkime “Vilnies“ šta
bui, jo skaitlingai šėrininkų ar
mijai ir visiems skaitytojams 
geriausio pasisekimo išbudavot 
“Vilnį“ drūčiausia tvirtove ko
munistinio judėjimo ir drąsiu 
nepalaužiamu vadu lietuviškų 
liaudies minių.

St. Sasnauskienė $5.00, 
ALDLD Centro Komit $10.00.

Po $1.00 aukavo:
V. Paukštys,
N. Kaulinienė,
P. Baranauskas,
A. Kairiutė, 
P. Taras, 
E. Jeskevičiutė, 
J. Kuodis, 
J. Weiss,
J. S i urba,
A. Viviano, 
P. Pross,
A. Balčiūnas, 
Warason,
J. Orman, 
Graborius,
J. Zajankauskas,
J. Buivydas, 
V. Bovinas, 
D. šolomskas,
M. Krance,
T. Vasikoniutė,
J. Nalivaika,
J. Klimas,
J. Kairys,
B. Kolačik, 
V. Januška, 
Klimų šeimyna, 
Aldona,
St. Steponavičius, 
A. Velička,
Kuršėnų Studentas, 
M. Mikalauskienė,
K. Jankaitis,
J. Chekanovich, 
V. Zablackas,
L. Prūseika, 
V. Tauras, 
Ant. Balčiūnas, 
J. Ruscckas,
J. Dobrow, 
J. Sutkus, 
A. Kazakevičius, 
V. Kartonas, 
P. Cibulskis,
M. Stakovas, 
Ig. Kartonas, 
J. Zablackas, 
J. Laukaitis, 
G. Mikitas, 
S. Cedronienė, 
J. Kalvaitis , 
P. Pakalniškis, 
A. Deikus, 
P. Buknys, 
J. Kalvaitis, 
J. Jusaitis,

W. Laukminas,
J. Kovas,
M. Baltulionyte,
J. Daugėla,
J. Paserpskis (Jersey City),
J. Kreivėnas (Jersey City) 
ir M. Liepa.
(Po dolerį išviso $74).
Centralbrooklyniečiai iš A.
L. D.L.D. 24 kp $1.75.

Ridgewood ALDLD 55 kp.
$2.00.

Po 50c. aukavo:
A. Mureika,
P. Siman,
Nežinomas,
Šidlauskaitė,
V. Pranaitienė,
K. Jotautas,
J. Kudirka,
I. Dubinas,
Lilian,
Fricas,
J. Zaleckas,
J. Stirbis,
A. Kalakauskienė,
P. Zaleckienė,
W. Byer,
J. Steponaitis,
A. Bložaitienė,
J. Saulėnas,
U. Sinkevičiene,
Jo n. Gužas,
P. Dumbliauskas,
F. Kapočius,
A. Jasulaitis,
A. Sinkevičius,
A. Virkutis,
M. .Nedzveckas,
J. Balčiūnas,
K. Lelešius,
K. Kaulinis,
J. Vinikaitis,
A. Švėgžda,
F. Kazokienė,
V. Čepulis,
K. Karpavičienė ir
Jurg. Dulkė.

W. Baltrušaitis aukojo 40c.
J. Seeger 35c.

Po 25c. aukavo:
Dubinskas,
Juškienė,
Bender,
Paršonienė,
Bartašius,
Ig. Arlauskas,
J. Kasiulaitis,
L. Stotkienė,
K. Dambrauskas,
E. Brocks,
A. Ruzgis,
G. Diržulaitis,
J. Marčiukienė,
M. Purveniene,

Maželienė,
Banaitienė,
V. Naskauskas.
Dešimtukais gauta 30 centų.
Iš viso $115.55.
P. S.—Šičia skelbiamos au

kos dar nėra visos. Girdėjom, 
kad yra aukų pas drg. J. Weissą 
ir kitus.

P.

džiaugiasi, kad sūnai ir dukte
rys galės lankyt mokyklą ir 
nebus tiek daug iškaščių, kad 
nereikės važinėti busais ar 
gatvekariais į mokyklą. Girdi, 
už tuos taupinius pietus paval- 
gysią. Katalikiška mokykla 
netoli, ale ne visi nori leist 
vaikus į tas mokslaines, kur 
daugiaus gaišuoja poterius be
mokinant.

Mokyklą stato nedideliame 
parke. Tai istoriška vieta. Ant 
kalno buvo duobė ir toj duo
bėj radosi vanduo. Preziden
to Lincolno laikais ta duobė 
buvo išklota akmenimis ir bu
vo miesto vandens šaltinis. Tai 
to žmogaus sumanytas darbas, 
šios gadynės buržuazija nuka
sė kalną ir panaikino duobę ir 
stato minėtą namą. Kas tik 
atlankydavo mūsų miestą, tai 
ir tą kalną apžiūrėdavo.

Anglies kasyklos dirba po 
biskį—2-3 dienas savaitėj. O 
jau 3 kasyklas uždarė iki ru
dens. Viena sudegė mėnuo at
gal. Pas mus daug bedarbių. 
Pirkiniai brangūs, o negalima 
užsidirbti pinigų.

A. Čekanauskas.

Wilkes Barre, Pa.
Pirmoji Gegužes

Kaip kitų miestų darbinin
kai, taip ir Wilkes Barrio, pa
minėjo Pirmąją Gegužės.

Didokas būrelis darbininkų 
buvo susirinkę į Kirby’s Park. 
Tik vienas iš peiktinų dalykų, 
kad darbininkai nesusirinko 
skaitlingai į Darbininkų Cent
rą iš kur buvo maršuojama į 
Kirby’s Park. Turėjo būt daug 
skaitlingesnės minios.

Beje, iš opozicijos draugų 
tarpe maršuojančių tik viena 
draugė M. StanisloVaitienė ma
tėsi. Parke buvo gerų kalbėto
jų. Vienas iš New Yorko, kitas 
iš Philadelphijos. Vietiniai 
draugai, taipgi draugė M. Sta- 
nislovaitienė pasakė geras pra
kalbėtos. Ši draugė nemažai vei
kia ateivių gynimo reikale. Ji
savo kalboje kvietė susirinku
sius kovot prieš ateivių perse
kiojimą ir jųjų deportavimą.

šiam susirinkime buvo, pri
imta keletas gerų rezoliucijų, 
taipgi buvo užgirtas bedarbes ir 
socialės apdraudos bilius ir bu
vo raginta už jį kovot.

Paterson, N. J.
Iš LDS 123 Kp. Įvykusio Ba

liaus 18 d. Bal.

Dienraštyj “Laisvėj“ ir 
“Tiesoj” buvo garsinta, kad 
balius bus su juokų veikaluku, 
kurį suloš Sietyno Choras, bet 
pribuvus lošėjams pasirodė, 
kad negalima to veikalo su
lošti, nes “steičius“ permažas. 
Pasikalbėjus su Sietyno chor
vede d. šalinaite, sietyniečiai 
sutiko sudainuoti keletą dai
nelių. Apie dešimtą valandą 
vakaro pašauktas Sietyno Cho
ras ant “steičiaus“, užpildė es
tradą. Publikai dainos labai 
patiko ir net kėlis kartus cho
ras buvo iššauktas padainuo
ti. Turbūt jeigu sietyniečiai 
dainuotų per ištisą naktį, tai 
publikai nenusibostų klausyti 
dainų. Vardan publikos ir LD 
S 123 kp. duodame didelį ačiū 
Sietyno Chorui ir jo mokyto
jai d. šalinaitei. Mes, paterso- 
niečiai, jus visada remsime.

Vabalas.

Pirm keletos dienų čia buvo 
kalbama per radio apie šį be
darbės ir senatvės apdraudos 
bilių. Tai vienas iš labai svar
bių dalykų. Būtų laikas darbi
ninkams tuom reikalu susirū- 
pint ir sukelt reikalingą sumą 
pinigų, kad ir tankiau būt gali
ma aiškint tokį svarbų reikalą.

Angliakasių streikas ir vėl 
likosi atidėtas ant 30 dienų. 
Mainierių Unijos vadai visai 
nesirūpina mainierių reikalais. 
Jiems rūpi tik jųjų pačių rie
bios algos.

Iš P.W.A darbų tūkstančius 
darbininkų atleido. Čia daugiau
sia išrinko pavienius darbinin
kus, kurie dirbo per tūlą laiką.

Darbininkų padėtis pasibai
sėtina. Luzerne apskrity j apie

Scranton, Pa.

’pasidabinkite savo plauto
a

Prastas plaukų garbiniavimas vietoj pagražinti pa-** 
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad nepadabintų prastu senovišku būdu dary-t 
darni ir neturėdami moderniško mokslo supratimo.*
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE
> •

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT ’ 

WĄVE
•

Yra naujas moksli
nis būdas, daromas 
naujai išrasta ma
šina. Greitas natū
ralūs garbiniavimas 
su pilnu saugumu.

Tą naujo mokslo patarnavimą galite gauti

Modern Beauty Parlor
354 Greenmount Ave,, Grantwood, N. J.
GEORGE STASIUKA1TIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-0570 

į------------------------------------ --------------------------------------------------- -{j)

SOUTH BOSTON, MASS.

ŠTAI U JUMS SIŪLO A. J.KUPSTIS
Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

6 šeimynų stuba ant West Thirij 
Street, viskas beveik naujai įtal-' 
syta, pilnai išrendavota, rendų 
atneša $962 per metus. Parsidgps-. 
da už $4,500. Lengvom išlygom.

Ant East Seventh Street, netoli' 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų’ 
stuba, su visais vėliausios mądOfi 
įtaisymais, garine šiluma, maudy-. 
nes, ąžuoliniai fliorai, visi dideli, 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai, 
baltos sinkos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,800. Lengvom išlygom.

Ant West Seventh Street—vienos 
šeimynos namas, susidedantis iš 9 
kambarių, su vėliausios mados 
įtaisymais, garine šiluma, ąžuoli
niai fliorai, naujas pečius, balta 
sinka, naujai apkaltas iš lauko su 
šilingais, naujas stogas, didelis 
yardas. Prekė $3,700. w

Telefonuokite South Boston 9423, arba kreipkitės pas: t

AT K711 net i q 332 Broadwax
♦ J ♦ A V U.p S LJLo So. Boston, Mass.

J. Grubis,
O. Depsienė, 
A. Bimba, 
C. Kwarren, 
A. Balčiunukas, 
J. Stakvilevičius, 
A. Balčiūnas,
F. Skirmontas,
P. Mingila, 
Valilionis,
P. Bieliauskas,

Springfield, 111.

Aprokavimai Duodama Veltui

Dabar galite gauti lengvais išmokėjimais. 3 metai 
išmokėjimui sulyg Fędęral Housing patvarkymo.

ŠILDYMAS
OIL BURNERS 

PLUMBING

YORK OIL BURNERS
VERTEI VIS

uoneiptųi %

York Oil Burners

UŽEIKITE ar RAŠYKITE

FRANK LOPATIN
1741 N. Wilton Street 

Philadelphia, Pa.
Arba šaukite: Trinity 8104

•
Greitas patarnavimas ir inžinieriškai atliekame 

kiekvieną darbą.

Balandžio 19 d. mūsų mies
te net šešis naujus kunigėlius 
įšventino į kunigystės stoną— 
3 lietuvius ir 3 kitataučius. 
Mat, čia gyvena ir pats vys
kupas ir turi gražų, palocių 
prie katedros. Tai dabar tu
rės surasti ir vietas visiems 
naujai padarytiems jaunuo
liams kunigams. O gaspadines 
patys pasirinks, ba yra gražių 
jaunų merginų, o dar drūčiai 
tikinčių į tas nebūtas švente
nybes—dangų, pragarą ir vel
nius. O mes, laisvi darbinin
kai, džiaugiamės apsišvietę ir 
atsikratę tų nebūtų užgrabinio 
gyvenimo gražybių ar praga
riškų čirškėjimų, ačiū moks
liškoms knygoms ir laikraš
čiams. Gerą spaudą skaityda
mi surandam, kad čia, ant že
mės, reikia padaryti dangus, 
nuvertus pragarišką kapita
listų tvarką, kuri mus siunčia 
į mirusių gyvenimą be jokio, 
antrašo. O kur nėra antrašo, 
tai nėra ir tokios vietos, o tik 
sapnai.

Pradeda statyti High School 
toj vietoj, kur aplink gyvena 
darbo žmonės, varguoliai. Jie

VIENYBĘ ĮVYKINUS

Bendrame susirinkime ALD 
LD 39 kp. ir LDD (opozicijos) 
6 kuopos, ; įvykusiame 26 d. 
balandžio, įvykinta taip pa
geidaujama abiejų kuopų vie
nybė. Atatinkama rezoliucija 
jau buvo paskelbta “Laisvė
je“. Tai bus ant didelės nau
dos visam mūsų judėjimui.

Taip pat likosi perrinkta 
kuopos valdyba, į kurią įėjo 
ir keli-buvę opozicijoje drau
gai. Pirmininku išrinktas J. 
Ęuseckas, fin. sekret.—P. Ru- 
seckienė, iždininku—V. Valu
kas. O visi kiti seni pasiliko.

Į korespondentus išrinkta P. 
Šlekaitis, P. Ruseckienė ir D. 
Praleika.

Knygų peržiūrėjimo komisi- 
jon—P. Šlekaitis, J. Antanai
tis, O. Vanagaitis.

Vasarinio sezono komitę- 
tan—J. Krakauskas, J. Rusec
kas, D. Praleika. Parko trusti- 
sais—Valukas, Klikūnas, An- 
džiukaitis, Pabalis, GI uoksais, 
Indrulis, Klevinskas.

Dabar, draugai sęrantonie- 
čiai, prieš mūsų akis stovi 
daug ir didelių darbų. Praei
ties nesusipratimai reikia pa
miršt. Nusitarėm dirbt vienin
gai, tai dabar ir dirbsime. Iš- 
raukim visas praeities piktžo
les.

Be to nusitarėm, kąd už
baigę ginčus, surengsime vie- 
nybinį pasilinksminimo vaka
rėlį. Vieta bus praneštą vė
liaus.

39 Kp* K°YesP«

123,000 darbininkų randasi ant 
tos bado šalpos ir jųjų skaičius 
vietoj kad mažėtų, tai auga.

Šiam pirmam distrikte be
darbių angliakasių randasi apie 
32,000, kuriems jau nėra vil
ties darbas gaut kasyklose.

Šalpos darbuose buvo daug 
veikiama, kad sutvert uniją. 
Tai veiklesnius draugus pir
miau atleido iš darbo, o dabar 
tūkstančius kitų atleido. Todėl 
ir veikimas, kad sutvert uniją, 
bus daug sunkesnis.

Vcisiejiškis.

Exeter, N. H,
Vietos Lietuvių Gyvenimas

Nors šis miestelis mažas, o 
lietuvių kolonija visai maža, 
bet ir čia randasi viena lie
tuviška organizacija, būtent, 
Šv. Jono Draugija.

Pereitais metais Draugija 
jau buvo pusėtinai susilpnėju
si, bet dabar ji jau atsigauna, 
nes Draugijos pirmininkas K. 
Grigas pradėjo prirašinėti | 
jaunuolius. Prie Draugijos 
prirašyta jau kokia dešimts 
jaunuolių. Tai labai geras 
darbas. Šv. Jono Draugijos 
pirmininku yra K. Grigas,1 
vice-pirmininku J. Pratapas,1 
finansų raštininku V. Kvara-1 
ciejus, protokolų raštininku B. 
Cilcius, kasierium J. Lukšys,1 
maršalka J. Maziliauskas.

Exeterio lietuvius verta pa
girt, kad daugelis jų skaito 
darbininkišką spaudą, ypač 
“Laisvę.“ Bet būtų dar ge-1 
riau, jeigu vietos progresyviai = 
lietuviai sutvertų ALDLD. kuo
pą. Kaip teko girdėti, tai ke
li iš jų jau sutinka, kad 
ALDLD kuopa būtų suorga
nizuota.

Darbai čia tik čeverykų ga
myboj ; bet nors darbai eina' 
neblogai, tačiaus su uždarbiais 
visai bloga. • Svečias.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliukas --

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis *turi prigulėti į šį kliubą. Šio 
kliubo susirinkimai įvyksta du .kartu į vaėnesj: kiekvieną antrą sek- 
madienį, 2-rą vai. po pietų ir kiekvieną ketvirtą trečiadienį, 8 vai. 
vakare, 928 E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.

* »j t i •

L. T. P. Kliubas turės šokius per visą gegužės mėnesį,,J 
kas nedėldienį prie geros orkestros

Šokiai būna žemutinė] svetainėj. Svetainė yra parengta kaipo kfir 
baretas. Kas tik ateina, tai- būna pilnai patenkintas. Tad visi jaunuos 
liai stokite į kliubą, turėsite gerą progą pasilinksminti ir naudą iš 
organizacijos. I šokius įsileidžiama tik nariai.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS ;4
L. T. P. Kliubas turi dabar specialį naujų narių gavimui vąjų. 

Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 18 metų iki 25 
metų amžiaus yra priimamas į kliubo narius be jokio įstojimo. Nuo' 
25 m. iki 35m. už pusę įstojimo. Tad visi sveiki vaikinai pasinaudoki
te šia proga. Vajus bus tik geguęės mėnesį. Kliubas turi kelis sky- 
rius kaip pomirtines taip ir pašalpos. Kiekvienas gali įstoti ant vid- \ 
no ar dviejų skyrių. Mokestį moka po 50c. nuo skyriaus. I. Sky* 
rius $150.00 pomirtinės ir $6.00 savaitinės pašalpos; II įkyrius, 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos.

L.T.P. Kliubo Valdyba: Pirm. P. Zaleckas; Fin. Sekr. Bagdoųaęį 
Iždinink. Lesutis; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensin> 
Avenue. '

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

Brockert’s Ale Distributorjus -
Plačiai žinomas Massachusetts Valstijoje 
kaipo pristatytojas saliūnams, restauraci
joms ir Draugijų parengimams alaus.

UŽSISAKYKITE ALŲ DABAR
Draugijos bei organizacijos, kurios turėsite vasarinius pa* 
rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivėlinkite ųžsisa* 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki

nančiai pątąmaus.
kurie tik laikote alines, tuojaus 
bei telefonuokite Vaišvilai del 
informacijų apie pristatymą jum

Ml*Lietuviai, 
rašykite 
platesnių

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT S ALE
Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 1512-W<

Prašome įsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

Brockerts Ale Distributing Co.
851 Washington Street, Dedham, Masi

mIM* 
tttfH

nūn
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BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

So. Boston, Mass

las biskį dirbant, o dabar po 
potvinio visai nedirba,—vienos 
vandeniu užlietos, o kitos taip 
be jokios priežasties uždary
tos. Darbininkai 
ant šalpos darbų, 
na tik iš šalpos, 
na bloga.

Pirmosios Gegužes Šventė
Pirmosios Gegužės apvaikš- 

čiojimas Bostone praėjo ra
miai. Virš 5,000 žmonių klau
sėsi komunistų prakalbininkų 
Bostono sode, pilnai sutikdami 
su jų išvadomis ir nurody
mais, kaip darbininkai priva- 
IdTkovoti prieš kapitalistinę 
vergiją. Kalbėtojai, didžiū
nėje čiagimiai jaunuoliai, 
amerikonai, gerai vartoja au
gtų kalbą, savo teisingais, lo
giškais išaiškinimais patrau
ki atydą daugelio tokių, ku
rie dar nėra darbininkiškai 
nusistatę. Jeigu kur pasiro
dydavo trukšmaujančių gaiva
lu bandančių prakalbas truk
dyti, tvarkdariai tuojaus juos 
apmalšindavo.
• '.Klausytojai ypač domėjosi 
pigesnio liaudies bendro 
fronto ir Farmerių-Darbo Par
tijos klausimais, kuriuos kal
bėtojai nuodugniai gvildeno. - tų knygų rašytojai ir leidėjai,

daugelis maudosi, ypač štar- čių Draugijos kliubrūmis tapo 
kesnės merginos. Beje, čia yra 
tokių sportų, kurie per visą 
žiemą eina maudytis jūroje. 
Yra keletas tokių ir lietuvių. 
Del to jie atrodo labai sveiki 
ir stiprūs. Bet yra tokių, ku
rie nei vasarą niekad nesimau
do, nors arti jūrų, gyvena.

IŠKRAUSTĖ SANDARIEČIŲ 
KLIUBĄ

Sandaros 7 kp. kliubas ta
po iškraustytas iš banko na
mo, nuo E St., ir kartu iš
kraustyta Kazmausko dirbtu
vėlė. Dabar sandariečiai su
sitelkė nedidokam kambary 
ant Broadway, o vežimus 
knygų, literatūros, kuri buvo 
ižsilikusi nuo “Sandaros” lai
kų, dalį sukrovė Piliečių Kliu- 
be, o kitas išvežė ant dumpų. 
Sako, pilni dumpai tautiškos 
‘apšvietos,” kuri neatatinka 
•įaujai, fašistinei sandariečių 
dvasiai. Kažin kaip jaustųsi

praplėstas ir puikiai ištaisytas. 
Dabar beveik dvigubai dau
giau žmonių sutelpa. Po 
tvarkinga ir gražia p. Apšie- 
gos ir Raštelio priežiūra, kliub- 
rūmis daro gerą biznį iš gėri
mų, duoda gražaus pelno, iš 
kurio atliekami namo remon
tai. Pastelis ne vien savo 
pareigas puikiai atlieka ir 
prie remontų daug darbo pri
deda, sutaupinant Draugijai 
nemažai pinigų. Jo tokios ge
ros pastangos turėtų būti 
kainai Įvertintos.

tin-

NEGRAŽUS
MOCKAUS

PASIELGIMAS

•Gegužinės šventės proga, 
South Bostone gerai žinomas 
senas veikėjas ir darbininkiš
kų"! reikalų rėmėjas Petras 
Plojus pridavė mūsų biurui 
penkis dolerius pasiųsti Lietu
voj.' politiniams kaliniams. Pe
tr^ sako, šiandien yra mūsų, 
darbininkų, šventė. Demons- 

mm *
truodami ir minėdami ją, mes 
neprivalom pamiršti savo bro
lių, kurie už kalėjimo sienų 
kienčia už mūsų reikalus.

;Thi yra labai gražus pavyz
dys.,' Ačiū jam. Pinigus biuras 
pasiuntė per “Laisvę” ten, 
jię paskirti.

pamatę savo darbų vaisius 
Dorchesterio pelkėse? Juk tas 
darbas kai kam kainavo 
so ir daug lėšų.

triū-

LIETUVIS
SMUIKŲ

MEISTRAS

MIRĖ

kur

dirba tik
Kiti gyve- 

Padėtis ga-
B. K. B.

Skaitytojų Balsai
Leningradiečio Sveikinimas

Sveikinu “Laisvę” su 25 me
tų sukaktuvėmis ir linkiu pa- 
sekmingiausio jai gyvavimo ir 
platinimosi Amerikos lietu
viuos darbininkuos!

A. V. Stašaitis.
Leningradas.

Už VIENO KALČIĄ ANG
LAI BAUS VISUS ARABŲ 

KAIMO GYVENTOJUS

. Pereitą 
palaidoti 
Ringaila, 
vis; Ona 
vičiOtė),

jausavaitę mirė ir 
sekantieji lietuviai:
Šidlauskienės patė- 

Kerdiejienė (Liutke- 
ir Jurgis Kanevičius.

■ JAU EINA MAUDYTIS

•Su pirmąja gegužės oras 
Bostone pasidarė šiltas, kaip 
vasarą. City Point pajūry jau

Juozas Jesinskas yra ne 
vien gabus dailydė-finisheris, 
bet ir speecialistas muzikališ- 
kų instrumentų išdirbėjas, 
kaip smuikų, mandolinų, ir tt. 
Instrumentus jis padaro savo 
liuoslaikiais ir kadangi ne iš 
to pragyvenimą daro, tai ga- 
’ia pigiai parduoda. Kas Įsi
gijo jo dirbtus instrumentus, 
negali atsidžiaugti jų geru
mu. Juozas yra pažangus, dar
bininkiškai nusistatęs lietuvis, 
ir jo visa šeimyna yra progre- 
syviška, mūsų spaudos skaity
tojai ir rėmėjai. Gyvena 
St., So. Bostone. 

■M..................... . —

PADIDINTAS
PILIEČIŲ

KLIUBRŪMIS

36 I

So. Bostono Lietuvių Pilie-

So. Bostone balandžio 26 d. 
Gabijos Choras suvaidino isto
rinę operetę “Birutę.” žmonių 
buvo daug ir visi buvo užga
nėdinti. Po operetės buvo ir 
koncertinė programa, kurią 
išpildė Gabijos Choras ir 
kvartetas iš Worcesterio. Bet 
reikia pasakyt keletą žodžių 
apie to vakaro pirmininką. 
Kadangi choro pirmininkas 
Jonas Kirmelevičius dalyvavo 
operetės lošime, tai vakarui 
pirmininkavo S. Mockus (fa- 
šistuojantis asmuo), kuris pa
sielgė labai nemandagiai ir 
diktatoriškai.

Dalykas buvo toks: Viena 
Laisvės Choro narė pridavė 
jam plakatą, kad pagarsintų 
rengiamą koncertą, bet Moc
kus visai ignoravo ir negar
sino. Tai labai nemandagus 
pasielgimas. Gabijos Choras 
ir Laisvės Choras labai drau
giškai sugyvena, nes kada Ga
bijos Choras rengė koncertą 
dainininkei Sadauskaitei, tai 
Laisvės Choras savo parengi-- ■ 
mą nukėlė ant kitos dienos, Į 
kad nepakenkus koncertui, ir 
dar padėjo gabijiečiams pla
tinti tikietus. O kada buvo 
Laisvės Choro parengimas, tai 
jame skaitlingai dalyvavo ga- 
bijiečiai. Toks diktatoriškas 
Mockaus pasielgimas, nesi
skaitymas su choriečių nusi
statymu, turėtų atkreipti choro 
narių atydą. Tylūnis.

JERUZALE, geg. 5.— 
Dar tęsiasi visuotinas strei
kas arabų darbininkų, veži-, 
kų ir krautuvininkų prieš 
žydus. Keturi arabai nu
teisti po 3 metus kalėt už 
demonstraciją prieš Angli
jos imperialistus ir prieš 
žydų buržuaziją.

Keliuose arabų kaimuo
se anglai pastatė savo poli
cijos baudžiančios būrius. 
Jeigu kuris gyventojas pa
degs žydų krautuvę bei na
mus, tai bus baudžiami 
kaimo gyventojai iki 
nam.

visi 
vie-

PerSeneca Falls, N.Y. — 
gaisrą savame name sude
gė 87 metų amžiaus farme- 
rys S. Keighkley.

ŽOLYNU ARBATA

Minersville, Pa kartą. geru uždarbiu

Maskva, geg. 5. — Grei
tu laiku Londone prasidės 
derybos tarp Sovietų ir An
glijos atstovų delei abiejų 
šalių karo laivynų apri
bojimo.

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuoj aus Į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

JUOZAS GĖGŽNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užėjimas Grupėms

412 W. Susquehanna A v. 
Philadelphia, Pa.

DIDELIS NUPIGINTAS

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM 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 STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

VAISTAI

Brangūs Draugai :
Pfcanešu, kad draugas V. 

Miiikus sunkiai serga. Jis yra 
ALDLD narys ir “Laisvės” 
skaitytojas. Jis išvežtas Į 
Good Samaritan Hospital, kur 

-,^/buyo padaryta greita opera- 
*Drg. Mickus, būdamas svei

ku^ visuomet padėdavo dirbt 
Įvairiuose parengimuose.

Draugai ir draugės, kam 
”'ilęgs leidžia, nuvažiuokit at- 

jjgr Wt draugą. Lankymo va- 
landos: kožną dieną nuo 2 iki 
3 po pietų ir nuo 7 iki 8 va- 
kark. 
pithl,

Pora savaičių atgal čia li
kosi suareštuotas K, Rutkaus
kas ir padėtas po dideliu už
statu už ėmimą pašalpos, 
būk tai surasta, jog K. R. tu
rėjo banke pinigų, bet K. R. 
sako, jog tie pinigai yra jo 
sūnaus.

Kuo tas viskas užsibaigs, 
pranešiu vėliau.

Turi būt visiem aišku, kad 
kurie turėdami pinigų banke 
reikalauja pašalpos, gali greit 
papult į bėdą, todėl reikia 
apsižiūrėt, kol nevėlu.

Andai rašydamas prisimi
niau ir apie kliubo “auxilia- 
rietes,” būk tai jos galėtų ką 
geresnio atlikt delei savęs 
kaipo darbininkės moterys, 
vietoj “good time.” Kaip gir
dėt, tai sekretorė šnipinėja po 
ALDLD narius, ar nesuras, 
kas parašė tą žinutę. Patar
čiau jai nekvaršint sau gal
vos. Tą žinią parašiau aš—

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas liąas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL - LAX. — HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir su
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Dviejų dolerių vertes knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

Tel. Virginia 7-4499

Good Samaritan Hos- 
Pottsville, Pa.
Draugiškai,

V. Šimkevičienė.

I Pittston, Pa
PSBstono ir Wyomingo drau

gai nejuokais griebiasi už dar- 
-bo'ąjįt laisvų kapų. Mat, jie 
sakosį sumanę, jog reikia ka
pu^ pagražint ir aptaisyt, tai 
ir dirba. Pradedant nuo 15 
balandžio, lygina, dabina, ati
daro naujus takus ir iki 
gegužės žada turėt kapus 
taišytus.

O’ kapų apvaikščiojimo 
misija iš savo pusės mano
rėt vieną iš gerų kalbėtojų, 
taipgi ir merginų oktetą, ku
ris pagražins programą daino
mis. Dar bus kas ir daugiau, 
bet apie tai pranešiu kitą

30 
ap-

ko- 
tu-

Tūla moteris, našlė, nuo 
Port Griffith (lenkų tautos) 
likosi apgauta ant $2,300. Ap
gavikai prikalbino ją išsiimti 
iš banko tuos pinigus ir padėt 
Į skrynutę, drauge su jų pini
gais, kurią jie užrakinę paliko 
tai moteriai palaikyt iki jie 
sugrįš. Jiem ilgai negrįžtant, 
moteris atplėšė skrynutę, bet 
vietoj pinigų rado tik popier
galių.

Tie apgavikai šiuo tarpu li
kosi suimti Philadelphijoj ir 
pargabenti Į Luzerne County 
kalėjimą.

Bet našlė savo pinigus 
giai atgaus, nes jie jau 
praleisti.

Šis atsitikimas turėtų 
pamoka tiem, kurie turi
taupę keletą dolerių, kad ne
dėtų Į jokias dėžutes savo pi
nigų, iš kurių būk tai bus ga
lima išsiimt už tūlo laiko su

Pasiskaityk ir 
Ogi, žiūriu, prie pa- 
“parapijos tvarka” 

jog prisakymai).

var
gai

būt 
susi-

$1.00
. 50c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę,

ANTI-PAINOL, išlaukinis vaistas nuo 
Įvairių skausmų ir Reumatizmo .. .

ECZOINT, gydanti mostis................
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos

skaudėjimo ir neuralgijos........................................50c
KADROL, gaivinantis ir stiprinantis vaistas .... $1.25 
LTQUOL, geras antiseptikas plovimui gerklės .... 50c 
QUINATON, naikina plaiskanas ir

stiprina plaukus ................. v......................
TREJANKA, apetitui sužadinti.....................
VALERIJONO LAŠAI, nuo nervingumo 

ir nemigės.................................................

$1.00 
. 50c

25c

Klebono J. Kasakaičio Devyni 
Prisakymai Savo Parapijonam

Apsistojęs tūlam laikui Pits- 
tone, sumaniau nueit pas savo 
senus pažystamus. Besikalbant 
apie šį bei tą, pradėjom ir 
apie parapiją. Namų šeimi
ninkė pakišo man mėlyną kny
gutę ir sako: 
žinosi.” 
baigos 
(nerašo,
Penktas prisakymas skamba 
sekamai:

“Nei vienas geras katalikas 
neprivalo laikyti savo namuo
se bedievių bei laisvamanių. 
Priešingai darąs prisideda prie 
bedievybės platinimo ir per
žengia dievo ir bažnyčios Įsa
kymus.” (Kodėl nesakyt, jog 
Kasakaičio Įsakymus?)

Abejotina, ar dar randasi 
tokių žmonių tarpe Pittstono 
parapijonų, kurie klauso to 
Įsakymo.

Man atvažiavus Čion, dar 
radau Pittstono angliakasyk-

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios lūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— r.“
110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliaus'os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Tiesiog pareikalauk nuo mūs. Siųsdamas Tamsta užsa
kymą, sykiu siųsk ir pinigus “money orderiu” arba 

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

P. A. JATUL, DRUGGIST
813 Washington St. Stoughton, Mass.
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Geriausia ir Draugiškiausia Užeiga
HAVERHILL, MASS.

TAI VLADO SIMANAVIČIAUS TAVERNA
(WALTER’S TAVERN)

Skaniausia degtinė, alus, užkandžiai
166 Washington Street, Haverhill, Mass.

jums išaiškintas.

Laboratoriniai Iš-

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901
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Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai Įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuvė Worcestery 
118 Millbury Street Worcester, Mass.

Užeikite, arba šaukite: Telefonas 6-0086

GARSINKITES “LAISVĖJE"

■M IMBHI
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SARGAI Trumpos Žinutes

D. M. ŠOLOMSKAS
(Tąsa)

—Sustok!—sušuko Vanda.
Atsakymu buvo du revolverio šūviai. 

Priešas vienu ir tuom pat kartu šaudė 
iš dviejų revolverių. Kulkos prakaukė 
pro Vandą. Raudonarmiečiai nenusi
gando, jie prie tokių dalykų pripratę. 
Vanda atšoko į kitą vietą ir paleido šū
vį iš šautuvo. Maziaras nušliaužė į ki
tą pusę salelės, kad pastojus priešui ke
lią linkui sienos.

Neleidžiant priešui atsipeikėti, Van
da tankiai šaudė, vis mainydamas savo 
vietą. Priešas taipgi sukinėjosi ant sa
lelės, mainė vietas ir šaudė iš dviejų re
volverių. Iš kitos salelės pusės į vietą, 
iš kur buvo revolverių šūviai, atidengė 
ugnį Maziaras.

Priešas jau ištuštino vieną revolverį ir 
pradėjo naujai užtaisyti. Vanda, išgir
dęs revolverio tauškėjimą, sušuko:

—Užtaisysi ar ne, vis vien būsi mū
sų!—ir patankino ugnį ten, kur girdė
josi negarsus metalo čarškėjimas.

Atsakymų nebuvo. Priešas nutilo. 
Raudonarmiečiai puolėsi ir rado jį negy
vą. Pribuvo sargybos punkto vadas ir 
pareiškė:

—Tai tas, kurio laukėme, kurį žino
jome. Neištrūko gerai išlavintas fašis
tų šnipas su svarbiais daviniais.

pat vartų išsirito kitas kokis valdininkas 
—taip yra anoje pusėje, Lenkijoje.

Toliaus j kairę, susiduriant su plačiais 
mūsų kolchozo laukais, kurie tęsiasi ki
lometrus ir kilometrus ilgio, yra mar
guojanti lenkų valstiečių žemes sklypai, 
tartum ubago drabužiai sulopyti visokio
mis spalvomis, visokiais lopais.

Kokis didelis skirtumas! Kokis bjau
rus ir žioplas anarchizmas, prieš kurį 
ten tiek daug šaukia. Kunigas, žanda
ras, viršininkas, policininkas ant kampo, 
ažiomis išvedžiotas žemės veidas, pada
lintas į mažus šmotelius.

Siena. Nei tvirtumų, nei apkasų. Ra
mus peizažas: medžiai, krūmai, laukai, 
krūmokšliai, upeliukai, balos. O vis vien 
visas laikas atydžiai tėmija pasienio rau
donarmiečiai.

Džiūrei ėmė tik 6 minutes 
nuteisti 60 metų senelį negrų 
Edward Greene. Jis kaltina
mas įsivogime į McDowell na
mus, 419 Classon Avė., Brook- 
lyne. Jiems išbudus, pabėgęs. 
Paskui jį gatvėje pagavę. Se
nelis sako, kad jis Vieton ki
to suimtas, nes jis stuboje ne
buvęs, jis ėjęs imti gatvekarį. 
Nežiūrint, kad prieš jį nebu
vo liudininkų, apart skundėjų, 
jis pripažintas kaltu.

W. Kchr, 51 m., suareštuo
tas Greenpointes Carrcn Par
ke, buvo kaltinamas valkatys
tėje. žmogelis teisme malda
vo jį uždaryt kalėjimam, nes 
jis yra išbadėjęs', neturi pini
gų, nei namų. Jį pasiuntė 6 
mėnesiam paliegėlių butam

ti veikalą “Black 
nai praktikuojamą 
tą lošimui WPA 
atre. Nurodoma,
Yorke veikia 18 baltų WPA 
teatrų, kuomet negrų yra tik 
vienas.

Souls,” se- 
ir prireng- 
Youth Te- 
kad New

Mokytojų Unija protestuoja 
prieš apsunkinimą pavaduo
jančių mokytojų padalinta mo
kinimo programa, kuri praktir 
kuojamaa kai kuriose mokyk
lose. Tame pasireiškia ir dis
kriminacija. Vieniems duoda
ma laikyti tris iš eilės pamo
kas, o kitiems įterpia tarp tų 
pamokų liuoslaikį, kas pailgi
na užsiėmimo valandas.

dalyvaut, nes tai paskutinis šio se- 1 
zono parengimas svetainėj, todėl jis 1 
turi būt smagiausias. Bus skanių na
mie gamintų užkandžių ir šaltų gė
rimų. įžanga visiems veltui.

'(108-109) KOMISIJA.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia gražų teatrą 

su dainomis. Atsibus nedėlioj, 10 d. 
gegužės (May), 4 vai. po pietų. 
New Haveno draugai sulos trijų 
veiksmų tragi-komediją “Meilės 
Rykštė.” Veikalas gražus su 18 dai
nų, kurios dainuojamos kaipo solo, 
duetai ir bendrai kaipo choras. Po 
teatro bus šokiai prie geros orkes- j 
tros. įžanga iškalno 25c, prie durų 
35c. (108-109) Komitetas.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

PRANEŠIMAS*
Mr. Joseph Jablowsky 

■ 
kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth K
Tų gražiausios išvaizdo 
ir saugiausi kelyje—ekj 
nomiškiausių—pasitikim 

automobilių.
šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 94 
Residence. ” —Brockton 633'

HALL MOTORS, Iną 
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

Ąžuolas, klevas, augštoji pušis, balos, 
smiltys, kalnai ir kloniai vis tai Sovietų 
Sąjungos ilgi rubežiai. O štai vieta va
dinama “Čerepki” (Kaukuolės). Čia 
1920 metais laike istoriško Pirmos Rau
donosios Raitarijos Armijos raido bude- 
niečiai suvijo lenkų raitarijos eskadroną 
dragūnų. Nei vienas iš jų neišliko gy
vas. Ir kolchozninkai žvejai tankiai dar 
ir dabar ištraukia balnus, kamanas, kau- 
kuoles ir todėl balas praminė “Čerepki.”

Ant augšto kalno baltuoja senoviškas 
kulkų apdaužytas klioštorius. Artimai 
yra nedideli pynėjų .nąineliai. Viena iš 
centralirrių gatvių staigiai leidžiasi nuo 
kalno ir atsiremia į sieną. Čia dviejų 
pasaulių sienos dalis. Keturi metrai ba
los dalina ne tik dvi atskiras valstybes, 
dvi priešingas viena kitai sociales siste
mas, bet kultūras ir pažiūras.

Štai antroje pusėje pravažiavo kuni
gas. Štai iš alaus fabriko vartų išėjo ti
pas su žandaro kepure. Štai vėl iš tų

Tankiuose krūmuose gulėjo žmogus. 
Diena baigėsi. Vakar, pasinaudojant rū
kais, jis perėjo sienų į mūsų pusę. Bet 
rūkai greitai išsisklaidė ir šnipui prisi
ėjo lysti į .krūmus ir laukti sekančios 
nakties.

Šalta. Norėjosi gerti. Revolveris gu
lintis rankoje atrodė pūdo svorio. Pa
sienio tarnyba neišvengiamai surišta su 
ypatingu protavimu. Čia prisieina skai
tytis su kiekviena padėčia, vietos sąlygo
mis, laiku, diena ir nakčia, spręsti pa
čius kebliausius taktikinius klausimus 
greitai ir sugabiai, kitaip priešas tave

Žurkinas, visai dar jaunas raudonar
mietis, antri metai tarnaująs, stovėjo po 
puse ir klausėsi. Kovotojas žinojo, kad 
už jo pečių yra jo tėvynė, fabrikai, na
mai, laukai, draugai ir budavojama nau
ja socialistinė tvarka. Žurkinas iš Vla
dimiro kolchozninkų, jam pavesta dalis 
jo tėvynės sienos daboti. Jis pasienio 
sargas, jis negali priešą įleisti nei iš
leisti.

Naktis buvo ypatingai tamsi. Jis ži
nojo, kad nepaisant, kaip stengsiesi ma
tyti, tas nieko negelbės, geriau naudoti 
klausos nervus. Iš visų pusių girdėjosi 
dešimtys įvairiausių balsų: zuikis šoki
nėjo per augštą žolę, kokis tai paukštis 
plasnojo, žiogai be pertraukos rėkė, kei
stai šlamėjo dideliu tankumu apušies la
pai ir daugelis kitų garsų.

(Bus daugiau)

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS Maspetho Naujienos

Siūlo Keisti Trafiką 
Williamsburgo Tiltu

New Yorke Yra Daug 
Sergančių Sifiliu 9

St. Pirklių Taryba 
atstovą Benderį siū- 
važiuotės taisykles 

vedančiose į Wil-

Grand 
per savo 
lo keisti 
gatvėse,
hamsburgo tiltą, Brooklyno 
pusėje. Jie siūlo leisti viena 
gatve važiuoti tik link New 
Yorko rytais, o link Brooklyno 
vakarais. Taipgi davė suma
nymą kasti nuo Grand St. į 
New Yorką tunelį automo
biliams,o pėstininkams pasta
tyti tiltą skersai So. 5th St., 
prie Roebling, kad nereikėtų 
laukti, taipgi trukdyti važiuo- 
tei.

Lietuvos Svečiai 
Atvyksta Amerikon

lai-

New Yorko mieste esama 
daug sergančių sifiliu, ypatin
gai juomi yra užsikrėtę labai 
daug kriminalistų. Ar sifilis 
turi ką nors su akstinimu li
gonių kriminalybėn, kol kas 
nesą nustatyta, bet faktas yra, 
kad 23.5% miesto sunkiųjų 
darbų kalėjimo kalinių esą si- 
filitikai. Dabar Riker’s salos 
kalėjime kiekvienas kalinys 
esąs ištiriamas ir verstinai gy
domas.

Tarp negrų venerinės ligos 
paplitusios dar labiau, negrai 
kaliniai sudarą 59% visų ve
nerikų kalinių. Tas kaip tik 
įrodo, kad kaip pati krimina- 
lybė, taip ir visos ligos, eina 
sykiu su didesniu išnaudoji
mu ir pavergimu. Venerinės 
ligos esanti miestui pirma pro
blema; antra jai artimiausia 
-- džiova. Jos abi pastaraisiais 
laikais smarkiai auga kartu 
masių biednėjimu.

su

Auditorijos Bendroves Su
sirinkimas

šį subatvakarį, gegužės 
d., pas V. Zabelskį (61-38
Clinton Ave.) įvyks Lietuvių 
Auditorijos Bendrovės šėrinin- 
kų susirinkimas.

Bendrovė turi virš 200 šėri- 
ninkų. Jos tikslu- yra pasibu- 
davoti Maspethe svetainę. Sa
koma, kad šiam susirinkimui 
bus patiekti praktiški planai, 
kaip įvykinti tą sumanymą. 
Bendrovė turi apipirkus gerą 
vietą ir apmokėjus už ją.

Iš ALDLD 138 Kuopos
ALDLD 138 kuopai labai 

gerai sekasi. Sekamą ketver- 
gą vėl įvyks susirinkimas ir d. 
J. Kalvaitis sakosi atsivesiąs 
dar 5 naujus narius.

Šiuo laiku kuopa jau turi 54 
narius.

Eilinis klausimas Maspethe 
tai suorganizavimas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Jau
nuolių kuopos. Tuo dalyku 
smarkiai rūpinamasi ir kuopą 
greitu laiku turėsime.

Penki newyorkieciai, jų 
tarpe ir buvusis prohibicijos 
agentas Morris Berney, suim
ti, kaltinant trijų milionų do
lerių Loterijos suktybėse.

Jaunas darbininkas Abra
ham Cohen apsidegino rūgšti
mis, taisydamas šaldytuvą, 
96-08 Roosevelt Ave., Coro
na.

Pirmadienio vakarą sugedu
sios signalų vielos sulaikė 
Long Island traukinius Penn
sylvania stotyje ištisą 
dą, kaip tik grįžtamu 
bo laiku.

valan- 
iš dar-

pertai-New Yorkui siūloma 
syti miesto čarterį, kas daug 
pakeistų miesto valdžios for
mą. Viešas naujo čarterio 
diskusavimas bus ketvirtadie
nį.

Sudaryta dviejų šimtų pi
liečių sąrašas, iš kurio bus 
renkami džiūrimanai Charles 
'(Lucky) Luciaw..teismui, ku
ris prasidės sekantį pirmadie
nį. Su juomi sykiu teis ir 12- 
ką kitų, kaltinamų buvimu jo 
pagelbininkais .vedime prosti
tucijos biznio.’’**

Septynių metų vaikas, Sam
my Mydash, pirmu kartu ma
tė judį ir šokius. Iki šiol jis 
buvo neregys. Sykiu su juo 
buvo Dr. Benjamn Adelman, 
kuris padarė jam operaciją. 
Daktarui buvo įdomu matyt, 
kaip atsilieps į vaiką prare
gėjimas. Sammy yra vienas 
iš 9 Mydash vaikų, kurių ke
turi gimė aklais.

metųJuozas Reppka, 19 
vaikinas, 18 E. 73rd St., pui-. 
kiai pasirodė šposais gatvėje 
su savo motoriniu dviračiu , ir 
iššaukė žiūrovų plojimą. Bet 
teisėjas, matomai, mažas spor
tininkas, nuteisė jį 15 dienų 
kalėjimo, kuomet vaikinas ne
turėjo $75 užsimokėti bausmę 
už “gudrų” važinėjimą.

Prie , Highland Parko, 
Queens, įtaisytą 5 per 8 pė
das darželiai, kur vaikus mo
kina, kaip auginti įvairius 
augmenis. Čia pat įtaisyta ir 
vaikams įrankių sandėlis. Taip 
pat įrengiama kiti žaislavietėš 
patogumai..

Brooklyno Gommunity Coun
cil pasiuntė miesto viršinin
kams peticijas, nurodančias 
reikalą padidinti Borough 
Park knygyną.

SLA. kuopoje paėmė viršų 
tautininkai. Kuopa turi apie 
50 narių. Ir seiman išrinkta 
progresyvio sąrašo priešas.

Muzi-

Švedų-Amcrikos Linijos 
vu “Drottningholm,” išplauku
siu iš Gothenburgo, Švedijos, 
gegužės 2 d., atvyksta į Ame
riką žinomas aušrininkas Dr. į
jonas šliupas, su žmona ir ĮVĮuzikanty Federacija

Kartu atvyksta š. A. L. Pasirašė Kontraktą 
Klaipėdos skyriaus vedėjas ---------
Pranas Zaborskis ir žurnalis- Po mėnesio streiko,
tas Vladas Bakūnas, Klaipė- kantų Unijos Lokalas 802 pa-
dos Gubernatūros valdininkas, sirašė dviejų metų sutartį su 
Vienkart vyksta ir kiti lietu-1 muzikos leidyklų savininkais, 
viai keleiviai į Ameriką. Laimėta uždaroj) šapos sąly-

Laivas atplauks į New gos, nustatyta minimum alga, 
Yorką giegužės 11 d. rytą, į taipgi darbo valandos ir pa
uostą (pįer) 97, gale W. 57th ' matinės kainos už štukinius 
St., New Yorke. darbus.

“Laisvė” Maspethe įgyja vis 
daugiau pritarimo. Ji gauna 
vis daugiau skaitytojų. “Lais
vę” jau prenumeruoja visi bu
vę opozicionieriai.

Tik labai pageidautina, kad 
“Laisvėje” būtų daugiau žinių 
iš Maspetho.

MaSpethiefis.

Dešimtą valandą ryto plė
šikai įsiveržė į Ratnerių na
mus, 1259 E. 26th St., Brook- 
lyne, suvarė dvi moteris ir du 
vaikus drabužių šėpon ir susi
rinko $50 pinigais ir $3,000 
vertės brangumynų. Duris 
jiems ątidarė 4 metų mergai
tė, nesuprasdami pavojaus.

.............Į—r

Harleme kilo audra protes
tų prieš WPA Fed. Teatro 
Projektų apylinkės direktorių, 
P. Barber, kuris įsakė sulaiky-

Diržų siuvėjai unijistai sa
ko, kad tūli dresmeikerių bo
sai sukerpa diržus bile kur ir 
užkaria dresmeikeriams pa
siūti veltui, tuomi sumažinda
mi dresmeikerių uždarbį ir 
diržų siuvėjams atimdami 
d arba.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Antanas Jačys, 50 metų, 49 

Hudson Ave., mirė gegužės 5 
d. Pašarvotas graboriaus J. 
Garšvos koplyčioj. Laidos ge
gužės 9 d., Kalvarijos kapi
nėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

PIUS MAČYS
Kuris pirma laikė Macy’s 
Bros. Furniture krautuvę, po 
No. 200 Grand St., Brooklyn, 

N. Y., dabar yra biznyj su

De Luxe Furniture Co., Inc.
Wholesale Furniture

115-121 LORIMER ST.
Brooklyn

Kam reikalinga namų ra- 
kandai-forničiai, tai kreipkitės 
aukščiau pažymėtu antrašu ir 
klauskite Pius Macy. Jis jums 
patarnaus tinkamai ir prieina- 
mom kainom. Norime pabrėžt, 
jog šioj įstaigoj rakandai yra 
vien tik nauji, stiprūs ir pui
kiai apdirbti.

Jei jums neparanku asme
niškai atsilankyt, tai rašykite 
savo kalboje, adresuodami 
Pius Macy, 115-121 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y., arba tele- 
fonuokite Evergreen 8-0780.1 
Aplaikę nuo jūsų laišką pri- 
būsim į namus pasikalbėt ra
kandų reikalu.

Šis wholesalis yra atdaras šiokiom 
dienom ir sekmadieniais iki 8 vai. 
vakaro.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Darbininkų Pašalpinė ir Laisves 
Draugija rengia įvairius šokius su- 
batoj, 9 d. gegužės, 7 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave. Per vakarą bus kortų lošimas 
—“Bingo”—ir šokiai prie geros or- 
kestros. Prie kiekvieno stalo bus 
duodamos gražios dovanos. Įžanga 
tik 20c. Kviečiam visus ateit ir 
linksmai laiką praleist. Komisija.

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kuopos mė

nesinis susirinkimas atsibus antra
dienį, 12 d. gegužės, 8 vai. vakare, 
29 Endicott Št. Visos narės malo
nėkite dalyvaut, nes turim vasarinį 
veikimą apsvarstyt .taipgi reikia pri
sirengt prie spaudos pikniko, kuris 
įvyks 4 d. liepos. Tad 
lyvaukite*

(109-110) D. Lukiene,

visos da-

Fin. Sekr.

PA.WILKES-BARRE,
ALDLD 12 Apskričio senojo pil

dančiojo komiteto susirinkimas atsi
bus nedėlioj, 10 d. gegužės (May), 
2 vai. po pietų, Darbininkų Centre, 
325 W. Market St. Visi nariai da
lyvaukite.’ Sekr. F. M. Indrulis.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. mėnesinis susirin

kimas atsibus nedėlioj, 10 d. gegu
žės, 7 vai. vakare, Darbininkų Sve
tainėj. Visi nariai ateikite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
mui. (108-109)

EASTON, PA.
Pasilinksminimo Vakarėlis

ALDLD 13 kuopa rengia smagų 
draugišką vakarėlį subatoj, 9 d. ge
gužės, Easton Baking Co. svetainėj, 
36 No. 7th St. Prasidės nuo 7:30 
vakare. Bus .gera lietuviška muzi
ka. Rengėjai širdingai visus kviečia

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
ve^elijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTAR?
Night Tel. Juniper 5-4912 RUBLIS

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS) ’

GRABORIUS -
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. •«<

Ateikite ir persitikrinkite i.l
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Ave. Brooklyn, N.
arti Taylor St.

, Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

OSVALDO KYBURIO 
RESTAURANTAS ir KABARETAS 

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hali
. Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetaine vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU: 
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y. 

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

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

Čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekąmos, 
duonos: rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rų- . 
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duonąAI,. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimą^^,.' 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple CakeA 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spioe 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir par&n 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe-. 
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimę 

informacijas delei svorio ir kainų.
Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y. ~a|



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Brooklyno ir 
Apylinkės Moterims

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

•>

Ryt Vakarą PiL Kliubas 
Bus Dainy Sostinė

Pavasarį sugrįžta daug gies- 
mihinkų iš kitu kraštų, skar
džiau ir švelniau pragysta ir 
naminiai. Pas mus kaip tik 
taip ir atsitiko. Per ilgą lai
ką vietos organizacijos neturė
jo tokio gražaus koncerto, 
kokį rytoj vakarą duos Aido 
Choras ir jo Aid balsiai, taipgi
Menininkų Centras.

A. KLIMAITĖ
■ Viena švelniabalsių aidbalsiečių, 

dainuos solo ir grupėse.

A. Bimba Išvyko Chicagon
Draugas A. Bimba, vienas 

“Laisvės” redaktorių, išvyko; 
Chicagon. Jis dalyvaus “Vil
nies” dienraščio šėrininkų su
važiavime 10 gegužės. Chica- 
goje išbus porą ar trejetą sa
vaičių, kur dalyvaus eilėje 
svarbių susirinkimų lietuvių 
darbininkų judėjimo reikalais.

Pakvietimas į Parę
Stanislovas Misiūnas, kuris 

užlaiko lietuvišką kabaretą, 
šį penktadienį, 8 d. gegužės, 
turės savo varduvių parę. 
Kviečia savo pažįstamus atsi
lankyt ir nori įsigyt pažinties 
su naujais žmonėmis. Tad 8 
vai. vakare būkite lietuviška
me kabarete, 473 Grand St., 
Brooklyne. Rep.

Matyki! Komediją 
“Amerika Pirtyje”

K. -

Sekantį nedėldienį, gegu
žės 10-tą dieną, 7-tą valandą 
vakare, Darbininkų Centro 
svetainėje, 723—5th Avė., bus 
lošiama labai juokinga kome
dija “Amerika Pirtyje.” Ją 
loš Aido Choro Dramos Gru
pės aktoriai, po vadovyste J. 
Juškos, Lietuvių Darbininkų

Šį sekmadienį, 10 gegužės, 
10:30 ryte, “Laisvės” svetai
nėj, įvyks ALD’LD Centro Mo
terų Komiteto susirinkimas, j 
kurį yra kviečiamos ir neesan
čios tame komitete merginos- 
moterys. Labai pageidauti
na, kad dalyvautų bent po 
vieną iš visų vietinių ALDLD 
kuopų ir apskričio 
narės, taipgi ir iš 
kuopų, kur galima.

Bus
vesti veikimą šioj 
sulyg moterų suvažiavimo re
zoliucijų. S. Sasna.

komiteto 
tolimesnių

svarstoma kaip pra- 
apylinkėj

Iš Kalbu Brooklyno ir Apielinkės Bendro Fronto 
Konferencijoj

(Tąsa)
A. Jankausko Kalba

A. Jankauskas kalbėjo, kad 
neturime būti išsiblaškę ir vie
ni kitų bijotis del sriovių skir
tumo. šiuo klausimu galim 
ir turim visi susitarti, kaip 
kad dabar šioj vieningoj kon
ferencijoj. Kalbėtojas ragino 
prieiti žmones dar svyruojan
čius, neturinčius tikro nusista
tymo, kas liečia fašizmą bei 
žmonių kovas prieš jį. Sako, 
daugelis, kuriuos mes gal lai
kome fašistais, tikrumoje nėra 
fašistais, o tik nenusistatę 
žmonės. Mūsų pareiga išaiš
kint jiems dalykus. Pasiųski
me kuo daugiausia delegatų iš 
įvairių organizacijų į Cleve- 
lando kongresą. O po kon
greso turi pasilikt jo išrinktas

Koncertas įvyks šeštadienį, 
9'gegužės, 7:30 vakaro. Pro
grama prasidės lygiai paskir
tu laiku. Po programos, 9-tą 
vai., prasidės šokiai prie G. j centras tęsti kongreso nužy- 

-’ •*' ~ ~ ’ metus darbus, kur galėtume 
visi bendrai veikt kovoje už 
pilietinių teisių atsteigimą 
Lietuvos liaudžiai, kruvinai 
kenčiančiai nuo Smetonos re
žimo.

Kazakevičiaus Radio Orkes- 
tros. Įžanga tik 35c.

Jauni, bet jau spėti pamylė
ti Brooklyno publikos Aidbal- 
siai išpildys didelę dalį pro
gramos visi kartu ir 
solo, duetais, trio ir 

~ tais. *
Aldona Klimaitė 

solo.
- A. Klimaitis ir Vytautas Za- 

Wackas—duetą.
-~V. Zablackas ir 

Vakštys—d u etą.
*’A«, Klimaitė ir Niek 

niŠkis—duetą.
i A. Klimaitė, Amelia 

vlčiŪtė ir Adelė Pakalniškie
nė—trio.
^Meno Centrą atstovauti pa
kviestas ne kas kitas, kaip 
cęntro sekretorius Pranas Pa
kalniškis, kuris jau virš metai 
negirdėtas Brooklyne 
j ante

Patsai Aidas taipgi 
dys su naujausiomis 
žiausiomis dainomis.
..Visiems meno mylėtojams 

patogi proga išgirsti paskutinį 
$o sezono koncertą ir sykiu 
paremti meno organizacijas, 
kad jos galėtų gaminti dainų 
ir muzikos, mokintis ir dai
nuoti dar daugiau ir gražiau.

dalimis : 
kvarte-

dainuos

Pranas

Pa kai-

Jeske-

dainuo-

pasiro- 
ir gra-

Meno Mylėtojas.
--------------i.----------------------------------------------------------------------- --- -----------------

j g Konferencijos
Komiteto Susirinkimo

Susivienijimo 50-tos kuopos

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartĮ

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Karpus “Bešališkas”

Laikinai pirmininkaujančio 
Glavecko pakviestas pakalbėt, 
J. Karpus, Liet. Amerikos Pi
liečių Kliubo pirmininkas, tik 
tiek pasakė, kad jis esąs šios 
šalies pilietis, ir kaipo tokis, 
nieko bendro neturintis su 
Lietuvos politika; todėl, girdi, 
aš į ją nesikišiu, o 
kalbų pasiklausysiu.

Socialisto Žilinsko

iki 3 milionų dolerių savo gi
minėms bei draugams Lietu
voj ; ir tie pinigai taipgi 
prisidėjo šalies medžiaginiam 
stiprinimui. O per badme
tį, kilusį iš didelių liūčių, 
lietuviai amerikiečiai susiuntė 
net $5,000,000 Lietuvon. Tai
gi turime pilną moralę teisę 
reikalaut Lietuvos darbo liau
džiai politinės laisvės ir eko
nominių palengvinimų. Reng- 
kimės į Amerikos Lietuvių 
Kongresą, atidedami šalin 
partijinius skirtumus!—užbai
gė savo kalbą drg. Žilinskas.

Drg. J. Siurbos Raportas

J. Siurba, Laikinojo Komi
teto sekretorius priruošimui 
konferencijos delei Amerikos 
Lietuvių Kongreso, išdavė ra
portą iš to komiteto veiklos: 
apie pasitarimus ir darbą tiks
lu įtraukti kaip galint daugiau 
organizacijų į šią konferenci
ją. Buvo išsiuntinėta 84 laiš- 
kai-kvietimai Brooklyno, New 
Yorko ir New Jersey organi
zacijoms tuo reikalu. Drg. 
Siurba priminė, kad ši konfe
rencija privalo ne tik užgirti 
Amerikos Lietuvių Kongresą, 
bet ir apsvarstyti ir patiekti 
jam savo pasiūlymus.

Socialistas drg. Glaveckas, 
laikinas konferencijos pirmi
ninkas, pastebi, jog šiame ju
dėjime nefigurubs jokios par
tijos, tik šiaip organizacijos.

J. JUŠKA
Amerika Pirtyje” Režisierius

parengime.
Taigi 10-tą dieną gegužės 

visi kaip vienas eikim pama
tyt tą juokingą komediją, nes 
jau paskutinis teatralis paren
gimas šį sezoną South Brook
lyne. Gi aktoriai ir rengėjai 
užtikrina, kad būsite visi pa
tenkinti, nes, mat, bus juoko, 
kaip šieno. Įžanga taipgi pi
giau grybų—tik 35c ypatai.

Taigi, pasimatysim nedėlioj, 
South Brooklyne. Rengėjas.

Įvyks Jaunimo Kongresas
šeštadienį ir sekmadienį šią 

savaitę New Yorke įvyks vi
sos valstijos jaunimo kongre
sas, kuriame tikimasi turėti 
virš 500 delegatų, atstovau
jančių tiek pat jaunų žmonių 
organizacijų. Sesijos bus Stuy- 
vesant High mokykloj.

Sesijos prasidės simpoziumu 
politiškų partijų. Komunisti
nes pažiūras dėstyti pakvies
tas Earl Browder.

Kitais kalbėtojais simpoziu
me bus Gus Tyler nuo socialis
tu, Anna Rosenberg nuo de
mokratų, Burdell Bixbee nuo 
republikonų« Minnesotos gu
bernatorius Floyd B, Olsen 
ruošią speciali delegatams 
pranešimą, kuris bus perskai
tytas simpoziume.
(Daugiau N. Y. žinių 7-tam pusi.)

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo G iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus. {
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

•>

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS: f
9—12 ryte — . .
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 *.
Namų, Republic 9-8040
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tik kitų

Kalba

ŽilinskasSocialistas drg.
kalbėdamas ypač pabrėžė A- 
merikos lietuvių moralę teisę 
“kištis” į Lietuvos klausimus. 
Sako, mes niekada neužmiršo
me to krašto, kur palikome 
savo gimines, draugus ir pa
žįstamus. Mes, amerikiečiai, 
rūpinomės Lietuvos tremti- 
niais-pabėgėliais laike pasau
linio karo. Daugelis ameri
kiečių yra pirkę Lietuvos ne
priklausomybės bonų, savo 
centais yra šelpę Lietuvos ba- 
duolius. Pirm krizio Ameri
kos lietuviai susiųsdavo po 2

komisija, kuri rūpinsis surasti 
būdus, kaip pigiausia nuva
žiuoti į Clevelandą. Aprokuo- 
jama, kad kelionė nebus bran
gesnė, kaip $13.60 į abi puses.Brooklyno ir apylinkės or-j

ganizacijų atstovų konferen- j Buvo raportuota, kad už tiek 
cįjos išrinktas komitetas rū-

greso šaukimo reikalu laikė 
susirinkimą, 6 d. gegužės, Pi
liečių Kliube, Brooklyne.

I
 Daugiausia laiko praleista 
svarstymui, kaip pasiekti visoj 
šioj apylinkėj esamas lietuvių 
organizacijas, kad paraginti 
slysti delegatus į kongresą. 
Nuskirta atstovai, kurie lan
kys organizacijų susirinkimus, 
paaiškins kongreso svarbą ir 
ragins rinkti delegatus į kon
gresą. Manoma, kad iš Brook
lyno ir apylinkės susidarys ga
na skaitlinga delegacija.

. Taipgi buvo svarstoma ir 
delegatų transportacijos klau
simas. Tam reikalui išrinkta

būtų galima traukiniu važiuo
ti, jeigu susidarytų iki 50 žmo
nių.

Komitetas priėjo prie išva
dos, kad pačios organizacijos 
privalo rūpintis delegatų lėšų 
padengimu; komitetas negali 
sukelti bendro iždo, kad fi
nansuoti kelionę delegatų iš 
silpnųjų organizacijų bei kuo
pų. Įvairios silpnesnės orga
nizacijos bei kuopos gali susi
dėti ir bendrai savo delega
tams sukelti finansų, ar tai 
ruošiant kokį parengimą, 
kitokiu būdu.

Komiteto Sekretorius,
J. Siurba,
419 Lorimer St.

su- 
ar

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

Štampas duos n ir tiem, kurie 
parduos ne mažiau 5 kopijų į 
mėnesį, ar gaus naują narį. 
Daugiau pasidarbavusiems bus 
duodama dovanom savaitė va- 
kacijų darbinipkų kempėj.

Prie to, yra pardavinėjami 
v, v . I tikietai. Daugiausia pardavęs 

Drg. Ig ėcis išreiškia nepa- j gaus kelionę į Sovietų
sitenkinimo, jog konferencijos 
prezidiumas ir komisijos suda
roma tik iš brooklyniečių, o 
nesiskaitoma su New Jersey 
kolonijų draugijų atstovais.

Drg. Mizara paaiškina, kad 
Laikinasis Komitetas išanksto 
žinojo tik vietinius delegatus, 
bet nežinojo, kas atvyks iš 
New Jersey; todėl tegalėjo tik 
žinomus patarti į konferenci
jos prezidiumą. O į bendrą 
organizacijų komitetą bus pa
čioje konferencijoje išrinkti 
atstovai lygiai nuo New Jer
sey, kaip ir nuo Brooklyno 
organizacijų.

(Bus daugiau)
Reporteris.

Tarptaut. Darbininką
Apsigynimo Veikimas

TDA N. Y. miesto kuopų at
stovų konferencija įvyko 4 d. 
gegužės, Irving Plaza svetai
nėj. ši konferencija užgyrė 
pereitos konvencijos rezoliuci
ją, raginančią dvigubai dar
buotis išbudavojimui masinio 
TDA.

Konferencija pasibrėžė. iki 
ateinančios konvencijos, va
sario mėn. 1937 metų, gauti 
4,000 naujų skaitytojų TDA 
laidžiamam 
Defender.” 
bo surinkti 
mažiausiai 
ninku būrį
“ ‘Labor Defender’ Boosters’ 
Club.” Už pasidarbavimą bus 
duodama stampos: katrie 
gaus daugiau štampų, tie ap-

Brooklyn, N. Y.laikys didesnes dovanas.

žurnalui ‘“Labor 
Atlikimui to dar- 
geriausias spėkas, 

iš 500 narių vaji- 
ir juos pavadint.

PARDAVIMAI
NAMAS ANT PARDAVIMO!

Parsiduoda medinis, 2 augštų, 6 
kambarių, su “sun parlor”, ant kam
po, namas ir garadžius 2 karam. Su 
visais moderniškais įtaisymais (im
provements), garu apšildomas, bal
tos sinkos, maudynės, skyrium va
sarinis vandens šildymas, ir visi ki
ti patogumai. Taipgi skiepe yra 
“showers” ir “toiletai.” Geležine tvo
ra aplink visą namą. Atiduosiu už 
stebėtinai žemą kainą. Telefonuoki- 
te del platesnių informacijų: Repub
lic 9-5964. Arba kreipkitės sekamu 
antrašu: 150-01 Coolidge Ave., Ja
maica, L. I.,, N. Y.
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Šokiai ir 
Muzika 
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Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus
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Norėdami pasilinksminti, eikite i lietuvišką kabaretą, kur 
sueina inteligentiškiausia publika.

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.

Šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
Grand Street Brooklyn, N.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO
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KAIP PADARYTI BIZNĮ?

< >

< > 8-tą d. May, Stanislovas Misiūnas duos savo varduvių dienoj parę. 
Bus muzika, dainų ir sceniškų šokių programa. Kviečia visus 

dalyvauti savo varduvėse.

Sąjungą.
TDA turi mokyklą, kurioj 

mokina veikėjus minimai or
ganizacijai. Dabar yra laikas 
užsiregistruoti.

“Labor Defender” yra gra
žus ir naudingas žurnalas, 
pilnas gražių paveikslų. Kas 
mėnuo bus dedama kalėjime 
esančių revoliucionierių dide
li paveikslai, užimanti visą 
puslapį, kurie vieni bus verti 
žurnalo kainos, nes įdėjus į 
rėmus jais galima papuošti 
savo kambarį. Gegužiniame 
numeryje yra įdėtas Eugene 
Victor Dėbso paveikslas.

“Labor Defender” talpina 
daug žinių apie kankinamus 
kalėjimuose ir paveikslų, to
dėl šiame vajuje malonėkite 
užsiprenumeruoti tą neapsa
komai vertą žurnalą. Išeina 
kartą į mėnesį, kopijos kaina 
10c. Platesnių 
kreipkitės TDA 
nėn: Room 405,

Labai paprastai. Paimkite 
telefoną ir pašaukite Stagg 2- 
8662, ir paprašykite, kad Radio 
Voice of Lithuanians vedėjas 
Jonas Valaitis pas jus ateitų. 
Jei patogu, galite patys užeiti 
į jo raštinę 560 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., prie Lietuvių 
Muzikos Krautuvės, ir susitar
kite, kad jis Jūsų biznį, pra
nešimus paskelbtų per radio jo 
žinomu, teikiančiu rezultatus 
būdu. Jis yra skelbimų eksper
tas ir skelbimai suteiks naudą. 

Jono Valaičio 
radio klausyki
te rytais 10 :- 
30, tuo pat lai- 

. ku vienintelė 
programa kas
dien be šešta

dienių ir sekmadienių, 5 kar
tus per savaitę! Padarysit biz
nį!

B ■s

informacijų 
(ILD) rašti- 
112 E. 19th

Mėto Bedarbius iš Namą
Brownsvillej evikcijos tapo 

dienos klausimu pastarosiomis 
pora savaičių. Tuo laikotar
piu išmesta iš namų 4 šeimy
nos ir gręsia toks pat likimas 
daugeliui kitų, nes šalpos biu
rai neapmoka rendų,.

Vėliausia išmestų skaičiuje 
yra Louis Helfant, kuris su 
žmona ir vaikais tapo išmes
tas iš namų 692 Stone Avė. 
Bedarbių Taryba už jį kovojo 
ir išgavo $16 rėndos pinigų, 
tačiau, jo problema nepasibai
gė, kadangi naujoj vietoj jis 
turi mokėt $20.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

tis labai pigiai. Puiki vieta 
ir gerai išdirbtas biznis. Ga
lima geras pelnas ir pragy
venimas pasidaryti. Visai 
mažai reikia “cash”: arba 
galima mainyti ir farmą— 
gera proga del farmerio. 
Priežastis pardavimo—savi
ninkas serga. Atsišaukite po 
sekamu antrašu:

Mrs. Anna Podžiunas,
354 Highland Ave., 

Kearny, N. J.
(100-130)

DVIEJŲ ALFONSŲ UŽEIGA
Puikiai įtaisyta pasilinksminimui įstaiga
Alfonso Skirmonto ir Alfonso Bonkevičiaus

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINES 

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

Mūsų įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
tad iš kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome 

įsitėmyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai Įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę j Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.

S-

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12 th ir 18th Ste., N. Y. O.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi iigas.

Vai.: nuo 10:80-8; Seknaad. 111-1 dieną
Tel. t Algonquin 4-8294

Cortlandt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Ball 

NEW YORK, N. Y. 
Room* 406*8-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą. 
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.
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