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DAVĘS MUSSOLINI

Pusiau-fašistinė

Suvažiavimas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vilniuj mirė D-ras D. Aisei

Baliu

Montello, Mass

Auga Puerto Rico Kova 
Del Nepriklausomybės

Lyga Padeda Fašistam 
Sustiprėt Ethiopijoj

Fašistai rengiasi bent per 
kelerius metus laikyt dide
les savo armijas Ethiopijoj.

Addis Ababa, geg. 13.— 
Fašistai padarė didelį savo 
armijos paradą. Į jį neatė
jo atstovai Amerikos, Japo
nijos, Anglijos ir Belgijos.

137 Mėty Turkas Pyks 
ta Už Vadinimą Seniu

Passaic Majoras Kaipo 
Globėjas 4 Kūdikių, 
Gimusią Vienu Kartu

FRANCI JO J DAUGIAU 
MIRŠTA KAIP GEMA

N. Y. Valst. Seimas At
metė Socialę Apdraudą

Balboa, Panama Canal.— 
Šį penktadienį Jungtinių 
Valstijų karo laivynas pra
deda slaptus manevrus, ku
riuose dalyvauja 153 laivai.

Dešinus Vadai Atšaukė 
Streiką 5,000 Gumos 

Darbininką Akrone, 0.

Chinu Fašistai Pagyrais 
‘"Naikina” Raudonuosius

ATMESTAS FARMŲ GEL
BĖJIMO SUMANYMAS

Turkija
Shefky Agha, sulaukęs jau 
137 metų amžiaus, pyksta, 
jeigu kas jį pavadina senu. 
Jis skaito ir rašo be akinių. 
Senis turi tris pačias ir 11 
dar gyvenančių vaikų.

Fašistai Būk “Tuojau”
Nuslopinsią Ethiopus

Shensi, Chii
Chinijos faš:

Vienijasi Auto, Darbo 
Unijos Detroite

$6 PAŠALPOS BEDARBIŲ 
ŠEIMYNAI PER MENESJ

Metalo Darbininkai už 
Industrinę Uniją

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

ITALAI APLEISIU LYGA, 
JEI JI JUOS VIS BAUS

Anglija Tyli apie Ethiopijos 
Prijungimą Italam

Gaudo Pažangius Bra
zilijos Inteligentus

į. — Pyra
gaičiais nusinuodijo 38 žmo
nės, daugiausia mokiniai, ir 
apsirgo 1,772. Pasirodo, jog 
kepykla dėjo nuodingų che
mikalų į pyragaičių medžia
gą, idant apsaugot ją nuo 
gedimo.

Nušovė 2 Žydu
JERUZALĖ, geg. 13. — 

Senamiestyje tapo nušauti 
du žydai, beinant jiems pro 
arabų kavinę. Arabų nusi
gandę, žydai kraustosi į sa
vo maldyklas, mokyklas ir 
kitas viešas patalpas, ku
rias sergsti policija.

! H E, Kurdistan, 
Girini nkas Ali

tapo suimta 100 darbini 
ku. Policija ir karinome: 
blaško bet kokius jų sus 
rinkimus.

Dr. Schacht Busiąs iš 1 
Valdžios Išstumtas

LONDON, geg. 13. — An
glija gavo Mussolinio val
džios pranešimą, kad “vi
sa” Ethiopija jau prijung
ta Italijai. Į pranešimą nie
ko neatsako.'

Anglų seimo darbiečiai ir 
liberalai atstovai reikalau
ja, kad Tautų Lyga panau
dotų griežtesnes bausmes, 
vyti fašistus laukan iš Ethi
opijos.

PARYŽIUS, geg. 13.— 
Valdžios skaitlinėmis,- per
nai Franci jo j buvo 19,476 
daugiau žmonių mirimų ne
gu gimimų. Per metus ve
dybų skaičius nupuolė 14,- 
000, perskyrų gi padaugė
jo 500.

GADSDEN, Alabama, ge
gužės 13. — Bedarbių šei
mynos Alabamoj vidutiniai 
tegauna tik $6 tiesioginės 
pašalpos per mėnesį, kaip 
paaiškėjo šios valstijos lab
darybės darbuotojų susirin
kime.

iš nervų isteri- 
šovinizmas. Tai 
demokratinėms

. 30-31 dd. gegužės Chicagoj 
įvyks plati nacionalė konferen
cija aptarimui Darbo Partijos 
problemos. “Tai svarbus žings- 

■♦nis, vedąs prie sukūrimo liau
dies judėjimo prieš reakcijos 
pavojų”—pareiškė Earl Brow
der.

Svarbu, kad lokaliai judėji
mai už Darbo Partiją būtų su- 
koordinuoti visaamerikine plot
me. Sykį bus sukurtas naciona- 
lis centras, tai visas judėjimas 
plėtosis planingai.

Jungtinių Valstijų ambasado
rius Sovietų Sąjungai P. W. 
Bullitt nesenai lankėsi Kaune. 
Charakteringa, kad pasikalbėji
me su laikraščių atstovais jisai

KRISLAI
Įširdęs Tautininkas.
Inteligentija. .
“Rinkimai Seiman.”
Svarbus žingsnis.

Ispanijoj jau organizuojasi 
kareivių Sovietai. IŠ ispanų ar
mijos šluoja reakcinius oficie- 
rius. Jei valdžia liaudies ran
kose, tai armija neprivalo būti 
fašizmo įrankiu.

VILNIUS. — Mirė tąuti- 
nis lietuvių veikėjas ir ra
šytojas Dr. D. Alseika, Jis 
1920-1921 metais lankėsi ir 
Amerikoj ir sakė prakalbų.

SOVIETU MOTERYS 
-KULTŪR1NT0J0S

Praco, Alabama. — Strei
kuoja 500 unijinių mainie- 
riu By-Products angliaka- 
syklos, reikalaudami, kad 
kompanija atgal priimtų 
darban 10 pavarytų unijis-

SAO PAULO, Brazilija, 
geg. 13 
valdžią .įieško areštuot ge
nerolą M. Costą ir 20 gydy
tojų, laikraštininkų ir kitų 
inteligentų. Juos kaltina 
kaipo rengėjus naujo “ko
munistinio” sukilimo.

Naujoji Dalyba Gerinasi 
Didžiajam Bizniui

WASHINGTON, geg. 11. 
—Prekybos ministeris Ro
per per radio atsišaukė 
stambiųjų kapitalistų para
mos Rooseveltui kaipo kan
didatui į šalies prezidentus 
šiemetiniuose r i tikimuose. 
Roper ramino didįjį biznį, 
kad tokia politika, kokią 
varo Rooseveltas, tai, girdi, 
“užtikrina amžiną išlaiky
mą amerikoniškos (kapita
listinės) tvarkos.”

Pataikaudamas k a p italo 
tūzams su jų fašistine Li
berty Lyga, Rooseveltas at
einantiems metams trečia 
tiek žemiau numuša sumą 
bedarbiams skiriamų pašal
pų, negu kad buvo jiems 
paskirta per paskutinius 
dvyliką mėnesių.

PASSAIC, N. J., geg. 13. 
—Miesto majoras B. F. 
Turner pasiskelbė, kad jis 
esąs globotojas keturių kū
dikių, gimusių Emiliui ir 
Elsei Kasparams vienu pra
dėjimu.

Padaryta sutartis su vie
nu New Yorko laikraščiu, 
kad nebus duodama tiesio
ginių pasikalbėjimų apie 
tuos dvigubus dvynukus nei 
jų paveikslų jokiems ki
tiems spaudos atstovams, 
kaip tik tam laikraščiui. Už 
tai laikraštis sutiko mokėti 
tėvams po $40 nėr savaitę. 
Tai yra antra tiek daugiau 
už dabartinę Kasparo algą, 
kuris gauna tik po $20 per 
savaitę, kaipo gelžkelio me
chaniko pagelbininkas.

Kūdikiams pasiųsta dau
gybė vežimukų ir drabužė
lių nuo geraširdžių žmonių.

CANONSBURG, Pa 
gūžės 13 
Amalgamuotos Sąjung. Ge
ležies, Plieno ir Cinos Dar
bininkų 53 balsais prieš 31 
priėmė pasiūlymą, kad ši 
Sąjunga būtų perorganizuo
ta į vieną didžiulę industri
nę uniją, kuri apimtų ištisą 
pramonę. Suvažiavę metalo 
darbų unijistai taipgi pri
ėmė Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komiteto pir
mininko John L. Lewiso pa
siūlymą pusės milionų dole
rių vajui už suvedimą visų 
dar neorganizuotų šios pra
monės darbininkų į indus
trinę uniją.

Amerikos Darbo Federa* 
cijos prezidentas Wm. 
Green ir kiti senoviški va
dai griežtai priešinosi vie
ningai industrinei unijai 
tarp metalistų. Taigi prieš 
Greenus čia laimėjo J. L. 
Lewis, Jungtinės Mainierlų 
Unijos prezidentas.

MASKVA, geg. 13.—So
vietų inžinierių moterų su
važiavimas nutarė prapla
tinti savo o r g a n i z aciją, 
kviečiant į ją ir nedirban
čias darbininkų moteris, su
vienytomis jėgomis veikti, 
idant pašvarint, pagražint 
ir bendrai greičiau sukultū- 
rint kasdieninį darbininkų 
gyvenimą. Sovietų Komu
nistų Partijos organas 
“Pravda” ragina darbo uni
jas padėti moterims tame 
darbe.

Boston, Mass., geg. 13.— 
Nušokus a u t o m o b iliui į 
prieplaukos vandenį, prigė
rė du tarnautojai Ameri
can-Hawaiian laivų kompa
nijos.

ADDIS ABABA, geg. 13. 
—Italijos karaliaus “vieti
ninkas” gen. Badoglio pas
kelbė, jog sekančią savaitę 
italai turėsią užimti “kiek
vieną Ethiopijos kamputį” 
ir galutinai nuslopint bet 
kokį gyventoju pasipriešini
mą bei “banditizmą”, su
prask, partizanų kova prieš 
įsiveržėlius.

ROMA, geg. 13.—^leigu 
Tautų Lygos Taryba per 
savo posėdį, kuris prasidės 
birželio 16 d., neatšauks 
ekonominių bausmių prieš 
Italiją, tai Mussolinis visai 
atsimesiąs nuo Tautų Ly-

Svarbus pranešimas “Lais
vės” skaitytojams šiame mies
te. “L.” dovaną, knygą “Mor
tos Vilkienės Divorsas” bus 
galima pasiimt subatoj, 16 d. 
gegužės, 6:30 vai. vakare, 
Liet. Taut. Namo svetainėje. 
Visi ateikite pasiimt.

G. Shimaitis.

DETROIT, Mich., geg. 13. 
—Automotive Indus trinė 
Darbininkų Sąjunga buvo 
paskyrus 16-kos narių, ko
mitetą ištirti sąlygas, ku
riomis ši organizacija būtų 
priimta i Amerikos Darbo 
Federacijos Jungtinę Auto
mobilių Darbininkų Uniją. 
Komitetas užgyrė vieniji
mosi sąlygas. Tam prita
ria ir progresyvis preziden
tas Jungt. Auto. Darbinin
kų Unijos, Homeris Martin. 
Numatoma, k^d bėgyje ko
kios savaitės bus oficiaViai 
padaryta vienybė. •

—New Yorko valstijos sei
mas didžiuma trijų republi- 
konų atstovų balsų atmetė 
socialės apdraudos sumany
mą bedarbiams, raišiems, 
akliems, pavargėlėms moti
noms ir kt. Tai jau trečiu 
kartu ir galutinai republi- 
konai nuspyrė šalin šį su
manymą, kuris siūlė įvesti 
kad ir' menką sociale ap
draudą pagal pernai išleis
tą federalį įstatymą.

Republikonai bijojo, kad 
jeigu minimas įnešimas taps 
valstijiniu įstatymu, tai de
mokratai galės naudot jį sa
vo politikai. Tuo būdu tą- 
synėse tarp senųjų partijų 
politikierių ir žlugo socia
lės apdraudos bilius.

ŠIA N 
geg. 12. 
giriasi, būk jau “sunaikinę” 
10,000 iš buvusiu šioj pro
vincijoj 26,000 Chinų Sovie
tų raudonarmiečių.

(Iki šiol būdavo taip: jei 
tik Chiniios fašistai smar
kiai pasigiria, tai žiūrėk, jie 
vėl gavo arba gaus į kailį 
nuo raudonarmiečių.)

Lietuvos pasiuntinybė Wash
ingtone gavo oficialį praneši
mą, kad rinkimai į Lietuvos 
seimą įvyks 9 d. birželio.

Viskas kalba už tai, kad tie 
rinkimai bus fikcija. Pa>^Hų 
nebebus ir jų surašų nebebus. 
Kandidatus statys tautininkų 
kontroliuojamos apskričių tary
bos. Toks seimas bus tik deko
racija prie fašistinio aparato ir 
jo praplėtimas.

jos Valdžios Didiką 
Starhembergą

Kai sekretoriavimas Atstaty
mo Bendrovėj eina prie negar
bingos pabaigos, kai SLA 
“bruožams” ir bruožininkams 
nebėra jokių prospektų, aišku, 
prabyla nervai, 
ka, iš isterikos 
kapai visoms 
pastangoms.

WASHINGTON, geg. 13. 
—Kongreso atstovų rūmas 
235 balsais prieš 142 atme
tė Frazier-Lemke bilių, rei
kalaujantį paskirt $3,000,- 
000,000 pagelbos farmoms. 
įsiskolinusioms ant morgi- 
čių. Jį atmest reikalavo ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green.

BERLYNAS, geg. 13.— 
Hitlerininkai sako, kad 
Tautų Lyga, kuri( atidėjo 
E t h i opijos-Italijos klausi
mo sprendimą iki birželio 
16 d., tuomi padeda Mųsso- 
liniui sustiprinti savo pozi
cijas Ethiopijoj. 4 :•

AKRON, Ohio, geg. 13.— 
Dešinieji unijos vadai at
šaukė streiką 5,000 darbi
ninkų prieš Goodrich gumų 
kompaniją. Jie streikavo 
sėdėdami darbavietėse ir at
sisakydami dirbti. Tuomi 
sisakydami dirbti. Tuomi 
darbininkai stengėsi pri
verst kompaniją sugrąžint 
ju draugus išmestus iš dar
bo, kaipo unijos veikėjus.

Gumos darbininkų unijos 
prezidentas ;Shertnan Dal
rymple išreikalavo- i$. strei- 
kierių, kad dųętų jam laiko 
iki šeštadieniui pasiderėt su 
Kompanija delei sugrąžini
mo pavarytų iš darbo uniji-

A. B. Strimaitis atsistojo 
priešakyje hearstizmu apsirgu
sių tautininkų. Mosikuoja žmo
gus popieriniu kardu ir šaukia 
kryžiaus karan prieš marksis
tus. Clevelande šaukiamas Ame
rikos Lietuvių Kongresas jam 
išrodo raudona baisenybe.

O ar atsimena jis 1931 me
tus, kada Amerikoj lankėsi M. 
Biržiška?

“Parvažiavęs namo, pasakyk 
Lietuvos valdžiai, kad Ameri
kos lietuviai reikalauja demo
kratijos, demokratijos, demo
kratijos ir seimo”—šaukė gvol- 
tu A. Strimaitis, kalbėdamas iš
leistuvių vakarienėj.

uoliai vengė pasisakyti bent 
kuriuo politiniu klausimu.

Ar Washingtonas užpečėtijo 
jo lūpas? Ponas Bullitt seniau 
buvo daug atviresnis ir daug 
drąsesnis.

Jau atėjo “Priekalo” num. 4. 
Būtinai jį įsigykite, nes labai 
turiningas.

šiemet sueina 10 metų nuo 
mirties F. Eidukevičiaus, kuris 
amerikiečiams žinomas Bara
nausko vardu.

“Priekalas” duoda gerą 
straipsnį apie mirusio draugo 
veikimą. Medžiaga straipsniui 
imta iš V. Kapsuko rusų kalba 
parašyto straipsnio, dar 1926 
metais.

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

VIENA, Austrija, geg. 
14.—Iš Austrijos valdžios 
tapo išmestas kunigaikštis 
Starhemberg, ministerių ka
bineto vice-pirmininkas. Di
ktatorium liko pats Kurt 
šušnigg, ministeris pirmi
ninkas. Be to, jis sau pa
siėmė vidaus ir užsienių 
reikalų ministerių vietas. ’

Starhemberg buvo aklai 
atsidavęs Italijos fašizmui, 
ir pereita antradieni jis mu- • 
šė sveikinimo telegramą 
Mussoliniui, kad italų fa
šizmas laimėjo pergalę prieš 
“ethiopu barbarizmą” ir 
prieš “demokratines veid
mainystes.”

šušnigg, sakoma, dau
giau pritariąs hitlerinin
kams.

Tūlą laiką atrodė, kad 
Starhemberg galės laukan 
išstumt šušniggą. Jis turė
jo susiorganizavęs ginklui 
tus būrius vadinamų “na
minių sargų.” šušnigg da
bar žada juos išsklaidyt-

SAN JUAN, Puerto Rico, 
geg. 14. —Visos vidurinės 
ir augštosios mokyklos Pu
erto Rico saloj yra apstaty
tos kareiviais po Amerikos 
oficierių komanda prieš de
monstruojančius studentus, 
reikalaujančius savo kraš
tui nepriklausomybės nuo 
Jungtinių Valstijų.

Studentai mokyklose iška
bino tik savo tautines Puer 
to Ricos vėliavas, pašalinda
mi Amerikos vėliavas. O 
pagal amerikinius įstaty
mus yra uždrausta iškabin
ti bei iškelti Puerto Rico 
vėliavą be Jungtinių Valsti
jų vėliavos greta

Policija ir kariuomenė už
puldinėja ir drasko pavie
nes Puerto Rico vėliavas. 
Del to studentai ir darbi
ninkai kelia juo smarkes
nes, yiaušiškas demonstra
cijas. Įvyksta daug susi
kirtimų.

“Vilnis” rašo, kad po vilnie- 
niečių suvažiavimo įvykusiame 
bankiete skaitlingai dalyvavo 
vietos inteligentija, ko pirmiau 
nebuvo.

Dr. V. Šimkus, anot “Vil
nies”, pasisakė “už pažangiųjų 
žmonių vienybę prieš fašizmą, 
už civilizaciją, kaip ir mažų 
tautų apgynimą nuo išnaikini
mo.”

Pakairėjusius pro fesionalus 
reikia tik pasveikinti.

Washington, geg. 13. 
Vyriausias pašalpinių V 
A darbų administrator! 
Hopkins neva uždraudė 1: 
kvt šnipus ir mušeikas tą 
WPA darbininkų. .

KETURI SUDEGĖ NA
TINIAME KLIUBE

San Francisco, Cal. | 
13.—Keturi asmenvs si 
gė per gaisra naktini: 
Shamrock kliube. Gaiš 
kilo, kuomet vienas “i 
čias” bandė užsidegti p: 
rosa nuo švyturio, kurį 
na šokikė laikė rankoj 
šokdama.

Jis buvo lyderis pažangesnio 
antiklerikališko lietuvių judėji
mo ir Kultūros draugijos. Bet 
kaž-kaip jis visuomet apsirim- 
davo vfdur.kelyj, netesėdamas) TOKIO, geg. 14 
davest kovos iki galo. O tuo 
naudojosi klerikalai ir stiprėjo.

D-ras Alseika turėjo palin
kimo prie istorinių tyrinėjimų 
ir jo raštai apie Vytautą yra 
skaitytini. Bent juose nėra isto
rinio žulikiškumo ir patrioti
niai kaziono šablono.

BERLYNAS, geg. 13.— 
Numatoma, kad laipsniškai 
bus visai išstumtas iš nazių 
valdžios Dr. H. Schacht, 
šalies ūkio ministeris ir val
stybės banko pirmininkas. 
Jo vietą užimsiąs gen. Go
ering, Hitlerio paskirtas 
ekonominis diktatorius.

Louisville, Ky., geg. 13.— 
T. H. Robinson, turtuolės 
A. B. Stollienės žmogvagis, 
tapo nuteistas kalėjiman iki 
gyvos galvos.

Frankfurt-am - Main, 
kietiia, geg. 14 
orlaivis “Hindenburg” par
lėkė 3,900 mvlių iš Nęw 
Yorko per 48 valandas ir 
28 minutes. 

_____ ‘‘■'A-
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Fašistinės Komedijos o ne Seimas
Spauda praneša, kad birželio mėn. 9 

ir 10 dd. Lietuvoj būsią rinkimai į sei
mą. Nors smulkmenų dar nėra, tačiau, 
sprendžiant tuo, kas buvo paskelbta, rin
kimai bus ne į šalies seimą, renkamą de- 
joaokratiniais būdais, bet į fašistų sugai
štą seimą. Kandidatus į tokį seimą 
balsuotojams priduos Smetonos klika 
(apskričių viršininkai ir kt. Lietuvos 
liaudies engėjai).

w „Tuo būdu Smetona bandys apgauti 
Lietuvos liaudį. Bet jam tas nepavyks, 

v Dešimties metų betarpiškas prigaudinė- 
X jhnas ir priespauda Lietuvos žmones ge- 
į rai pamokino. Jie reikalauja ir reika-
* Jaus seimo, kuriame galėtų dalyvauti vi- 
*’ si .piliečiai, niekeno nevaržomi. Jie nori 
; ir, reikalaus seimo išrinkto slaptu ir tie- 
*• Sioginiu balsavimu—seimo, kurio rinki-
* muose laisvai dalyvautų visos politinės
* partijos, kurios tik nori.

Amerikos lietuviai padės savo broliams 
tokio seimo reikalauti. Šaukiamasis 
Amerikos Lietuvių Kongresas Clevelande

* tuo klausimu tars savo žodį. Visi pa- 
I žangūs žmonės, todėl, raginami rinkti 
£ savo atstovus Amerikos Lietuvių Kong- 
J resan.

Dr. J. Šliupas Amerikoj
Antradienį atvyko Amerikon dr. J. 

: Šliupas su savo šeima. Kiek mums teko

mokratas, stovįs už demokratinę san- 
X tvarką Lietuvoj ir paleidimą iš kalėji- 
£ mu anti-fašistinių kalinių. Jis tai pa- 

reiškęs Lietuvos “kariuomenės šventėj”, 
L' (šaky to j per radio kalboj) ir savo memo- 

11: randume p. Smetonai.
Dr. Šliupas atvyko Amerikon pasisve- 

; čiavimui. Kiek jis čia lies politiką, pri- 
« klausys pirmiausiai nuo jo paties. Tau-
* tininkai ir sandariečiai šiuo tarpu bando 
jį prisigerinti daktarui ir paimti jį savo 
*• “globon.” Be abejo ir vieni ir kiti ban- 
| dys išnaudoti jį savo politikai.

Būtų gerai, jei dr. Šliupas panaudotų 
z; savo įtaką įtraukimui Amerikos Lietu- 
£ vių Kongresan (Clevelande) savo pase- 
Z" kėjų, stojančių už atsteigimą demokrati

nes santvarkos Lietuvoj. šaukiamas 
kongresas turės didelės reikšmės visai 

S Lietuvos ateičiai.
8 ;;r Dr. Šliupas galėtų suvaidinti didelę 
j. rolę Amerikoj ir Lietuvoj, jei jis išstotų
* sudarymą liaudies fronto, panašiai, 
L. kaip Francijoj bei Ispanijoj. Tai būtų 
£ didelis ir pozityvus žygis Lietuvos žmo

nių laisvei ir nepriklausomybei ginti.
*• p,.,Ar daktaras Šliupas tai daryti sutiks
* .—priklauso nuo jo paties. Gal del senat- 
**' vės jis nebenorės tuo užsiimti. Gal reak-

£> W
I * t *

■Ctja Lietuvoj varžys jo pastangas.
■ 'Nuo savęs mes galime tiek pasakyti: 
padėsime daktarui visame, kur tik jis 
kiek darbuosis pašalinimui iš Lietuvos 
fašizmo ir atsteigimui demokratinės san
tvarkos.

t- |
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Nežino, Ką Kalba
“Naujienose” (už geg. 12 d.) rašo tūlas 

J. P. straipsnį, pavadintą “Demokratijai 
Ginti Kongresas ir Komunistai.” Jis 
teigia, būk komunistai “garbina diktatū
rą* kaipo augščiausį idealą,” ir jų “nauja 
•bendro fronto taktika nėra (?—“L.” 
Red.) niekas daugiau, kaip tik naujas 
ardymo būdas, naujas skymas pasiž ve jo
ti (?)”; komunistai “garbina diktatūrą 
ir laiko ją už pavyzdį visam pasauliui, 
kaipo tyriausį idealą žmonijos gero
vei?...” “Ir jeigu Amerikos socialistų 
partija suskils, tai bus dėka komunistų 
‘bendram frontui’ ir tūlų socialistų vadų 
lengvatikystei...” Toliau: “Komunis
tai savo nachališkumu, savo fanatizmu, 
savo rietenomis ir visko ardymu taip _ - A. — . • 1 1 • M • ■« < .apsigyveno, kad pas juos paliko keletas

—---------------------T............... ................. .. ........................................................................................

(?—“N.” Red.) tamsiausių sufanatizuo
tų pasekėjų, todėl jie dabar ir lenda prie 
visų su savo “bendru frontu,’ kad tik kur 
prisiplakę galėtų kelti intrigas ir suiru
tę.”

Šitokią tiradą tasai žmogus 'patiekė 
prieš komunistus socialistų laikraštyj. 
Tai sena buržuazijos melodija (šiuo tar
pu švaresnėji buržuazija kitaip kalba), 
tai Hearsto “faktai.” Mums, tačiau, iš
rodo, kad minėto straipsnio rašytojas 
pats nežino, ką kalba. Todėl jis maišosi, 
sielojasi ir statosi žmonių pajuokai.

Komunistų “augščiausias idealas,” vi
si apsišvietę žmonės žino, yra socialisti
ne santvarka, komunizmas. Proletariato 
diktatūra yra tiktai priemonė, pereina
masis laikotarpis iš kapitalizmo į socia
lizmą. Tūli socialistai (ne visi) buržua
zinę demokratiją stato priemone pasieki
mui socializmo, savo “augščiausio idea
lo.”

Šiandien Lietuvos žmonės kovoja ne už 
socializmą, ne už įsteigimą proletariato 
diktatūros, bet už pašalinimą fašistinės 
priespaudos ir atsisteigimą demokratinės 
santvarkos. Komunistai remia tą judė
jimą. Jie remia ščyrai, pasiaukojusiai, 
nes žino, kad Lietuvos darbo žmonių 
gyvenimas bus lengvesnis demokratinėj 
santvarkoj, negu fašistinėj. Kaip Lie
tuvos žmonės eis prie socializmo,—per 
proletariato diktatūrą ar demokratiją,— 
tai jų ateities dalykas. Mes to čia nesvar- 
stom ir Clevelando kongrese niekas (iš 
komunistų pusės) nekels.

Amerikos Socialistų Partijos eilėse ne
sutikimus pasėjo ne komunistai (kitas i
J. P. tamsumo požymis), o patsai gyve
nimas. Tai nėra, pagaliau, amerikinis 
dalykas bet pasaulinis. Kiekvienoj socia
listų partijoj šiandien matosi kovų, try
nimos! del visos eilės dalykų. Bendras 
frontas su komunistais yra vienas jų. 
Komunistams būtų kur kas smagiau, jei, 
sakysim, Am. Socialistų Partija, visa 
vieningai stotų į bendrą frontų su Komu
nistų Partija, panašiai, kaip Francijoj ir 
kt. šalyse.

Tas pats galima pasakyti ir dėl kitų 
neapgalvotų, naivių ir šiurkščių p. J. JP. 
epitetų, siunčiamų komunistų antrašu. 
Mums išrodo, kad tai paeina! vykiausiai 
iš to, kad J. P. nežino, ką bekalbes.

Tokis raštas nedaro garbės pačiam 
autoriui, neigi laikraščiui, kuriame jis 
telpa. ____

Lietuviai Kunigai Gavo nuo Pupos 
per Nosį

Vatikane ruošiama “pasaulio katalikų 
spaudos paroda.” Lietuvos kunigija 
taipgi nusitarė joje dalyvauti ir pasiun
tė savo atstovą dail. Valešką viską su
ruošti. Lietuviam duotas kambarys ir 
dailininkas buvo berengiąs dalykus. Pa
sak “Draugo”:

Lietuvių skyriuj ant sienos kabojo didelis 
Lietuvos^žemėlapis, kur buvo nurodyti isto
riniai lietuvių katalikiškos spaudos centrai 
ir kuris yra būtinas tiksliai ir teisingai nu
šviesti lietuvių spaudos būviui įvairiais lai
kotarpiais. žemėlapy buvo pažymėta, kaip 
paprastai, nepriklausomos ir okupuotos Lie
tuvos dalys. Gaspari pareikalavo iš žemėla
pio iškirpti okupuotą Vilniaus kraštą. Dail. 
Valeška užprotestavo, nurodydamas, kad 
lietuvių spaudos istorijai žemėlapis būtinai 
reikalingas, nes jis turėjo kelis cejitrus, iš 
kur plėtėsi. Vis tiek buvo pareikalauta 
žemlapį nuimti.

Vėliau dail. Valeška gavo iš centralinio 
parodos komiteto raštą, kad nesą pageidau
jama, kad parodoj būtų išstatyta lietuvių 
spauda’}.. einanti už Lietuvos valstybės sienų. 
Dail. Valeška centraiiniam komitetui patei
kė kelis paklausimus ir paaiškinimus, bet į 
tai nebuvo atkreipta dėmesio.
Gaspari tai yra parodos tvarkytojas- 

perdėtinis. Jis, žinoma, veikia su papos 
(“šv. tėvo”) žinia ir sulyg jo įsakymais. 
Papa jau senai parodė savo prolenkišką 
politiką.

Tenka pasakyti, kad, kaip visur, taip 
ir čia, Vatikanas išstoja už galinguosius 
prieš silpnesnius. Jis paturėjo Italijos 
grobikišką politiką Ethiopijoj, jis nuola
tos palaiko imperialistinių kraštų politi
ką prieš silpnesnius.

Vatikanas yra didelis neapkentė j as ko
munizmo, todėl, kad komunizmas kovo
ja prieš imperialistus, prieš karą, už tai-

Šis uždavimas lietuviškai kunigijai per 
nosį nėra pirmas.

Kunigų laikraštis mano, kad “Lietu
vai yra garbingiau visai iš parodos pasi

traukti.” Sutinkam!

Meksika ant Priešfašistinio Žemlapio
Pirmoji Gegužės

Puikiai praėjo Pirmoji 
Gegužės Meksikos Mieste ir 
visoj šalyj. Šalies sostinėje 
parodoje maršavo beveik 
pusė miliono žmonių-darbi- 
ninkų ir plačios apielinkės 
farmerių. Naujas revoliuci
nis ūpas pasireiškia Meksi
kos darbininkų judėjime. 
Prezidento Cardenas’o val
džia pradėjo rimtą kovą 
prieš fašistus, kurie vadina 
save “a u k s amarškiniais.” 
Meksikos darbininkai griež
tai reikalauja, kad ta fašis
tinė organizacija būtų visiš
kai sulikvidubta. Ji jau pra
dėta likyiduoti.

Ant griuvėsių senos Dar
bo Konfederacijos, kuriai 
vadovaVoŲf a ši s t u o j antis 
šmugelnintyas Marones, įsi
kūrė kovinga Darbo Fede
racija, kuri jau priskaito 
savo eilėse' virš pusės milio
no narių,-'

Marones ir Green’as
Luis Marones, kuris savo 

laiku buvo pramintas “mek- 
sikonišku Gompėrsu,” išvy
tas iš Meksikos, sykiu su 
buvusiu Meksikos preziden
tu Calles. Juodu ir jų paka
likai pasirodė aiškiais fašiz
mo šalininkais. Jie jau bu
vo besiorganizuoją nuversti 
dabartinę Meksikos valdžią, 
kuri jiems išrodo perdaug 
radikališka. Kaip ir pir
miau, taip ir pastaruoju lai
ku Marones, Calles ir kiti 
palaikė artimą kontaktą su 
Wallstrycio agentais.

Bet kaip tik Marones at
sidangino į Jungtines Vals
tijas, taip jį tuoj aus paėmė 
savo specialėh globon Ame
rikos Darbb Federacijos 
prezidentas Green. Jisai, 
matote, pasidarė kankinys, 
panašiai kaip ir išdepor- 
tuoti iš Meksikos vyskupai 
ir pralotai. Green’as protes
tuoja, kad “brolis” Marones 
esąs nuskriaustas ir kad 
skriausdama jį Gardenas’o 
valdžia “patrempė teises 
Meksikos darbininkų.” Toks 
tvirtinimas tai blofas ir 
veidmainystė.

Cardenas’o valdžia nėra 
nei revoliucinė, nei tikrai 
darbininkiška valdžia. Bet 
vis tik ji yra pusėtinai pro- 
gresyvė valdžia, ji leidžia 
darbininkams organizuotis, 
ji bando paimti už pakar-

pos amerikoniškų konce- 
sionierių kompanijas, ji, 
pagaliaus, paėmė už čiupri- 
nos ir auksamarškinius fa
šistus, kurie gaudavo pini
gų iš Hitlerio agentų. Ji iš
leido įsakymą, kuriuo fa
šistinėms grupėms drau
džiama veikt.

Taigi, kokiam laipsnyj 
Green’as remia Marones’ą, 
kokiam laipsnyj jis skelbia 
kovą Cardenas’o valdžiai, 
tokiam laipsnyj jis padeda 
Meksikos fašistams.
Prasigyveno iš Revoliucijos

Ir buvęs prezidentas Cal
les ir buvęs darbininkų 
“vadas” Marones yra labai 
bagoti žmonės. Dangstyda
miesi revoliucinėm plunks
nom, vartodami melagingai 
revoliucinę . retoriką tie bu
vę “revoliucijos vadai” pasi
darė labai bagotais ponais. 
Jie gausiai naudojosi vals
tybės loviu, jie darėsi dide
lių kapitalų iš visokerio- 
piausių spekuliacijų. O kaip 
tik jų šmugeliams padaryta 
galas, tai dabar nėra galo 
riksmui ir aimanavimams, 
kad “Meksikoje jau nėra 
demokratijos.”

Kol Marones buvo Darbo 
reikalų ministeriu, tai arbi
tral jos* teismai visuomet 
pasisakydavo prieš darbi
ninkus. Mat, jam gerai na- 
šmeruodavo. Marones’o kon
troliuojama Regionalė Dar
bo Konfederacija pradėjo 
merdėti, nes jos vadovybėje 
susibūrė vagišių lizdas.

Dabar visai kas kita. 
Darbininkų judėjimas ap
švarintas ir jis labai smar
kiai auga. Išleista visa eilė 
įstatymų'' darbininkų reika
lams apginti. Laike streikų, 
dabar jau visai kitokia si
tuacija. -Todėl Meksikos or
ganizuoti darbininkai susi- 
teikia su Cardenaso valdžia. 
Tiktai reakcionieriai ir fa- 
šistuojanti gaivalai nori tą 
valdžią nuversti.

Meksika dabar atsistojo 
ant priešfašistinio kelio. 
Jeigu ir toliaus jos darbi
ninkų klasė, komunistų ir 
socialistų atstovaujama, jei
gu jos Darbo Unijų Fede
raciją, jeigu visi tos šalies 
pažangūs žmonės žygiuos 
pirmyn sutartinai, tai Mek
sikoj gali susidaryti tikroji 
liaudies valdžia.

Ar Žinai, Kad
Addis Ababa, Abisinijos 

sostinė, turi 65,000 gyvento
jų, kurių tarpe yra 3,000 
svetimtaučių.

Sovietų Sąjungos mokyk
lose mokosi 26 milionai vai
ku.

Visam pasauly yra apie 
54 milionai radio priimtu
vų.

Vilniaus plotas užima 12 
tūkstančių hektarų, kuomet 
Kauno plotas užima tik 5 
tūkstančius hektarų.

Sovietų Sąjunga šiemet 
išleis švietimo reikalams 12 
bilionų rublių. Iš jų vienas 
bilionas bus paskirtas naujų 
mokyklų steigimui.

Kiekvienais metais potvi- 
niai padaro Jungtinių Vals
tijų gyventojams žalos bent 
už 35 milionus dolerių, o 
kaip šiais metais tai dar 
daugiau.

Lenino Muzėjuj Maskvoj 
surinkta knygų apie Leniną 
ir Lenino raštų 80-tyje kal
bu.

Amerikos Medikalė Aso
ciacija yra didžiausia tos 
rūšies organizacija pasauly, 
nes turi virš 100,000 narių. 
Ji įsikūrė 88 metai atgal. .

sekančią draugijų atstovų 
konferenciją, kuri įvyksta 29 
d. gegužės, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėj. Jeigu ne
bus galima išrinkti atstovus, 
dalyvaukite draugijų bei kuo
pų valdybos.

Atstovybė yra tokia: vienas 
atstovas nuo organizacijos ir 
po vieną nuo 50 narių.

Įsitėmykit ir tie atstovai, 
kurie jau dalyvavote, kad tik 
šiuo atsišaukimu kviečiame ir 
jumis.

Detroito Draugijų atstovų 
komitetas gelbėjimui Lietuvos 
liaudies atsteigti demokratines 
teises.

Pirm. Pr. Jočionis, 
Rašt. J. Overaitis, 
Ižd. J. Besasparis.

Lowell, Mass
Nelaimingas Jvykis Patiko

DETROITO ŽINIOS

Detroito ir Priemiesčių Lietu
viai !

Kaip daugeliui yra žinoma, 
kad birželio mėnesį įvyks 
Jungtinių Valstijų Lietuvių 
Kongresas Cleveland, Ohio., 
kurio tikslas yra gelbėti Lietu
vos liaudžiai nusikratyti fašis
tinę valdžią ir atsteigti ten 
demokratiją, kad žmonės tu
rėtu teisę patys išsirinkti to
kią valdžią, kokia jiems būtų 
geresnė, jų pačių rinkta, to
dėl, 16 vietos draugijų bei 
kuopų atstovai jau turėjo sa
vo konferenciją ir užgyrė šau
kiamą kongresą. Mes žinome, 
kad dar yra organizacijų, ku
rios nespėjo prisiųsti savo at
stovų. Mes, todėl, nuoširdžiai dideliam liūdėsyj šeimynai, 
kviečiame rinktai atstovus į J. M. K.

Gegužės 9 d. didelė, nelaimė 
patiko draugų Bandzevičių šei
myną. Buvo šitaip: draugas 
Antanas Bandzevičius, apie 60 
metų amžiaus, gyvenąs ant 
Jean Ave., So. Lowell, pereitą 
šeštadienį triūsėsi apie daržus. 
Jis turėjo keletą lotų žemės. 
Eidamas į skiepą gauti trąšos 
(fertilizer) del daržų žemės, 
Antanas puolė laiptais žemyn 
ir persiskėlė galvą taip labai, 
kad nuvežtas ligoninėn tuoj 
mirė. Velionis buvo labai ge
ro būdo žmogus. Su visais ge
rai sugyveno. Priklausė prie 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos, prie Šv. Juozapo 
Draugijos ir gal dar kur kitur. 
Seniau priklausė prie ALDLD 
44-tos kuopos, bet jau keli me
tai nebepriklausė iš. priežas
ties nuošalaus gyvenimo ir del 
stokos laiko, nes dirbdavo 
dirbtuvėj ir ant farmelės rei
kėdavo viską apdirbti. Tačiau 
neatsisakydavo paremti darbi
ninkišką judėjimą. . ✓ Joti G

Šitokjoj skaudžioj nelaimėj 
paliko savo mylimą šeimynėlę.

Kadangi Antanas buvo dar 
tvirtas ir del senatvės dar ga
lėjo gerokai pagyventi, tai vi
si jo draugai, pažįstami, gi
minės ir kaimynai giliai ap
gailestauja mirusį Antaną.

Gili užuojauta pasilikusiai

JOSEPH SHAEFER,

Jums
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DARBININKŲ
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tek: Hamboldt 2—7964

KIAUŠIDĖS SILPSTA

Drauge daktare, aš skaitau 
jūsų skyrių “Laisvėj” ir labai 
malonėčiau gauti patarimą.

Man oda niežti. Kada tik 
pasikasau, tai ten patinsta ir 
parausta. Gal man taip pa
eina nuo kokio valgio. Ir man 
užeina kartais, širdį suskauda. 
Man taip yra jau 4 mėnesiai. 
Kai kada muša greit ir pas- 
kauda.

Aš miegot galiu gerai. Man 
suėjo 41 metai. Sveriu 185 sv. 
Esu labai nervuota.

ATSAKYMAS
Galima spręsti, kad 

tie nesmagumai paeina vei
kiausia nuo liaukų netvarkos, 
ypač, kai Jūsų amžiuje, dau
geliui moterų pradeda silpti 
kiaušides (ovarai).

Kai kiaušidinės liaukos 
menkiau ima veikti, ima vysti, 
tai visame organizme pasida
ro šiokių ar tokių negerumų. 
Jeigu kitos liaukos tebėra vei
klios, tai da pusė bėdos, bet, 
jeigu tuo laikotarpiu ir kitos 
liaukos — skydinė, posmege- 
ninė—esti nebekokios smar- 
kininkės, tai prisieina sunkįau.

žinau, kad Jums dalykai 
pradės eiti geryn, jei Jūs,

Drauge, bandysite prisilaikyti 
šių paprastų, bet esmingų pa
tarimų.

Gaukite Thyroid gland, % '<
gr., 1OO tablets. Imkite po vie
ną prieš valgį, tai po 3 kas 
diena. Imkite ilgokai, keletą * 
menesių. Per pačias mėnesi
nes keletą dienų jų galite ne
vartoti, ypač jei daug krau
juojate.

Calcium lactate, 10 grs., 
1OO tablets imkite po 2 tableti 
po valgio, stikle vandens, ir< 
gi keletą mėnesių.

Brewers yeast tablets im- * 
kite po 10 tablečių prieš val
gį, tai po 30 kas diena—ilgą 
laiką.

Cod liver oil po šaukštą kas 
diena. Ir Tincture of Iodine 
po lašą, stikle pieno (ar van
dens) kas dieną, porą mene- * 
šių. Paskiau po lašą kas an- 
ra diena, visą Jūsų gyvenimą. »

Maisto labai žiūrėkite. Var
tokite vis daugiau gyvą, nesu
gadintą maistą, kad daugiau 
jame būtų vitaminų ir minera
lų. Tatai padės ir liaukoms w 
atsigauti, ir tada bus geriau 
nervams, širdžiai ir visa kam. 
Ir tie niežėjimai po truputį £ 
pereis.

Būkite dažniau ant saulės. 
Pasilsėkite dažniau
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Zeppelinai ir “Hindenburg”
Į Amerikos Jungtines 

Valstijas pribuvo oro laivas 
—“Hindenburg,” arba Zep- 
pelinas NoD-LZ 129. Jis tą 
padarė į 61 valandą ir 29 
minutes, atlikdamas 3,895 
mylias. “Hindenburgo” at- 
skridimu susidomėjo Vokie
tijos fašistų prieteliai, jų 
priešai ir abelnai žmonės.

“Hindenburgui” vadovavo 
daktaras Hugo Eckener, ku
ris paskutiniais, fašistų fa
brikuotais “rinkimais” Hit
leriui nusidėjo, nes nebal
savo; kuris savo laiku pa
saulyje pagarsėjo, vadovau
damas “Graf Zeppelin” 
daugeliui kelionių.

“Hindenburg” yra di
džiausias oro laisvas, kokis 
bent kada yra pasaulyje 
buvęs. Jis turi 812 pėdų il
gio, 147 pėdas diametriškai, 
gazo, lengvesnio už orą, ku
ris jį laiko ore, paima 7,- 
063,000 kubiškas pėdas; ku
ro apie 15,000 galionų ga
zolino. Jis gali atlikti be ap
sistojimo apie 9,000 mylių, 
vešti 472,940 svarus, turi 4 
motorus kurie išvysto 4,400 
arklių jėgą ir į valandą gali 
daryti apie 85 mylias.

“Hindenburg” dar nese
nai išbudavotas. Jis jau at
liko kelionę į Pietų Ameri
ką ir šiemet ketina tarpe 
Šiaurių Amerikos ir Vokie
tijos padaryti bent 10 reisų. 
Dabar jis atgabeno 51 ke
liauninką, kurie sumokėjo 
kiekvienas arti $500.00 ir 
turėjo 56 žmones savo įgu
los—viso 107 žmones.

Niekas neginčys, kad 
“Hindenburgas” yra didelis 
technikos atsiekimas. Tuom 
nori pasididžiuoti Vokieti
jos fašistai ir savo tikslams 
jį panaudoti. Bet Zeppelinų 
istorija yra daug senesnė už 
fašizmą.

Zeppelinų Istorija
Oro laivus vadina “zeppe- 

lirtais” pagal jų išradėjo pa
vardę. F r i e d r ichshafene, 
prie Constance ežero, 1838 
metais gimė grafo sūnus 
Ferdinand Zeppelin. Grafas 
sūnų išmokino karo mokslo. 
Jaunas Ferdinand, atvykęs 
Amerikon, dalyvavo piliečių 
kare. Paskui buvo raitari- 
jos generolu Franci j os-Prū- 
sijos kare 1870-1871 metais. 
Vėliau jis išgalvojo budavo- 
jimą lengvesnių už orą lai
vų, kurie jo pavarde ir va
dinami—“Zeppelinas.” 1909 
metais Ferdinandas pasiga
mino pirmą zeppeliną, kuris 
buvo gan prastas, nevykęs. 
Bet jis tęsė darbą pirmyn. 
Tais pat metais Ferdinan
das pasigamino “Zeppelin— 
3”, kuriuomi ir atliko kelio
nę iš Friedrichshavcno į 
Berlyną.

1914 metais prasidėjo pa
saulinis karas. Vokietijos 
imperialistai matė zeppeli- 
nuose didelę sau pagelbą. 
Jie jų išbudavojo daug ir 
zeppelinais bombardavo An
gliją ir kitus savo priešus. 
Daugelis jų buvo numušta 
ir priešo orlaivių sudeginta.

Kas Pirmas Amerikon 
Atskrido?

s Karo metu būdavo j o Vo
kietija zeppelinus, budavojo 
ir jos priešai tokius pat oro 
laivus. Anglijos išbudavotas 
Glasgow mieste dirižablis 
“R-34”, pirmas atskrido j

’ nio.
1919 metais, 3 d. liepos, iš 

Firth of Forth, karo lai
vyno stoties, “R-34” pa
kilo į orą su 30 žmonių ir 
leidosi Amerikon. Jo ko- 
mandierium buvo karinin
kas G. H. Scott. Į 108 va
landas ir 12 minučių oro lai
vas atliko 3,130 mylių ir 
sėkmingai pasiekė Ameriką. 
Paskui sėkmingai sugrįžo 
atgal į Angliją.
pirma per Atlantiką 
gvesnių už orą orlaivių 
lionė.

Daug Nelaimių su 
“Zeppelinais”

Laike pereito imperialis
tinio karo Vokietija buvo 
išsibudavojus 124 zeppeli
nus, bet, kaip jau minėjome, 
jų daugelis žuvo kare. Po 
karo, kada Vokietija buvo 
sumušta, tai talkininkai li
kusius zeppelinus arba su
naikino, arba pasidalino. 
Anglija pasiėmė du—“L-64” 
ir “L-71”; Franci ja—tris— 
“L-72,” “Z-113,” ir “Nort- 
sten”; Italija tris—“L-61”, 
“L-120” ir prekybinį “Bo
densee,” Jungtinės Valsti
jos gavo “L-126,” kuris dar 
ir dabar yra žinomas, kaipo 
“Los Angeles”; Belgija—“L 
-30”, o Japonija gavo “L- 
37.”

Bet laimėjusiems imperia
listams pradėjo nesisekti su 
oro laivais. Anglijos garsu
sis “R-34” sudegė. Ameri
kai, išbudavotas Vokietijoj 
“ZR-2”, supleškėjo su 34 
žmonėmis. 1930 metais An
glijos sudegė didelis 
laivas “R-101” 
kur žuvo 46 karininkai ir 
politikai. Po to Anglija su
griovė oro laivą “R-100”, 
kuris sėkmingai buvo atli
kęs kelionę į Kanadą ir at
gal. 1923 metais dingo ant 

j Viduržeminių jūrų Franci- 
jos oro laivas “Dixmude” su 
52 žmonėmis. Italijos fašis
tai pasiuntė į Šiaurių polių 
generolą Nobile oro laivu 
“Italija,” tas sulūžo šiaurių 
ledynuose 1928 metais, 8 
žmonės žuvo, o kitus Sovie
tų Sąjungos ledlaužiai ir 
lėktuvai išgelbėjo. 1925 me
tais Amerikoje sulūžo dide
lis oro laivas “Shenandoah”, 
žuvo 14 žmonių.

Amerikos i m p e r ialistai 
buvo išsibudavoję du milži
nus “Akron” ir .“Macon”, 
kurie turėjo po 6,500,000 
kubiškų pėdų gazo, buvo 
grynai kariniai, kiekvieno 
išbudavojimas ir įrengimas 
atsiėjo bent $5,000,000. Jie 
abu žuvo. “Akron” supleškė
jo New Jersey pakraštyje, 
4 d. balandžio, 1933 metais. 
Žuvo daug žmonių. Trim 
savaitėm vėliau, buvo už
baigtas budavoti “Macon,” 
bet 12 d. vasario, 1935 me
tais, Ramiojo vandenyno 
pakraštyje ir tas nuskendo. 
Pagarsėjo “Graf Zeppelin”

Po tiek daug nelaimių su 
zeppelinais imperialistai at
šalo linkui jų ir pradėjo 
skelbti, kad jie “niekam ver
ti.” Bet tam tūli priešinosi 
primindami “Los Angeles” 
oro laivą, kuris Vokietijoje 
padarytas ir Amerikoje sėk
mingai tarnauja. Dar dau
giau patvirtino oro laivų 
tinkamumą ‘Graf Zeppelin?.

“Graf Zeppelin” yra 776

Tai buvo 
len- 
ke-

oro
Franci j oje,

Ameriką. Jis buvo 640 pėdų 
ilgio, 79 pėdų diametriškai, 
galėjo vešti 21 toną krovi-

metriškai, turi 5 motorus 
bendrai 2,750 arklių jėgų, 
gazo įtalpa-—3,700,000 ku-

■hmm

ibiškų pėdų, pajėga 258,000 
svarus nešti, greitis apie 80 
mylių į valandą.

“Graf Zeppelin” iki 1 d. 
sausio, 1936 metų, jau buvo 
atlikęs 111 per jūras kelio
nių, iš to skaičiaus 103 ke
liones per Atlantiko didjū- 
rį, padaręs 847,420 mylių, 
išskrajojęs 13,358 valandas, 
nervežęs 11,929 keliaunin
kus, 78,600 svarus pašto, 
111,500 svarus tavorų ir vi
so atlikęs 505 keliones.

“Graf Zeppelin” 1929 me
tais atliko aplinkui pasaulį 
kelionę, per Vokietiją, So
vietų Sąjungą, Japoniją, 
Jungtines Amerikos Valsti
jas į 21 dieną, 7 valandas ir 
21 minutę 20,000 mylių.

Šie “Graf Zeppelin” atsie- 
kimai sumuša pasakas, kad 
oro laivai, lengvesni už orą, 
yra negeri, kad jie greitai 
žūva. Iš to Sovietų Sąjun
gos mokslininkai padarė iš
vadą už būdavojimą zeppe- 
lininio typo lėktuvų ir savo 
šalyje jau pasigamino sep
tynis laivus ir daugiau bū
davo ja. Žinoma, SSSR oro 
laivai yra mažesni, bet jie 
savo rolę suvaidina.

Lenkų Traukinys “Torpeda”
Lenkų inžinieriai pasiga

mino traukinį, kurį vadina 
“traukinių torpeda.” Kol 
kas jis yra greičiausias pa
saulyje. Traukinio vagonai 
yra neaugšti, apvalūs viršu
je. Kiekvienas vagonas pa
ruoštas del 86 keliauninkų. 
Traukinį dideliu greitumu 
traukia pirmyn ypatingas 
motoras su Diesel mašino
mis. Traukinys padarė 
mylias į valandą.
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Budavos Didelį Tunelį
Padaryta planai budavoti 

ilgą automobilių tunelį tar
pe Brooklyno ir New Yorko 
dalies, vadinamos—Manhat
tan. Tunelis bus po East 
upe. Jis turės 10,300 pėdų 
ilgio, iš to 5,900 pėdų po 
vandeniu. Jo išbudavojimas 
atsieis $60,309,000.

Tai bus panašus į Hol
land Tunnel, kuris yra tar
pe New Yorko ir Jersey 
City. Bet šis ilgesnis, nes 
Holland tunelįs turi 8,500 
pėdų ilgio ir povandeninė 
dalis .yra 5,500 pėdų ilgio. 
Gretimai bus du povandeni
niai keliai, vienas—į vieną 
pusę, o antras—į kitą. Kiek
vienu gretimai galės va
žiuoti po du automobilius.

š—kas.

Galima Pažint Žmogų . 
Pagal Jo Kvėpavimą

Kiekvienas žmogus kvė
puoja šiek tiek skirtingai 
nuo kito. Kvėpavimo bū
das nesimaino per ilgus lai
kotarpius. Todėl pagal kvė
pavimą galima pažinti, jog 
tai yra tas pats žmogus, 
panašiai, kaip pažįsta pagal 
pirštų antspaudas, pagal 
rankraštį bei fotografinį 
paveikslą.

Tą atradimą įrodinėjo 
daktarai Franz Alexander 
ir Leon' J. Saul suvažiavime 
Amerikos Gydytojų-Psicho- 
logų Susivienijimo ir Psi
chologinių Tyrinėtojų Są
jungos, St. Louis mieste, 
Missouri, gegužės 6 d.—Psi-

tai, kaip veikia žmogaus 
protas ir vidujiniai, vadina
mi “dvasiniai” jausmai.

Tiedu daktarai pranešė ir 
apie kelias skirtingas alsuo
to jų “klases.” Tačiaus toj 
pačioj “klasėj” yra gana 
skirtumų tarp įvairių žmo
nių, kad juos pažinti.

Buvo ištirta alsavimas 
251 ligonio ir padaryta tik
ri to užrašai šitokiu būdu. 
Prijungia prie žmogaus 
krūtinės tam tikrą įtaisą, 
nrie kurio yra pritaisytas 
paišelis. Asmeniui kvėpuo
jant tas paišelis savaime, 
automatiškai briežia liniją 
ant besisukančio voliuko 
popieros. Nuo krūtinės kil
nojimosi todėl pasilieka ant 
popieros tam tikri vingiai.
Alsavimas Parodo, ar

gus Energingas ar
Tie vingiai parodo, 

jeigu atsikvėpimas

žmo- 
ne
kad 

daro

yra patirta.ir išmieruota, 
kada žmogus ką nors mąs
to, nė vien tik praleidžia 
pasitaikančias, nesurištas 
mintis.' Jis taipgi nurodė, 
jog kai kurios radio ban
gos ore tiesioginiai veikia į 
nesveikus smegenis. Mano
ma, kad del tos priežasties 
tūliems žmonėms dar labiau 
nervai suįra ir pas juos at
siranda visokie “stebuklingi 
matymai” bei įsivaizdini- 
mai.

Jau tikrai įrodyta, kad 
atatinkamomis radio bango
mis galima padidinti bei su
mažinti kūno temperatūrą 
(karštį) ir pagreitinti bei 
palėtinti kraujo aplinktaką 
kūne. J. C. K.

Diredawa, geg. 12. — Ita
lai atėmė iš ethiopų 200 šau-

apvalų vingį viršui, ant po-įtuvų ir kelis kulkasvaidžius. 
pieros, tai tas žmogus yra 
linkęs “prasimušti augš- 
tyn”, valdyti kitus. Jeigu 
vingis iš viršaus smailus, 
reiškia, kad šis ve žmogus 
nepakenčia prie s p a ūdos 
darbe ir yra linkęs protes- 
tuot. Jeigu vingis yra pa
našus j kablį ir su įvairiais 
trumpais . kreivumais, tai 
žmogus iš prigimties ener
gingas, bet nustelbtas, jo 
drąsa nupuldyta. Šios rū
šies asmenys taipgi visuo
met tikisi, kad kiti turi 
jiems pagelbėti.

Dar kiti žmones kvėpuo
dami taip nuodugniai išpu
čia orą laukan, lyg norėtų 
jį spauste išspausti. Jie at
rodo vyriški ir pasiryžę ko 
tai didesnio pasiekti, bet iš 
esmės ir jie nori pasiremti

Apskritai visus juos nugin-

Radio Laisve
Ką Radio Laisvė reiškia? 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

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

G šeimynų stuba ant West Third 
Street, viskas beveik naujai (tai
syta, pilnai išrendavota, rendų 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. lengvom išlygom.

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

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

Telefonuokite South Boston 9423, arba kreipkitės pas:

A T 332 Broadway
Jį ❖ A v Ll. J "o LliJ So. Boston, Mass,

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

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

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

Hipnotizmas, Radio ir 
Protligės

Dr. McCartney tvirtino, 
kad daugelį žmonių galima 
užhipnotizuoti ir per radio. 
Užhipnotizavimas yra savo
tiškas apmigdymas. Žmogus 
tada girdi, kas jam sako
ma ir tam pasiduoda. Būda
mas užhipnotizuotas, jis 
tuo laiku praranda savo va
lią. Šitaip nejučiomis būna 
įkalbama žmogui mainyti 
savo papročius. Galima už
hipnotizuoti, kad jis tuo lai
ku nieko nejaus, nors jam 
būtų daroma operacija pei
liu. — Bet hipnotizmas ga
li būti naudingas tik ranko
se sąžiningų gydytojų ir ge
rų žinovų. Šarlatanai gi, 
žulikai juomi pridirba daug 
žalos žmonėms.
Pažįsta, ar žmogus Mąsto, 

ar “Vėjus Gaudo”
Dr. McCamey priminė, 

kad tam tikrais jautriais 
elektriniais instrumentais

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” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų nu- 
rius—DOVANŲ nuo krautuvės 
kam pirkėjas nurodys. Taip pat 
per Jono Valaičio radio gaus 
nemokamą skelbimą iš stoties 
WMBQ 10:30 rytais apie ką 
norės. Reikalaukit pasiųst ka
talogų! Paremkite savo drau
gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtumetės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 
Grand St., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambrazaitis.

V A I S TA I
$1.00
. 50c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę,

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

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

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

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

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

$1.00
. 50c

25c

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

P. A. JATUL, DRUGGIST
Washington St. Stoughton, Mass

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Tą naujo mokslo patarnavimą galite gauti

Modern. Beauty Parlor
354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASI UKAITIS, savininkas. TEL. CUFFSIDE 6-0570

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 C ;
L. T. P. Kliubas turi dabar special; naujų narių gavimui vajų. 

Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 18 metų iki 25 
metų amžiaus yra priimamas į kliubo narius be jokio įstojimo. Nuo 
25 m. iki 35m. už pusę įstojimo. Tad visi sveiki vaikinai 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.

L.T.P. Kliubo Valdyba: Pirm. P. Zaleckąs; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesu t is; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.

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^ _ 
rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivėlinkitė užsisa- 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki

nančiai patarnaus.

Lietuviai, kurie tik laikote alines, tuoj aus 
rašykite bei telefonuokite VaiSvilai del 
platesnių informacijų apie pristatymą jum

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE

Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 1512-W.

įsitėmyt mūsų

Brockert s Ale Distributing Co
851 Washington Street, Dedham, Mass.
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Paskutinė Proga!

apskričio valdyba,

mūsų apskritį nariais. Veikim 
energiškai visam darbininkų 
judėjime.

ALDLD XII Apskr. Rast.
J. T. Visockis.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

J. Visockis. Į vei- 
komisiją įeina šie 
A. Navikauskas, J. 
ir draugė Tamulio-

valdybai nereikėtų 
ragint. Dirbkim vi- 
savo išgalę, ir turė- 
naudos.

ko. Būtinai laikykit susirin
kimus reguliariai.

Gegužės 10 dieną apskričio 
sena ir nauja valdyba turėjo 
susirinkimą, šiems metams 
valdybon įeina visi nauji na
riai, tik viena draugė pasilie
ka iš senos valdybos. Nauja 
valdyba nutarė, kad atgaivint 
apskrityj veikimą. Todėl, 
draugai, imkitės už darbo, kad 
apskričio 
daug jus 
si, pagal 
sim iš to

Į naują valdybą įeina šie 
draugai: organizatorė O.
Krutulienė, iždininkas M. Ba- 
gužinskas, finansų raštininkas 
J. Kazlauskas, protokolų raš
tininkas 
kiančią 
draugai: 
Bernotas 
nienė.

Kaip
taip ir kuopos, veikim kaip ga
lint energiškiau ir pakelkim

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Bu (lavoj u naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Jūrėse Ant Lyties Wilkes-Barre, Pa

Išdirbus trečią

li-

ne 
ir

Kaip 
apskri- 
balan-

(Tai atsitiko pradžioj vasario, 1936 metais, Boston, 
Mass., apielinkėj)

su .boseliu ir sako:

Baltimore, Md.

«
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Arba paskandinta, arba bus sutrėkšta... 
Nors ir išrėpliosi ant kupurnų ledo,

Puslapis Ketvirtas

F I 
b a

K

Poema.
Didžiojo pajūrio nusidriekęs plotas, 

.Kiek akys įmato vien ledu užklotas; 
Lytys sustatytos, tartum kad arimas, 

^Toliau gyva jūra su lytimis imas: 
Bangos daužo, laužo, triuškina ledynus, 
.Verčia juos ant ledo, tartum ant lentynos; 
Bangai atsimušus į ledo granitą, 

’Sutiškus, sudužus, tuoj rangosi kita. 
“Ir taip, jūrių bangos, su ledais kovoja, 
'•Vienai jų sutiškus, dvi-trys kovon stoja, 
Kad laisvai banguoti, kad laisvę apginti, 

•’Neleist save ledo retežiais rakinti.

Ant nelygaus ledo, nors blaškomi vėjo, 
Septyni jaunuoliai, pažaisti užėjo 
!Ir įsidrąsinę, nuėjo kur bangos, 
^Pažiūrėt kaip dūžta, kaip vėl kitos rangos, 
;Kaip ledus jos mėto, verčia, ragožiuoja 
' Ir už savo laisvę, įnirtę kovoja. 
•Čia jie naujo vaizdo, kovos sužavėti, 
ZKuomet atsigrįžo, net akis išplėtę, 
^Nustebo pajutę, kaip jūra juos supė, 
’Tarp kranto ir jų, jau plačiausia upė,— 
^Milžiniškas šmotas ledo atitrūko 
♦Ir į plačią jūrą jis vairą pasuko! 
“Jaunuoliai sujudę, sumišę bėgiojo, 
Mų išplėstos akys išeities jieškojo; 
“Kepurėm’s bei rankom’s, kranto link mojavo, 
‘Vėjo šiurpulingą atsakymą gavo....

Jų akys apleido ir miestą ir uostą, 
Paliovė lydėjus jau ir dūmų juosta, 
Kuri iš dirbtuvės kamino rungavo

• Ir draikės ant jūrės ilga drigne savo. 
Tuoj naktis užtraukė savo šydrą juodą, 
O čia rūstus vėjas ramybės neduoda, 
Tarytum pagriebęs, kaip rudenio lapą, 
Trenks į jūrų bangas, į šaltąjį kapą.... 
Okeanas šniokščia, tik bangos ir bangos, 
Tai žiojas, tai čiaupiąs, tai ant lyties rangos, 
Tartum, kad išalkę, vaitoja tai kaukia 

. Ir žiotis atvėrę, gyvos aukos laukia....
' šaltis kūnus žnaibo.... Naktis, okeanas.... 
Kožno vaidentuvėj, vien mirtis vaidenas.... 
O kaip dar norėtų gyvent jauna siela?!....

’ Kaip brangi gyvybė, kaip pasaulis miela!... 
-Kad nesuragojus, jie šoka, bėgioja, 
‘ Nors neišsiduoda, bet sieloj vaitoja.
"Ir štai lig perkūnas, kurčiai sutratėjo, 
yLytis pusiau skilo ir skirtis pradėjo.... 
-Du draugu iš būrio, vėl vanduo’ atskyrė 
’•Ir juodą naktį, gilyn nusiirė....
^Ašaros ir maldos, panika ant galo....
Paskutinė viltis siekto idealo,
Kaip stiklas sudužo, tik mirtis kvatojo, 
O bangos ir vėjas anai turavojo.

; Vienas jų apverkia savąjį likimą, 
Jkntrą jau pagunda—užbaigt viską!—ima, 
Trecias atsisveikin’ savo matušėlę, 
Ketvirtajam gaila palikt mergužėlę.

’ Bet rados ir tokių, kurių idealas, 
; Tai Markso pramintas į Komuną kelias!
Jie nesielvartauja ir mirties nebijo, 
Tik gailis, vien gailis, kad vėlai prigijo 
SU siela ir kūnu prie to idealo, 
Kur vergijos pančiai trūksta ant priekalo! 
Jiems jūros bangose bei ūžėsyj vėjo, 
Internacionalas išdidžiai skambėjo, 

’ Bangos-proletaras, už laisvę kovojo, 
• Vienai iš jų žuvus, dvi-trys kovon stojo! 
•Minutės jiems tyso į valandas ilgas, 

< O šaltis ir alkis, lig aukų pasilgęs
Ir kūną ir sielą kiekvieno vaikino, 
Be atsikvėpimo, teriojo, kankino.

Saulutė rytuose, nakties šydrą skleidė, 
O šaltis aukomis, pusgyvėms vis žaidė.... 
Ir tuoj jie pamatė, kad jau kelio galas, 
Artinas prie jųjų tragingas finalas!... 
Juos neša prie kranto, kur įnirtę bangos, 
Kur vienos sudūžta, tai vėl kitos rangos, 
Kur ledus jos trina, verčia, ragožiuoja, 
O lytys tik verčias, lūžta, piestu stoja.... 
Jaunuolių iš baimės net kraujas atšilo, 
Paskutinė rauda, sielose prabilo:
“Mes stojam prieš mirtį!... Jau galas atėjo!” 
Kiekvieno mintyse tie žodžiai kuždėjo:
“Mirtie!.... Kaip tu baisi.... Šalta, šiurpulinga.... 
Ne man stot į kovą, tu perdaug galinga!
Gyvybė jau žūva, nors rytas ir brėkšta,

Tai vistiek pražūsi nuo šalčio ir bado.” 
Nes kiek akys mato, milžiniškas plotas, 
Tik vėjo staugimas, tik ledu nuklotas 
Ir jokios gyvybės niekur nesimato, 
Vien mirtis vaizdinas, vien šiurpis juos krato.... 
“Draugai!” Vien’s sušuko, net akis pastatęs, 
Kur tai lig taškelį jūrėse pamatęs: 
“Man rodos, kad laivas tiesiai mūs link plaukia

Ir jojo sirena man ausyse kaukia!” 
Nutirpę iš džiaugsmo ir akis išplėtę, 
Lig paralyžiuoti, net rankas išskėtę, 
Tyliai, kad ir širdys jų plakti sustojo, 
Jie lūpas pravėrę, į tašką žiopsojo. 
“Laivas!” Jie sušuko, kaip vienas iš džiaugsmo, 
Per jų kūnus šliaužė šilta banga jausmo 
Ir pagelbos rankai, kad išreikšti norą, 
Mėtė kepures ir paltus į orą!

Laivo kapitonas jau daug buvo matęs 
Ir kokiam pavojuj jie randas supratęs, 
Skubinos kiek gali, kad tik išgelbėti, 
Kad tik spėjus lyčiai už “akių” užbėgti. 
Jis mirčiai į nasrus, kuri džiaugsmu košė, 
Įgrūdęs laivo geležinę nosį, 
Nuleido virves ir vieną po kito 
Penketą jaunuolių ant laivo užrito! 
“Bet kur dar du draugai?!” Šitie pasigenda 
Ir įieško tarp bangų, bet akys neranda. 
Tiktai kapitono akys jau įpratę, 
Ant vienos iš lyčių, taškelį pamatę, 
Tuoj pasuko laivą ir kada priėjo, 
Draugai susirietę ant ledo gulėjo....
Jie kajutėj laivo tapo atgaivinti, 
Bet kojos ir rankos tuoj pradėjo tinti. 
Jie blaškės, vaitojo ir išmetinėjo, 
Kam juos iš to miego prižadyt reikėjo? 
“Būtum bemiegoję ir skausmo nejutę.... 
Kam grįžt pas gyvuosius, jei kojos suputę?... 
Ah.... Rankos, ir ausys, ir nosys nušalę.... 
Duokite pagelbą. ... Taip skauda, taip gelia!”

Vienas pas matušę, antras pas mergelę, 
Trečias pasirinko vėlei kitą kelią. 
Gi dviejų, ir sielą, ir kraują, ir kūną, 
Vienas, tiesus kelias veda į Komuną 
Iš didžios vergijos, per sprendžiamą kovą, 
Internacionalą turint už vadovą! 
Tik dvi nelaimingos to įvykio aukos, 
Kurių jau nušalę ir kojos ir rankos, 
Guli ir be tikslo ir be idealo— 
Elgetos likimas iki amžio galo....

Senas Vincas.

SIUVĖJAI NUSKRIAUSTI

Siuvėjų unijos pramonės 
agentėliai (business agents), 
prisidengdami savo vadovybės 
galybe, pagelbsti boseliams 
nuskriausti darbininkus.

Štai kas atsitiko puslen- 
kio Dražbos dirbtuvėj. Boselis, 
matydamas, kad mažai darbo, 
sugalvojo sekamą skymą. 
Darbininkai išdirbo vieną sa
vaitę ir kada atėjo užmokes
čio diena, boselis pasakė, kad 
atmokės kitą savaitę. Darbi
ninkai šaukėsi ofiso pagelbos. 
Agentėliai, pasikalbėję su bo
su, sako: “Dirbkit visi, kitą 
savaitę bus viskas atmokėta.” 
Išdirbus antrą savaitę, boselis 
sako: “Aš neturiu pinigų ir 
nei vienam nemokėsiu.” Dar
bininkai, žinoma, tuoj sustojo 
ir pasišaukė unijos oficierius 
ir reikalauja savo algos. A- 
gentėliai neva pasibaria, pasi
keikia
“Turit visi dirbt; bosas atmo
kės už viską.
savaitę, algų atmokėjimo die
noj boselis visiems darbinin
kams pasako: “Go to heli;” 
Ir taip apie 60 darbininkų 
kosi nuskriausti.

Bet šis incidentas jau 
pirmas. Tokių “nelaimių”
daugiau buvo, kur per unijos 
atstovų apsileidimą ar tai pur
viną su bosais politiką liekasi 
darbininkai nuskriausti.

Bet jei darbininkai tokiuo
se ar kitokiuose atsitikimuose 
pasipriešina, tai tuoj gauna 
nuo agentukų vėjo. Sako, čia 
perdaug nestraksėkit, nes mes, 
unijų vadai, padarome tam ti
krus nusistatymus ir tų nusi
statymų laikomės.

Tad, draugai siuvėjai, ar 
mums dar negana aišku, kaip 
tie diktatoriai mus slegia? Ar 
ne laikas spiestis į eiles ir 
pasakyti jiems: “šalin jūsų 
nusistatymai bei jūsų patvar
kymai!”? Mes neturime juos 
laikyti ir jiems algas mokėti, 
kad jie mus laikytų retežiais 
apkaltus. Mes turime gabių, 
gerų ir teisingų, darbinin
kų; padėkim juos į darbą ir 
jie kovos už mus ir pagėlbės 
sutraukyt tuos pančius.

Unijistas.

ALDLD Dvyliktojo Apskričio 
Kuopų Žiniai

Draugės ir draugai! 
jums yra žinoma, 12 
čio konferencija įvyko
džio 19 dieną ir toj konferen
cijoj buvo nutarta daug kas 
gero ALDLD organizacijai. 
Tik gaila, kad ne visos kuopos 
prisiuntė savo delegatus, todėl 
ir ne visos kuopos yra susipa
žinusios su konferencijos tari
mais. Dienraštyj “Laisvėj” 
buvo garsinta, kas buvo kon
ferencijoj nutarta.

Draugai ir draugės, pasi- 
darbuokit, kaip geriausia ga
lit, kad įvykint, kas konferen
cijoj buvo suplanuota. Veik
liosios kuopos nenustokit vei
kę ir darbuokitės dar su dides
ne energija, o kuriose kuopo
se veikimas buvo apsnūdęs, 
rūpinkitės atgaivint veikimą, 
kaip geriausia galit. Traukit 
jaunimą į kuopas, kurių šei
mynose randasi jaunuolių.

Kurių kuopų iždai ištuštėjo, 
pasidarbuokit, kad sukelt fi
nansų, Vasaros metu suruoš- 
kit kokį nors išvažiavimą-pik- 
niką. Tuose išvažiavimuose 
supažindinkit publiką su šia 
organizacija ir pamatysit, kad 
gausit naujų narių. Šitaip vei
kiant bus galima kuopas na
rių skaičiumi pakelt, taipgi ir 
finansiniai susitvarkyt.

Kitas dalykas, nepraleiskit 
susirinkimų nelaikę. Kaip gir
dėt, nekurtos kuopos, kurios 
nėra skaitlingos nariais, tai nei 
susirinkimų kas mėnuo nelai

Naudokitės tik iki 30 d. gegužės 
šių metų, parsiduos N A TU RA L-LAX 
-HERB TEA 3 pakeliai už $1.25, o 
su pradžia birželio šių metų, vėl bus 
bus tiesiog 50c. už pakelį, nežiūrint 
kiek pakelių pirksite. Tuojaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

Rašykite:
John W. Thomson,

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

JUOZAS GEGZNAS 
PUIKI RESTAURACIJA 

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR 

KITOKĮ GĖRIMAI
Patogus Užėjimas Grupėms 

412 W. Susquehanna Av.
Philadelphia, Pa.

RIDGEWATER DARBININKŲ KO OPERATYVE DRAUGOVĖ
Lietuvių Čeverykų Išdirbys- 
tė, Kuri Pagarsėjo Gamini

mu Over Globe Shoes

Ji Atsiekė Augštą Laipsnį 
Amerikos čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite 
Vaizbaženkli V

Pasisekimas OVER GLOBE čeverykų išdirbė
tų 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, i
Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių kojų, 

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

kaip pirštine ant rankos.

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

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda

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

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

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
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Lietuvos V alstiečiai 
Tebejuda

(Nuo mūsų specialio korespondento)

* Nei patys fašistai, nužudę 
virš 20 streikuojančių vals
tiečių, nesidžiaugia. Jų vir
šūnėse, ypač karininkijoj,

* nuolat būgštaujama — kas 
gi bus? Ūkininkai nebenu- 
rims! Jieji patys geriau už 
kitus žino, kad valstiečiai

f kovoja ne vokiečių ar lenkų 
pakurstyti.

Pereitą žiemą rašančiam 
šias eilutes teko girdėti šiek 
tiek nusivylimo ir revoliu
cinėj inteligentijoj; kaiku- 
rie iš šiaurės Lietuvos buvo 
pradėję tvirtinti, kad “Su
valkijos įvykiai, deja, galu
tinai užsibaigė.” Bet klydo 
šie revoliucijos simpatikai. 
Niekad neverta išanksto nu
siminti. Valstiečių kova 
tebeina, nežiūrint į karo ir 
karo lauko teismus. Nekly
do tik tie revoliucijos rėmė
jai, kurie, ginčydamiesi su 
pirmaisiais, būkštavo — kad 

« jei komunistai nesugebės 
plačiu mastu aprėpti vals
tiečių kovos, jei nesugebės 
jos pasukti į tikrai revoliu- 

* ’ cinį kelią, tai aktingesniojoj 
valstietijos daly iškils des
peracija, ir galima laukti 
valstiečių kovos pakryps- 
tant j individual! terorą.

Deja, ši nuomonė pradeda 
pasitvirtinti.

Pereitą rudenį ir žiemą 
visa eilė jaunų vyrų atvyk
davo į Kauną pas savo pa
žįstamus teirautis, kur būtų 

r galima gauti pirkti ginklų. 
Kaikurie kreipdavosi net į 
savo pažįstamus kareivius.

čius, gyv. Būdviečių k., pa
žadintas šūvio trenksmo pa
kėlė galvą, bet staiga buvo 
apibertas dūžtančiais nuo 
naujo šūvio miegamojo 
kambario lango stiklais. 
Trečią kartą iššauta į orą.”

Nesenai laikraščiai para
šė kad beterorizuodami ir 
berinkdami mokesčius Ve
liuonos apylinkėj, policijos 
nuovados viršininkas ir po
licininkas Kalita buvo iš 
krūmų apšaudyti. Išsigan
dęs viršininkas pabėgo ark
liais, palikdamas nušautą 
policininką Kalitą. Netru
kus į Veliuoną nuskubėjo 
žvalgybos, bet nieko nebesu- 
gavo.

Bet greta tebeina ir ma
sinė revoliucinė kova prieš 
fašistus.

Tuo tarpu dar nepasireiš
kia plačių streikų ir de
monstracijų. Bet masinis 
protestas reiškiasi visa ei
le sabotažo aktų. Valstie
čių grupės sugadina pieni
nių ir pieno punktų įrengi
mus, visaip trukdo jų vei
kimą, nupjausto telegrafo ir 
telefonų stulpus, laidus, iš
kabas, nudrasko fašistų re
klamines lentas bei plaka
tus; išplatina atsišaukimų— 
spausdintų, šapirografuotų 
ir ranka rašytų. Šie aktai 
nėra individualaus teroro 
aktai — net fašistų laikraš
čiai negali nutylėti, kad tai 
yra masinis reiškinys.

Ir kas gali džiuginti—tai 
prasidedanti valstietijos or
ganizuota kova. Valstiečiai,

Šį pavasari individualus te- kurie prieš keletą metų apie
roras jau prasidėjo prieš 
įvairius fašistų valdžios pa
kalikus. Štai fašistų “Lie
tuvos Aidas” sausio 16 'd. 
rašė, kad Pajevonio valsčiu
je, Vilkaviškio apskrityje, 
buvo apšaudyta visa eilė se
niūnų.

Seniūnas — kaimo galva, 
neva išrinktas (žinoma, fa
šistų valdžios patvirtintas) 
—pirmasis įrankis valsčiaus 
viršaičio ir policininko prieš 
liaudį.

Tas pats “Lietuvos Ai
das” nesenai vėl rašė:

“Š. m. 17 d. apie vidur
naktį iš kariško šautuvo pa
leista daugiau kaip 10 šū
vių į valsčiaus viršaičio J. 
Mažeikos, gyv. Kunigiškių 
k., mūrinį gyvenamąjį na
mą. Tą pačią naktį viršai
čio padėjėjas J. Vasiukevi-

jokį organizuotumą nei gir
dėti nenorėdavo — šiandien 
kuria slaptas organizacijas. 
Štai fašistų vyriausybė pri
vertė “Lietuvos Žinias” įdė
ti tokią žinutę (balandžio 27 
dieną):

“Nesenai buvo išaiškinta, 
kad Marij'ampolės apskrity
je yra susiorganizavęs bū
relis žmonių, kuris gadi
no susisiekimo priemones: 
pjaustė telefono-telegrafo 
stulpus, kapojo laidus ir pa
našiai.”

Ši organizuota kova toli 
gražu neapsiriboja vien Su
valkija. Ji jau persimeta 
antron Nemuno pusėn: į 
Veliuoną, Raseinius, Taura
gę ir į rytus—Birštoną, net 
iki Kaišedorių.

Fašistai, žinoma, atsiskai
to su kovojančiais valstie-

Kijeve ne tik žmonės pratinasi apsisaugoti 
nuo nuodingų dujų, bet ir šunis prie to 

mokinau

čiais karo lauko teismais. 
Štai fašistų valdžia balan
džio 27 d. praneša:

“Šių metų vasario mėn. 
25-26 d. naktį Marijampo
lės-Kauno ruože ir prie ge
ležinkelio linijos prie Pus- 
kelnių kaimo jų buvo nu
pjauti 5 telefono - telegrafo 
stulpai ir nukapoti laidau 
Buvo nustatyta, kad šio bū
relio vadovu buvo Jurgis 
Čėsna. Be to, to paties bū
relio žmonės platino tarp 
ūkininkų atsišaukimus, ku
riais jie buvo kurstomi ne
mokėti valstybinių mokes
čių, 0 seniūnai, viršaičiai ir 
burmistrai neeiti pareigų: 
Nusikaltėliai buvo atiduoti 
karo lauko teismui, šis teis
mas balandžio 23 d. spren
dė septynių šio būrelio’ kal
tinamųjų asmenų bylą. Ini
ciatorius ir vadovas Jurgis 
Čėsna nubaustas mirties 
bausme, du nusikaltimų 
vykdytojai—po 10 metų ir 
du po keturis metus sunkių
jų darbų kalėjimo, o kiti 
lengvesnėmis bausmėmis.”

Bet Jurgio Čėsnos fašis
tai sušaudyti nedrįso. Mir
ties bausmę jam pakeitė ka
lėjimu ligi gyvos galvos.

Ne tik mirties sprendi
mais gąsdina fašistai Lietu
vos valstiečius. Kiekvieną 
aktingą revoliucinį kovoto
ją jie stengiasi apšmeižti 
valstiečių masių akyse. Ši
čia minėtus septynis kovo
tojus šmeižia, būk jie buvę 
pinigų išeikvotojai, bankelio 
antspaudų falsifikuotojai ir 
tt.

Šiomis dienomis {Suvalki
joj buvo suimti du valstie
čiai. Juos kaltina grąsinan- 
Čius lapelius siuntinė jus. 
Negalėdama kitaip jų ap
šmeižti, žvalgyba pranešė 
bent, kad vienas iš areš
tuotųjų esąs vokiečių tauty
bės ir privertęs antrąjį la
pelius platinti ir lipinti 
grąsinimais.

Pernai vasarą besiusda- 
ma fašistinė policija valstie
čių buvo prigrūdus pilnas 
dabokles. Kaikur būriai 
valstiečių jėga išlaisvino sa
vo kovotojus. Išlaisvino ir 
kriokialaukiečiai. Žiemą 
Kriokialaukio apyl. valstie
čiai neva už daboklės išlau- 
žimą buvo nuteisti kariuo
menės teisme įvairiems ka
lėjimo terminams. Nuteis
tieji buvo padavę tribundui 
kasacijos skundą prieš ka
riuomenės teismo sprendi
mą. Balandžio gale š. m. 
tribunolas skundą atmetė, 
taigi, kariuomenės teismo 
sprendimą patvirtino.

Taigi, valstiečių kova teb
eina. Ji reiškiasi kitokiom 
organizacinėm formom. 
Pernai įvykęs streikas buvo | 
ištisai išėjęs iš buožinių or
ganizacijų — “ūkininkų vie
nybės” ir kitų sąjungų. Da
bartinė judėjimo tąsa jau 
reiškiasi per slaptas revo
liucines valstiečių organiza
cijas. Ir ši kova bus sėk
mingesnė, ji pasiekia net 
kariuomenę; pav., nesenai 
Šančiuose (Kauno primies- 
ty) buvo išplatinta kareivi
nėse ir karo dirbtuvėse 
atsišaukimai del valstiečių 
streiko (ne komunistų) ir 
kiek vėliau komunistų atsi
šaukimų.

Tik kol kas tą kovą sun
kina bendro fronto nesuda- 
rymas.

Palik Ekspertams
Dr. John L. Rice,

Yorko Miesto Sveikatos 
Komisionierius.

Mano kaimynas turi radio. 
Jo dvidešimts metų amžiaus 
sūnus labai gabus vaikinas, 
viską moka pataisyti namuose. 
Jeigu kranui reikia naują rin
kę, jeigu elektriškas skambu
tis neveikia, jeigu automobi
liui ko trūksta, arba jeigu ži
burys nedega, tai jis ant syk 
pataiso.

Nesenai kaimyno radio vi
siškai sustojo. Jaunas vaiki
nas stojo prie darbo*. Bet da
bar jokiu būdu jis negalėjo 
rasti kame priežastis. Po ke
lių valandų j i s persitikri
no, kad reikia naujų “tubes”. 
Tuoj nuvyko į krautuvę ir nu
sipirko naujas. Bet nepaisant 
kaip jis triusavo pataisyti, ra
dio visai sustojo. Už dienos 
laiko jis turėjo pripažinti, kad 
apie tai nieko nežinojo.

Kaimynas turėjo kreiptis 
prie “radio daktaro”. Jis at
vyko su krepšiuku, su viso
kiais daikteliais. Jis metodiš
kai stojo prie darbo išbandy- 
damas ir tėmydamas visas ra
dio dalis. Už dešimts minutų 
jis rado, kame -dalykas, ir į 
penkiolika miliutų pataisė ra
dio, taip kad nei nereikėjo 
naujų “tubes”. Už darbą jis 
reikalavo $2.50. Visi paten
kinti.

Tai tiek apie mašiną. zBet 
kaip yra su tavo kūnu ? Kuo
met pilvas neveikia tinkamai, 
kuomet širdis spaudžia, kuo
met galvą sopą, ar seki kaimy
no patarimus ir nusiperki bon- 
ką “Bonkums Sure Cure” ar 
kreipi ėsi prie gydytojo rasti, 
kame dalykas?

Palikite visokias pataisas 
ekspertui, o sveikatą paveski
te gydytojui.

New

Worcester, Mass
Aido Choras iMkė savo pa

mokas su nauju mokytojum. 
Nuo 6 d. gegužės Aido Chorą 
pradėjo mokint jaunuolis drg.

FOTOGRAFAS 
. JONAS STOKES 
Traukiu- paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

Iš' senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 

padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvsd- 

, riom spalvom.
JONAS STOKES

Marion St., kanip. Broadway512
ir Stone Ąvef, tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne.

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

IV-28-36.
V—ius.

Bermudos salose, garsioj 
vasarojimo vietoj, ameriko
nai turi pirkę jau $500,000 
vertės namų ir žemių. Sa
los priklauso Anglijai.

V. Sukackas. Norš jaunas, 
bet, matyt, turi gerų muzika
lių gabumų.

Reikia tik, kad jaunieji cho
ristai dėtų visas pastangas pa
dėt savo mokytojui, kad jie 
su juo visame kame koope
ruotų.

Pamokų laiku reikia nesi- 
šnekučiuoti savo tarpe ir gra
žiai mokintis.

Linkėtina Aido Chorui ir jo 
naujam mokytojui draugui V. 
Sukackui geriausio pasisekimo.

Korespondentas.

duoda mokslą.
Jos nuo to universiteto 

valdybos atvežė pasižadėji
mą taipgi dovanai duoti 
ketvertų metų mokslą pen
kioms Dionne mergaitėms, 
kada jos sulauks studentys- 
tės amžiaus. z

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

“KETVERTUKĖS” PAS 
“PENKTUKES”

C A L LANDER, Canada, 
geg. 11. — Keturios vienu 
sykiu gimusios seserys 
Keys iš Waco, Texas, atsi
lankė pas penkias Dionne 
mergaites, gimusias vienu 
pradėjimu. Keys seserys 
yra jau 20 metų amžiaus, 
Baylor Universiteto studen
tės, Texas valstijoj. Uni
versitetas dovanai joms

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel,: Foxcroft 9-6901

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško, ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street)

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.ANTANO K. RAILOS
Jj ♦ ‘

Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

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

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

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

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

Montelliečiai taipgi, visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts.
•••• !. . . . . .     .J.i. .

MEDICINOS DAKTARAS 
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue 
tarpe 12th Ir 13th Sts., N. Y. O.

Gydo odos, kraujo, pūslė*— 
Šlapinimosi ligas. A3

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
plaukų nr% 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New- 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

DeSoto ir Plymouth Kary 
Tų gražiausios išvaizdos' 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų - 

automobilių.
Šaukite jj šiandien parodyti. 

Business phone—Brockton 945 
Residence. •—Brockton 6337

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

’■P

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

VISOKIOS DEGTINES, 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.
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. z

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio? 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i 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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Boston, Mass

ir primeti

Bostono prieplaukoje lioduo- 
jami du sovietiniai laivai, ant 
kurių lankosi nemažai žmo
nių. Ateityj, sako, būsią už- 
drausta publikai eiti ant lai- 

. vų del keleto priežasčių. Vie
na, kad tų laivų atplauks ne- 

_ mažai ir gana tankiai, nes A- 
merika užpirkus iš Sovietų 
mainais ant Amerikos prekių 

_J*^ana daug anglių. Kita, So
vietai nenori, kad iš to kilti 
kokios nuožiūros
mai propagandos iš Sovietu 
pusės. Trečia, lankytojai kf 
tik nutvėrę ima kaipo “suve 
nirus,” prašo duoti paragaut 

’ 'duonos, mėsos ir kitų dalykų 
'o kadangi tų lankytojų ateinj 
gana daug, net tūkstančiais 
tai, savaimi suprantama, je 
visus patenkinti, tai turi atsi 
vežti specialiai laivą prilioda 
vę “suvenirais” ir maistu de 
lankytojų. O jau tų vaikiški 
klausimų statymas iš sūkiai 
dintos amerikoniškos publikos, 
tai, sako, tikros komedijos.

Abipusę kelionę padaryti 
laivui duota 80 dienų, bet jei 
laivas padaro tą kelionę į ma
žiau laiko, tai įgula (jūrei
viai) gauna mokėti vistiek už 
80 dienų jūrių mokesčio, nes, 
mat, jūreiviams mokamos dvi
gubos algos nuo laiko, kaip jie 
užeina ant laivo plaukimui. 
Duokim sau: jeigu jūreivis 
gauna 6 rublius algos dienai, 
būnant namie prieplaukoje, 
tai išvažiavus ant jūros jis 
gauna 12 rublių. Algos ne vi
sų lygios. Mokama pagal 
kvalifikaciją darbo. Už lai
ke kelionės sutaupytą kurą, 
valgius ir kitus produktus, su- 
gryžus namo valdžia laivui 
moka 2 ir 3 sykius daugiau 
negu valdžia rokavo laivui ir 
tie pinigai yra išdalinami pro- 
porcionaliai tarpe laivo įgu- 

■ los. Tas, matomai, daroma 
tikslu, kad paskatinus įgulą 
prie taupymo, prie stengimosi 
bereikalingai neeikvoti reik- 

• menų. Laivas turi savo sie
ninį laikraštį, kuriame savikri
tikoj taip lygiai vanoja kailį 
žemiausiam darbininkui, taip 
ir kapitonui. Jei laivo įgula 
susideda iš daugiau kaip 30 
žmonių, tai jiems duodama 
daktaras, jeigu iš mažiau, tai 

„tik feldšeris. Laivo įgula — 
r visi jauni vyrai, tarp 25 ir 35 
•metų. Sugrįžus namo, jūrei
viai gali pasiliuosuoti ir eiti 
dirbti kur tik nori, arba pasi
likti laivyne del tolmesnių ke
lionių.

-‘X Rusų kliubas užkvietė jūrei
vius į svečius. Kapitonas už- 
kvietimą priėmė tik su ta sąly
ga, kad laike jūreivių lanky
mosi kliube nebūtų jokių de
monstracijų ir jokių pašalinių 

; Žmonių, apart narių. Vienas 
iš kapitono -padėjėjų mano 

'draugui papasakojo, kad: ne
žiūrint turtingumo ir augšto 

-išsivystymo šalies, Amerikos 
^žmonės atrodo apatiški, be jo- 
Tkio bendro sąjausmo, bendro 
^tikslo, bendro siekio. Kiekvie-I 
^nas rūpinasi tik pats savimi.

Sako, gi pas mus namie visai 
atbulai. Nors pas mus dar 

2Kbai daug trūkumų, netobulu- 
~mų, vienok žmonės linksmus, 
Ypilni entuziazmo. Ar dirba 

dirbtuvėj, ar dirba organizaci- 
. i)i darbą, ar mokinasi, ar žai- 
JŽia, tai vis daro tiksliai, tai
kydami į tam tikrą tašką. Ka
dangi gyvenimas aplinkui ver
ia, tai žmonėms nėra kada 
ūką eikvoti betikslumams.

Jūreiviai pasakoja, kad jie 
uvę sustoję vienoj priepl an
oj" Afrikoj. Ten stovėję lai- 
ai kitų šalių. Nors sovietinis 

.laivas toks pat, kaip ir kitų, 
vienok kaip greit sovietinis 
laivas sustojo, tai jau minios 
žmonių laukia, kad užeiti ant 
jo, pažiūrėti, atlankyti, o ant 
anųjų niekas neina. _

Kuo daugiau kapitalistinis 
pasaulis juodina ir šmeižia 
Sovietus, tuo daugiau pasaulio 
darbininkai jais domisi.

Debeikietis.

Nashua, Lowell, Lawrence ir I Cwonfnn P» 
Rovarliill RimcIritZc nrw uCfilllUlIl, IdHaverhill Ruoškitės prie 

Operetės
Gegužės 23 d., Nashua ren

giama operetė sukėlimui pini
gų del pasiuntimo delegatų į 
Visuotiną Lietuvių Kongresą. 
Tai yra, bandome sukelti ga- 
ia pinigų, kad galėtume pa- 

. hųsti nors po vieną delegatą 
įuo šių kolonijų—Nashua, 
Lowell, Lawrence ir Haverhill.

Operetės pasekmėmis turi 
susirūpinti visos virš suminė
jęs kolonijos. Reikia gerai iš
garsinti, kad kuodaugiausia 
publikos patraukti. Svarbu 
3ardavinėti tikietų iš kalno ir 
larūpinti nuvažiavimas. Jei 
jrivatiškų automobilių kurioj 
kolonijoj nesiranda gana, pa
samdyti auto-busai ir skelbti 
tokiu laiku, iš kur ir kaip bus 
galima publikai nuvažiuoti.

Svarbiausia, reikia parink- 
i skelbimų į programas. Nash- 

viečiai jau turi surinkę pluoš
tą, bet reikia dar daugiau pa
rinkti. Kitose kolonijose taip
gi reikia parinkti. Paaiškinus 
biznieriams ir profesionalams, 
kokiam svarbiam tikslui ren
giamas parengimas, jie neatsi
sakys duoti skelbimų paremti 
parengimą.

Perstatymas operetės prasi
dės apie 6 vai. vakare, o baig
sis apie 9 valandą. Po persta
tymui bus linksmi šokiai. Vi
siem bus proga pasilinksminti.

A. Taraška.

išranduotojum 
Klikūnas. 
N. Main .

. Jo 
Avė.,

pranešu
kad kas
parką pikni-

parengi-

lietu- 
norė-

8 d. gegužės įvyko ALDLD 
39 kuopos parko trustistų su
sirinkimas. Nors nevisi na
riai dalyvavo susirinkime, bet 
vistiek buvo išrinkta visa val
dyba, o parko 
išrinktas d. J. 
antrašas: 1608 
Scranton, Pa.

Taigi šiuomi 
vių visuomenei, 
tų gauti mūsų
kams ar kitokiems 
mams, lai kreipiasi pas d. J. 
Klikūną nurodytu antrašu.

Ateinantį sekmadienį, 17 
gegužės,, mūsų parkan kvie
čiame Scrantono veiklius žmo
nes į talką, kad padėtų mums 
apvalyti parką, sutaisyti plat
formą šokiams ir tt. Taigi, 
draugai, kurie tik turite laiko, 
17 d. geg. anksti atvykit į 
parką ir padėkit mums viską 
tinkamai sutvarkyti. Įrankių 
su savimi nesineškite. Juos pa
rūpins mūsų prižiūrėtojas J. 
Krakauskas.

Pereitą sekmadienį parke 
jau dirbo geras būrys draugų.

Neužmirškit, kad 30-31 dd. 
gegužės įvyks mūsų piknikas. 
Atvažiuokit ir atsivežkit ki
tus.

Koresp. D. P.

Andų kalnuose, auga kitos 
palmos vardu “Ceroxylon 
andicola,” kurios yra apie 
85 pėdų augščio. Jos turi 
dar daugiau vaško, negu 
pirmosios. .

Sibire ir Finlandijos užla
jos pakraščiais auga nedide
li krūmokšliai tamsiais la
pais (“Murica Gale”), kurie 
taipgi teikia daug vaško.

Amerikoje yra augmenys 
vadinami “cerifera,” ku
riuos virinant karštame 
vandenyje gauna vašką, rei
kalingą gaminimui žvakių.

Tropiškoie Azijos dalyje 
auga medeliai “Kova Car- 
nosa,” storais lapais, tar
tum iš vaško padarytais.

Balandžiai
Balandžiu (karvelių) yra 

virš 350 rūšių. Gyvena vi
sose pasaulio dalyse. Smar
kiai skrajoja. Jau nuo se
nų laikų naudojami pašto 
nešiojimui. Ypatingai lai
ke pereito karo daug balan
džiu buvo išmokinta ir ka
ro lauke naudota.

Barškančioji Angis
Barškančiosios angys 

(“Crotalus”) veisiasi karš
tuose kraštuose. Yra Pietų 
ir Šiaurių Amerikoj. Labai 
pavojingos. Jos ant uode-

gos turi nuo 15 iki 18 kau
linių lankų, kurie ir suda
ro barškėjimą.

Elek'trikinė žuvis
Žuvys su elektros jėga 

(torpeda). Jos veisiasi At- 
lantiko ir Indiškame didjū- 
riuose. Žuvys turi iki 4 pė
dų ilgio. Žuvys yra paplok
ščios, stora uodega. Nuo 
galvos iki uodegos abejomis 
pusėmis atsikišę, kaip koki 
sparnai. Abejose galvos pu-

sese turi elektrą gaminan
čius organus. Elektros jė
ga stipri, kuri pritrenkia ne 
tik mažesnes žuvis, bet net 
žmogų.

š-kas.

Telephone Stagg 2-4409

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

• 197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

A. Radzevičius 3| 
GRABORIUS z > | 

(Undertaker) M
Vedu šermenis ir palaidoju tin- M 
karnai ir už prieinamą kainą.*
Parsamdau automobiliu* vestuvėm. W 1 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Ave. W 
(Arti Marcy Avenue) U l

Brooklyn, N. Y. >

Lietuvių Likerių
Krautuvė

Degtinės, vynai, šampa- 
nai, koniakai ir Lietuvos ' 

valstybinę pirkite pas

XAVERA STRUMSKI
Tai vienatine Lietuvių likerių 
krautuve Brooklyne, vadinama

Republic Liquor Store
431 Grand Street

Brooklyn, N. Y.
Arti Keap Street

Tel. Evergreen 7-2089

Aprokavimai Duodama Veltui

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

ŠILDYMAS —
OIL BURNERS 

PLUMBING
YORK OIL BURNERS

VERTEI VIS York Oil Burners

REIKALAUJA SUSTAB
DYT NAUJOS MAŠINE

RIJOS PATENTUS
WASHINGTON, geg. 13. 

—Jungtinių Valstijų kon
greso teisių komiteto narys 
Summers sako, kad valdžia 
turėtų daugiau neduot pa
tentų naujiems išradimams, 
taikomiems pagreitinti dar
bą fabrikuose. Nes tokie iš
radimai dar labiau didina 
bedarbę. z

Iš Bedarbių Judėjimo

Nors darbininkiškas veiki
mas čia ir apsnūdęs, bet visgi 
šiek tiek veikiama.

Pereitą penktadienį buvo 
bedarbių susirinkimas. Išrink
ta keli delegatai važiuot į 
Harrisburg, kur susirinks spe- 
cialis bedarbių kongresas ko
voti už savo reikalus. Iš viso 
iš Lackawanna Kauntės pa
siųsta 25 delegatai, kurie at
stovaus 25,000 bedarbių.

WPA keliata šimtų darbi
ninkų dar dirba, tik nežinia, 
ar ilgai dirbs. D. P.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. J-niper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsąmdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos
' žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Cortlandt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK. N. Y. 
Rooms 405-U-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

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

Boiler & Radiation
Greitas patarnavimas ir 

kiekvieną
inžinieriškai atliekame 
darbą.

ĮVAIRUMAI
Angara Upė

Tai dvi upės tuom pat 
vardu, arba upė, kuri nenu
stoja savo vardo, įpuolus į 
Baikalo ežerą. Iš šiaurių, 
nuo Vitimsko, plaukia An
gara upė. Ji turi 4,800 ki
lometrų ilgio (virš 3000 my
lių). Pačiame šiauriniame 
Baikalo ežero gale ji įteka 
į ežerą. Baikalo ežeras yra 
620 kilometrų ilgio. Tai pu
sėtinos jūros.

Pi etinėj-vakarinėj e ežero 
dalyje iš jo išplaukia upė, 
kuri taipgi vadinama Anga
ra. Ši upė didelė, ja laivai 
plaukioja ir ji teka į Jeni- 
sejo upę. Sovietai ant jos 
planuoja būdavoti labai di
delę eltktros gaminimo što

Paskutinė Kelionė
Pereito piliečių karo 

tu Sovietų orlaivininkams 
prisiėjo su prastais orlai
viais atsilaikyti prieš bal
tagvardiečių ir imperialistų 
skaitlingesnes jėgas. Kartą 
raudonos , divizijos vadas 
įsakė orlaivininkui d. Sero- 
vui ir jo pagelbininkui Šu- 
miackiui sunaikinti baltųjų 
kanuolių amunicijos sandė
lius. Sovietų lakūnai iš
skrido. Pasiekė vietą, bet, 
štai jiems pastojo kelią trys 
baltųjų karo lėktuvai. Se
rov užvedė lėktuvą ant ka
nuolių kulkų sandėlių ir pa- 

„1. _____— Bet įleido tris bombas.

me-

Baltųjų orlaiviai apsupo 
jį iš visų pusių. Serov gal
vojo— “Veltui žūsime, tik
slo neatlikę.” — Vienai mi-

nutei jis viską užmiršo. Pa
suko savo orlaivį žemyn ant 
amunicijos sandėlių. Apa
čioje jam pasipainiojo bal
tųjų lėktuvas. Sovietinis 
lėktuvas visu smarkumu 
drožė į priešo lėktuvą. Abu 
užsidegė ir abu deganti lėk
tuvai nukrito ant amunici
jos sandėlių.

Trenkė, didelis sprogimas. 
Užsidegė ir kiti amunicijos 
sandėliai. Už kelių minu
čių sandėlių vietoje buvo tik 
baisios juodos skylės, virš 
jų sukosi tamsūs, kaip sma
la, dūmai, tartum milžiniš
kas gedulingas stulpas ant 
žuvusių Sovietų.lakūnų vie
tos/

Garsioji Volga Upe
Didžiausia Europoje upė 

yra Volga. Ji prasideda 
Sovietų Sąjungoj ir įpuola į 
jos Kaspijos jūras. Volga 
turi 3,587 kilometrus ilgio. 
Laivai ja plaukioja ant 
3,550 kilometrų. Į Volgą 
įteka daug kitų didelių 
upių, kaip tai Oka, Kliazma, 
Mologa, Kama su daugeliu 
upių. Visas šios upės ir 
Volga sudaro 78,350 kilome
trų ilgio vandens kelią.

Vaško Medžiai
Pasaulyje auga keistų 

medžių, nuo kurių suima 
vašką. Brazilijoje auga 
Vaško Palmos (Copernicia 
cerifera) apie 36 pėdų aug- 
ščio. Ant šių paimu lie
mens ir lapų atsiranda vaš
ko. Paimu lapus naudoja 
gaminimui skrybėlių ir sto
gų dengimui.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, 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 

I bandymai, X-spinduliai, Serumų 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS— mJX
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.

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtu mete.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427. Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne 
kada

Iš- 
ir

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti. 
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

Rengkite III |U|[*D DADVT Kui “Laisvė” 
Piknikus U Lili L II I AHRL Rengia

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

NAUDOTIS BARU.

ULMER PARK BAR IR GRILL
Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauja 

ma valgiais ir geriausios rūšies gėrimais, kaip tai: 
alum, degtinėm ir visokiais vynais.

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

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

NOTARY PUBLIC

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai Įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią 

Vietiniai ar iš kitur atya- 
žihvę j Brooklyn^ 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.

Geriausia ir Draugiškiausia Užeiga
HAVERHILL, MASS.

TAI VLADO SIMANAVIČIAUS TAVERNA
(WALTER’S TAVERN)

■ . Skaniausia degtinė, alus, užkandžiai
166 Washington Street, Haverhill, Mass
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Wilkes Barre, Pa PRANEŠIMAI Iš KITUR

Užtikrint Pabaigą
_ RUMBONIŠKIS

kuri įvyks
Čia visų
pareiga

Draugai/

I

O

renktad. Geguž. 15, 1936
dėt mums sėkmingai užbaigti ire- 
minį sezoną, nes po šių šoklų visi

Lapkričio 12-ta diena. Jau vėlybas ry
tas, bet nieks nesiskubina judintis iš sa
vo gulyklų. Nors jau visi juda, raivo- 
si, žiovauja, bet laukia paraginimo bei 
pažadinimo su triūbos ar švilpuko skar
džiai erzinančiu balsu, lyg ir piktos mo- 
čekos šauksmo. Vienok nieko nesigirdi; 
viskas tyku, kaip kapinyne. Nejaugi 
vokiečiai vakar, paskutinėj karo dienoj, 
užmušė mūsų “biūglerį” (trūbočių), tų 
rytinės ramybės ardytoją?—ne vienas 
sau statė tokį klausimą. Ir nepaisant, 
kad jau visi buvo išsižadinę iš miego ir 
jautė šonų skaudėjimą nuo kietų grindų, 
o betgi nei vienas neatsirado būt pats 
pirmutinis, kuris išlystų iš šio tamsaus, 
kaip rudens naktis, urvo ir pažiūrėtų į 
lauką. Visi jaučiasi kaip pagirioti, kaip 
po vestuvių dienos, ar kitokios puotos, o 
gal tik taip sau guli apimti kokio tingi
nio ar nerangumo, šiame švankame ur
ve, kurio plotis buvo vos apie dešimt pė
dų, o ilgis apie dvylika, gi žmonių išviso 
mūs buvome dešimt. Tai tikras maišas, 
pilnas troškinančio oro, į kurį mes bu
vome sutalpinti, neva ramiam poilsiui, 
užbaigus karą, tą pragarišką puotą. Ir 
dar laimingi mes buvom, kad pakliuvom 
į šį “maišą”, kuriame radosi nors medi
nės grindys, tai nors nereikėjo gulėti ant 
šlapios žemės, arba tiesiog purvyne, kaip 
kad daugeliui prisiėjo iš mūs kuopos.

—Ei, jūs, miegaliai, ar nesikelsit, ar 
neišlysit iš savo “palociaus!?” Jau de
vinta valanda, o dar jūs miegate. Pasi- 
skubinkit, ba negausit pusryčių. Aš jau 
pavalgiau. Greičiau! ba, va, ką tik da
bar pribuvo naujokų būrys į mūsų kuo- 

. pą, tai jie ir suės viską; surys visus ry
žius su slyvomis ir sirupu, o jūs ir vėl 

; be pusryčių!—kalba Michael Gower, 
niauniodamas tabaką, prasivėręs mūsų 

1 “palociaus,” kaip jis kad užvadino, du
ris, kuris greičiau sutiktų išbūti dvi nak
tis be miego, negu ’Vieną dieną be pietų.

* O po teisybei, tai mes jau antra para,
* kaip esam valgę.
y —A, velniai nematė ir pusryčius, bi tik 
mes išlikom sveiki ir gyvi ir jau pasibai
gė tas prakeiktas karas,—surūgusiu bal
su atsiliepė iš tamsaus kampo Ryanas.

—Pasibaigė? Tai dar nesidžiauk per- 
greitai, kad jau karas pasibaigė ir tu iš
likai gyvas. Dar gali už kelių dienų, ar 
savaičių ir vėl vokiečiai pradėti “pipi
rus” spraginti. Ot, ir turėsi vėl purvy
ną pilvu trinti,—atsiliepė abejojančiu 
balsu mažasis Bonnellis.

lai ką tu manai, mūsų prezidentas 
Wilsonas—tai kokis ablavukas? O, ne! 
Jisai smart žmogus ir jei jis sakė, kad nei 
vieną žingsnį nežengs atgal, iki kaizeriui 
nebus nusuktas sprandas, ir jei jis jau 
kartą sustabdė karą, tai gali imt tikras, 
jog karą mes laimėjom, o ne vokiečiai, 
ir daugiau jau išnaujo neatsikartos, — 
įsikišo kapralas Mauer.

Bepigu ponui Wilsonui nesitraukti 
nei žingsnį atgal, besėdint Baltajam Na

me, Washingtone, bet su mumis, tai kita 
istorija, — atsiliepė Goodmanas, besitai
sydamas kampe antblauzdžius.

—O ką, gal tu norėtum greta prezi
dento Wilsono sėdėti? — piktai užklausė 
vėl kapralas Mauer.

—Aš taip visai nemanau. Bet aš ne
matau reikalo ir atiduoti visą kreditą p. 
Wilsonui už išlaimėjimą šio karo, kada 
mes, va kad ir čionai, aršiau negu kiaulės 
susigrūdę į šį pilną smarvės urvą ir vo- 
liojamės ant grindų, purvinų grindų ir 
jau antra diena, kaip dar nieko nevalgę, 
—piktai atkirto Goodmanas.

—Na, vyrai, jūs nesiginčykit, bet grei
čiau eikit prie virtuvės, ba, ana jau tie, 
Tennessee kalnų driežai (taip pravar
džiavo naujokus iš Tennessee) visi stovi 
eilėj. Ir nelaukit, kad kas jus pašauk
tų; šiandien liuosa diena visiems, nebus 
jokio užsiėmimo, tat ir ant pusryčių ne
šaukia, — raginančiai kalba Gower.

Durys atsivėrė. Šviesos spinduliai 
gausiai pradėjo veržtis į šį tamsų “mai
šą” ir apšviesti jo apipelėjusias sienas 
ir purvinas grindis bei voliojančius dra
bužius ir kareivių mantą Betvarkiai iš
draikytą, o kartu ir daugiau įnešė ir gy
vumo į šį urvą, kas tikrai paskatino sku
biau rengtis ir skubėti prie virtuvės, kad 
nelikus be pusryčių. Kalbos nutrūko, o 
tik murzinos figūros skubiai nešdinasi 
pro siauras duris. Ir kiekvienai tamsiai 
figūrai sprunkant pro duris, mūs šioj 
buveinėj pasidaro tamsu, kada savo tam
siais šešėliais atskiria saulės šviesos 
spindulius iš mūs lindynės, užkemšant 
tuo laiku duris. Gi murzinos ir susivė
lę esybės išnėrę į lauką, paskęsta saulės 
spinduliuose, lyg ir banguojančioj jūroj, 
o tas dar daugiau priduoda keistumo 
šioms purvinoms ir baisiai susivėlusioms 
esybėms.

Rytas buvo puikus, malonus ir gaivi
nantis. Saulė augštokai pakilus skais
čiai švietė ir gausiai apibėrė šią visą 
karo nuteriotą apielinkę savo auksiniais 
spinduliais, rodos tai atjausdama pabai
gai žmonių skerdynės ir priduodama 
naujos gyvybės likusioms karo aukoms, 
lyg ir ta mielaširdingoji sesutė (slaugė), 
glosto kiekvieną daiktelį' paliestą karo 
dievaičio, savo šiltais spinduliais. Ir ne
paisant, kad jau buvo ir vėlyvas ruduo, 
vienok šiandien buvo daugiau panašu į 
ankstyvą pavasarį. O gal tik už tai, kad 
mes šiandien liuosai galim vaikščioti ir 
kvėpuoti tyrą orą, nesusirietę požeminė
se skylėse bei grioviuose ir tankiaus per 
kaukes kvėpuot susmirdusį ir dujomis 
praskydusį orą; liuosai vaikščiot po bu
vusias puikias pievas ir laukus ir stebėtis 
baisiausiomis knisyklomis kariškų “kiau
lių”; stebėtis nurautais sodais, išgriau
tais kaimais ir nušluotais namais.

(Bus daugiau)

ALDLD Dvyliktojo Apskričio 
Kuopų Žiniai

Draugės ir draugai, jau vi
si matėm mūsų spaudoj, kad 
12-tas apskritys rengia labai 
puikią vakarienę, 
gegužės 24 dieną, 
kuopų apskrityj 
remt šį parengimą,
kad ir iš toliau, gali atsilan
kyt pasivažinėjant tokiam 
gražiam gegužės mėnesio ore?

Reikia primint, kad bus la
bai gera programa šioj vaka
rienėj. Dalyvaus serantonie- 
tis draugas Valukas. Visi ži
no apie draugą Valuką ir įver
tina jojo dainas. Taipgi da
lyvaus Wyoming Merginų Ok
tetas ir bus kitų įvairumų.

Draugės ir draugai, susirū- 
pinkim visose kuopose šiuom 
parengimu ir padarykim jį 
vienu iš didžiausių, nes jau 
šis parengimas bus paskutinis 
svetainėj. Tikimės, kad kuopos 
įvertins šį mūsų pakvietimą.

Apskričio Valdyba ir 
Rengimo Komisija.

SO. BOSTON, MASS.
Iškilmingas koncertas nukentėju

sioms nuo potvinio Lietuvoj! Kon
certas atsibus nedėlioj, 17 d. gegu
žės, 2 vai. po pietų, Municipal Hall, 
E. Broadway. Koncertą išpildys kele
tas žymių artistų, kaip tai: Kubilie
nė, Helena Tralsaas, Dr. Deblažio, 
pianiste Minkienė, ir symfonijos or
kestrą susidedanti iš 70 asmenų. Ad
vokatė S. Šalnienė pasakys trumpą 
prakalbėlę. Fotografas Stukas nu
fotografuos grupes ir organizacijas. 
Šios rūšies koncerto dar nebuvo nie
kad pirmiaus surengto. Kviečiame 
visus lietuvius skaitlingai dalyvauti 
ir paremti šį svarbų tikslą. Nesivė- 
luokite, nes vėliaus gailėsitės nega
vę sėdynių.

Komisija.
(115-116)

PHILADELPHIA, PA.
Gegužes 17 d., 1 vai. po pietų, 

735 Fairmount Ave. Bus konferenci
ja visų organizacijų ir kliubų dele
gatų; Konferencijos tikslas, tai ap
kalbėjimas Amerikos Lietuvių Visuo
tino suvažiavimo, kuris atsibus Cle
veland, Ohio, birželio 19-20 dd. Tad 
visi delegatai būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime. Kurios kuopos 
dar neišrinkote delegatų, tai valdy
bos dalyvaukite. Taipgi esate kvie- 

| Čiami ir pavieniais dalyvauti šioj 
konferencijoj.

Sekr. M. Zald.
(115-116)

HARTFORD, CONN.
B.O.D.K. organizacija rengia pas- parengimai bus laikomi atviram 

kutinius linksmus šokius subatoj, 16 ant farmų, ir kitose gamtos prir 
d. gegužės, 7:30 vai. vakare, 57 Bark tose vietose.
St. Kviečiam visus atsilankyti ir pa- I Kviečia Rengėjai.

BROOKLYNO
LIETUVIŲ
PIKNIKAS

Bendrai Rengia Brooklyno Darbininkiškos
Organizacijos ir Aido Choras ,,

Sekmadienį, 14 d. Birželio-June, 1936
ULMER PARKE

Cropsey ir 25th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Graikų Streike Sužeidė 
Virš 20 Darbininkų
ATHENAI, Graikija, ge

gužes 13. — Įvyko 24 va
landų visuotinas darbininkų 
streikas Graikijoje. Tai bu
vo prijautimo streikas pa
remti desėtkus tūkstančių 
tabako streikierių. Susikir- 
tikuose su policija ir ka
riuomene sužeista virš 20 
asmenų.

Dainomis Mulkins Kita
taučius Piliečius

PHILADELPHIA, PA.
Gegužės 24 d. New Central Park, 

6401—6501 N. 2nd St., bus pirmas 
piknikas visų darbininkiškų organi
zacijų. Bus gera programa ir orkes
trą šokiams, taip kad visi galės link- rr 
smai laiką praleisti. O New Central 
Park yra labai patogus privažiuoti— 
tik vienas karfėras. Bile iš kurios 
miesto dalies atvažiavę į miestą ga
lite gauti gatvekarį. No. 47 ant 
8th gat. ir važiuoti iki galui linijos; 
iš ten paeiti tris blokus ir bus Cent
ral Park. Pikniko vieta randasi ry
tinėj ir šiaurinėj New Central Park 
daržo daly j. Tad visi kuo skaitlin
giausiai dalyvaukite šiame piknike.

Komitetas. L.
(115-116) ,2

Shenandoah, Pa. ir Apielinkė
Bendras komitetas su A.L.D.L.D. 

9-tu Apskričiu šaukia visų lietuvių 
(organizacijų svarbią konferenciją 
nedėlioję, 17 d. gegužės, 1 vai. po 
pietų, Sweet svetainėje, Main ir

WASHINGTON,* gCg. 12. Lloyd St.? Shenandoah. >
—Republįkonu ir demokra- &ps kon&rimcijos tikslas yra pri- 
, 1 c ., , . 1 ,. sirčngimas prie Liet. Kongreso, kutų partijų komitetai ketina 
pastatyt radio dainininkus, 
kurie dainuotų negrų, vo
kiečių, švedų ir kitų tautų 
dainas, idant .’ geriau pa
trauki svetimtaučius pilie
čius rinkimuose balsuot už 
demokratų bei republikonų 
kandidatus.

LIETUVIŲ RADIO

iš Lietuvos laikraš- 
Vladas Bakūnas, 
gubcrnatūros valdi- 
žurnalo “Jūra” at-
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Šių metų gegužės mėn. 12 
d. atvyko 
tininkas 
Klaipėdos 
ninkas ir 
stovas.

Vladas Bakūnas š. m. gegu
žės mėn. 16 d. 10:30 ryto kal
bės oro bangomis, p. Juozo 
Ginkaus vedamoje radio pro
gramoje iš Stoties W.M.B.Q.

Rep.
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ncijos armerys, ardamas, išarė karo liekaną—bombą-shell — buvusią žemėje nuo 1914-1918. Aky 
regyj to jau naujas karo debesys pasaulį apsupo.

ris atsibu Clevelande birželio mene
sį. Visos draugijos malonėkite pri
siusi savo delegatus, taipgi ir nede- 
legatai kviečiam dalyvauti.

Laike konferencijos Lyros Choras 
duos gražią programą.

Sekr. E. Motuziene.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kp. mėnesinis su

sirinkimas atsibus nedėlioj, 17 d. 
gegužes, 2 vai. po pietų, po numeriu 
143 Pierce St. Visi nariai dalyvau
kite, 
lykų

nes turim keletą svarbių da- 
apsvarstymui.

Sekretorius.

FREEHOLD, N. J.
Amerikos Ūkėsų Kliubas rengia 

pikniką nedėlioję, 17 d. gegužės ant 
Jasko farmos, 1 mylią nuo Freehold 
ant Highway 22. Įžanga 25c.; pra
džia 1:30 vai. po pietų. Kviečiam vi
sus ir visas ateiti ir laukuose links
mai laiką praleisti ir tyro oro pa
kvėpuoti.

Komisija.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NĄUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTO JAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop*yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaua'os 

mados' automobilius.
81-02 JAMAICA AVE.

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

•

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS AIDO, SIETY
NO IR PIRMYN CHORAI, DVI GRUPES ŠOKIKŲ,,BA
LALAIKŲ GRUPĖ IR DAUG KITŲ DAILĖS SPĖKŲ.

Be Sustojimo Grieš Dvi Orkestras

~ ĮŽANGA 40c.3 Dovanos: $2, $3, $5
su išanksto perkamais tikictais.

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

■B
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OSVALDO KYBURIO 
RESTAURANTAS ir KABARETAS 

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypresą JJįlį Dancing Hali
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

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

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizaciją 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

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

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

J informacijas delei svorio ir kainų. 4“ I®

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y,
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS i I) Since 1813

SIdushwick
SAVINGS BANK

GRAND ST. AT GRAMAM AVE.B'KLYN.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Bedarbiai Pikietuos 
WPA 48 Valandas

Išmesti iš WPA darbų be
darbiai dėjo visas pastangas 
atgauti darbus taip vadina
mais “legaliais” keliais. Jie 
apėjo visus kelius, išlandė vi
sus koridorius, bet nieko ne
atsiekė. Vienintelis kelias 
liko, tai skelbti ištisų 48 va
landų 
Avė.,

pikietą prie 111 Eight 
WPA centralinės rasti-

t Jie nurodo kelis pavyzdžius 
pravarytų darbininkų despe
ratiškos padėties. Harry Stat- 
ner, 61 St. Marks Place, turė
jo parduoti puskvortę savo 
kraujo, kad nupirkti vaistų sa
vo sergančiam kūdikiui. Dar
bininkė Lillian Reichert pas
taraisiais keliais mėnesiais 
mokčjot už ligonbutį sergan
čiai motinai daugiau, negu 
gaudavo iš WPA algos. Da
bar,' netekus darbo, jai grę- 
sia išmetimas iš namų. Tokių 
įvykių yra labai daug.

Pikietas bus baigtas šešta
dienį masine demonstracija 
prie minėtos įstaigos. Bedar
biams padės artistų ir kitos 
unijos, taipgi Darb. Sąjunga.

Paskutinis Pranešimas 
Aido Choro Nariams

Aido Choras yra apsiėmęs 
dainuot “Music Festival”, kurį 
rengia American Music Lea
gue, šį sekmadienį, Yorkville 
Casino, 210 East 86th Street, 
New York City. Choristai turi 

~ būti ten lygiai 6:30 vai. valca-* 
re.. Jei choriečiai neateis lai
ku, tai praleis savo progą dai
nuoti.

šis penktadienis yra pasku
tinis prisirengimui prie festi- 
vąlo, tai visi choro nariai bū
kite repeticijose kaip 8 vai., 
nes mes turime gerai prisi
ruošti, kad galėtume prie ki
tataučių gerai pasirodyti.

AIDIETE.

To komiteto

Prieškarinės Lygos Vajus
Vedimui prieškarinio-prieš- 

• fašistinio darbo yra nusistaty
ta New Yorke sukelti $50,000 
fondą. Lygai finansų sukėli
me pagelbsti Bendras Pilie
čių Komitetas.
susirinkime, kuris įvyko Youth 
House svetainėje, 159 W. 
49th St., pranešta, kad $6,500 
jau sukelta, $20,000 turi pa
žadėtų. Tai graži pradžia. 
Harry A. Maurer yra Lygos 
newyorkines divizijos sekre
toriumi.

Komunistę Atviras Mitingas

SYKIAI Iš UHW0S

Dr. Jonas šliupas ir ponia Šliūpienė, su sūneliu 
Vytautu vidury, atvyko iš Lietuvos geg. 12 d., 1936.

Sekmadienį, gegužės 17 d., B r o o k 1 y no Labor 
Lyceum’e įvyksta vakarienė Daktarui Šliupui pasi
tikti ir pagerbti. Pradžia 6 vai. vakare.

Lankėsi Dr. J. Šliupas
Trečiadienį “Laisvės” re

dakcijoj lankėsi Dr. Jonas 
šliupas, su sūneliu Vytautuku, 
ir dukterimi, daktare Aldona.

Svečiai apžiūrėjo “Laisvės” 
spaustuvę ir visą mūsų įstai
gą. D r. šliupas domėjosi mū
sų judėjimu ir bendrais visuo
meniškais lietuviškais reika
lais. Pasidalinome mintimis 
apie visus svarbesniuosius bė
gamus politikos klausimus 
Lietuvoje, Sovietų Sąjungoj, 
Amerikoj ir kt.

Dr. Šliupas į Chicagą iš
vyksta sekančią savaitę. Bir
želio mėnesį, laike SLA Seimo 
ir Amerikos Lietuvių Kongre
so, svečias bus Clevelande.

Sekmadienį, Labor Lyce
um svetainėje, Brooklyne, 
įvyksta dr. šliupui priimti ban
kietas, kurin įžanga $1.50 as
meniui.

Padėkos Žodis
Širdingai ačiuojame gimi

nėms, draugams bei pažįsta
miems, kurie kuomi nors pri
sidėjo prie laidotuvių Olgutės 
Kreivėniutės, kuri tapo palai
dota 28 balandžio, Alyvų kal
no kapinėse.

Gėlių buvo nuo sekamų gi
minių ir draugų : K. Kreivėnų 
šeimynos, Iz. Kreivėnų šeimy
nos, Levandauskų šeimynos, 
Josephine Levand, Ambrost, 
Paulies; J. Balčiūnų šeimynos, 
A. Balčiūnų šeimynos, Retike- 
vičių šeimynos, nuo Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo, • Katz, 
Rind šeimynos; Breem, Zal- 
mosen, ir didelis vainikas nuo 
gyventojų viso namo, kuriame 
Olgutė gyveno ir mirė.

Taipgi širdingai ačiuojame 
visiems draugams ir drau
gėms, kurie palydėjo Olgutę 
į kapus. Ačiū d. R. Mizarai 
už pasakytą prakalbą ant ve
lionės kapo.

K. K. Kreivėnai Ir Šeimyna,
1650 Ocean Ave.

Brooklyn, N. Y.

Katkauskaitė Gražiai Atsižymėjo Operoje
Metropolitan Opera,—Amerikos 

dainininkų siekis, b daugelio viso 
amžiaus neįgyvendinama svajonė- 
Annai Kaskas-Katkauskaitei jau 
įvykęs faktas. Trečiadienį ji pirmu 
kartu dainavo-vaidino “Rigoletto”

Anna Kaskas-Katkauskaitė

Kilo Protestai Prieš 
Ataką Ant Jūrininką

SUSIRINKIMAI

W;

. 1

E.fe

...'Ateinantį trečiadienį, 20 ge
gužės, Madison Square Gar
den, įvyks Komunistų Parti
jos ir Jaunų Komunistų Ly- 

narių susirinkimas, kuria- 
me šių organizacijų nariai pri
valo, o simpatikAr* yra kvie
čiami dalyvąMti. Partijiečiai- 
Jy^ečiau. Į^rtvalo pakviesti ži- 
nomus unijistus ir socialistus į 
šį; susirinkimą.

. Earl Browder, Komunistų 
Partijos general is sekretorius, 
aiškins komunistų poziciją 
1936 metų rinkimuose. Jis 
taip pat nurodys svarbą nu
galėti Hearsto ir Liberty Ly
gos mašiną, taipgi kalbės apie 
didelį karo pavojų, pasireiš
kusį pastaruoju laiku.

Browderis bus vienintelis to 
vakaro kalbėtojas. Mitingas 
prasidės 7:30. Pirmininkaus 
I. Amter, N. Y. Distrikto orga
nizatorius.

operoje, Magdalenos rolę, kurioje 
gražiai užsirekordavo. Atrodo, jog 
ji čion pateko, kad pasilikti.

“Ri^oletto” dar bus atkartota 
šeštadienio vakarą. Ji turi rolę ir 
operoje “Bartered Bride”, kuri bus 
sulošta šį vakarą ir atkartota pir
madienį, taipgi operoje “Orpheus 
and Euridice”, kurioje ji turi Or
pheus rolę. Pastarąją vaidins 22 
gegužės.

Rep.

Lankėsi ‘laisvės” įstaigoje

Pereitą trečiadienį “Lais
vės” įstaigoje apsilankė šio^ 
mis dienomis iš Klaipėdos at-

vykę p. Pranas Zaborskis, 
Švedų Amerikos Linijos Klai
pėdos Skyriaus vedėjas ir p. 
Vladas Bakūnas, laikraštiniu^ 
kas.

Jūrininkų ir kitų piliečių 
grupių delegacijos antradienį 
siuntė ir nešė protestus majo
rui LaGuardijai, nurodydami, 
kad jis yra atsakomingas už 
policijos brutališką užpuolimą 
streikuojančių jūrininkų pi- 
kieto linijos.

Virš 200 streikuojančių jū
rininkų pikietavo miesto rotu- 
žę, kuomet jų komitetas, va
dovaujamas streiko komiteto 
pirmininko Curran’o veltui' 
bandė pamatyti majorą. Ne
galint matyti majorą, komite
tas reikalavo turėti pasikalbė
jimą su jo sekretorium S. H. 
Howe, bet pastarasis pasiuntė 
komitetą pas policijos depart- 
mentą. Po ilgo laukimo, dele
gacija buvo įleista pas vyriau
sią inspektorių J. J. Seery, 
kuriam pareikšta protestas ir 
reikalauta, kad policija nepul
tų pikietų.

Streikieriai labai pasipikti
no tokiu stumdymu iš vietos 
vieton, o jų vadas Curran pa
reiškė : “Ne tokios valdžios 
mums reikia.” Jis sako, kad 
jūrininkai nėra politikieriai, 
bet jie gali būti gerais. Jis 
siūlo Farmerių-Darbo Partijos 
valdžią.

BROOKLYN, N. Y.
Brooklyno ir Apielinkės Lietuvių 

Veikimo Komiteto susirinkimas at
sibus nedėlioj, 17 d. gegužes “Lais
vės” name, 419 Lorimer St., 3 vai. 
po pietų. Visi komiteto nariai būti
nai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekr. G. Kuraitis.
(114-116)

IŠRANDAVOJIMAI ;
Pasirandavoja didelis kambarys su 

dviem langais, ir visais parankumais. 
Kambarys geras del vieno vyro arba 
dviem, 
mie. 
8 iki 
kare, 
šu:
341 So. 3rd St.,

Galima gauti ir valgis na- 
Savininkę galima matyti nuo 

10 vai. ryte
Kreipkitės

ir nuo 4 iki 9 va- 
po sekamu antra-

Brooklyn, N. Y.
(113-115)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina del paprasto 

namų darbo. Bus duodama kamba-1 
rys ir geri namai. ^Mokestis $18.00 
iki $20 j menesj. Atsišaukite seka- j 
mai: Ernstoff, 1319 Lincoln PI., arti 
Utica Ave., Brooklyn, N. Y., telefo
nas: President 3-6712.

(115-117)

Reikalingas darbininkas dirbti ant 
farmos. Darbas per vasarą ir žie- 

Su atlyginimu susitarsime ypa- 
Kreipkitės seka- 

R.D.I., Richfield

mą.
tiškai pasimatę.
mai: Zvirzdin, 
Springs, N. Y.

(113-115)

Dr. Misevičiaus Pagerbimui 
Bankietas Pasisekė

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)

Bankietas jvyko pereitą tre
čiadienį New Yorker viešbu
tyje, 
čių. 
čius gavo daug sveikinimo te- j apšildomas^ baltoj

Dalyvavo arti šimto sve- I kambarių, su “sun parlor”, ant kam- 
Jubilėjatas Dr. Misevi- 1 P?’ ?amas ir pradžius 2 karam. Su 

visais moderniškais įtaisymais (im-

legramų ir gelių.
Be kitų, bankiete dalyvavo 

ir Dr. J. šliupas.
Rep.

Statys Naujas Mokyklas
Taryba pereitą 

skirti
švietimo 

trečiadienį nubalsavo 
$25,000,000 mokyklų staty
bai. Harleme būsią pastaty
ta 22 naujos arba pribudavo- 
ta pradinės mokyklos ir 7 
augštesnės. Brooklynui tek
sią 9 pradinės, 3 augštesnės ir 
viena augštoji; joms būsią iš
leista $7,470,000. iQueens gaus 
tris pradines ir 1 augštesnę. 
Richmonde statys dvi pradi
nes.

C. Brooklyn, N. Y
Širdingai Ačiuoju

širdingai ačiuoju visiems, 
kurie, atjausdami mane esant 
dideliame nuliūdime, suteikė 
paskutinį patarnavimą mano 
mirusiai draugei Teklei ir 
skaitlingai dalyvavo jos laido
tuvėse. Ypatingai tariu drau
gišką ačiū draugei P. Semė
nienei ir drg. J, Juškai, kurie 
daug kuo man pagelbėjo. La
biausia ačiuoju graboriui Bie
liauskui, kuris netik kad la
bai malonų patarnavimą sutei
kė laidojant mano draugę, bet 
taip pat daug pasidarbavo ki- 
tis darbais, kurie jam netik 
daug laiko sueikvojo, bet taip 
pat ir iškaščių padarė.

Nors ir reikia daug nesma
gių valandų pergyventi nete
kus savo mylimos draugės, bet 
tas malonus draugų patarna
vimas ir manęs suraminimas 
daug pagelbės man tatai per
gyventi.

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

Jono Valaičio 
’Tadio 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!
O.

J. Bartašius.

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.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIUPAITe)

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

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada husi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

$

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

<♦>

<♦>
MISIŪNAS, SAVININKAS

<

<♦>

<!>

<t>

<f>

<i>

<!>

<I>

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

PARDAVIMAI
NAMAS ANT PARDAVIMO! 

Parsiduoda medinis, 2 augštų, 6

< >

>

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

sinkos, maudynės, skyrium vasarinis j 
vandens Šildymas, ir visi kiti patogu- j 
mai. Taipgi skiepe yra “showers” ir 
“toiletai.1” Geležinė tvora aplink visą 
namą. Atiduosiu už stebėtinai žemą į 
kainą. Telefonuokite del platesnių 
informacijų: Republic 9-5964. Arba 
kreipkitės sekamu antrašu: 150-10 
Coolidge Ave., Jamaica, L. L, N. Y.

(114-116)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškaį 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 jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS

Šokiai ir 
Muzika 

Sukatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus
Norėdami pasilinksminti, eikite j lietuvišką kabaretą, kur 

sueina inteligentiškiausia publika.
Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 

gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.
' šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
473 Grand Street Brooklyn,-N. Y.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

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 Pod žilinąs,
354 Highland Ave.j 

Kearny, N. J.
(100-130)

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINES 

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.
C
Mūsų ištaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
tad iš kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome 

įsitėmyti mūsų antrašą:

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




