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ŠIANDIEN FAŠISTAI 
PRIJUNGSIĄ ETHIO- 

PIJĄ ITALIJAI
ROMA, geg. 7.—Fašistų 

valdžia šį šeštadienį ketina 
oficialiai paskelbti, jog visa 
Ethiopija jau prijungta Ita
lijai. Jie žada nukariautą 
šalį valdyt panašiai, kaip 
Anglai valdo Indiją.

Italijos karalius davė 
augščiausią pagarbos ženk
lą—ordeną skerdikui Mus- 
soliniui už ethiopų “nuka
riavimą,” kaipo už didžiau- 
šią pasitarnavimą “tėvy
nei.”

Įvairios Žinios
Washington, geg. 7.—Se

natorius Nye sako, jog 
Amerikos skyrimas apie bi
liono dolerių armijai ir lai
vynui, pasmarkintam gink
lavimuisi, labai erzina Ja
poniją.

Salamanca, N. Y. — Pen
ki nariai Limestone mieste
lio mokyklų valdybos tapo 
areštuoti už pasisavinimą 
mokykloms paskirtų pinigų.

Viena, geg. 7.—Iš įvairių 
Europos šalių suvažiavo 
mokslininkai pagerbti gar
sų gydytoją-psich%logą Sig- 
mundą Freudą, jd 80 metų 
amžiaus sukaktyj.

New York, geg. 7. — Tei
sėjas J. Panken patvarkė, 
kad jeigu moteris dirba, o 
vyras bedarbis, tai jinai tu
ri duot jam pragyvenimą.

Batavia, N. Y. — Eksplo- 
davus garvežiui, tapo už
mušti mašinistas, pečkurys 
ir vyriausias traukinio ap
tarnautojas North Alexan
der stotyje.

ITALAI PAĖMĖ HARARĄ
Addis Ababa, geg. 8—Fa

šistai užėmė Harara, ant
rą didžiausią Ethiopijos 
miestą.

Pasirašyta Sutartis
Mainieriam su Bosais
NEW YORK, geg. 7.— 

Jungtinės Mainierių Unijos 
vadai pasirašė dviejų metų 
sutartį su kietųjų angliaka- 
syklų savininkais tokiomis 
sąlygomis, kaip kad paduo
ta vakar “Laisvėje”: senoji 
alga, 5 dienų darbo savai
tė po 7 valandas dienai; 
dirbančiųjų mainierių pa- 
gelba kompanijoms prieš 
bedarbių slaptą kasimą an
glies ir tt.

Lewis ir kiti unijos vir
šininkai uždraudžia mainie- 
riams streikuoti.

FrancūzųJtalų Kivirčas 
Del Gelžkelio

Addis Ababa, geg. 7.— 
Italai perėmė į savo globą 
vienatinį Ethiopijos gelžke- 
lį, kuris priklauso Franci
jos kapitalistams. Tuo gelž- 
keliu fašistai jau gabena sa
vo karius ir amuniciją.

Jibuti, geg. 7.—Francūzų 
kompanija, kuriai priklauso 
Ethiopijos gelžkelis, protes
tuoja, kad italai sauvališ- 
kai, be susitarimo su savi
ninkais, naudoja gelžkelį 
kariškiems tikslams. Fran- 
cijos valdžia nežada perleis
ti to gelžkelio teisių Itali- • • jai.

Biro-Bidžano Žydą Provinci
jos Dvejų Mėty Sukaktis

MASKVA, geg. 7.—Suėjo 
dveji metai nuo įsisteigimo 
Autonominės Žydu Provin
cijos Biro-Bidžano, arti 
Baikalo ežero. Sovietiniame 
Sibire. Žydų gyventojų 
skaičius toj provincijoj per 
dveius metus paaugo nuo 
9,500 iki 15.000. Jie apdir
ba 94,000 akrų žemės. Per 
dvejus metus ju galvijų 
skaičius padaugėjo nuo 7,- 
000 iki 13.000. Be to. So
vietinio Biro-Bidžano žydai 
kolonistai išvvsto pramonę: 
medžio dirbinių, kalkių, ply
tų, saldainių, spausdinimo 
ir elektros.

ANGLU KAPITALAS 
REIKALAUJA VISAI 
NEBAUST ITALIJOS

LONDON, geg. 7.—Ga
linga konservatų-atžagarei- 
viu atstovų grupė Anglijos 
seime ir įvairūs augšti ka
pitalo politikieriai reikalau
ja visiškai nuimt nuo Itali
jos bausmes, kurias Tautų 
Lyga buvo uždėjus fašis
tams, idant verst juos pa
sitraukt iš Ethiopijos.

Roosevelt Nori Nusikra
tyt Bedarbių Šelpimo
WASHINGTON, geg. 7. 

—Viešiems valdžios dar
bams teskiriama jau tik 
$1.425,000,000 beda rbiams 
šelnti per metus. Vienas iš 
vadovaujančių R o o s evelto 
kongresmanų. C. A. Wood
rum taipgi pripažino, jog tų 
pinigu anaiptol neužteks1 
darbais aprūpinti bedar
bius; bet jis pridūrė, kad 
šalies valdžia “turi nusi- 
kratvti šelpimo, kaip galint 
greičiausiai” ir pavesti be
darbiais rūpintis tik mies
tams, apskričiams ir valsti
joms.

Roosevelt Nuolaidauja 
Fašistų Užmačioms
WASHINGTON, geg. 7. 

—Iš pašalpų vyriausio ad
ministratoriaus H. L. Hop- 
kinso raporto pasirodo, kad 
fašistinė Liberty Lyga su 
Hearstu daro didžiausio 
spaudimo mušti bei naikinti 
bedarbių pašalpas ir kad 
prez. Rooseveltas nuolat da
ro nusileidimų tiem fašis
tam. Tai žymia dalim jiems 
Rooseveltas pasidavė, kuo
met jis nusprendė išmest 
700,000 bedarbių iš viešų 
darbų ii* numušė, tam rei
kalui pinigų sumą iki pus
antro biliono dolerių per 
metus iš viso.
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STEIGIA FARMERIŲ-DARBO PARTIJĄ VISAI SALIAI
Minn. Darbieciai Šau
kia Visašališką Tam 
Konferenciją Geg. 30
ŠAUKIMĄ PASIRAŠO IR MINNESOTOS VALSTI
JOS GUBERN. OLSON; KVIEČIA ATSTOVUS 
NUO VISŲ ŽYMIAUSIŲ DARBININKŲ, FARME

RIŲ IR PROGRESYVIŲ ORGANIZACIJŲ

ST. PAUL, Minn., geg. 7.—Minnesotos valstijos 
Farmerių-Darbininkų Sąjunga ir gubernatorius F. 
B. Olson, Farmerių-Darbo Partijos centro komiteto 
narys, šaukia konferenciją atstovų nuo darbininkų, 
farmerių ir šiaip progresyvių organizacijų iš visų 
Jungtinių Valstijų kūrimui Farmerių-Darbo Parti
jos ištisoj šalyje. Konferencija įvyks Morrison vieš- 
butyj, Chicagoj, III., gegužės 30 ir 31 d.

Išsiuntinėta sekamas šaukimas kokiems 85-ms žy
miems organizacijų darbuotojams, remiantiems šį 
judėjimą:

“Minnesotos Farmerių-Darbininkų Sąjunga, pagal 
nutarimą savo suvažiavimo kovo 27—28 d., kviečia 
jus dalyvauti konferencijoj išnagrinėti galimybes įs
teigimui Farmerių-Darbo Partijos visoj šalyj šiemet. 
Mūsų manymu, sėkmingiausia būtų šią konferenciją 
apriboti 75 bei 85 asmenimis, atsakomingais atstovais 
darbininkų, farmerių ir progresyvių organizacijų.

“Šios konferencijos tikslas galima šitaip trumpai 
pasakyti: ... *...

“Pagelbėt suorganizuot vietines ir valstijines Far
merių-Darbo Partijas.

“Prisirengt veikliai dalyvaut, kaipo visašališkai jė
gai, rinkimuose savo kandidatų į vietines ir valstiji
nes valdvietes ir į šalies kongresą. (Delei susidariu
sių aplinkybių nebus svarstoma klausimas trečios 
(Farm.-Darbo) partijos kandidato į prezidentus 1936 
m. rinkimuose.)

“Sujungt darbininkų, farmerių ir progresyvių žmo
nių grupes budavojimui Farmerių-Darbo Partijos vi
soj šalyj šiemet.

“Jūs suprasite, jog ši konferencija nėra išrinktų 
delegatų konferencija, kurioj viena ar kita grupė ga
lėtų viešpatauti. Ji yra konferencija rūpestingai pa
rinktų žmonių, tikrai atstovaujančių savo organizaci
jas, tokių, kurie yra žinomi kaipo rėmėjai naujos 
Partijos idėjos apskritai, bet kurie yra taipgi žinomi 
savo plačiai skirtingomis nuomonėmis, kas liečia to, 
kaip ir kada jinai turėtų būt suorganizuota. Mes ma
nome, jog per šią konferenciją galima bus prieiti 
susitarimo delei šių dar prieštaraujančių nuomonių.

“Konferencija bus vedama tokioj dvasioj, idant vie
ny t visas, darbininkų, farmerių ir progresistų jėgas, 
taipgi ir tas, kurios nebus čia tiesioginiai atstovauja
mos, kad išvien subudavotumėm platų, tikrą Farme
rių-Darbininkų judėjimą. Šis tikslas yra užtikrini
mas, jog bus atydžiausiai imama dėmesin visos įvai
rios nuomonės ir jog tarimai bus daromi pagal išdis- 
kusavimą ir susitarimą, o ne per paprastą tik balsų 
daugumą.

“Mes širdingai tikimės, kad jūs kuo greičiausiai at
siliepsite ir pranešite apie savo pasiruošimą prisidėti 
prie šio darbo.”

RAUDONA VĖLIAVA VIRŠ ŠALIES AUGŠČ. TEISMO; JA 
“TVARKDARIAI” NUIMT NEPAJĖGS, TAI NUDEGINO

WASHINGTON, geg. 7. 
—Naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį nežinia kas 
užtraukė raudoną vėliavą 
su Kūjo ir Pjautuvo ženklu 
į pat viršų 80 pėdų augščio 
stiebo priekyje Jungtinių 
Valstijų Vyriausio Teismo. 
Prie stiebo buvo palikta eg- 
z e m p liorius “Lampoon’o,” 
Harvardo Universiteto stu
dentų humoristiško laikraš
čio. Tame numeryj įtalpin
tas straipsnis, “Šalin Kapi
talizmą.”

Iš ryto pamačius raudo

nąją vėliavą plevėsuojant 
augščiau Augščiausio Teis
mo, subruzdo sumizgo po
licija ir gaisrininkai. Kiek 
jie darbavosi, o vis negalė
jo nutraukt žemyn vėliavos. 
Buvo, mat, nupjauta ta 
šniūro pusė, kuria vėliava 
nutraukiama žemyn. Ug
niagesiai atsigabeno ilgiau
sias, ištęsiamas kopėčias, 
bet dar nepasiekė raudono
sios vėliavos. Tada prie ii-, 
go pagaikščio prisitaisė me
chanikų naudojamą “pučia
mąjį švyturį”-degintuvą ir

Naziai Vis Areštuoja u ž 
Klausymąsi Radio iš SSRS

Bremerhaven, Vokietija, 
geg. 7.—Keli pirmiau?, buvę 
komunistais liko nuteisti 
pusantrų iki dvejų metų 
kalėjimo už klausymąsi ra
dio kalbų ir programų iš 
Maskvos. Daugelis už tai 
areštuotų dar laukia teis
mo.

Berlynas, geg. 7.—Hitle
rio valdžia patenkinta Ang
lijos klausimais, kas liečia 
Klaipėdą, Austriją ir kt. 
Bet dar nesiskubina į juos 
atsakyti.

N. J. FABRIKANTAI 
PRIEŠ BET KOKIĄ

SOCIAL? APDRAUDĘ
ATLANTIC CITY, N. J., 

geg. 7.—New Jersey valsti
jos Fabrikantų Sąjunga sa
vo suvažiavime pasmerkė 
senatvės ir nedarbo socialę 
apdraudą, kurią šalies įsta
tymas patvarko įvesti vals
tijose. Ši fabrikantų orga
nizacija, turinti 4,100 narių, 
reikalauja, kad New Jersey 
seimas ir gubernatorius 
kreiptųsi į Jungtinių Valsti
jų Vyriausią Teismą, idant 
jis panaikintų federalį įsta
tymą delei bet kokios socia- 
lės bedarbių ir senių ap- 
draudos.

2,000 Gazolino Stočių 
Darbininkų Streikas

M I N NEAPOLIS, Minn., 
geg. 7.—Sustreikavo 2,000 
gazolino stočių darbininkų 
Minneapoly ir priemiesčiuo
se. Pasiruošę streikan dar 
5,000. Reikalauja pripažint 
uniją ir pagerint sąlygas. 
Farmerių-darbiečiu organi
zacijos remia streiką.

Ethiopų Valdžia Dar 
Tebegyvuoja Vakaruos

LONDON, geg. 7.—Ethi
opijos atstovas Anglijai dr. 
A. W. Martin pareiškė, jog 
Ethiopijos valdžia dar tebe
gyvuoja didžiuose vakari
niuose šalies plotuose. Val
džios reikalus veda ministe- 
rių grupė.

Ethiopų komandierius 
Nasibu grįžta į pietinį fron
tą panaujint kovą prieš ita
lus.

Jeigu atskiri ethiopų gen
čių vadai būtų laikęsi išvien 
su savo valdžia, tai italai 
nebūtų laimėję.

juomi sudegino vėliavą ant 
stiebo.

Augščiausią Teismą nak
timis saugoja keturi sargai. 
O vis tiek koks vikrus vy
rukas, matyt, studentas pri
sitaikė iškirsti tą “raudoną 
šposą.”

Francijos Komunistų ;i
Programa Liaudies \, 

Fronto Valdžiai
■

SIŪLO SOCIALISTAMS SUDARYTI VALDŽIĄ' 
REIKALAUJA PANAIKINTI FAŠISTŲ ŠAIKAS; 
PRIEŠINASI IMPERIALISTINIAM GINKLAVIMUI
SI; REMIA DARBININKŲ REIKALUS . bV

Žaisti Beisbolą su Vaikinais 
Tai, Girdi, Esąs Pažemini

mas Mergiškumui

LYNDHURST, N. J. — 
Florence Sylvester, 17 metų, 
buvo viena iš pačių geriau
sių beisbolo žaidėjų vietinėj 
High Schoolėj. Bet dabar 
mokyklos viršininkas už
draudė jai žaisti. Sako, būk 
beisbolo žaidimas sykiu su 
berniukais esą “mergiška
me pažeminimas.” — Tai 
samanomis apaugęs apšvie- 
tos činovninkas!

Patersoniečių Kova už 
Bedarbių Šelpimą

PATERSON, N. J.—Per
eitą pirmadienį buvo su
šaukta konferencija kovai 
už bedarbių šelpimą. Daly
vavo delegatai nuo 35 žy
miausių darbininkų organi
zacijų. Nutarta šaukti di
džiulį mitingą ties City 
Hali šį šeštadienį, vadovy- 
bėję Amerikos Darbininkų paeerint būklę darbininkų
Susivienijimo. 1 *

Pereitą ketvirtadienį po-1 nuginkluot ir panaikint, yi- 
•• __ ________ • . ooo -Pnciafn n-rorani'zaniiofi*licija žiaunai sumušė ir 
areštavo John Lydingą, vi- 
ce-prezidentą šilko dažytoju 
unijos lokalo, už tai, kad 
prie vieno pašalpų punkto 
jis dalino lapelius, šaukian
čius į šeštadienio demons
traciją. Jis bus teisiamas 
už “betvarkės” darymą.

Paleistas iki teismo, Ly- 
ding su vienu mezgėjų uni
jos atstovu nuėjo pas mies
to majora reikalaut leidimo 
m i t ingui - demonstracijai. 
Majoras atmetė reikalavi
mą. Tad Patersono bedar
biai ir dirbantieji pasiryžę 
be leidimo demonstruoti ir 
reikalauti, kad New Jersey 
valstijos seimas paskirtų pi
nigų bedarbiams šelpti.

Suėmė dar 2 Žmogvagiu
SAN FRANCISCO, Cal.. 

gee*. 7.—Valdžios agentai 
sučiupo Wm. Mahana ir H. 
Camnbellį, kaino dalyvius 
E. G. Bremerio ir Weyer- 
haeuseriuko pagrobimu. Už 
jųdviejų paleidimą žmoirva- 
giai išsikolektavo $400.000. 
Mahan ir Campbell buvę 
lietuvio kriminalisto Alvino 
Karpio sėbrai tose žmogva- 
gystėse.

JmMMH

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o Išiaimėsite 
Pasaulį!

<<S- M
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3 PARYŽIUS, geg. 71^ 
’ Francijos komunistų vad&t 
Jacques Duclos sako, katd 
Socialistų Partija turės bū
ti gal viny j naujos valdžios, 
kurią sudarys Liaudies 
Fronto atstovai. Kom Pės
tijos sekretorius Mauri'čė 
Thorez pareiškė, jog koihll- 
nistai patys tik tada suda
rys valdžią, kada politihė 
galia Francijos pereis į‘“jų 
rankas. Tačiaus dabar ko
munistai uoliai rems Liau
dies Fronto valdžią, kol ji
nai tinkamai kovos prieš 
fašizmą ir karą ir rūpinsis 
darbininkų reikalais.

Komunistai reikalauja, 
kad būtų paimta šalies iždo 
naudai dalis nuosav 
viršijančių 500,000 franl 
tai galima būtų išlyginti 
do nepriteklius ir atidaryt 
plačius viešus darbus be
darbiams. Komunistai pa
siūlys seimui dar tokius 
žingsnius:

Panaikint nepaprastus įs
tatymus, varžančius darbi
ninkų veikimą; sustiprint 
darbo unijų bendras sutar
tis su samdytojais; pakelt 
ūkininkų produktų kaiiiSŠį 

I

| vaikams ir jų motinoms;

sas fašistų organizacijas; 
remti Tautų Lygą ir tarp- 
savinio apsigvnimo sutartis 
taikos palaikymui: panai
kint priespauda, kuri įki 
šiol buvo naudojama prieš 
Alžvro ir kitu Francijos ko
lonijų gyventojus.

Seime komunistai balsuos 
prieš pinigu skyrimą gink
lavimuisi imperialistiniais 
tikslais.

Seimo rinkimuose konw 
nistai gavo 1.500.000 balsų, 
kuriais buvo išrinkta 7Į-pąs 
komunistas atstovas.

R 1
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Arabų Nepaklusnume
Streikas Palestinoj

i

JERUZALĖ, geg. ‘ 7.'—• 
Arabų tautininkų vadai nu
tarė nemokėti Anglijai.mo
kesčių ir nevykdyti įvairiu 
jos patvarkymų, iki Aiig 
ja sustabdys žydu ateivybę 
i Palestiną ir uMraus žydų 
buržuazijai supirkinėti že
mes tame krašte. Arabai 
taipgi reikalauja Palestinos 
seimelio su proporcioriale 
atstovybe savo tautos žmo
nėms, kurie čia sudaro’mil-
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Apie Miką Paltanavičių
Gegužės mėn. 4 dieną So. Bostone, pa

ralyžiaus liga mirė Mikas Paltanavičius, 
jau senas amžiumi, berods virš 60 metų 
pasiekęs žmogus.

Paltanavičius buvo pirmuoju “Kelei
vio”’ redaktorium ir gimdytoju “Maikio 
su "Tėvu,” kuriuo tas savaitraštis šian
dien yra garsus. Jis buvo kadaise socia
listu ir gan radikaliu.

Paskui jis apsigyveno Worcesteryj ir 
ten-pradėjo leisti “Amerikos Lietuvį,” iš 
karto žurnalo, o vėliau, karo metu, pap
rasto laikraščio formate. Worcesteryj 
Paltanavičius turėjo laivakorčių pardavi- 
md’Agentūrą, taipgi knygų ir kt. dalykų 
sankrovą.

z “Amerikos Lietuvis,” leidžiamas Palta
navičiaus ir redaguojamas p. Blažio ir 
Magdės Avietėnaitės, buvo gan pažangus 
laikraštis, kuriame rasdavo vietos savo 
žodžiui ir tų laikų socialistai (šių dienų 
komunistai). Tuomet velionis Paltana
vičius buvo sandarietiškų pažiūrų žmo- 

||;gUS.
Bet po karo jis dešinėjo. O kai Lietu

voj įvyko fašistinis perversmas, tai Pal
tanavičius visiškai nusviro smetoniškon 
pusėn. Podraug biznis prastėjo, kol, pa
galiau, Paltanavičius, priverstas savo 
skolintojų, turėjo palikti viską ir bėgti 
iš 'Worcesterio.

f * •. * > —

“Amerikos Lietuvį” tuomet nupirko 
Gabrys Kybą, aidoblistiškas, nepastovus 
elementas, dirbęs pas Paltanavičių lino- 
typeriu. Kybą ant syk persivertė kū
liais, patapo fašistu ir net kataliku, ir 
šiandien jo leidžiamas “Amerikos Lietu- 
viš” yra reakcingiausis laikraštis.. I /<

. O Paltanavičius, pabėgęs iš Worceste
rio'be cento, senas, fiziškai nesveikas, il
gokai gyveno Brooklyne, o vėliau sugrįžo 
į Bostoną.

Paltanavičius paliko žmoną ir dvi duk
terie. Vyresnėji yra gabi muzikė, ište
kėjusi už p. Minkaus, lietuviškos radio 
valandos tvarkytojo So. Bostone.

Savu laiku Paltanavičia daug dirbo 
ir SLA ir, apskritai, vaidino ne

mažą rolę lietuviuos. Pastaruoju laiku, 
ofirdėjome, Smetona mokėjo Paltanavi- 

* pensiją.

i W
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įlEksplodavo Šmeižtų Vulkanas
Pūgai komandą hitlerinio štabo, visoj 

į • Vokietijoj prasidėjo nauja šmeižtų kam- K KK < C? 111 n A T i n n inpanija prieš Sovietų Sąjungą. Vienas iš 
fašistinių žurnalų talpina “sensacijas,” 
kad Sovietų Sąjungoje nuodingų gazų 
veiksmą išbando ant gyvų žmonių, “ypač 

P z °nt inteligentų ir kunigų.” Esseno “Na- 
{i.onalzeitung” deda visą seriją straips

nių,, kur begėdiškai puolama Raudonoji 
Arjpija. Kasdieną laikraščiai prirašo 

; viętįįnes didžiausių nonsensų ir kliedėji- 
’t^mų.lapie “Maskvos konspiracijas Ispani

joj;” Taip viską aiškina, kad jei ne Mas-
- kva, tai Ispaniją valdytų kunigai ir dvar-

'•

Bavarijoj organizuojamos net paro
dos, kurios turi atvaizduoti, kokie bai
sūnai tie bolševikai.

L. Tuo pačiu sykiu gyvėja akcija rusų ir 
ukfainų baltagvardiečių.. Nesenai ukrai- 
nų "baltagvardiečių sąjunga atlaikė savo

j^-^eutoą Berlyne, kuriame nazių profeso- 
riai prirodinėjo, kad Ukrainą reikia “iš- 

■ > laisvinti” iš bolševikų.
į i' Žūta gerai paaliejuota propaganda 

Y plies Sovietų Sąjungą turi du tikslus: 
| jnikreipti Vokietijos žmonių domę nuo 
į; via;sunkėjančios padėties namieje ir už- 
'l’^Mttoti Hitlerio valdžios karinius planus.

i-^Užsienio ministerijos organas “Kores- 
į rašo, kad su Sovietų Sąjunga

daryti jokios sutarties, nes ji 
&3|ggffmitarčiu nepaiso.” Mat, kur atsirado 
IflBftarčių saugotojai!

Nors naziai ir dar taip slopina visuo
menės nuomonę, bet gerai žinoma, kad 
ne tik darbininkų klasė nenori karo prieš 
Sovietus. Karo nenori ir žymi buržua
zijos dalis, kuriai labai svarbu palaikyti 
normalūs biznio ryšiai su SSRS. Sako
ma taip pat, kad net kariuomenės vado
vybėje yra žmonių, kurie rokuoja, kad 
karas su SSRS būtų absurdas ir saužu- 
dystė.

Delei tų visų priežasčių fašistinės pro
pagandos štabas ir įsakė spaudai atida
ryti plačiab'urnę šmeižtų kampaniją. 
Žinoma, tų šmeižtų Sovietų Sąjunga ne- 
išsigąs, neigi dėl tų šmeižtų sumažės jos 
pajėgos. Savo šalies piliečius naziai dar 
gali mulkinti, bet skaičius žmonių, kurie 
duodasi mulkinties ne daugėja, bet ma
žėja.

Kas Darosi Kaune?
“Tėvynė” praneša:

Šiomis dienomis pasiekė mus žinios iš 
Kauno, kad Lietuvoje svarstoma koalicinės 
valdžios sudarymas. Esą galima rimtai ti
kėtis, kad neužilgo bus sudaryta nauja vy
riausybė, kurion be tautininkų dar įeis val
stiečiai liaudininkai ir krikščionys demok
ratai. Tokias pačias žinias, matyt, yra ga
vusi ir “Sandara.” Ištikrųjų, tai linksmos 
žinios, nors tuo taf’pu sunku pasakyti ant 
kiek jos pamatuotos. Mums tokias žinias 
praneša žymus, bet ncitralus Lietuvos poli
tikoje asmuo.
Gali būti, kad prie to Smetona bandys 

eiti. Jis mato, jog Lietuvos liaudis vis 
bruzda, juda ir ruošiasi jo režimą nu
versti. Antra, jis mato, kad Amerikos 
lietuviai taipgi uoliai subruzdo padėti sa
vo broliams nuversti fašizmą ir atsteigti 
demokratinę santvarką Lietuvoj.

The Champion
Gegužės mėn. 21 dieną pasirodys nau

jas leidinys-žurnalas, paaukuotas dau
giausiai jaunimo reikalams, bet naudin
gas ir suaugusiems, vardu The Cham
pion (čampionas). Jį leis keletas jauni
mo organizacijų, kaip tai, Komunistinė 
Jaunimo Sąjunga, Tarptautinio Darbi
ninkų Ordeno (IWO) jaunimo kuopos ir 
kitos.

Tai bus daugiau-mažiau nepartinis lei
dinys, sako pranešimas, bet klausimus 
lukštens iš darbininkiško taškaregio ir, 
žinoma, gins bendrus darbo jaunimo in
teresus.

Sukviesta žymiausi Amerikos rašyto
jai bendradarbiauti jame.

Visais atžvilgiais žurnalas bus įdomus 
ir užimąs. Birželio, liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais The Champion išeis mėnraš
čiu, o paskui—savaitraščiu.

Raginame lietuvių jaunimą užsisakyti 
šį taip svarbų ir įdomų žurnalą. Metams 
kaina $1.25; pusei metų—75c. Rašykit: 
The Champion, 2 E. 23rd St., Room 508, 
New York City, N. Y.

Įdomybė
“Keleivis” rašo:

SLA. rinkimams šįmet p. Vinikas tyčia 
-nupirko vokus (konvertus) be klijų, kad 
jis galėtų sau peržiūrėti sugrįžusias balsa
vimo blankas ir matyti, kiek kuri kuopa da
vė už jį balsų.

Tai yra priešinga įsigyvenusiai organi
zacijos tvarkai. Balsavimo rezultatai vi
suomet būdavo siunčiami į Centrą užlipin
tuose konvertuose, kad niekas negalėtų 
juos šnipinėt. Konvertus atplėšdavo ir bal
sus suskaitydavo tik tam tikra komisija.

Šįmet p. Vinikas šitą tvarką sulaužė.
Ką veikia Pildomoji Taryba, kad leidžia 

vienam žmogui šitaip sauvaliauti?

Kauno fašistų žinių agentūra “Tsb.” 
praneša, jog 1937 metais Kaune įvyksiąs 
“Lietuvos Męterų Kongresas,” kuriame 
“dalyvaus visos Lietuvos moterų organi
zacijos.” Kitais žodžiais: fašistinės or
ganizacijos, nes kitokių viešų nefašisti- 
nių moterų organizacijų Lietuvoj dabar 
nėra: fašistai jas pasmaugė.

Šiuo tarpu d. A. Bimba randasi Chi
cago j. Jis dalyvaus “Vilnies” b-vės da
lininkų suvažiavime (sekmadienį) ir tar
sis su chicagiečiais delei esamos padėties 
ir mūsų uždavinių. Grįždamas New 
Yorkan, d. Bimba lankysis Grand Ra- 
pidse, Detroite ir Clevelande.

MOKSLAS IR TECHNIKA ŠYPSENOS

Kaip žmones Pradėjo 
Skrajoti?

Sklandžiotoju, lėktuvu be 
motoro, pirmas biskį pa- 
skridėjo George Cayeley, 
anglas, 1809 metais. Pirmas 
lėktuvą pasidarė su motoru 
Wilbur Wright ir tuom jo 
orlaiviu 17 d. gruodžio, 1903 
metais pakilo į orą, išsilaikė 
tik 59 sekundas'ir nuskrido 
852 pėdas.

Laike Rusijos karo su 
Napoleonu, 1812 metais, 
Rusijoje plačiai buvo kalba
ma, kad caro Aleksandro 
mechanikai gamina orlaivį, 
kuris galės vežti 100 karei
vių ir iš oro užpuls Napole
ono armiją.

Bet istorija parodo, kad 
skrajojimu daug seniau Ru
sijoje buvo susidomėta, bet 
carizmas pastojo tam kelią. 
Po revoliucijos paimti caro 
valdžios dokumentai paro
do, kad dar pabaigoje 17-to 
šimtmečio ir pradžioje 18-to 
šimtmečio tūlas žmogus bu
vo išradęs skrajojimo spar
nus. Užrašai sako:

“Balandžio 30 dieną, su
šuko valstietis ‘karau!’, ir 
pareiškė... kad jis išrado 
sparnus, su kuriais skrajos, 
kaip gervė. Pagal carų 
*Petro ir Jono įsakymą jam 
buvo išduota 18 valstybės 
rublių ir jis pasidarė spar
nus ... Kunigaikštis Troje- 
kurov ir kiti bajorai išėjo 
žiūrėti, kaip mužikas skris. 
Žmogus bandė skristi, bet 
nesisekė. Tada jis puolė 
veidu po jų kojomis ir pa
reiškė, kad jo sparnai per
sunkus, prašė jam leisti da
ryti lengvesnius... Bet jam 
neleido antrus sparnus da
rytį, jį išrengė ir plakė na- 
gaikomis.” Taip žiauriai ca
ro- valdžia pasielgė su pir
mu lėktuvo išradėju.

Kiek vėliaus, Rezaniaus 
rhieste, 1731 metais, buvo 
kitas įvykis, apie kurį už
rašyta: “Pilietis, Furmin 
pasidarė ilgą pūslę, pripildė 
ją velniškais dvokiančiais 
dūmais, pasidarė prie tos 
pūslės kilpą, atsisėdo į ją, ir 
velniška spėka iškėlė jį aug- 
ščiau beržo, o paskui atsi
mušė į varpinyčią. Jis įsiki
bo į virvę, kuria varpus 
skambina. Po to jis buvo 
išvytas iš miesto ir išėjo į 
Maskvą.” Toliau rašytojas 
sako, kad išradėją norėję 
gyvą sudeginti arba į žemes 
užkasti. Kas su išradėju 
vėliau atsitiko, davinių nė
ra.

Bolotovas savo užrašuose 
aprašo, kąip jis buvo nuvy
kęs į Maskvą 1784 metais 
pažiūrėti oro baliūno. Jis 
nusileido į balas už Mala
ju Och ta, kur valstiečiai iš
radėjams pagelbėjo išlipti iš 
baliūno.

Tais laikais labai buvo 
sunku išradėjams bent kas 
veikti. Cariška atžagarei- 
viška valdžia per pirštus 
žiūrėjo į išradimus arba iš
radėjus dar baudė. Tamsūs 
žmonės, užuiti dvarponių ir 
kunigų, taipgi į kiekvieną 
išradimą žiūrėjo, kaipo į 
velnio padarą, o į išradėją, 
kaipo į velnio brolį arba 
dūšią par davusį.

Kas ir kada pirmas pra
dėjo skrajoti, sunku pasa
kyti. Pagal istoriko A. Ga
lilėjų, dar keturi šimtai me
tų pirm dabartinės metų' 
skaitlinės graikų filozofas 
A. Terenskis pasigamino 
“mechanišką” balandį, kiu
ris skrajojo ir ore laikėsi.

Istorija paduoda, kad de
vintame šimtmetyje anglų 
minikas—benediktietis Mal- 
sberg pasidarė sparnus, su 
kuriais skrido nuo augšto 
bokšto. Jis nukrito ir nusi
laužė koją.

T r y 1 i ktame šimtmetyje 
anglų mokytas žmogus Rod
gers Beacon išreiškė mintį, 
kad žmonės gali skrajoti, 
kaip paukščiai. Už tai jis 
buvo įmestas į tamsų kalė
jimą, kur ir išbuvo 10 me-

Keturioliktame šimtmetyj 
italų mokytas .žmogus Dan
tė pasidarė lėktuvą ir skri
do per Trazimeno ežerą. 
Skridimas baigėsi nelaime. 
Jis nukrito ant bažnyčios 
stogo ir nusilaužė koją.

Penkioliktame šimtmetyj 
europiečiai, apsilankę Af
rikoj, pastebėjo, kad tūli 
negrai mokėjo su pagelba 
didelių lietsargių nusileisti 
nuo kalnų. Tai buvo tų lai
kų parašiutai. Vėliaus tą 
mintį plačiai išaiškino italas 
mokslininkas Leonardo Da 
Vinci.

1558 metais, gruodžio 
mėnesį, francūzų* mechani
kas Belde, mieste Sabl, sa
vo lėktuvu perskrido per 
namo stogą.

Šešioliktame š i mtmetyje 
rusas Nikita padarė pasek
mingus kelis apskridimus 
aplinkui Aleksandro aikštę. 
Bet caras Jonas Baisusis 
paskaitė tą surišimu su vel
niu ir išradėjui įsakė nu
kirsti galvą.

1777 mojais francūzas 
Dofontaz išrado “skrajo
jantį ploščių.” Jis buvo pa
darytas iš daugelio plunks
nų. Pirmiausiai su juom 
nuo ginklų namo stogo nu
sileido žmogžudys Joane 
Dūme, kuriam už tai dova
nojo gyvastį.

1783 metais broliai Man- 
golferieriai sėkmingai paki
lo baliumi į orą ir nusileido.

Taip veržėsi žmogus į orą, 
kad skrajojus, “kaip paukš
tis.” Baliūnai didelės svar
bos nesuvaidino. Skrajojime 
užėmė vietą orlaiviai (lėk
tuvai). OiMaivininkystė dar 
yra jauna, bet ji jau pada
rė milžinišką progresą. Apie 
orlaivių vystymąsi kitu kar
tu pakalbėsime.

Skorpionai 350,000,000 
Metų

P r i n ceton Universitete, 
Princeton, N. J., moksli
ninkai pasiremdami geolo
gijos ir biologijos tyrimais 
priėjo prie išvados, kad 350 
milionų metų atgal jūrose 
gyveno dideli skorpionai. 
Jie turėjo dideles akis, dik- 
tas galvas, storą liemenį ir 
smailą uodegą. Jie buvo 
trisdešimts vieną nuošimtį 
panašūs į žuvis.

Parašiutai Sužeistiems
Sunkiai serganti arba su

žeisti negali naudotis pa
prastais parašiutais, kad iš 
lėktuvų nusileisti žemyn. 
Vienas Amerikos inžinie
rius išrado specialę patalpą, 
kurioje galima ligonius iš 
orlaivio išmesti su parašiu
tu. Patsai parašiutas atsida
ro, kaip tik patalpa išmesta 
ant tam tikros atstos nuo 
orlaivio. Kada patalpa pa
siekia žemę, tai tam tikras 
aštrus galas įsminga, kad 
parašiutas nevilktų ją. Kad 
patalpa virsdama nesu-
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trenktų ligonį, tai nuo jos 
į visas puses yra atsistatę, 
kaip lietsargio griaučiai. 
Išbandymai gerai pavyko.

Pasaulis Paryžiaus Parodoj
P a r y ž i u j e, Franci j o j e, 

1937 metais ruošiama pa
saulinė paroda. Tarp kitų 
įvairenybių, viename dide
liame name įrengiamas že
mės kamuolys, kuris turės 
diametriškai virš 40 pėdų. 
Pasaulis atrodys tikru. Jū
romis, kur paprastai plau
kioja laivai, tai ir čia 
“plauks” nedideli laivukai, 
varomi elektros jėgos. Pa
spaudus tam. tikrą guziką, 
bus galima iššaukti “vulka
nų išsiveržimą.” Dirbtina 
saulė ir dirbtinas mėnulis 
švies. Žemės kamuolys suk
sis aplinkui savo ašį. Kad 
galima būtų iš visų pusių 
ant žemės kamuolio žiūrėti, 
tai iš apačios į viršų aplin
kui tą “pasaulį” išbudavoti 
sukti laiptai.

BILE LAIMĖJO
Mokykloj mokytoja klausia 

vaikų: “Kuris man duos tei
singą atsakymą, kas buvo pa
saulio žymiausias žmogus, tas 
gaus penkis dolerius dovanų.”

Daug rankų pakilo. Prasi
dėjo klausimai ir atsakymai, 
įvardinant skirtingus žymius 
asmenis: Aristotelis, Plato, 
Kopernikas, Šekspyras, ir tt. 
Ant galo iš eilės užklaustas 
paskutinis mokinys trumpai 
ir drąsiai atsako, “Kristus.”

Mokytoja, nustebinta, sa
ko: “Jūsų atsakymas teisin
gas ir jūs laimit dovaną.” Vė
liau, išrėžus mokiniams pa
mokslą apie Kristaus didybę 
ir mokinių, o ypatingai krikš
čionių mokinių, nežinystę, ati
davė laimėtojui dovaną ir pap
rašė, kad jis pasakytų, kodėl, jo 
manymu, Kristus yra žymiau
sias žmogus. Mokinys susimai
šė ir nedrąsiai sako: “Tikėk 
man, mokytoja, giliai savo šir
dyje aš maniau, kad Adomas, 
bet biznis tai biznis.”

Debeikietis.

So. Boston, Mass.
Kaip Sulaikomas Laivų ! 

Supimas?
Jau dabar nauji didieji 

laivai yra apsaugoti nuo di
delio supimo. Kaip tas pa
daroma? Tūli mano, kad su
pimas sulaikomas laivų di
dumu. Tas tik dalinai atsie
kiama. Laivus nuo supimo 
apsaugoja pagalba hydro- 
pneumatinių prietaisų.

Laivai, apsaugojami nuo 
supimo, turi povandeninėje 
dalyje dubeltavas sienas. 
Tarp tų sienų yra prileista] 
vandens. Tas vanduo stovi 
lygiai, kada laivas nesisu- 
pa. Bet kada laivas pakryp
sta į vieną pusę, tai ir van
duo pasiduoda į tą pat pu
sę, bet tam tikri prietaisai 
pradeda vandenį varyti at
gal, tai yra į tą pusę, kuri 
kyla. Kylančio j pusėje at
siranda daugiau vandens, ji 
pasidaro sunkesnė ir laivas'

Šį sekmadienį Lietuvių Radio 
Korporacija duos specialę Mo
tinų Dienai programą iš sto
ties WHDII (830 kilocycles). 
Garsintojas — Steponas Min
kąs.

1. Lietuvių Benas iš Wor- 
Juozo

d ai n i-

daini- 
ir jo

cesterio, po vadovybe 
Bliudžiaus.

2. Julija Metrikaite, 
ninkė, iš Worcesterio.

3. Ignas Kubiliūnas, 
ninkas, iš So. Bostono
akompanistė Elena žukaus- 
kiūtė.

V. Paltanavičiūtė-Minkienė.
Nuo Redakcijos. — Norint, 

kad raštas tilptų penktadienio 
numery, jis turi būti redakci
joj ne vėliau ketvirtadienio 
ryto.

vėl atgauna lygsvarą.. Yra 
ir kitokių prietaisų, daugiau 
mechanizuotų, a p saugojan
čių laivus nuo supimo.

š—kas.

MORTOS VILKIENES DIVORSAS

Apysaka Mortos Vilkienės Divorsas jau gatava ir 
jau suntinėjama “Laisvės” skaitytojams.

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 iš 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 certifikatus. Tad, kurie 
dar neturite “Laisvės” Jubilėjinio certifikato—įsigy
kite dabar. Kaina nuo dolerio ir augštyn, sulig jūsų 
išgalės.

"LAISVES" ADMINISTRACIJA.



Viskas Miela

Mes Esame iš Kron Susi:

D. FURMANOV

Dclegav

Kur Bus Sovietų Hollywoodas?

Kulpmont, Pa

ORATORIUI

Naujq

Menininkų Suvažiavimas 
Perkeltas Clevelandan

Mes Esam iš Kronštadto

Gaukite “Laisvei” 
Skaitytojų

į iždo glohėr 
S. Jasilionįą, 

A. Matulis; zį 
D r. J. Repšys)

Valdybą nomi
Mizara-’t

Paleisk ugnies liežuvi, o, galingas 
Tiesos skelbėjau! Skleisk varguoliams 
Gyvenimo žinias teisingas, 
Tegul gi sudreba širdis turtuoliams! 
žinai retorišką kalbos gražumą, 
Tau žodžiai liejas taip liuosai;
Gamtos suteiktą turit drąsumą, 
Negązdin nei mirties teismai. 
Lai tavo balsas gaudus ir galingas 
Pasklystą po visas šalis plačiai, 
Tegirdi jį varguolio sūnus nelaimingas, 
Kurs vilties jau neturi senai.
Matai, kaip liaudis sunkiai dar alsuoja, 
žiauriosios rankos kietai prispausta;
Būriai kareivių šen ir ten maršuoja, 
Darbiečių laisvė jau senai atimta. 
Sukrusk, oratoriau galingas! Ir tiesos 
Tu žodžiais tik gerai apsiginkluok 
Ir trauk į kovą vardan šviesos— 
Vargdieniams laisvę išvaduok.

Aidas.

du ‘chorai: 
bus vienas 
Amerikoje.

Pirmos Gegužės paminėjF 
mui buvo čia surengta prakal
bos. Bet deja, ne viskas stojos1 
taip, kaip žmogus storojo^’ 
Pavyzdžiui, prakalbas išgarsir 
nome gerai, žmonių sušaukė^ 
me daug—apie penkius šim- 
tus, bet, ant mūsų nelaimėj 
kalbėtojus, kurie važiavo išv 
demonstracijos iš Pottsville^ 
patiko nelaimė ant kelio. Jiem 
sugedo karas ir dėlto kalbėto-* 
jai pribuvo veik dviem valaii-, 
dom vėliau negu garsinta. To
kiu būdu publika išsiskirstė/ 
Kalbėti prisiėjo tik į mažą' 
grupelę žmonių.

Kalbėjo dd. John Muldow* 
ney iš Shamokin, Peter Paul iš 
Pottsville ir M. Demchak # 
Mt. Carmel, Pa. Visi kalbėjo 
gerai. Kiekvienas pasakė mo. 
mentui gerą prakalbą.

Bon Ami'. -

Sime, : 
sesijoj 
linaitė duos gyvą prelekciją apie muziką ir 
jos reikšmę. Gyva prelekciją vadiname todėl, 
kad su šalinaite važiuos ir Aido Choro Aid- 
balsiai, kurie dainuos, kada bus duodama pre- 
lekcija. šitas suvažiavimui bus savos rūšies 
naujenybė.

Kita sesija bus peržvalga veikalų ir poezi
jos. šitos sesijos aprūpinimui yra užprašyti

Taigi suvažiavimas bus svarbus ir įvairus ir 
dclei jo mes rengiamės ir kitus kviečiame tai 
daryti, tai yra, išrinkti tinkamus delegatus. 
Apskričiai taip pair turi atsiminti, kad jųjų 
užduotis, tai dalyvavimas suvažiavime. Dabar
tiniu laiku ant apskričių gula daugiau atsa
komybės. Lavinimas naujų chorvedžių ir kė
limas abelno meno—jiems priklauso savo ri
bose !

prie 
skandino jūreivius, ir 
čius į jūras. Jūreivis 
ko: “Na, o kas dar

Tai lietuvių menininkų suvažiavimas jau 
nukeltas Clevelandan. Clevelandiečiai vėl tu
rės progos parodyt savo prolet. meno bei dailės 
spėkas. Tas priklausys Lyros Choro nariams. 
Prisirengkite, draugai, nes suvažiavimą ma
nome baigti koncertine programa, prie kurios, 
mes suprantame, prisidės ir iš kolonijų atvy
kę dainininkai, solistai ir kiti koncertiniai 
rėksniai.

Suvažiavimą, kaip matote oficialiam prane- 
manome padalinti į tris sesijas. Vienoj 
i—centro muzikos direktorė d. B. ša-

organizaciją. rą 
organizato- 

kalbė-

Judžio pagaminimui va- 
E. Dzigan ir V. Vishnevecky. Jis vai- 
1919 metus, kada Leningrado (Petro- 
proletariatas, raudonarmiečiai ir jū- 
Lenino paraginti, krūtinėmis gynė

Į šį klausimą reikia atsakyti pilnu rimtumu, 
paaiškinant visą dalykų stovį, idant draugai 
suprastų C. B. tarimą pilnoj to žodžio pras
mėj. Padėtis ve kokia: Rochestery bus L.D.S. 
seimas, jaunimo suvažiavimas ir lietuvių ko
munistų frakcijos suvažiavimas. Tokiu būdu, 
mums, menininkams, neliko nei vietos, nei die
nų, nes pasidarė pertrumpa šešių dienų savai-

* New Yorko gyventojai, judžių mėgėjai, lai
kraštininkai ir kritikai garsiai kalba apie nau
ją Sovietų Sąjungos judį “We Are From 
Kronstadt” (Mes esame iš Kronštadto). Judį 

t gamino tris metus 
dovavo 
zduoja 
grado) 
reiviai, 
Petrogradą nuo generolo Judeničio gaujų, už- 

► sienio imperialistų aprūpintų tankais, gink
lais ir padedant Anglijos karo laivynui.

Judžio pagaminime dalyvavo ir Baltijos jū
rų Raudonasis Laivynas, nes čia reikėjo at
vaizduoti laivyno suteiktą pagelbą raudonar
miečiams. Šis judis yra vienas iš labiausiai 
jaudinančių, parodantis baltagvardiečių žiau- 

9 rūmą, raudonarmiečių ir jūreivių pasišventi
mą ir, kartu, ruošiantis darbininkų tėvynės 

ė gyventojus šalies apgynimui.
Pirmiausiai vaizduoja, kaip bolševikas, nuo 

1901 metų partijos narys, atvyksta į Kronšta- 
dtą, karo laivyno prieplauką, mobilizuoti jūrei
vių būrį. Jis veikia tarpe šarvuočio “Sevas
topol” jūreivių. Išvyksta jūreivių būrys į 
pagelbą pėstininkų pulkui, kuris jau pirma 

. išvyko prieš generolo Judeničio gaujas. Pėsti
ninkų pulke yra kareivis Burmistrov, kuris 
Kronštadte apgynė pulko komandieriaus mo- 

4 terį nuo padykusio jūreivio. Jūreivių tarpe 
yra ir tas jūreivis (Balašov) šabajev, kuris 
“iš žemės ir jūrų dugno” ketina iškasti ka
reivį ir atkeršinti.

Karo fronte pėstininkų pulkas, vedamas d. 
Draudino, ir jūreivių būrys, vadovystėje komi
saro Martynovo, apsistoja grafo name, kur 

4 yra jau vaikučių prieglauda. Namas didelis, 
kaip svetainė. Ant sienų tėvų, protėvių, ka
rininkų dideli paveikslai. Patsai grafas yra 

< vadas baltagvardiečių. Mūšiai eina Finijos 
užlajos pakraščiu.

Pėstininkų pulkas išvyko pastoti plentą į 
Petrogradą, o jūreivių būrys, po sunkios ko
vos, vedami komisaro užėmė baltų pozicijas. 
Pirmiau buvęs nedisciplinuotas jūreivis—ša
bajev,—čia parodė didelę drąsą. Bet štai at- 
kriokė baltųjų tankas. Jūreivių didžiuma nu- 

k sigando ir pabėgo iš pirmų apkasų. Bet pės
tininkas kareivis Burmistrov prisiartino prie 
tanko ir granatų pagelba pramušė jam “pil
vą” ir tanką suėmė. Valstiečiai kareiviai, su
sirinkę aplinkui, stebėjosi mašina: “tokia ma
šina būt gerai arti,”—kalbėjo jie.

Baltieji sutraukė galingas jėgas ir po ilgo 
mūšio įveikė jūreivių būrį. Daug jūreivių 

*žuvo kovoj. Liko gyvi — jaunuolis, komisa- 
* ras—Martynov, jūreivis šabajev ir dar keli. 

Baltieji nusprendė nuskandinti juos. Atsiva
rė prie Finijos užlajos kranto, pririšo akme
nis, surišo rankas ir sumetė į vandenį. Jū
reiviai mirė didvyriškai, šaukdami “Ura!”, 
komisaras Martynov pareiškė, kad galų gale 
darbininkai laimės, jūreivis šabajev sušuko: 

i “Lai gyvuoja Baltijos laivynas dabar ir ant 
visados!”, ir puolė į bangas.

Jūreivių komisaras ir kiti jūreiviai žuvo. 
Tik Šabajev išsigelbėjo, nes su savim turėjo 
peilį. Jis nupjovė virvę, kuria buvo pririštas 
akmuo, išplaukė ir iš jūrų dugno ištraukė 
komisarą, bet pastarasis jau buvo miręs. Jū
reivis Šabajev, kuris karo lauke surimtėjo, 

' įgavo sąmoningo kovotojo dvasią, pamylėjo 
komisarą, palaidojo jį ant jūrų kranto ir už
dėjo jūreivio kepurę.

Pėstininkų pulkas kraujuose patvinęs gynė 
plentą linkui Petrogrado, šabajev pasiekė 
pulko vado žmoną su jos prižiūrimais vaiku
čiais. Gavo moters drabužius. Baltieji žagi- 
no visas moteris ir vienas jų pamatęs šabaje-

vą moters drabužiuose, palaikė jį vikria mo
terimi ir nusekė į tvartą, šabajevas ten jį 
paskerdė. Paskui valtyje pasiekė Kronštadtą 
ir pranešė apie žuvimą jūreivių būrio.

Kronštadte jau buvo ruošiamas jūreivių 
desantas, skyrius išsodinti baltųjų fronto už
pakalyje. Jūreiviai, sužinoję apie nuskandini- 
mą jų draugų, žuvimą komisaro, su didesne 
energija krovė ginklus. Raudonas karo lai
vynas išplaukė savo draugams į pagelbą. Jū
reiviai išlipo ant kranto ir pribuvo pėstinin
kų pulkui į pagelbą, kaip1 tik baisiausio mū
šio valandoje. Baltieji, pamatę jūreivius, pra
dėjo bėgti, bet karo lai vino kamuolių ugnis 
visur jiems pastojo kelią. Pėstininkai ir jū
reiviai durtuvais prirėmė baltųjų govėdas 

marių kranto, toje pat vietoje, kur jie 
suvarė baltagvardie- 

šabajev garsiai sušu- 
daugiau norės Petro

nėju išilgai ir skersai iš kampo į kampą—kaip 
klėtkoje žvėris. Mano draugas tokiuose mo
mentuose elgiasi kitaip. Pas jį ant stalo stovi 
medinė “boba”—medžio darbininkų kūrinys. 
Jis jai nusuka galvą—iš jos išima mažesnę, 
paskui tai nusuka galvą ir iš antros išima dar 
mažesnę ir taip jis jų bent tuziną vieną iš 
antros išima. O tada pradeda vėl jas nerti 
vieną į antrą. Atrodo, kad jam laikas bėga 
gerai, jis darbą atlieka mechaniškai, o min
tys bėga, bėga toli. O kartais atsitraukia nuo 
stalo ir palieka ant jo tuziną “bobų”. Prieina 
jo žmona, nusišypso, ji viską gerai supranta.

Vertė I). M. š.

Menininkų centro nariai, numatydami tą 
viską, žinoma, su kitų draugų patarimu, su
šaukė Centro Biuro ekstra posėdį, 2 d, gegu
žės ir apsvarsčius visapusiškai kalbamą klau
simą, nutarė perkelti suvažiavimą Clevelandan, 
sykiu su visuotinu Am. lietuvių kongresu, ku
ris yra šaukiamas birželio menesio 20 ir 21 
dienomis, atsteigimui Lietuvos liaudžiai demo- 
kratinių teisių.
teisių.

Meno Sąjunga, prie dabartinių aplinkybių, 
jokiu būdu viena neišgali atskirai susišaukti 
savo suvažiavimą, kad aptarus jai būtinus or
ganizacinius reikalus, bet yra priversta glau
stis prie kitų organizacijų suvažiavimų, ku
riuose gali atlikti darbą ta pati delegacija, 
ir, ve, mes delei šios priežasties tą ir darome, 
šaukiame suvažiavimą sykiu su augščiau pa
sakytu kongresu.

Centro Biuro nariai mano, kad menininkų 
suvažiavimui pilnai užteks trijų sesijų. Vieną 
vakare, o dvi dieną taip, kad važiuojant kon- 
gresan, kurie bus išrinkti delegatais ir meni
ninkų suvažiaviman—prisieis užtrukti ilgiau 
vieną dieną.

Kongresas įvyks pačiu gražiausiu ir sma
giausiu vasaros laiku. Daugelis jam išrink
tų delegatų važiuos automobiliais, ypatingai 
iš artimesnių vietų, tai reikia taip sutvarkyti, 
kad pasilikti] kokis automobilis parvežimui 
menininkų suvažiavimo delegatų. Kitokios iš
eities neturime ir mes prašome jūsų draugiš
kos kooperacijos, kad renkant delegatus į kon
gresą, paskirtumėt tokius žmones, kurie būtų 
tinkami abiejuose suvažiavimuose.

Manome, kad mūsų broliškos organizacijos 
suprasite Meno Sąjungos Centro norą ir iš- 
•pildysite mūsų prašymą kuodraugiškiausiai!

A.L.P.M.S. Sekretorius Pranas Pakalniškis, 
Pirmininkas—J. Nalivaika.

grado?”
Tokis turinys judžio

štadto”. Judžio turinys yra tikrovė. Techni
kiniai gerai padarytas. Jis turės pasisekimo 
nemažiau už “Čepajevą.”

Valstiečio Sūnus.

Draugai menininkai! Pradžioje šių metų 
buvome jums pranešę šitoj pačioj vietoj, tai 
yra, Meno Skyriuje, kad menininkų suvažia
vimas įvyks Rochestery, sykiu su L.D.S. sei
mu. Dabar gi padėtis pasikeitė. L.D.S. sei
mas, kaip jau matėte spaudoje,—liko nukeltas 
1 paskutinę rugpjūčio menesio savaitę.

L.D.S. seimas vistiek bus Rochesteryj, N. Y. 
Gal būt, atsiras draugų menininkų, kurie pa
statys Meno Centro Biurui klausimą:

“Jeigu L.D.S. seimas įvyks Rochestery, tai 
kokiu išrokavimu jūs nukėlėte menininku su
važiavimu Clevelandan ?’ ’

keli draugai, kurie prirengs visą medžiagą 
Trečioji sesija bus pavesta Meno Sąjungos rei
kalams, kurioje įeina ir konstitucijos taisy
mas.

Didžiuma Jaunuolių 
tais į LDS Seimą <>ni

4 d. gegužės LDS 6 kuopei 
susirinkime išrinkta 5 delega
tai į LDS seimą. Jais yra: Aftt.' 
ir Elena Pagiegalai, Stanley,, 
žvirblis, Jeanette Sastem ir 
Victoria Woiciek. Pastarieji 3 
—jaunuoliai.

Į Centro 
nuota: į prez 
vice-prez.—C. Strauss; į sekr, 
—Aida Kairytė; į ižd.—Dh 
J. Kaškiaučius 
jus—J. Bimba 
G. Mikita ir 
dakt. kvotėją— 
Buvo ir daugiau nominuota, 
bet čia skelbiu tuos, kurie ga
vo daugiausia balsų.

Į kuopą priimtas vienas 
naujas narys. Viso šiame va
juje jau įrašyta 9 nariai į su
augusių skyrių ir 3 —į vailciį 
skyrių.

Kuopos komitetas pasiūlė 
sumanymą surengti pikniką, 
bet nariuose pritarimo nebu* 
vo. Pasirodo, kad nariai ne tilt 
tingi ką nors surengti, bet tin
gi ir pritarti arba į pikniku 
atsilankyti.

Spauda praneša, kad nesenai buvo pa
skirta specialė komisija suradimui tinka
mos vietos Sovietų Sąjungos “Hollywoo- 
dui,” t. y. gaminimui šnekančiųjų indžiu 
vietai. Komisija apvažinejusi gražiau
sias Sovietų Sąjungos sritis prie Juodo
sios ir Azovo jūrų, tyrinėdama klimatą, 
orą, geografines savybes, etc.

Kai komisija savo raportą patieks ata
tinkamom įstaigom Maskvoj, tuomet bus 
bus paskirta vieta ir greit pradėtas dar
bas. Menama, kad Sovietu Hollywoodas 
pagaminsiąs kas met 800 filmų.

Kai tik gėlės ims žydėti, 
Aš keliausiu pažiūrėti,— 
Mano akys, mano siela 
Džiaugsis, džiaugsis—bus man miela
Eisiu aš gėlių lankyti,
Nieks manęs jau sulaikyti 
Nepajėgtų. Aš ištrukčiau, 
—Atsitraukit!—aš sušukčiau.

Tai buvo 1919 metais, Samaroje, aš kiek
vieną vakarą, pirm negu ėjau gulti, rašydavau 
po eiles; gerai ar blogai (veikiausiai blogai 
išeidavo),—bet rašiau eiles. Taip buvo per ke
lias savaites laiko, žinoma, buvo dienų, kada 
neparašydavau, bet už tat būdavo dienų, kad 
po dvi tris rašydavau. . . Tartum kokis karš
tis apėmė, vien tik ir degiau eilėmis. O vė
liau nustojau. Kuom tą išaiškinti—nežinau.

Maskvoje rašiau dienos klausimais straips
nius. Pas mane prie jų nebuvo patraukimo. 
Rašiau, kad reikėjo. . . Karo fronte atkrei
piau atydą į dailę, literatūrą. Du kartus per
rašiau “Raudonas Desantas” kūrinį. Para
šiau kūrinį “Tikyba” iš partijos valymo, visai 
nevykusiai išėjo. Sudariau juodraštį veika
lui “Dymagara.” Darbas ėjo, dailioji literatū
ra mane užvaldė. Eidavau gatve, o galvoje 
buvo minyts apie kūrinio turinį, charakterius, 
techniką arba mąstydavau apie charakterių 
dvasinį pergyvenimą, persikeitimą. . . Bet ar 
mažai kas būdavo galvoje, kada rašai arba 
rengiesi rašyti dailios literatūros kūrinį! Ir 
taip kiekvienas daiktas, įvykis prisijungdavo: 
nukrito nuo namo stogo sniego kamuolys—ir 
aš tuoj aus tą su kuom nors savo kūrinyje 
jungiau; šaukia Arbat gatvėje pardavėjos—ir 
aš atydžiai įsiklausau į jų šauksmą, pagaunu 
viską įdomaus, stengiuosi įsidėti į atmintį, o 
parėjęs namo užrašau; tariuosi su Kuzma, ta
riuosi ir su kitais; tankiai lankausi “Kuznico- 
je”, lankau dailės prelekcijas. . . žodžiu, gy
venu ir įdomauju dailės literatūra...

Ir štai... štai jau cielas mėnuo, kaip nie
ko nerašau, niekur neinu, nieku neįdomauju, 
su nieku nesitariu, rodosi apie nieką nemąs
tau. Skaityti skaitau, bet nieko nerašau. At
rodo, kad galima net sakyti, kad apsileidau: 
arbatą geriant išsėdžiu po tris—keturias va
landas, ateis kokis draugas, tai kalbuosi il
gai, ilgai, neraginu jį išeiti, tas nesmagu, pat
sai nesiskubinu prie darbo. Rūkau, paguliu, 
povaliai mąstau... Ligos nejaučiu, bet tur 
būt nesveikuoju... Nei patsai nežinau, kas 
tokio.

Apatijos nėra, nes daug skaitau, kartais iki 
penktos valandos ryto. Į savaitę parašau ko
kį vieną straipsnį, pastabą, arba knygos ap
žvalgą. Apysakų visai nerašau, o medžiagos 
yra daug. •

Medžiagos vis daugėja. Ne pati daugėja, o 
ją renku, taupau: iškerpu žinutes iš laikraš
čių, užrašinėju, kaip ką pas kitus pasiklau- 
sinėju... Patsai jaučiu taip, kad kuom tai pri- 
sipildau, patsai tą vos pastebiu. . . Kas tai to
kio nežinomo darosi. Eina prisirengimo dar
bas savo keliu, kuris tik tvarkomas, nusako
mas... Rašau mažai, labai mažai... Aš ra
šau taip:

Sutveriu mintį, sudarau apysakos rėmus, 
vos-vos apipinu juos gyvenimo tinklu... Iš- 
naujo skaitau, šį-tą pataisau, papildau, apmąs- 
tau, sujungiu su medžiaga. Juodraštis gata
vas. O kada jau juodraštis gatavas, tada pra
dedu detališkai apysaką apdirbti. Bet, pasa
kysiu atvirai, apysakos apdirbimo proceso ne
myliu, tinkamai tą atlikti negaliu, negaliu iš
laikyti to sunkumo... Tverti lengva, o apdirbti 
—sunku...

Kaka baigiu paprastą redakcijos darbą, 
tai skaitau knygas, tankiai savo, darau pa- 

ženkliniihus, papildymus...
Kada nesiseka rašyti, tai aš piktas vaikšti-

Worcesteryj, Mass., susivienijo 
Aidas ir žvaigždė. Sakoma, jog 
iš didžiausių chorų lietuvių tarpe 
Tai atliktas draugiško ir organizacinio pagy
rimo darbas. Tegu skamba broliškumo aidas 
ir šviečia tolimos kelionės žvaigždė. Šitaip su
derinę spėkas niekados nežūsite! Gavimas nau
jo mokytojo taip pat draugiškai išsiriš.

Minint worcesteriečių vienybę, reikia para
ginti ir kitų kolonijų choristus arčiau sueiti 
draugiškume ir vesti meno darbą pirmyn, nes 
jis yra surištas su liaudies gyvenimu ir mes 
turime jame suktis ir jaustis, kai namie. Iš 
tokio sudėtino darbo—sarmatos nebus!

Pirmosios Gegužes Minėjimas/
Washington Parke demons- ‘ 

tratyviai apvaikščiota Pirmoj? 
Gegužės.

Tiesa, publikos buvo neper- 
daugiausia, bet vis tik iš de
monstracijos buvo didelės | 
naudos.

Washington Park randasi į 
tarp didelių dirbtuvių. Todėl 
darbininkai, eidami namo iš.į’ 
darbaviečių, turėjo progos i§-*^ 
girsti labai gerus kalbėtojus*^*, 
Taip-pat buvo paskleista la
bai daug darbininkiškos lite- ■ 
ratūros. Plakatai, su įvairiaįą • 
užrašais, daugiausia prieš ka^ 
ra ir fašizmą, atkreipė visį'ąj 
domę.

Pirmiausia kalbėjo j auna.“ ę 
mergina. Ji atstovavo jaunųjų 
komunistų 
jos kalbėjo kom 
rius M. Russo. Abudu 
jo labai gerai.

Meilės Rykštė
Lietuvių Darbininkų 

vienijimo 74 kuopa rengia puU 
kų teatralį perstatymą ant 10 
d. gegužės. Bus suvaidinta/ 
graži trijų aktų tragikomedija 
“Meilės Rykštė.” Vaidinimas 
įvyks L.Y.V.S., ant Lafayetta 
St. Pradžia 4 vai. po pietų.* 

Būtinai ateikite pažiūrėt it” 
pasidžiaugt tuo veikalu, ney 
jis iš tiesų įdomus ir jame yra* 
gražių dainų.

M. Arison, •i*'-Pereitą sekmadienį teko matyti jauna uk- 
rainu šokikų grupę. Abidvi lytys apsirėdę uk- 
rainiškos liaudies drabužiais, šoka, kad net 
stangos ir kutosai švaistosi. Tai gražus ir 
įspūdingas reginys, o pas mus to nėra. Nėra 
todėl, kad buvom išėję į kairumo kraštutiny- 
bę: kas lietuviška, tai ir buržuaziška! čia 
mes ir paneigėm Lietuvos liaudies atvaizdą.

Tiesa, kalbant lietuviškos liaudies apsi- 
rėdymo klausimu—turime ir keblumų: mo
terys gali pasipuošti liaudiškai, bet kaip su 
vyrais? Juk Lietuvos vyrai neturi taip gražiai 
spalvuotų kelinių bei marškinių, .kaip kad mūs 
Europos kaimynai Ukrainai ar rusai. O gal 
kas man padėsite išrišti šią problemą?

Na, o kaip su amerikoniškos liaudies pa
puošalais? Ar ji neturėjo keistesnių rūbų, ne
gu mes šiandien dėvim? Taip, turėjo, čia tai 
jau mūs amerikoniškai-lietuviško jaunimo už
duotis pasirūpinti kalbamu klausimu: susi
rasti senoviškesnių liaudies rūbų ir panaudoti 
mūsų parengimuose. Tas ypatingai pritiktų 
šokikų grupėms. Nebijokime panaudoti pir
mesnės liaudies rūbų, nes. ir ukrainų bei ru
sų nėra moderniškos liaudies visaip spalvuoti 
ir kutosuoti aprėdai, bet senesnių laikų.

O gal paklausite manęs: kokiam kipšui no
ri atsukti atgal tą senai nuriedėjusį istorijos 
ratą ?

Mano sielai gražios gėlės— 
Tai smagumo valandėlės, 
O žiedeliai atsivežę— 
Mano širdžiai tikra grožė.
Kai tik sniegas tirpsta, nyksta, 
Kai pavasaris atvyksta, 
Kai tik šiepiasi žibutės,— 
Mano akys, ek, linksmutės!
Kai tik gėlės atsivožia, 
Ir parodo savo grožę,— 
Mano akys, mano siela 
Džiaugias, džiaugias—viskas miela! 
22-11-29. St. Jasilionis
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Darbo Žmonių Motinu Dienai Minėti
: Kokius Džiaugsmus Darbininkės Turės 

iš “Motinos Dienos”?
mą, kurioj nuo darbininkių 
motinų yra atimta viskas, 
kas yra reikalinga išauklė
jimui sveikos ir doros šei
mynos.

Prie dabartines sistemos 
ne šimtais, bet tūkstančiais 
darbininkių moterų miršta 
laike gimdymo vien del to, 
kad jos neturi patogių ap
linkybių ir ištekliaus tinka-

Dabar visur garsiai kal
bama apie Motinos Dieną. 
Net ir krautuvių languose 

. matosi panašūs garsinimai 
: —“Pagerbkite motinas, nu
pirkdami joms gražias do- 

; ’ vanas.”
Tą dieną išparduoda daug 

■ puikių gėlių, saldainių ir 
1 kitokių brangių daiktų do- 
! vanoms. Bagočiai išleidžia 

- J net po kelias dešimt tūks- 
J J ’tančių perkant įvairias do

vanas, kad pagerbti moti- 
iTas, nors gerai žinom, kad 
tos pagarbos tos moterys 
neužsitarnavo. Jos, apart 
pagimdymo, prie geriausių 

* ir patogiausių aplinkybių, 
prie savo kūdikių išauklėji
mo nei kiek neprisideda. Ne 

, -ta, kuri gavo brangias do
vanas, auklėjo. Ne ji kėlėsi 
t naktimis. Ne ji gamino 
jiems maistą ir atlikinėjo 
kitokius darbus, kurie yra 
reikalingi prie auklėjimo' 
kūdikiu. Ta, žinoma, viską’ 
atliko jos pasamdyta varg- i 

•šė tarnaitė.
■ Dabar eikime prie darbi-1 

ninkių motinų. Kiek jinai i 
• aplaikys brangių dovanų ir 
/gražių gėlių tą taip garbin
gą motinos dieną?

•n - Tu, Motin, kuri sūnus bei 
dukteris išauklėjai didžiau
siame skurde, ir jie, negalė
dami pakęsti skurdo, kad 
palengvinti naštą namuose, 

. iškeliavo, kaipo klajūnai, 
’ ttiislydami bado išvengti ki
tur, tai kokią dovaną susi
lauksi motinos dieną?

Tu, kurios sūnus sugrįžo 
iš karo lauko, guli kareivių 
namuose sužalotas, be rankų 
arba be kojų, ar pamišusiu 
protu, kiek gėlių susilauksi 
nuo savo mylimo sūnelio?

Kur tavo gėlės, tu, kil
nos sūnus Francijos fren
čiuose kanuolčs gyvus su 
Žeme sumaišė, ir be žinios, 

ydingo? j
j" .Tau, kurios dukterys ba

do priverstos arba kokio 
piršlio liko pagautos ir ran-1
dasi apnuodintos baltojoj , darbininkai patys valdosi, vis- 

| kas kitaip. Motinystė yra go
dojama ir aprūpinama kiek
vieną dieną į metus. Sovietų 
moteris turi visas galimybes 
apsisaugoti šeimynos, jeigu ji
nai jos nepageidauja, 
ten gimimai daugėja, 
del no? Darbininkė, 
nėščia, 
tojų priežiūrą veltui, 
m as—goriausiose ligoninėse,
su geriausiu gydytojų priežiū- mes ūkio institute. Mūs instit. 
ra, taipgi veltui.
mėnesius prieš gimdymą ir du'mokytis institutan beveik ma- 
mėnesius po gimdymo vakaci- j žaraštė, bet institute manim 
ją su pilna alga. A 1 - ------
sveikatą, ji vėl gali grįžti prie rektorius, 
savo darbo, o jos kūdikį pri
žiūri tos srities specialistės au- kretorius.
klėtojos-slaugės.
Laimingas Sovietų Jaunimas 
Yra Džiaugsmu Motinoms

Apie Sovietų jaunimą mums 
' rašo jauna lietuvaitė veikėja,

H-------------------------------------------------
mą gydytoją pasišaukti.

Taigi, mes, darbininkės 
moterys ir motinos, turėtu
mėm paskelbti motinos die
ną didžiausius protestus 
prieš išnaudotojus ir parei
kalauti, kad badas iš darbi
ninkų šeimynų būtų praša
lintas.

Reikėtų suruošti didelius 
mitingus tą dieną ir šaukti 
visas darbininkes motinas į 
kovą prieš tą pragaištingą 
kapitalistinę sistemą, prieš 
karą, prieš fašizmą.

Sovietų Sąjungoj moterų 
jaunimas, kartu su visu jauni
mu, didvyriškai kovoja ir da
lyvauja visose gyvenimo srity
se. Parašiūtistės, sportininkės, 
turinčios pasaulinį rekordą, 
išradėjos, mokslininkės, pirm- 
eilės darbininkės ir kolchozni- 
kės—štai koks moterų jauni
mas Sovietų Sąjungoj.

Motery Žinelės

Kiekviena Diena Yra Metiny Diena 
Soviety Sąjungos Motinoms

Amerikos motinoms skiria
ma viena diena į motus. Bet 
tą dieną, kaip ir visomis kito
mis dienomis, niekas negaran
tuoja, kad dirbininkė motina 
nenumirs iš bado, kad ji nebus 
išmesta gatvėn, nes jos rend a 
nemokėta. Ji neužtikrinta, iš

tampa 
aukštos 

žemės

CLOVIS, N. Mex.—Mrs. J. 
C. Canipe yra viena iš ne dau
gelio motinų, kuri gali paro
dyti vaikams, kaip mokytis 
augštojoj mokykloj. Jinai įsto
jo Clovis Augštojon Mokyklon 
sykiu su sūnumi ir marčia. Jie 
visi sykiu ir baigs mokyklą šį 
pavasarį. Be to, ji yra viena 
iš 103 studentų visoj Naujojoj) 
Meksikoj, gavusių atžymėji- 
mus už augštą mokslingumą. 
Ji kaip tik įrodo, kad niekad 
nėra per vėlu mokytis.

Vardan “Dievo” Rengia 
Jaunimą Kami

BROOKLYN, N. Y.—Dau
gelis motinų, kurių šeima susi
deda iš dukterų, mano, kad jų 
šeimynėlė saugi nuo karo. Ne
apsigaukite. Pats “dievas” pa
deda stumti jūsų dukteris mir
ties glėbin. Kaip?

Nesenai šio miesto Neper- 
stojančios Pagelbos bažnyčios 
1,000 mergaičių kadečių. turė
jo kariško muštro generalę re
peticiją miesto armorėj, 15th 
St. ir 8th Avė. Pirš 3,000 ki
ti/ vaikų, iš 27 katalikiškų or
ganizacijų, dalyvavo šiose iš
kilmėse po “švenčiausios pa
nelės” globa.

Militarizavimas jaunimo ve
damas visu plotu, o kunigai, 
vardan “dievo”, visam tam va
dovauja, kad ne tik jauni vy
rai, bet ir moterys būtų pa
ruošti mirti už Morganų ir ki
tų milionus.

M.

Ji
O. JESKEVIČIENĖ 

išauklėjo lietuvių darbininkų 
judėjimui dvi veikėjas— 

Eleną ir Amelią.

kur ateis sekamas duonos kąs
nis. Išleidusi alkanus vaikus 
gatvėn, ji kiekvieną sąjūdį tė- 
mija su išgąsčių, kad jos vai
kelis galėjo patekti kokion ne
laimėn. O nelaimių biednųjų 
vaikams pasitaiko labai daug. 
Jiems ji neįmato ateities ir tas 
ją slogina, traukia ašaras iš 
akių.

Ne Taip Sovietų Sąjungoj

Bot Sovietų Sąjungoj, kur

sakoja, kaip moterys 
organizatoriais už 
technikos užvaldymą 
ūkyje:

. .1935 m. pas mus Don- 
base buvo ne daugiau 10-12 
moterų traktorisčių brigadų. 
Aš daviau pažadėjimą mūsų 
vadui d. Stalinui padidint tą 
skaičių. Garbingai savo paža
dėjimą išpildžiau.

...Dabar pas mus Don- 
basc dirba 100 moterų trakto
risčių brigados. Jos dirba pa
vyzdingai. Pavyzdžiui. Veros 

’Zalotup brigada—ji apdova
nota Raudonos Darbo vėliavos 
ordenu—užbaigė šių metų 
grūdų kultūrų sėja per ŲG vie
ton 6 dienų ir tt.

Galima pasakyt, kad gar
bingai pateisinom dovaną, gau
tą nuo partijos ir vyriausy
bės.”

Marija Demčenko, išstoda
ma pasakojo, kaip Sovietų ša
lyj auga moterų kadrai, kaip 
prieinamas tapo visiems mok
slas:

“. . .šioj tribūnoj aš jau an
trą kart. Šitoj tribūnoj aš pa
ėmiau pažadėjimą duot 500 
centnerių cukrinių burokų. Aš f koma, be gyvos dūšios pasau

lėlyje. Bet šiomis dienomis stai
ga atsirado net 300 žmonių, 
kurie viens pro kitą rėkia, kad 
velionė buvusi jų giminė. Prie
žastis: ji paliko $185,000 tur
to.

WESTWOOD, N. J.—Ellen 
Jane Ackerman mirė pereitą 
gruodžio mėnesį pati viena, 
apleista. Ji gyveno skurdžiai

MOTINA BLOOR 
(ELLA REEVE BLOOR) 

metų senele, nenuilstanti kovotoja 
ir organizatore.

Reikalauja Amerikai 
tegalės Prostitucijos

PHOENIX, Arizona—Briga- 
dirius P. D. Glassford, atitar
navęs armijos oficierius bei 
buvęs policijos viršininku Wa
shingtone, siūlo legalizuoti 
prostituciją. Jis sako, kad so
cialūs venerinės ligos pasibai
sėtinu greitumu plečiasi mo
kyklose tarp vaikų. Legaliza
vimu prostitucijos jis siūlo ją 
sumažinti.

Bet caristinėj Rusijoj pros
titucija buvo legališka, tačiau 
jis vis augo. Prieš revoliuciją. 
Maskvoj buvo nuo 25,000 iki 
30,000 prostitučių. Prie 
vietų valdžios prostitucija 
žėja ir 1931 m. bebuvo 
800; šiandien jų beliko 
kas mažiau, nors miesto 
ventojų skaičius apie tris 
paaugo po revoliucijos,
nyksta dėlto, kad ten moterys 
turi darbus ir žmonišką gyve
nimą, taipgi visas jaunimas,' 
atėjęs į metus, turi ištekliaus 
tuoktis, tverti ir auklėti savo 
šeimą. Ten ne vien moterims, 
bet ir vyrams prostitucija ne
reikalinga.

Amerikoj piniguočius kariš
kis Glassford, prieš pat moti
nų dieną, tarsi dovaną, pasiū
lė moterims legališka prostitu
ciją. Nei kiek ne lengviau bus 
darbininkei motinai, kada jos 
duktė užsiims valdžios užgir- 
ta, legališka prostitucija, kad 
apsiginti nuo bado, neigi 
pagerins prostitutės būvį.

So
in a- 
tik 

kur 
gy- 
syk
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ir atrodė sugargusi; visi mane, 
kad ji yra be cento ir, kaip sa-

BOEvna

ira-

Lietuviu Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts

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

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 513G 
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.ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

I

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

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
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savo žodį išpildžiau garbingai 
ir su manim šimtai ir tūkstan
čiai kolchozinių laukų karžy
gės.

. . . Dabar mūsų mergaitės, 
komjaunuolės, siekia gauti. . . 
600 ir 800 centnerių iš vieno 
hektaro.

...Mūsų kaimas tapo kul
tūringas ir dirbti tapo džiaugs
mu. Pas mus kaime geras 
teatras—450 vietų. Yra, mu
zikos, choro ir kiti rateliai. 
Turim 9 patefonus. Yra radio. 
200 kolchoznikų namuose yra 
telefonai.

Komjaunimas užsiima spor
tu. Kaimę yra 22 dviračių. 
Be to turime 1 lengvąjį ir 2

Justinas Stankus

vergijoj, ar prisius dovanų 
motinos dieną?

Mes,
nos, turime
Sūnus

darbininkės moti- 
savo 

dukteris gerbti 
mumis kitokiu būdu. Mes 

,.turime išmokinti juos su- 
'"prasti, ką reiškia pagimdy- 
r_mas ir auklėjimas kūdikių 

darbininkei motinai, neda- 
«ekliuje. Mes, darbininkės 
motinos, tankiai susilaukia
me ne pagarbą nuo savo 

'sunkiai išauklėtų vaikų, bet 
kartais prakeiksmą. Nekar
tą girdėsi vaikus sakant— 
kam mūs reikėjo, kad nėra 
kaip gyventi?—Nesupras
dami, delko jie turi kentėti, 
vaikai pirmiausiai kaltina 
motinas.

... Užtaigi, mūsų pareiga
„yra: aiškinti savo kūdi-' _ ,__ „ ____vv._

..kiams nuo pat jų mažų die- L. Liepa, gyvenanti Maskvoj, 
^•nų, kad jie galėtų suprasti, I Jos rašte atžymėta kalbos ke- 

jog kapitalistinė išnaudoji- liu mergaičių iš daugelio da- 
. mo sistema yra kaltininkas lyvavusių komunistinio jauni

mo viso skurdo, ir kad ne- mo suvažiavime Maskvoj. Iš
žiūrint viso to skurdo, dar- tiesų, Sovietų Sąjungos moti-

NEW YORK.—Majoras La- 
Guardija pasirašė vietinį įsta
tymą, kuriuo bus mokama po- 
licistų, žuvusių einant parei
gas, našlėms pensija, sumoje 
pusės policisto gautos algos. 
Iki šiol pensija būdavo skiria
ma pol. komisionieriaus nuo
žiūra.

■>

ir

. bo klasės jaunuoliai yra pa
sauliui reikalingi.

Mes, darbininkės moti
nos, privalome nuo savo sū
nų ir dukterų nereikalauti 
kitokių dovanu, kaip tik, 

?kad jie stotų kartu su mu-1

Tačiau 
Ir ko- 
tapus sunkvežių automobilių. Tai sa- 

gauna geriausią gydy- ko, kad gyvenam kultūringai 
Gimdy- ir gerai.

. . .'Dabar aš mokintos že-

Ji gauna du geras. . . Kaip žinote, nuėjau

ję su pilna alga. Atgavus rūpinas—rūpinasi instituto di- 
komiteto I j j

noms kiekviena diena yra mo
tinų diena, kada jų dukrelės 
taip kalba apie savo šiandieni
nį gyvenimą ir ateitį.
Štai Ištrauka Iš Dr-gės Liepos 

Rašto:

------- -------- —. ■ Paša Angelina, išstodama 
s ir kovotų prieš tą siste- komjaunimo suvažiavime, pa-

sekretorius
partijos
ir komjaunimo sc-
Studentai man pa- 

pasidaryčiau gc- 
Aš irgi sten-

kad
mokinė.
Ir turiu gerus atžymė

UNION CITY, N. J.—Jer
ry May, 15 metų berniukas, 
bus teisiamas, kaipo pirmo 
laipsnio žmogžudys. Jiš, įtū
žime, kad jo pusbrolis nedavė 
dolerio pirkimui motinai nau
jų metų dovanos, užmušė jo 
mažą sūnelį. Jerry buvęs ge
ras vaikas ir pavyzdingas mo
kinys.

Net motinos meilė, kuomet 
ji mieruojama doleriu, kaip 
kad yra prie kapitalizmo, ve
da jaunimą prie blogdarybių 
ir pražūties.

Pristatytojas Ortleibs Alaus
Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms 

rems 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.

pa-

deda, 
riausia 
gi uos. 
jimus.

—Pas mus institute daug 
gero, mes gyvenam kultūrin
gai, užsiimam sportu.

. . .Namie pas mane taip— 
šeimoj 5 asmenys—iš jų 4 
komjaunuoliai. Pas mus šei
moj du gavo ordenus. Aš mo- 
kinuos, brolis tarnauja Raud. 
Armijoj, jaunesnioji sesutė, 
jei duos šį metą 750 centnerių 
nuo hektaro, irgi eis mokytis.

Su broliu padariau sutartį 
soc. lenktynėms moksle. Jis 
turi tapti leitenantu, o aš ag
ronomu. Aš išpildysiu savo 
pažadėjimą d. Stalinui—būsiu 
agronomu...”

ROCKWOOD, Tenn.—Mo
kėjimas mėtyti bolę pastarai
siais laikas čia laikoma labai 
naudingu sportu. Šį kartą ta 
garbė tenka merginoms. Ir 
gana užpelnytai. Pradėtos po
licijos bombarduoti gaso bom
bomis, streikuojančios mergi- 
nos-kojinių mezgėjos—pagau
na tas bombas ir meta atgal 
policijai, tuo būdu ne vieną 
policistą pasiųsdamos ligonbu- 
tin jų pačių įrankiais.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Drg. J. S., Waterbury.— 

Būtų gerai apie tą įvykį bent 
trumpai parašyti.

Ką William Green Siūlo 
Unijistėms

WASHINGTON, D.
Kalbėdamas Moterų 
Amatinių Unijų Lygai, 
liam Green, Am. Darbo
racijos prezidentas, pasakojo, 
kaip žiaurus yra moterų išnau
dojimas industrijoj.

Jis nurodė šapą Baltimorėj, 
kur motina bendrai su 13 me
tų dukrele išdirba po 105 vai. 
į savaitę už $10.

Tennessee, apatinių mezgy
kloje, kur samdoma 1,200 mo
terų ir 500 vyrų, moterys dir
bančios po 57 vai. savaitę. Siu
vama dideli užsakymai CCC 
kempėms.

Tūloj marškininėj, Mary
land valstijoj, taipgi ant val
diško darbo, merginos gaunan
čios po 10c. į valandą ir net 
po $2 ir $3 į savaitę už 52 
valandas.

O ką, jūs manote, Groen’as 
pasiūlė pagerinimui padėties?

Ogi balsuoti už Rooseveltą, 
po kurio administracija tole
ruojamas toks išnaudojimas ir 
siunčiama policija ir milicija 
triuškinti streikus ten, kur 
žmonės sukyla prieš tokį iš
naudojimą. Apie Farmerių- 
Darbo Partiją jis nei girdėt ‘ 
nenori.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j 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.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

m
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PITTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS Wilkes-Barre, Pa.
Gegužes Pirmos Minėjimas

Gegužės 1 West Parke įvy
ko bendro komiteto surengtas 
gegužės Pirmos minėjimas. 
Kalbėjo keletas atstovų nuo 
įvairių organizacijų. Svar
biausią prakalbą pasakė d. 
Sparks, Komunistų Partijos 
vietinio distrikto organizato
rius. Parduota nemažai litera
tūros, taipgi surinkta gerai au
kų. Parodos nebuvo, nes prie 
jos nebuvo rengtasi.

Lietuvių Draugijų Sąryšis 
turėjo gegužines prakalbas 
geg. 3, Mokslo Draugijos sve
tainėj. Kadangi diena pasi
taikė graži ir buvo vienas iš
važiavimas—piknikas, todėl 
klausytojų neskaitlingai susi
rinko. Kalbėjo S. Bakanas ir 
J. Gasiūnas apie Gegužės Pir
mos svarbą ir Lietuvių Kon
gresą. Abu kalbėtojai džiaugs
mingai pažymėjo, kad šiemet 
daugelyj vietų jau bendrai 
minima ta tarptautinė šventė 
ir kad visur prigyja bendras 
frontas.
Studentų Streikai Prieš Karą 

ir Fašizmą

Bal. 22 Pittsburgho apielin- 
kės mokyklų lankytojai dau
gelyj vietų buvo paskelbę vie
nos dienos streiką, atsuktą 
prieš karą - ir fašizmą. Buvo 
sušaukta dideli masiniai mitin
gai, kuriuose patys studentai 
ir kai kur mokytojai kalbėjo 
aiškindami karo ir fašizmo ža
lingumą ir kvietė visus kovoti 
prieš tą didelį pavojų.

Jaunųjų Komunistų Lyga 
aktyviai streike dalyvavo. Iš
leido nemažai lapelių. Jos 
kalbėtojai ir veikėjai darbavo
si tarpe studentų. Kapitalisti
nei spaudai, ypatingai fašisti
niam Sun-Telegraph, baisiai 
nepatiko tokia studentų akci
ja. Bet darbo žmonėms labai 
naudinga.

Nuo Vandens Nukentėję 
Netylės

Kapitalistinė spauda jau 
nieko neberašo apie tvano nu
kentėjusius. Vien tik pasiten
kina raminimu, kad greitu lai
ku bus pravestas vandens kon
trolės planas. Taipgi daug ra
šo, kad tasai tvanas atnešąs 
“gerlaikį”, pasidarą daugiau 
darbų, išsiparduodą daugiau 
tavorų. Vadinasi, turtingieji 
viskuo pasitenkinę.

Bet kaip su biednuomene, 
nuo tvano nukentėjusia? Pa
dėtis sunki. Tarp jų bruzdė
jimas todėl eina. Įvairus ko
mitetai laiko posėdžius, šau
kia masinius mitingus. Išdirb
ta planai tuojaus pasiųsti pla
čią delegaciją į Ilarrisburgą 
ir taipgi į Washingtona, kad 
aukštesniems valdininkams vi
są padėtį perstačius ir sykiu 
pareikalavus pilno atlyginimo. 
Kongresan jau įneštas tam tik
ras bilius. Įnešėjas kongres- 
manas Matthew Dunn. Turi
me darbuotis parėmimui to bi- 
liaus.
Duonkepiai ir Plieno Darbinin

kai Organizuojasi

Haller Baking Co., kepy
klos darbininkai paskelbė 
streiką reikalaudami tuojaus 
pripažinti jų uniją. Pittsburg-

amžiaus sūnus George, gyven
anti 2016 Chateau St., N. S. 
Pittsburgh, mirė sykiu šv. Jo
no ligoninėj. Buvo kaimynų 
surasti pusgyviai, nuo gazo 
pritroškę supuvusiuose kamba
riuose. Nuvežti ligoninėn mi
rė.

Daktaras pripažino, kad jie
du neturėjo burnoj maisto per 
daugelį dienų. Baisiai abu 
sudžiūvę, baisiai skurdžiai gy
veno. Senutė mirdama išsita
rė esant našlė civilio karo ve
terano ir gavusi po $40 į mė
nesį pensijos. Iš tos pensi
jos dviese niekaip negalėdavę 
pramist, o dabar ir tos pilnai 
negavusi. Priversti buvę ba
dauti.

Badaujanti Mergina Bandė 
Prisigirdyt

Tula Mary Lou Wallace, 18 
metų mergina, bandė nušokti 
į upę nuo Liberty tilto, augš- 
čiausio tilto Pittsburgho. Po- 
licistas ją laiku suturėjo, to
dėl ir išliko gyva.

Klausinėjama, jinai pasisa
kė pėsčia atėjusi iš Gastonia, 
N. Carolina. Tai dariusi jieš- 
kodama darbo, bet niekur ne
galinti gaut. Likę pas ją tik 
11 centų, nei draugų, nei nie
ko. Nemaniusi eiti Pittsburg- 
han, bet netikėtai čia atsira
dusi.

Tokių žmonių gana daug. 
Reikia todėl daugiau veikti, 
kad iškovojus bedarbių ap- 
drauda. v

Aplankykim Sergančius

Draugė Emma Slickienė ga
na rimtai susirgusi. Randasi 
savo namuose, 3121 Elroy 
Ave., Brantwood, Pa. Būtų 
gerai, kad draugai ir draugės 
tankiau ją aplankytų. Linkiu 
jai greito pasveikimo.

Draugas A. Kasputis vis dar 
tebėra Allegheny ligoninėj. 
Koja sucementuota, tai nega
li vaikščioti—ratukuose važi
nėja. Būtų gerai, kad drau
gai tankiau jį aplankytų.

Konferencija Nebetoli

Lietuvių draugijų konferen
cija geresniam prisiruošimui 
prie Lietuvių Kongreso, bus 
geg. 17, nedėlioj, LMD. name, 
142 Orr St. Pradžia 1 vai. po 
pietų.

Daugelis draugijų jau išrin
ko delegatus, bet yra tokių, 
kurios dar neišrinko. Kviečia
mos todėl tuo klausimu gana 
rimtai susirūpinti. Jeigu ku
rios draugijos nespėtų išrink
ti delegatų, tai gali valdybos 
dalyvauti.
APLA 2 Kuopa Taisosi Savo 

Kliubą

Gana prieinama kaina APL 
A. 2 kuopa apsipirko net tris 
prie vietos namus. Kuomet 
tvanas užėjo, tai ir tie namai 
buvo kiek apžaloti. Tai da
bar karpenderiai, plumcriai ir 
kiti darbininkai visu smarku
mu dirba, kad visus namus iš-1 
remontavus ir gražiais pada
rius.

Geg. 2 teko namai apžiūrė
ti. » Kuomet bus sutaisyti, tai 
atrodys visai puikiai. Kuopos 
pirmininkas J. Mažeikis ir ižd. 
Kvedaras viską aprodinėjo. 
Sako, apart gyvenamų kamba-

Kaip jau Wilkes-Barre ir 
apielinkės draugams buvo 
pranešta per spaudą, vietos 
lietuvių frakcija nutarė turėt 
parengimėlį — vakarienę su 
įvairia programa, kuri įvyks 
17-tą dieną gegužės. Šią va
karienę turėtų kaip geriausiai 
galint remt visi frakcijos 
draugai ir visi simpatikai, nes 
ši vakarienė rengiama labai 
svarbiam tikslui.

Visiems teko skaityt mūsų 
spaudoj, kad bus lietuvių 
komunistų frakcijų suvažiavi
mas šią vasarą. Todėl, drau
ges ir draugai, mūsų visų 
pareiga pasidarbuot, kad tu
rėtum geras pasekmes iš šio 
parengimo, kad galėtum su
kelt ištekliaus pasiuntimui 
reikalingo skaičiaus delegatų 
iš šios apielinkės.

Draugai, pasidarbuok i m ir 
patys skaitlingai daly vau kim 
is visus savo draugus bei 
drauges pakvieskim į šią va
karienę.

Vakarienė .bus viena iš ge
riausių. Kaina visiems priei
nama. Tikietų galima gaut 
pas visus frakcijos narius ir 
simpatikus. Vakarienė atsi
bus visiems gerai žinomoj vie
toj, Darbininkų Centre. Durys 
bus atdaros nuo antros valau-

dos. Vakarienė prasidės apie 
7 valandą. Čia galėsim rast 
visus sAvo pažįstamus ir 
draugus. Kviečiam visus.

Rengėjai.

JUOZAS GEGZNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užčjimas Grupėms

412 W. Susquehanna Av.
Philadelphia, Pa.

' ji. - / - . ===“
j Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison G-1693

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abclno 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- į 
lės, Plaučių,. Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

1st. virš
25 metai

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avie, ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

MČS KALBAMi LIETUVIŠKAI.

Dr. L ZINS

Radio Laisve
Ką Radio Laisvė reiškia? 

Reiškia, sėdi laisvai ir klausaisi 
radio iš kur nori. Bet reikia 
apsirūpinti geru radiju. “Lais
vės” 25 m. sukaktuvių proga, 
25% ir radijai ir visi kiti mu
zikos įrankiai pigesni, kaip pi- 
janinės armonikos, smuikos, gi
taros. Rekordai žemiau by ko
kios kainos: nuo 7 už $1 iki 
$1.25. Kiekvienas skaitytojas, 
paminėjęs šį skelbimą, gaus pa
veiksle matomą modernišką

šių metų radio už $49.95.

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., kainp. Broadway
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT J-ine

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Petras Prasauskas
Budvoniu 

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
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NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

t

ho Centralinė Darbo Unija re
mia streiką. Taipgi ir kitose 
kepyklose, kur dar nėra uni
jos, darbininkai kalba apie su- 
siorganizavimą į uniją.

Crucible Steel Co., kuri ran
dasi ant Reedsdale St., darbi
ninkai organizuojasi į plieno 
darbininkų uniją. Jau turi sa
vo lokalą ir gavo iš centro čar- 
terį. - Greitu laiku manoma vi
sus suorganizuoti į uniją, čia 
nemažai dirba lietuvių, todėl 
ir jie kviečiami tuojaus dėtis 
į uniją. Tik organizuoti tegal 
apginti savo teises.

Badaujanti Nutroško Gazu

rių, bus ir kliubui gražus erd
vingas kamarys. Linkėju ge
riausio pasisekimo.

Reporteris.

Ethiopai Atmušė Franci jos 
Kareivius

Mrs. Anna Raney, 86 metų 
amžiaus senutė, ir jos 56 metų

MtŠflNHMHMMl

Djibuti, geg. 7.—Po susi
kirtimo su ethiopų partiza
nais už 10 mylių nuo Addis 
Ababos, liko priversta atgal 
pasitraukti Franci jos karių 
būrys, maršavęs į Ethiopi- 
jos sostinę.—Dabar visos 
kapitalistines telegramos 
vadina partizanus kovoto
jus tik “banditais, plėši
kais.”

Nupigintų radijų galite gau
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
gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtumėtės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 
Grand St., arti Lorimer St.; 
Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambrozaitis.

$1.00
. £>0c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę, 

ANTI-PA1NOL, išlaukinis vaistas nuo 
įvairių skausmų ir Reumatizmo . ..

EC'ZOINT, gydanti mostis..................
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos

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

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

ir nemigęs.....................................................

$1.00
. 50c

25c

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.

WS, M:

PASIDABINKITE SAVO PLAUKUS

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

Puslapis Penktas.

Padarome nauįovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Tą naujo mokslo patarnavimą 

Modern Beauty

Prastas plaukų garbiniavimas vietoj pagražinti pa
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad nepadabintų prastu senovišku būdu dary
dami ir neturėdami moderniško mokslo supratimo.

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

galite gauti

Parlor
354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J;
GEORGE STASIUKAITIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-0570

TV

SOUTH BOSTON, MASS."

ŠTAI K4 JUMS SIŪLO A. J. KUPSTIS
Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

6 šeimynų stuba ant West Third 
Street, viskas beveik naujai .Įtai
syta, pilnai išrendavota, rendy 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. lengvom išlygbta.

Ant East Seventh Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garine šiluma, maudy
nės, 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 niados 
įtaisymais, garine šiluma, ąžuoli
niai fliorai, naujas pečius, balta 
sinka, naujai apkaltas iš lauki’ 'su 
šilingais, naujas stogas, didelis 
y ardas. Prekė $3,700.

I

į

I
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Telefonuokite South Boston 9423, arba kreipkitės pas: •••♦

A T 332 BroauWŠy
* JI | Li o So. Boston, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

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

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

Šokiai būna žemutinej svetainėj. Svetainė yra parengta kaipo ka
baretas. Kas tik ateina, tai būna pilnai patenkintas. Tad visi jaunuo
liai stokite į kliubą, turėsite gerą progą pasilinksminti ir naudą iš 
organizacijos. Į šokius įsileidžiama tik nariai.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS v
L. T. P. Kliubas turi dabar specialį naujų narių gavimui vajų. 

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 pasinaudokį- 
te šia proga. Vajus bus tik geguęės mėnesį. Kliubas turi kelis sky-\ 
rius kaip pomirtinės taip ir pašalpos. Kiekvienas gali įstoti ant vie
no ar dviejų skyrių. Mokestį moka po 50c. nuo skyriaus. I. Sky- ’ 
rius $150.00 pomirtinės ir $6.00 savaitinės pašalpos; II Skyritis, / 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos. n /.

L.T.P. Kliubo Valdyba: Pirm. P. Zaleckas; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesulis; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila) M

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

UŽSISAK ____
Draugijos bei orgapizacijos, kurios turėsite vasarinius pa

 

rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivėlinkite užsisa- 

 

kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki-, S

TE ALŲ DABAR -
4

detuviai, 
rašykite 
platesnių

▼V MO

nančiai patarnaus.

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

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

Prašome įsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

Brockert s Ale Distributing Co.
851 Washington Street, Dedham, Mass.
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Susitverė Komitetas, Kuris Pagelbės 
Sušaukti Lietuvių Kongresą Clevelande

greičiau išlyginus. Kol kas tik 
24 ir 29 kuopos iš savo iždų 
paskyrė po kelis dolerius į lė
šų fondą, 
tų kuopų

Laukiame ir nuo ki
tokio pat atsilie-

CLEVELAND, Ohio.—Ba
landžio 20 dieną, Lubek sve
tainėj, įvyko CIevelando lietu- 
vių susirinkimas. S. K. Mažen
skas, atidarydamas susirinki
mą, pažymėjo jo tikslą.

šiame susirinkime dalyvavo 
keletas žmonių iš tautiečių 
pu$ės, L.D.D. narių, komunis
tų ir atstovas nuo laikraščio 
“Naujienų” ir “Keleivio”.

Ro trumpam apkalbėjimui, 
befljdrai susitarta užgirti Ame
rikos ‘lietuvių šaukiamą kon- 
gr?Są, kuris įvyks birželio 20 
ir dienomis, del demokra
tijos iškovojimo Lietuvoj.

Susirinkimas išrinko Komi
tetą, .kuris rūpinsis įtraukti ir 
kit$s lietuvių organizacijas 
dek, prirengimo šio Kongreso.

CIevelando komitetas sku
biai ruošiasi prie Kongreso, 
jaw—turi nusamdęs vietą, tai 
Grdiną svetainę, 6025 St. 
Clair" Ave., kur delegatai su
siries į kongresą.

Ttfip pat komitetas parū- 
pinĮTkambarius delegatam, at
vyktiems į kongresą.

Draugės ir draugai, prieš 
mus stovi sunkokas darbas iki 
kongreso laiko visai nedaug li
ko, prisirengimo darbo visai 
mažai esam atlikę. Todėl vi
sos draugijos ir jaunuolių, or
ganizacijos, bendrai privalo 
veikti, kad šaukiamas kongre
sas del pagelbėjimo Lietuvos 
žmonėms išsikovoti demokrati
nių teisių, būtų pasekmingas.

Draugijos ir • organizacijos 
būtinai turi išrinkti delegatus 
į kongresą; taip pat atsiųski
te savo delegatus ir j praplės
tą komiteto susirinkimą, kuris 
įvyksta gegužės 4 dieną Lu
bok svetainėje, 930 E. 79th 
St., 8 vai. vakare. Į šį susirin
kimą kviečiame atsilankyti pa
vienius veikėjus ir draugijų 
komitetus.

Kitų miestų komitetai ir de
legatai, norėdami susisiekti su 
Cleveland© komitetu, rašykite 
CIevelando komiteto pirminin
kui : S. K. Maženskas, 722 E.
127th St., Cleveland, Ohio.

A. P. L A. REIKALAI
APhA Centro Komiteto Tri- 
mėnesinio Posėdžio Protokolas

Ę&sėdis įvyko Centro rašti- 
nėj;i?al. 19, 1936. Visi C. Kom. 
nariai dalyvavo. Centro pirmi
ninkas posėdį atidarė kaip 10 
vai. ryte.

Centro iždo globėjai peržiū
rėjo trijų mėnesių įplaukas ir 
išlaidas. Tuo pačiu sykiu at
likta visoki išmokėjimai.

Pereito trimėnesinio posė
džio protokolas perskaitytas ir 
priimtas su pora mažų pątai- 

| symų. •
Centro Komiteto nariai iš

davė raportą iš savo veikimo. 
Visi atlikę jiems pavestas par
eigas. Sekretorius raportavo, 
kad per tris mėnesius gauta 

'A 38 nauji nariai; Valuation ra- Į 
portas rodo 108.30 nuošimčių 

t užtikrintos nariams apsaugos 
\ (liabilities) ; bonai padėti į 

iFedėral Reserve banką. Iždo 
globėjai raportavo, kad per 
sausį vasarį ir kovą įplaukų 
buvo 4,186.33, išlaidų 2,852.61. 
Dabar visas APLA turtas— 
$36,595.85. Raportai priimti.

Pašelpų ir pomirtinių svars- 
Nutarta patenkint 7-tos 

Lapeikos prašymas
pašelpą; nutarta pa-i 

12 kuopos narių Ado- 
prašymas išmokėt pa- 
nutarta išmokėt pomir- 

kp. nario Namovich 
t, kaip bus sudaryta 

dokumentai.
3 ir 7 kuopų rezo- 

bonų, kaucijų ir kitais 
Nutarta duoti tais 

paaiškinimas. Nu- 
sutvarkytas kaucijų po- 

perduoti C. pirminin- 
o mortgečių popie- 

iždininkas turi laikyti.
atsikreipti į visas 

delei narinių mokes
čių, kurios Centre 
gė, kad kuopos nu- 

skaičių tokių knygu- 
siųstų Centran. 

prašomos į tai at- 
tuojau reikalingą aty- 
aus siųsti joms nerei- 

knygutes.
International Wor- 

laiškas vienybės 
Nutarta duot atsa- 

, kad APLA vienijasi su

tas J. Gasiūnas.
A. švežtauskas raportavo, 

kad Wilmerdingo Sūnų Drau
gija baigia vienytis su APLA. 
Raportas užgirtas, su džiaugs
mu ir pageidavimu, kad dau
giau tokių draugijų dėtųsi 
prie APLA.

Posėdis uždaryta 4 vai. po 
pietų.

pimo.
J. Gasiunas,

Centro Sekretorius.

Worcester, Mass

Landūnui Siūlo Atsimesti
Nuo Hearsto Patarnavimų

WASHINGTON, geg. 6. 
— Vadai kampanijos už 
Kansas g u b e r n a toriaus 
Landono nominavimą į ša
lies prezidentus galvoja, gal 
geriau būtų jam atsimesti 
nuo Hearsto, atviro fašisto. 
Landon irgi fašistuoja, bet 
ne taip nachališkai, kaip

geltonųjų laikraščių leidė
jas Hearstas.

Landono draugai spėja, 
kad jis dabar prakišo “pa
sirinkimo” nominacijas Ca
lif orni jo j daugiausia todėl, 
kad yra susirišęs su Hears- 
tu. <

COLUMBUS, Ohio, geg.
6. — Methodistų episkopalų

bažnyčios visuotinai konfe
rencijai įteikta sumanymas 
reikalaut, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas išleistų 
įstatymų, užginantį gimdy
mo kontrolę. Sumanymą, 
įnešė eilė tos bažnyčios dva
siškių ir methodistų kolegi
jų profesorių. Reikalauja,

kad būtų duota gydytojams 
ir ligoninėms teisė teikti 
žmonėms patarimus ir vais- *
tus apsisaugojimui nuo *
gimdymo nepageidaujamų 
kūdikių.

nano

reikalais.
Jausima.»*»

Sėkmingas APLA 25 Metų 
Jubilėjus

Bal. 26 įvyko labai sėkmin
gas jubilėjinis parengimas. 
Kadangi dovanų tikietų nema
žai išparduota ir parengime 
publikos daug dalyvavo, tai 
numatoma pelno netoli dviejų 
šimtų dolerių. Ačiū visoms 
kuopoms ir visiems draugams 
bei draugėms, kurie kuo tik 
nors prisidėjo prie šio sėkmin
go parengimo.

Dovanos teko sekamiems: 
Pirma dovana radio arba $15 
teko Leo Robins, 130 E. 2nd 
St., Shamokin, Pa.; antra do
vana $10 — Tom Dammilko, 
999 Allsydale St., Akron, O.; 
trečia dovan $3 vertės knygų 
—L. Vaikutis, 3408 Belden 
Ave., Youngstown, Ohio. Do
vanos tuojaus bus pasiųsta lai
mėjusiems, kaip tik su jais bus 
susisiekta. Tai gražios dova
nos.

Tuo jubilėjus nebaigiama. 
Turime daugiau darbuotis ga
vimui naujų narių, kol numa
žintas pusiau įstojimas. Kuo
pos turėtų irgi rengti apvaikš- 
čiojimus ir skirti kiek nors lė
šų fondui, kad nedateklių

Iš ALDLD 11 Kuopos Susirin
kimo, Įvykusio 26 Balandžio

šiame susirinkime likos pri
imtas vienas naujas narys. Mi
nėjimui 20 m. ALDLD jubilė- 
jaus, 155 ir 11 ALDLD kuo
pos surengė bankietą. Pasek
mės buvo geros—dar ir pelno 
liko $29.06. Pelnais pasidalin
ta perpus.

Priimta delegatai nuo Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo 13 kuopos. Delegatai už
kvietė, kad mes visi dalyvau
tume TDA 13 kuopos susirin
kime. Vienbalsiai nutarta da
lyvauti, bet TDA susirinkime 
pasirodė tik keli. Draugai, tė- 
mykim, kada kitas TDA 13 
kuopos susirinkimas įvyks ir 
visi dalyvaukim. Drg. J. J. 
Bakšys išdavė puikų raportą 
iš “Laisvės” šėrininkų suva
žiavimo ir iš korespondentų 
suvažiavimo. K o r espondentų 
suvažiavimo raportą išklau
sius, buvo diskusijos, kas ra
šyti ir ant vietos išrinkta 3 
korespondentai, rašymui skir
tingais klausimais. “Laisvės” 
suvažiavimo raporte drg. Bak
šys pranešė, kad Matuiza 
daug lermo sukėlė, būk “Lais
vė” jį nuskriaudus ir nepa
siuntė jo pinigus į SSRS, nors 
suvažiavime buvo parodytos 
kvitos už tuos pasiųstus pini
gus. šis susirinkimas nutarė, 
kad korespondentas parašytų 
“Laisvei”, kad nufotografuotų, 

atspausdintų 
uždarius tas

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OKp 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

Prielankus Patarnavimas 
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

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.

<po<x>oo<>ooo<>o<><x>o<x^^

dinų

Nutarta pirkt dar du U. S. 
vings Bonds po $1,000 ir ve
il daugiau pirkti, jeigu tik 
liras tam nuliekamų pinigų. 
Nutarta užgirti Lietuvių 
mgresą kovai prieš fašizmą 
Jtuvoj ir už demokratines 
sės. Į lokalinę konferenci- 
išrinkta delegatu A. žvirb- 

, kongresan delegatu išrink-!

ŽOLYNU ARBATA

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, 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
O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

P.

ALDLD

tas kvitas ir 
dienraštyje, kad 
neteisybes.

Nutarta, kad
kuopos vajus tęsis per visą 
gegužės mėnesį—kas įsirašys 
per šį mėnesį, tam nereikės 
įstojimo mokėti. Išrinkta 2 de
legatai į konferenciją organi
zavimui Farmerių-Darbo Par
tijos, ir 3 delegatai į konfe
renciją, kur bus renkami dele
gatai į Amerikos Lietuvių 
Kongresą.

Konferencijoj, p r i s i r e n- 
gimui prie Pirmos Gegužės 
minėjimo, ALDLD 11 kuopos 
delegatai apsiėmė išplatinti 50 
kopijų “Sunday Worker.”

Šis susirinkimas nutarė iš 
kasos paaukoti $5.00 pasvei
kinimui dienraščio “Vilnies” 
suvažiavimą ir išrinko drau
gus J. šalaviejų ir J. J. Bak
šį parinkimui daugiau aukų 
nuo mūsų draugų ir rėmėjų, 
sveikinimui “Vilnies.”

ALDLD 11 Kuopos koresp.
J. M. Lukas.

Rengkite ||| MED D A D 1/C Kur “Laisvė” 
Piknikus ULIVIl.II lAHM 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, degtinėm ir visokiais vynais.

Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.
Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.

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

PAINTERS 
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

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.

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

mu Over Globe Shoes
J...............

Ji Atsiekė Augštų Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite
Vaizbaženklį

Pasisekimas OVER GLOBE čeverykų išdirbė- 
jų 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 čeverykų 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 dirbtu ves; Rašykite vardu ir antrašu:

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.

Dm
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SARGAI
.... D. M. ŠOLOMSKAS.....

(Tąsa)
Bet visi tie balsai praeidavo pro rau

donarmiečio atydą. Kažin kokiu instink
tu jo klausa buvo nukreipta į riešutyną. 
Ir štai iš ciclo choro visokių garsų jis 
išgirdo svetimą balsą iš riešutinių krū
mų. . . .

Žurkinas pritūpė, atsiklaupė ir pradėjo 
šliaužti. Žemai, prie pat žemės, viešpa
tavo didelė tyla. Bet kovotoją tas tik 
džiugino. Jis atsargiai artinosi kelmas 
nuo kelmo, krūmas nuo krūmo.

Pasiklausė. Ten vėl tyla, tyla, bet ir 
vėl pasigirdo svetimas judėsis. Ir žaibo 
greitumu atėjo mintis: į kairę yra sausa 
žolė ir šakų, jokis kvailys ten nelys ir ne
laužys jas, į dešinę—drėgnuma, ten jis ir 
eis.

Raudonarmietis pasuko į dešinę.
Sugabus šnipas, daug patyręs, kaip ko

kia gyvatė šliaužė krūmais. Jo žandai 
buvo šlapi nuo rasos. Jis nusprendė, kad 
pavojingiausia vieta jau praeita ir atsi
stojo. Toje minutėje negarsus, bet įsa
kantis balsas, kaip griausmas, paraly- 
žavo jį:

—Gulk, gyvate!
Ir aštrus, kaip gėlus, durtuvas įrėmė 

jam į nugarą. Sukutenęs šnipui delną, 
išsmuko iš rankos užtaisytas revolveris. 
Prieš jo akis sukosi raudoni ratai.

Žurkinas užmynė revolverį ir durtuvu 
toliau atstūmė šnipą. Tuom kartu iš kai
rės pasigirdo žingsniai. Žurkinas atsi
suko ir greitai nusiramino, nes tai buvo 
punkto komandierius. Negarsiai davė 
ženklą.

—Kas tokio?—klausė vadas.
—Priešas.
—Kur?
—Štai čia.
Komandierius užvedė elektrikinės lem

putės šviesą ant gulinčio šnipo. Durtuvo 
smaigas vėl palietė jo nugarą ir įsakan
tis balsas:

—Na, kelkis, gražuoli, eisime!

Sugabus šnipas praslinko Sovietų sie
ną ir puolė gilyn. Pasidarė sujudimas, 
kilo šaudymai.

Laukuose buvo arimo laikas. Gyven
tojai išgirdo šaudymą. Visi sulaikė plū
gus. Duotas signalas iškinkinti arklius, 
kolchozninkai sėdo ant jų ir senu bude- 
niečių papročiu leidosi linkui miško.

Tą pasekė artojai ir kito sodžiaus, ku
ris buvo trys verstai atstu. Kolchoznin
kai apsupo ąžuolyną ir pradėjo ablavą. 
Seni barzdoti, jauni vyrai, vaikai ir mo
terys, kaip šukomis “šukavo” mišką. 
Juos visus apjungė klasinė neapykanta 
linkui niekšo, drįsusio pasikėsinti ant jų 
gyvenimo tvarkos.

Užtiktas šnipas drąsiai gynėsi, šaudė, 
metė granatas, bet buvo suimtas.

Lai pabando bent kokis niekšas pereiti 
pasienio kolchozninkų sritį. Jį tuojaus 
sulaikys kolcohzninkai ir atydžiai patik
rins jo dokumentus.

Šimtai atsitikimų buvo, kada kolchoz
ninkai grupėmis ir pavieniais yra sulai
kę visokius neprašytus “svečius,” prade
dant kontrabandistais ir baigiant stam
biais šnipais. Dideliu draugavimu ir vie
nu klasiniu supratimu kietai yra susiri
šę pasienio raudonarmiečiai su Sovietų 
šalies gyventojais, miestelių ir ypatingai 
kolchozninkais.

—Apsauga Sovietų Sąjungos rubežių 
—visų bendras darbas! Juk savo saugo- 
jame, o ne svetimo,—paaiškino Jonas 
Ovčarukas, kolchozninkas iš miestelio 
Kaseniev, patsai vienas sulaikęs penkis 
šnipus.—Čia ir galvoti daug nereikia. 
Kokis gi šeimininkas įleis vagį į savo na
mus!—baigė jis.

• . - IV
Raudonų Sargų Draugai

Raudonarmiečiams, ypatingai sienų 
sargams, suteikia didelę pagelbą lavinti, 
šunes. ' į

—Kas eina?—sušuko naktį prieš Pir- į 
mą Gegužės raudonarmietis Usačovas. į 
Jam pagelbėjo žolėje, sausoje, surasti! 
šnipą šuo. Į paklausimą sekė ne atsa-ffi 
kymas, bet ginklo su tauškėjimas. Kitas* 
įsakymas buvo: “Rankas augštyn!”

Išlindo neaugštas žmogus balų batais 
apsiavęs.

—Iš kur?
—Iš užsienio.

—Nuleisk rankas ir gulk kniūpsčias!
Taip kalbasi raudonarmiečiai su to

kiais “svečiais,” kurių ypatingai daug 
lenda į Sovietų žemę prieš Pirmąją Ge
gužės, Proletarinės Revoliucijos minėji
mą ir kitas šventes.

—Nebėgsiu, tik šunim neužleisk,—bu
vo šnipo prašymas.

Apie šunis, ištikimus raudonarmiečių 
draugus, daug galima papasakoti. Drau
gas Gorkovas, vienas iš sugabiausių pa
sienio sargų vadų apie šunis veik poe
mas sudarė. Jį patį kartą šuo vedė ke
lias valandas paskui įsigavėlį per di
džiausias balas. Vietomis iki kaklo bri
do per vandenį, kitur reikėjo plaukti, o 
jis buvo lediniai šaltas. Gorkovas ne
pasiliko nuo šunies. Vietomis jam atro
dė, kad jis prasmegs į gelmes, tik bur
bulai iškils virš jo galvos. Bet kur per
ėjo šnipas, ten perėjo ištikimas sargo 
šuo ir pasienio sargas. Šnipas buvo su
gautas.

Ne kartą šunės surado šnipus me
džiuose. Daug jie padeda didelėj nak
ties tamsoje.

—Tai atsitiko visai nesenai, tik kelios 
dienos prieš išvažiavimą Maskvon, — sa
ko N. Steponenko.—Antrą valandą naktį 
sargai einant pasieniu pastebėjo ant snie
go klonyje žmogaus pėdas. Bet nuolati
nis snigimas ant tiek jas pridengė, kad 
vietomis nebuvo galima įžiūrėti.

Kovotojai pašaukė mane. Už 12 mi
nučių buvau ten. Nužėrus naują snie
gą, įsižiūrėjome į pėdas. Žingsniai buvo 
dideli, skubūs. Nebuvo jokios abejonės, 
kad žmogaus bėgta. Pėdos rodė, kad jo 
nueita ten, kur yra svarbus kelias.

Pastačiau sargus, o patsai su d. Guse- 
revu ir šunim “Čita” leidomės pirmyn. 
“Čita” vedė mus sliedu, ant kurio nesi
matė pėdų. Priešo daryta daug lankų, 
kraipytasi, suktasi aplinkui namus. Pa
galinus “Čita” atvedė mus prie nedidelio 
tvarto. Jo šiaudiniame stoge buvo sky
lė. Numušėme spintą, atidarėme duris 
ir elektros lempomis apšvietėme vidų. 
Buvo daug šieno, bet niekur nesimatė 
žmogaus.

“Čita” puolė prie vienos šieno krūvos. 
Mes pradėjome kasti ir ištraukėme žmo
gų. Tai jau buvo dvyliktas “svečias” 
mano sulaikytas bėgyje trijų metų.

—Geriausias mano draugas “Solovci”, 
—sako F. Michailovas. — Taip vadina 
vokiškos veislės šunį, kuris man pavestas 
prižiūrėti. Kada aš 1932 metais atvy
kau į sargybos punktą, tat privedė prie 
manęs nedideli šunį ir tarė:

—Štai tau, Michailove, pagelbininkas. 
Saugok jį. .

Ilgai lavinau “Solo ve jų”, mokinau jį 
suprasti mane be žodžių, atlikti žygius 
pagal mano mažiausį ženklą. Ir reikia 
pasakyti, kad mokinimas davė savo vai
sius. Šuo gerai pažįsta, atskiria mano 
žingsnius, supranta, kas reikia daryti 
kiekviename įvykyje.

Su šio šuns pagelba aš sulaikiau, vie- 
nuoliką prasikaltėlių.

Praeitą metą, vieną labai tamsią naktį 
mes su “Soloveju” ėjome per mišką. 
Ėjome išlengvo, nes vietomis užeidavome 
nedideles, bet gilias balas. Pajutau, kaip 
“Solovei” įtempė dirželį. “Solovei” nu
leido galvą, pauostė ir pradėjo nerimaut. 
Loti jam tokiuose atsitikimuose neleisti
na, todėl jis tik nerimauja ir veržiasi 
pirmyn. Atkabinau dirželį, paleidau šu
nį ir bėgau paskui jį. Kokius du kilo
metrus padarėme. Štai, šuo sustojo. Per 
krūmus pamačiau bėgantį žmogų. Puo
liau prie jo ir sušukau: •

—Sustok!
Apsidairė ir leidosi iš visų jėgų bėgti. 

Siena netoli, šėtonas dar gali į aną pu
sę perbėgti. Tada įsakiau šuniui vytis 
ir patsai daviau kojoms laisvę. “Solovei” 
greitesnis už mane, pasivijo priešą, už
šoko ant pečių ir dantimis įsikabino.

Priešas sukaukė ir išsitraukė ilgą ašt
rų peilį. Bet gudrus šuo, tartum supra
tęs jo mintį, dantimis kietai sučiupo jį už 
rankos. Peilis išpuolė. Čia ir aš pribau- 
vau. Surišau ir pristačiau jį į sargybos 
punktą. Pąsirodė šnipas kaimyniškos 
valstybės.

(Bus daugiau)

Puslapis Septintas
.—j*. ■rfj.'MĮ., ,

Binghamton, N. Y
Gražiai apvaikščiojome 1 ge

gužės, viso pasaulio darbinin
kų šventę. • žmonių nedaug 
atsilankė pagal šio miesto gy
ventojų skaičių. Nežinia ko
dėl, ar permažai išgarsinta bu
vo, ar kokia kita priežastis. 
Bet programa buvo graži ir 
visiems patiko.

Pionierių grupė gražiai iš
pildė dalį programos. Ištikrų- 
jų yra kuo gėrėtis tais atei
ties žiedais. Helen žemitis 
gražiai ir gabiai pasakė eiles 
anglų kalboje. Tai gabi mer
gaitė. Jeigu lavinsis ir to
liau, bus tikra artiste. Taipgi 
labąi gražiai pasakė eiles Ol
ga Karčiauskaitė. Helen že
mitis ir C. Kirilis tikrai pui
kiai sulošė dialogą. Taipgi 
gražiai sudainavo visi 11; nors 
dar maži berniukai ir mergai
tės, bet gražiai išmokinti. 
Draugė žemitienė organizuo
ja juos į Pionierių grupelę, 
jau turi gabią mokytoją juosi 
toliau mokinti. Tėvai, kurio 
turite vaikučius, galite ir pra
šomi esate įrašyti juos į Pio
nierių grupelę.

Kitą dalį programos pildė 
biskį didesni jaunuoliai. In- 
drijūnaitė skambino pianu, o 
Barzdukas sugrojo smuiką. 
Tai labai gabūs jaunuoliai mu
zikos srityje. Geriausio pasi
sekimo jums, jaunuoliai. Di
delis dėkui priklauso jums ir 
tėveliams.

Vėliau dainavo Aušros du- 
beltavas kvartetas, po vado
vyste draugės H. Pagiegalie- 
nės. Taipgi d. S. Vaineikis 
sudainavo 3 dainas, vieną ru
sų kalboje, o kitas lietuvių. 
Jisai gavo daug aplodismen
tų už gražų balsą ir gražų 
dainavimą. Jąm pianu akom
panavo II. Žukaitė. Pirminin
kavo d. Maxjan. 
Guss.
Joriu
nemažai literatūros.

“L.” Korospondent.

jo būti Forescitietė, o ne Fo- 
restparkietė.

Gegužės 6-tos laidoj, kur 
“L.” K-tė rašo apie d. Mika- 
lojūnienės ir sūnaus ligą, pa
sakyta: Jų sūnus, kuris bu
vo žemių užgriūtas ir nuo to 
ilgai sirgo, jau irgi sveiksta. 
Turėjo būti: Jų sūnus jau ir
gi sveiksta. Virš minėta sa
kinio dalis įsibriovė sumaišius 
du dalyku,.už ką ne “L.” K-tė 
atsakominga.

Su pavardėmis labai sunku 
išvengti klaidų, kadangi kiek
viename mieste yra bent ke
lios viena kitai panašios. E- 
sant mažiausiam neaiškumui, 
įvyksta klaidos. Paprastuose 
žodžiuose rečiau praeina klai
dų del to, kad vienas žodis 
paaiškina kitą. Pavardes rei
kia rašyti kaip galint atsar
giausia ir aiškiausia. Red.

Moteris Sumušė Skridimo 
Rekordus Tarp Anglijos 

Ir Pietinės Afrikos
CAPE TOWN, Piet. Af

rika, geg. 7. — Anglų la
kūnė Amy Johnson Molliso- 
nienė čia atskrido iš Angli
jos per B paras, 6 valandas 
ir 26 minutes, padarydama 
6,400 mylių kelionės su ke
liais nusileidimais. Tuomi 
sumušė visus vyrų lėkimų 
rekordus tarp Anglijos ir 
Pietų Afrikos. Per 78 va
landas ir 26 minutes jinai 
iš viso temiegojo tik 6 va
landas.

Kalbėjo d.
Aukų surinkta 11 do

st! centais. Išplatinta

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

N. Y., dabar yra biznyj su j į

De Luxe Furniture Co., Inc.
Wholesale Furniture

115-12,1 LORIMER ST.
Brooklyn

Kam reikalinga namų ra- 
kandai-forničiai, tai kreipkitės 
augščiau 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

i Pius Macy, 115-121 Lorimer 
gardų ^k ei ką iš obuolių pagal Brooklyn, N. Y., arba tele-

i 8-0780. 
Aplaikę nuo jūsų laišką pri- 
būsim į namus pasikalbėt ra
kandų reikalu.

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

ATITAISAU KLAIDĄ

Aprašant Komunistų Parti
jos parengimą, "“Laisvėj,” ba
landžio 29, pasakyta: aukavo 
d. šimulienė gražų keiką. O 
turėjo būti: d. Šimoliūnienė, 
kuri užlaiko drabužių ir če- 
verykų krautuvę sykiu su d. 
M. žvirbliene, ant Clinton St.

Antra klaida, kur pasaky
ta: d. M. žvirblienė iškepė

d. Valikonienės receptą. Ture-1 fonuokite Evergreen
JO būti, pagal d. Valilioilie- nuo iūsn la
nes, kuri rašinėja į šeiminin
kių Skyrių patarimus valgių 
gaminimui. Atsiprašau drau
gių už padarytą klaidą.

Taipgi likosi nesuminėta d. 
M. Žemaitienė, kuri aukavo 
59c virš minėtai vakarienei, 
ir d. J. Karčiauskienė, auka
vusi 47c.

Vakarienėj Dalyvavusi.

Draugė F-tė praneša, kad 
“L.,” gegužės. 5-tos laidoj, ap
rašyme vikalo “Iš Meilės,” 
taipgi buvę klaidų. Ten pa
sakyta: visiems gerai ži lomi 
aktoriai Sliesoraitis ir žol./nas. 
O turėjo būti E.-Slicsoraitienė. 
Toliau pasakytą: Čekanaus
kas, labai geras teatrini įkas. 
O turėjo būti: Čekanauskai, 
vyras ir žmona, geri teatri
ninkai. Taipgi rašytoja turė-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(ŠALINSKAS)

Lietuvis G r abortus
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po Šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai veliaua’os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I., N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieką, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

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

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

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby Riven that License No. 
15 5537 lias been issued to the undcrsiRncd 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1137 
Washington Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kilias, to be consumed on the 
premises.
LINCOLN KOSHER DELICATESSEN, INC., 
1137 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10756 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 184 
Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prctniscs.

FRANK PFETZER
184 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS/; 
Mr. Joseph Jablowskys“ 

kaipo Representatorius 

DeSoto ir Plymouth Karę 
Tų gražiausios išvaizdoj, 
ir saugiausi kelyje—ekp-Vf 
nomiškiausių—pasitikimu 

automobilių. ^/c 
Šaukite jį šiandien parodytu.

Business phone—Brockton 945 I 
Residence. ” -—Brockton 6337 . 

HALL MOTORS, Inc. - 
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

'I

Telephone: EVergrcen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. St«Rg 2-0783 NOTARI'f
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC ■

Juozas Levanda J
(LEVAN BAUSK AS) |

GRABORIUS ? I
Patarnauju visiems be skirtu- ■ 
mo. I’arsamdau automobilius 4 

kiekvienam reikale. Kainos h 
žemos. U

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue "I

Brooklyn, N. Y. •*' '

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDĖLJOMIS
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 Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

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

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizaciją 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

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

Čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamos 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų riki 
gių, senvičiam duona, .balta duona, Caleh ir raisin duon^ 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cakę;; 
.Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers
ir jelly Piolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėm. Kg 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe-. 
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime., j 

informacijas delei svorio ir kainų.
Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y. y J



NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS ■ pasimcldei ir marš pas kun. 
Coughliną, skersai gatvę, iš 
ten vėl atgal. Ar ilgai varg
šai darbininkai dar duosis 
jiems mulkint? G. Albinas.

Iš Kalbų Brooklyno ir Apielinkės Bendro Fronto 
Konferencijoj

PRIMINIMAS

A m eri- 
gal ima 
organ i-

kad

~ (Tąsa)
Drg. Jamison sako, į 

kos Lietuvių Kongresą 
bus daugiau patrauk t
zacijų, negu šioj konferencijoj 
atstovaujama. Taip antai, 
Newarko šv. Jurgio Draugijoj 
dabar tetrūko tik trejeto bal
sų del ei atstovų pasiuntimo į 
šią konferenciją.

Drg. Burke nurodo,
sunkiau ’esą į tokį darbą 
įtraukt pašaipiuos draugijas, 
kurios vengia politikos. Bet 
jeigu į jas pasiunčiama tak
tiški žmonės pakviesti, tai bū
na pasekmių. Sako, tokiose 
draugijose nereikia kalbėt 
taip, lyg kokiose darbininkiš
kose politinėse organizacijose. 
Su tiksliu priėjimu štai ir iš 
pašalpinės Newarko draugijos 
Palangos Juzės yra išrinkti du 
delegatai, dalyvaują šioj kon
ferencijoj.

Drg. Klimas siūlo, kad dele
gatų siuntimo lėšos į Ameri
kos Lietuvių Kongresą būtų 
apmokėtos bendrai per visas 
tame dalyvaujančias kolonijos 
organizacijas.

. Drg. Buivydas, konferenci
jos pirmininkas, pataria, kad 
žmonės, kurie lankysis į orga
nizacijas, kviesdami į Kon
gresą, lanksčiai perstatytų tą 
reikalą); o Pastovaus Komite
to uždavinys—žiūrėt, kad vi
sos būtų tinkamai atlankytos. 
Tūli sako, kad pašalpinės 
draugijos apsitveria vien fi
nansiniu klausimu ir nenori 
girdėt apie politikos dalykus. 
Ne visai taip. Jose yra išgu
lėjusių priešų - politikierių. 
Jie tik demagogiškai pakiša 
finansini klausimą, idant pa
stot draugijai kelią dalyvaut 
naudinguose darbininkams po
litiniuose veiksmuose. Mes, to
dėl, turime mokėt žmoniškai 
prie narių prieit, nepaisant to
kių politikierių.

~ .. Drg. Jokubonis pataria, 
siunčiant kvietėjus į organiza
cijas, nesiųsti vien tik žino
mus kaipo komunistus bei so- 
ęiąlistus. Reikią sudaryt ben
drą kvietimo komitetą, į kurį

Motiną Dienos Mitingai 
Šiandien ir Rytoj

Williamsburge darbininkės 
minės motinų dieną šiandien, 
tai yra šeštadienį, 9 gegužės, 
mitingais už taiką. Jie bus 

z - laikomi atvirame ore sekamo
se vietose:

Grabam Avė. ir Moore St.

Tompkins Ave. ir Stockton 
St.-—-5 vai. po pietų.

, Havemeyer ir Grand St. Ex- 
r ansion—8 vai. vakare.

New Yorke motinų dienos 
minėjimo didelis masinis mi
tingas įvyks sekmadienį, 10 d. 
gegužės, 8 vai. vakaro, Hotel 
Delano, 108 W. 48th St. Vi
siem svarbu dalyvauti motinų 
dienos mitinguose už taiką.

Umjistai Universiteto 
Studentai Pikiete

sako, kad šitokiam

įeitų žmones ir iš artimos tai 
ar kitai draugijai sriovės. Jis 
taipgi perspėja perdaug nesi- 
garsint per spaudą savo lai
mėjimais, nes tatai dažnai 
būna signalas priešams susi- 
mobilizuoti ir mums pakenkti.

Vienas delegatas, rodos, d. 
Kind eras,
judėjimui galima narius sumo- 
bilizuot ir priverst jų virši- 
ninkus-politikierius pasiduot. 
Siūlo rezoliuciją, kad nebūtų 
vienos bei kitos partijos ban
dymo užvaldyti šį judėjimą.

Karpus kritikuoja skirtingų 
partijų vadus, kad jie pašaipi
ųjų draugijų narius “plėšę” 
vieni Į vieną pusę, kiti į ki
tą; todėl, girdi, draugijos ir 
apsitverę nuo jų “visų.”

Drg. D. M. Šolomskas ragi
na pasistengt ir nurodo gali
mybes įtraukt dar daugelį or
ganizacijų į dalyvavimą Ame
rikos Lietuvių Kongrese. Sy
kiu jis bara tuos, kurie tūlus 
nesusitarimus iš Brooklyno 
Laikinojo Komiteto buvo per
kėlę į spaudą. Sako, tuo bū
du, iš vienos pusės mes sten
giamės žmones suvienyti šiam 
darbui, o iš antros pusės, pa
tys vienybę ardome.

Drg. Skairius pareiškia, jog 
jam žinomose kolonijose nėra 
tokių pasidalinimų bei nusi
statymų prieš kairiuosius, kaip 
kad Jokubonis minėjo. Sako, 
yra ir pusiau-katalikiškų bei 
katalikiškų organizacijų, prie 
kurių mes galimo tiesioginiai 
orieti. Jeigu pačių tų organi
zacijų nariai neapsiimu į kon
ferencijas, suvažiavimus, tai 
dažniausia todėl, kad jie ne
pasitiki, ar galėsią pasakyt 
ten kalbas bei parvežt tinka
mus raportus savo draugijoms 
ar kuopoms.

Drg. Siurba, Brooklyno Lai
kinojo (dabar jau Pastovaus) 
Komiteto sekretorius, praneša 
apie delegatų nuvažiavimo 
prieinamus būdus į Amerikos 
Lietuvių Kongresą Clevelande.

Reporteris.

Rengimo komisija dar kartą 
nori priminti tiems, kurie no
ri dalyvauti D-ro šliupo priė
mimo vakarienėj ir išgirsti jo 
kalbą, kad apsirūpintų save 
bilietais, kurių galima gauti ir 
“Laisvės” redakcijoj. Vaka
rienė įvyks gegužės 17 dieną, 
nedėldienį, 6 vai. vakare, La
bor Lyceum svetainėj, Brook
lyne. Įžanga asmeniui $1.50. 
Bus ir muzikalė programa.

Rengėjai.

Šį Vakarą Matysimės 
Aido-Meno Koncerte

Gražusis Aido Choro ir Me
no Centro koncertas jau čia— 
įvyks šeštadienį, 9 d. gegužes, 
Liet. Am. Piliečių Kliube, 80 
Union Avė., Brooklyne. Kon
certas prasidės 7:30 vakaro, 
šokiai—9 valandą, prie G. Ka-

1W0 Šaukia Masinį Pikietą 
Prie Ohrbach Krautuvės

Int. Darb. Ordenas šaukia 
savo narius ir visus organizuo
tų darbininkų simpatikus su
sirinkti šeštadienį, 1 vai. die
ną, 39 Union Square. Iš čia 
sykiu eis į masinį pikietą prie 
Ohrbach krautuvės, kurios sa
vininkai nesenai pravarė iš 
darbo unijistus už veiklą uni
joj.

Krautuvės savininkai iška
bino didžiules iškabas ir 
skleidžia lapelius, aiškindami, 
būk ten neesą su darbininkais 
nesusipratimo, t i k pravarę 
“netinkamus.” ’

Bėgiu dviejų savaičių, tarp 
11 ir 25 balandžio, 539 auto
mobilistams atimta arba su
spenduota draiverių leidimai 
visoj New Yorko valstijoj, iš 
tų 111 atėmimų ir 192 suspen
davimai buvo New Yorko 
mieste ir priemiesčiuose.... New Yorko Universiteto

.studentai, Studentų Unijos na
if nai, pribuvo Anne Miller res-

taųrano, 8th St., darbininkams RmnUv/n N V 
padėti pikietuoti. Jiems pavy- MV. Dluvliijll, 11* 1 
ko palaikyti restauraną tuščiu.

V Studentai sudarė ratą prie 
restaurano durų ir 
Šuodami šaukė: 
remia darbininkus, 
jančius geresnio

greit mar- Paskutinis Užkvietimas. Pa- 
“Studentai matykit Ulbai Juokingą Vei- 

. reikalau-i kalą Amer,ka Petyje.” 
gyvenimo.”

Greta studentų ėjo po vieną 
streikierį.

kalą “Amerika Pirtyje.

Rytoj, sekmadienį, gegužės 
■ 10 d- turėsime perstatymą la-

Seminariją Studentai 
Irgi Prieš Karą

SUSIRINKIMAI

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” 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 įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

CENTRAL BROOKLYN
ALDLD 24 kp. susirinkimas atsi

bus pirmadienį, 11 d. gegužės, 8 vai. 
vakare, po No. 269 Front St. Visi 
nariai dalyvaukite laiku. ORG. j

New Yorke, tarp 5th ir 6th 
Aveniu 
delis ] 
išeina 
du šv. 
nyčia, 
seminarija. Labai daug že
mės užima, o tokioj vietoj, 
prie 5th Avė. Valdžiai už 
tokias tris įstaigas, supranta
ma, taksų nemoka.

Ten yra šimtai studentų- 
klierikų, kurie, pasirodo, ir 
žmogžudystės amato mokina
mi, o ne vien tik įkalbinėt 
žmonėms paklusnumą valdan
čiai klasei. Užbaigus klasę, 
mokiniai, kartą ar du į sa
vaitę, turi eiti gatvėmis, užsi
dėję ant pečių pagalius, neva 

. Ir tuos vargšus ge- 
|rai pagainioja, kartais ir po 
porą valandų.

Ten mokinių randasi ir iš 
New Jersey, ne vien tik iš 
New Yorko apielinkės. /

Važiuojant požeminiu trau
kiniu iš darbo į Hoboken, te
ko su vienu kiek pasikalbėt. 
Vaikinukas 19 
žiai nuaugęs, 
del eina į tą 
kė, “kad N.
mokyklos—seminarijos, 
vas nori, kad mokyčiausi ku
nigu.”

“O kaip pats manai apie tą 
amatą, ar mylėsi būt kuni
gu ? ” 

i

“Greičiau ne, nes jau dabar 
nesinori juo būt ir kitus ma
tyt. Mokytis sunku, visokių 
katekizmu ir daug dar kariš
ko muštro, kuris, mano many
mu, nereikalingas.”

“Ar išstojo! prieš karą ir 
fašimą 22 balandžio, kada 

studentų 
paradavo gatvėmis?”

“Taip, bet slapta. Tą dieną 
neatėjo į mokyklą arti pusės, 
apie 200 studentų. Supranta
ma, turėjom bėdos išsiteisint 
administracijai, bet nei vienas 
nesakė, kad jis demonstravo 
prieš karą ir fašimą, nes tuoj 
taptų išmestas iš mokyklos.”

Tai matote, kad ir iš trum
po pasikalbėjimo galima su
prast, kad ne viskas šventa. 
Nors lidas šventas ir moky
tojai šventi, tačiau mokinių, 
tarpe visokių ir ten yra. čia 
dirva gera YCL nariams ir 
abelnai klasiniai sąmoningam 
elementui.

i, ant 16 gatvės, yra di- 
mūro budinkas, kuris 
iki 15 gatvės, po var- 
Ksaviero katalikų baž- 
klioštorius ir 7 klasių 

Labai daug 
o tokioj 

Valdžiai

bunidi--- vdiaiiucj, prie v*. i\d- ueję ant
zakevičiaus Radio Orkestros., šautuvus.
Bilietas 35c.

metų, gan gra
užki ausus, ko- 
mokyklą, atsa- 
J. nėra tokios 

o tė-

B. L. ŠALINAITĖ 
Aido Choro ir jo Aidbalsių 

mokytoja

Vakaras, atrodo, bus nepa
prastai gražus ir smagus—Ai
do Choro koncertai visuomet 
būna gražūs.- Visa paslaptis 
tame, kad jie energingai mo
kinasi dainų. Jiems vyksta 
mokintis turint gabią mokyto-jdaugelis Amerikos 
ją-kompozitorę B. L. šalinaitę. 
šis didžiulis choras pildys da
lį programos savam koncerte, 
bus kuo grožėtis. Kas liečia• * •smagumą—su jaunimu visada 
smagu. Gi Aide yra virš 50 
gražaus, progresyvio jaunimo.

Visų pamylėti Aidbalsiai šį 
kartą pasirodys visame gražu
me. Jie dainuos visi kartu, 
taipgi solo, duetus, trio, kvar
tetus. Gird ėjusieji juos bent 
kartą, stengsis girdėti antrą. 
Aidbalsiams taip pat vadovau
ja B. L. šalinaitė.

Solo dainų mylėtojai šį kar
tą turi gatavą ausį išgirsti 
Praną Pakalniškį, Meno Cen
tro sekretorių, kuris, apart 
mokėjimo būti geru sekreto
rium, turi gražų balsą, bet su 
virš metus laiko buvo paslėpęs 
(tur būt meno deskoje), ne
dainavo.

Viską bendrai paėmus; svar
bu šį vakarą būti su aidiečiais 
ir kitais menininkais. Malonu 
bus išgirsti. Svarbu paremti.

Būsiu.

bai juokingos komedijos “A- 
merika Pirtyje.” šios kome
dijos perstatytojais bus Wil- 
liamsburgo menininkų grupė, 
po komanda J. Juškos. Visi, 
kurie norite smagiai pasijuok
ti, ateikite. Po perstatymui 
bus šokiai prie puikios 
Norris orkestros.

Šokiai prasidės 5:30 
lošimas prasidės 7 vai. 
po lošimo vėl šokiai.

Rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 50 kuopa. Bus 
Workers’ Center svetainėje, 
723 — 5th Avė., kampas 23rd 
St., So. Brooklyn.

“Hat check” 35c.
Rengėjai.

Wm.

vai. ; 
vak.;

BROOKLYN, N. Y.
Merginos-moterys, norinčios padė- 
prirengti programą darbui tarpti 

moterų šioje apylinkėje, esate kvie
čiamos dalyvauti ALDLD Centro Mo
terų Komiteto susirinkime šį sekma- Į 
dienį, 10 gegužės, 10:30 ryto, 419 
Lorimer St. .Brooklyne. Svarstysime,' 
kaip pravesti darbą, sulyg buvusio 
suvažiavimo rezoliucijų.

' Sekretore S. Sasna.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moterys dirbt prie žar

nų atrankiojimo ir mieravimo. Turi 
būt patyrę tame darbe. Atsišaukite ■ 
greitai po sekamu antrašu: Harry 
Levy & Co., Inc., 625 Greenwich St. 
New York City. (110-116)

IŠRANDAVOJIMAI
Furnišiuotas kambarys ant išran- 

d'avojimo ,delei vieno arba dviejų 
žmonių. Kampinis kambarys. Arti 
prie “eleveiterio” ir “subway.” Ga
lima atsisaukt iki 11 vai. ryte, ir 
vakarais nuo 6 vai., 433 Rodney St., 
Brooklyn N. Y. (116-112)

PARDAVIMAI
Parsiduoda “lunchroom” ir “deli

catessen.” Vieta randasi geroj biz
nio vietoj. Priežastis pardavimo —Į 
mirė savininkas. Greitai atsišaukite 
sekamai del pilnesnių informacijų: 
291 Maujer St., kampas Waterbury 
Street, Brooklyn, N. Y., arba tele- 
fonuokite Stagg 2-9607. (110-116)

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.” Geležinė tvo
ra aplink1 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. L, N. Y.

(109-111)

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

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- 

ir skelbimai suteiks naudą.
Jono Valaičio 

radio klausyki
te rytais 10 :- 
30, tuo pat lai
ku vienintelė 
programa kas
dien be šešta- 

sekmadienių, 5 kar-

tas

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise Svet

įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
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

¥
Mūsų 
tad iš

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus

■ Lietuviškas Kabaretas
; STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS 
>

> Šokiai ir
; Muzika

Sukatom
> ______________
>

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

> .
’ Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu,
? gėrimais ir valgiais patenkltia kiekvieną.
>

’ šio Kabareto Vardas Yra

: PARAMOUNT CABARET
■ 473 Grand Street Brooklyn, N. Y.
’ PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

įf. -g—e—S J—S- c t—$—8 C—9 9—$—9

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai Įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią 

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į 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.

Tamsybės Lizdas

Skersai tos pačios gatvės, į 
priešais virš minėtą semina- ‘ 
riją, paprastuos gyvenimo 
kambariuos, iš lauko pusės 
ant abiejų langų yra iškabos 
didumo apie 12 per 18 colių, 
su užrašu: “Official Unit "for 
Social Adjustment Union.” Tai 
demagogo kun. Coughlino liz
das, kur žuvauja del labo juo
dosios fašistinės reakcijos.

Negaliu pasakyt, kaip jam 
ten sekasi vargšus darbinin
kus apgaudinėt. Nors kas die
ną vaikštau pro tą įstaigą, bet 
nesimato nei gyvo tvarinio 
prie durų, nei viduje. Langų 
užlaidos iš vidaus visuomet 
būna užleistos dienomis. Jeigu 
ir vakarais tas pats, tai juod
varniui demagogui Coughli- 
nui reikės greičiau nešdintis 
ten, iš kur atkeliavo.

Įdomu tas, kad kaip viena 
įstaiga, taip antra tarnauja 
juodžiausiai fašizmo reakcijai 
ir kaip glaudžiai viena prie, 
antros stovi. Mat, bažnyčioj

<q) 
dienių ir 
tus per savaitę! Padarysit biz
nį!

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)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpe 12 th Ir 18th Sts., N. Y. O.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ilgas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną 
Tel.: Algonquin 4-8294

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI [RENGTA 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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

38 Park Row, opposite City Hall 
NEW YORK, N. Y. 

Rooms 405-8-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo




