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KRISLAI
Itališka Ethiopija.
Pilsudskį Prisiminus.
Monterrey.
Lietuvių Kongresas.

Rašo L. PRŪSEI K A

Pirmas
Darbininkų Dienraštis

Trečdalį Ethiopijos italai 
kariavo, o du trečdaliu aneksa
vo. Savo karalių Mussoli n is 
paskyrė imperatorium, o mar
šalą Badoglio — vice-karalium. 
Fašistai pasisavino imperiją, 
apimančią 350,000 ketvirtainių 
mylių.

O ką Tautų Lyga? Ogi “ati
dėjo Ethiopijos klausimo spren
dimą iki birželio pabaigos.

Kad Mussolin is turėtų 
laisvas raukas.

LIZ-

visai

A a t s i m e n ate, kaip 
griausmingai sušukta; 55 
tybės, sudarančios Tautų Lygą, 
baus ir nubaus Italiją sankci
jomis! Iš to labai didelio pasi- 
mojimo išėjo fiasco.

Kas toliau? Dabar reikia 
laukt, kokį surpryzą iškirs Hit
leris.

Žinios iš Europos, išėmus So
vietų Sąjungą, baisiai neramios, 
ultra-nervingos. Ką pirmiausia 
puls Hitleris? Beveik visi su
tinka, kad eksplozija bus 
si.

buvo 
vals-

bai-

kaip
Jer-

Times’-

Šiandien sueina metai, 
mirė maršalas Pilsudskis, 
ry Szapiro praneša 
ui,” kad Lenkija kaip ant vul
kano.

šiandien Vilniuj bus palaido
ta Pilsudskio širdis. Mirusį 
maršalą šlovins ir garbins iš vi
sų patriotinių kantiškų. O pas
kui prasidės politikierių riete
nos, akivaizdoje susmukusios 
ekonomikos ir drebulio apimtos 
politikos.

Paduosiu kiek sentelėjusią, 
bet pas mus dar nepaskelbtą v • • _
žinią.

Mieste Monterrey (Meksikoj) 
įvyko demonstracija, kurioj da
lyvavo fabrikantai, bankieriai, 
pirkliai, kunigai, auksamarški- 
niai fašistai ir būrys sumulkin- 
tų darbininkų.

Tą dieną Monterrey buvo 
uždaryta veik visi bankai, biz
niai, dirbtuvės. Bagotųjų klasė 
protestavo prieš darbininkų tei
sę organizuotis ir prieš Carde- 
nas’o valdžią.

Į Monterrey atvyko pats 
prezidentas Cardenas, sušaukė 
fabrikantus ir pasakė: jeigu 
tamstos pailsote vesti biznį, tai 
valdžia mielai sutinka paimti 
dirbtuves.

Momentaliai jiems išgaravo 
noras demonstruoti.

Pirm kapitalistų demonstra
cijos, Monterrey darbininkai 
beveik nebuvo organizuoti. Da
bar jie organizuoti visu šimtu 
nuošimčių.

• Mūsų ir socialistų spauda jau 
paskelbė šaukimą į Amerikos 
Lietuvą Kongresą, kuris įvyks 
Clevelande 20-21 dd. birželio:

Draugijų veikėjai privalo tuo- 
jaus išsijudinti darban. Jau lai
kas rinkti delegatus.

Kažin, ar “Tėvynė” išdrįs at
sisakyti paskelbti tokį svarbų 
atsišaukimą?

Amerikos Laikraštininkų Gil-
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Darbininkai Visų šalty, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

LYGA ATIDĖLIOJA 
VEIKSMUS PRIEŠ 
ITALIJOS GROBĮ

Anglija Tikisi, kad Baus
mės prieš Italiją Laipsniš

kai Savai m i Iškriks

GENEVA, geg. 11. — Su
sirinko Tautų Lygos Tary
ba svarstyti “ginčą” Italijos 
su Ethiopija. Bet yra su
prantama, jog nedarys jo
kio rimto žingsnio bausti 
Italiją už Ethiopijos grobi
mą ir atidės šį klausimą iki 
savo kito posėdžio birželio 
mėnesį.

Mažoji Santarvė, Balkanų 
Santarvė, Švedija, Norvegi
ja, Danija ir Holandija rei
kalauja, kad būtų palaiko
mos tos pačios, tiesa, švel
nios ekonominės bausmės 
prieš Italiją, kurios buvo 
iki šiol naudojamos. Tam 
pritariąs ir Anglijos užsie
ninis ministeris A. Eden.

Bet numatoma, kad An
glija tik pro pirštus žiūrės 
į Italijos baudimą, tikėda
masi, kad, laikui bėgant, 
tos bausmės laipsniškai sa- 
vaimi susmuks ir pranyks.

Laikraštininkų Vadas 
Už Darbo Partiją

CHICAGO, Ill. peg. 10.— 
Čia atvykęs Amerikos laik
raštininkų Gildijos prezi
dentas Heywood Broun pa
reiškė, kad Farmerių-Darbo 
Partijos steigimas yra būti
nas reikalas. H. Broun yra 
New Yorko World-Telegra- 
mo redakcijos štabo narys.

Aigipto Tautininkai
Sudarė Savo Valdžią

CAIRO, geg. 10.—Laimė
ję pastaruosius seimo rinki
mus, Aigipto tautininkai 
“wafdistai” sudarė savo mi- 
nisterių kabinetą su Musta
fa Nahas Paša galvinyj. 
Jis reikalauja nepriklauso
mybės nuo Anglijos. Jeigu

l Anglija duos nepriklauso
mybę, tai Aigiptas padary
siąs politinę sąjungą su An
glija.

Naujoji Aigipto valdžia 
žada rūpintis ypač valstie
čių ir darbininkų reikalais.

dijos (Guild) prezidentas Hey- Skruzdės padarė MillOIią
wood Broun, be jokio dvejoji
mo, pasisako už Farmerių-Dar- 
bo Partiją.

Labai smagi žinia. Ji reiškia, 
kad ne tik H. Broun, kaipo as
muo, stos už Darbo Partiją, 
bet ir didelė didžiuma pažangių
jų plunksnos darbininkų....

Atsimenate garsųjį piešėją 
meksikietį Diego Rivera, kuriuo 
ypač didžiavosi lovestoniečiai, 
kad jis su opozicija.

Well, kaip rašoma “Nation”, 
jis jau persimetė pas Meksikos 
reakcionierius a la Calles ir 
Ma’rones ir isteriškai šūkauja 
prieš besivienijantį Meksikos 
proletariatą.

“Raudonasis Artojas” prane-

Slepia Policinių Piktadarių 
Ryšius su Kompanijom

TAMPA, Fla., geg. 10.— 
Teismas nepriima parody
mų, kad tai kompanijoms 
tarnavo 8 buvę policininkai, 
su kurių pagelba buvo J. 
Shoemaker ir du socialistai 
pagrobti ir budeliškai nu
plakti. Shoemaker, bedar
bių veikėjas, greit po to ir 
mirė.

ILL. MA1NIERIAI REMIA 
DARBIEČIŲ PARTIJA

GILLESPIE, Ill., geg. 10. 
— Progresyvės Mainierių 
Unijos 1-mo lokalo darbi
ninkai, balsuodami pačiose 
kasyklose, nutarė ' 467 bal
sais prieš 379 remti tvėrimą 
Farmerių - Darbo Partijos. 
Taip jie padarė, nepaisant 
savo centro vadų.

Nors ši unija vadinasi 
progresyvė, bet jos centras 
traukia atbulon pusėn — 
prieš industrines unijas, 
prieš socializmą ir komu
nizmą, prieš bendrus darbi
ninkų išstojimus net tokiuo
se atsitikimuose, kaip Ge
gužės Pirmosios minėjimas.

Farmerių-Darbo Partijos 
kūrimą jau pirmiau parėmė 
Jungtinės Mainierių Unijos 
lokalas 1397-tas ir kiti aš- 
tuoni lokalai Pietiniame Illi- 
nojuje.

Amerika Turinti 127,- 
521,000 Gyventojų

WASHINGTON, geg. 9. 
Wm. L. Austin, direktorius 
valdiško biuro gyventojams 
skaičiuoti, sako, kad pernai 
liepos 1 d. Jungtinės Valsti
jos turėjo 127,521,000 gy
ventojų, tai yra penkiais 
milionais daugiau negu 
1930 m. balandžio 1 d., kada 
buvo padaryta oficialis gy
ventojų skaitliavimas.

800 Bedarbių Maršuoja j Penna. Sostinę; 
Reikalauja $150,000,000 Pašalpoms

VALSTIJOS SEIMAS VEN GIA SUSITIKT BEDAR
BIUS; MARŠUOTOJAI REIKALAUJA M A IS TO

HARRISBURG, Pa., geg. 
10.—Į šį miestą, Pennsylva- 
nijos valstijos^ sostinę, at- 
maršuoja virš 800 bedarbių 
delegatų iš Ęhiladelphijos, 
Readingo, Allentowno ir ki
tų miestų. Maršuotojų bū
riai atvyko jau pereitą 
penktadienį.

Valstijos seimui buvo iš- 
anksto pranešta apie at- 
maršavimą. Vengdami su
sitikt bedarbius, politikie
riai pasiskubino tą dieną 
užrakint seimo duris iki 
pirmadienio neva “del tai
symų.”

Maršuotojai i š reikalavo 
sau patalpas Farmų Paro
dų Name; jie reikalauja ir 
maisto, kurio valdininkai 
dar neduoda.

Bedarbių delegatai darys 
spaudimo seimui, kad pas
kirtų bent $150,000,000 pa
šalpoms iki naujų metų. O 
gubernatoriaus Earle val
džia rokuoja, būk “užtek
sią” $50,000,000 iš viso.

Tarp bedarbių reikalavi
mų yra ir tokie: atidaryt 
uždarytas angliakasyklas ir 
dirbtuves ir panaujint jose 
darbus su unijinėmis algo
mis darbininkams; paremt 
Frazier-Lundeen bed arbių 
apdraudos bilių, sustabdyt 
farmerių mėtymus iš ūkių 
del negalėjimo apsimokėti 
taksus bei skolas ir tt.

Bedarbių kovai vadovau
ja Amerikos Darbininkų Su
sivienijimas. >

TRUSTAI VISAI IŠVENGTU TAKSU 
PAGAL PREZ. ROOSEVELTO PLANA

Trukšmingai Mini Ethiopijos 
Prijungimą Italam

ROMA, geg. 10.—Italijos 
miestuose ir miesteliuose, 
pagal fašistų komandą, bu
vo iššauta po 101 kanuolių 
šūvį, minint Ethiopijos pri
jungimą Italijai. Fašistų er- 
myderiuose karalius Vikto
ras Emmanuelis buvo svei
kinamas kaip Ethiopijos im
peratorius.

FRANCUOS SOČIA 
LĮSTŲ vadas bijo 
‘MAŽŲJŲ SOVIETŲ’
Socialistas Būsimas Minis

teris Pirmininkas žada ,
Slopinti Fašistus :

AMERIKOS OPEROS VADAS 
GIRIA SOVIETŲ OPERA
ODESA, geg. 10. — “So- 

vietų opera yra geriau pa
statyta negu Amerikos ope
ra,” pareiškė Paul D. Cra- 
vath, galva Metropolitan 
Operos Kompanijos New 
Yorke. Atsilankęs į Sovie
tus, Cravath nustebo, jog 
čia yra palaikoma 30 nuo
latinių operų įvairiausiuose 
miestuose. Amerikoj gi tė
ra tik ketvertas pastovių 
operų, ir trys jų tėra tik 
pusgyvės, kaip pripažino 
Cravath.

Dolerių Nuostolių
NEW HAVEN,- Conn. — 

Savotiškos skruzdės-termi- 
tai yra padariusios $1,000,- 
000 nuostolių, išėsdamos, iš- 
gręždamos skylių skyles 
465-iuose istoriniuose medi
niuose namuose bei jų da
lyse Connecticut valstijoj.

Niaująs Austrijos Fa
šistų Dvi Šaikos

VIENA, geg. 10.—Austri
jos klerb-fąšistinis ministe
ris pirmininkas šušnigg pa-., 
darė paradą savo privačios 
armijos, žymia dalim at
kreiptos prieš žydus. Tuo 
tarpu vice-ministerio pirmi
ninko kunigaikščio Star- 
hembergo milicija, sustojus 
ant šaligatvių, niekinančiais 
šūkiais “sveikino” šušniggo 
smogikų paradą. Įvyko 
muštynių. S t a rhembergas ' 
vis labiau pradeda pyktis su 
klerikalais, kurie kontro
liuoja Austrų fašistų val
džią.

JIS REIKALAUJA APTAKSUOT TIK NEPADA
LINTUS PELNUS, BET NE NAUJAS PAJAMAS 
WASHINGTON, geg. 10.®--------------u------------------

— Prezidęntas Rooseveltas 
nori, kad tiesioginiai mo
kesčiai ant korporacijų pel
nų abelnai būtų panaikinti, 
bet kad būtų taksuojama 
bergždžiai laikomi, nepada
linti tarp šėrininkų pelnai 
trustų ir kompanijų.

Dabar senatorius Byrd 
savo laiške šalies iždo minis- 
teriui Morgenthau nurodo, 
jog šitaip be jokių mokes
čių valdžiai išliktu Ameri
kos Telefonų ir Telegrafų 
Kompanija, Amerikos Taba
ko Kompanija, General Ele
ktros Ko., Goodyear Gumų 
Ko., Ohio Žibalo Ko. ir bent 
šešios kitos milžiniškos kor
poracijos. Jos, mat, gauna
mus pelnus reguliariai pa
skirstančios tarp savo dali
ninkų. O jeigu Roosevelto 
sumanymas būtų kongrese 
priimtas, tai ir kiti trusti- 
niai bizniai taip darytų, 
idant visiškai išvengt mo
kesčių valdžiai.

Komunistai sako, kad turi 
būt aptaksuota ne tik nepa
dalinti korporacijų pelnai, 
bet sykiu ir jų įplaukos ap
skritai.

Anglai Lėktuvais Siunčia 
Karius Malšint Arabus

CAIRO, Aigiptas, geg. 8. 
—Iš čia anglų vyriausybė 
lėktuvais persiuntė dar 300 
savo kareivių į Palestiną, 
malšinti riaušes tarp arabų 
ir žydų. Iš Aleksandrijos 
anglai siunčia ir būrį karo 
tankų į Palestiną.

Arabai tautininkai atme
tė griežtą reikalavimą Ang-. 
Ii jos komisionieriaus Wau- 
chope’o atšaukti visuotiną 
jų streiką prieš žydus ir 
prieš Anglijos imperialis
tus, einančius išvien su žy
dų buržuazija.

Anglų kariai apvedė spy
gliuotomis vielomis įvairias 
žydų gyvenamas vietas 
sustatė kulkasvaidžius 
kanuoles prieš arabus.

ANGLIJOS LAIVYNAS 
NIEKO NEBIJĄS

VALETA, Malta, geg. 8. 
—Anglijos karo laivynę ad
mirolas R. Keyes, buvusių 
kareivių pokilyj, pareiškė, 
kad Anglija vis dar tebėra 
“jūrų viešpatė” ir kad jos 
laivynas apsidirbtų su Itali
jos ar bet kokios šalies lai
vynu. Todėl anglai nebiją 
Mussolinio grūmojimų.

PARYŽIUS, geg. 10.—Sd- 
cialistų vadas Leonas Blūm, 
būsimas Franci jos ministe
ris pirmininkas, pareiškė 
savo partijos pildančio joj 
taryboj, kad naujoji Liau
dies Fronto valdžia griež
tai slopins galimus fašistų 
sukilimus prieš ją. A‘-

Blum antru atveju kvietė 
komunistus dalyvauti val
džioj. Komunistų Partija 
vėl atsisakė nuo to; bet ko
munistai atstovai seime ir 
iš lauko pusės veikliai rems 
Liaudies Fronto valdžią, kol 
ji tikrai kovos prieš fašižttio 
pavojų ir gins darbininkų 
reikalus. -X7.U

Blum spėja, kad komunis
tai atsisako nuo tiesioginio 
ėjimo į valdžią būk štai del 
kokios priežasties. Komu
nistų Partija norinti, : "kad 
naujoji valdžia ' leistų! ‘Įsi
kurti ir veikti visuose mies
tuose ir kaimuose Liaudies 
Fronto Komitetams. Blumui 
ir kitiems socialistų vadams 
atrodo, kad šie komitetai 
jau būtų “mažieji Sovietai”. 
Senieji socialistų lyderiai 
bijo, kad iš mažųjų neiš
augtų didieji Sovietai. To
dėl jie ir nesutinka su to
kiais komitetais.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

ir 
ir

ša: “Per Sovietų Sąjungos mui
tines pereina daug siuntinių su 
maistu užrubežin, kuriuos siun
čia SSRS darbo masės savo 
giminėms.”

Iš Minsko nuolat eina siunti
niai Lenkijon ir

SSRS išteklius 
lium.

Lietuvon.
virsta pertek-

Nušauta 13 Sukilėlių
Ir 6 Kariai Meksikoje

. MEXICO CITY, geg. 10. 
—Federaliai Meksikos kar
eiviai užklupo būrį sukilė
lių kalnuose Jalisco valsti
joj. Kovoj nušauta 6 kar
eiviai ir 13 maištininkų, jų 
tarpe F. Pina, kurį valdžia 
vadina banditu.

3,000,000 Valdininkų 
Jungtinėse Valstijose

NEW YORK,“geg. 10. — 
Nacionalė Valdiškos Tarny
bos Taisymo Sąjunga ap- 
skaitliavo, jog per metus 
Amerikoj yra išmokama 
$4,000,000,000 trims milio- 
nams valdininkų ir valdi
ninkėlių centralinės vyriau
sybės ir miestų ir valstijų 
valdybų. Ši organizacija 
atranda, kad senųjų parti
jų politikieriai , priveistą 
daugybę bereikalingų valdi
ninkų, stiprindami savo po
litines mašinas.

Sovietų Inžinierių Moterys 
Veikia Darbininkų 
Gyvenimui Kultūrinti

MASKVA, geg. 10.—Mo- 
terys Sovietų Sąjungos in
žinierių laiko savo suvažia
vimą. Svarsto planus, kaip 
ios galėtų geriau padėti kul- 
tūrintį darbininkų gyveni
mą. Yra nusiskundimų, kad 
tūli vietiniai unijų vadai 
biurokratiškai trukdo jų 
darbą. N. N. Evrainov, sek
retorius vyriausios Darbo 
Unijų Tarybos, sveikino 
šias moteris už jų naudingą 
veiklą ir prižadėjo kovoti 
prieš jų darbo varžytojus.

Italai Apleido Lygos Tary
bą, Kad Ji Pripažino Ethio

pijos Delegatą
Geneva, geg. 11. — Visa 

Italijos delegacija protes
tuodama apleido Tautų Ly
gos Tarybos posėdį tuojaus, 
kaip tik Taryba pripažino 
Ethiopijos delegatą M. Wol
de.

Pabėgęs Ethiopijos impe
ratorius Haile Selassie at
siuntė telegramą Lygos Ta
rybai, prašydamas nepripa- 
žint Italijai Ethiopijos. Ta
ryba dar vienam mėnesiui 
tolyn atidėjo Italijos-Ethio- 
pijos klausimo svarstymą.

MADRID, geg. 10.—Liau
dies Fronto išrinkti rinki
kai drauge su seimo nariais, 
sudarydami sykiu 874 dele
gatus, beveik vienbalsiai 
išrinko kairųjį respublikoną 
Manuelį Azaną šalies pre
zidentu. Už jį balsavo- »’ir 
komunistai delegatai. Fa
šistai A. Leroux ir A.,J^i« 
mo de Rivera tegavo tik’po 
vieną balsą.

Englewood, N. J. — Nuo 
Palisades kranto nukrito. 40 
pėdų žemyn 14 metų 
gaitė Sara Levi, bet neužsi
mušė, tik pavojingai susi
žeidė. L*’

Viena, geg. 10. — Penki 
asmenys sužeisti per riau
šes tarp vice-kanclerio Star- 
hembergo milicininkų ir 
krikščionių socialistų. Riau
šės siautė visą naktį.

Anglija Nežinanti, kas Da
ryt su Haile Selassie

London, geg. 11.—Angli
jos ministeris pirmininkas 
St. Baldwin dejuoja neži
nąs, kas reikės daryt su 
Haile. Selassie. Pastarasis 
buvo priimtas į Palestiną, 
Anglijos valdomą kraštą, 
su ta sąlyga, kad, būdamas 
po Anglijos vėliava, neves 
kovos prieš Italiją. O dabar 
Haile Selassie pareiškė, kad 
tęsias kovą, idant išmušt 
fašistus iš Ethiopijos.

Berlynas. — Apalpęs nu
krito nuo arklio ir užsimušė 
Fritz Klein, buvęs vyriau
sias redaktorius fašistinio 
dienraščio “D. Allgemeine 
Zeitung.

Roma, geg. 10.—Mussoli* 
ni reikalauja, kad kitos ša
lys, įgaliodamos savo am
basadorius bei atstovus Ita
lijai, sykiu pažymėtų, 'kad 
jie esą atstovai ir Ethiopl- 
jai.

New York. — Vokietijos 
baliūninis orlaivis “Hinden
burg” stengsis iš čia par
lėkti namo per 45 valandas.

Calcutta, Indija.— Anglų 
policija išblaškė indėnų de
monstraciją prieš Italijos 
užgrobimą Ethiopijos. i

Cairo, geg. 10.—Pasirašy
ta draugiškumo sutartis 
tarp Aigipto ir Arabijos.
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vienas iŠ demokratų šulų kongrese, jau 
pilnai sutinka su pamatiniu dėsniu repu- 
blikoniškų reakcionierių, kad federalis 
iždas visai neturėtų save varginti pašel- 
pų tiekimu ir viešųjų darbų organizavi
mu. Tas reiškia, kad viską reikia pa
likti nuožiūrai ir išgalėms savivaldybių 
(municipalitetų). Gyvenime tai būtų to
lygu tam, kad milionai Amerikos bedar
bių turėtų badauti.

Rooseveltas, kuris yra specialistas 
žengti žingsnį pirmyn, kad tuoj po to
žengti du žingsniu atgal, ir šiuo sykiu iš
tikimas tai gimnastikai. Jis jau derasi

Laisvoji Sakykla

Intered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn. N. Y., under the Act 
------  of March 3, 1879.

t //Anglijos Darbieciai Sovietų 
' Sųįangoje

,, .-.Didokas būrys Anglijos Darbo Parti- 
jį joe4r darbo unijų vajų nuvyko į Sovietų 
t Sąjungą. Jų tarpe yra tokie stambūs 
*• Veikėjai, kaip John Bromley, Tom Wil- 
J? liams, Tom Smith ir visa eilė kitų. Jie 
į ne. bolševikai, bet vis tik buvimas SSRS 
; padarė į juos visus labai didelio įspūdžio. 
į, Tie 'iš jų, kaip Bromley, kuris lankėsi 
;:.:Maskvoj prieš 12 metų, sako, kad dabartį 
” sttftku ir lyginti su praeitim, kuomet So- 
3 vietų šalis tik bepradėjo atsigauti nuo 
į' piliečių karo pasekmių.

. Maskvos ir Leningrado išvaizda žy
lį miai pakitėjo. Nauja statyba eina visais 
v garais. Iš pasikalbėjimų su darbininkais 
% Anglų delegatai įsitikino, kad Sovietuose 

esanti tikra proletarinė demokratija. De- 
| legatai ypač giria Sovietų Sąjungos po- 
9 litiką.

Anglus ir kitų šalių delegatus Darbo 
Rūmuose priėmė d. M. Kalininas. Be jo- 

S kių susivaržymų svečiai kalbėjosi su d. 
•J Kalininu. Jie apipylė jį klausimais ir su- 
i; silaukė atsakymų, kurie buvo ne tik 

draugiški savo forma, bet ir kupini in- 
formacijų.

p Didelio įspūdžio į delegatus padarė jų 
į’,- apsilankymas dirbtuvėse. Industriniu 
J atžvilgiu SSRS padarė milžiniško pro- 

į £ gresp. Bet dar svarbiau, kad darbinin- 
įį kai, kaipo žmonės, vertinami ir gerbia- 
£ mi, o to nėra jokioj kapitalizmo šalyj.
— Anglai unijistai turėjo..progos pama- 

•j tyti ir iš arti susipažinti su SSRS darbo 
■ unijų veikla. Jųjų rolė labai didelė, jo- 
g sė ’yra tikra demokratija.
; Sovietų Sąjungos proletarijai gali tik- 

‘įj-ai didžiuotis, kad užsieniuose jie įgyja 
\ vis daugiau ir daugiau ištikimų draugų 
’..net tų žmonių tarpe, kurie seniau skep- 
I etiškai žiūrėjo į jų kuriamąsias pajėgas.

9 * .. ■— , -
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Rooseveltas Vėl Traukiasi Atgal
• *•

ž Roosevelto administracija labai nedaug 
^tereikalauja iš kongreso federalei pašel- 
Žptfąkcijai—tik pusantro biliono dolerių. 
•>A®ku savaimi, jog tos sumos toli gražu 
^neužteks, kad patenkinus bedarbių reika- 

r SlUfit. Bet ir prieš tą labai konservatyvę 
~ir nepatenkinančią programą visom triū- 
J?bom užtriūbijo kongreso republikonai, 
^Hearsto spauda, Liberty Lygos advoka- 
įtai ir milionierių klika.

Kilo riksmas, kad vargšes korporaci
jas valdžia nori nuskriausti. Mat, sulyg 
įtuo bilium, iš korporacijų reikėtų gauti 
Jį metus 600 milionų dolerių. Ši suma 

| įkorporacijoms tik menkniekis, bet, kaip 
^teisingai 'pastebi “Daily Worker,” daly- 
įjkas čia ne tuose šešiuose šimtuose milio- 
£nų dolerių, bet pačiame “principe.” O 
^principas yra tame, kad korporacijos ir 

Eta pilioriai jokiu būdu nenori sutikti mo- 
,7 keti kad ir mažiausius pinigus “biednų 
^žmonių reikalams.” Ar tai matytas da- 

’ pykas. kad turčiai būtų verčiami imti at- 
įsakomybę už bedarbę! Štai kodėl visas 

-įreakcinis choras vieningai sušuko prieš 
^Roosevelto pasiūlytą programą.
£ O kongreso demokratai, ažuot gynę sa- 
įlvo administracijos poziciją, jau traukiasi 
"’visu frontu atgal. Clifton Woodrum,

su kraštutiniais reakcionieriais ir ban
dys sudaryti dar konservatyviškesnį 
kompromisą, negu jo originale progra
ma.

Tai dar vienas argumentas, kodėl dar
bo žmonės negali remti Rooseveltą, kai 
jis pasišaus į prezidentus antram termi
nui.

Nuo Socializmo pas Demokratus
Ne tiktai D. Dubinsky, senosios socia

listų gvardijos šulas, nuėjo pas demokra
tus. Jo pėdomis pasekė ir Emil Reeve, 
taip-pat socialistas ir taip-pat stambios 
unijos vadas. Ir vieną ir kitą sužavėjo 
rooseveltinis demokratizmas.

Iš kairesniųjų socialistų už Darbo Par
tiją neišdrįso pasisakyti Leo Kšyckis, ku
ris užima žymią vietą Amalgameitų 
Rūbsiūvių Unijoj. Politikieriaudamas, 
jisai nusitarė atsisėsti ant dviejų kėdžių. 
Jisai susilaikė nuo balsavimo ir už tai jį 
gerai iškritikavo “The Socialist Call.”

“New Leader,” dešiniųjų socialistų or
ganas, ne tik neiškritikavo Dubinsiu ir 
Reeve, bet iš to fakto, kad juodu apleido 
Socialistų Partiją, išpūtė muilo burbulą 
prieš komunistus, tarytum, komunistai 
ką nors bendro turėtų su tuo, kad deši
nieji socialistai ritasi pas demokratus.

Dabar, kada dešinieji socialistai, L. 
Waldman lūpomis, paskelbė, kad birželio 
ir liepos mėn. jie organizuosią naują par
tiją “plačiais demokratiniais pamatais,” 
galima išanksto numatyti, kad jų politi
nių pažiūrų evoliucija rutuliosis Dubins- 
kio ir Reeve keliais. Rooseveltiniam de
mokratizme jiems lemta paskandinti pas
kutinius socialistinių pažiūrų trupinius.

Kur link eina dešinieji socialistai, la
bai gerai nušviečia žinia, pereitą savai
tę atėjusi iš Bridgeport, Conn. Vietos 
soc. organizacijos Centraliam Komitete 
kilo aštrus konfriktas už ar prieš raudo
ną vėliavą. Nekurie Bridgeporto socia
listai griežtai pareikalavo, kad socialistų 
kliubo patalpoje būtų vietos ir raudonai 
vėliavai. Prieš tai griežtai stojo socia
listų meras Jasper McLevy. Raudonoji 
vėliava jam jokiu būdu nepriimtina.

O McLevy taip-pat yra senosios gvar
dijos šulas. Jis, su savo kolegom iš New 
Yorko, sužiniai ir nuosekliai kopia ant 
demokratinės platformos.

Canados Lietuvių Kongresas
Kaip galima spręsti iš “Darbininkų 

žodžio,” Canados liet, organizacijos taip- 
pat pasisako už sušaukimą Canados Lie
tuvių Kongreso kovai už atsteigimą de
mokratinių teisių Lietuvoj. Dar nežinia, 
kur įvyks kongresas, bet, veikiausia, ji
sai įvyks Montreale, stambiausioj Cana
dos lietuvių kolonijoj. Už Montrealį pa
sisako ir “Darbininkų Žodis,” sekamai 
argumentuodamas:

“Montrealas yra didžiausia lietuvių kolo
nija, kur randasi trečia dalis Canados lie
tuvių. Jei kongresas būtų šaukiamas kur 
kitur, tai montrealiečiams reiktų viso trau
kinio nuvežimui delegatų.”

Dalyvauti kongrese bus pakviesta ne 
tik organizuoti, bet ir neorganizuoti lie
tuviai, kurie del vienokių ar kitokių prie
žasčių dar nepriguli jokiai organizacijai 
—bile tik jie pasisakys už kovą prieš 
Lietuvos fašizmą.

K Worcester, Mass. distriktui delei politinių kali- žino svarba TDA, bet tiktai 
nių. Nutarta rengti pikniką atidėliojimas—nu tai kitą sy- 
rugsėjo 13 d. ant Olympia kį nueisiu—ir žiūrėk, jau me- 
Park. tai ir prabėgo.

I* TDA 13 kp. Susirinkimo
'Susirinkime įsirašė du nau- o.

Jįji nariai. Tai pavyzdys kitiem 
3 draugam Worcesteryj, kurie 
J dar iki šiol nepriklauso prie 
* • J J,-TDA, vienos iš svarbiausių or
ganizacijų.

Mūsų kuopa taip-nusilpnėjo, 
kad jau buvom pradėję kalbė- 13 kp. komitetas prašo jūsų 
ti apie susivienijimą su anglų dalyvauti ant sekančio susuin- 
kuopa. Komitetas kreipės prie1 kimo, gegužės 26 d., kaip 8 
ALDLD 11 ir 155 kp. narių, v. v 
kad dalyvautų ant TDA susi
rinkimų. Didžiuma prižadėjo 
dalyvauti, bet kažin kodėl ant f .. . ...
susirinkimo tie draugai neda-1 Gaukite Laisvei Naujų

Skaitytojų^Sutarta paaukauti $5 mūsų lyvavo ? Aš manau, kad visi i

Draugai nariai ir nenariai,

29 Endicott St.
Kp. Koresp. D. Lukiene.

Trumpa Pastaba į Gerb. 
D-ro D. Pilka’s ir D-ro F. 
A. Weiksner’o Atsišaukimą

Į Visuomenę
Jausmingas ir kilnus atsišau

kimas pastebėtas rietuvių laik
raščiuose. Tąjį atsišaukimą su
redagavo ir pasirašė du gerbia
mi gydytojai: D-ras D. Pilka 
ir D-ras F. A, Weiksner’s, abu 
iš Boston, Mass. — Tame atsi
šaukime štai kas pasakyta: 
‘‘Visuomene, duok pinigų ir mes 
už tuos pinigus pastatysime li
goninę ir susirgusius lietuvius 
išgydysime^ Na, ar ne kilnus, 
ne mielaširdystės darbas? Ką 
turi lietuvi ant to pasakyti? 
Susirgusį išgydyti, tai gydytojo 
pareiga—stačioginė pareiga.

Bet pribudavojęs ligoninių, 
kalėjimų, prieglaudos namų ne
pagerinsi Lietuvos liaudies svei
katingumą; neigi pristatęs ka
lėjimų nesumažinsi prasižengi
mų ; o prieglaudos namais ne
pagerinsi ekonominės būklės 
Lietuvos piliečio!

Gerbiamieji gydytojai iš Bos
tono—delko nepažvelgti pla
čiau į ateitį Lietuvos piliečio? 
Jei jau taip nuoširdžiai susirū
pinote lietuvių tautos narių 
sveikata, tai delko-gi nesistver- 
ti iš pamatų taisyti, kas taisyti
na, ir kas galima ir pasiekia
ma ?

Visiems yra žinoma, ypač 
gerb. gydytojams, kad tarp lie
tuvių labai mažas supratimas 
apie preventyvę mediciną; apie 
sanitariją; apie higieną; apie 
maisto rūšis ir jo pagaminimą 
sveikatai nekenksmingai. Kam 
tyčiotis iš žmogaus nelaimės,
ir laukti, kad jis susirgtų, ar 
susižalotų, o tada jį gydyti? Ar 
ne didesnis nuopelnas, nedaleis- 
ti žmogui susirgti, negu lauk-

ti, kad jis susirgtų, o vėliaus 
susirgusį gydyti ? Ir tupmi pa
sirodyt, štai, kokis aš mokslin
čius! Kas čia tokia didelio; 
juk mokinaisi, kad susirgusį 
gydyti. Tai lyginai tas pats 
išeina, jei kriaučius pasiuva 
švarką. Mes ištikro visi nusi- 
stebėtumėm, kad kriaučius vie
ton pasiuvimo švarko, pasiūtų 
batus.

Ne ligoninių mums reikia, ne 
(prieglaudos namų, ne kalėjimų. 
| Mums reikia uoliau pasidar
buoti pakėlime plačiųjų masių 
į augštesnį apšvietos ir kultū
ros laipsnį. Mums reikia dau
giau populiarės literatūros iš 
sveikatos srities, iš biologijos 
mokslo šakų. Eugenika, higie
na, sanitarija, preventyvė me
dicina tai nūdienos gerb. gy
dytojo uždavinys ir šventa pa
reiga. Ne vergų (kiekybės) 
gaminimo, o sąmoningų, laisvų 
(kokybės) gamintojų mums 
reikalinga.

Manau, kad gerb. gydytojai 
iš Bostono, Mass., man už blo
gą nepaims, jei jiems primin
siu, kad žvilgterėtų į New Yor
ko pakrantį, į gerbiamojo gy
dytojo Kaškiaučiaus uolą iš 
širdies ir iš peties darbuotę: 
“žmonių Sveikatos Pagerini
mo”.— Delko neateiti jam tal
kon? Arba nors Daktaro Pet- 
rikos pastangas liaudies švie
timo darbuotei.—Nesakau jau 
apie .kilnų darbą Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijos, 
ar sveikatos komisijos prie 
S.L.A.

Žmonių sveikatos pagerini
mo problemos rišimas, tai visų 
geros valios gydytojų šventa 
pareiga.

Dr. A. L. Graičūnas,
3310 So. Halsted St.

Chicago, Ill.

ĮVAIRUMAI
Gyvuliai Protauja Pa

našiai kaip Žmonės
“Gyvuliai negali protauti,— 

sako kunigai ir kiti religinin- 
kai; ir tame esąs didžiausias 
skirtumas nuo žmogaus ir 
“įrodymas,” būk žmogus esąs 
spccialis dievo tvarinys.

Pasauliečiai m o k s 1 ininkai 
jau senai muša tokį kunigišką 
tvirtinimą. Jie ištyrimais ro
do, kad protauja ir gyvuliai, 
bent augščiau išsivysČiusieji.

Dr. Warden su kitais moks
lininkais Columbijos Universi
tete .per dvejus metus tyrinė
jo penkioliką beždžionių ir at
rado, kad jos galvoja panašiai 
kaip žmogus. Jos mokinasi iš 
nutėmijimų, iš prisižiūrėjimų. 
Ogi žmogus ar skirtingai mo
kinasi ?

Pirmiau buvo pasakojama, 
kad beždžionė neturi gana 
supratimo, idant pasimokintų 
iš kitos beždžionės ko nors 
naudingo, Hą ana jau žino.

Bet dabartiniai tyrinėjimai 
parodė ką kitą. Pavyzdžiui, 
viena beždžionė buvo išmokin
ta patrauki klėtkoj šniūrelį, 
tai nukris jai žemyn banana, 
arba kelios rezinkos. Tokio 
įtaisymai buvo padaryti ir ke
liose aplinkinėse klėtkose, į 
kurias buvo suvarytos kitos 
beždžionės, nieko nežinančios 
apie tą štuką.

Nemokytos beždžionės tuo- 
jaus pro klėtkų vielas paste
bėjo—kaip tik “mokytoji” pa
traukia šniūrelį, bematant jai 
ir nubyra žemyn rezinkų ar
ba nukrinta banana. Tad ir 
naujokės ilgai nelaukė, pradė
jo grabalioti už šniūrelių sa
vo klėtkose ir juos tampyti,' 
pasekmės puikios!’—“Lyja” ir 
joms bananos ir rezinkos iš 
klėtkų palubės. Jei dar nega
na, tai jos vėl ir vėl šniūrelį 
traukia.

Pas beždžiones protinis su
metimas taipgi nelygus. Vie
nos greičiau išmoksta, kas 
joms naudinga; kitos netaip 
greit.

Daugiau Pavienių Išeina 
Iš Proto Negu Vedusių

New Yorko Psychiatrinio 
Instituto daktarai J. Pages ir 
C. Landis skaitmenimis įrodo, 
kad šeimyniškai gyvenantiems 
žmonėms mažiau beprotystė 
gręsia negu pavieniams.

Ant kiekvieno pamišusio 
vedusio vyro atsieina du naš
liai, trys nevedėliai ir pusket
virto persiskyrusio.

Ant kiekvienos proto neten
kančios šeimyniškos moteries 
atsieina dvi nevedelės, trys 
persiskyrėlės ir viena našlė.

Bet tiedu žinovai perspėja, 
kad vedybos savaimi dar nėra 
“čiepai” nuo pamišimo. Sako, 
reikėtų geriau ištirti įvairias 
priežastys, kodėl vieni neapsi- 
veda, kiti persiskiria, treti naš
lauja ažuot išnaujo susituokti, 
ir kt.

i Naudinga Duja Ilgai Buvo 
Laikoma Žalinga

Per desėtkus metų duja va
dinama anglies dvideguoniu 
(carbon dioxide) buvo laiko
ma žalinga gyvybei. Kada 
žmogus užtrokšdavo arba bū
davo pasmaugtas, gydytojai 
sakydavo —suturėtas tapo 
įkvėpimas deguonies (oxyge- 
no) iš oro ir per daug susida
rė plaučiuose ir kraujyje an
glies viendeguonio, “nuodų.”

Cornell Universiteto profe
sorius Stockard, tačiaus, senai 
jau nesutiko su tokiu aiškini
mu. Jo tyrimai, padaryti ant 
gyvulių, įrodė, jog gyvis už
trokšta sykiu del stokos an
glies dvideguonio ir gryno dc- 
guonio.

Dabar jau beveik kiekvienoj 
gerai įrengtoj ligoninėj yra 
metaliniai kubilukai tos dujos, 
kuri ilgą laiką buvo vadinama 
tiktai žalinga. Daugelyj atsi
tikimų, gaivinant aptrošku- 
sius, dabar primaišo tinkamą 
nuošimtį anglies '’dvideguonio 
prie gryno deguonio (oxyge- 
no) ; ir šis mišinys duoda ge- 

] resnių pasėkų. Jis ypač nau
dojamas tuoj gaivinti gimusius 
be žado kūdikius.

J. C. K.

I

Pastaba d. V. Paukščiui
Perskaičius Gegužės Pirmos 

“Laisvės” numerį, reikia 
pasidžiaugti, pasigėrėti, nes 
yra ko pasiskaityti ir pasimo
kinti. Tačiaus, vienas straips
nelis, būtent d. V. Paukščio— 
“Kodėl Nerašai” sukėlė many
je nepasitenkinimo ūpą, nes 
drg. Paukščio nusiskundimai, 
bėdavojimai gadina ne vienam 
“Laisvės” bendradarbiui ūpą. 
Drg. Paukštys sako: “. . . Daug 
sykių bandžiau ką nors rašyti 
ir užbaigęs, arba kartais ir ne
užbaigęs tą savo ‘kūrinį’ per- 
leidžiu per savikritiką ir pri
einu prie išvados, kad tuščias, 
bevertis, niekam nežingeidus 
dalykas ir jį tuojaus sudras- 
kaus, sunaikinu.”

Dar daugiaus. Drg. Paukš
tys nusiskundžia, kad “kuo
met atsidūriau prie varstoto 
dirbtuvėje, tai visai literatinis 
talentas išgaravo; pailsau, nu-

Sovietų Sąjungos piliečiai Kijeve pra tinasi prie apsisaugojimo nuo nuo
dingų dujų, paleistų imperialistų laike jų ruošiamo kaito prieš SSRS.

senau,” ir tt.
Toki ir tam artimi d. Paukš

čio, kaipo buvusio laikraštinin
ko, pasakymai sukelia skaity
tojui, o ypatingai “Laisvės” 
bendradarbiui-korespondentui, 
mintį, kad tavo, ano, kito ir 
dar kito raštas yra “bevertis, 
niekam nežingeidus dalykas” 
ir jį reikėjo sudraskyt, sunai
kint,” nes tu esi dirbtuvės 
darbininkas, o ne profesiona- 
las-rašėjas.

Jeigu daugelis “Laisvės” 
bendradarbių - korespondentų, 
perkūne gelbėk, “susirgtų” ta 
“liga”, kad “negaliu, senas, 
nuilsęs,” tai tikiu, kad mūsų 
dienraštis pasidarytų monoto
niškas, nežingeidus, nes keli 
redaktoriai, užpildydami laik
raštį savais raštais, nepadarys 
jį tobulu, įvairiu.

Aš manau, kad mes, dar
bininkų spaudos rašėjai—ko
respondentai, didelėj didžiu
moj, esame jau “pralaužę an
trą pusę šešto kryželio....” 
amžiaus, kaip ir drg. Paukš
tys. Tačiaus negalima pasi
duot senatvės sentimentui.... 
Turime rašinėti, turime dar
buotis tol, kol kaktoj akys ži
bės ! Ar ne taip, drauge Paukš
ty?

Senas Pijus.
Paterson, N. J.

Lawrence, Mass.
Atleista daug Arlington 

Mill dirbtuvės darbininkų ir 
nežinia, kada pradės dirbti. 
Jau trys savaitės kai nedirba. 
Čia visiems prastai, kaip darbi
ninkams, taip ir “štornin- 
kams”, nes kai darbininkai 
nedirba, tai ir neturi pinigų 
užsimokėti bilas.

Apie 22 metų jaunuolis nu
šoko nuo Central Bridge 40 
pėdų žemyn, 9 :20 vai. vakare. 
Nežinoma, del kokios priežas
ties jis taip padarė, bet gali- 
fna spręsti, greičiausia del be
darbės, nes daug jaunuolių 
negal gaut darbo ir silpnapro
čiai sau galą darosi, o neina 
reikalauti valdžios, kad jiem 
gyvenimą užtikrintų.

Petras Dyjak ir Rokas Ak- 
seyn girti būdami susiginčijo 
už kokius ten dalykus ir pra
dėjo muštis. Pašaukta polici
ja rado vieną pusėtinai ap
daužytą su lopeta ir prakirs
ta akia ir juos abu suareštavo.

Vienuolikos metų berniukas, 
bežiūrėdamas krutamu pa
veikslų Victoria Teatre, nu
puolė nuo balkono ir labai su
sižeidė, bet neužsimušė ir nu
vežtas ligonbutin randasi ant 
“danger list.”

Lietuvė moteris Belinkevi- 
čienė labai serga ir randasi 
miestavam ligonbutyj. Jai da
ryta operacija, kuri pasunkino 
sirgimą ir iš daktarų patirta, 
kad pavojingoj padėtyj. Kat
rie galit, tai nueikite aplanky
ti. Ji turi vieną dukterį ir 
sūnų. Belinkevičius jau mi
ręs 3 metai. Abu jaunuoliai 
priklauso prie Liaudies Choro.

Miesto politikieriai rengiasi 
prie konvencijų, kad pastačius 
kokius meklerius ant preziden
to ateinančiais rinkimais. Pa
daryti šiaudinio balsavimo ba
lotai, kurie miestui kainavo 
$5,000, tai išeina po 75c vie
nam balotui. Ot, kur pinigė
liai gaišinami. Kai nueini pra
šyt pagelbos, tai sako, kad pi
nigų neturi, iždas tuščias. Dar
bininkai, žiūrėkite, kad neap- 
sigautumėt — balsuokite už 
darbininkų kandidatus, o ne 
už kapitalistų.

L. K. Biuras.

Atvažiavo Sovietų 
Veterinoriai

Sovietai tęs Lietuvoje gyvų 
kiaulių supirkinėjimą. Tuo rei
kalu šiomis dienomis į Lietuvą 
atvyko 8 Sovietų Rusijos vete
rinarijos gydytojai.
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Senieji Kovotojai apie 
V. Kapsuką

vių bolševikų rajone tuomet 
buvo nemažas būris, tačiau 
iš stipresniųjų buvo tik d. 
Angarietis. Užtat kai at
vyko d. Kapsukas, lietuvių 
bolševikų jėgos išaugo. Or
ganizacijoj atsirado dar 
daugiau gyvumo. Nebuvo 
tokio fabriko, kur būtų dir
bę šiek tiek didesnis lietu
vių darbininkų skaičius, ir 
kurio Kapsukas nebūtų ap
lankęs su mitingais. Jis va
žinėjo į Charkovą, į Ekate- 
rinoslovą, Nižni-Novgorodą 
ir kitas vietas, kur tik buvo ' 
didesnės lietuvių kolonijos. 
V. Kapsukas aktingai daly
vaudavo Petrogrado lietu
vių darbininkų ruoštose už 
miesto gegužinėse ir kartu 
jis organizavo pirmus ko
respondentus “Tiesai” iš 
darbininkų tarpo. Neužmir
šo jis ir darbo tarp moterų.

Drg. Boguckis prisimena 
1919 m. ir bendrą su V. K. 
darbą statant Sovietinę Lie
tuvą, sovietų suvažiavimuo
se.

Drg. Dimanšteinas pasa
koja pirmą syk V. K. suti
kęs 1906 m. Vilniuj, kada jis 
atėjo į “Naujosios Gady
nės” redakciją pasiimt pla
tinimui laikraščių. Kitą 
kart susitiko jau po revo
liucijos — tautinių reikalų 
komisariate. V. Kapsukas 
buvo Lietuvos reikalų ko
misaras, o Dimanšteinas — 
žydų. Kaip aistringai V. 
Kapsukas kalbėdavo 1918 
m. išlydėdamas, į Lietuvą 
buvusius karo pabėgėlius! 
Jis kvietė juos nešti platin
ti Lietuvoje revoliucijos sė
klas.

Drg. Krinickis pasakoja 
apie vokiečiiįokupacijos lai
kus. Krinickis tada parti
niais reikalais atvykęs į 
SSRS ir suradęs V. K. tau
tų komisariate. Kaip gyvai 
jis įdomavosi padėtimi, kuri 
tuo metu buvo vokiečių 
okupuotose srityse Lietuvoj 
ir Vilniuj. Su kokiu atsida
vimu jis mokino savo drau
gus okupuotų sričių komu
nistų konferencijoj, kaip 
ten reikia dirbti. Krinickas 
matė Kapsuką ir pergalėj ir 
pralaimėjimo dienomis. Vi
sada jis būdavo linksmas ir 
gyvas. Paskutiniais savo 
gyvenimo metais V. K. daž
nai prisimindavo praėjusias 
kovų už Sovietų Lietuvą 
dienas ir svajojo parašyti 
pilietinio karo Lietuvoj isto
riją. To savo sumanymo 
jis nespėjo įvykdyt., Pasi- 
žadėkim tad čia, kad mes iš- 
pildysim šį paskutinį Kap
suko norą ir visi bendromis 
jėgomis tokią istoriją para
šysim.

partijos masių nuo bendra- 
darbiavimo su komunistais. 
Tai rodo, kad LKP jėgos iš
augo, jos darbas pagerėjo, 
jos įtaka padidėjo dargi 
liaudininkų ir socialdemo
kratų eilėse. Tame yra ne
mažas ir d. V. Kapsuko 
nuopelnas, kad jis niekuo
met, net ir sunkiausiuose 
momentuose nenuleisdavo 
rankų bekovodamas su prie
šais.

Drg. V. Kapsukas buvo 
silpnas fiziniai. Bet jo tvir
tas tikėjimas Lietuvos dar
bininkų kova priduodavo 
jam vilties ir jėgų kovot su 
fiziniais negalavimais. Šis 
d. V. Kapsuko atsidavimas 
darbui, ta jo nenuilstama 
kova su priešu turi būt pa
vyzdžiu ir visiems mūsų 
draugams.

Drg. E. Tautkaitė palie
čia V. Kapsuko veiklą 1917 
metais Petrograde. Lietu-

tų valdžia Lietuvoj buvo 
nuversta. Ją nuvertė stip
resnis klesinis priešas. Iš 
vienos pusės tai buvo stip
rūs Lenkijos legionierių bū
riai iš kitos—vokiečių oku
pantai, kurie padėjo organi
zuotis lietuvių buržuazijos 
baltajai kariuomenei.

Žlugus sovietų valdžiai 
Lietuvoj, vadovavusiems jai 
draugams, tame skaičiuj ir 
V. Kapsukui teko išgirst 
daug išmetinėjimų. Opozi
cionieriai tvirtino, kad 
klaidos pražudę Sovietų 
Lietuvą. Jie matė vien klai
das. Centre stovi ne klai
dos, o ta Sovietų valdžios 
kova, kurią ji vedė su vokie
čių okupantais ir buržuazi
ja bei dvarininkija. Tuo tar
pu kai baltojoj Lietuvoj 
buržuazija veikė išvien su 
okupantais, sovietų valdžios 
valdomoj teriterijoj vokie
čių okupantai buvo išvyti. 
Sovietu valdžia atėmė iš 
dvarininkų dvarus, iš fabri
kantų fabrikus, atstatė 
gelžkelius, telegrafą, telefo
ną, atstatinėjo karo metu 
sugriautą ūkį, rūpinos sq- 
cialistinės kultūros kėlimu. 
Ten gi, kur paimdavo viršų 
kontr-revoliucija, tai dvarai 
ir fabrikai buvo grąžinami 
dvarininkams ir, fabrikan
tams.

Lietuvos sovietų valdžios 
pardavikais Amerikoj ir | nuopelnus buvo priversti 

pripažinti ir mūsų priešai. 
Tie sovietų valdžios nuopel
nai buvo kartu ir d. V. Kap
suko nuopelnai. Kas gi tuo 
laiku kalbėjo vien apie klai
das, tas kenkė visam toli
mesniam mūsų darbui. Net 
ir trumpas sovietų valdžios 
gyvavimas parodė plačio
sioms darbo masėms tą be- J 
dugnę, 'kuri skiria sovietų 
valdžią nuo buržuazinės vai- Į 
džios.

Šiandien Lietuvos proleta
riatas ne iš stipriausių. Pra
monės darbininkų yra apie 
20-25 tūkst. Tiesa, žemės 
ūkio darbininkų apie 150 
tūkst. Vienok jie labai iš
blaškyti. Visgi revoliucinis 
darbas ir dabar eina ir jis 
stiprėja. Drg. V. Kapsuko 
ir kitų įdėtas darbas ku
riant ir organizuojant LKP 
nenuėjo veltui. Dabar su 
mumis priversti skaitytis ir 
tie, kurie neseniai nenorėjo 
mūsų ir girdėt. Mes vesda
mi darbą masėse taikom 
bendro fronto taktiką. Mes 
turim įvairiose Lietuvos 
vietose liaudies fronto ko
mitetus, kuriuose dalyvauja 
ir liaudininkai. Nors ir kaip 
stengiasi Kairis ir Purėnie- 
nė neprileisti prie bendro 
fronto, bet visgi jie jau ne
bepajėgia sulaikyti savo

Vasario 17 d. Maskvos jams tektų papasakot ir 
lietuvių darbininkų kliube 
susirinko šiek tiek neįpras
ta publika. Čia buvo dar
bininkų, tarnautojų, studen
tų, čia buvo ir senieji kovo
tojai už Sovietų Lietuvą. 
Visi jie atėjo į kliubo su
rengtą vakarą d. V. Kapsu
ko vienų metų mirties su
kaktuvėms paminėti, 
sienos kabėjo tik ką išėjęs 
V. Kapsukui paminėti sieni
nio laikraščio “Kalvės” nu
meris. Salė papuošta V. 
Kapsuką paminėti obalsiais. 
Prie scenos—paroda. Štai 
didelis V. Kapsuko atvaiz
das gedulo juostomis papuo
štas. Žemiau didelė raudo
na lenta, joj surašytos visos 
svarbesniosios V. K.—revo
liucionieriaus gyvenimo ir 
kovotojo datos. Aplinkui 
daugybė fotografijų, vaiz
duojančių įvairius V. K. gy
venimo momentus. V. Kap
sukas Galicijoj, Amerikoj. 
Štai jis sykiu su SSRS Ciko 
pirmininku Kalininu ir pir
mosios Lietuvos Sovietų vy
riausybės nariais. Štai V. 
K. su žymiais Kominterno 
veikėjais dd. Dimitrovu ir 
Šmeraliu, štai jis kaip su- 
botniko dalyvis tarp Mask
vos metropoliteno darbinin
kų. Po stiklu įvairūs V. K. 
darbai: brošiūros, knygos, 
rankraščiai. Net ir smul
kūs smulkūs užrašai, daryti 
besėdint kalėjime, kuriuos 
vėliau kalėjimo administra
cija suradusi atėmė, taip 
pat atsidūrė čia, kad paro
dyt darbininkų klesos kovo
tojo n e n u i 1 s t amumą, jo 
darbštumą.

Drg. Užkalnis atidaryda
mas susirinkimą keletu žo
džių apibudino šviesų darbi
ninkų klesos reikalams atsi
davusį V. K. asmenį. Už 
prezidiumo stalo V. K. gy
venimo ir kovos draugai: Z. 
Angarietis, E. Tautkaitė, 
Dimanšteinas, K r i n i c kis, 
Boguckis, Nakutaitė, Klio- 
ris. Susirinkusieji juos pa
sitinka plojimais.

Pirmasis išstoja su atsi
minimais d. Z. Angarietis 
papasakodamas apie V. 
Kapsuko rolę LKP kūrime. 
Drg. Z. Angarietis pasakė:

Aš trumpai papasakosiu 
apie d. Kapsuko rolę LKP 
kūrime, t. y. apie jo darbą 
1918—1919 m. Vienok pirm 
to man noris paminėt ir tai, 
kaip mūsų priešai sutiko d. 
V. Kapsuko mirtį, koks bu
vo skirtumas tarp atsiliepi
mų. duotų 1935 m. ir tų, ku
rie buvo duoti keliolika me
tų atgal. Keliolika metų at
gal buvo pasklidę gandai 
apie V. Kapsuko mirtį. Se
niau buržuazinė spauda anie 
V. Kapsuką plačiai rašė. 
Rašė Tumas, Rimka ir kiti 
ir kėlė Kapsuko rolę tauti
niam lietuvių judėjime. 1935 
m. gi fašistinės Lietuvos 
spaudoj apie V. Kapsuko 
mirtį tebuvo tik mažos ži
nutės chronikoj. Tik kiek 
vėliau “Liet, aide” Pleirite 
—Puidienė parašė Kapsu
kui paminėti straipsnį. Tai 
buvo klesinio priešo užsa
kytas straipsnis, kad dar 
kartą numesti akmenį į ko
munistų pusę.

Lietuvos buržuazija 1935 
m. bevelijo tylėti apie d. 
Kapsuką. Ir suprantama ko
dėl. Kalbant apie Kapsuką, 
apie jo kovą su carizmu, su 
vokiečių okupantais, Lietu
vos buržuaziniams veikė-

apie savo šliaužiojimą po 
Rusijos caro ir Vokietijos 
kaizerio kojomis. O tokiais 
šliaužiotojais buvo seniau 
ne tik dabartiniai tautinin
kų vadai, bet ir krikščionių 
demokratų ir liaudininkų 
vadai. Neveltui nemaža bu
vusių liaudininkų vadų vė- 

Antlliau perėjo į tautininkų pu-
sę. Renkasi į tos partijos 
eiles, kurk renka pas save 
visą šlamštą.

Drg. V. Kapsukas irgi sa
vo laiku buvo demokratas, 
bet toks demokratas, kuris 
vis labiau rišosi su darbi
ninkais, su jų kova prieš ca
rizmą. Tuo tarpu kai kiti 
demokratų vadai stengėsi 
darbininkų judėjimą panau
dot buržuaziniam tautiniam 
judėjimui, V. Kapsukas rū
pinosi organizuot darbinin
kus kovai del jų klesinių 
reikalų. Drg. Kapsukas ko
vojo del darbininkų klesos 
reikalų, o 1918 m. buvo tar
pe tų, kurie kūrė LKP, kaip 
Lietuvos darbininkų klesos 
vadą.

Drg. Kapsukas karo metu 
aktingai kovojo su social-|

Lietuvoj. 1917 m. po Vasa
rio revoliucijos d. V. Kap
sukas atvyksta iš Amerikos 
Peterburgan ir aktingai da
lyvauja Rusijos revoliucijoj. 
Kartu jis rūpinas revoliuci
nių social-demokratų orga
nizacijų kūrimu Lietuvoj. 
Kada 1917 m. proletarinės 
revoliucijos dėka susilpnėja 
frontai, d. V. Kapsukas 
siunčia komunistus į Lietu
vą revoliucinam darbui. Jis 
ir pats kelioms dienoms 
1918 m. buvo nuvykęs tais 
reikalais į Vilnių. Ten jis 
senų LSDP vadų eilėse ra
do ne kovotojus prieš kai
zerio valdžią, o pardavikus, 
parsidavusius kaizerio val
džiai. Ne vienas d. V. Kap
suko pasiųstų į Lietuvą ko
munistų vėliau aktingai da
lyvavo LKP kūrime.

Lietuvos buržuazinės par
tijos nevedė kovos su caro 
valdžia, o meilinosi jai. Vo
kiečių okupacijos metu jos 
ruošėsi Lietuvą parduoti 
kaizerinei Vokietijai, rengė
si pasodint ant Lietuvos so
sto Urachą. Kada gi 1918 
m. Lietuvos darbininkai ir 
valstiečiai, vadovaujant Lie
tuvos Komunistų Partijai, 
sukilo prieš vokiečius oku
pantus, visos Lietuvos bur
žuazinės partijos, tame' 
skaičiuj ir tų laikų socialde
mokratai, susidedantieji iš 
saujelės susibankrūtavusių 
vadų, ėjo išvien su okupan
tais. Vienam fronte buvo 
Lietuvos darbininkai ir val
stiečiai su savo vadu LKP, 
kitam—lietuviškos buržua
zinės partijos, socialdemo
kratai ir vokiečių okupan
tai. Tik saujelė Lietuvos 
socialdemokratų, kuri spie
tėsi apie Domaševičių, pa
rėmė kovą del Sovietų val
džios.

Išvijus vokiečių okupan
tus 1918 m. gale ir 1919 m. 
pradžioj Vilniuj ir Rytų ir 
Šiaurės Rytų Lietuvoj įsiku
ria sovietų valdžia. Mūsų 
partija tais laikais bu
vo dar visai jaunutė, ne
turėjo prityrimo, neturė
jo senų bolševikiškų va
dų. Užtat* pirmoji revo
liucinė Lietuvos sovietų vy
riausybė, padarė klaidų. Ta
čiau ne del tų klaidų sovie-

i prisimena 
apie V. K. darbą Amerikoj. 
1916 m. lietuvių socialistų 
sąjungoj nebuvo aiškaus nu
sistatymo karo klausimu, 
tačiau dauguma buvo karo 
šalininkais. Atvykęs Ame
rikon ir ėmęs redaguot 
“Naująją Gadynę” V. K. iš 
karto pareiškė vesiąs ją ci- 
mervaldiečių dvasioj. Jis 
sugrupavo Amerikoj aplink 
save visus lietuvius karo 
priešininkus. Jau Ameri
koj V. K. grūdinosi kovoda
mas su socialpatriotais ir 
oportunistais. V. K. ten iš
stojo prieš daugelio socialis
tų nusistatymą renkant 
prezidentą balsuoti už Wil- 
soną. Jis buvo prieš socia
listų bendradarbiavimą su 
buržuaziniais veikėjais nu
kentėjusių nuo karo šelpi
mo komitetuose. Kai atėjo 
pirmos žinios apie revoliu
ciją Rusijoj, V. K. pirmas 
pasikėlė važiuot Europon.

skričio sekretorius 
protokolą iš praeito suvažia
vimo, kuris atsibuvo 1935 m., 
Shenandoah, Pa. Protokolas 
priimtas vienbalsiai. Mandatų 
komisija raportavo, kad daly
vauja 8 delegatai su spren
džiamu balsu nuo 4 kuopų. 
Sekamos šešios kuopos neda
lyvavo—5, 16, 26, 32, 53,

Jis troško būti kovos sūku
ry j.

Drg. Nakutaitė papasako
ja apie V. K. darbą Vilniuj 
nuvertus Sovietų valdžią.

Paskutiniu išstojo d. Pet- 
niūnas. Jis prisimena tuos 
laikus, kada Maskvoj buvo 
suruošti trumpalaikiai par
tiniai kursai keliaujantiems 
į Lietuvą draugams. Su di
džiausiu atsidavimu V.Kap
sukas mokė draugus grupė
je, užsiimdinėjo atskirai su 
pavieniais draugais savo bu
te. Jis džiaugėsi, jei kuris 
draugas stiprėjo politiniai, 
augo darbe. Toliau d. Pet- 
niūnas charakterizuoja V. 
K. III LKP suvažiavime Ka
raliaučiuj. V. Kapsukas iš
stoja ne tik del kiekvieno 
klausimo, jis atsiliepia be
veik į kiekvieno draugo iš
stojimą. Su kokiu įnirtimu 
ir smulkumu jis tardė mus,I 
klausinėdamas apie pade- kad 3-čias apskritys būtų lik- 
tį Lietuvoje. Kada šuva- viduotas. Sumanymas vienbal- 
žiavimo delegatai pakliu- šiai priimtas.

kalėji-< apmokėjus visas lėšas, apskri-

Puslapis Trečias w j

perskaitė čio iždą pasiųsti centro Lėšų |
Fondui.
M. J. Krikštano lėšos 
51 kp. kelionės lėšos 
Už svetainę

$2.00
.2.00 J

57.

Kuopų Raportai

4 Kp. turi 86 narius 
rame stovyje ir $42 ižde.

35 kp. turi 16 narių gera
me stovyje—pinigų $70.

48 k p. turi 17 
me stovyje ir $40

51 kp. turi 40 
me stovyje, pinigų

Kuopų raportai
Pakeltas klausimas, kaip vi

sas kuopas įtraukti į 3-čią ap
skritį? Pasirodė, kad nėra ga
limybės, nes pertoli viena nuo 
kitos. Paduotas sumanymas,

narių 
ižde.
narių 
$9.
priimti.

ge-

gera-

gera-

Nutarta, kad

Ižde

——>—o* ..■.»»» ;

Viso išmokėta $5.00 į
buvo 12.70

Ižde lieka $7.70
Tai $7.70 turi būt pasiųsti į ;; 

centrą. Tuomi pasibaigė 3-čio. 
apskričio suvažiavimas. O j

M. J. Krikštam.

JUOZAS GEGŽNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki* 

nantis kiekvienam.’%
DEGTINĖS, ALUS: IR

kitokį gėrimai
Patogus Užčjimas GrupČmi”

412 W. Susquehanna Av.
Philadelphia, Pa. J

2
£
1 
A

I

vo kalėjiman ir 
me buvo gauta galimybė1 
pasimatyt su draugais, V. 
K. ir čia išnaudoja progą: 
jis kviesdavosi po vieną 
draugą į pasimatyma ir ta
rėsi, mokino. Drg. Petniū- j 
nas pareiškė pasigailėjimo, 
kad savo laiku nebuvo už
rašytos tos gausios ir visa
pusės žinios, kurios V. K. 
nešiojosi su savim apie Lie
tuvos gyvenimą nuo 1905 m. 
iki paskutinių laikų.

Minersville, Pa
Iš APLA 3-čio Apskričio 

Suvažiavimo.

dieną buvo su-
3-čio Apskričio 
kurį atidarė 

Krikštanas, 11
Pirmininku paskir-

Balandžio 26 
šauktas APLA 
suvažiavimas, 
draugas M. J. 
vai. ryte, 
tas draugas S. Kazmeneskis. 
Į mandatų komisiją išrinkta B. 
Navickas, V. Globičius. Kol j 
mandatus sutaisė, 3-čio ap-

4

Piknikus ULMER PARKE Rengįą,

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

NAUDOTIS BARU.

ULMER PARK BAR IR GRILL 4
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 pasirandayo; 

jimą savo Draugijų parengimams.
-U2.

1

111

I

I

I

BOSTONO APIELINKES “LAISVES” NAUDAI r

PIKNIKAS I

4 d. Liepos—Fourth of July

Bus puiki muzikališka programa ir prakalbos per garsiakalbį

Bus Vose Pavilion Parke
MAYNARD, MASS

Kaip kitais metais, taip ir šiemet organizacijos skiria 
puikias pinigines dovanas prie įžangos bilietų. Tad 

išanksto įsigykite įžangos bilietus.

Rengėjai prašo kitų organizacijų tą dieną nieko nerengti ir širdingai 
kviečia dalyvaut šiame parengime.

Didžiausias Bostono Apielinkėj Piknikas, kurį 
rengia Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai,

GEROS MAUDYNES IR PATOGI SALE ŠOKIAMS.
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Pasauline Padėtis Opi
jEthiopija Sumušta

r Per septynių mėnesių sun
kios .kovos Ethiopija nuga
lėta Italijos fašistinių ordų. 
Nenuostabu. Italija turėjo 
nąujftusios mados karo gin
klus; visas priemones grei
tam ^armijos permetimui, o 
ethiopai tik drąsiai gynė sa
vo tautinę laisvę, neturėda
mi ginklų, apsigynimo prie
monių.

Russell Owen sako, kad 
italaj ethiopus nugalėjo: 
pravpsdami kelius, kanuole- 
mis,:nuodingais gazais, or
laiviais ir papirkimais. Ap
art to, kad italai fašistai tu
rėjo baisius karo ginklus, 
dešimtis tūkstančių išmušė 
geriausių Ethiopijos gynė- 

‘ jų, fašistai dar naudojo pa- 
■pirkipius. Jie papirko daug 
atskirų kunigaikščių ir ethi- 

.opų karo vadų. Prikimšo 
tiems, šalies išdavikams pil
nus kišenius Maria Theresa 
dolerių.
: Iš karo pradžios garsiai 
šaukė Ethiopijos “karalius 
karalių,” Haile Selassie, kad 
jis patsai numirs beginda
mas savo šalį. Bet pasirodė 
bailiu. Pavojingiausioje va
landoje pabėgo iš savo kra
što. Prie to Selassie daug 
yra ątsakomingas už šalies 
neprjrengimą apsigynimui, 
net įr karo metu neaprūpi- 
nimą jos ginklais. Jo vien 
karūna išdabinta deiman
tais, kurie verti virš $2,000,- 
D00.
Kur Selassie pasirodys su 
ja, iš savo šalies pabėgęs? 
O už ją buvo galima nu-

Kokia iš jos nauda?
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kus gyventojų bruzdėjimas 
ir balsai prieš karą. Net ir 
karo šalininkai bijosi, kad 
Japonija karą prieš Sovie
tus gali prakišti. Jie bijosi 
Sovietų povandeninių laivų 
ir karo lėktuvų. Iš Tokio 
rašo korespondentas Hugh 
Byas, kad Japonija mano, 
jog Vokietija dar nėra pil
nai karui prisirengus. Iš 
to išplaukia išvada, kad 
veikiausiai karas bus ant to
liau atidėtas.

Iš Maskvos rašo Harold 
Denny, kad bent kokis karo 
atitolinimas eina Sovietų 
Sąjungos naudai, nes ji su 
kiekviena diena tvirtėja 
ekonominiai ir galingėja 
apsigynimo srityje.

Jau ir Japonijos imperia
listai pradeda suprasti, kad 
neužtenka turėt armiją, lai
vyną, bet reikia turėti ir ga
lingą industriją, žmonių so
lidarumą, kad karą laimė- 

jįljus. Tuom kartu Japonijo
je vis daugiau žmonės kelia 

l protestą prieš baisias karo 
! išlaidas.

Japonijos i m p e r ialistai 
dar daugiau šalį apsunkina 
lenktynėmis karo laivyno 
budavojime. Bet tas viskas 
nereiškia, kad jau Japoni
jos visos karo provokacijos 
pasibaigė. Nauja jų virty- 
nė gali bile dieną, bile va
landą iškilti.

Renka Mirties Padarus
Laike pereito karo milio- 

nai žmonių žuvo. Bet karo 
laukuose liko milionai ka- 
nuolių kulkų, užsiraususių 
giliai į žemę ir nesprogusių. 
Jos per ilgus metus gulėda- 
mos laiko savyje užslėptą 
mirtį. Daugelis jų susprog-

nėra

laikė- 
gene- 
gene-

pirkt mažiausiai 50 gerų 
karo lėktuvų, kurie daug 
būtų padėję šalį ginti.

Ethiopų armija dar 
visai sunaikinta, 
fronte labai vykusiai 
si ir laikosi ethiopai 
rolo Nassibu ir turkų
rolo Wehib Pasha vedami. 
Jie veikiausiai prie “fran- 
cūziško” ir “angliško” So- 
malilando, kalnuose ir ant 
toliau laikysis. Kitos ethio
pų armijos traukias į vaka- 
rus-pietus nuo Addis Aba
ba. Ethiopai tęs partiza
nišką karą. Bet vargiai jie 
galės atsilaikyti prieš italų 
fašistų techniką, orlaivius.

Klausimas, kaip toliau 
elgsis Anglija. Italijos įsi
galėjimas prie Tana ežero 
ir ant Raudonųjų jūrų, taip
gi Indiško didjūrio, sudaro i 
Anglijai didelį pavijų. u_ 
galėtų užduoti italams mir- • 
tiną smūgį, uždarydama Su-; 
ezo kanalą. Tautų Lyga ne- j 
pagelbėjo Ethiopijai ir pati 
sau uždavė moralį smūgį.

Mongolija, Japonija ir 
SSRS

Japonijos imperialistai iš
vien su Vokietijos ir Lenki
jos fašistais padarę sukalbį 
užpulti ant Sovietų Sąjun
gos. Japonijos imperialis
tai per metų metus užsiima 
karo provokacijomis Toli
muose Rytuose. Šiemet jie 
ypatingai padarė daug ka
ro užpuolimų ant Sovietų ir 
Mongolijos Liaudies Respu
blikos sienos. Bet buvo 
skaudžiai atmušti. Po to 
Japonijoje prasidėjo smar-

LAISVES” PIKNIKAS
BROOKLYNE

Tai Bus Sidabrinio Jubilejaus Minėjimui

“LAISVES” PIKNIKAS SU DOVANOMIS

Prašome įsitemyt jog piknikas įvyks dviejų dienu šventėje

Šeštadienį, 4 Dieną Liepos-July
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

ULMER PARK, gale 25th Ave., BROOKLYN, N. Y
Šokiam be perstojimo grieš dvi didelės orkestros.

Prof. Retikevičiaus Orkestrą
Grieš Lietuviškus Kavalkus

William Norris Orkestrą
Grieš Amerikoniškus Kąvalkus

Yra pakviesti Connecticut valstijos chorai ir Lyros 
Choras iš Philadelphijos. Taipgi yra užkviesti New 

Jersey ir New Yorko valstijų darbininkiški chorai.

PASKIRTA KETURIOS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

Pirma $10. Antra $7. Trecia $5. ir Ketvirta $3.
Dovanos yra skiriamos prie išanksto perkamų bilietų. Kurie pirks bilietus prie par
ko vartų, neturės progos gauti dovanos. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės 

proga augščiau minėtų dovanų. x

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI.

sta, palietus jas artojams, 
arba vaikams žaidžiant, ir 
didina karo aukų kiekį.

Ypatingai jų daug yra 
Franci j oje, kur per kelis 
metus mūšiai ėjo mažame 
žemės plote. Franci jos val
džia susirūpino išrinkti pra
eito karo kulkas, žinoma, 
ne tam, kad apsaugojus ar
tojus nuo pavojaus, bet tam, 
kad jas vėl pavertus į mir
ties įrankius.

Trumpu laiku išrausta 
1,500,000 nesprogusių kulkų, 
kurios sudarė 167,000 tonus 
amunicijos metalo. Kulkų 
išrausimui įrengė specialius 
giliai ariančius aklus. Cou- 
cy-le-Chateau a p i e 1 inkėje 
net specialė kompanija su
sitvėrė, kuri rausia kulkas. 
Iš jų išsukami sprogimo 
prietaisai (galvukės), išpi
lamas parakas ir tas viskas 
parduodama valdžiai.

Darbas labai pavojingas, 
daug įvyksta sprogimų, ku
rie užmuša jų j ieško tojus 
arba darbininkus, išsukant 
sprogimo galvukę. Prie to 
darbo stoja išalkę bedarbiai 
ir net vaikai.

Lenktynės Karo Laivų 
Budavojime

Imperialistų tarpe eina 
didelės karo laivų budavo
jime lenktynės. Jungtinių 
Valstijų kongresas ir sena
tas užgyrė $531,068,707 pi
nigų sumų karo laivynui. 
Dabar yra būdavo j ama apie 
100 naujų karo laivų. Grei
tu laiku bus būdavojama du 
milžiniški šarvuočiai po 
35,000 tonų įtalpos, kurių 
kiekvieno išbudavojimas at
sieis ne mažiau $51,000,000; 
12 naikintojų ir 6 submari- 
nai. Prie to bus dar pra
dėta budavoti:B33 jūrų karo 
laivynui lėktuvai. Bus pa
didintas jūreivių ir marinų 
skaičius ant 17,000 žmonių.

Anglijos imperialistai ka
ro laivynui paskyrė net 
300,000,000 svarų sterlingų. 
(Svaras sterlingų apie 
$8.23 Amerikos pinigais). 
Anglija prie būdavo j amų 
karo laivų dar pridėjo nau
ją būdavo j imo programą: 2 
šarvuočius po 35,000 tonų 
įtalpos; 2 kreiserius po 
9,000 tonų, 3 kreiserius po 
5,000 tonų, 9 naikintojus po 
1,850 tonų, 1 orlaivių veži
ką, 4 submarinus ir 9 tor
pedinius laivus.

Prie to Anglija rengiasi 
modernizuoti visą eilę sene
snių karo laivų, budavoti 
daug orlaivių ir pakelti jū
reivių kiekį iki 102,146, ap- 
drūtinti visą eilę tvirtumų 
ir prieplaukų.
Japonijos imperialistai pa

skelbė, kad jie budavos daug 
naujų karo laivų. Kokius, 
kol kas stoka tikrų davi
nių. Eina gandai, būk jie 
budavos du šarvuočius po 
55,000 tonus kiekvienas įtal
pos, kurie kainuos po $42,- 
250,000 ir bus ginkluoti net 
21 colio kanuolėmis, kokių 
iki šioliai pasaulyje nebuvo.

Japonija paskyrė karo 
laivynui didžiausią sumą 
jos istorijoje 551,000,000 je
nų (jena apie 29 centa; 
Amerikos pinigais). Ji taip
gi paskyrė ir armijai di
džiausią sumą— 508,000,000 
jenų. Japonijos karo rei
kalams išlaidos, įskaitant 
orlaivyną, karo tvirtumas, 
prieplaukas, siekia 2,310,- 
000,000 jenų ($670,000,000).

Vokietijos fašistai būda
vo j a apie 50 didelių karo 
laivų—šarvuočių, ‘kreiserių, 
naikintojų, minininkų, sub- 
marinų ir daug mažesnių. 
Italijos fašistai būdavo ją 
daug karo laivų ir nenorą

pasiduoti Franci j ai.
Pasaulyje yra didžiausios 

imperialistų tarpe lenkty
nės karo laivų budavojime. 
Ne kitaip yra ir sausžemio ‘ 
armijų ir orlaivynų priren- 
gime. Jau dabar imperiali
stai turi baisius karo gink
lus, bet jiems to dar nega
na, jie jų daugiau gamina 
ir ruošiasi žmoniją įtraukti 
į baisią karo katastrofą.

D. M. š.

Scranton, Pa.
Gegužės 3 d. pasikorė po 

medžiu bedarbis Thomas Mal
colm, škotas. Tai vaisiai “ge
rėjančių” laikų, apie kuriuos 
taip tankiai kalba vietinė ka
pitalo spauda. Malcolm dar 
buvo jaunas žmogus, tik 42 
metų amžiaus, bet darbo ne
galėjo gauti, tai įpuolęs des- 
peracijon pasikorė.

Labai bloga, kad darbinin
kai, vieton kovojus, tai žudo
si. Kapitalistai to tik ir no
ri. Del darbininkų tokio el
gesio kapitalizmui pavojus 
negręsia.

Dar vienas požymis “gerė
jančių”’ laikų, tai kad bėgyj 
paskutinės savaitės, Lacka- 
wannos paviete pašalpos pra
šančių skaičius pakilo ant 350.

Savait laiko atgal tapo pa
laidotas A. Žukauskas. Jis 
buvo tikintis žmogus ir prigu
lėjo prie šv. Juozapo parapi
jos, tačiaus tūlą laiką buvo 
ir “Laisvės” skaitytojas, bet 
del nedarbo paskutiniais lai
kais buvo nustojęs skaityti 
“Laisvę.” Palaidotas parapi
jos kapuose, Throop, Pa.

Gegužės 2 d. vietinė ALDLD 
kuopa turėjo surengus kon
certą ir šokį. žmonių atsi
lankė vidutiniai, atsižvelgiant 
į blogus laikus. Programą 
pildė draugai senandoahrie-! 
čiai ir Wyoming© merginos, o 
ir vietiniai jaunieji Valukai. 
Apie programos gerumą ne
tenka kalbėti. Ypatingai she- 
nandoahriečiai visur palieka 
puikų įspūdį, taip jau ir visi 
kiti pasirodė gerai. Bet pats 
programos sutvarkymas kažin 
kodėl atrodė negana sklandus. 
Kuopai pelno gal ir nebus, bet 
pasižmonėjimas, rodos, buvo 
gana smagus. Buvo svečių iš 
Binghamtono ir kitur.

Artinasi vasariniai parengi
mai, o ALDLD vietinė kuopa 
turi įsigijus nuosavą pikni-1 
kams daržą su visais įrengi
mais. Tai ar jau ne laikas 
vietinėms draugijoms ir kliu- 
bams užsisakyti sau dienas? 
Informacijas galima gauti pas 
kuopos veikėjus ir valdybą.

”” •“* “ •*" "* • *”
Gegužės 1 d. buvo gegužinis 

susirinkimas—prakalbos, žmo
nių atsilankė daugiau poros 
šimtų. Daug pabijojo polici
jos ir nėjo į svetainę, nes po
licijos būriai buvo apstoję 
D’Aųuino svetainę. Mat, bi
jojo, kad beginkliai darbinin
kai nenuverstų ponų valdžią, 
nors tą pati miesto valdžia bu
vo išdavus leidimą laikyti pra
kalbas—gegužinę. O už dali
nimą gegužinių lapelių buvo 
areštuotas Jurgis Ančiukaitis, 
ALDLD narys. Bet policijai 
iškamantinėjus, po kelių va
landų paliuosavo be bausmės. 
Mat, bedarbis, tai pamatė, jog 
nieko nepeš, tai ir paliuosavo.

Buvęs.

PASAULINIS ŽYDŲ 
KONGRESAS

GENEVA, geg. 8. — At
sidarė pasaulinis žydų kon
gresas su 300 delegatais. 
Svarstys apie kovą del at- 
steigimo žydams teisių Vor 
kietijoj, apie žydų koloni
zavimą Palestinoj ir kt.

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Garimų Įstaiga 

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

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

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

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

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railų 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Lietuviu Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 966S 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus

Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms pa
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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases 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 ofisų 
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
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FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

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

‘ i

1Ž

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Tą naujo mokslo patarnavimą 

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

Antrad., Gegužės 12, 1936

Darbai

buvo

kitokių

Radio Laisve 512

Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

Worcester, Mass

Ant East Seventh Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garinė 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.

darbo, 
užsidarė, 

kitus Am- 
Dar daug 
apleisti šį

Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus,

6 šeimynų stuba ant West Third 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai išrendavota, rendų 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. Lengvom išlygom.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

įvai-

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp 
KIRPIMAS

kio dydžio, 
kio
ma.
maliavoju 
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park-* 
way ir Chauncey stočių BMT l-*ne 

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

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

50,000 Akrono Darbininkų
Pasisakė už Darbo Partiją

AKRON, OHIO.—3 d. ge
gužės unijų batalionai surengė 
milžinišką demonstraciją, kad 
atžymėti Goodyear darbinin
kų streiko laimėjimą, kartu 
paminint ir gegužinę šventę.

* 1:30 vai. po pietų, Perkins
Square pradėjo rikiuotis Good
year darbininkai, kurie savo 
kovingu streiku ir jo laimėji
mu išgarsėjo visoj šalyj.

Net “Akron Times” rašė tą 
' dieną, kad 15,000 unijistų mi

nės pusmečio darbo atsieki- 
mus, bet vienas tik Goodyear 
lokalas davė tiek dalyvių. 

, Tasai pats didlapis pripažįsta, 
kad 80 unijų dalyvavo darbo 
masių pergalės šventėje.

2 :30 prasidėjo maršavimas. 
žygiuotę pradėjo didelis be- 
nas. Goodyear darbininkai 
sudaro ištisą armiją, 6-7,000 
žmonių. Ėmė, iš viso, 20 mi
nučių, kol jie pramaršavo. Po 
Goodyear sekė Goodrich loka-l 
las, po jo General Tire ir kiti 
gumos darbininkų lokalai. Iš 
viso parodoje dalyvavo 80 lo
kalų. Konservatyviai apskait- 
liuojant, maršavo apie 30,000, 

to žymiai didesnis skaičius 
žmonių šalygatviuose sveikino 
martuojančius. Publikai ypač 
patiko plakatas su obalsiu: 
“Budavokime vieningą Darbo 

‘ Partiją.” Tą obalsį lydėjo 
entuziastiški sveikinimai.

Pribuvus Grace Parkan, 
prasidėjo prakalbos. Minia 
susigrupavo aplink platformą, 
kurioj matėsi Akrono ir Bar- 
bertono unijų vadai ir kiti tos 
dienos kalbėtojai.

W. Tate, iš Summit Kauntės 
Centralės Darbo Tarybos, pir
mininkavo. Maurice Sugar, 
plačiai žinomas detroitietis 
advokatas ir darbininkų gynė-

jas, pasakė geriausią, tai die
nai pritaikytą prakalbą. Jo 
žodžius lydėjo garsūs delnų 
plojimai. Jisai karštai ragi
no budavoti savą Darbo Par
tiją ir atsimesti nuo veltaė- 
džių partijų.

Visos Akrono unijos pritaria 
sukūrimui Darbo Partijos.

Nemažiau, kaip 50,000 unijis- 
tų stoja už ją.

Nuo Amalgameitų Rubsiū- 
vių Unijos kalbėjo J. Schlos- 
bergis.

Noriu pažymėti, kad Akro
no darbininkai kuo draugiš
kiausia atsinešė link komunis
tinės literatūros platintojų. 
Ypač gerai platinosi “Sunday 
Worker” ir brošiūra “Labor 
Party in United States.”

Mačiau ir lietuvių dalyvau
jant toje pergalės šventėje. 
Smagu buvo susieiti su drau
gais ir pasidalinti mintimis.

Nuo pasekmingo streiko žy
miai paaugo visų unijų loka- 
lai. Paaugo ne šimtais, bet 
tūkstančiais narių.

Akrono darbininkai, kaip ir 
kitų miestų, kuomet išeina į 
kovą su išnaudotojais, gauna 
geriausią progą persitikrinti, 
kad komunistai yra streikierių 
geriausi draugai ir geriausiai 
permato situaciją, 
durti,

Verta pri- 
kad vietos organizato 

rius d. Keler turi pagarbos 
vardą pas šimtus ir tūkstan
čius Akrono gurno darbininkų 
ir kad jojo ir kitų patarimais 
McGrady negalėjo streiko par
duoti ir streikas buvo laimėtas.

Akrono darbininkai, kaip ir 
visos Amerikos, maršuoja pir
myn prie įkūrimo savo klasės 
partijos—Darbo Partijos.

I

Cambridge, Mass
ALDLD 8-ta kuopa 29 d. 

balandžio turėjo savo mėnesi
nį susirinkimą, kur dalyvavo 
pusėtinas draugų ir draugių 
būrelis. I šį susirinkimą bu
vo kviesti ir draugai simpati- 

t zatoriai ir buvę nariai 
organizacijos. Jiems 
parašytas pakvietimas, 
deja, ne visi atsilankė,
ant kito susirinkimo ir jie pri
bus ir stos į mūsų eiles, kad 
galėtume Cambridge’uj pra- 

e dėt geriau veikt. Ši organi
zacija laiko savo susirinkimus 
kas paskutinę seredą kožno 

• mėnesio, kliubo svetainėj, 163 
Harvard St.

Kliubas

šios 
buvo 
bet, 
Gal

dabar
Mat, 

keleto 
gauta

Pas mus jau senai kaip gy
vuoja Amerikos Lietuvių Pilie
čių Draugija. Iki šiol iš jos 
pirmesnio veikimo nebuvo 
man žinomi jos darbai, tai ne
bandysiu ir spėliot, bet 
pasirodo, kad ji veikia, 
per pasidarbavimą 
Draugijos narių buvo
laisnės kliubui—minkštiems ir 
stipriems gėrimams ir Stašiai 
apatinėj svetainėj atidarė ba
rą. Narių skaičius pašoko 
nuo 30 iki 130. Tai reiškia, 
visgi progresuojama, nors gal 
ne į tą pusę, kur mes norėtu
me, bet faktas yra tas, kad 
visokių pažiūrų Cambridge’aus 
lietuviai jį remia. Tiesa, kliu
bas kol kas dar yra biednas 
ir daug ko gerint negali, bet 
labai būtų pageicfaptina, kad 
kliubas greičiausiai įsteigtų, 
atskirą kambarį su knygomis 
ir laikraščiais, nes dabar 
vartojant gėrimų nėra 
veikt.

ne
kas

. Svetainės Klausimas

tas 
jau

Kas link svetaines, tai 
klausimas Cambridge’uj 
nuo senai stovėjo ant dieno- 
tvarkio stalo. Pas mus ir vei
kimas apmiręs. ALDLD 8-ta 

‘kuopa surengia šokius ar pra-

visus į bendrą frontą pasto
jimui kelio. Ar gi socialistai 
kitokį darbininkai, kad jiems 
tas pavojus negręstų ? Ne, jie 
tokie pat darbininkai, tik kiek 
skirtingiau įsitikinę vienam ar 
kitam klausime.

Seniau Cambridge’us 
bagočiausias miestas visokiom 
išdirbystėm. Gerais laikais 
darbininkai čia važinėdavo iš 
gana tolimų miestelių dirbti. 
O dabar nebeužtenka ir vie
tiniams darbininkams 
Daugelis tų šapų 
kitos iškraustytos į 
erikos pakraščius, 
ir šiandien rengias
miestą ir palikti darbininkus 
be darbo. Čia daugelis darbi
ninkų dirba skerdyklose. Dar
bas eina gerai, bet dirbti yra 
sunku. Yra taip sutaisyta, kad 
kiekvienas darbininko žings
nis suskaitytas. Darbininkai 
neorganizuoti. Tiesa, čia yra 
kompanična unija ir darbinin
kai išsirenka slaptu balsavimu 
atstovus, bet darbininkai ne
gali turėti susirinkimų, negali 
nieko aptarti, tai tie atstovai 
neturi ką ir atstovauti. Kada 
pasitaiko kam numirt, tai at
stovas su blanka pereina aukų 
del vainiko, tai ir viskas. Taip
gi čia randasi didelė roberinė. 
Darbininkai taip gi ir čia ne
organizuoti, del to algų numu- 
šimas eina kas sezonas. Dar
bai sunkūs prie robo smarvės.

Darbininkas.

agentūros ir pagelbininkai 
kompanų. N uolatos jie gązdi- 
na dirbtuvių darbininkus ir 
Amerikos visuomenę “raudo
nuoju baubu”, kad tik sukėlus 
nesusipratusių darbininkų ne
apykanta prieš unijas.

Ir čia Worcestery prisideda 
visos patriotiškos organizacijos 
ir didelė spaudos dalis, kuri 
tarnauja stambiam kapitalui, 
kuris išnaudoja darbininkus, 
kurstydamos visuomenę prieš 
“raudoną pavojų.” Šitos orga
nizacijos ir spauda tikrai su
pjudo publiką ir dirbtuvių 
darbininkus ir kitas ekonomi
niai prislėgtas grupes.

Nairobi, Kenya. — Angli
ja lėktuvais atsiuntė dau
giau kareivių į savo koloni
jos Kenyios pasienį, Afri
koj, idant neleistų ethiopų 
bei italų pabėgėlių į Kenyą.

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

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius

PASIDABINKITE SAVO PLAUKUS
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.
ONE MINUTE
PERMANENT

WAVE

SOUTH BOSTON, MASS

ŠTAI U JUMS SIŪLO AJ.KUPSTIS

kalbas, tai ir viskas. Priežas
tis—tai neturėjimas svetainės. 
Bet, pagaliaus, draugai Sta
siai pasipirko didelį namą su 
dviem svetainėm ir kaip tik 
atidarė, tai ALDLD 8-ta kuo
pa pirmutinė pradėjo jį remt, 
kad galėjus įstaigą palaikyt, 
bet ji viena neįstengė tą pa
daryt ir draugai Stašiai išran- 
davoja viršutinę svetainę ame
rikoniškam kliubui, o apatinę 
Lietuvių Piliečių Kliubui. Tai
gi lietuvių svetainės klausimas 
ir vėl pasilieka ant stalo. Ma
no manymu, jeigu mes, ALD
LD 8-ta kuopa, APLA 58 kp., 
LSS 71 k p. ir kitos draugijos 
galėtumėm kaip nors susitart, 
tai mes galėtumėm parandavot 
viršutinę Stašių svetainę ir ga
lėtumėm ką nors veikti. Man 
rodos, tas yra galima—jeigu 
neskaitlingas nariais ameriko
niškas kliubas gali palaikyti, 
tai mums tas visai lengvai ga
lima.

Prakalbos

2 d. gegužės Stasių svetai
nėj I>SS 71 kuopa turėjo ge
gužės 1 dienos paminėjimo va
karą su šokiais. Pertraukoj S. 
Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius, paaiškino, ką reiš
kia pirmoji gegužės, kokiais 
ūbaisiais ji švęst pradėta, bet 
nepasakė, kokie yra jos obal- 
siai šiandien. Nejaugi vėl 
reikalaujam 8 valandų darbo 
dienos? Tačiaus nepamiršo 
paniekint komunistus; girdi, 
komunistai buvo įsitikinę, kad 
revoliucija įvyksianti ir Ame
rikoj, tai del to ir turėjęs 
įvykt skilimas; bet socialistai 
pasilikę toj pat vietoj ir jie 
likęsi teisingi. Dabar komu
nistai jau šaukiasi prie jų, 
matydami padarę klaidą.

Man atrodo, kad tai per
daug pigus argumentas savęs 
augštinimui. Komunistai savo 
principų neišsižada ir pas so
cialistus ant burdo nesiprašo. 
Komunistai, patėmiję ateinant 
darbininkam didžiausį pavo
jų—karą ir faašizmą, šaukia

Iš Dirbtuvių.

Worcesterio dirbtuvėse dar
bininkai nekreipia atydos, kas 
jų laukia. Jau kitose drato 
dirbtuvėse darbininkai turi 
dirbti po 55 valandas į savai
tę. Tas bus ir visose plieno ir 
metalo liejyklose, jeigu nebus 
tarpe darbininkų vienybės. 
Wickwire ir Spencer Co. buvo 
sutverta unija, ir lokalas num. 
19859 turėjo su virš 8 šimtus 
narių. Kompanijos šnipai įė
jo į valdybą ir veiklesnius na
rius pradėjo bosam skųsti ir 
bosams pranešė visus unijos 
tarimus. Ponas Richard dau
giausia pasitarnavo drasky
me unijos, kuri šiandien jau 
randasi sudraskyta. Ponas Ri
chard republikonas politikie
rius ir tarnauja reakcionieriš
kai industrijiniai republikonų 
grupei, kuri geidžia sulaikyti 
Worcesterio darbininkus nuo 
susiorganizavimo.

Šiandien mes aiškiai matom, 
kaip Richard organizuoja vi
sus kompanijos “sukertus” ir 
sykiu su jais mėgina padaryt 
A.F. of L. lokalą 19859 kom
panijos unija. Daugelis žmo
nių dar neperpranta, o kiti 
gązdinami “raudonu baubu.”

Kaip buvo pradėta unija or
ganizuot, tai ponas Richard 
pasakė, kad kita drato dirbtu
vė negali gauti charterio nuo 
A.F. of L., todėl tegul stoja 
prie šio lokalo visi Worceste
rio plieno liejyklų darbininkai. 
Darbininkai nesuprato to žy
gio. To žygio tikslas buvo su
laikyti kitas dirbtuves nuo or
ganizavimo ir laikyt Wickwire 
ir Spencer Co. uniją slabna, 
kad darbininkai negalėtų ko
vot už geresnę padėtį.

Bet Johnson ir Worcester 
Wire Co. darbininkai pradėjo 
organizuotis prie 19859 loka
lo ir Richard tuoj pradėjo 
šaukti, kad radikalizmas ir 
komunizmas pradėjo užgy
veni šį lokalą. Johnsono ir 
Worcester Wire darbininkai 
buvo apšaukti komunistais, ši
tam atsitikime mes matom 
drūtas bosų rankas, ’kurios di- 
rektavo Richardo skaldymo 
taktiką.

Prie to, dirbtuvėse suorga
nizuota bosų šnipų grupės, ku
rios niekas daugiau, kaip tik 
stambaus kapitalo ir bosų

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

Telefonuokite South Boston

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

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais
vės” sukaktuviriius 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 1Q:3O 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 Ambrazaitis.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiopų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

9423, arba kreipkitės pas:

AT TCi i rurt i e—332 Broadway
♦ J * Llo So. Boston, Mass.

ira s

Iš- 
ir

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

VAISTAI

25c

*

$1.00 
. 50c

$1.00
. 50c

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 $t. Stoughton, Mass.

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę, 

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

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

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

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviu 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 nedėldienj prie geros orkestros

Šokiai būna žemutinėj 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
L. T. P. Kliubas turi dabar specialį naujų narių gavimui vajų. 

Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 18 metų iki 25 
metų amžiaus yrą priimamas į kliubo narius be jokio įstojimo. Nuo 
25 m. iki 35m. už pusę įstojimo. Tad visi sveiki vaikinai pasinaudoki
te Šia proga. Vajus bus tik geguęės mėnesį. Kliubas turi kelis sky
rius kaip 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 Skyrius, 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos.

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

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

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

nančiai patarnaus.

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

Lietuviai, 
rašykite 
platesnių

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.

t ; '



šeštas.

Ką Man ir Draugam ‘‘Laisve” 
Davė Politiniai ir Kultūriniai

Antrad., Gegužes 12, 1936

'.'.f

Lawrence, Haverhill, Lowell ir 
Nashua ALDLD Kuopų Žiniai

d., atsibuvo 
konferencija 
Trijų miestų 

suvažiavę 
klausi- 
ir iš-

Tčmykite, Draugai!

Kadangi mūsų apielinkės A 
i LDLD keturių kuopų : Lawren
ce, Haverhill, Lowell ir Na
shua maždaug svarbesniais 
klausimais veikiama bendrai, 
tai balandžio 26 
šios apielinkės 
Lawrence, Mass, 
kuopų atstovai
svarstė svarbesnius 
mus mūsų veikime 
dirbo planus veikimui iki se
kančiai konferencijai. Draugų 
ūpas buvo geras ir visi pasi
ryžę tarimus pravest gyveni
mam Bet draugai nashua’čiai, 
kažin kodėl, nepasistengė pri
siųsti savo kuopos atstovų ir iš 
jų veikimo nebuvo raporto.

Visgi konferencija susirūpi
no draugų veikimu Nashua, 
N. H., ir todėl nutarė šaukti 
draugišką pasikalbėjimą, ku
ris įvyks gegužės 16 d., 2 vai. 
po pietų, 10 B. School St., 

'X Nashua, N. H. Draugai našvie- 
v čiai prie to draugiško suvažia

vimo jau smarkiai rengiasi ir 
todėl pagal konferencijos nu-

tarimą turi rengtis draugai iš 
visų keturių miestų į tą drau
gišką pasikalbėjimą, kad su
važiavime galėtumėm gerai iš- 
diskusuoti trūkumus ten vieti
niam veikime ir kuomi nors 
pagelbėti jiems, jei bus reika
las. Taipgi suvažiavę visų ke
turių kuopų draugai galės dar 
nemažai paliesti ir bendrų 
klausimų; tai reikalai, ku
riuos mūsų apielinkė turi ben
drai dirbti. Vienas iš tokių 
klausimų, tai Amerikos Lietu
vių Visuotinas Kongresas, ku
ris šaukiamas birželio 20, 21 
dienomis, š. m., Cleveland, O.

Nashua draugai—visi ALD 
LD 42-ros kuopos nariai ir 
“Laisvės” skaitytojai, turi iki 
vienam susirinkti į Darbininkų 
Kliubo svetainę po virš nuro
dytu adresu ir laiku. O Low
ell, Lawrence ir Haverhill 
draugai turi pildyti konferen
cijos tarimą ir gausiai daly
vauti tame suvažiavime.

Tai bus pradžia nuoširdaus 
pildymo konferencijos tarimų.

Draugiškai,
J. M. Karsonas.

Dėbso spyčių, pasakytą teis
mo rūmuose kelioliką metų 
atgal.

Paskiausiai buvo, perstatyta, 
F. Hartman, komunistė iš Bos
ton, Mass. Jos kalba buvo la
bai pritaikyta prie to mo
mento, ji trumpoj formoj per
bėgo darbininkų kovas ir jųjų 
laimėjimus, kaip Amerikoj, 
taip ir Europoj. Užbaigdama 
savo kalbą, darė išvedimą, ką, 
Amerikos darbininkai turėtų 
daryti, idant nepasiduot reak
cionieriams. Ji pasiūlė Farme- 
rių Darbo Partiją kaipo ben
drą veikimą prieš karą ir fa
šizmą.

žmonių buvo susirinkę dau
giau, negu rengėjai tikėjosi. 
Literatūros parduota nema
žai: “Sunday Workerio” išėjo 
šimtas su viršum egzempliorių 
ir keliolika įvairaus turinio 
knygučių. Apdengimui to va
karo išlaidų, sukolektuota aš
tuoniolika dolerių su centais.

lo veik visi susirinkusieji, tik, 
3 suvargę katalikai buvo prie
šingi. Pasižiūrėjus į tuos dar
bininkus net gaila darosi, ka
dangi dabar Lietuvoj fašiz
mas ir katalikiškas organiza
cijas pavertė nelegalėm. Jei 
Smetona pačiupinėtų savo 
kruvinom rankom kokį kuni
gą, tai Amerikos klerikalai 
tuojaus pašoktų su protestais.

Taip pat šiose prakalbose 
tapo užgirtas Amerikos Lietu
vių šaukiamas Kongresas ir 
išrinktas komitetas iš penkių 
ypatų—F. Verbickas, S. Už- 
davinis, O. Pečiukonienė, S. 
Dzengeliavičius ir S. Benkus 
—kurie užkvies visas organi
zacijas ir draugijas prisidėti 
prie pasiuntimo delegatų į 
kongresą.

Pas mus lietuviai susirūpinę 
Lietuvos liaudies padėtimi ir 
Amerikos Lietuvių Kongresu, 
ir visa pažangioji visuomenė 
stengias kooperuotis, kaip pa
rodo šios pavyzdingos prakal
bos.

Binghamton, N. Y
Balandžio 29 d. laidoj, tre

čiam puslapyje buvo rašyta iš 
Binghamtono apie K. Kamins
kaitės ir W. Gudausko “Sho
wer Party,” kuri įvyko Lietu
vių Svetainės skiepe, 19 ba
landžio ir pasirašo “Laisvės” 
Report. O kas tą pokilį ren
gė, “Laisvės” Report, tikrai 
nežino. Man daug sykių ten-

ka patėmyt klaidų, kur para
šyta ne taip, kaip ištikrųjų 
yra, bet vis tylėjau. Aš gerai 
žinau, kad tą pokilį rengė E. 
Poškaitė, B. Kaminskienė, A. 
Gudauskaitė, J. Černienė ir 
M. Kaminskienė—visos arti
mos giminaitės.

Balandžio 25 d. įvyko K. 
Kaminskaitės ir U. Gudausko 
vestuvės ir susirinko giminių^ 
ir artimų draugų. Linkim jau
nai porelei laimingai gyventi 

Senas “Laisvės” Skaiytojas.

ŽOLYNU ARBATA

TEL. STAGG 2-5043
Bedūšis.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

X. Kareivis.

Brockton, Mass
Haverhill, Mass

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos

nekaltų

Regan, 
Vietoje 
Eugene

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

muzikos gabalėlių. Po- 
išėjo jauna mergelė Rosa- 
Halper ir per kelius sy- 
gražiai skambino ant

„......._

Skaitytojų Balsai
7 LAIŠKAS Iš FRANCUOS

Pirmą kartą “Laisvę” pa
mačiau 1929 metais. Kazys 
Aksomitauskas, gyvendamas 
Amerikoj, u ž p r e n u meravo 
“Laisvę” savo broliui Petrui į 
miestą Montlucon du egzem
pliorius. Krizis dar taip nebu
vo palietęs Francijos darbinin
kų padėtį ir neįsidomavom tei
singu “Laisvės” turiniu. Mat, 

.trūko pas draugus politinio 
supratimo ir aktingumo, bet 
“Laisvė” davė mums pamatyti 
praeito laiko kapitalizmo tvar
ką, kurio protarpiais pastoves
nis darbo žmonių gyvenimas 
negalima prilyginti su komu
nizmo tvarka.

Šiandien, siaučiant karui ir 
fašizmui, “Laisvė” nori suvie
nyti visokių srovių dirbančius 
žmones vienu frontu prieš bur
žuaziją visam pasaulyje. “Lai
svė” atskyrė mus nuo senos 
buržuazinės ideologijos į nau
jas komunistines idėjas.

1930 metais aš atvažiavau į 
miestą Vichy. Keletas draugų 
tapom bedarbiais ir susiėję nu
tarėm užsirašyt laikraštį. Vie
ni kito klausėm, iš kur užsira
šysim? Juk Lietuvoj nėra dar
bininkų laikraščių. Aš sakiau, 
kad būdamas Montlucon ma
čiau darbininkų laikraštį “Lai-

_svę.” Mes, šeši asmenys, sudė- 
” jom po 10 frankų—virš 2 dol. 

—1932 m., 22 d. birželio, pa- 
'“siuntėm pinigus ALDLD adre- 

•**su, pažymint, kiek katras da- 
■Xvė. Mūsų tarpe buvo nemo- 
' kančių skaityti, nei rašyti, bet

• sutarėm pasidalinti žiniomis.
ALDLD centras numatė dir- 

'*vą sutverti kuopą. Drg. D. M. 
^Šol Omskas prisiunt visas infor- 
”Jmacijas ir tapau ALDLD na
triu ir “Laisvės” skaitytoju. 
; Vichy mieste buvo pradėtaBSn B

j*tverti kuopa ir jai buvo pas-
• kirta num. 121, bet kadangi 
•♦ten buvo sunku sutverti, tai f*'•--1933 metais susitvėrė kuopa 

Montlucone, po tuo pačiu nu
meriu ir ji šiandien dar gy
vuoja. Pradėjom gauti knygas, 
tai pamatėm neišsemiamą ap- 
švietos šaltinį. Mes nežinojom, 
ką tos penkios raidės “ALD 
LD” reiškia ir neturėjom su
pratimo, iš kur ir kas kaltas 
už krizį, skurdus ir karus. 
Mes neturėjom patyrimo dar
bininkiško judėjimo. “Lais
vė” supažindino mus su tais 
dalykais.

1935 metais “Laisvėj” tilpo 
korespondencija iš Montlucon.

NOTARY PUBLIC

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

Brazilijoj gyvenantis lietuvis 
pamatęs korespondenciją, pri
siuntė ALDLD kuopai laišką. 
Jis prašė prisiųsti lietuvių ir 
francūzų laikraščių. Mes pa- 
siuntėm lietuvių, francūzų, ru
sų, lenkų, vokiečių laikraščius 
ir žurnalus, o vėliaus mums 
prisiuntė Pietų Amerikos lie
tuvių darbininkiškų laikraščių.

Ot, delko aš myliu “Laisvę” 
skaityti. Ji teisingai ir atvirai 
nurodo vienybės reikalą ir nu- 
krypusieji grįžta atgal. Links
ma skaityti toki dalykai. Nors 
i Franciją “L.” ateina 8-10 
dienų vėliau ir žinios senesnės, jves 
mes ja pasidalinam ir dar ki
tur siunčiam.

Lai gyvuoja “Laisvė” ir kiti 
komunistiniai laikraščiai!

A. Lastauskas.
20-4-1936.
Vichy, Francija.

Keršto Dvasia ir Žmogžudyste

Pirmą d. gegužės miesto, 
centre, ant Green St., Novell 
Hall, kur unijos lokalai laiko 
savo susirinkimus, įvyko žmog
žudystė. Tūlas Sabino Papago 
mirtinai nušovė S. Capachione, 
mat, pastarasis atsisakė duo
ti pareikalautą sumą pinigų. 
Paaiškėjo, kad S. Papago bu
vo gavęs jau pirmiau iš minė
to žmogaus, taipgi ir šiuo 
kartu norėjo juodrankišku bū
du pareikalauti, o kuomet Ca
pachione atsisakė, tai Papago 
paleido šūvį ir pabėgo.

Montello’s Lietuvių Tarpe

ALDLD 6-tos kuopos na
riai, laikytame savo susirinki
me, 4 d. gegužės, š. m., pada
rė keletą įžymesnių nutarimų: 
(1) Nutarta pasiųsti “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimui pas
veikinimas su dviem doleriais.

(2) Nutarta, kad kuopos 
nariai pradėtų garsinti ir par
davinėti tikietus del “Lais-

“ metinio pikniko, ku
ris įvyks šią vasarą Maynard, 
Mass.

(3) Raportavo komisija su
rengimui progresyviškų mote
rų pasikalbėjimo vakaro; dar
bas progresuoja ir trumpoj 
ateityje moterys žada susi
rinkti.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

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 paliuosaviinui, išvalymui ir su
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

BRIDGEWATER DARBININKŲ KO OPERATYVE DRAUGOVE

Pirmoji Gegužes

Paminėjimui penkių dešim
tų metų sukaktuvių nuo įstei
gimo pasaulinės darbininkų 
šventės, šio miesto darbo žmo
nės bendromis spėkomis su
rengė viešą susirinkimą penk
tadienio vakare, 1-mą dieną 
gegužės, Pythian Temple sve
tainėje, W. Elm St. Minėto su
sirinkimo programa susidėjo 
iš dviejų dalių: prakalbų ir 
muzikališkų pamarginimų.

Pirmiausiai sudainavo “In
ternacionalą”. Paskui sekė 
muzikaliai instrumentai: jau
nas vyrukas griežė smuiko so
lo, du vyrai ant mandalino ir 
gitaro sutartinai brimbino ke
letą 
tam 
lind 
kius
xylophono, a k o m p a nuojant 
pianu.

Prasidėjus prakalboms, pir
miausiai perstatė kalbėtoją 
Packard, nuo Jaunimo Tary
bos, kuri kalbėjo apie karo 
pavojų ir patarė darbinin
kams, kaip būtų galima nepri
leist imperialistų prie suren
gimo karo žudymui 
žmonių.

Paskui kalbėjo D. 
vietinis socialistas, 
prakalbos, jis skaitė

Balandžio 26 d. Lietuvių Pi
liečių Kliubas surengė prakal
bas Lietuvos klausimu ir apie 
Amerikos Lietuvių Kongresą, 
kuris įvyks birželio 20-21 die
nomis, Cleveland, Ohio. Kal- 

'bėtoju buvo d. L. Pruseika iš 
Brooklyn, N. Y. Draugas L. 
Pruseika nurodė Lietuvos dar
bininkų, bežemių, mažažemių 
ir valstiečių išnaudojimą ir 
priespaudą ir prisiminė apie 
Lietuvos valstiečių išstojimus 
prieš kruviną fašistinę dikta
tūrą.

Toliau nušvietė reikalingu
mą Amerikos Lietuvių Kon
greso, kuris bus istoriškas vi
sos Amerikos lietuviškos pa
žangiosios visuomenės protes
tas prieš fašistinį režimą Lie
tuvoj, kuris sutrempė visas 
žmoniškumo teises ir kraštą 
paskandino did ž i a u s i a m e 
skurde.

Pabaigoje prakalbos d. L. 
Pruseika perskaitė rezoliuciją 
prieš persekiojimą ir kankini
mą Lietuvos liaudies ir taipgi 
išreikšta užuojauta darbo 
žmonėms. (Rezoliucija tilps 
atskirai). Perskaičius rezoliu
ciją, pirmininkas d. P. Pečiu- 
lionis paprašė publikos, “ku
rie sutinkate su šia rezoliuci
ja, malonėkit atsistoti.” Suki-

Lietuvių Čeverykų Išdirbys- 
te, Kuri Pagarsėjo Gamini

mu Over Globe Shoes

Ji Atsiekė Augštą Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite 
Vaizbaženklj

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 nuaugimų ir 
čeverykus padaro taip, kad jie tinka ant kojų, 

kaip pirštine ant rankos.

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

OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda 

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

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

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass
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SARGAI
D. M. ŠOLOMSKAS

(Pabaiga)
Dieną ir naktį, giedroje ir audroje, 

karštyje ir šaltyje yra plaukiojime mūsų 
sargybos laivas “Vorovskij” išilgai ilgus 
Tolimų Rytų vandens rubežius. Atydžiai 
žiūri į tolį sargai, nuolatos vedžioja virš 
jūrų bangų galingais žiūronais. Aty
džiai tėmija—ar neįlindo į mūsų jūras 
priešo laivas, ar nepasirodys kur nors 
žiegliai svetimų žvejų—žuvų vagių.

Mėnesį, o kitą kartą ir keturiasdešimt 
dienų tęsėsi be pertraukos “Vorovskio” 
kelionė. Nepavargstančiai plaukioja 
kreiseris rytiniu ir vakariniu Kamčat- 
kos sienos ruožu.

“Vorovskij” nuveja plėšikus ir saugo
ja mūsų jūras. Nesenai buvo tokis at
sitikimas. Stovėjome Petropavlovsko 
prieplaukoje, Kamčatkoje. Papildinėjo- 
me laivą kuru ir maistu. Laike pačio 
karščiausio darbo gauname Kamčatkos 
apsaugos komandieriaus įsakymą,—sako 
vienas jūreivis:

—Ozernoje srityje, netoli nuo žvejų fa
briko, svetimi laiveliai pastatė tinklus. 
Fabrikas priverstas sustoti. Pravykite 
juos.

“Vorovskij” greitai baigė darbą ir iš
plaukė į jūras. Artinantis prie Ozerna- 
ja pamatėme ištisą laivyną motorinių ir 
žieglinių laivų. Plėšikai greitai plaukio
jo išilgai mūsų kraštą, leido tinklus ir 
gaudė žuvis.

Piktai sukaukė “Vorovskio” sirena, 
persergstinti juos apie mūsų prisiartini
mą. Jie, pamatę greitai prisiartinantį 
karo laivą, ant greitųjų ištraukė tinklus 
ir leidosi į visas puses bėgti.

—Jūroje aš plakioju senai, — sako 
“Vorovskio” mašinistas V. Čanuša-švilis 
nuo 1917 metų. Pirmiau plaukiojau ant 
Kaspijos jūrų, paskui Baltike, o dabar 
Tolimuose Rytuose. Ant laivo mane iš
rinko partijiniu organizatorium. Pavy
ko taip gerai organizuoti mūsų kolekty
vą, kad jis dabar yra vienas iš geriausių.

- -----  u
Sovietų Sąjunga vijomis jėgomis kovo

ja už taiką, ji karo nenori, ji nori ra
miai budavoti socialistinę tvarką. Bet 
būdama apsupta priešų iš visų pusių, ne
gali neturėti tinkamos jėgos užpuolikų 
atrėmimui.

Drg. J. Stalinas sakė; “Iš šalies silpnos 
ir neprisirengusios prie apsigynimo, So
vietų Sąjunga pavirto į šalį galingą ap
sigynimo reikaluose, į šalį prisirengusią 
bent kokiems įvykiams, į šalį galinčią 
gaminti masiniu kiekiu kanuoles ir kitus 
ginklus ir jais aprūpinti savo armiją.” 
Jis sakė, kad Sovietai nenori nei vienos • 
pėdos svetimų žemių, bet jie nei vieno 
colio nei savo niekam neduos.

Drg. Vorošilovas, Sovietų Sąjungos ap
sigynimo komisaras, sakė:

“Jeigu padauginti mūsų karo techni
ką ant puikiausių kadrų, kuriuos mes tu
rime eilėse Raudonosios Armijos, ant 
mūsų bolševikiškai darbininkiško—vals
tietiško komandierių kiekio, ant stebė
tinų mūsų kovotojų, ant mūsų garbingų 
pėstininkų, raitelių, kanuolininkų, tan- 
kiečių, inžinierių, lakūnų, jūreivių, ant 
viso bolševikiško pasiryžimo ir proleta
riato valstiečių dideles šalies, trokštan
čios išbudavoti Socializmą,—tai bus tokia 
jėga, prieš kurią negales atsilaikyti jokia 
intervencija.”

Draugas Vorošilovas sakė, kad jeigu 
priešai užpuls Sovietų Sąjungą, tai jie 
negales griauti jos miestus, fabrikus, 
dirbtuves, elektros gaminimo stotis, min
džioti kolchozninkų laukus, bet mūšiai 
bus perkelti ant užpuoliau teritorijos. 
Jis stachanoviečių suvažiavime pareiš
kė:

“Mes, bolševikai, mokiniai Lenino ir 
Stalino, niekados neabejojame, kad mes 
būsime pergalėtojais. Dabar, kada mū
sų spėkos dešimteriopai padidėjo, mes 
visai nestatome klausimo, ar mes galė
sime nugalėti priešą, ar ne. Pergalėsi
me tikrai. Dabar jau ne tame klausi
mas. Dabar klausimas taip stovi: ko
kia kaina, kokiomis pastangomis, kokio
mis aukomis atsieksime pergalę? Aš as
meniniai manau, — taip mano draugas 
Stalinas, taip mano drg. Ordžonikidze, 
taip mano visas Bolševikų Partijos Cen
tro Komitetas ir Sovietų valdžia,—kad 
mes turime priešą nugalėti, jeigu jis iš
drįs ant mūs užpulti, tam aukojant ma
žai mūsų kraujo, su eikvojimu minima- 
liškos energijos ir reikmenų ir kuo ma
žiausiai gyvasčių mūsų garbingų kovo- 
toj ų-raudonar m iečių.”

Drg. Stalinas Septynioliktame Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos Suvažiavi
me sakė:

“Mūsų užsienio politika yra aiški. Ji 
yra taikos išsaugojimo ir prekybos san- 
tikių sustiprinimo su visomis šalimis po
litika. Sovietų Sąjunga nemano kam 
nors grąsinti ir—tuo labiau—ką nors už
pulti. Mes stovime už taiką ir giname 
taikos reikalus. Bet mes nebijome grą- 
sinimų ir pasiruošę atsakyti smūgiu į 
karo padegėjų smūgį. Kas nori taikos ir 
siekia tinkamų ryšių su mumis, tas vi
suomet ras pas mus paramą. O tie, ku
rie pamėgins užpulti mūsų šalį,—gaus 
skaudžiausią atstangų, kad ir toliau ne
išdrįstų kišti savo kiaulišką sunkį į mū
sų sovietinį daržų.”

Tokia yra Sovietų Sąjungos politika— 
taikos politika, bet ji grūmojimų nebijo. 
Viso pasaulio revoliuciniai darbo žmonės 
žino, kad Sovietų šalis yra jų šalis ir pa
dės imperialistų užkurtą karą paversti 
į pačių imperialistų pralaimėjimą.

Elizabeth, N. J
Importuotas Misionierius 

Lietuvos

Šiomis dienomis Elizabethe 
laiko misijas misionierius J. 
Bružikas. Misionierius vy
rams paskyrė vieną savaitę 
paskaitoms, o moterims kitą 
savaitę. Vieną vakarą misio
nierius kalbėjo apie moterystę 
ir žmogaus atsiradimą. Pir
miausia kalbėjo apie šliubą. 
Jis sakė, kad ėjimas ant “kor
to” imt šliubą, tai vieša pa
leistuvystė, o ėjimas šliubą 
imti pas protestonus arba pas 
žydus, tai dar blogiau.

Kalbant apie lytiškus susi
nėsimus, misionierius daug do
mės kreipė į merginas ir mo
teris. Merginos, katros prieš 
šliubą 
neturi
šliubo, vilkėti baltą suknelę ir 
nevalia gėlių rankoje neštis, 
o galima eiti prie šliubo tiktai 
su juoda suknele. Tai dabar 
aišku, kodėl kunigai nešioja 
juodus drabužius, nes juodas 
rūbas, kaip jis pats sako, reiš
kia “neČystatos” uždangalą.

Toliaus misionierius kalbėjo 
apie žmogaus atsiradimą ir 
reikia pažymėti, kad pirmiaus

IS

“neČystatą” papildė, 
teisės, eidamos prie

šios apielinkės lietuviams, tad 
ir vestuvėse dalyvavo apsčiai. 
Vestuvės buvo šaunios. Linkė
tina jiems ilgo ir malonaus že- 
nybinio gyvenimo.

, Darbintas.

draugės malonėkite dalyvauti nes šis 
susirinkimas yra šaukiamas svarbiu 
reikalu, tad kiekvieno dalyvumas yra 
labai svarbu.

Sekr. S. Gaubienė.

redaktorius iš Brooklyno. Tad kvie
čiam senus ir jaunus skaitlingai da
lyvaut ir išgirst drg. Bimbos pra
kalbas.

Komisija.
(111-112)

Mažosios Šalys Reika
lauja Baust Italiją^

GENEVA, geg. 9.—Atsto
vai Holandijos, Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos taria
si daryt spaudimo Tautų 
Lygos Tarybai, idant tęstų 
bausmes prieš Italiją ir dar 
jas paaštrintų. Nieku bū
du jie nesutinka pripažint 
Italijai visą Ethiopiją.

Pranešama, jog ir Fran
ci jos valdžia yra priešinga 
visos Ethiopijos užleidimui 
Italijai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. mėnesinis susirinki

mas atsibus trečiadienį, 13 d. gegu
žės, L.D.P. Kliube, 408 Court St., 
8 vai. vakare. Visi nariai dalyvau
kite, nes bus daug svarbių dalykų 
apsvarstoma. 
jos

<"
■

Puslapis Septintas
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Taipgi bus nominaci- 
į centro valdybą.

V. K. Sheralis
(112-113)

BRIDGEPORT, CONN.
Bridgeporto Jaunuolių Choras 

rengia dainų ir šokių vakarą, suba- 
toj, 16 d. gegužes, Liet. Jaunų Vyrų 
svetainėje, 407 Lafayette St. Progra
ma prasidės 7:30 vai. vakare, o šo
kiai tęsis iki vėlumos. Kviečiam vi
sus — vietinius ir iš 
skaitlingai dalyvauti, 
praleisti ir tuom pat 
jaunuolius.

toliau draugus 
linksmai laiką 
kartu paremti

Rengėjai.
(112-114)

DETROIT, MICH.
Seredos vakare, 8 valandą, 13 d. 

gegužes, Draugijų svetainėje, 4097 
! Porter St., Įvyks svarbios prakalbos. 
Čia kalbės drg. A. Bimba, “Laisvės”,

CLEVELAND, OHIO B
C.L.D.K. rengia svarbias prakal- ! n 

bas ketverge, 14 d. gegužės, 8 vai. ' I 
vakare, Liet. Darb. svetainėje, 920 I 
E. 79th St. Kalbės drg. A. Bimba iš I 
Brooklyno. Jo tema bus Lietuvos n 
klausimu, taip pat kalbėtojas išaiš- . j 
kins svarbą įvykstančio Amerikos j 
Lietuvių Kongreso Clcvelande, 20- < j 
21 dd. birželio. Tad kviečiame kaip , 
vietinius taip ir iš kitų miestų drau- j 
gus dalyvauti.

Rengėjai.
(112-113)

NEWARK, N. J.
Ncwarko Lietuvių Draugijų Sąry- ■ 

šio specialis susirinkimas šaukiamas 
ant 13 d. gegužes, 8 vai. vakare, J 
Lietuvių svetainėje. Visi draugai ir

BAR aad GRILL
N. PALKAŲSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
• *** I

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.

WILKES BARRE, PA.
W. Barre ir apielinkės darbininkų 

žiniai! Gegužės 17, nedėlioj yra ren
giama puiki vakarienė su programa 
ir kitais pamarginimais. Svetainė bus 
atdara nuo 2 vai. po pietų, vakarie
nė prasidės kaip 7 vai. vakare. Kvie
čiam apielinkės ir iš toliaus drau
gus dalyvaut, nes pelnas šios vaka
rienės skiriamas svarbiam tikslui.

Komiija.
(111-112)

Telephone: EVergreen 8-9770

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Karę
Tų gražiausios išvaizdos 

• ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. ” —Brockton 6337

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

43

J. GARŠVA

Lietuvių Likerių 
Krautuvė

Degtinės, vynai, šampa
nai, konjakai ir Lietuvos 

valstybinę pirkite pas 

XAVER4 STRUMSKI
Tai vienatine Lietuvių likerių 
krautuve Brooklyne, vadinama 

Republic Liquor Store 
431 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Arti Keap Street

Tel. Evergreen 7-2089

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai paisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pivtų. 
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L N. Y.

Aprokavimai Duodama Veltui

kunigai aiškino, kad kūdikis 
atsirado tarpe vedusių todėl, 
kad dievas davė, o šis misio
nierius to nesakė, bet aiškino 
taip, kaip ištikrųjų žmogus at
siranda, tai yra, susiėjimas vy
ro su motere. Misionierius pa
smerkė tuščius susinėsimus — 
kiekvienas susinešimas turi 
būti kūdikis, o jeigu šeimynos 
bando apsirubežiuoti, tai tie 
žmonės verti elektros kėdės, 
taip kaip Ilauptmanas už 
Lindbergho kūdikio nužudy
mą. Pagal miisonieriaus kal
bos, jei jis turėtų galią, tai vi
so pasaulio žmones sudegintų 
už vaikų negimdymą. Reikia 
pasakyti, kad maldininkų 
skaičius puola, nes jaunimas 
nekreipia domės į misijas ir 
nesilanko į bažnyčią.

Ukrinas.

dirbystė) tapo pereitą penkta
dienį, geg. 8 d. uždaryta neri
botam laikui. Darbo neteko 
apie 700 darbininkų, didžiu
moj moterų.

Kaipo tokiam miesteliui, 
kaip E'astonas, tai didelė reik
šmė, nes kitos dirbtuvės irgi j 
labai šlubuoja. Darbo 
neįmanoma. Bedarbių 
nuolat auga. Gi dabar 
dėjo dar 700.

gauti 
eilės 

prisi-

tapo 
mitingu

demonstratyviai at

kal

Easton, Pa

re-

Gegužinė

Pirmoji Gegužės čia 
atžymėta masiniu 
Moose svetainėj. Dalyvavo su
rengime 15 organizacijų. Ge
rinusį įspūdį padarė Kailia- 
siuvių ir Amalgameitų unijos, 
nes jos 
maršavo su iškabom į svetai
nę. Pats mitingas su eile 
b etoj ų stipriai pasisakė 
steigimą Farmerių-Darbo 
tijos ir kitus darbininkų 
kalavimus. Dalyvių buvo apie 
keturi šimtai.

Iš politinio taškaregio, šiais 
metais gegužinė buvo pasek- 
mingesnė už pereitus metus.

Par
pei-

Chipman Knitting Mill 
Užsidarė

“We are on our way to 
covery”, rėkia veik kas die
ną kapitalistiniai politikieriai, 
bet ve kaip praktikoje tas 
“recovery” vykdoma. Chipma- 
no Knitting Mill (pančiakų iš-

ŠILDYMAS
OIL BURNERS 

PLUMBING

YORK OIL BURNERS
VERTEI VIS

Ateikite ir persitikrinkite

Brooklyn, N. Y.
n

Grahorius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

I skirtu- P
v. a ..a.’....... 1. .. UM VVZ < 1 • I > 1 L*.! -

kiekvienam reikale. Kainos R 
žemos. | B

Ateikite ir persiiikrinKite
107 Union Avenue I

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be ( 
mo. Parsamdau automobilius

M

M.

OSVALDO KYBUR1O
RESTAURANTAS ir KABARETAS

- Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

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

vii okiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Ave. Brooklyn,

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kumpas E. 23rd St.

| V ARPO KEPTUvf
Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 36-42 Stagg St.,

York Oil Burners

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

UŽEIKITE ar RAŠYKITE

FRANK LOPATIN 
1741 N. Wilton Street 

Philadelphia, Pa.
Arba šaukite: Trinity 8104

Greitas patarnavimas ir inžinieriškai atliekame
Boiler & Radiation kiekvieną darbą.
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Geriausia ir D/aagišbraa Užeiga
HAVERHILL, MASS.

TAI VLADO SIMANAVIČIAUS TAVERNA
(WALTER’S TAVERN)

Skaniausia degtinė, alus, užkandžiai
166 Washington Street, Haverhill, Mass
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Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuvė Worcestery 

118 Millbury Street Worcester, Mass.
Užeikite, arba šaukite: Telefonas 6-0086

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

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y
Geg. 2 d. apsivedė J. Gai

lius su S. Lignugarienė. Jau-' 
navedžiai yra plačiai žinomi I
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Prie Franklin Ave. ir Sul-1 

livan St., Brooklyne, gręžia 350 
pėdų gilumo šulinį, iš kurio ti-’ 
kimasi Flatbush sekcijai gauti 
3,000,000 
dieną.

galionų vandens

Viešas Pareiškimas
Gegužės 8, 1936, įvyko 

Kriaučių Vienybės Lygos ir 
Kriaučių Apsigynimos Sąjun
gos komisijų posėdis. Posėdyj
Jęilo gan karštos diskusijos tik 
del to, kad tilpo “Laisvės” nu
meriuose: 103, 104, 105 ir 106 
kritikos raštas Kriaučių Ap
sigynimo Sąjungos siūlomų są
lygų adresu. Tas raštas ne
buvo bendros komisijos nu
tarta talpinti spaudoj. Bet J. 
Buivydas jį patalpino ir su
kėlė aštrius ginčus tarpe są- 
jungiečių. 
ėjo 
kad 
visų 
je.

Todėl abieji pri- 
prie bendros nuomonės, i 
tos kritikos nereikėjo, be 
sutikimo, talpinti spaudo-

Bendra Komisija: 
J. Buivydas, 
V. Paškevičius.

IDS 1 Kp. Parėmė Streiką; 
Nominacijos; Kiti Darbai
. . Gegužės 7 d. buvo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 1- 
mos kuopos susirinkimas. 
Skaityta laiškas nuo streikuo
jančių ofisų darbininkų ir nu
tarta ant vietos parinkti aukų. 
Surinkta $4. Stambesnes au
kas davė sekami: Sinkevi
čius, Al. šildiškiutė, A. Green, 
J. Gužas, M. 
Draugas, D. 
Gaitis po 25c.

Nominuota
Valdyba. Pasekmės 
pirmininku R. Mizara gavo 34 
balsus, vice-pirmininku Kl. 
Strižauskas—34 b.; sekreto
rium J. Siurba—34 b.; iždi
ninku Dr. J. J. Kaškiaučius 34 
b.; iždo globėjais: J. Bimba 
-?-24 b.; J. Mikita — 18 b.; 
A. Matulis—17 b.; čjaktaru 
kvotėju Dr. F. Repšys—28 b.;

Babarskienė, 
Veličkienė, J.

LDS Centro
šitokios:

lė kitų dd. nominuota įvai
rioms vietoms 1 ar 2 balsais.
• Skaitytas laiškas nuo ligo

nes draugės Žemaitienės, su 
parašymu, kad jai leistų išva
žiuoti ant ūkės daktaro pata
rimu, kur, gal, greičiau pa- 
sVeiktų. Viebalsiai nutarta 
duoti leidimą. Drg. Sudentie- 
nė, kuri buvo užsimaldavus, 
praneša, kad neims pašalpos. 
Drg. S. Peleckas jau sveiksta, 
gali vaikščioti.
^'Įstojo 2 naujos narės: Man- 
sokienė ir Čere ( ?).

Parengimo komisija rapor
tavo, kad dar neturi pilno ra
porto. Pranešė, kad vakarėlį 
parėmė aukomis šios beker- 
ngs: Varpas — Balčiūnų—12 
ąvarų duonos; Scholes—Luko
ševičių—didelį keiką, ir Bos
ton Bakery — duonos. Už au
ką LDS 1 kuopa taria ačiū.

Iš Pirmos Gegužės konfe
rencijos, iš konferencijos pri
sirengimui prie Am. Lietuvių 
Kongreso, kuris įvyks Cleve- 
lande 20 ir 21 birželio, ir iš 
Brooklyno ir Apielinkės Drau
gų Veikimo Komiteto rapor
tavo J. Saulėnas.

■ Išrinkta komisija surengi
mui gero pikniko iš šių dd.: 
Maželienės, Banarlienės ir S. 
Lašky. Rudeninio parengimo 
komis i j on išrinkti M. Riskevi- 
fclus, O. Depsienė ir J. Gaitis.

LDS 1 kuopa narių turi su 
200.

Korespondentas.
virš

BROOKLYN, N. Y.

» ALDLD 1-mos kuopos 
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 14 d., 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” Svetainėje. 
Visi nariai dalyvaukite, nes

susi-

bus išduotas raportas iš Broo
klyno ir apielinkės lietuvių or- 
ganizacijų 
Amerikos 
Kongreso.

konferencijos delei
Lietuvių Visuotino

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS

Skaitlingas Jaunimo 
Kongresas

šeštadienį ir sekmadienį New 
Yorke įvyko visos valstijos Jau
nimo Kongresas, kuriame daly
vavo 661 delegatai ir 181 tėmy- 
tojai. Atstovauta 506 organiza
cijos, su 300,000 narių-jauni- 
mo.

Svarbiausia jaunimas susido
mėjęs budavojimu Jaunimo 
Kongreso ir įvedimo Teisių De
klaracijos. Nutarta panaudoti 
Jaunimo Dieną, 30 gegužės, 
New Yorke sėkmingai ir vie
ningai jaunimo demonstracijai.

Pastangos aprubežiuoti kon
ferenciją vien tik svarstymui 
Jaunimo Akto greit subliūško. 
Didžiuma delegatų sėkmingai 
laikėsi, kad konferencija turi 
spręsti visas sociales ir ekono
mines jaunimą liečiančias pro
blemas.

Earl Browder, kalbėdamas 
keturių partijų simposiume, šeš
tadienį, prasidedant Jaunimo 
Kongresui, stipriai pabrėžė rei
kalą jaunimo paramos budavo- 
jime Farmerių-Darbo Partijos. 
Jis taip pat nurodė reikalą 
socialistų ir komunistų bendro 
fronto ir republikonų-Liberty 
League-Hearsts fašistinį 
jų. Išaiškino Roosevelto 
nistracijos nusileidimus 
reakcinėms spėkoms. Jo 
jaunimas atkartotinai sveikino 
griausmingais aplodismentais.

Sekmadienio pirmoj sesijoj, 
Dr. Charles C. Weber, žymus 
ministeris, savo prakalboje ra
gino jaunuolius tapti klasiniai 
sąmoningais ir kovoti už dangų 
ant žemės, vieton laukti pajaus 
danguje. Po jo prakalbai jauni
mas pasiskirstė į sub-sesijas, 
diskusavimui sekamų problemų: 
taikos, karo ir fašizmo; nedar
bo ir sociales apdraudos; jauni
mo problemų industrijoj; tarp- 
rasinių problemų; ir apšvietos 
ir pasilinksminimų.

Amerikos jaunimas žygiuoja 
pirmyn. Jame yra daug ir lie
tuviško jaunimo. Dar reikia 

I pastangų, kad daugiau lietuvių 
jaunimo supažindinus su 
dideliu jaunimo judėjimu.

pavo- 
admi- 
toms 

.kalbą

tuo

Jūrių Produktas
Turėjau progą būti žuvų 

turgavietėje prie Rytų upės 
New Yorke. Vaikščiojant pa
matai daugelį įvairių gyvūnų, 
vadinamų žuvimis, net nepa
našių į žuvis.

Keli metai atgal turėjau 
progą būti žuvų turgavietėje 
Bostone, prie Atlantiko. Tuo
met pasakojo draugai, su ku
riais buvau, kad tai didžiau
sia žuvų turgavietė visoj Ame
rikoj. Antra — New Yorko 
mieste.

žuvis, tai gamtos produk
tas, kuris gema ir auga be jo
kios civilizacijos pagelbos. 
Savo išlavintu protu ir paga
mintais įrankiais žmonės vis
ką suranda visur.

Matant tokį žuvų kiekį an
ksti rytą turgavietėj, negalima 
įsivaizduoti, kad per 5 valan
das nuvalys tą vietą, kur buvo 
priversta po kelių tonų įtalpos 
beskės žuvų.

žuvų turgavietėje dirba 
įvairių tautų darbininkų. Su
tikau vieną lietuvį. Iš higije- 
niško atžvilgio darbas blogas. 
Kiekvienas darbininkas turi 
stovėti prie didelės krūvos žu
vų. Turi svarstykles sulyg 
žuvies rūšies. Tūli naudoja 
špatą (ševalą) ar šakes dėji
mui ant svarstyklių žuvies.

Nusipirkti po vieną svarą 
žuvies negalima. Galima pirk
ti po penkis svarus ir tai ne 
kiekvienos rūšies, tik smulkių 
žuvyčių galima.

Tuodu didžiuliai žuvų mar-Organizatorius

Iš Sėkmingo Aido-Meno 
Koncerto

Pereitą šeštadienį įvykęs 
Aido Choro ir Meno Sąjungos 
Centro koncertas tikrai buvo 
įdomus ir vykęs programos at
žvilgiu. Publika galėjo būti 
ir būtų buvus skaitlingesne, 
jei ne rekordinis karštis, ku
ris buvo penktadienį ir šešta
dienį užklupęs Brooklyną, mi- 
lionus gyventojų išsiųsdamas 
į pajūrį atgaivos jieškoti, po
rą—į kapines ,ir daugelį—į li- 
gonbučius. Tad ir į koncertą 
susirinko priešpilnė svetainė 
tik pačių didžiausių meno my
lėtojų.

Programa išpildyta, kaip 
buvo žadėta—Aidbalsių ir pa
ties Aido Choro. Nors Aidas 
ir Jo Aidbalsiai jau žinomi 
publikai, kaipo žymūs Brook- 
lyno menininkai, tačiau ir di
džiausi optimistai sakėsi ne- 
dakainavę jo spėkų, ypatin
gai, kas liečia sudarymą to
kios sėkmingos ir mišrios pro
gramos, kokią sudarė Aidbal
sių solo, duetų, terceto pildy- 
tojai. Solo dainavo Aldona 
Klimaitė, jinai taipgi dainavo 
duetuose su Vytautu Zablac- 
ku, Nikiu Pakalniškiu ir ter
cete su Amelia Jeskevičiūte ir 
Adele Z. Pakalniškienė. V. 
IZablackas ir Frank Jakštys 
dainavo duetą. Visi virš minė
ti sudaro Aidbalsių grupę. 
Jiems gražiai vyko ir* publika 
neskūpavo plojimo.

Gražiai dainavo virš metus 
negirdėtas Pranas Pakalniš
kis, meno centro sekretorius. 
Iš jo reikalauta daugiau dai
nų. Publikai pritarė ir viena
metė jo dukrelė, kuri džiau
gėsi pirmu kartu išgirdus tėtę 
dainuojant; ji sykiu plojo ir 
bandė padėt dainuot, mato
mai, reikšdama pretenzijų ,į 
dainuojančią IZablackų-Pakal- 
niškių šeimyną. Bet daugiau 
dainų neišgavom.

Paskutinis programoj buvo 
Aido Choras su į 
ir publikos prašomas pridėjo ii 
dar porą, užbaigiant “Raudo
nųjų Raitelių Maršu”. Patsai 
Choras daro gražų įspūdį savo 
gražiu, energingu dainavimu 
ir išvaizda. Jam pianu prita
rė O. Žilinskaitė, vadovavo . 
pati jo mokytoja B. L. šali- 
naitė. 
visiem Aidbalsiam. Pirminin
kavo J. Nalivaika, trumpai 
perstatydamas vakaro tikslą 
ir kviesdamas jaunimą stoti 
choran.

Ką Sako Dr. J. Šliupas

Dr. J. šliupas šią savaitę 
pribuvo Brooklynan.

Prieš išvažiuojant iš 
pėdos, jisai pareiškė 
žinių” korespondentui:
te, kad aš santikius grindžiu 
etika, humaniškumu, teisin
gumu. Tai ir 
prasme paveikti 
liūs.”

Klai- 
‘Liet. 
žino-

humaniškumu, 
stengsiuosi ta 

užjūrių bro-

Dr. J. šliupas 
neprigulįs jokiai 
erikoj, iš viso, 
apie tris .mėnesius.

Teks pamatyti, ar J. šliupas 
tikrųjų bus bepartyvis.

S.

1 dabar sakosi 
partijai. Am- 

žada prabūti

iš

Ne Žuvis, Bet Žuvininkus 
Pagavo Coney Islande

su- 
žu- 
pa-

Septyni žuvavimo sportai 
manė šeštadienį pasigauti 
vėlių šventei. Coney Island 
ranki vieta: galima maudytis ir
sykiu pažuvauti. Būrelis jaunų 
ir suaugusių vyrukų, vėlai šeš
tadienio vakarą, laukė žuvų. 
Ūmai pakilo vanduo ir žuvinin
kai pasijuto patys tapę žuvų 
susiedais, apsemti vandeniu. 
Pribuvo sargyba, išgelbėjo. Bet 
juos nugabeno kalėjiman, kalti
nimu “betvarkės kėlime,
ten esą uždrausta žuvauti. Ma
tomai, jie nežinojo, kad ne bile 
kam “dievas sutvėrė” žuvį.

Pernakvoję policijos stotyje, 
nesėkmingi žuvininkai paleisti. 
Jie sakėsi esą Frank ir Antho
ny Ranoski,. 360 S. 4th; Joseph 
Naudus, 180 Grand St. Ext.; 
J. Burrinanr889 Grand St.; W. 
Davinson, 15 Bushwick Ave.; 
Al. Heyn, !305 Stagg, visi iš 
Brooklyno, < ir Vito Brunza, 
Queens.

77

perskelta galva, 
moteriškė prie 
Ji mirė Harlem

be
W.

Surasta 
sąmonės, 
123rd St. 
gonbuty. Suareštuotas tūlas Co-
fro, su kuriuo ji ilgus metus gy
veno. Jis kaltinamas žudystėje.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK, N. Y.

Šį ketvirtadienį, 14 d. gegužės 
(May) įvyks L.D.S. 13 kp. mėnesi
nis susirinkimas Kiburio svetainėje, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8 vai. vakaro. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti laiku ir atsi- 
veskit naujų narių prirašymui.

Komitetas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 

kambarių ir padirbėti krautuvėje. 
Duodama valgis, kambarys ir primo
kama. Darbo nedaug, galėtų turėti 
ir kitą, užsiėmimą čia būdama. Kreip
kitės šiuo antrašu: 26 So. 55th St., 
Philadelphia, Pa.

(112-114)

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)

IŠRANDAVO.IIMAI
Fumišiuotas kambarys ant išran- 

davojimo ,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. (110-112)

PARDAVIMAI
Parsiduoda “lunchroom” ir “deli- 

nes 1 catessen.”, Vieta randasi geroj biz- 
. nio vietoj. Priežastis pardavimo — 
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)

NOTICE is hereby given that 
Sclafani Bros. Inc., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-mark 
“Sclafani” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
foods and ingredients of foods, and 
beverages.

KAIP PADARYTI BIZNĮ?
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t™ dSjBrooMyn^Sakoma, Greit
Būsiąs 3 Milionu Miestu

Jinai akompanavo ir

Rep.

ketai, didžiumoje aprūpina 
žuvimis rytines ir vidurines 
valstijas. Vakarines ir piet
vakarine® valstijas aprūpina 
žuvimis Ramiojo Vandenyno 
žuvininkai.

Kokias algas gauna 
ninkai, dirbanti žuvies 
trijoj? žuvautojamš,

darbi- 
indus- 
taipgi 

turgaviečių pardavėjams mo
kama nuo tono. Bendrai, už
dirba nedaug. Išvadą galima 
padaryti tokią: Darbininkams 
reikalinga organizuotis į uni
jas ir kovoti už geresnes al
gas ir darbo sąlygas. Tai vie
natinė jiems išeitis.

<*. Kuraitis.

CENTRAL BROOKLYN
L.D.S. 46 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks trečiadie
nį, gegužės 13 d. 7 vai. vaka
re 79 Hudson Ave.

Visi nariai būkite, turėsime 
keletą svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

George Lurcott su žmona, 91 
metų, buvę seniausi tėvai mies
to ponų surengtam tėvų dienos 
minėjime. Senukai vedę 70 me
tų atgal.

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.

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

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS 
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

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

isitėmyti mūsų antrašą:

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

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

<f>
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Šokiai ir 
Muzika 

Subatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Brooklynas greit tapsiąs trijų 
milionų gyventojų miestu, sako 
Teisininkų Taryba, tad 
reiksią daug pagerinimų, 
siūlo kai kuriuos projektus. Tū
li iš jų jau senai siūlyti darbi
ninkų ir šiaip piliečių organi
zacijų, ypatingai, kas liečia 
mokyklas.

Projektai siūloma: išmatų su
naikinimas, neužteršiant pajū
rio; įsteigt centralį $5,000,000 
vertės knygyną; Bay Ridge, 
Hamilton Avenue ir 
Island subvės tunelių, taipgi 
apvienytos transportacijos; 
daugiau pradinių ir augštųjų 
mokyklų (už tai darbininkai 
senai veda kovą), orlaiškiam 
stoties Floyd Bennett orporte; 
užbaigimo didžiulio Marine Par
ko.

Nepamirštama ir padaugini
mo policijos, taipgi teismų.

jam
Jie

Staten

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Antanas Sedekerskis, 51 
metų, gyveno 19 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y., mirė gegužės 
(May) 8 d., Greenpoint li
goninėj. Pašarvotas grabo- 
riaus Levandausko koplyčioje. 
Laidos 12 dieną gegužės, 10 
valandą ryte, šv. Jono kapuo
se.

Walter Martin, 22 metų, 
508 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., mirė gegužės (May) 10 d. 
Pašarvotas savo namuose. Lai
dos gegužės 13 d., 10 vai. ry
to, šv. Jono kapuose.

Laidotųvęs prižiūri grabo- 
rius J. LeVanda-Levandaus- 
kas. , i traM

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

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

tas
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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)

!
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Norėdami pasilinksminti, eikite į lietuvišką kabaretą, kur 
sueina inteligentiškiausia publika.

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais ^patenkina kiekvieną.

Šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
Grand Street Brooklyn, N. Y

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai {taisytą 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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i 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

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ilgas.

Vai.: nuo 10:80-8; Sekmad.: 11-1 dieną
Tekt Algonquin 4-8294

Telephone Stagg 2-4409 >

A. Radzevičius j
GRABORIUS j 

(Undertaker) ®
Vedu šermenis ir palaidoja tin- ■ 
karnai ir už prieinamą kainą.®
Pareamdau automobiliui vestuvėm, w 

parėm, krikfitynom ir kitokiem ® 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. B
(Arti Marcy Avenue)- ®
Brooklyn, N. Y. w

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

88 Park Row, opposite City Ball 
NEW YORK, N. Y. 

Rooms 405-4-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo
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