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ĮVAIRIOS ŽINIOS

I

Borah prieš Landūną

I

Na-

už taiką —

WASHINGTON, geg. 15. 
—Pranešama, jog progresy
via republikonas senatorius,

$4,000,000 PASAULINEI.
PARODAI N. YORKE

Brazilijos pusiau-fašisti- 
nė valdžia nutarė cenzūruo
ti visas ateinančias iš užsie
nių žinias.

LĖKTUVAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ NAME

Manila, geg. 15. — Į Fili
pinų salų pirmą tautinę ar
miją paimta 40,000 jaunuoju —

Berlynas, geg. 15.
ziai prievarta išmetė iš vie
tų šešis protestonų kunigus 
nesutinkančius su Hitlerio 
politika.

Grasina Puerto Rico Tauti
ninkam už Amerikos Vėlia

vos Įžeidimą

PROTESTAIS PRIEŠ JA
PONŲ ARMIJŲ SIUNTI

MĄ Į CHINI JĄ

Chicago, Ill. — Buvęs 
būtlegeris James Jacobs 
prisipažino nušovęs federa- 
lės valdžios agentą.

■' J., -'f'.'Arir-

Į šią nieko baisaus, jeigu Tau
tų Lyga ir toliau palaikys 
prekybos ir finansų baus
mes prieš Italiją.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII
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Kį SSRS ATSAKE Į 
ANGLU KVIETIMĄ Į 
LAIVYNU SUTARTĮ

REIKALAUJA NAZIŲ IR 
JAPONŲ NEPUOLIMO 

SUTARČIŲ SU SSRS

Kitaip gi Sovietai Turės 
Būt Tinkamai Apsiginklavę 

Baltijoj ir Rytuose
>' LONDON, geg. 15.—So
vietų Sąjunga per savo am
basadorių Ivaną Maiskį at
sakė į Anglijos pakvietimą 
daryti laivynų sutartį tarp 
tųdviejų šalių. Pagal tokią 
sutartį, Sovietai turėtų, be 
kitko, pranešti Anglijai, o 
jinai Sovietams apie žada
mus statyt naujus karo lai
vus.

Savo atsakyme Anglijai 
Sovietai pareiškia, kad Ja
ponija ir Vokietija taipgi 
turėtų padaryt nepuolimų 
sutartis su Sovietų Sąjun
ga. Jeigu jos to nepadarys, 
tai Sovietai turės tinkamai 
būt apsiginklavę rytuose 
prieš karo pavojų iš Japoni
jos pusės ir Sovietinis karo 
laivynas Baltijos jūroj tu
rės būt ne mažesnis už kari
nį Vokietijos laivyną.

Anglija, Franci ja ir 
Jungtinės Valstijos yra pa
dariusios tik tokią laivynų 
sutartį, kad apribojama ka
ro laivų dydis, bet ne jų 
daugis. Ale jeigu Japonija 
neprisidės pine šios sutar
ties, tai ir tos trys šalys ne
paisys jokių apsiribojimų.

Prancūzų Arkivyskupo 
Didelis Skandalas

PARYŽIUS, geg. 16. — 
Popiežius įsakė pasitraukt 
iš vietos Roueno arkivysku
pui A. DuBois de la Ville- 
rabeliui. Arkivyskupas su
laužęs bažnytinius įstaty
mus tuom, kad paprastame 
civiliame teisme užvedė by
lą prieš savo padėjėją pra
lota Bertina. Pastarasis 
šmugeliavo arkivyskupijos 
pinigais ir daug jų nusuko.

Arkivyskupas atsisako ap
leisti savo palocių ir augš- 
tąją bažnytinę vietą.

vis repuoiiKonas senatorius .
Borah kovos, idant nebūtų worth ir nolicininkas R. 
nominuotas r e p u b 1 i konų Channel. Jiedu dalyvavo su- 
kandidatu j prezidentus moksle su penkiais kitais 
Landon, fašistinis Kansas 
valstijos gubernatorius.

Italai Skaitys Ethiopus
ROMA, geg. 16.—Italijos 

fašistų valdžia ketina neuž
ilgo pradėt skaičiuot Ethio- 
pijos gyventojus. Iki šiol 
nebuvo žinoma, kiek jų yra, 
tik buvo spėliojama, kad 
ethiopų esą tarp 6 ir 14 mi- 
lionų.

NANKING, geg. 15.— 
Chinijos valdžia užprotesta
vo Japonijai, kad ji siunčia 
vis daugiau savo armijos į 
Chiniją. Chinų vyriausybė 
taipgi protestuoja, kad ja
ponai šmugeliuoja savo ta
voms į Chiniją, atvirai lau
žydami muitinius Chinijos 
įstatymus.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

ŠUŠNIGGAS J VEDĖ 
GRIEŽTĄ DIKTA
TŪRĄ AUSTRIJOJ

Kunigaikštį Starhembergą 
Paskyrė Tik Motiną Patronu

VIENA, geg. 15.—Susi
rinkime Tėvynes Fronto va
dų Austrijos diktatorius K. 
šušnigg užreiškė, kad da
bartiniu laiku negali būt 
dviejų šalies vadų. Todėl ir 
“paleistas” k u n i g a i k štiš 
Starhemberg, kuris, būda
mas vice-pirmin.inkas minis- 
terių kabineto, varžėsi su 
šušniggu už vadovybę.

Šušnigg perspėjo, kad da
bartinėj Austrijoj nėra vie
tos jokioms viešoms ar slap
toms socialistinėms idė
joms. Vienatine pripažįsta
ma politine organizacija yra 
klerikalų-fašistų T ė v y n ės 
Frontas.

šušnigg- nuginklavo buvu
sius Starhembergo koman
duojamus milicininkus ir 
perorganizavo miliciją taip, 
kad jis pats būtų vyriausias 
ios komandierius. O Star- 
hemberga. padauža karinin
ką, šušniggas naskyrė pat
ronu Tėvynės Fronto MotL 
nu Pagelbos Skyriaus, lyg 
juokus iš io darydamas.

BERLYNAS, geg. 15. — 
Iš Austrijos pabėgę, no kan
clerio Dollfusso nužudymo, 
hitlerininkai n r an a š a uja, 
kad neužilgo Starhembergas 
išvvsias šušnio-gą iš val
džios: tuomet jie sugrįšiu į 
Austriją.

Išteisino Du Policiniu 
žmogvagiu-žmožgudžiu

RARTOW. Fla., geg. 16. 
—Pagal kukluksams neta
riančio teisėio DewelFio pa- 
tvarkvma grand džiūrei, li
ko išteisinti buvęs Tampos 
policijos viršininkas Titts- 

policininkais — pagrobt so
cialistus Poulnota ir Dr. S. 
Rogersa ir “nauiajį demok
ratą,” bedarbiu kovotoią J. 
Shoemakeri. Pagal šį su
moksią, kukluksai. prievarta 
i mišką išsivežė tuos tris 
vvrus ir kruvinai nuplakė. 
Nuo to Shoemaker ir mirė.

Visuotinas Meksikos 
Gelžkeliečių Streikas

MEXICO CITY. geo*. 16. 
— Tarpininkavimai Meksi
kos valdžios tarp gelžkelių 
darbininkų ir kompanijų 
galutinai pakriko. Todėl šį 
pirmadieni atrodo neišven
giamas visuotinas gelžke- 
liečių streikas. ,

Berlynas, geg. 14.—An
glijos ambasado rius E. 
Phinps pasikalbėjime su Hi
tleriu dar labiau sušvelnino 
anglų valdžios klausimus 
del tolesnės nazių politikos.

Methodistų Komitetas Atmetė 
Gimdymo Kontrolę

COLUMBUS, Ohio, geg. 
15.—Methodistų episkopalų 
tikybos suvažiavimo komi
tetas atmetė reikalavimą 
užgirti gimdymų kontrolę. 
Tą reikalavimą įteikė vys
kupas Bromley ir eilė kitų 
methodistų kunigų ir profe
sorių. Bet atžagareiviškoji 
suvažiavimo dalis paėmė 
viršų.

Policija Šaudė Arabus 
Palestinoje

JAFFA, Palestina, geg. 
15. — Anglų policija užpuo
lė arabus demonstruojan
čius prieš Angliją ir prieš 
žydų buržuaziją. Vieną de
monstrantą užmušė, du tur
būt mirtinai sužeidė. Dvyli-! 
ka kitų sužeista netaip pa
vojingai.

Arabai sudegino dešimt 
trokų, vežusių krovinius iš 
laivų. Dvyliką kitų trokų 
jie apipylė vandeniu ir taip 
sugadino tavoms.

Denverio Artistas-Dar- 
bininkas Mirė Kaipo 
Pavargėlis Bedarbis
DENVER, Colo., geg. 15, 

—Miesto ligoninėj numirė 
kaipo pavargėlis M. E. O’
Brien, žymiausias Denverio 
artistas piešėjas, 82 metų 
amžiaus. Ligoninė]e jis bu
vo įrašytas tik “plytnešiu.” 
Mat. velionis tuo amatu už
sidirbo duoną, kol turėjo 
darbo; o liekamu laiku jis, 
pats save išsilavinęs, piešė 
puikesnius paveikslus, negu 
kuris kitas artistas mieste. .

Pernai artistų komitetas 
surengė O’Brieno’o paveiks
lų paroda ir bankietą jo pa
garbai. kaipo geriausio vie
tinio piešėjo. Jis tada gy
veno mizernoj būdoj kaip 
bedarbis. Vieno laikraščio 
reporteris jį šiaip taip sura
do, bet parodos ir pokilio 
komitetas “užmiršo” patį 
garbinamąjį artistą pakvie
sti.

Fašistai Sušaudė Pen 
kis Ethiopus

ADDIS ABABA, geg. 15. 
—Pagal karo teismo nuo
sprendį, italai sušaudė pen
kis ethiopus, tariamus ‘‘ban
ditus.” Taip jie vadina vi
sus, kurie tik priešinasi įsi
veržėliams fašistams.

A L B A NY, N. Y.—New 
Yorko valstijos gubernato1- 
rius Lehman pasirašė jos 
seimo tarimus, kurie skiria 
$4,000,000 rengimui pasau
linės parodos Flushing Me
adows, Queense, Didžiojo 
New Yorko daly j, 1939 me
tais.

Delei Delegatų Kelionės į Lietuvių Kon
gresų iš Nėw Yorko, N. J., Mass, ir Conn.

Raudonasis Kryžius Nedavė 
Ethiopams Maskų nuo Gesu

GENEVA, geg. 15. — 
Tautų Lygai pranešta, jog 
Tarptautinis Raudon asis 
Kryžius atsisakė duoti ethi
opams maskų, naudojamų 
apsisaugot nuo nuodingų 
dujų. Raud. Kryžiaus val
dyba teisinasi, kad ethiopai, 
reikalaudami maskų, girdi, 
aiškiai nepasakė, kam jie 
naudos jąsias.

Maskvos Požemio Gelž
kelio Metinė Sukaktis

Brooklyno ir apylinkės konferencijos komiteto iš
rinkta transportacijos komisija daro sekamą praneši
mą reikale delegatų keliones į Lietuvių Kongresą:

Susidarius grupei ne mažiau 25 žmonių traukiniu 
kelionė iš New Yorko į Clevelandą ir atgal kainuos 
$16 ant kiekvieno asmens. Kartu visa grupė turi va
žiuoti iš New Yorko. Bet galima sugrįžti pavieniai 
bile kada bėgyje 10 dienų; nereikia visai grupei kar
tu grįžti. Ims 13 valandų nuvažiuoti traukiniu iš 
New Yorko į Clevelandą. Traukinys išeis iš New 
Yorko 7 vai. vakare (pastoviu laiku), 19 d. birželio, o 
ant rytojaus 8 vai. ryto bus Clevelande.

Transportacijos komisija mano, kad su New Yorko 
delegacija galėtų važiuoti delegatai iš Connecticut ir 
Massachusetts .

Taipgi traukiniu gali važiuoti Clevelandan ir ne de
legatai, bet šiaip asmenys, turintieji ten reikalą bei 
norintieji pasivažinėti ir pamatyti Amerikos Lietuvių 
Kongresą ir SLA Seimą. Gali važiuoti ir SLA Seimo 
delegatai.

Kas nori traukiniu važiuoti, būtinai turi užsiregist
ruoti ne vėliau 13 d. birželio.

Prie to, transportacijos komisija rūpinasi gauti au
tomobilių. Automobiliais' kelionė kainuos ne daugiau 
kaip $12 ant asmens iš New Yorko į Clevelandą ir at
gal. Komisija aprokuoja, kad automobiliais viduti
niai ims tarp 20 ir 24 valandų laiko nuvažiuoti iš New 
Yorko į Clevelandą.

Transportacijos komisija prašo kolonijų veikėjus 
New Jersey, Connecticut ir Massachusetts tuojaus 
pranešti, kiek maždaug iš jūsų kolonijos delegatų ga
lės važiuoti su New Yorko delegacija. Pranešant, bū
tinai reikią pažymėti, kurie delegatai važiuotų trau
kiniu ir kurie automobiliais.

Jeigu kur dar nėra išrinkti delegatai, bet kolonijų 
veikėjai numato, kad bus išrinkti birželio mėnesio mi
tinguose, tai turėtų pranešti, kiek maždaug delegatų 
bus, ir kiek delegatų važiuotų traukiniu, o kiek auto
mobiliais.

Jeigu pasirodytų (nors paviršutiniai suregistravus 
delegatus), kad negalima sudaryti grupės iš 25 žmo
nių traukiniu važiuoti, o automobiliais visų negulima 
nuvežti, tai gal prisieis paimti “busą.” Bušu nekai
nuos daugiau, kai automobiliais.

Komisijai reikalinga greitai gauti pranešimą, kad 
galėtų tinkamai prirengti delegatų nuvežimą.

Perskaitę'šį pranešimą, tuojaus pasitarkite savo 
kolonijoj ir greitai praneškite sekamu antrašu:

J. SIURBA, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
i

AMERIKOS KOMUNISTU PARTIJOS 9-tas 
SUVAŽIAVIMAS ĮVYKS BIRŽELIO 24-28 d.

Amerikos Komunistų Par
tijos Politinis Komitetas 
nustatė, kad Partijos devin
tas nacionalis suvažiavimas 
įvyks Manhattan Opera 
House, New Yorke, birže-

Suvažiavimo programon 
įeina kova prieš reakciją, 
fašizmą, karą; bendro fron
to reikalai; prezidentiniai 
rinkimai ir Farmerių-Darbo 
Partija. Šiais klausimais 
pranešimą padarys Earl 
Browder.

Apie naujų Partijos vei
kėjų išvystymą raportuos 
Charles Krumbein; apie 
jaunųjų darbininkų organi
zavimą—Bill Green; apie 
Sovietų Sąjungos taikos po
litiką ir kova 
Robert Minor.

Pranešimus 
Workerio” ir

apie “Daily 
revoliucinės 

literatūros reikalus pada
rys C. A. Hathaway ir A. 
Trachtenberg.

Galutinė suvažiavimo se
sija įvyks Madison Square 
Gardene, birželio 28 d., kur 
bus nominuojama komunis
tų kandidatai į prezidentus

ir vice-prezidentus šiemeti
niams rinkimams, čia daly
vaus ir delegatai nuo darbi
ninkų masinių organizacijų. 
Į šią sesiją bus įleista ir 
bendroji publika.

SOVIETUOSE Iš BALIO
NŲ FOTOGRAFUOS SAU

LĖS UŽTEMIMĄ
MASKVA.— Visuotinas 

saulės užtemimo rengiama 
Sąjungoj birželio 19 d. bus 
automatiškai fotografuoja
mas iš baliūnų, kurie iškils 
virš 6 mylių augštyn. Pirm 
saulės užtemimo rengiama 
šimtai mokslinių paskaitų 
su atitinkamais paveikslais, 
išaiškint žmonėms tą gamti
nį reiškinį ir jo priežastį.

. FRANKFURT, Vokietija. 
—Bemanevruojant ore, susi
dūrė du kariniai lėktuvai. 
Lakūnai išsigelbėjo su para
šiutais; bet tapo užmuštas 
gyventojas viename name, 
ant kurio nukrito lėktuvas.

MASKVA, geg. 15. — Iš
kilmingai per dvi dienas 
apvaikščiojama pirmų me
tų sukaktis nuo požeminio 
gelžkelio atidarymo. Iki 
1937 metų pabaigos bus das-
tatyta dar devynios myliosIkopijos; todėl Italijai nebu- 
tos subves.”

Per metus Maskvos pože
miniame gelžkelyje nebuvo 
nei vieno nelaimingo atsiti
kimo, nors jis išvežiojo 77 
milionus pasažyrių. Jo trau
kiniai bėga po 19 mylių per 
valandą.

Naujai to gelžkelio daliai 
Sovietu vvriausvbė paskyrė 
910,000,000 rublių. Pirmoji, 
iau metus 'Veikiančioji da
lis, lėšavo 850,000,000 rub
lių.

Gresia Naminis Karas 
Tarp Austru Fašistu
VIENA, ges. 16. — Suva

žiavę “naminiu sargu” va
dai pareiškė kunigaikščiui 
Starhembergui “ištikimybę 

i iki galo.” nors ministeris 
• pirmininkas šušniggas pa
varė Starhemberga iš vietos 
ministerių vice-pirmininko. 
Šušniggas paliepė nusigink- 
luot naminiams ' sargams, 
kurie buvo kaip ir privati š- 
ka Starhembergo armija. 
Bet jie to paliepimo neklau
so. Jų esą apie 200,000, ir 
kaip pranešama, tie sargai 
iau mobilizuojami provinci
jose, kad nuverstų šušniggo 
klero-fašistinę valdžia ir 
padarytų diktatorium Star- 
hemberga, kuris žada įvesti 
“tikrąjį fašizmą.”

Lenkų Generolas Nau
jas Ministeriy Galva
VARŠAVA, geg. 15. — Iš 

Lenkijos ministerio pirmi
ninko vietos pasitraukė 
Koscialkowski. Prezidentas 
Moscicki io vieton paskyrė 
generolą Skladkowskį. Jis 
vra sėbras vyriausio armi
jos komandieriaus gen. Ed. 
Rydz-Smigly’o.

ANGLU LAKŪNE SUMU
ŠĖ VISUS REKORDUS 
LONDON, geg. 15.—Iš

Pietų Afrikos miesto Cape 
Town nėr 4 paras, 16 va
landų ir 16 minučių parlėkė 
i T nndoną Amv Johnson 
Mollisonienė. Tuom sumu
šė visus kelionės greičio re
kordus tarp Pietinės Afri
kos ir Anglijos.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

ITALAI BOK GREIT 
GAUSIĄ MEDŽIA
GŲ IŠ ETH10P1 JOS

Guatemala Apleido Lygą; 
Uruguay Nebaus Italijos

ROMA, geg. 15.—Fašistu 
valdžia labai džiaugiasi, kad 
Guatemala atsimetė nuo 
Tautų Lygos; pranašauja, 
kad ir daugiau šalių pasek
sią tuo pavyzdžiu. Kitas 
fašistam džiaugsmas tai 
kad Uruguayans respublika 
atsisakė vykdyti Tautų Ly
gos įvestas ekonomines bau
smes prieš Italiją.
Mussoliniški laikraščiai ra

šo, būk Italija už keleto mė
nesių jau galėsianti gauti 
reikalingų medžiagų iš Eth-

Shawiningan Falls, Cana
da. — Elektra mirtinai už
trenkė darbininkus C. La- 
doucoura ir W. Oūilettą, be
taisant jiem elektros perlai
dus viename fabrike.

Ogdensburg, N. Y. — Nu
virtus automobiliui i St. 
Lawrence upę, prigėrė jos 
savininkas C. H. Wiles ir 
su juom važiavusi H. Jen- 
ningsienė.

SAN JUAN, Puerto Rico. 
—Amerikos gubernatorius 
Winship Puerto Rico saloj 
grūmoja rūsčiomis bausmė
mis tiems gyventojams, ku
rie įžeis Jungtinių Valstiių 
vėliavą arba kurie drįs iš
kelti tautinę Puerto Rico 
vėliavą be amerikinės vėlia
vos greta josios.

PANAIKINS AIRIJOS 
SENATĄ

DUBLIN, Airija, geg. 15. 
—Pranešama, kad Airijos 
seimo rūmas ši antradienį 
visiškai panaikins senatą, 
vadinamą ponu rūmą. Tam 
pritaria prezid. de Valera.
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Argentinos Komunistą Partijos 
Vadas Brazilijos Kalėjime

Uruguajiecių laikraštis “Darbas” rašo:

Argentinos Kompartijos 'vadas, savo iš-, 
gj nąįntingumu, atsidavimu ir ilga veikla visoj 
^Amerikoj mylimas vadovas, Rodolfas Ghiol- 
Ttis, atsidūrė tragiškoj Getulio Vargo tyra- 

e fjlijoj. Jis randasi suimtas ir įmestas vie
ši nam Brazilijos kalėjime.
~ ’“Justičia” praneša, jog yra gauta žinia, 
J kad jis sunkiai sergąs. Nors jau pakirsta
2 jo sveikata, o, papuolęs, turėjo pernešti dar 
£ J3$ąurius kakinimus; jo gyvybė yra pavojuj,
* ta gyvybė neapskaitliuojamai brangi prole- 
v šariatui ir liaudies laisvei.

Tai reakcijos naujas kriminališkas dar-
3 Bas, ko mes neturim prileisti įvykdyti!
; ^r*Gelbėkim iš mirties nasrų, giliai prigijusi 
*.’darbininkuose ir liaudies brolį, Rodolfą!
i-7^Yisos darbininkų organizacijos išpildy- 
5 ‘kim savo būtiną pareigą! Kad Brazilijos 
J pasiuntinybė Urugvajuj prisipildytų protes-
* to notomis ir reikalavimais paliuosuoti sa-
* lvo draugą!

į: šiandien pat, nes rytoj gal būt pervėlu. 
Išliuosuokime Ghioldį iš Getulio nasrų. 
Lai gyvuoja Rodolfas Ghioldis.

----- Lai gyvuoja Argentinos Komunistų Par
tija.
Drg. Rodolfas Ghioldis yra viduramžis 

iVyras, bet jau senas veikėjas. Buvęs Ar
gentinos Komunistinėj Jaunimo Sąjun
goj veikliu nariu, jis, perėjęs į Komunis
tų Partiją, čia, savo pasišventimu ir sU- 

-Ynafiumu, išsikovojo pasitikėjimą visų 
partijos narių ir nepartinių darbininkų 
;įmanių. Drg. Ghioldi—uolus veikėjas, su- 
gabus rašytojas ir labai geras oratorius. 
•Tai nepavaduojama figūra Argentinos 
proletariatui ir valstiečiams vadovauti. 
dDelto Brazilijos reakcininkai, pasigrobę 
;fl. Ghioldį, nori jį sunaikinti. 
'ILAmerikos darbininkai, kovodami už 
Jaisvę dd. Presteso, Ewerto su žmona ir 
.’Jutų stambių revoliucionierių, turi po- 
'flrąug reikalauti laisvės ir Argentinos 
"Komunistų Partijos vadui, d. Rodolfo 
;Ghioldi.

Suvažiavimo priimtoji rezoliucija dė
lei “V.” turinio, be kitko, sako:

“Vilnis” per 16-ką metų rūpestingai ir 
akyvai (Gal akilai?—“L.” Red.) stovėjo 
lietuvių darbininkų reikalų gynimo lauke. 
Dienraščiui reikėjo kovoti su kapitalistų kla
sės reakcija ir lietuvių buržuazijos fašisti
niais antpuoliais, taip pat pernešti ekonomi
nius sunkumus. Kaip reakcijos pasimoji- 
mai, taip ir medžiaginiai sunkumai buvo 
tvirtai pernešta, mobilizuojant lietuvius 
darbininkus jų klasės reikalų gynimui, ne
šant apšvietą j darbo žmonių minias, vedant 
kovą už kasdieninius reikalus bei prisiren
giant prie galutino pasiliuosavimo iš po nau
dotojų jungo.

Rezoliucija skelbia, jog pereitais me
tais “Vilnis” padarė pažangą, sustiprėjo 
materialiai ir moraliai (pagerėjo turi
niu) ir įgavo daugiau. įtakos lietuvių dar
bo žmonių masėse. Bet to neužtenka. 
Todėl . ,

v_ . . i .... v. . : ...i;,serinmkų metinis suvažiavimas nusitaria, 
kad direkcija stengtųsi “Vilnį” padaryti pla
čiu liaudies revoliuciniu laikraščiu ir leisti 
po aštuonis puslapius penktadieniais ir šeš
tadieniais.

Pati “V.” redakcija, savo įvedamajam, 
žymi:

“Vilnies” bendrovės dalininkų suvažiavi
mas, įvykęs sekmadienį, geriausia parodo, 
jog užmanymas didinti dienraštį, padaryti 
jį liaudies laikraščiu, turi didžiausio prita
rimo.

Ne tik suvažiavę dalininkai, bet ir orga
nizacijos savo pasveikinimais aiškiai pasi
sakė už vykdymą tų sumanymų. . .

Mes tik galime palinkėt dd. vilniečiam 
pravesti gyveniman visus šėrininkų su
važiavimo nutarimus.

’ ? Iš “Vilnies” Pastogės
H '“Vilnies” bendrovės dalininkų meti- 

įS:jpiam suvažiavime dalyvavo apie 250 as- 
jnenų ir dienraščiui aukų sukelta virš 
!$l,000. Naujon bendrovės direkcijon įei- 
•pa "Sekami asmenys: A. Juris, B. Salavei- 
:ŽiRas, M. Klebonas, Ziksas, Jakubauskie- 
••he, Klibienė, Remeikienė, A. Deikienė ir 
:O. Garšinskienė. Vadinasi, didžiuma 
••draugių moterų. Jų rankose įteikiama 
:!ofiįiali dienraščio vadovybė.

į£ Po suvažiavimo įvyko didelis bankie- 
tos, kuriame pasakyta eilė kalbų. Įdo- 

kalbėjo du svečiai gydytojai: Dr.
ŠA Rimkus ir Dr. Al. Margeris. Pasak 

reporterio:
Į » * Dr. Šimkus išsireiškė gražias mintis apie 

Reikalą pažangių žmonių vienybės prieš fa- 
*; £izmą, už civilizaciją, kaip ir mažų tautų 
į; apgynimui nuo išnaikinimo. Kalbėtojas at- 

žymėjo, kad socialistai, kur tik buvo pasie- 
|kę galią, tai tesirūpino tik politiniais daly

ki kais, paliekant ekonominiai viešpatauti ka- 
į'; foįtalistus. Komunistai visai kitaip: jie po- 

litiniai ir ekonominiai pravedė tvarką ir 
^iandien yra žmonijos didžioji viltis ten, kur 
komunistai randasi vadovybėj. Jis pasakė, 
kad jeigu komunistams nepasiseks didžiu
mą žmonių įtikinti ir suvienyti jėgas už pa
dangą, tai gali žūt ir mūsų civilizacija, kaip 
Jžuvo Graikų, Romėnų, Mojas, Incas ir kiti. 
J Griausmingai suūžė delnai svetainėj. Pa
kvietė pirmininkė (d. Deikienė) pakalbėti 
Dr. Al. Margerį. Jis taip pat nurodė, kad 
reikia visiems pažangiems žmonėms susivie- 
įnyti prieš -reakciją ir už pažangą. Jis nu- 
Jrqdė, kad tautos klausimas, kaip ir tikėjį- 
jmp klausimas, reikia statyti žmonėm taip, 

jie neužsigautų, ypač tautos klausimą 
etątąnt, turi būti pastatytas, kad darbinin
kijos judėjimas ištiesų yra tautos laimės vė
liavos nešėjas. Svečiai karštai pasitiko jo

**•
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Vatikano “Taikos Mylėtojas”
“Draugas” spausdina šitokią žinią:

VATIKANAS, geg. 18.—Atidarant Kata
likų spaudos pasaulinę parodą vakar šven
tasis Tėvas Popiežius Pijus XI kalbėdamas 
sveikino džiuginančias žinias iš rytinės Af
rikos, ..kad tenai baigės karas įr yykjpma vi
so pasaulio pageidaujama taika.

Kas gi tos “džiuginančios žinios?” 
Italijos grobikam fašistam džiugu, kad 
jie užvaldė Ethiopiją. Mussolinis išžudė 
tūkstančius ethiopiečių, pasigrobė šalį ir 
dabar, gelbstimas papos ir visos katali
kiškos dvasiškijos, teripja pavergtos ša
lies gyventojus. Tokia ten “taika.”' Ir 
ją papa laimina, ja džiaugiasi. Džiau
giasi drauge su plėšikiškais fašistais, su
naikinusiais Ethiopijos (taip pat krikš
čioniškos) nepriklausomybę I

Beje, papa nuo pat karo pradžios, lai
mino Mussolinio plėšikus.

Ten pat:
i

Kalbos pradžioje Jo šventenybė smerkė 
komunizmą kaipo žmonijos priešą. Minėjo 
kai kurias šalis, kuriose raudonųjų doktri
nos skleidžiamos. Ragino pasaulį, kad prieš 
komunizmą būtų griežtai kovojama.

Matot, ką papa laimina ir ką jis smer
kia. Laimina plėšikus fašistus, o smer
kia prieš plėšikus kovojančius komunis
tus! Jam nepatinka Sovietų Sąjunga, 
nepatinka Meksika, nepatinka dabartinė 
Franci ja ir Ispanija, kadangi šitose ša
lyse gyvuoja pažanga, žmonės kovoja fa
šizmą, kovoju už taiką! .:

Tokiu sayo stačiokiškumų, Vatikano 
■papa nusitraukia nuo veido kaukę ir pa
sirodo, kuo beesąs: ne dievo agentu že
mėje, bet fašistų agentu, agentu reakci
jos!

Liaudies mokytojas pas mus privalo 
būti pastatytas į tokią augštumą, kurio
je jisai niekuomet nestovėjo ir negali 
stovėti buržuazinėj visuomenėj. Tai tie
sa, nereikalaujanti įrodymų.

N. Leninas.
Iš patikimų šaltinių pranešama, kad 

Gestapo ‘(Vokietijos slaptoji policija) 
turi užsieniuose apie tris tūkstančius sa
vo agentų, kurių algoms išleidžia 20 mi- 
lionų markių.

Liepojoj apskrities teismas teisė 22 
darbininkus už prigulėjimą prie Latvijos 
Komunistų Partijos. 13 kaltinamų nu
teista katorgon nuo 4 iki 6 metų. 9 kal
tinamieji gavo paprasto kalėjimo nuo 2 
iki 3 metų.

Latvijos fašistai neatsilieka nuo savo 
lietuviškų pusbrolių.

47 Komunistų Tvirtoves
Kuomet 26 d. balandžio, 

tą baisią rinkimų dieną, Pa
ryžiuje, Bastilijos, aikštėj, 
pasirodė demonstrantų mi
nios, buržuazija pajuto 
dieglį. Kas čia bus, kas bus 
su Paryžium, jeigu laimės 
komunistai ir socialistai ? 
Ar tik rieprasidės revoliuci
ja su jos giliotinom ir. eša
fotais?
, Patsai Paryžius, su jo tri
mis milionais gyventojų, nė
ra visai raudonas, jis tik 
rausvas. Bet P a r y ž i a us 
priemiesčiai, kuriuose taip 
pat gyvena trys milionai 
žmonių, perdėm raudonas. 
Keturiasdešimts ir septyni 
Paryžiaus priemiesčiai turi 
išrinkę komunistines savi
valdybes. M u n i c i palitetų 
priešakyje stovi komunistai 
merai (majorai) ir tarybų 
nariai.

Penkiolika priemiesčių 
kontroliuoja socialistai, ku
rie su komunistais sanda- 
rauja. Septynius miestelius 
turi radikalai, o tikri bur
žujai turi tik dvi salas, kur 
dar laikosi iš visų šonų ata
kuojama aristokratija, 
i; Kaip matote, tai Paryžių 
apipina raudona juosta jos 
skaitlingų priemiesčių, Rau
dona komunistiniai-socialis- 
tinė juosta, kurią New Yor- 
ko “Times”-korespondentas 
vadina “neišsemiama vers
me proletarinės spėkos.” 
Tai liaudies fronto tvirto-

. VėS. ... (;ų j'

Koniiinistų Ginklai
Tie nelabieji komunistai, 

kurie valdo priemiesčius, tu
ri ginklų—Šaukia žulikuoti 
buržujai. Kokie tie komu
nistų ginklai, originališkai 
atsako V a illand-Couturier, 
meras miestelio Villejuif, 
vienas iš “L’Humanite” re
daktorių :—

• “Proletariato ginklai dir
btuvėse. Spėka mūsų parti
jos priklauso nuo to, kaip 
mes . veikiam dirbtuvėse. 
Proletariato ginklai vadina
si: Renault, Hotchkiss, Ge- 
velot, Citroen... Kuomet 
Asturijos (Ispanijoj) darbi
ninkams reikėjo ginklų, tai 
jie rado dirbtuvėse tokių 
šaudyklių, apie kurias ir 
armijos kareiviai dar neži
nojo.”

Kas tie vardai Renault, 
Gevelot, Citroen? Tai gin
klų, patronų ir automobilių 
garsios firmos, plačiai žino
mos ne tik Francijoj. Mat, 
stambiausios ginklų ir auto
mobilių firmps kaip tik ran
dasi tos Raudonosios Juos
tos teritorijoj.

Paryžiaus p r i e m i esčių 
proletariatas n e p a s i duos 
fašistams. Nuo apsigynimo, 
esant reikalui, jis gali per
eiti prie užpuolimo.
Mokyklos, Ligonbučiai, žai

dimo Vietos
Tuose miesteliuose, kur 

administracija yra komu
nistų rankose, didžios do
mės kreipiama į tai, kad na
mai, kuriuose darbininkai 
gyvena, būtų švarūs ir pa
togūs, kad mokyklos būtų 
tinkamos, kad ligonbučiai 
būtų tvarkoj, kad mokesčių 
sistema būtų teisinga. Vii-1 
lejuif, miesto lėšomis, pas
tatyta puiki moderniška Ka- 
roliaus Markso Mokykla, o 
priemiestyj Bobigny pasta
tyta grupė; dange rėžių (17 
aukštų), “komunistinių dan- 

gorėžių,” su1 visais patogu

mais gyventi. Moderniškų 
apartmentų yra beveik vi
suose priemiesčiuose.

Socialistų administracijos 
kontroliuojamas Bouglone 
yra bene stambiausias in
dustrinis centras. Ten mies
to lėšomis įsteigta labai mo
derniška mokykla sergan
tiems vaikams. Juos ten li- 
gina ir mokina. Kreipia . į 
save domę ir nepaprastai 
puiki miesto rotušė ir kiti 
municipaliai pastatai.

Kiek kartų buržuazinės 
partijos bandė užkariauti 
tuos raudonuosius priemies
čius, tiek kartų jos buvo at
muštos. “Raudonoji Juos
ta” kietai proletarinė. O 
dabar, kada Front Populai- 
re (liaudies frontas) įsiga
lėjo ir virto gyvu vienybės 
simboliu, raudonąsias pajė
gas buržuazijai jokiu būdu 
nepavyks sutriuškinti.

Per šiuos visus metus tik
tai vienas išdavikas atsira
do. Tai J. Doriot, St. Denis 
priemiesčio meras, iš komu
nisto virtęs reakciniu politi- 
kierium.

Moterys ir Jaunimas
Raudonosios Juostos jau

nimas puikiai suorganizuo
tas. Komunistai turi savo 
“Jeunesses Communistes”— 
jaunuosius komunistus, o 
socialistai turi “Faucons 
Rouges” (raudonuosius sa
kalus).

Jaunimas iš mažų ’ dienų 
auklėjamas dvasioje prole
tarinio solidarumo. Smagu 
žiūrėti į falangas maršuo- 
jančių jaunuolių, drąsių ir 
apsukrių. Partinės mokyk
los daug padėjo išmokslinti 
jaunimą marksistinėje dva
sioje.

Raudonojoj Juostoj la
biausia skaitomu laikraš
čiu yra “L’Humanite,” ko
munistų vyriausias organas, 
o po to “Populaire,” socia
listų organas. Jaunuoliai 
yra geriausi darbininkiškos 
spaudos platintojai.

Moterys Francijoj nebal
suoja. Bet 26 dieną balan
džio, rinkimų dienoj, mo
terims buvo įsteigtos spe- 
cialės balsavimo vietos, kad 
patirti koks moterų darbi
ninkių sentimentas. Žinoma, 
jų balsai negalėjo būti pri- 
skaityti prie oficialio balsų 
skaičiaus. Moterys balsavo 
labai gausingai ir balsavo 
už liaudies fronto kandida
tus. Tuomi buvo sumuštas 
klerikalų ir kitų atžagarei
vių argumentas, kad mote
rys balsuotų už juos, jeigu 
turėtų balsavimo teises.

Ir vyrai ir moterys ir jau
nimas raudonųjų Pary
žiaus priemiesčių ištikimi ir 
revoliucinei vienybei ir re
voliucinėms kovoms.

L. Prūseika.

Besižvalgant
Seno Vinco Eilės

“Laisvės” gegužinėse lai
dose jau skaičiau dvejas il
gas Seno Vinco eiles. Skai
tosi gana sunkiai. Seniau 
Senas Vincas, rodos, mokė
jo parašyti švelniau. Kas 
tai būtų?

Feljetono (neeiliuoto) 
formoj Seno Vinco raštai 
skaitosi kur kas švelniau.

Be to, man rodosi, kad

pas Seną Vincą ir pezimiz- 
mo perdaug. Jis neva Džio 
Vaškio žodžiais pasakoja, 
kad Lietuvos žrflonės už 
rūstingus atdūsius baudžia
mi tik stveriasi už galvos. 
Ten mirę miesteliai, mirę 
sodžiai... Jau ir lakštinga
la ne ta, rodos, paniurus ir 
gamta. O valstiečiai lau
kia, kol ranką kas išties.

Kitur gi mes skaitome ži
nias, kad nežiūrint to aš
traus fašistinio slėgimo, 
Lietuvos liaudis bruzda, ne
laukusi rankos iš kitur. Dar 
Lietuvos miesteliai nemirę.

Nadas Rastenis
Tai Nadas Rastenis, siek

damas SLA sosto, net ant 
pegazo užsisėdo pajoti. Bet 
ar nuneš jį pegazas į SLA 
parnasą?—tai dar didelis 
klausimas. Iki šiol skelbtos 
balsų skaitlinės rodo jį pa-. 

1 silikusį gana toli nuo Ba- 
gočiaus. Jei toks lėmimas 
bus ir seime, tai prisieis 
jam nulipus nuo pegazo už
giedoti : verkit, aniuolai...

Prekiniais Traukiniais 
Į Seimą

LDS. angliškame skyriu
je peršama jaunuoliams de
legatams į seimą naudoti 
prekinius traukinius. Šitoks 
piršimas, mano manymu, 
keliais atžvilgiais netinka
mas. Nedaug rasime tėvų, 
kurie sutiktų geruoju leisti 
'savo vaikus keliauti preki
niais traukiniais. Tokioje 
kelionėje daug didesnis pa
vojus susižeidimui, iš ko bū-» 
tų nuostolių ir pačios orga
nizacijos iždui, ir nedėkin-| 
gi jaunuoliai - keliautojai 
būtų piršėjams. O ir savi
garbos žvilgsniu—ne tas 
kelias pažangbn. Geriau 

. mobilizuotis bendrai kelio
nei busais, automobiliais.

St. Jasilionis.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

KRAUJAS, ŠIRDIS, 
MĖNESINĖS

Drauge daktare, mano mo
teriai jūsų patarimai daug pa
gelbėjo. Dėlto mano kaimy
nė prašė, ka aš nuo jos para
šyčiau jums apie jos nesvei
katą. Patarkite ir jai per 
“Laisvę”.

Jį yra suvargus, nusikama
vus moteris farmerka. Metų 
49, 5 pėdų ir 4 colių,- 190 sva
rų. Jau trys metai, kaip turi 
aukštą kraujo mušimą. Ir jau 
2 metai, kaip neveikia gerai 
širdis. Kartais jaučia smarkų 
mušimą, kad net jai visą kūną 
krato. Vėliau jaučiama trūk
čiojimas, stapčiojimas, slobnu- 
mas‘ paima, nervai, gailestis, 
kad norisi verkti, ir ima svai
gulys.

Turėjo 3 aktams. Visi pa
sakė aukštą kraują, ir širdies 
ligą, ir, esą, daug bloga daro 
moteriškų ligų netinkamas už- 
sibaigimas, mėtymasi po visą 
kūną. Valgyt viską gali ir 
gerą turi apetitą. Viduriai 
veikia prastai. Moteris mano, 
gal maža poilsio. Tiesa, ryte 
kelias karvių melžti, kaip pu
sė po keturių. Ir ligi 8 vai. 
vakaro prie ruošos darbų. Kas 
jai valgyti, kaip užsilaikyti?

ATSAKYMAS
Taip,-Drauge, tie trys dak

tarai pasakė teisybę. Jūsų 
aprašymas sklandžiai supuola 
su gydytojų pripažinimu.

Pačiam dalykų pamate kad 
tiktai nebūtų ta, anot Jūsų,

Pirmad., Geguž. J8, 1936

Worcester, Mass.
Worcester!ečių Sveikinimai 

“Vilnies” Suvažiavimui \
Gegužės 9 d. Lietuvių Sagė

je, 29 Endicott St. “Laisvės^ 
skaitytojams, rėmėjams ir 
simpatikams buvo surengta 
balius, čia draugės ir drau
gai susirinko, kad prisidėjus 
bent su pora plytų “Laisvės” 
namo pataisymui. Prisiminus, 
kad ant rytojaus įvyksta “Vil
nies” suvažiavimas, draugės iš 
ALDLD 155 moterų kuopos 
sako: “Sveikinam ‘Vilnį’ su 
$5.00”. ALDLD 11 vyrų kuo
pa—su $5.00. Sveikinimą jau 
drg. Bakšys pasiuntė, šie 
draugės ir draugai sveikino 
“Vilnies” suvažiavimą pavie
niai? po $1.00 J. žalimas, M. 
Sukackienė, J. M. Lukas; po 
50c.—M. žukienė, J. Norvai
ša; po 25c.—Draugas, V. Nor
kus, V. Jenčius, D. žemeikis, 
J. Raulušaitis, J. Žukauskas, 
J. Skeltis, J. Gustaitis, V. Mo-1 
tiejaitis, P. Bacevičia, P. Ju
cius, J. Deksnis, M. P. Degu
tienė, B. žemeikienė, P. Ka
lanta, !Z. Dvareckas, L. Ause- 
jienė, B. Valančauskienė, F. 
Petkūnas, Draugas, A. Pil
kauskas, P. Kuklienė, A. Gra- 
nickas; po 20c.—E. Kanap- 
kiene, E. Dovidoniene; po 15 
centų—A. Brikas, A. VasiJ; 
po 10c.—P. Bakšienė, M. Mi- 
keliunienė, K. Žukauskienė, J. 
Cekavičius, Bevardis ir Drau-
- r 1ge—5c.

Viso del “Vilnies” sveiki
nimo iš šio vakaro pasidarė 
$16. Draugiškas ačiū visiems 
mūsų spaudos rėmėjams ir 
simpatikams. Dabar, draugės 
ir draugai, rengkimės prie 
“Laisvės” pikniko, kuris įvyks 
Maynard, Mass., liepos (Ju
ly) 4 d., platindami įžangos 
tikietukus, prie kurių ir dova
nų laimėjimai eina' kaptu.

J. M. Lukas. 
• * pjfci •/ • _ ( ; •

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

“moteriškų ligų užsibaigi- 
mas,” gyvenimo pakaita. Kai 
kurias moteris tasai laikotarpis 
gerokai supurto. Kiaušidės 
(ovarai) nebeveikia. Iš to 
pasidaro kraujo apytakoj su
trikimų : “karštis” muša tai- į 
veidą, tai į galvą, tai kitur; 
nervingumas didėja, arzumas, 
ūpingumas. Atrodo, kad ir 
širdis nebesveika ir kraujo slė
gimas aukštas. Ęe to, moteris, 
dėl liaukų neveiklumo,, prade
da darytis sunkį, riebį, Ne 
kiekvienai taip esti. Kieųo ki
tos liaukos (skydine, posme- 
geninė) tebėra gana ^veiklios, 
tokios moterys praleidžia tą 
audringą laikotarpį gapa ra
miai, nuolaidžiai.

Ir šitai draugei širdis gali 
būti ir visai sveika, taipgi ar
terijos, bet, dėl tų liaukų ne- 
susitvarkymo, visi tokie požy
miai pasireiškia.

Gerai, kad apetitas veikia. 
Tai tegul ji ir valgo, bet labai 
mažai sunkiųjų krakmolų, sal
dinių ir riebių daiktų. Vis dau
giau daržovių, vaisių, greta 
pieniškų, kiaušinių, jūros žu
vų, šviežios mėsos.

Thyroid gland, 1 gr., 1OO 
tablets—tegul ji ima po vieną 
prieš valgymą. Tincture of 
Iodine—po lašą, su pienu, kas 
diena, .kokį trejetą mėnesių; 
paskui po lašą kas pora die
nų. Brewers Yea»t tablets—po 
10 prieš valgį—per ilgą laiką. 
O pasilsėt ji, žinoma, turi dau
giau. Tegul dieną kada po
gulio paguli. Ir tegul palengvoj 
suliesėja, lengvesnė pasidaro.
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Apie Lytines Žinias Vaikams n

L. Jonikas.

Paterson, N. J
TRUMPOS ŽINELĖS

tiesioginiai Partijos 
verbavimui narių j 

Niekas nedrįs tvir- 
iš 300 organizacijos 
tie yra tinkami į

cijoj pravedamos veik vien
balsiai.Daug pinigų išaukoja- 
ma grynai partiniam tikslam. 
Bet per tris metus organizaci
joj nei vieną sykį nebuvo iš-

su- 
vė-

Iš- 
ir

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue,
- Maspeth, N. Y.

Telefonas Juniper 5-6776

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Vidurvakarinių Valstijų j
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Pirmad., Geguž. 18, 1936

Lietuvių Komunistų Veikla
Lietuvių Komunistų 

Konferencija

Gegužės 9 dieną Chicagoj 
įvyko vidurvakarinių valstijų 
lietuvių komunistų suvažiavi
mas. Kadangi šią vasarą ren
giamasi prie nacionalio lietuvių 
komunistų suvažiavimo, tai, 
manau reikia iškelt kai kuriuos 
trūkumus, kurie pasireiš
kė vidurvakarinių valstijų su
važiavime ir kurie turėtų būti 
išvengti nacionaliam lietuvių 
partijiečių suvažiavime.

Pirmiausiai, ir tie trukumai, 
kurie pasireiškė mūsų suvažia
vime, veikiausia būtų buvę ga
lima išvengti, jeigu prieš su
važiavimą būtume nuodugniau 
apdiskusavę partijos, o ypatin
gai mūsų kalbinės frakcijos už
duotis. Apie suvažiavimą reikė
jo ne tik daug daugiau rašyti 
mūsų spaudoj, bet diskusuoti jį 
mūsų frakcijų susirinkimuose; 
kaip kur įtraukiant ir artimus 
simpatikus į diskusijas. O tas 
kaip ir nebuvo pravesta. Tiesa, į 
“Vilnyj” 
pora ar 
bet toli 
Frakcijų 
klausia retai kur diskusuoja- 
mas suvažiavimo klausimas, ne
bent tolimesnėse nuo Chicagos 
kolonijose, kada reikėjo pasiųs
ti atstovai į suvažiavimą.

Aišku, nuo gero prisirengimo 
priklauso tinkamas pravedimas 
viso mūsų darbo. Dėlto ir buvo 
galima tikėtis trūkumų suvažia
vime, kad mes prie jo nesiren
gėm, kaip reikia. Ot, tik taip 
sau, tik “dar vienas suvažiavi
mas.”

čia tačiaus nenoriu sudaryti 
mintį, kad mūsų vidurvakarinių 
valstijų lietuvių komunistų su
važiavimas visai nedavė jokių 
rezultatų. Bet kad jis būtų galė
jęs būti kur kas geresnis, tai 
irgi negalima pražiūrėti.

Suvažiavimo Sudėtis
Reikia pripažinti, kad suva

žiavimas nebuvo tiek skaitlin
gas, kiek tikėtasi. Neatleistina, 
kad iš tokių . svarbių kolonijų, 
kaip Gary, tnd., Springfield, 
East St. Louis, Wisconsino,— 
nebuvo nei vieno atstovo, čia 
jau negalima išsiaiškinti vien 
tik kelionės klausimu, čia reikia 
įžiūrėti mūsų partijiečių neįver
tinimas frakcijos suvažiavimų.

Tokios dičkės kolonijos, kaip 
Clevelandas, Grand Rapids, 
Westville, prisiuntė tik po vie
ną. Iš Detroito, kur partijos 
narių yra nemažai, iš kur dar
bininkai ir netaip jau svarbiais 
reikalais nepatingi atvykti Chi- 
cagon, prisiuntė tik du (vieną 
jaunuolę).

Reikia suprasti, kad partijie
čių suvažiavimai nėra kokios 
formalės konvencijos, kui- nuo 
tam tikro skaičiaus narių ren
kasi po delegatą. į partijinius 
suvažiavimus reikia sutraukti 
kuodaugiausiai narių, kad rim
tai peržvelgus mūsų darbuotę 
pereitais metais ir patiesti tin
kamus planus ateinantiem me
tam.

I nebuvo laiko tinkamai prireng
ti raportus pas mus labai įsi- 
senėjęs ir, reikia sakyti, neti
kęs paprotys. Sudarykime to
kias sąlygas, kad surasti laiko 
tinkamam raportų prirengimui. 
Nuo to labai daug priklauso pa- 
sekmingumas viso suvažiavimo.

Raportai iš Kolonijų
Esu dalyvavęs ne viename 

frakcijos suvažiavime ir vis 
dar negaliu suprasti, kodėl mes 
nemokame atskirti kalbinės 
frakcijos suvažiavimo nuo pa
prasto Komunistų Partijos na
rių susirinkimo.

Daugelis kolonijų draugų, iš
duodami raportus frakcijos su
važiavime, papasakojo apie vi
są jų vienetos, sekcijos ir dis- 
trikto darbuotę. Viską taip, 
kaip diskusuojama abelnai par
tijos narių susirinkimuose, bet 
ne apie mūsų kaipo partijiečių 
veikimą lietuviškoje dirvoje. 
Tik diskusijose, tik klausimų 
formoje vėliau iškelta aikštėn, 
kur mūsų parti j iečiai ką daro 
masinėse organizacijose, kas

masinės organizacijos. Anoms Į Publikos prisirinko apie šim- 
gal dar geriau tinka žodis 
“masinės,” nes ten tikrai ran
dasi masės lietuvių darbinin
kų.

Apie komunistų frakcijų 
veikimą jose pakalbėsiu seka
mam straipsnyj.—L. J—as.

man St. Viską švariai užlai
ko. Drg. Petkui potvinis pa-

■ darė nuostolių ant $700. Puo
ta įvyksta nedėlioj, 31 d. ge
gužės, Lincoln Parke, palei 
G. P. bangalų. Bus išsigert 
ir valgyt. Užprašo visus pa
žįstamus. Vabalas. - |

r
ei jose frakcijų darbas labai 
lengvas, net perdaug lengvas. 
Gal būt tik del to mes į tai 
nekreipiame tinkamos domės 
ir neatliekame darbo kaip 
reikia, o tik lyg iš prievar
tos kokios.

Tačiau yra ir kitos rūšies

tas. Visi linksminosi, šneku
čiavosi. Vėliaus pribuvo ir 
muzikantas su armonika—d. 
M. Šimėnas. Reikėtų daugiau 
tokių draugiškų autingų tu
rėt.■ didatų rinkimuose, “Daily

• Workerio” finansinis ar pre-
• numeratų vajus, tuojaus susi

renkame visi partijiečiai ir pa
darome planą, kad viskas bū
tų pravesta kaip reikia. Ir, 
žinoma, viską pravedame, 
dažnai visai be jokio pasiprie
šinimo ir diskusijų, lyg ir me
chaniškai.

štai vienas pavyzdis, kaip 
mes “puikiai” pravedame savo 
Partijos kampaniją minimoj 
organizacijoj :

Balandžio mėnesio susirin
kime iškėlėme klausimą spe- 
cialės “Sunday Workerio” lai
dos paminėjimui 
Kuopa 
sisakė 
vieną 
Viskas 
frakcija 
kad savo užduotį atliko.

Kitas tos organizacijos 
sirinkimas įvyko savaitę 
liau po Gegužinės. O kadangi 
to “Sunday Workerio” laida 
išėjo dar savaitę prieš Gegu
žinę, tai reiškia iki susirinki
mui jis jau buvo dviejų sa
vaičių senumo. Prieš susirin
kimą frakcija ir vėl susiren
ka ir tariasi, kaip čia išpla
tinti “Sunday Workerį.” Nu
sprendžiama nusinešti visą 50 
kopijų į susirinkimą ir išda
linti. Taip ir padarome. Kuo
pa iš iždo užmoka, o nariai 
pasiima po kelias kopijas seno 
laikraščio.

Tas kaip tik ir parodo, kaip 
mūsų frakcijos neturėtų veik
ti artimose Partijai masinėse 
organizacijose.

Kitas dalykas. Toj organi
zacijoj priklauso apie 300 na
rių. Nėra nė vieno, kuris bū
tų kada pareiškęs aštraus pa
sipriešinimo Partijai. Visos

ALDLD 84 kp. rengia pik
niką nedėlioj, 28 d. birželio, 
ant St. Mary’s farmos (buvusi 
Vyšniausko). Tai labai graži 
vieta ir yra gera svetainė. 
Taipgi yra gražus miškas, pie
va ir ežerėlis maudytis. Prie 
to, bus gera muzika. Turėtu-' 
me ALDLD kuopą paremti, 
nes ji prisideda prie viso abel- 
no progresyvio judėjimo. Vi
si rengkitės ir aš būsiu (for. 
sure).

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Kaip ankstyvame amžių-1 išsiliejimai yra taip pat vi

ję pradėti vaikui aiškinti ly- | sai normalūs, kaip ir mer- 
ties žinias?—tai klausimas 
kiląs ne pas vieną tėvą ir 
motiną. Laukti kol vaikas 
lytiniai subręs, ar aiškinti 
anksčiau ?

Į šį klausimą duoda trum
pą rimtą atsakymą darbo 
žmogaus patarėjas, žurna
las “Health & Hygiene”. Jis 
sako, jog lytinės žinios turi 
būti taip lygiai įvertinamos, 
kaip ir visa kita apšvieta. 
Lygiai kaip nelaukiama su 
įvairiomis žiniomis pakol 
vaikas pradės lankyti mo
kyklą, taip nereikia laukti 
neaiškinus lytinių žinių iki 
vaikas pasieks lytinį su
brendimą. Reikia aiškinti 
jam visa tai, kuo jis domisi. 
O domisi vaikas esamais 
aplinkumoj dalykais nuo 
pat kūdikystės. Į vaiko 
klausimą, kokia veikmė va
ro vežimą?—reikia kuotei- 
singiausiai ir kuosupranta- 
miausiai atsakyti. Taip pat 
reikia atsakyti ir į klausi
mą: iš kur atsirado mažasis 
jo brolis. ’ Jei šitaip bus at
sakyti vaikui klausimai, ku
riais jis domisi, tada jam ly
tinis klausimas nebus kokia 
tai slepiama keistenybė, o 
tėvams nereikės specialiai 
laukti tam tikro laiko, kad 
davus vaikui pamoką “apie 
svarbųjį gyvybės faktą”. 
Jei vaiko klausimus už
gniauš!, arba jei atsakysi 
jam taip, kad tik dalinai 
patenkinsi jo žingeidumą, 
jis gali įsigyti manymą, jog 
lytis reiškia ką tai tokio 
“purvįno”, ir daugiau nebe
klausinės tėvu, bet susiras 
“žinias” gatvėje.

Vaikas turi būti tinkamai 
supažindintas su nrietikiais. 
kuriuos jis susiduria. Jei 
jis pats nebus iškėlęs tam 
tikrų klausimų iki tam tik
ro laikotarpio, reikia nesi- 
vėluoiant ateiti pas jį su pa
aiškinimu.

Dešimties metu bernaičiui 
jau reikia paaiškinti apie 
naktinius sėklos nubėgimus. 
o mergaitei anie menstrua-, 
cijas. Paprastai mergaitėms 
prasideda menstruacijos 12- 
14 metų amžiuje, kartais 
anksčiau, kartais vėliau. 
Mergaitei reikėtų pasakyti, 
kad menstruacijos yra visai 
normalus reiškinys. Tą vi
są reikšmę reikėtų tinka
mai išdėstyti. Reikia veng
ti pasakymo, kad tai yra 
mėnesinis “sirgimas”, nes 
tikrenybėj tai nėra sirgi
mas, bet reikšmė sveikatos. 
Reikėtų šalinti kalbas apie 
“nešvaru” laiką, nes tai ne
reiškia, kad tas laikotarpis 
būtų šalinimui kūno nuodų 
ir nešvarumų.

Mergaitės nieko iš anks
to nežinojusios apie mens
truacijas. joms pasirodžius, 
gali būti labai nugązdintos. 
O dar blogiau, jei jos gaus 
klaidinančias informacijas 
nuo savo suaugesnių drau
gių.

Bernaičiui turi būti pa
aiškinta apie naktinius sėk
los išsiliejimus, apie “šla
pius sapnus”. Sėklos išsi
liejimai pas jį prasideda 13- 
14 metų amžiuje, kartais 

organizacijose, šiose organiza- anksčiau, kartais'vėliau. Tie

Gegužinės, 
be ilgų diskusijų už- 
50 kopijų ir įgaliojo 
partijietį partraukti, 
išpildyta iki “zet” ir 

pilnai patenkinta,

gaičių menstruacijos. Jie 
nereiškia kaipo naikiną ber
naičio jėgą arba vyriškumą. 
Kiaušeliai gamina sėklą, o 
sėkla turi vienokiu ar kito
kiu būdu išsilieti. Kad sė
klą galima sutaupyti, o iš 
tokio sutaupymo būk asmuo 
tvirtėjąs, vyrėjas, yra klai
dingas įsitikinimas. Tiesa, 
kiaušeliai gamina skysčius, 
veikiančius vyriško balso iš- 
rutuliojimui, barzdos augi-

Draugas Jurgis Petkus ren
gia puotą (party) paminėji
mui savo žmonos 44 metų su
kaktuvių. Petkai “Laisvės” 
skaitytojai ir rėmėjai. Drg. 
Petkus pasipirko “Laisvės” ju- 

Jis yra 
biznierius — parduoda geriau
sios rūšies alų, vyną ir degti
nę. Biznio vieta — 2 Hols-

Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Modernised pads-' 

 

rau krautuvėm froWus.

Krėipkites

Laisvėj” pasirodė j veikiama, kad sudarius bendrą 
Į frontą su socialistais ir kitais 
pažangiais elementais. Kaip 
veikiama tose organizacijose, 
kuriose vadovybė yra mūsų ju
dėjimo priešų rankose. O šitie 
dalykai frakcijos suvažiavime 
kaip ir yra svarbesni, negu su
žinojimas, kaip veikia tam tik
ra vienetą, kurioje priklauso 
visokių tautų darbininkų.

Mano nuomone, šitie klausi
mai turėtų būti apdiskusuoti 
frakcijų susirinkimuose, besi
rengiant prie nacionalio frak
cijos suvažiavimo. Reikia tuos 
.klausimus kelti spaudoj. Reikia 
patiems persitikrinti ir kitus 
įtikinti, kad partijiečių suva
žiavimai yra be galo didelės 
svarbos. Juose mes nustatom 
gaires, kaip veiksime ateityj, 
kad pritaikyti partijos liniją j Partijos kampanijos organiza- 
kasdieniniame savo veikime, 
lietuvių masinėse organizacijo
se.

ir 
daugiau straipsnelių, 
gražu nepakankamai.

susirinkimuose vei-

Centro Biuro ir Sub-Biuro, 
Raportai

Svarbiausius raportus suva
žiavime išdavė Centro Biuro 
sekretorius drg. A. Bimba ir 
Sub-Biuro sekretorius drg. F. 
Abek. Abu raportai, būtų ga
lima sakyti, buvo geri, jeigu 
mes žiūrėtume į šį suvažiavimą 
kaipo į “dar vienas suvažiavi
mas.” Bet kad raportai nebuvo 
apdirbti, kad suvažiavę parti- 
jiečiai negavo to visko, ko rei
kia mums pilnai įvertinimui 
partijos rolės kalbiniame darbe, 
tai faktas, prieš kurį negalima 
užsimerkti.

Neleistina tokiuose suvažiavi
muose ištęsti raportus net tris 
valandas su virš, ypatingai, 
kuomet jie neaptašyti, o tik iš
duodami žodžiu iš kai kurių pa
sižymėjimų. Pasiaiškinimas, kad

Darbas Masinėse Organi- I keltas klausimas, kodėl tos or-
zacijose

Labai būčiau linksmas ir, 
mano nuomone, atneštų naudos 
visiem, jeigu šiuom klausimu ir 
daugiau draugų partijiečių pa- 
diskusuotu mūsų spaudoj. Ypa
tingai reikėtų šį klausimą, tai 
yra partijiečių veikimas masi
nėse organizacijose, nušviesti 
tinkamoj šviesoj pirma mūsų 
frakcijos nacionalio suvažiavi
mo.

Ikišiol daugelis draugų ma
sines organizacijas supratom 
tik pačias artimąsias Komunis
tų Partijai organizacijas, kaip 
tai: Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo, Augšč. Prieglaudos Liet. 
Amerikoje, Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo kuopas; pro
gresyvius mūsų chorus ir kai- 
kurias lokalines pašelpines or
ganizacijas. Taigi ir partijiečių 
darbas tose organizacijose bu
vo .kitokis, negu būtų gali
ma pritaikyti organizacijose, 
kurių nariai stovi toli nuo' 
Partijos.

Net ir pačiose artimiausio
se organizacijose Partijos dar
bas kaip tai nebuvo atlieka
mas tinkamai. To priežastis 
buvo ir yra stoka masinėse 
organizacijose gerai suorgani
zuotų ir tinkamai veikiančių 
frakcijų. Delei aiškumo pa
duosiu keletą pavyzdžių iš vie
nos masinės organizacijos, ku
ri stovi gana arti Partijos ir 
kaip joje veikė mūsų taip va
dinama frakcija.

Visi tos organizacijos parti- 
jiečiai draugai priklausome 
vienoj Partijos kuopoj. Ga
vę iš Partijos pranešimą apie 
kokią būsimą kampaniją, ar 
tai būtų išrinkimas delegatų 
į kokią konferenciją, ar užgy- 
rimas ir rėmimas Partijos kan-

ganizacijos nariai neturėtų 
stoti į Komunistų Partiją? 
Tikėsite ar ne, per tris metus 
iš ten negavome nei vieno na
rio į Partiją!

Mano nuomone, tokiose ar
timose mūsų Partijai organi
zacijose ne tik Part, kampa
nijos neturėtų būt pervaromos 
mechaniškai, bet laikas nuo 
laiko pašvenčiama dalis susi
rinkimo 
agitacijai, 
Partiją, 
tinti, kad 
narių tik
Komunistų Partiją, kurie jau 
joje yra.

Valdyba didžiumoje suside
da iš partijiečių. Eiliniai na
riai lyg per kokią miglą jau
čia, kad kaip tai neaiškiai Ko
munistų Partija diriguoja vi
sus svarbiuosius žingsnius. 
Nors ir nepilnai suprasdami, 
nes niekados nėra viskas tin
kamai išaiškinta, jie nesiprie
šina mūsų vadovybei. Jeigu 
tinkamai' iškeltume Partijos 
vardą panašiose organizacijo
se, tai esu pilnai įsitikinęs, 
kad ten surastume geriausią ir 
lengviausiai prieinamą narių 
rekrutavimo į Partiją bazę.

šitokiose organizacijose ra
sime unijistų, plieno industri
jos darbininkų, mainierią, 
darbininkų ir darbininkių iš 
skerdyklų, audinyčių ir įvai
riausių industrijų. Kas gali 
sakyti, kad jie netinkami kan
didatai į Komunistų Partiją? 
Kur mes gausime geresnių ?

Apart to, jie jau artimi 
Partijos simpatikai. Jeigu dar 
jie nėra Partijos nariai, tai tik 
del to, kad mes jų nepakalbi- 
nom, nepaagitavom.

Tai tiek apie mūsų frakci
jų veikimą artimose Partijai

mui ir kitiems antraeiliams certlfl^atA’ 
lyties reiškiniams, bet tie 
skysčiai eina tiesiog į krau
jo apytaką ir jie nesusinai
kina su sėklos išsiliejimais.

N. Normanas, knygelėje 
“Nervingumas ir lytinis gy
venimas”, sako: Tarp tėvų 
ir vaikų turi būti pasitikė
jimo nuotaika. Vaikų lyti
nės žinios ne nuo gatvės tu
ri ateiti, nes gatvė juos “ap
švies” į sąužagius, nurodys 
jiems kelią pas prostitutes, 
užkrės juos Veneros ligomis.

Kaip gėlės, medžiai, gyvu
liai, paukščiai, taip ir žmo
nės veisiasi, platinasi. Vai
kams visuomet reikia tiesą 
sakyti, gauti jų pasitikėji
mą. O kad jie perdaug ne
paskęstų į lytinius galvoji
mus ir veikimus, reikia juos 
pratinti daug dirbti, neper
sivalgyti, nepersigerti, mie
goti tik kietoj lovoj, neauk
štus ir neperšiltus drabu
žius dėvėti: vengti judžių, 
kuriuose tik erotiniai jaus
mai tekeliami. Atsidavimas 
darbui ir sportui turi būti 
akstinamas. Fizinis pavar
gimas bus didžiausias poil
sio malonumas.

St. Jasilionis.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos | 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS— L'JetL
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.
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FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ve» 
tuvių, kitokių

512

grupių ir pavieniu. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to*

pageidauja^ 
Taipgi at-

kio dydžio, ko
kio
ma.
maliavoju l1 
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne. 

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 1

Į97 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

Iš dažų fabrikų pasklido 
gandai, kad didžiausias dažų 
fabrikas pasaulyj, United pcs- 
dye House, užsidarys, nes, 
girdi, biznis labai sumažėjo, 
tad kompanija daugelį išlai
dų e pasidaro ir tokiu būdu 
nriversta uždaryti fabriką. 
Bet tikrenybėj tai kas kita, 
nes šios kompanijos darbinin
kai šimtu nuošimčių organi
zuoti. Jie priklauso prie ko
vingos United Textile Work
ers Union. Kontraktas pasi
baigia rugsėjo mėnesį, tad 
kompanija pradėjo manevruo
ti, baidyti darbininkus. Tegul 
kompanija nemano, kad tais 
manevrais nubaidys darbinin
kus. Tie laikai jau praėjo.

Sužinota, kad ALDLD 84 kp. 
stovi gana gerai — nariais au
ga kaip ant mielių; turėjo 47 
narius, o gauta dar trys nau
ji. Labai gražu, kad nariai 
darbuojasi, kalbina naujus na-< 
rius. Visi vyrai ir moterys 
darban, kad kuopa išaugtų į 
milžinišką kuopą. Būkime 
draugiški, darbuokimės kar
tu, o pasekmės bus geros.

ALDLD 84 kp. turėjo drau
gišką išvažiavimą 3 d. gegu
žės ,pas draugus Stupurus. 
Kadangi to autinio, komisija 
darbavosi gerai, tai ir autin- 
gas buvo gražus visais atžvil
giais. Toj komisijoj buvo 
draugas F. Prapiestis, d. M. 
Padrezas ir d. M. Šimėnas.

Pavasarinis Muzikos “Festival” ir Šokiai
RENGIA AMERICAN MUSIC LEAGUE

Nedėlioj, 17 Dieną Gegužes (May), 1936 
YORKVILLE CASINO

210 E. 86th St., New York City
Programa prasidės 3 vai. po pietų, šokiai—8 vai. vakare.

PROGRAMOJE DALYVAUS:
Arbeiter Saengerchor, Daily Worker Chorus, Downtown Music 

School, Finnish Workers Chorus, Freiheit Gesangs Farein, Freiheit 
Mandolin Orchestra, Fur Workers Band, Fur Workers Chorus, Ger
man Workers Club (Bronx), Italian Workers Chorus, LW.O. Band, 
I.W.O. Symphony Orchestra, Lithuanian Aido Chorus, New Singers, 
Ukrainian Workers Chorus.

Įžanga iš anksto perkant 40c.; prie durų 49c.
Tikietus galima gauti sekamose vietose:

New Theatre 156 W. 44th St., New Theatre League 55 W. 45,. 
Columbia U. Bookshop Broadway at 116, Workers and Peoples Book
shops. Ir pas Aido Choro narius.
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Ko Smetona Neleido Dr. Šliupui

KONFISKUOTA DAKTARO 
ŠLIUPO KALBA

Per adv. Bagočių “Keleiviui” 
buvo prisiųsta D-ro Šliupo kal
ba, kurią jis buvo pagaminęs 
kariuomenės Šventei, bet ku
rios jam neleido pasakyti 
cėnzūra konfiskavo.—‘Bed.

KUR LINK EINAME?

Ar Ne Klystžvakės Mums 
»» Šviečia?

ir

išNekartą esmi girdėjęs 
’tautininkų burnos, kad sveikos 
’ir teisingos jų darbų kritikos 
jie trokštą ir nesibiją. Tad 
aš, kaipo ne partijų, o Lietu- 
Vos žmogus, ir ryžausi šiuo 
rimtais atsitikimais nėščių lai
kotarpiu nurodyti, kad, mano 
tnatymu, mes# einame kreivu 
ir klaidingu keliu ir kad todėl 
mes galime netekti savo bran
gios nepriklausomybės. Jei 
kfitika taps priimta su gera 
širdžia, tai reikš, kad tautinin
kai tnyli teisybę, nors ir kar
sią, i akis pasakytą, o kitaip 
'—tai turėsiu pagrindą manyti, 
kad po tautos gerovės kauke 
pas juos slepiasi savinaudu- 
mas ir veidmainystė.

Kad ryškiau paaiškėtų da
bartinės pastangos, reik i a 
žvilgterėti į praeitų gadynių 
obalšitis bei įvykius, (čia išlei
džiame keletą chronologijos 
'datų, kurios mažai turi ben
dra su dabartine Lietuvos pa
dėtim.—Red.)

; 1926 m. 17 gruodžio armija 
įvykina perversmą ir pastato 
pi A. Smetoną prezidentu. 
Konstitucija suspenduota, nuo
latinis karės stovis. Mussoli- 

’ Kis ėmė griežti savotišką smui
ką (muziką) Lietuvoje, ir pa
sklido dbklšiai: šalin demokra
tija! tegyvuoja (autoritarinė 
Valdžia arba fašizmu pasiva
dinusi) oligarchija! Tautos va
das viską sugalvos ir sutvar
kys. Reikia tik drausmingu
mo, susiklausymo, darbingumo 
ir vieningumo!

Iš pradžių oligarchijos na
rys, šalia p. Smetonos, prof. 
Voldemaras. Neįvykus Pajau
jo pučui, o vėliau Plečkaičio 
užsimojimui, tapo įkurtas Ge
ležinis Vilkas. Susidarius pa
sikėsinimui ant Voldemaro gy
vybės (sušaudytas stud. Vosy
lius), nepoilgam įkliuvo pats 
Voldemaras (1929). Oligar
chų sąstatas pasikeitė (Smeto
na, Mironas, kurio įtaka pažy
mima vadinimu “Rišelje” ir 
Ko.), vieningumas varomas ne 
demokratiniu ir ne ethiniu bū
du: persuazija, įtikinimu, kad 
politinio susiklausymo reikia, 
bet smurtu ir mokytojų bei | 
Valdininkų terorizavimu bei 
vaikymu iš vietų. . . Politika— 
materialiai reikalai — oligar-

Pasakyti
grindų, ir todėl nėra vykina
ma. Nėra pasitenkinimo net 
kariuomenės vaduose, kaip 
liudija atsitikimai su gen. Ple
chavičiumi, pulk. Petraičiu,; 
gen. Skuču ir gen. Gerulaičiu, 
o ypačiai akylandųs atsitiki
mai su pulk. Bačkumi (pasi
žymėjusiu perversme p. Sme
tonos naudai), su pulk. Nava
ku, ir vyr. štabo viršininku 
Kubiliumi (1934 m.) : juk jų 
net sukilimas buvo organizuo
jamas !

Dr. J. Šliupas

chų verčiami lyg į religiją, I 
^*Zktfr viešpatauja pranašo: ipse 

difcit. Oligarchai savo valią 
vykina per apskrities viršinin-| 
kus, dažnai 
^gubernatorius“, kurie, kaip 
klusnus oligarchijos įrankiai, 
“globoja“ draugijas, bibliote
kas, spaudą, susirinkimus ir 

K tt. Netautininkams— opozici
jai pasunkėjo gyvenimas: ne
pirksi vado paveikslo ar kny-

;A gų, nelankysi jaunalietuvių šo- 
kitj vakarų, nenupirksi jų lio- 
terijos bilieto, neprisidėsi Va
dui pirkti dvaro, nedėsi minis- 
tetio pirmininko atvaizdo di
desnio už kitų atvaizdus — bū-'
si įskųstas kaipo neklaužada ir 

ta

F B- f *jįį 
f. $

va^stybei nusidėjęs... Valsty
bės .saugumo policija sekioja, 
ar neišgirs kokį Žodeli, nepa
tinkamu kokiai nors vyresny
bei ar organizacijai; dabar to
kių šnipų itin daug valstybės 
tarnyboje...

Vado globa konstitucinėje 
valstybėje nebūtų pro šalį. 
Bet ir pakeistoji Lietuvos kon- 
sit^acija neturi teisingumo pū

Išėjus naujam spaudos įsta
tymui, sako, laikraščiams ne
būsią cenzūros, o tik apskri
ties viršininko priežiūra, kuris 
gali spausdinį dar iš spaustu
vės neišėjusį konfiskuoti. Nuo 
redaktorių reikalaujama aug- 
stojo mokslo, bet jis paveda
mas globon dažnai mažamoks
lio prižiūrovo! Baudų numa
toma nesigailėti kaip spaustu
vės vedėjui, taip ir laikraščio 
redaktoriui pamankštinti. Įsta
tymą skaitant man plaukai pa
sišiaušė iš nusiminimo, nes ki
lo drovi mintis, ar kam nors 
nereikės naujus knygnešių bū
rius organizuoti Lietuvos pa
sieniuose . . . t

Buvo jaunalietuvių suvažia
vimas pradžioje lapkričio ihė-i 
nėšio. Tai žmonės dar nesu-' 
augę ir nepilnamečiai; bet jų; 
rezoliucijos despotiškos. Jau-; 
nalietuviai kėsinasi užmauti; 
apynasrį šalies gyventojams.’ 
Atseit, viščiukai mokins vištą 
gyventi sulig jų užmačia! Ir 
dar ketinama jaunalietuvius 
apginkluoti šautuvais! Jauni
kliams taip belošiant, seniams; 
mažai vietos besimato Lietu-j 
voje: juk jaunikliai imasi ži-i 
lagalviūs pažaboti ir elgesio 
mokinti... Argi nesubrendė
liams šalis tvarkyti? Ar ne
gana turėjome pamokų iš Ge
ležinio Vilko, iš ateitininkų? 
Kasžin prie kokio galo prieis 
mūsų tėvynė ?

Ir nedyvai, kad nauji Šukiai 
sklinda: Per daug turime mo
kytų žmonių ! Per maža re
ligiškumo! (Povilaitis). Dis- 
sidentai (laisvos minties žmo
nės)—“defektyviai”, vos tole- 

mažamokslius ruojami Lietuvoje; jiems ne
reikia civilinės metrikacijos! 
Pressa—tai “kramolnikai”, o 
liaudis—ne galvojimui, o tik 
eksporto didinimui... ir var
žytinėmis. i

Ar stebėtina, kad šalyje nė-i 
ra etikos (nors turime 715 ka-į 
talikų bažnyčių!), kad plėši- 
mai, žmogžudystės, vogimai 
(net aukštose vietose!) pripil
do kalėjimus įnamiais (kūrių 
pav. Norvegijoje pasigenda!); 
kad nekodifikuojame vienih- 
gų šaliai įstatymų, kad nesu
gebame atlietuvinti Klaipėdos 
kraštą, kad Kavucikui leidžia
me Organizuoti jaunimą Įkūri
mui klerikalinės valdžios?!

“Aušra“ ir “Varpas“ auklė
jo tautą į laisvę, ne į despotiz
mo pančius. Tad ir dabar rei
kia nuosaktfmol Mes juk evo
liucijos žmonės, nepritariartte 
smurtui, trokštame pažangos

kryptimi; gana praeityje ra
gavome despotizmo smūgių, ir 
nebenorime nepriklausomybės 
dingimo. Visą tautą reikia 
įsąmoninti, kad mylėtų laisvę 
ir tvarką ir teisėtumą, ir čion, 
tegul pasireiškia mūsų vienin
gumas! Kokia bus išmintis,, 
jei vieningumu atsieksime ti- 
raniją ir despotizmą, ir ne
klaužadas susodinsime kalėji-i 
man ar gillotinuosime ?

Lietuva dabar vis daugiau, 
ir daugiau artėja carų Rusi-i 
jai, kur reikėjo garbinti auto
kratinę valdžią, kur cerkve 
buvo palaikoma viešpataujan
čiųjų bažnyčia, ir kur žmonių: 
iniciatyva buvo smerkiama bei' 
varžoma (presą, draugijos, su
sirinkimai). Tokia Rusija juk: 
negarbingai žlugo.

Ateitis berods tamsoka.' 
Šiaip ar taip, mūsų ainiai tars 
savo teisingą žodį apie mūsų 
nesugebėjimą žmoniškai tvar
kytis namie, kaltins vadus del 
liaudies nustūmimo į užpakalį, 
nes juk tik liaudyje, šviesoje, 
ir sveikatoje, ir armijoje, ge-i 
rai išlavintoje ir apginkluoto-- 
je, gludi tautos galybė.

Lietuva dabar atrodo lyg 
ans supančiotas žirgelis, kurį, 
norima šuoliais pirmyn varyti 
nei nežinant jam kur link. Ar 
toli nueisime be experimen- 
tuodami be tautos atstovybės 
ir demokratijos? Be žmoniš
kos ir vykinamos konstituci
jos, teisingumu paremtos ir 
nustatančios tvarką šalyje, 
kaip teišės taip ir pareigos pi
liečių ?

Ndnusivilkime! Pasimokyki
me. Mussolinis sukliuvo kal
nuose, Lenkija keičia Pilsuds
kio nevykusią (pro vokišką) 
kryptį, Hitleris prilips liepto 
galą privedęs Vokietiją prie | 
maisto trūkumo ir prie impe
rialistinio despotizmo! Ne te
roras, bet etika visam pama
tas, kuris apsaugoja nuo vidu- 

. jinių sukrėtimų.
Lapkričio 4 d. esmi rašęs p. 

Prežidehtui 'merhorahdūthą ir 
ten smulkiai išdėsčiau, kaip 

I blogybes dabartinio gyvenimo, 
taip ir sumečiau, kokie yra 

■ trūkumai mūsų valstybės me
chanizme dabartiniū tnetu. 
Trumpai suglaudęs, pasiūliau 
tokią programą;

1. Reikia liaudies ir miestie
čių atstovybės—seimo. Nėra 
kam gyventojai išdrįstų nusi
skųsti, kada jaučiasi skriau
džiami. Jaunoje valstybėje, 
kur gyventojai nėra įgudę sa
ve valdyti, gal būt seimas 
rinkti iš politiškų partijų nė
ra praktiška, nes partijos**ne- 
perstato visų savo narių inte
resų ; tad galima mėginti sei
mas rinkti iš profesinių orga
nizacijų : gydytojų, advokatų, 
inžinierių bei technikų, moky
tojų, verslininkų, prekybinin
kų bei amatininkų, ūkininkų 
ratelių, ir darbo organizacijų. 
Seimo narių skaičius—40; šei
mininkas bent 30 metų am
žiaus ir išėjęs bent vidurinės 
mokyklos mokslą. Dalį jų 
(15) skiria Valdžia, o 25 na
rius renka gyventojai slaptu 
balsavimu, ne sąrašais, bet 
atskirai kiekvieną savo apy
gardoje. Seimo funkcija—įsta
tymus leisti ir biudžetą nusta
tyti.

Valstybės Taryba arba Se
natas iš 30 narių, kiekvienas 
bent 40 metų amžiaus ir išėjęs 
aukštąjį mokslą. Valdžia ski
ria iš jų 10 narių. Funkcija: 
persijoti seimo nustatytus įsta
tymus, biudžetą kontroliuoti, 
sutartis su kitomis valstybė-! 
mis ratifikuoti, revizijas dary
ti viešose įstaigose ir tt. Se
natas prižiūri veiksmus vyk
dančiosios valdžios.

Šalis renka šeimininką-vadą, 
prezidentą, kuris pasiskiria 
bendradarbius, m i n i s t erius, 
jam atsakomingus. Tai vyk-.

domoji valdžia. Prezidentui 
priklauso teisė vetavimo ir pa
sigailėjimo.

II. Konstitucija tobulintina. 
Ji privalo būti valstybės tik
ruoju pagrindu, ir nustato pi
liečių teises: sąžines, tikybos, 
žodžio ir spaudos susirinkimų 
bei draugijų laisvę. Kaip spau
da, taip ir visi piliečiai teis
mui atsakomingi už šmeižtus, 
nemoralumą ir kriminalumų 
skelbimą. Visi piliečiai lygus 
prieš įstatymus. Tik nuopel
nai šalies laisvei bei gerovei 
teduoda pagarbą bei pirmeny
bę. Pagrindinės pareigos: do
rovingumas, d a r b i n g urnas, 
tvarkingumas, susiklausymas, 
ir bendradarbiavimas. Civili
nė metrikacija įvesdinama 
sulig Suvienytų Valstijų pa
vyzdžiu.

III. Bažnyčia atsiriama nuo 
valstybės. Konkordatas atšau
kiamas. Kunigijai neteikiama 
jokių privilegijų, jie tik savo 
krašto piliečiai (be exterito- 
rialumo). Bažnyčios išlaiko
mos tų, kurie kunigų patarna
vimo reikalingi. Kunigams už 
patarnavimą ir apeigas moka
mas atlyginimas įstatymais nu
statytas. Svetimi vienuoliai bei 
vienuolės tuojau iš šalies paša
linami. Visos tikybos kaip ir 
netikyba lygiai pripažįstamos. 
Religijos mokymas atliekamas 
bažnyčiose sulig jų kanonais.

IV. Mokykla (kaip Ameri
koje) neutrali religijoms, o 
etikos mokymas visiems pri
valomas. Svarba dedama gam
tos mokslams (fizika, chemija, 
biologija), sociologijai, mate
matikai ir hygienai (eugeni

ka). Mokykla skiriama mok
slinimui ir gyvenimui žemėje: 
todėl gimnazijos, realinės, 
amatų bei ūkio mokyklos, mu
zika, paišyba, bei chorai; gim
nastika.

V. Amnestija politiniams 
nelaisviams (jei nedirbo sveti
mos valstybės naudai).

Tokios reformos sukels pa
garbą Lietuvai visų krašto gy
ventojų, taip pat ir užsienių. 
Lietuva taps nenugalima savo 
pasišventimu, darbštumu, švie
sumu, ir pasitikėjimu šviesios 
ateities. Pasireikš gyventojų 
iniciatyva, kas išeis į sveikatą 
visai šaliai. Nebus pavojaus 
išsisukti iš internacionalių su
gyvenimo vėžų; nes juk nori
me Vakarų paramos svetimai 
kokiai valstybei mus puolant, 
čionai prisiminkime aiškius 
persergėjimus ir paakinimus 
anglo Wedgewoodo ir francū- 
zo Pauliaus Bastide’s pavojų 
valandoj.

Sapienti sat. . .
Dr. J. Šliupas, i

10. XIL 1935.
Palanga.

kurie labai gražiai sugyvena 
su kaimynais ir Lawrence gy
ventojais.

Lawrence, Mass.
Gegužės 9-tą dieną, šeštadie

nį, Maple Parke įvyko puikus 
parengimas paminėjimui drau
gų Lenčauskų sidabrinio ju- 
bilėjaus. Duodu kreditą J. 
Rudžiui su moteria, S. Lapins
kui su moteria ir Ig. Čuladai 
su moteria už pasidarbavimą 
surengime tokio pokilio. Su
sirinko gražus būrelis draugų 
pagerbti draugus Lenčauskus,

Aštuntą valandą vakare jau 
visi buvo susirinkę ir pasiro
dė draugai Lenčauskai. Visi 
susirinkusieji pradėjo ploti 
delnais. Draugas J. Kuodis 
(vietinis) paaiškino, del ko ši 
parė surengta. Paaiškėjo, kad 
draugai Lenčauskai apleidžia 
savo kaimynus ir važiuoja gy
vent kiton vieton—Bay State 
Rd., Methuen, Mass.

Bešnekučiuojant ir besi
linksminant, draugas L. Gross 
sumanė, kad būtų gerai atsi
kreipti pas publiką aukų Lie
tuvos politiniams kaliniams. 
Drg. J. Kuodis, kaipo pirmi
ninkas, perstatė visą dalyką 
ir pakvietė draugus L. Pen- 
kauską ir L. Gross parinkti 
tam tikslui aukų, šie drau
gai aukojo po $1: F. Len- 
čauskienė, P. Tamošauskai; 
po 50c: P. Baumila, J. F. 
Stravinskas; po 25c: B. čula- 
da, J. šleivis, S. Penkauskas, 
M. Čulada, A. Alėksonis, P. 
Lipševičius, K. Kalpokas, F. 
Piane, T. šimkūnienė, V. !Zul- 
zienė, D. Stravinskienė, O. Bu
tėnienė, R. čulada, A. Butė
nienė, R. čulada, A. Butėnas, 
J. Perednienė, K. Katinas, J. 
Rudis, Ig. čulada, J. Kuodis, 
L. Gross, V. Kralikauskas; 
J. Pečiulka—24c; V. Mažuta- 
vičius—21c; A. Večkys—15c; 
A. Byla—10c; viso aukų su
rinkta $9.50. L. K. Biuras ta
ria širdingai ačiū visiems au
kotojams, vardan Lietuvos poli
tinių kalinių.

Mes taipgi linkim draugam

Lenčauskam sulaukti dar 25 
metų ir dalyvauti su mumis 
ir skaityti “Laisvę,’* kaip da
bar skaito.

L. K. Biuras.

Naudokitės tik iki 30 d. gegužės 
šių metų, parsiduos NATURAL-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.

——i ■ iitm—— 

JUOZAS GEGŽNAS 
PUIKI RESTAURACIJA 

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINES, alus ir 

kitokį gėrimai 
Patogus Užėjimas Grupėms 

412 Susquehanna A v.
Philadelphia, Pa.

—■ ■ —

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

mu Over Globė Shoes

■ .. > ' 1 1 =

Ji Atsiekė Augštą Laipsnį 
Amerikos čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite
Vaizbaženklj

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

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

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

kaip pirštine ant rankos.

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

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

I*

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

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
■,:r ■- - . '■ ...V ...........................    . ................. .. —..... .................................  .... V
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ĮVAIRUMAI
Baliūninis Orlaivis Kaipo 
Karo Pabūklas

Ar tiktų naujam karui 
dideli baliūniniai orlaiviai, 
panašūs kaip “Hinden
burg”, kuris šiomis dieno
mis atgal iš Amerikos iš
lėkė Vokietijon? — klausia 
tūli kapitalistų laikraščių 
rašytojai; ir dauguma atsa
ko, kad tie oro milžinai te
turi menkų vertę kaip karo 
pabūklai. Su tokiu orlaiviu 
lengvai apsidirbtų greitas 
karinis lėktuvas. Tų parodė 
jau pereitas karas. Tada 
Vokietijos Zeppelinai veikė 
tik iki 1916 metų. Paskui 
juos išpyškino sųjunginin
kų lėktuvai.

“Hindenburg” lėšuoja 
$5,000,000 ar daugiau. Už 
tuos pinigus galima būtų 
pastatyti 50 bei 60 lėktuvų, 
— skaitliuoja šalininkai 
taupiausio ir “moksliškiau
sio” Amerikos ginklavimo.

“Hindenburg” gali per 
valandų nulėkti tik apie 90 
mylių; o toks lėktuvas leng
vai padaro po 225 mylias į 
valandų. Jis gali žerti kul- 
kasvaidžių ugnim į Zeppeli- 
nų iš visų pusių ir iš vir
šaus. Pataikius viena jo 
kulka gali paleist Zeppelino 
“vidurius” bei padegt van- 
denylio (hydrogeno) dujas, 
kurių pripumpuotas, pav., 
toks “Hindenburg.”

Helium dujos, tiesa, ne- 
eksploduoja, bet jos kur kas 
brangesnės ir sunkesnės; 
todėl su heliumo dujomis 
Zeppelinas mažiau tepake- 
lia. Bet lėktuvas gali ūmai 
prakiurint ir heliumo mai
šų ir paleist iš jo dujas.

Pagaliaus, ir nusileidi
mas Zeppelinui yra sunkus 
—reikia kokio šimto vyrų, 
kad jį saugiai nutupdytų 
žemyn, ir tai pritaikytoj 
vietoj.

Vokietija kol kas sugebė
jo pastatyti geriausius di
džiuosius baliūninius orlai
vius. Amerikai jų statyba 
ypač blogai vyko. Trys 
Amerikoj pabudavoti didie
ji Zeppelinai: “Shenando
ah”, ”Akron” ir “Macon” 
greit sukiužo ir sudužo. Pa
našiai yra atsitikę ir Itali
joj ir Anglijoj statytiems 
Zeppelinams.

Sovietų Sųjunga, tačiaus, 
neatsisako nuo baliūninių 
orlaivių statybos. Bet ji sta
tysianti juos ne tokius dide
lius, o saugesnius, daugiau
sia taikomus kelionėms, 
moksliniams tyrinėjimams 
ir greitiems reikalingesnių 
daiktų persiuntimams.

Švara Esanti Svarbiausias 
Daiktas Danty Sveikatai

būtent: kaulų sųnarių ge
dimas, reumatizmas, šir
dies plėvių įdegimas, perdi- 
delis thyroidinės liaukos 
veikimas ir kt.

Dantų specialistų daugu
ma, be abejo, laikosi “50- 
50,” kas liečia švaros ir 
maisto, tai yra, kad abudu 
dalykai reikalingi dantų 
sveikatai.

Žmones Reikalauja “Sunkių” 
Knygų Krizio Laikais

Krizio laikai verčia žmo
nes rimčiau protauti. To
dėl dabar kur kas daugiau 
žmonių visuose knygynuose 
reikalauja politinių, ekono
minių ir gamtamokslinių 
knygų, negu pirmiaus, ge
resniais laikais.

Didokas nuošimtis, atėję 
į knygynų, klausia raštų 
apie Sovietus, komunizmų, 
Prancūzų Revoliucijų ir tt.

Padidėjo reikalavimas 
vadinamų “sunkių knygų”, 
kaip pasirodo iš raportų, 
kurie buvo išduoti Ameri
kos Knygynų Veikėjų suva
žiavime Richmonde, Virgi
nijoj, gegužės 12 d.

J. C.

Gydymas nuo Perdidelės 
Baimės Šalčio ir Karščio

Yra žmonių, kuriuos la
bai vargina bet kokia oro 
atmaina šaltyn ar šiltyn. 
Pasitaiko net tokių, kad vi
duriais apserga vien nuo 
pašnekėjimo š a 11 e sniame 
ore. Del, rodos, nedidelių 
oro atmainų pas tūlus išsi
vysto dusulys, galvos gėli
mai, net širdies ligos.

Neretai pasitaiko, jog at
šalęs besimaudydamas pas
kui žmogus serga nuo bent 
kiek šaltesnio oro. Yra ir 
tokių, jog kai sykį perdaug 
įkaito, paskui nepakenčia 
jokio šiltesnio oro ir ser
ga nuo jo.

Apie tokį nepaprastų ne
kuriu žmonių jautrumų pa
darė ilgų pranešimų Dr. 
Wm. W. Duke suvažiavime 
Amerikos Gydytojų Drau
gijos geg. 10 d., Kansas Ci
ty.

Jeigu žmogus nepapras
tai bijo šaltesnio oro, tai 
Dr. Duke gydo jį tuom, kad 
laipsniškai jį įšaldo, iki jis 
jau pradeda sirgti nuo šal
čio. Paskui tuoj vėl pakelia 
žmogaus kūno temperatū
rų išmirkšdamas adrenali
no į jo kraujų bei kitais tin
kamais atšildymais.

Šilumos baimę jis gydo, 
laipsniškai p r įpratindamas 
ligonio kūnų prie didesnės 
šilumos.

K.

kaip suauga čiepas su me
deliu, į kurį jis čiepijamas.

Dabar profesoriaus Dove 
bulius yra jau pustrečių 
metų ir turi vienų storų di
džiulį ragų virš kaktos vi
durio. Imtynėse su kitais 
buliais jis patyrė, kad jo 
vienas drūtas ragas viduryj 
kaktos yra geresnis gink
las, negu kitų bulių du ra
gai iš šonų. Juomi jis įvei
kia stambesnius ir, mato
mai, stipresnius už jį bulius. 
Todėl tarp kitų bulių šis 
vienragis tuoj aus ir vaikš
čioja kaip “vadas.”

J. C. K.

Worcester, Mass.
IŠ PRAKALBŲ

Prakalbos atsibuvo gegužes 
6 d., Mechanic Svetainėj. 
Prakalbos buvo užvardytos 
“Prieš Karų ir Fašizmų.” 
žmonių atsilankė virš 9 šimtų. 
Publika sudarė daugiausiai 
tikintieji. Kalbėtojais buvo 
žydų rabinas, du protestcnų 
kunigai ir du daktarai. Kal
bėtojai aštriai smerkė karų ir 
fašizmų ir tas šalis, kurios 
bando išprovokuot karų. Pu
blika kalbėtojų kalbomis bu
vo užganėdinta ir kalbėtojus 
sveikino dideliais aplodismen
tais, pasmerkiant karų ir fa
šizmų.

Kalbėtojai priminė, kad 
darbininkai, kurie daugiausia 
susipratę, dėtų visas pastan
gas, kad Jungtines Valstijas 
sulaikyt nuo karo, kada Euro
pa užsiliepsnos. Tik darbi
ninkų veikimu bus galima sa
vo sūnus ir dukteris, brolius 
ir seseris išgelbėt nuo mirties, 
kitaip ne. Fašizmas ir kapi
talistai geidžia žmonių kraujo 
ir sau turtų. Taigi, Jungtinės 
Valstijos gali būt sulaikytos 
nuo karo tik bendru frontu.

Kalbėtojai aiškino, kad ka
rus ruošia ne del demokrati
jos, kaip per pereita karų bu
vo skelbta—“Stokit į kariuo
menę ir kariaukit už demo
kratijų.” Karus ruošia už
griebimui turtų ir tuo pat sy
kiu del pavergimo darbininkų 
klasės.

Kalbėtojai aiškiai nurodė, 
kad nėra reikalo jokiem ka
ram. Pasaulyj dar gali išsi- 
maitint ir gerai gyvent 2 bilio- 
nai žmonių. Yra užtenkamai 
visko, bet tas viskas turi būt 
paliuosuota iš kapitalistų ran
kų. Bet tatai galima atsiekt 
tik su bendro fronto pagelba.

Jungtinių Valstijų valdžia 
išleidžia 3 bilionus dolerių tik 
prisiruošimui prie karo ir 1 bi- 
lionų del naujų karinių išradi
mų kas metai.

Jie priminė, kad Worceste- 
rio visuomenė labai atsilikus 
su bendru frontu. Jau trijuose 
šimtuose miestų Jungtinėse 
Valstijose sudaryta stiprus 
bendras frontas, kuris yra 
įrankiu atmušimui fašizmo in 
užkirtimui kelio militarizmui.

A. S.

sutiko panaikinti savo vardų 
ir priimti Aido vardų. Bet jie 
pageidavo, kad suvienytų cho
rų mokytų J. Karsokienė.

Aidiečiai pravedė tarimų 
už visai naujų mokytojų neva 
bešališkumo deliai. Jaunuolis 
Sūkackutis pastoja nauju mo- 
kytojum. Jis yra gabūs ir 
mandagus, bet jis, visgi tik 
mokinys muzikoje. Nors jis 
būtų ir gabiausias, bet dar 
jaunas tokį chorų mokyti. Čia 
reikia daugiau patyrimo mu
zikoje.

Kaslink drg. Karsokienės, 
tai ji labai sugabi muzikoje ir 
gerai pažįsta abidvi kalbas.

Be to, Karsokai, per visų 
nesutikimų laikų, buvo neut
ralūs. Karsokas visuomet lai
kėsi pozicijos. Taigi, iš tos pu
sės negali būti jokių kliūčių. 
Man rodosi, kad ypač šiuo 
momentu chorų turėtų vado
vauti drg. Karsokienė, o tik 
vėliau galima būtų padaryti 
pakeitimų. Prie d. Karsokie
nės suvienytam chore galėtų 
išsivystyti harmonija.

Vykindami vienybę, apsiei
kime be netikslumų.

D. G. Jusius.

piknikas bus didesnis kaip bi
le kada yra buvęs, nes iš 
abiejų pusių įlankos suvažiuos 
lietuviai.

Daugiau naujienybių lietu
vių tarpe mažai, apart to, kad 
nesenai apsivedė drg. Rakaus
kienė su W. Gegute. Drg. Ra
kauskienė visuomet aukojo sa
vo daržų piknikam ir mūsų 
kuopos iš to pelnė. Taip ir šį 
sykį d. Gegučiai taipgi veltui 
suteikė daržų.

Gegužės 31 d. įvyks vestu
vės Augusto Jankausko, sū
naus J. ir K. Jankauskų, kurie 
yra mūsų geri darbuotojai.

Linkime abiem porom lai
mingo šeimyninio gyvenimo.

ALDLD 198 kp.
Korės p.

das ir jo žmona, Vilimaitis ir 
J. !Zinkus, už kų jiem kliubas 
turi būti dėkingas.

Gegužės 8 d. laikytas kliubo 
mitingas ir, be kitko, nutarta

prisidėti prie Amer. LietUr 
vių Kongreso, kuris įvyks CJdr 
velande. šie draugai išrinkti 
kandidatais į delegatus: j. 
Švedas ir J. Pultin.

Kliubo Koresp.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
x/ravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

Worcester, Mass.

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

....■"... ■ į,,,-....... io, ,„j ,į,..iūi.-■■ i —nrff

Oakland, Calif.
Oakland miestas yra dau

giausiai pramoniniu iš viso 
Pacifiko pakraščio. Nuo 1934 
m. generalio streiko didžiuma 
stambesnių pramonių tapo 
unijinėm. Ypatingai šieji me
tai atžymėta sparčiu unijų au>- 
gimu.

Per tris mėnesius šių metų 
mašinistų unija padidėjo 700 
narių, vežėjų 250 narių. Susi
tvėrė naujos, unijos metalo fa
brikėliuose ir sl^ųrdinyčiose iš 
virš 2,000 unijistų.

Dabar organizuojasi audi- 
nyčia, kurioj dirba virš 400 
darbininkų. Tai prasčiausiai 
apmokama dirbtuvė. Darbo 
valandos 8, betjl didžiuma iš
dirba 10 valandų už tų patį 
mokestį; nes saįo laiku valo 
mašinas, prirengia darbų ir tt. 
Suorganizuoti sunku, nes di
džiuma darbininkų ispanų, 
portugalų ir kitų ateivių, ku
riuos darbdaviai terorizuoja, 
kad išvarys ir išdeportuos. Au- 
dinyčios vežėjai įstojo į vežė
jų unijų. Daug jau susirašė 
į United Textile Workers Uni
jų ir manome už savaitės jau 
bus 100% unijinė.

Draugai nashviečiai, “Lais
vės” skaitytojai, ateikite pa
matyti operetę “Vestuvės Pu
šyne”, gegužės 23 d., nes visi 
“Laisvė s” prenumeratoriai.! 
gausit knygų “Mortos Vilkie-j 
nes Divorsas”. Knyga bus iš-j 
dalinta po lošimo. Taigi, bus 
proga pamatyti puikių opere
tę ir gaut puikia dovanų, ku
ria “Laisvė” apdovanoja vi
sus skaitytojus.

Taipgi ir Lowellio draugai 
būkite, nes turėsiu atvežęs ir 
jums, tai galėsite pasiimti.

“Laisvės” Agentas,
S. Penkauskas.

Rochester, N. Y.
KLIUBO ŽINIOS

L. D. ir Politiško Kliubo 
metinė vakariene atsibuvo 
šeštadienio vakare, gegužės 2. 
Turiu paminėti, kad ta vaka
rienė visais atžvilgiais buvo 
puiki ir pasekminga. Ypatin
gai dabartiniais laikais paren
gimų pasekmės priklauso nuo 
komisijų. Nedaug kas nori 
dirbti, draugijos bei visuome
nės labui — daug yra tingi
nių. Bet yra ir gana gerų 
žmonių. Nuo šio parengimo 
liko gerai ir pelno. Šie drau
gai prisidėjo padaryti šį pa
rengimų pavyzdingu: J. Šve-

Mūsų miesto ALDLD 198 
kp. ir San -Francisco ALDLD 
kuopa bendrai rengia piknikų 
d. Gegučių darže ant 105 
Avenue, ęakland. Bus 7 d. 
birželio. Manoma, kad šis

3---------- ------------------------- -——---------------------------- bi

Justinas Stankus j
Pristatytojas Ortleibs Alaus

Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms pa- u, 
rems bei pokiliams užsisakykite alaus per

JUSTINĄ STANKŲ :
2010 E. Sergeant St., Philadelphia, Pa. <7

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER
Stiprus ir priimnus gert aluSc '

O Stankaus patarnavimu būsite pilniausiai patenkinti. ■I'1
Taip pat Stankus pristato alų ir saliūnams, tad pir- Į 

kite iš savo žmogaus.
Tuojaus šaukite: Reg. 1501. •H

Darbavietės telefonas: Market 4728.
0-------------------------------------------------- ---------------------—

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
' Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
I Užtikrinu, kad mano patarnavi

mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

M a 1 t < <

Daugelis dentistų laikosi 
to supratimo, jog tinkamas 
maistas yra geriausias už
tikrinimas dantų sveikatai. 
Bet Columbijos Universite
to dentistikos profesorius 
Dr. M. A. Bridges su tuom 
nesutinka. Jis mano, kad 
teguliaris dantų valymas, 
ir burnos švarumo užlaiky
mas daugiau tarnauja dan
tims negu maisto parinki
mas. Šitokių nuomonę jis 
pasakė New Yorko Valsti
jos Dantų Gydytojų Drau
gijos suvažiavime New 
Yorke, gegužės 12 d.

Savo kalboj Dr. Bridges 
suminėjo eilę ligų, kurios 
dažnai paeina iš dantų 
sugedimo bei apleidimo,

Išvystė Vienragį Bulių
Biblijoj yra pasakojimų 

apie baisius žvėris “vienra
gius laukinius bulius,” ar
ba “unikornus.” Šiandieni
niai mokslininkai užgin
čija, kad tokie “tvariniai” 
kada nors buvo. Tačiaus 
Maine Universiteto profeso
rius W. Fr. Dove pats išvys
tė vienragį bulių.

Vos gimus veršiukui, jis 
tų pačių dienų suvedė jo ra
gučių daigus į vienų. Pirm 
suvedant juos krūvon, pro
fesorius praskuto žievę vie
no ir kito ragučio iš vidaus 
pusės, suglaudė juos zdaik- 
tan ir surišo. Taip ragučiai 
ir suaugo į vienų, panašiai

Tūli Netikslumai
Kad pilniausia įgyvendinti 

vienybę tarp pozicijos ir opo
zicijos, tai reikėtų vengti ne
tikslumų.

Po susivienijimo vietinių 
kuopų ALDLD ir LDD., buvo 
gražus “Laisvės” jūbilėjinis 
parengimas, su programa, ku
rių davė subendrintos dailės 
spėkos. Tas parengimas buvo 
šaunus ir nepaprastai sėkmin
gas.

Tačiaus, aprašymas, kaip 
susivienijo kuopos, buvo pras
tas.

Dabar eina apvienijimas 
chorų žvaiždės ir Aido. Fak- 
tinai susivienijimas jau atlik
tas, tik komplikuotas dalykas 
del mokytojo suvienytam cho
rui, žvaigždiečiai pilniausiai
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BAR and GRILL I
V: PALKAUSKAS 

gaspadoriųs j
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Aline
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. Mūšų patarna

vimu būsite patenkinti. 1

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 
KIRPIMAS 25c
SKUTIMAS J K (J

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamų vietų ir atsilankysite dažniau.

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorlus 

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

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti. 

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

HALL MOTORS, Inc.
346 Wat*reri- Avenue 
BROCKTON, MASS.

.... ..... ...

Prielankus Patarnavimas
1OO Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Mau;er Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford AVėnue 
Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. ¥.
Telefonas: EVėr green 7-1661

lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legaliŠkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
isitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y
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MOKSLAS IR TECHNIKA
Didžiausia Pasaulyje

•• Spaustuve
Sovietų Sąjunga turi di

liausią pasaulyje spaustu- 
vę, tai “Pravdos” spaustu
vė. Ji išbudavota už Mas
kvos miesto, prie Leningra-kvus miestu, piiu utmiigia- 
do plento. Joje spausdina
“Pravdą”, “Komsomolskaja 
Pravdą” ir kelis kitus laik

raščius. Kiekvieną dieną 
spaustuvė sunaudoja 15 va
gonų laikraštinio popiero.

Čia viskas įrengta moder
niškiausiai. Tarpe atskirų 
skyrių veikia konvejerai. 
Spausdinamosios mašinos į 
vieną valandą padaro 1,000,- 
000 (milioną) laikraščio 
kopijų po 8 puslapius.

Šeši prietaisai išlieja rai
džių puslapines formas. Ke
turiolika po 100 arklių mo
torų suka spaustuvės maši
ną. Nuo spaustuvės konve- 
jerų (diržų) laikraščius ne
ša į išsiuntinėjimo skyrių. 
Išsiuntinėjimo skyriuje ma
šinos užbaigia darbą. Čia 
jau gatavai stovi traukinių 
vagonai, j kuriuos specia
liai prietaisai sukrauna laik
raščius.

; Pirm kaip Sovietai, būda
vo jo šią spaustuvę, tai jų 
specialistai buvo Amerikoje, 
^Europoje, apžiūrinėjo visas 
moderniškiausias s p a ustu- 

;‘ves ir geriausius patyrimus 
panaudojo pagaminimui sa- 

_VO “Pravdos” spaustuvės.
Spaustuvės rūmai sky

rium nuo redakcijų rūmų. 
Sdvietų architektai ir inži
nieriai priėjo prie išvados, 
kad nepatogu yra įrengti 
tame pat name redaktęrįų 
kambariai, nes mašinų ūžė- 
sis ir garsai neleidžia sėk
mingai protiniai dirbti.

Atnaujina Senus Piešinius 
•L i ■Laikas naikina brangius 

garsių piešėjų tvarinius. Il
gai stovėję piešiniai naiki- 
nasi. Tūli iš jų ant tiek ap
sitraukia. kad visai negali- 
fna įžiūrėti, kas ten yra. 
TSovietų Sąjungos moksli- 
nihkai rimtai susidomėjo 
tuom, kaip išgelbėt Ticiano, 
Raffaellio. R e m b r a ndto, 
Rubenso ir kitu piešinius.
^Sovietų mokslininkai A. 

D. Korinas, V. A. Fedoro
vas. N. A. Kisliakovas ir 
kiti tiesiai atliko stebūklus. 
Jie išstudijavo keliu šimtų 
metu senumo piešinius, kaip 
jie buvo padaryti ir ėmėsi 

. Jiem 
pavyko sėkmingai jau apva-
darbo apvalyti juos. 
Pavyko cokmi n cm i iqi 

lyt daug piešinių, išgelbėt 
senovišką milionu dolerių 
vertės kultūrą. Jie apvalė 
piešinius caro “Petro I”, 

Persų, šacho,” “Fornari- 
noš” —I piešinį Raffaellio ir 
Gųno Romano, ir visą eilę

. Piešinius paprastai pada
ro 'ant audeklo, bet pirma 
ant s to drabužio uždeda 
‘rųoli”, paskui piešia paveik
slą ir ant io uždeda ploną 
eilę liako, kad piešinys ne- 
susinaikintų. Bet per ilgus 
metus piešiniai apsitraukia 
dulkėmis, suskyla ir prastai 
įmatomi.

Sovietų mokslini nkai 
daug piešinių atnauiino 
XJI ir XIII šimtmečio. Tan- 

, kiąi audeklas yra supuvęs, 
’ tat. kad išgelbėius piešinį, 

prisieina po siūlelį sena au
deklą išardyti ir patiesti 
nauja. Daugelis paveikslų 
jau buvo niekam verti, o 
dabar atrodo vėl, kaip nau
ji. Mokslininkai naudoio vi
sokius naujus išradimus,

■
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' rentgeninius spindulius, kad 
tik nesugadinus piešinius.

“Šventųjų” paveikslus ap
valydami tankiai nuima 
naujesnį paveikslą ir po 
juom atranda daug senesnį. 
Vietomis ant to paties au
deklo arba lentos randa net 
po dešimts piešinių vieną 
ant kito. Matyt, kad pir
mesni jau ant tiek buvo ne
įmatomi, kad ant jų piešė 
naujus. Sovietų mokslinin
kams pavyko atidengti pa
čius seniausius piešinius. 
Ant tūlų lentų atrastą pir
miau buvęs “šventas” kokis 
vyras, paskui “dievo moti
na,” vėliau ant jos vėl nu
pieštas kokis nors “šven
tas.”

Ypatingas dalykas, kad 
gelbėdami senus piešinius 
surado, kad senovės piešė
jai naudojo daug geresnius 
dažus, nes XIV ir XV šimt
metyje patys piešėjai darė
si juos. Jie surado ir užra
šus kaip tuos dažus padary
ti ir kada senoviniu būdu 
pagamino, tai jie pasirodė 
daug geresni už dabarti
nius. Ypatingai dažams pri
duoda gražumo ir tvirtumo 
apsausinus arba palaikius 
juos prieš saulės spindulius 
tam tikruose induose ir tam 
tikru metų laiku.

Taigi, kaip matote, gelbė
jimas senų piešinių suteikė 
daug naujo dabartinei pie- 
švbai ir kultūrai. Atnaujin
ti piešiniai laikomi Treteko- 
vo galerijoj ir žiūrovai ne
gali atsistebėti tų pačių pa
veikslų gražumu, kurie pir- 
miaus jau niekam buvo ne
tinkami.

Didžiausia Elektros Stotis
Jungtinės Valstijos "baigia 

budavoti didžiausią elektros 
gaminimo vandens stotį. Ji 
budavojama ant Colorado 
upės, taip vadinamam Colo
rado Grand Canyon. Tas 
Grand Canyon — tai pasau
lio stebuklas: 217 mvlių il
gio, vietomis 15 myliu plo
čio ir virš mvlios gylio lo
vys. Grand Canvon yra ne
toli kito 65 mvlių ilgio ir 
vietomis iki 3,500 Dedu gylio 
Marble Canyon griovio.

Colorado upė plaukia tar
pe galingų uolų. Inžinie
riai ir pasirinko Grand 
Canyon griovį. Black Canv
on vietoj. Arizonos valsti
joj, pastatyti milžinišką 
tvenkinį ir prie jo didžiau
sią pasaulyje vandens elek
tros gaminimo stotį.

Darbas pradėtas 1930 m. 
ir privalo būti baigtas šie
met. Šalies kongresas pa
skyrė $70,000.000 išbudavo- 
iimui užtvankos; $38.500,- 
000 išbūdavo iimui elektros 
stoties; $38,200,000 pravedi- 
mui kanalų ir $18.000,000 
kitiems darbams. Viso pa
skirta 165 milionai doleriu.

Šis Boulder Dam tvenki
nys yra 730 pėdų augščio, 
viršuje, 1.180 Dėdų ilgio, 
apačioje 650 nėdų storio, o 
viršuje 46 pėdos storio. Iš
būdavo iimui reikėjo 3,300,- 
000 kubiškų pėdų cemento 
ir 45,000,000 kubiškų pėdų 
atlikimui kitokių darbų. 
Kad cementas nesuskiltu, 
tai užtvanką būdavo jo iš iš- 
anksto jau padąrvtų ket
virtainių gabalų, 48 per 48 
pėdas dydžio.

Užtvanka sulaiko vande
ni, kuris tame klonyje pa
darys ežerą 115 myliu ilgio, 
40 myliu pločio, ties Virgin 
upe, ir 582 nėdas gylio. Vi
so tame milžiniškame ežere

bus apie 30,500,000 akrų 
plotas ant vandens pavir
šiaus.

Virš užtvankos bus plen
to kelias. Į elektros stotį 
vandenį iš šono prileis du 
požeminiai cemento tune
liai 55 pėdų pločio. Kiek 
nuošaliau dar hyra du toki 
cementiniai tuneliai, kuriais 
bus nuleidžiamas vandens 
perviršius iš ežero.

Elektros stotis turės 1,- 
800,000 arklių jėgą, arba 
veik du kartu ir pusę bus 
didesnė už Sovietų Sąjungos 
Dnieprostrojų. Stotis pabu- 
davota žemiau užtvankos, 
panaši į raidę “U.” Stotyje 
įrengta 15 milžiniškų turbi
nų po 115,000 arklių jėgų ir 
2 po 55,000. Taipgi dar yra 
dvi pagelbinės turbinos po 
3,500 arklių jėgos. Elektros i 
jėga bus varoma per milži-' 
niškos jėgos perlaidus į Los ■ 
Angeles ir kitus miestus.

Kaip didelis čia darbas, 
tą liudija vien tas, kad bu
vo pristatyta 15,500 vago
nų cemento, 600 vagonų 
tvirto plieno, 800 vagonų 
geležies, 820 vagonų plieni
nių balkių, 700 vagonų ma
šinų, 400—rynų, 2,900 vago
nų medžių ir 200 vagonų 
sprogstančios medžiagos. 
Bet prie darbo dirbo ne 
daugiau 3,500 žmonių.

Sovietų Sąjungos moksli
ninkai ima pamokas iš šio 
milžiniško Amerikos darbo 
ir jie rengiasi tokią pat sto
tį budavoti ant Sulak upės, 
Dagestane, ties Čirkeiska 
sąsmauga. Šios abi upės 
ir ^parinktos vietos vra la
bai panašios. Amerikos in
žinieriams tik tiek buvo 
lengviau, kad Black Cany
on sąsmaugoje yra kietos 
uolos, o Čirkeiska sąsmau
ga turi ir minkštos žemės 
ir todėl ten teks naudoti 
kiek kitokis būdas užtvan
kos būdavojime. D. M. š.

i karo. Mes nenorim, kad žmo
nės kentėtų. Mes norime tai
kos. Kviečiam visas moterų 
organizacijas, be skirtumo pa- 
žvalgų, maršuot prieš karą, 
už taiką.” Tai trumpai apkal
bėjus, nutarta, kad reikalin
ga darbininkėm moterim daly
vauti ten, kur yra proga dar
bininkėm kelti, balsą prieš ka
rą. Tuomi susirinkimas ir ,už
sibaigė. Susirinkusieji laukė 
atvykstant kalbėtojos, bet ne
sulaukus, pradėjo nerimauti. 
Komisija, kuri buvo apsiėmus 
surasti gydyto ją-kalbėtoją, 
paaiškino, kad daktaras Vit
kus tikrai prižadėjo atvykti 
ant devynių, bet nesulaukus 
iki dešimtos valandos, publi
ka pradėjo skirstytis. Del ko
kios priežasties kalbėtojas ne
atsilankė—neteko sužinoti.

A. M. B.

Lawrence, Mass
Lawrencio ir Methuen “Lai

sves” Skaitytojams

Katrie dar negavote knygos 
“Mortos Vilkienės Divorsas,” 
malonėkite ateiti ir pasiimti 
tą dovaną, kurią “Laisvė” 
duoda veltui visiems “Lais
vės” skaitytojams. Knygos 
randasi pas mane po antrašu 
—33 Chesnut St., ant antrų 
lubų.

Katrie draugai turit maši
nas, tai malonėkite atvažiuo
ti paimti, tai man nereikės 
taip bėgioti ir praleisti bran
gų laiką.

“Laisvės” Agentas,
S. Penkauskas.

SOUTH BOSTON, MASS.

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

6 šeimynų stuba ant West Third 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai išrendavota, rendu 
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, garinė šiluma, maudy
nės, ąžuoliniai fliorai, visi dideli 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai, 
baltos sinkos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,800. Lengvom išlygom.

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

Telefonuokite South Boston 9423, arba kreipkitės pas:

AT TC u i mt i Q 332 Broadway
♦ J* So. Boston, Mass.

Cleveland. Ohio
Corlett Apielinkeje

Geg. 8 d. įvyko A.L.D.L.D. 
57 krf. susirinkimas. Susirinki
mas buvo skaitlingas ir. pirmi
ninkaujant draugei E. Sklerie- 
nei, visi tvarkiai užsilaikė. 
Naujų nariu prisirašė 1. Susi
rinkimas buvo labai skubotas, 
kadangi po susirinkimo turėjo 
įvykti prakalbos sveikatos 
klausimu. Nors ir skubota, bet 
vis šis tas nutarta kaslink 
pagerinimo veikimo ir parė
mimo mūsų darbininkų spau
dos. šioj apielinkėj gyvuo
jant trim darbininkišku orga
nizacijų kuopom—ALDLD 57 ( 
kp., jaunuoliu LDS 222 kuopa 
ir moterų L.D.S. 1 kp., tai ta
po pakeltas klausimas, kad 
šioj kolonijoj gyvesniam ir 
smarkesniam veikimui būtų 
sušauktas visų trijų kuopų 
bendras susirinkimas išdirbi- 
mui plano, kad visos trys kuo
pos bendrom spėkom galėtų 
į metus parengti porą didelių 
parengimų su perstatymais 
veikalų. Tam darbui išrinkta 
komisija iš gabių darbuotojų, 
tai galima tikėtis, kad drau
gai dės pastangas tame darbe.

Skaitytas atsišaukimas pa
rėmimui darbininkiškų laik
raščių ir vienbalsiai nutarta 
paaukoti iš kuopos iždo $2.50 
centų dienraščio “Vilnies” su
stiprinimui ir pustrečio dolerio 
dienraščio “Laisvės” sidabri
nio jubilėjaus 25 metų sukak
tuvių. Skaitytas atsišaukimas, 
kviečiantis moteris dalyvauti; 
gegužės 10 d., motinų dienoje 
(mothers day). Obalsis skam
bėjo: “mes, motinos, nenorim

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti į šį kliubą. šio 
kliubo susirinkimai’įvyksta du kartu į menesį: 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 gegužes menesį, 
kas nedėldienį prie geros orkestros

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

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

Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 21 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. Zaleckas; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesutis; Nutarimij Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.

VA I S TA I
Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 

ir veikmę,
ANTI-PAINOL, išlaukinis vaistas nuo

įvairių skausmų ir Reumatizmo..........................$1.00
EC'ZOINT, gydanti mostis ....................................... 50c
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 ................................................. $1.00
TREJANKA, apetitui sužadinti....................  50c
VALERIJONO LAŠAI, nuo nervingumo

ir nemigęs . ..........................  25c

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

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

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

I

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

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

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

nančiai patarnaus.

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

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE.

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

Prašome jsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

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

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš 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 atva
žiavę j Brooklyną užeikit.

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

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y.
TEL. STAGG 2-41G4. PRAŠOME UŽEITI.

Rengkite UI MED DARI/I Kur “Laisvė’’ 
Piknikus ULmLll L Ani\L Rengia

Du didžiausi Piknikam Parkai Brooklyno 
Mieste. Iš visur privažiuojama tik už pen
kis centus fėro. 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.
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Užtikrint Pabaigą Wilmerding, Pa

RUMBONIŠKIS

Puslapis Septintas

nes nėra kam užimti svarbias kp. arba LDS kuopa nepaąu- 
vietas. Jei padarytume fi- kotų? Mums visiems reikalin- 
nansų, galėtume leist 2 stu- ga vadų.
dentu. Kažin ar ALDLD 12 Senas Mainierys. i
-----------------------------------------------------------------------------

IBROOKLYNO

gfgteffešMi:.;

mokyklą nors dviem savaitėm 
liepos mėnesy. Mums čia 
trūksta vadų, kurie užimtų at- 
sakomingas vietas. Mūsų be
darbių organizacija baigia irt,

J
1

V)

■■■■

J

I » A

(Tąsa)
—Juk jie pas tave nesi klausia, ar tu 

eisi, ar ne. Po prievarta paima ir turi 
kariauti—nori, ar ne,—atsiliepė Good
manas.

—O aš nepaisau, aš bile kada ir vėl 
eičiau. O dar mes vistiek kada kariausim 
su Meksika. Ir jei parvažiavus namo iš 
čionais, o reikėtų važiuoti į Meksiką ir 
kariauti, tai aš ir važiuoju,—pasididžiuo
jančiai kalba Fulleris.

—Pirma parnešk savo sveikus marški
nius namo iš čionais, o tik tada rengkis 
į Meksiką,—jam atšauna Bonnellis.

—Meksikoj šilta, tai ir be marškinių 
galės kariauti, by tik skūra nepabers 
kaulus dar čionais,—pašiepiančiai įdre- 
bia Swensonas.

—Bet kad va kapralas Mauer sako, jog 
karų daugiau nebus, tai kaip gi tada 
Amerika kariaus prieš Meksiką? Nejau
gi tu manai, kad prez. Wilsonas bus veid
mainys,—kaip ir pašiepiančiu tonu vėl 
klausia Goodmanas.

—Nu.... Bet.... Na, o jeigu meksikie
čiai mums vis kliudys, tai mes tada ir 
turėsime ką nors daryti, kad juos nura
minti,—atsako Fulleris.

—Bet tai tada šis karas nebus pasku
tinis, kaip kad aiškino kapralas Mauer? 
—ir vėl klausia Goodmanas.

—Tu visai nesupranti, ką reiškia karas 
už demokratiją, jei statai tokius kvailus 
klausimus,—atsiliepia kapralas Mauer.— 
Kada kaizeris pradėjo karą ir grąsino 
pasaulio demokratijai, tai ir prez. Wil
sonas paskelbė karą kaizeriui, kad išgel
bėti pasaulio demokratiją. Karas už de
mokratiją reiškia tą, kad kiekviena šalis 
turi pilną tiesą valdytis taip, kaip tos 

’ šalies žmonėms geriausia patinka. O jei 
kas kiša savo nosį į kitos šalies reikalus, 
tai reiškia, kad kenkia demokratijai. O 
tokiame atsitikime, jei šalis, kuri gina sa
vo reikalus, tai jinai kariauja už demo
kratiją. Nu, o jei Meksika vis mus kliu
dys, tai ir turėsime apginti savo šalies 
demokratiją, — aiškina vėl kapralas 
Mauer.

—Bet aš nematau, ką gi blogo Meksika 
daro mūsų šaliai? Juk meksikonai nesi
kiša į mūs šalies reikalus, nei tvarką. Ir 
jeigu mūs šalis pradėtų kariauti prieš 
Meksiką, tai tada bus užpuolimas ant 
tos šalies ir mes laužysim prezidento 
Wilsono paskelbtus demokratijos princi
pus, o ir šis karas nebus tada paskutinis, 
—ginčijančiai kalba Goodmanas.

—O ką tu žinai, ar meksikonai mūs 
šalies tvarkai kliudo, ar ne? Prez. Wilso
nas gėriau gali žinoti,—sako Fulleris.

—O gal Wall strytas?—pusiau pris
paustu balsu paklausė Goodmanas.

—Tu, Goodmanai, esi didelis priešgi
na,—visą laiką tylėjęs, atsiliepė Masso- 
nas.—Ir jūsų visų šis ginčas, tai tik už 
tuščią maišą. Kiek jūs žinot apie kai
zerį, Vokietiją, tiek jūs težinot ir apie 
Meksiką: zurzat, kaip nesveiki viduriai 
ir viskas.

Ši Massono pastaba labai nepatiko, 
ypatingai kapralui Mauer’iui, kuris bu
vo gatavas ginčytis su kiekvienu ir Mas
onui nepagailėjo žioplio komplimentų už 
jo tokią pastabą.
, —Ar girdėjot, vyrai, vėliausią žinią?— 
klausia praeidamas su špatu ant peties 
sanitaras Oleszczuk, nervingai mirkčio
damas kairiaja akia.

Visi kokio tai žingeidumo traukiami 
atsisuko į Oleszczuką, o Swensonas, pas 
kurį niekad netrūksta pašaipos, pašie
piančiai užklausė:

—O ką gi tu naujo iškasei bekasda- 
mas “išeinamąją”?

—Tu gali juoktis, kiek tik tu nori, bet 
čia ne juokas, o tikra teisybė. Ir jei ne
tiki man, tai patirsi nuo kitų,—kaip ir 
užsigavęs atsako Oleszczukas.

—O tu visai nepaisyk šito švedo, bet 
papasakok, ką gi tu žinai bei girdėjai?— 
žingeidaujančiai ragina Friedmanas.

—Štai, va, ką tik kalbėjau su kapitono 
tarnu Budro, tai jis pasakojo, kad girdė
jo kapitoną kalbant, jog mes iš čionais 
tuojaus išeisime atgal į Franci ją, kur į 
miestą, kad galėtum apsišvarint, apsiva
lyti purvus, o tada jau atgal į Ameriką 
—namo. Ką sakot ant to?
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—“Bunk”! ant tavo tokios žinios,—vi
si, kaip susitarę, sušuko.—O ką darysim 
su utėlėms?—dar pridėjo Swensonas, ar 
vešimės namo del atminties, “souvenir.”

—Nenorit—netikėkit, o aš žinau, jog 
kapitonas kalba teisybę,—lyg ir užsiga
vęs nueidamas atsako Oleszczukas.

—Kad mes čionais nebūsim visą laiką, 
tai gana aišku, bet dar taip greit iš čio
nais mes ir neiškeliausim, tai negali nei 
kalbos būti. Dar nežinia, kaip ant ilgo 
pasibaigė karas. O po kita, ką jau ir ka
pitonas taip greitai gali žinoti? Juk tik 
dar vakar pasibaigė karas,—abejojančiai 
kalba didysis Hoffmanas.

—Jūs kalbėkit apie ką tik norit, o aš 
einu prie virtuvės; atrodo, kad jau bus 
vakarienės laikas; ana jau Missouri mur- 
ziai renkasi prie virtuvės. Ir tik nepasis
kubink, tai paskui per tuos kiaules ir ne
prieisi—tada ir lauk ant pabaigos,—nu
sispjovęs čiaumojamo tabako žaliaukė
mis, nusiskubino Gower.

Jau buvo ir povakaris ir vakarienės, 
laikas artinosi, todėl kalbos nutruko ir 
visi pradėjo skubėti prie virtuvės, kad 
nepasilikus paskutiniais.

Bendro Fronto Naudingumas; 
Draugijų Reformavimas;

Kitokį Nuotikiai
Bendras frontas sudarė pla

ną šios vasaros veikimui ir la
bai naudingiems tikslams. Da
lis pelno nuo parengimų teks 
darbininkų spaudos rėmimui, 
delegatų kelionių padengimui, 
Lietuvos politinių kalinių fon
dui, agitacijos fondui ir TDA. 
Šį sezoną bus trys piknikai— 
birželio 28, liepos 26 ir rug
pjūčio 23, su programomis ir 
laimėjimais. Todėl, pittsbur- 
ghiečiai, įsitėmykit dienas ir 
nerengkit pramogų minėtomis 
dienomis. Atsilankykite pas 
mus, tai ir mes, rytiečiai, bū
sime jūsų parengimuose; tada 
bus dar tvirtesnis bendras 
frontas. Mūsų apielinkę j iš
vien veikia penkios draugijos; 
po vieną atstovą nuo kiekvie
nos draugijos įeina į bendro 
fronto komitetą ir gana sutarti
nai veikia.

Gegužes 24 šaukiama masi
nis mitingas del rinkimo de
legatų į priešfašistinį suvažia
vimą, kuris įvyks 20 ir 21 die
nomis birželio, Clevelande.

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that. License No. 
RL 6937 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 391 Saratoga Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY KARRIS
391 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

Radio laisvė
Ką Radio Laisve reiškia? 

Reiškia, sėdi laisvai ir klausaisi 
radio iš kur nori. Bet reikia 
apsirūpinti geru radiju. “Lais-

m. sukaktuvių proga, 
adijai ir visi kiti ma

žatikiai 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

LIETUVIU
PIKNIKAS*

Bendrai Rengia Brooklyno Darbininkiškos 
Organizacijos ir Aido Choras

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

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

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

Be Sustojimo Grieš Dvi Orkestros

3 Dovanos: $2, $3, $5 
su išanksto perkamais tikietais.

ĮŽANGA 40c.

Ii

Vakarinė prieblanda vis darėsi tam
sesnė, rūkai kilo iš upelių ir klonių ap
gaubdami visą šią apielinkę ir priminda
mi parako dūmus, kuriais dar ir šiandien 
vis atsiduoda šio kaimo griuvėsiai. Kal
nai pietvakarių pusėj vis labiau paskęs
ta vakarinėj prieblandoj, palikdami tik 
tamsiais nakties šešėliais. Gi pati ši visa 
apielinkė paskęsta grabinėn tylon, pri
mindama tik didelį kapinyną su visu ne
jaukumu ir liūdnumu. Mes, sulindę į sa
vo naktines lindynes, nuobodžiaujame ir 
patys nežinodami, ką su savim daryti. 
Mažasis Hoffmanas, susirietęs kampe ir 
nusimovęs viršutinius marškinius, čiupi
nėja ką tokio apie kalnierių, o sučiuopęs 
dviem pirštais meta ant žvakės ugnies ir 
sako: “O še tai, tu bjaurybe, tu daugiau 
man neėsi sprandą. O, va, ir dar viena. 
Eik šen ir tu, tu vokiška kumele, ir tu 
daugiau jau negersi mano kraują,” mes
damas ant ugnies vis kalba, lyg skaičiuo
damas ką tokio, net su džiaugsmu, kada 
spragsi ant ugnies užmesta jo utėlė. Kiti 
juokus krečia iš Hoffmano, kada pasta
rasis sučiupęs parazitą vadina vokiška 
kumele, būk tai jis paniekina tuomi savo 
tautiečius, nes Hoffmanas nors ir jenkė, 
bet iš vokiečių tautos. Tačiau, Hoffmanui 
neapeina tauta, bet kuo daugiausia iš
kepti parazitų ant žvakės ugnies.

—Gal tik už dyką dar mes apsidžiau
gėm su karo pabaiga,—atėjęs iš lauko 
kalba Bonnellis, kaip ir sujudęs,—tik pa
žiūrėkit, kas darosi lauke.... ,

—Aš sakiau, kad dar nereikia perank- 
sti džiaugtis su karo pabaiga,—atsiliepė 
iš kampo Goodmanas, nelaukdamas nei 
Bonnellio pabaigiant kalbėti.

—Na, o kas gi jau ten darosi, ką gi 
tu ten matei, kad taip striokuoji?—klau
sia kapralas Mauer.

—Kas darosi? O gi, ana tik pažiūrėkit 
į vokiečių pusę, tai ir patys pamatysit,— 
atsako Bonnellis.

Vokiečiai gal iš nuobuodumo šaudė 
rakietas į orą ir tuomi net pusėtinai ap- 
šviesdami ir šią apielinkę, o Bonnellis 
pamanė, kad vokiečiai gal tik nesirengia 
iš naujo pradėti puolimą tai ir signaluo- 
jasi.

Pasižiopsoję rakietų ir įvairių ugni
nių spalvų, sulindome ir vėl į savo “pale
čių,” į šį pilną smarvės maišą, kur ir 
vėl prasidėjo įvairios kalbos ir juokavi
mai, ypatingai iš Bonnellio drąsos ir 
Hoffmano “kumelių,” nors tos “dievo 
dovanos” ir pūs visus buvo gana, buvo 
galima su sauja pasisemti.

Draugijų Bėdos
L. Sūnų Draugija, netekus 

vieno didelio namo ir šiaip del 
kitokių priežasčių, prisidėjo 
prie APLA. Susitvėrė nauja 
kuopa—18 kuopa. Dar ims 
daug laiko galutinam perve
dimui nuosavybės į APLA, 
nes keletas tėvynainių tramdo, 
apgailestaudami draugijos ka
talikišką vardą . ir netekimą 
namo. Draugija nustojo gy
vavus, bet nariai priklauso ki
tur.

Moterų L. Draugija dar 
kiek kruta, bet gal tuoj tu
rės dėtis prię centralinių drau
gijų.

Tas 
re j o. 
gėjo.

mus darbai biskį page- 
Kaikurie*d-alykai pablo- 
Dalis darbininkų ne

kreipia atydos į darbininkišką
veikimą. Atsidavę globon 
Marijom-Magdalenom pasige
ria, tūno kampuose, bando su
naikint tą demokratišką skys
timą, bet greičiau save galu
tinai sunaikins. Dar kiti su
kelia “karą” tarpe savęs, nu
eina pas teisėją ir brangiai 
užsimoka už pripažinimą, ka
tras mandresnis, drūtesnis ir 
kaltesnis.

B. Fronto Rašt.
S. Ivan.

Pittston, Pa

na Wyomingo ir 
Komunistų Partijos 
rengia

Pranešu pittstoniečiams, 
wilkesbarrieciams ir apielin- 
kės draugams, kad nieko ne
rengtų gegužes 31 d. Tą die- 

Pittstono 
draugai

Clam Bake” ant Me- 
zeiros farmos, West Exeter. 
Įžanga 25c, o už tą kvoterį 
gaunama du tuzinai “clam 
bake.” Rengimo tikslas su
kelti finansų pasiuntimui de- 
lęgato į Lietuvių Komunistų 
Frakcijos Suvažiavimą

Gegužes 10 d. įvyko susi
rinkimas ir sekcijos organiza
torius pranešė, kad rengia

radio už 95

Uju.

Bakanauskas ir Kudarauskas v 
užlaiko puikiausiai įtaisytą

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

Užeikite, arba šaukite: Telefonas 6-0086
m

šių metų
Nupigintų radijų galite gau

ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais
ves” sukaktuvinius padidintuo
sius’gegužės,-mėnesio laidų na
rius—DOVANŲ nuo krautuvės 
kam pirkėjas nurodys. Taip pat 
per Jono Valaičio radio gaus 
nemokamą skelbimą iš stoties 
WMBQ 10:30 rytais apie ką 
norės. Reikalaukit pasiųst ka
talogų! Paremkite savo drau
gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtumėtės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 
Grand St., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambrazaitis.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpe 12th ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

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

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAI S NI UOTĄ S
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jupns 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

OSVALDO KYBURIO 
RESTAURANTAS ir KABARETAS 

Puikiai įtaikyta vieta, vadinama

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

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

Graži svetaine vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveitcrio stoties.

» 4 4>
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VARPO KEPTUVE
Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.36-42 Stagg St,

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

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y

Mūsų kuopos pirmas būrys šiandien 
apleidžiame šį kaimą ir užimame Mar- 
cheville kaimą, kurį vokiečiai šiandien 
galutinai apleidžia, atsitraukdami na
mų link, o mes turėsime eiti sargybinių 
pareigas. Tai kaimas, kuris laike mūšių 
ėjęs iš rankų į rankas ir kuriame nega
lima rasti, kad nors vienas akmuo bei 
plyta nebūtų pajudinta šovinių; visiškai 
sunaikintas, nušluotas nuo. žemės pavir
šiaus kaimas. (Bus daugiau)

DIDELIS NUPIGINTAS
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 mėnesiu 

vėl bus pilna kaipa.
Reikalavimu.* su $1.25 

adresuokit:
. J. BARKUS, 
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios 
(JALINSKAS)

Lietuvis G r abortus
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kąstų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop*yčią 
ir salę del po šermenų pivtų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE, 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I- N. Y.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
BROOKLYNO LIETUVIŲ 

PIKNIKAS

Bendrai Rengia 15 Darbi

Protestu Prieš Hearst-McNaboe Biliu
Darbo unijos, mokytojai, 

studentija ir net patys švie
timo Tarybos nariai priešinasi 
^learsto įkvėptam McNaboe 
biliui. Tasai bilius reikalauja 
pravesti tyrimą “komunisti
nio” veikimo mokyklose. Po 
to priedanga, aišku, norima 
kirsti mirtiną smūgį akademi
nei laisvei. Tą įmato visi lais
vę mylinti žmonės, dėlto prieš 
tą pasimojimą jie kelia stiprų 
protestą, kadangi tai yra fa
šistinis pasikėsinimas.

‘ Pravedimui tokio “tyrimo” 
valstijos seimelis, pereitą ket
virtadienį, paskyrė $15,000. 
Pasirodo, fašistų šnipinėjimo 
pravedimui toji įstatymdavys- 
tė turi pinigų, kuomet darbi
ninkų reikalams—jų neranda 
ir gyventojus kryžiavoja tak
sais. Tas dar labiau įrodo, 
kaip svarbu įsteigti stiprią 
Farmerių-Darbo Partiją, ku
rios pagelba bus galima iš
rinkti įstatymdavystėn darbo 
žmonių atstovus, kurie nerems 
fašistų užmačias.

Ką Sako Žymūs Žmonės

visiškai priešingas to- 
įstatymams,” atsakė 
Worker” reporteriui

Jiems įstatymininkams. Moky
tojų Unija visuomet kovojo 
prieš tos rūšies įstatymus. Jie 
leidžia įstatymininkams išnau
doti prietartis. Jie pasitar
nauja reakcionieriškiausioms 
visuomenės spėkoms, vadovau
jamoms Hearsto ir Liberty Ly
gos.”

Roger Baldwin, Amerikos 
Civilių Laisvių Unijos direkto
rius, pareiškė, kad tyrimas 
“lėšuos valstijai bereikalingą 
trukdymą ir išlaidas.” Jis pa
sakė, kad jis ;buvo pravestas 
daugelio žvairų patriotų.

“Turi būt dedamos visos pa
stangos nedaleisti visą eilę ne- 
atsakomingų šniukštinėjimų 
įstatymininkų komitetui, pa
linkusiam paversti kiekvieną 
mažiausį požymį liberalizmo į 
‘Maskvos suokalbį.’ Kiekvie
nas pasijudinimas pravesti tą 
rezoliuciją bus atydžiai tėmi- 
jamas ir sekamas šios unijos 
nacionalio ir vietinių komite
tų, pastatytų akademinių lais
vių sargyboj.”

Bilius, kaip nurodo Harry 
Maurer, Prieškarinės-Priešfa- 
šistinės Lygos sekretorius, bu
vo prašmugeliuotas didžiaji- 
sioje slaptybėje, niekas apie 
tai iš anksto nežinojo. Tas pa
rodo, sako Maurer, kad jos 
autoriai pramatė, kokia audra 
protestų būtų pradėjus plauk
ti į Albany,
kad bilius bus 
Jisai pravestas 
minutėse 134-rių 
kurių paskiausią 
išlaikyti 21 vai.,
baigos. Taigi, atstovam neda
vus progos išgirsti atstovauja
mųjų balso.

Sakoma: “geriau vėliau, ne
gu niekad.” Jeigu jie neleido 
darbininkams ir šiaip pilie
čiams pasisakyti prieš pfave- 
dimą, mes privalome labai 
garsiai sušukti po pravedimo.

su ju- 
padėti

begėdišką ataką ant streikuo
jančių jūrininkų ne gana. At
sakymas į kiekvieną policijos 
ataką ant pikietų turi būt di
desnė pikieto linija. Kiekvie
nas unijistas turi būti 
rimukais pikiete, kad
palaikyti darbininkų demo
kratines teises.”

Goldas žino, ką kalba. Jo 
patarimas tinka unijistams ir 
ne unijistams.

Vadovaujama J. Currano, 
grupė streikierių nunešė uni
jos viršininkams tūkstančio su 
virš unijistų jūrininkų protes
tą, kuriame pasmerkia virši
ninkų nekonstitucinį elgesį— 
bandymą išmest iš unijos ko
vingus narius.

Laivakroviai Organizuojasi 
Prieš Viršininkų Norų

United Fruit Co. dokų lai
vakroviai išleido lapelius po 
antgalviu :

“ILA (Int Longshoremen’s

k ' 
k
*
*1

gelbėt tavo gyvybę: “Neban
dyk pralenkti traukinį iki, 
kryžkelės—jeigu susibėgsit, 
tu pralaimėsi”.

Trafiko Stotis “I”.

Liet. A. Piliečių Kliubo 
Baigtuvės Sezono

šeštadienio vakarą Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubas suruošė 
balių savoj patalpoj, 80 Union 
Avė. Ta i buvo užbaigtuvėms 
žiemos sezono. Bet šaltas oras 
nesidavė išvaromas geruoju, 
svečiam reikėjo gerai apsisukti, 
kad sušilus,' tad šokėjų netrūko. 
Publikos kliubiečiai turėjo 
skaitlingai sulyg pavasarinės 
pramogos. s ■

Parengimų parkuose sezoną 
kliubas pradės pikniku 13 d. 
birželio, Klasčiaus Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspethe. 
Grieš prof. Retikevičiaus orkes
trą.

Rep.

Association) Broliai! Kodėl Naujas Kruvinas Policijos 
Ryan atsisako pu0Įjmas anĮ Jūrininku;

prieš 
prieš

me-

--“Aš priešinga tokiam tyri
nėjimui—visiškai,” pareiškė 
Jhjhanna M. Lindlof, naujai 
priskirta švietimo Tarybos na- 
ft.

‘“Aš 
kiems 
“Daily
Joseph Schlossberg, Amalaga- 
meitų Unijos finansų sekreto
rius. “Aš jiems priešinuosi iš 
principinio nusistatymo 
eretikų medžiojimą ir 
viską, surištą su tokia

—džiokle.”
’ ' Paskyrimą $15,000 tam ne

va tyrimui Mrs. Bella Dodd, 
Mokytojų Unijos įstatymda- 
vystės atstovė, pavadino “eik- 
Voįimu.” Ji sako: “Tai yra 
lažinių bačkos įstatymas, ir 
fondai, veikiausia, teks ke-

..................................... ■

Studentai Balsavo Už 
“Daily Workerj”

Brooklyno Kolegijos vyres
nieji studentai pravedė balsa
vimą nustatymui populiarumo 
įvairių laikraščių tarp studen
tų. Pasėkos buvo tokios:

Iš rytinių 
mes” gavo

M

i

jei būtų žinota, 
balsuojamas.

paskutinėse 
dienų sesijos, 
atstovai buvo 
tik laukė už-

Browderis Aiškins Karo 
Pavojų Narių Mitinge

prezidentas 
rinkti 
dokuose?”

Lapeliai nurodo, kad unijos 
viršininkai atvirai padeda 
kompanijai jos pastangose pa
laikyti darbininkus neorgani
zuotais ir išnaudojime. Kom
panija pradėjo prašalinėti iš 
darbo unijistus, bet viršinin
kai nieko nedaro jų apgyni
mui, dargi nerenka duoklių, 
kad tik kaipo nors veiklius na
rius išstūmus iš unijos. Lape
lis ragina narius dar stipriau galvomis, sudaužytais veidais, 
laikytis unijoj.

duokles United Fruit _ , ,
Vienas Arti Mirties

Sekmadienį, 14 d. Birželio, 
June, 1936 m.

ULMER PARKE
Cropsey ir 25th Avė.

Brooklyn, N. Y.
Parko svetainė lengvai gali 
sutalpins 3,000 žmonių,jeigu 
užeitų lietus. Labai gera 
vieta šokiams.

Programa n e a psakomai 
turininga: dainuos Aido 
Choras iš Brooklyno, Siety
no Choras iš Newarko, Pir
myn Choras iš Great Neck, 
L. L, Merginų Choras iš So. 
Brooklyn ir svetimtaučių 
choras. Trys grupės šoki
kių ir daug kitų dailės spė
kų.
Dvi Orkestros be sustojimo 
grieš įvairius šokius be su
stojimo.

Perkantiems iš anksto ti- 
kietus skiriama dovanos. 
Pirma dovana: $5, $3, $2. 
Tikietus galima gauti “Lais
vėj,” pas Juozą Ginku, sal
dainių krautvėj, 495 Grand 
St.. Brooklyn,. N. Y.

Įžanga 40 centų.
Bus labai linksma visiems 

praleist laiką.
Komitets užkviečia visus 

atsilankyti.

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 MISIŪNAS, SAVININKAS

473

Šokiai ir 
Muzika 

Subatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus
===== .........
Norėdami pasilinksminti, eikite į lietuvišką kabaretą, kur 

sueina inteligentiškiausia publika.
Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.

Šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
Grand Street Brooklyn, N. Y.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

' Žiauriame puolime ant jūri
ninkų pikieto, pereitą šešta
dienį, policija be atodairos pa
leido savo buožes kairėn ir de
šinėn, kirsdama jūrininkams, 
taip lygiai ir praeiviams, pasi- 
pynusiems antpuolio vietoje. 
Raiti kazokai jojo ant žmonių, 
suaugusių ir vaikų. Gatvėse 
gulėjo žmones pramuštomis

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina del paprasto 

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

(115-117)

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

“Daily Workerio” Laida 
Jūrininkams

laikraščių “Ti- 
pirmą vietą, o 

“Daily Workeris” antrą; “He
rald Tribune” gavo trečią. Iš 
popietinių pripažinti pirmaei
liais “Post” ir “World-Tele
gram”.
Hears to laikraščiai—" Ameri
can”, “Journal” ir “Mirror”— 
ffn negavo nei vieno balso.

Klasė taip pat balsavo už 
Farmerių-Darbo Partiją ir už 
apribavimą Augščiausio Tei
singo galios.

Kaip toli iki to, kad “Dai
ly Workeris” užims pirmą vie
tą tarp jaunimo? Atsakymas, 
draUgai-gės, priklauso nuo 
mūs visų.

Earl Browder, J. V. Komu
nistų Partijos generalis sek
retorius, bus vieninteliu kal
bėtoju partijiečių ir lygiečių 
mitinge ateinantį trečiadienį, 
20 gegužės, milžiniškoj Ma
dison Square Garden svetai
nėj. Vienu iš svarbiausiųjų 
klausimų bus didėjantis karo 
pavojus.

Partiečiai ir lygiečiai priva
lo dalyvauti šiame mitinge. 
Taipgi privalo kviesti su sa
vim žinomus socialistus ir uni- 
jistus.

“Daily Workerio” pirma
dienio laida turės specialį jū
rininkų skyrių, kuriame bus 
sutrauka visos rytinio pajūrio 
streiko istorijos ir padėties vi
soje šalyje. Jame bus nuro
dyta reakcinių viršininkų vei
kimas, tilps juos numaskuo- 
janti lig Šiol netilpę dokumen- 
tai> straip&iiai, paveikslai, vė
liausios žinios.

Ne tik jūrininkams, bet ir 
visiems darbo žmonėms labai 
svarbus dokumentas, todėl 
kiekvienas turėtų įsigyti.

Būkit Atsargūs Atvirame 
Kelyje, Kaip ir Mieste

Unijos Už Jurininkų 
Teisę Pikietuot

Kailiasiuvių, restauranų, ma- 
liorių ir kitų darbininkų unijos 
ir visa eile masinių organiza-

: -SMien Drolette Byla I™-

Priežasti- 
advokato

Drolette byla, kuri turėjo 
prasidėti pereitą antradienį, 
atidėta Šiai dienai, 
mi atidėjimo buvo
EdWard Kuntz nualpimas teis
me pradėjus bylą. 'Daktarai 
pripažino, kad jis turėjo šir
dies ataką nuo persidirbimo.

Advokatas Kuntz veikia su 
Tarptautiniu Darbininkų Ap
sigynimu. Jis darbuojasi su jū
rininkais ir Harlemo byloje.

Tarpt. Darb. Apsigynimas 
šaukia visus fašizmo priešus 
būti teismabutyje šį rytą. Vie
ta: Part VI General Sessions 
Court, 32 Franklin St., N. Y.

miai pikietuojančių jūrininkų 
ir reikalauja teisės pikietuoti.

Protestai jau davė ir pasė
kų. Harry Glickstein, strei
kuojančių jūrininkų advoka
tas, gavo pranešimą iš polici
jos departmento, kad bus pra
vestas tyrimas šiandien, pir
madienį, 10 vai. ryto, 138 W. 
30th St., N. Y. Inspektoriui L. 
Rosenfeld palikta pravesti ty
rimą. Bus pašaukti antpuolio 
liūdininkai.

Ben Gold, kovingas kailia
siuvių vadas, sykiu su protes
tu išleido sekamą pareiškimą:

“Vien protestų unijistų ir 
darbo unijų vadų, prieš tokią

Mylėtojai gerų kelių, gražių 
scenų, viliojančių pajūrių ir 
parkų, kurie pasiekiami kelių1 
valandų važiuote iš miesto, ne
pamirškite saugumo pamokas, 
kurias jūs gavote iš šio de
partment© mieste.

Išvažiuodami su smagiomis 
mintimis apie dieną laukuose, 
visuomet prisiminkite būti taip 
atsargūs, kaip esat mieste.

P a g e r b kite perspėjimus, 
užrašytus ant iškabų sale ke
lio. ' Kur keliai sužymėti bal
tais ruožais, nesukinėkit į ruo
žus ir iš ruožų, nes tuomi sta
tot pavojun save ir kitus. 
Vengkite pravažiuojant kal
vas ir vingius. Turėkit mintyj, 
kad “mirtįs gal tūno kalno 
pakrantėj ”, Taip pat verta 
atsiminti obalsį, kuris gali iš-j

taipgi kankinami vidujiniu 
skausmų. Stręikierią centran 
sugabenta 50 sužeistų.

Puolimaš pradėta prie 61 do
ko, North RivfeY' kur stovėjo lai
vas Virginia, paruoštas išplau
kimui į" jūres1 su ne unijistais, 
naujai iškeptais “jūrininkais.” 
Ten susidarė iš apie 2,000 žmo
nių pikietaš; kurie tvarkioje li
nijoje pikietuodami šaukė: 
“Mes norim saugumo jūrėse! 
Mes norim saugumo jūrėse!” 
Pikietui vis didėjant, be jokio 
pikietams perspėjimo, visa go- 
vėda raitos ir pėsčios policijos 
pasileido į minią.

Nežiūrint žiaurumo atakos, 
streikieriai vėl susiformavo. 
Pusė iš jų pasiliko prie dokų, o 
kita pusė pradėjo maršavimą į 
miesto rotušę, kad pareikšti pro
testą prieš policijos brutališku- 
mą ir bandymą atimti iš darbi
ninkų teisę pikieto. Streikierių 
advokatas Hyman Glickstein, 
kuris buvo liudininku užpuoli
mo, tuojau perdavė spaudai jū
rininkų protestą, pareikšdamas, 
kad už tai atsakominga La- 
Guardijos administracija.

Sunkiausia sužeistas Will J. 
Clay, vienas iš geriausių “Dai
ly Worker” platintojų prie do
kų. Jis nuvežtas ligonbutin be 
sąmonės. Praeiviui Ivor An
derson nukirštri ausis kazoko 
botagu.’ John Sargos, 65 metų 
žmogus, rastas gatvėje be sąmo
nės, nugabentas ligonbutin.

t Pasipiktinę keleiviai, tūli iš 
jų taipgi apdaužyti, atsakinėjo 
vietas. Miss J. V. Tassel, ėjusi 
raštinėn patirti smulkmenų sa
vo kelionei 27 gegužės, eidama 
į dokus tapus apdaužyta polici
jos. Ji iš pasipiktinimo atsakė 
vietą ir atėjo pas streikierius su 
raportu. Ji sakė, kad tokių kel
eivių yra daugiau.

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

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

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 raštirię 560 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., prie Lietuvių 
Muzikos Krautuvės, ir susitar
kite, kad jis Jūsų biznį, pra
nešimus paskelbtų per radio jo 
žinomu, teikiančiu rezultatus 
būdu. Jis yra skelbimų eksper
tas ir skelbimai suteiks naudą.

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

ku vienintelė 
programa kas
dien be šešta

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

Rep.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolind sto

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

Mrs. Anna Podžiunas,
354 Highland Ave., 

Kearny, N. J.
(100-130)

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

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

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

jsitėmyti mūsų antrašą:

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

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

ATLETŲ DIENA

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

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 STASIUKAITIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-0570 
---------------- .---------------------------------------------------------------------- [j|

TeJ. 2-0788 NOTARY
Night Tel. J-biper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom Ir kitokiem 
reikalam.

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

PIKNIKAS KUMŠTYNES
Įvyks Sekmadienį 24-tą d. Gegužės -May, Klasčiaus Clinton Park, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I 

Pradžia 2-rą vai. po pietų. Programa 5-tą vai. vakare.

Dvi Orkestros: Peter Lambert’s ir Leon Šeputis |Ž“GA




