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Mussolinio agentai jau pa
skelbė kruvino teroro režimą
Ethiopijoj. Vien tik Addis 
Ababoj suareštuota virš tūks
tančio žmonių ir didžiuma jų 
nužudyta.

žudo būk tai už razbajų, plė
šimus. Bet iš visko matyt, kad 
žudo tos šalies patriotus, kurie 
rūpinosi paimt savo kontrolėn 
valstybės iždą, žudo “Jaunųjų 
Ethiopų” organizacijos narius, 
kurie bandė nepasiduoti fašis
tams.

Tai tokia fašistinė civilizaci
ja!

D-ras J. šliupas mano, kad ta 
atstovybė (seimas), kuri bus iš
rinkta sekamą mėnesį, yra 
“džiuginanti pradžia“ ir kad po 
to Lietuvai ateisią geresni lai
kai.

Mes manom, kad ta atstovybė 
bus fygos lapas, kuriuo smeto
ninė diktatūra bandys pridengti 
savo nuogumą.

Paul Anderson, iš St. Louis 
“Post Dispatch,” štai kaip cha
rakterizuoja republikonišką as
pirantą į prezidentus A. Lando- 
ną (Kansas gubernatorių) : 
“Jis nieko nepadirbo, kas būt 
verta bent dvylekio; jis nieko 
nepasakė, ko būt verta klausyti 
ir todėl tas asmuo yra idealis 
republikonų partijos kandida
tas.”

Be to, jis dar yra Hearsto 
pastumdėlis.

60% šios šalies federalio bu- 
džeto išeina buvusiems ir atei
ties karams, sveikatos reika
lams išeina tik 2 nuošimčiai. 
Apšvietai tik 3 nuošimčiai.

O patriotieriai vis rėkia — 
daugiau pinigų apsiginklavi
mui !

Aš jau minėjau apie Meksi
kos “opozicionierių” vadą Die
go Rivera, kurį nepasibaigęs 
opozicionieriavimas nuvedė pas 
reakcionierius.

Lygiai tas pats atsitiko su 
francūzu Doriot (St. Denis, 
Paryžiaus priemiesčio, meru). 
Jis niekšiškai išėjo prieš liau
dies frontą. Už jį mobilizavosi 
visi “Maskvos priešai.“ St. 
Denis priemiestis visuomet, 
praeityje, buvo jo tvirtovė. O 
betgi jis suklupo ir sudribo.

Australijos Angliakasių Uni
jos vadas, sykiu su keliais ki
tais Australijos unijistais, at
vyko Maskvon. Jis atvežė So
vietų darbininkams dovanų — 
savo raudoną vėliavą.

Net Tolimojoj Australijoj So
vietų Sąjunga įgyja vis daugiau 
draugų.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija labai 
daug padeda draugams canadie- 
čiams. Už tai canadiečiai ypa
tingai turėtų rūpintis finansi
niais ALDLD reikalais.

Šiuo laiku rūpinamasi sukelti 
pusėtina suma pinigų Agitaci
jos Fondui. Canadiečiai jokiu 
būdu neturėtų atsilikti.

Republikonai steigia savo 
“Smegenų Trustą.” Jo pravady- 
rium yra Harvardo profesorius 
T. N. Carver. Nesenai jis pa
rašė brošiurpalaikę, kas reikia 
daryti su Amerikos ekonomine 
sistema. Liepia imti pavyzdį iš 
Hitlerio ir Mussolinio.

Jei jau dabar jie stoja už 
fašistus, tai kas bus tuomet, 
kai republikonų partija užval
dys Ameriką?

London, geg. 17.—Italija 
laikys 300 karinių lėktuvų 
malšinti ethiopų sukilimus.

Dayton, Ohio, geg. 17.— 
Užsimušė kapitonas W. L. 
Scott, orlaivininkystės pro
fesorius, nukritus jo lėktu
vui.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 
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Streikuos 6,000 Rašomų 
Mašinėlių Darbininkų

ILLION, N. Y., geg. 17.— 
Nubalsavo streikuot 6,000 
darbininkų ir darbininkių, 
dirbančių Remington-Rand 
rašomųjų mašinėlių fabri
kuose šičia, New Yorke, 
Syracuse ir keliuose kituo
se miestuose. Darbininkai, 
be kitko, reikalauja pridėt 

I 25 nuošimčius algos. Dau
guma jų priklauso Darbo 
Federacijos unijoms.

KARININKAI UŽĖMĖ 
BOLIVIJOS VALDŽIĄ

LA PAZ, Bolivia, geg. 17. 
—Karininkų grupė privertė 
pasitraukt iš vietos Bolivi
jos prezidentą Tejadą Sor- 
zano ir paėmė valdžią į sa
vo rankas. Karininkų vy
riausybė pasižadėjo nieko 
neareštuoti ir nebausti, jei
gu tik jai nesipriešins.

Jų sumoksiąs buvo gerai 
priruoštas, kad nieks ir ne
žinojo apie senosios valdžios 
nuvertimą, iki buvo viešai 
paskelbtas prezidento “atsi
statydinimas.” Perversmas 
įvykdytas be kraujo liejimo.

Pabėgę Raupuočiai Nu
žudė Septynis Sveikus

MANILA, Filipinai, geg, 
17.—Šeši raupuočiai (lepe
nai) pabėgo iš tokių ligonių 
kolonijos, Culion saloj ir už
mušė septynis sveikus žmo
nos. Matyt, bijojo, kad 
sveikieji jų atgal nenuvary
tų į tą salą.

Raupuočiai atitvertose, 
jiems skirtose kolonijose 
yra labai blogai maitinami 
ir apleisti. Vadinami jų “bi-| 
bliški” raupai lengvai užsi
krečia kitiems ir yra laiko
mi nepagydomais.

Arabai Užmušė 3 Žydus 
Judžiy Teatre

JERUZALĖ, geg. 17. — 
Arabai užmušė tris žydus 
judamųjų paveikslų teatre. 
Anglų vyriausybė uždraudė 
bet kam išeit į gatvę po 8 
vai. vakare be tam tikro lei
dimo. To nežiūrint, per 
naktį pyškėjo arabų ir žydų 
šūviai visoj Jeruzalėj.

Arabų tautininkai tęsia 
visuotiną streiką prieš žy
dų įleidimą į Palestiną 
ir prieš pardavinėjimą jiem 
žemių tame krašte. Tačiaus, 
kaip pranešama, Anglijos 
komisionierius vėl žada per 
pusmetį įleisti 4-5 tūkstan
čius žydų su šeimynom į Pa
lestiną.

Bandė Nužudyt Francuos 
Radikalų Socialistų Vadą

PARYŽIUS, geg. 17.— 
Slaptoji policija suėmė vie
ną asmenį, kuris buvo įtar
tas sumoksle 1932 m. nužu- 
dvt radikalu socialistų par
tijos vadą Ed. Herriotą. Jis 
bandęs išverst iš bėgių trau
kinį, kuriuo Herriot važia
vo.
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BYLA PRIEŠ ŽM0GŽUDŽ1US-PIKTADARIUS, 
ĮS1TRYNUSIUS I SOVIETU ĮSTAIGA

SIMENČUK IR STARCEV ARDĖ SOVIETŲ DARBĄ,
NUŽUDĖ DAKTARĄ, BADU MARINO ESKIMUS

MASKVA, geg. 17.—Pra- 
sidė j o teismas prieš Simen- 
čuką, buvusį viršininką 
Vvangelio salos stoties So
vietiniame amžinosios žie
mos ruože. Jį kaltina kai
po žmogžudį ir bendrai pik
tadarį. Teisia ir stoties tar
nautoją Starcevą. Bylą 
prieš juos veda augštasis 
Sovietų prokuroras Višins-
kis (kauniškis lietuvis).

Atvykęs 1934 m. į tą salą, 
Simenčukas tuoj pradėjo 
krikdyti darbą. Jis elgėsi 
kaip niekam neatsakingas
diktatoriukas ir terorizavo riam, klastingai įsitrynu-
žemesnius stoties tarnauto- šiam į valdžios vietas.

Demokratai Naudojasi 
Pašalpiniais Pinigais

. WASHINGTON, geg. 17.— 
Republikonų komiteto pirminin
kas H. P. Fletcher kaltina 
Roosevelto valdžią, kad jinai 
naudoja bedarbių pašalpų pini
gus propagandai ir agitacijai 
už Roosevelto ir jo politikierių 
išrinkimą ateinantį rudenį. A- 
gitacija už demokratus yra va
roma per radio, Naujosios Da
lybos iškabas su garsinamomis 
jos “geradarystėmis,” per val
diškas juclžių žinias ir tt.

Fašistų Geležiniai Žiedai 
Moterims Vietoj Auksinių

ROCHESTER, N. Y., geg. 
17.—Trys šimtai sufašizuo- 
tų italų moterų buvo paau
kojusios savo auksinius šliū- 
binius žiedus Mussoliniui, 
karui prieš Ethiopiją. Mus- 
solinis dabar atsiutė joms 
mainais geležinius žiedus. 
Juos iškilmingai padalint, 
vietiniai fašistai surengė 
masinį susirinkimą Conven
tion Hall, kur suėjo 5,000 
fašistų ir jų aptemdintų 
žmonių.

Pirm padalinant geleži
nius žiedus, kunigas P. C. 
Caccio juos pašventino. To
se ceremonijose dalyvavo ir 
Italijos generalis konsulas 
Vacchiotti.

Išnaudojimas Didėja
WASHINGTON, geg. 17.— 

Amerikos Darbo Federacijos 
valdyba savo mėnesinėj apy
skaitoj atranda, kad dirbančių
jų darbininkų skaičius padidė
jęs apie pustrečio nuošimčio, 
kad yra pagaminama apie 7 
nuošimčiais daugiau įvairių 
dirbinių, bet darbininkai abel- 
nai už savo algas tegali nusi
pirkti tik apie puspenkto nuo
šimčio daugiau. Taigi išnaudo
jimas dar padidėjo apie pus
antro nuošimčio.

Bedarbių šioj šalyj dabar 
esą 12,184,000, kaip skaitliuo- 
ja Darbo Federacijos vadai. 
Bet tikrasis jų skaičius yra tre
jetu milionų didesnis.

jus, o ypač vietinius gyven
tojus eskimus JPastariesiem 
jis uždraudė rigedžioti marių 
žvėris. Netutidami maisto, 
del to kai kuiSe jų badu iš
mirė. |

Stoties daktaras Wolfson 
aštriai kritikavo Simenčuką 
už tokią kriminališką sau- 
valią. Už tai Simenčukas 
nusprendė nužudyt daktarą
ir tą darbą pavedė savo sė
brui Starcevui. Taip dakta
ras ir buvo nužudytas.

Gręsia sušaudymas tiem 
Sovietų priešam piktada-

Francijos Mainieriai
Gėrisi Stachanovizmu
MASKVA, geg. 17. — Trys 

mainieriai iš Francijos, nariai 
Francūzu darbininkų Pirmosios 
Gegužės delegacijos į Sovietus, 
paprašė, kad vyriausybė leistų 
jiems ištirti, kaip yra dirbar 
ma Donbaso anglies kasyklose 
pagal greitadarbišką Stachano- 
vo metodą. Leidimas duotas ir 
jie gegužės:. 14 d. dirbo Gor- 
lov.kos kasykloj.

Paskui jie atsiuntė laišką So
vietų organui “Izviestijoms,” 
kur rašo, jog stachanovišku bū
du • jie patys du iki keturių 
sykių daugiau anglies pagami
no, negu vidutinis nustatytas 
kiekis, ir dargi visai nepavar
go.

Jie smerkia kapitalistinės 
spaudos rašymus, būk stacha- 
novizmas įvedąs “vergišką pa
skubą” darbuose. Jie ypač at
žymi, jog kiek mainierys dau
giau anglies pagamina, tiek pa
didėja ir jo atlyginimas už dar
bą. Sako, tokios sėkmingos ir 
teisingos darbo sistemos nėra ir 
negali būti jokioj kapitalistinėj 
šalyj. Tų francūzu mainierių 
vardai Charpentier, Dussard ir 
Plessie.

$5,500,000 Kolonizuot 
Žydams Palestinoje
NEW YORK, geg. 17.— 

Trys didžiosios žydų tauti
nės organizacijos nuo 1935 
m. spalio 1 d. iki 1936 m. 
balandžio 1 d. išleido $2,- 
061,720 apgyvendinti ir 
įsteigti Palestinoje žydus 
pabėgėlius iš Vokietijos, 
Lenkijos ir kitų kraštų. Ža
dama šudaryt dar $3,500,- 
000 fondas pirkimui žemių 
Palestinoj . žydams koloni
zuoti.

Washington, geg. 17 — 
Jaunuoliai CCC pašalpinių 
darbų stovyklų darbininkai 
turėsią pasodint 500,000,000 
medžių ir medelių, kaip sa
ko tų darbų valdyba.

Meksikoj, gegužės 17 d., 
sukilėliai La Rorcitoj už
mušė keturis stambesnius 
žemės savininkus.

Nauja SSRS Konstitucija 
Demokratiškiausia Pasaulyj

MASKVA, geg. 17.—Bai
giama planas naujos Sovie
tų konstitucijos. Ją gami
na komisija, kurią išrinko 
Septintas Sovietų Kongre
sas. Drg. Stalin yra tos ko
misijos pirmininkas. Jis sa
ko, jog tai bus demokratiš
kiausia konstitucija pasau
lyje. Joj ypač praplečiama 
visų piliečių teisės rinki
muose ir balsavimuose.

FAŠISTAI ATSITVER
SIĄ NUO ETHIOPŲ
ROMA, geg. 17.—Italija 

rengiasi sudaryt ethiopų ar
miją, bet visi tos armijos 
karininkai ir puskarinin-
kiai bus tik baltieji fašistai.

Italams bus griežtai už
drausta tuoktis su ethiopė- 
mis. Fašistai jau siunčia 
veltui itales, norinčias vykti 
į Ethiopiją susituokt su ita
lais kariais bei kolonistais.

Italų kolonijos bus įsteig
tos atskirai nuo ethiopų 
miestų bei kaimų.

Clevelando Majoras Neleis 
Jaunuoliam Demonstruot?
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CLEVELAND, O., geg. 
17.—Miesto taryba pirmiau 
buvo nubalsavus leisti de
monstruot gatvėmis ryšyj 
su Amerikos Jaunuolių 
Trečiu Kongresu, kuris 
įvyks liepos 3-5 d. Bet da
bar majoras Burton, paveik
tas Amerikos Legiono vadų 
ir kitų atžagareviškų gai
valų, atšaukė tą leidimą. 
Jaunuolių vadai ir šiaip dar
bininkai pradeda kovą, kad 
priverst miesto valdovus 
leist tokią demonstraciją.

Pasaulinės Mokyklos Vietoj 
Religinių Ispanijoje

MADRID, Ispanija, geg. 
17.—Švietimo ministeris Fr. 
Barnes bėgyj 10 dienų užda
ro dvyliką katalikų religi
nių kolegijų ir parapijinių 
mokyklų Madride ir keliose 
provincijose. Tos mokyk
los perimamos į valstybės 
rankas. Jose mokins pasau
liniai mokytojai vietoj buvu
sių zokoninkų ir kunigų.

Dvasiškiai bando sukelt 
masinius protestus prieš pa
saulinės mokybos įvedinėji
mą vietoj religinės.

Naziai Mokina Advokatus i 
Šaudyt ir Bombas Mėtyt

LEIPZIG, Vokietija, geg. 
17.—Pagal nazių valdžios 
patvarkymą, advokatūros 
studentai turi išmokt gerai 
šaudyt ir bombas, granatas 
mėtyt; kitaip jie nebus pri
leisti prie advokatystės.

Busimieji advokatai turi 
praleisti vienus metus armi
joj, šešis mėnesius verstinų 
darbų stovyklose ir dar du 
mėnesiu, pirm galutinųjų 
kvotimų, jie turi pašvęsti 
lavinimuisi šaudyt ir gra
natas mėtyt.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Italai Šaudo Ethiopus 
Urmu po 40-50; Išvijo 
Korespondentus
---------------------------------------------------------E

KLAUSIMAI VIETOJ
ATSAKYMŲ

LONDON, geg. 17.—Ažuot 
atsakyt į Anglijos pastaty
tus klausimus kas link to
lesnių Vokietijos kariškai- 
politinių planų, tai, praneša
ma, Hitleris atsiųs Anglijai 
eilę klausimų iš savo pusės.

Barcelona, Ispanija, geg. 
17. — Sustreikavo 20,000 
viešbučių darbininkų; rei
kalauja pridėt algos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Stuttgart, Vokietija, geg. 

17—Vokiečių motorciklistų 
lenktynėse trys užsimušė.

Chicago, Ill. — Rengiasi 
streikuot ketvertas desėtkų 
Grunow radio mechanikų; 
reikalauja 15 nuošimčių al
gos priedo.

Vevey, Šveicarija.—Ethi
opijos delegatas Tautų Ly
gai W. Mariam apžiūrėjo 
imperatoriaus Haile Selas
sie vasarnamį. Manoma, gal 
Selassie apsigyvens Šveica
rijoj.

Frankfurt-am-Main, Vo
kietija. — Naziai mokina ne 
tik miestiečius, bet ir ūki
ninkus, kaip apsisaugot nuo 
karinio priešo orlaivių bom- 

jbų nuodingų dujų.

Lisbona, Portugalija.—Ta
po areštuotas padauža Len
kijos pilietis B. Skossvrev, 
kuris 1934 m. buvo pasiskel
bęs Andorros karalium.

“Dvasios” Padėjo Išgauti 
Pinigus, Bet Ne Laimę

šeštu sykiu į tris menesius 
areštuota Ida Rubin vis dėlto 
įtikinėjo teisėją, kad pinigai, 
kuriuos ji išviliojo iš lengva
tikių moteriškių, buvę paimti 
už “dievišką” mokslą.

Šiuo sykiu jos kaltintoja 
yra Christina Tortora, prižiū
rėtoja saldainių fabrike. Ji sa
kosi nuo 1933 m. iki šiol išmo
kėjusi Rubinienei $700 už pri
žadus sugrąžinti vyrą, kuris 
prasišalino 1933 m. su $2,200 
jų dviejų taupmenų. Bet bam
bėjimas “stebuklingų” žodžių 
prie žvakių šviesos negelbėjo, 
vyras negrįžo.

Pirmesnės jos aukos buvo 
Marie Ambrosia, iš kurios Ru- 
binienė išviliojus $1,600, kad 
padėtų gauti mylimą vaikiną, 
ir Rose Davis, kuriai žadėda
ma išnaikinti nesusipratimus 
šeimynoj išviliojo $525.

Amalgameitų Unijos 161 
Lokalo eiliniai narjai smerkia 
lokale buvusius rinkimus kai
po farsą, kadangi buvo pra
vestas rankų pakėlimu, ne- 
konstituciniai.—Tas davė ga
limybę viršininkams sumobi
lizuoti įbaugintus narius savo 
pusėn.

Darbininkai Visų SaliŲ, 
Vienykitės l Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

MIRTIS ETHIOPAMS UŽ 
BILE GINKLĄ

JIBUTI, Franc. Somalija, 
geg. 17. — Po Ethiopijos so
stinės Addis Ababos užėmi- 
mo, italai areštavo jau dau
giau kaip 1,500 gyventojų. 
Juos kaltina neva kaip “plė
šikus,” bet karo teismas 
juos tikrumoj smerkia už 
pasipriešinimą įsiveržėliam. 
Nuosprendžius daro urmu. 
Nusmerktuosius sustato po 
40 ar 50 eilėn ir visus vienu 
pradėjimu sušaudo karinia
me punkte prie gelžkelio 
stoties.

Kaip tik italai užėmė Ad
dis Ababą, išleido įsakymą, 
kad gyventojai per tris die
nas suneštų ir atiduotų fa
šistams visus ginklus. Di
delė dauguma ethiopų mies
te visai nežinojo apie tą 
įsakymą; bet fašistai neima 
tokio pasiteisinimo ir sušau
do kiekvieną, pas kurį tik 
randa ginklą. Tuo būdu jie 
nužudė ir austro bankie- 
riaus Adelio tarnus ethio
pus, kurie gynė savo pono 
namą nuo plėšikų.

Geg. 7 italai naktį įsibtio- 
vė į ethiopų žymaus advo
kato Ato Aderros namą ir 
vietoj jį nužudė. Areštuoja 
ir terorizuoja visus, kuriuos 
tik nužiūri kaip šalininkus 
ethiopų tautinės laisvės.

Ištremta 7 Laikraščių Kores
pondentai iš Ethiopijos

LONDON, geg. 17.—Pra- 
nešama, kad italai išvijo* iŠ 
Ethiopijos septynis užsie
nių laikraščių koresponden
tus. Apšaukė juos būk tai 
“šnipais” prieš fašistus. 
Tarp ištremtų yra New 
Yorko Times koresponden
tas G. L. Steer ir Hearsto 
laikraščių korespondentas 
Al. Angelopoulos. Steer 
vos tik išvengė sušaudynTO. 
Italai jį kaltino, būk jis ve
žęs ethiopams maskas ap
sisaugot nuo nuodingų du
jų-

...... ...... r

Sušaudė Ethiopų Valdovo ' 
Lietsargio Nešiotoją •

ADDIS ABABA, geg. 17. 
—Italai sušaudė ir impera
toriaus Haile Selassie buvu
sį palydovą, jo lietsargio ne
šiotoją, milžinišką vyrą 
vardu Balahu, 7 pėdų ir 5 
colių augščio. Kaltino jį nė- 
va “šnipinėjimu” ir “bandi
tizmu.”

Manila, Filipinai, geg. 17. 
—Nuo sugedusios žuvies 7 
žmonės mirė ir 12 apsirgo.

ROMA, geg. 17.—Iš Eihi- 
opijos parskrido Mussolinio 
du sūnūs ir žentas graikas 
Ciano, lakūnai. Tie “did
vyriai” laike karo mokėjo 
išsaugoti savo kailį.
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'Mėtos Bergerienės Pareiškimas
•Pereito sekmadienio “Sunday Work- 

eryj” telpa pareiškimas, padarytas Mė
tės Bergerienės, socialistės veikėjos ir 
našlės nabašninko Viktoro Bergerio, so
cialisto kongresmano. Tąjį pareiškimą 
ji padarė Milwaukės socialistų narių su
sirinkime.
•‘Paaiški, kad Milwaukes miesto bur

mistras, socialistas Hoan, pradėjo kovą 
prieš Bergerienę del to, kad ji rinkimi
nėj kampanijoj;

•!(a) Gyrė Sovietų Sąjungą.
!t(b) Puolė fašistus, nazius ir tuo būdu 

galėjo atstumti nemažai vokiečių balsuo
tųjų nuo Hoano.
::(c) ji sveikino visus darbininkus 

(Iškaitant komunistus), pasisakiusius už 
Hbaną.
*JHoanui nepatiko tas faktas, kad komu

nistai viešai pasisakė už jį. Jis bijojo 
nustoti buržuazinių balsų ir todėl pra
dėjo šmeižtų kampaniją prieš komunis
tes, viešai pareikšdamas nepriimsiąs jų 
paramos. Paskui jis skelbė, būk komuni
stai balsavę už jo oponentą, bet Berge- 
rlfenė tą nuginčija.
, Velionio Bergerio našlė labai aštriai 

pareiškia Hoanui ir kitiems, kad tokis jų 
žygis nepadeda darbininkų judėjimui, ne
padeda socializmui, bet atpenč, jis pade
da fašizmui, padeda Hearstui.
-Drąsiai ir sugabiai ši sena kovotoja 

pasisako neišsižadėsianti savo pažiūrų, 
ty principų, nes tai yra socialistiniai 
principai ir šaukia visus socialistus juos 
priimti.

♦ Bergerienė stoja už komunistų-socia- 
listų bendrą frontą ir Farmerių-Darbo 
lįartiją.
; Jos pareiškimas labai įdomus ir rodo, 

jog senutė nepasirengusi atsisakyti savo 
pgasibrėžtos linijos.
^Sveikiname ją!

“Ateitis berods tamsi,” sako autorius. 
“Lietuva dabar atrodo lyg ans supan- 
čiuotas žirgelis, kurį norima šuoliais pir
myn (atgal į viduramžius—“L.” Red.) 
varyti, nei nežinant jam kur link...”

Tiktai natūralu, kad suminėtieji dr. 
Šliupo faktai verčia kiekvieną kiek tiek 
mąstantį žmogų susirūpinti Lietuvos liki
mu. Kol Lietuvoj viešpataus fašizmas, 
tikėtis ko nors geresnio negalima.

Bet kaip Lietuvos žmonėms padėti fa
šizmo atsikratyti? Kaip padėti jiems 
atsteigti demokratinę santvarką?

Laisvę mylį žmonės Lietuvoj turėtų 
sudaryti Liaudies Frontą už fašizmo pa
šalinimą ir atsteigimą demokratinės san
tvarkos. O Amerikos lietuviai šiuo tar
pu ruošiasi prie Am. Lietuvių Kongreso 
Atsteigimui Demokratijos Lietuvoj.

Kuriems rūpi Lietuvos žmonių laisvė 
ir laimė, turi prisidėti prie padarymo ši
to Kongreso dideliu ir pasekmingu.

Visos lietuviškos draugijos ir kliubai 
išrinkite delegatus; paremkit Kongreso 
darbus finansiniai!

Browder Radio Fondas
Ne tik komunistams, ne tik darbinin

kams, bet ir šiaip jau visiems protau
jantiems žmonėms labai patiko pirmoji 
prakalba, kurią Earl Browder, Komun. 
Partijos generalis sekretorius, pasakė 
per radio.

Kad d. Earl Browder ir ateityj galė
tų pakalbėti ir paagituoti per radio, rei
kia gana didelės pinigų sumos.

Browder Radio Fund pasiryžo surinkti 
: $5,000. Iš tos sumos didesnė pusė jau 
1 surinkta. Greitu laiku reikia pabaigti 
. tas darbas, surenkant dar $2,000.

Lietuviai taip pat. turėtų paaukuoti 
tan fondan, nes, kiek tik teko girdėti, d. 
Browderio prakalba didžiumai mūsiškių 
labai patiko.

Išgirskime d. Browderį dar kartą pra
bylant į visą Ameriką.

Čekius ir money orderius išrašykit 
vardu Earl Browder, o atsiųsti juos ga
lite ir “Laisvės” adresu.

Gražiai Eina Savo Pareigas
Pabaigoje pereitos savai

tes lankiausi Philadelphi- 
joje. Draugai pridavė 
$119.21, kaipo pelną nuo 
“Laisves” naudai bankieto, 
įvykusio 19 d. balandžio. 
Atiduodant dienraščio skai
tytojams jubilėjinę dovaną, 
knygą Mortos Vilkienės Di- 
vorsas, daugelis iš draugų 
davė po $1.00, prašydami 
prisiųsti Jubilėjinį Certifi- 
katą. Kas įsigijo Certifi- 
katus, paduodame kitoje 
vietoje. Gi padengimui na
mo taisymo išlaidų aukojo 
šie draugai: A. Kupronis, 
$2.00; L. Ničienė, $1.00; J. 
Šimkūnas $1.00 ir M. Jo
nikienė’ 50ę. O iš Bingham-

“už gesą?” Komisija susi
deda iš darbščių draugių ir 
draugų: B. Kukanskaitės, 
M. Strižauskienės, M. Ma- 
rinienės, J. Vaitoniūtės ir 
L. Žemaitienės.

Praneškite.
L. Žemaitienė.

Draugai waterburieciai 
tikrai širdingai darbuojasi 
savo dienraščio palaikymo 
naudai. Juos turėtų pasek
ti ir kiti miestai.

lesh, aplaikėme $2.30, ku
riuos surinko draugų A. ir 
M. Bekerių parėję padengi
mui namo taisymo kaštų. 
Puikui, kad draugai moka1 
rūpintis savo įstaigos rei
kalais.

Pasiskaitykime gražų lai-

Delei Dr. J. Šliupo Konfiskuotos
• j* Kalbos
•;Vakar dienos “Laisvėje” mes išspaus- 

čįtnome dr. J. Šliupo kalbą, kurią Smeto
ną konfiskavo. Aišku, ne su visais dr. 
Šftiupo išvadžiojimais bei sumanymais 
Užtaisyti Lietuvoj padėtį mes sutinkame, 
jjjes nieku būdu nesutinkame su ta vie- 
tjk pav., kur jis liečia Lietuvos seimo rin- 
Ifimų būdą, sudėtį bei projektuojamą še
lptą. Nepaisant to, jo kalboj yra pasa
kyta visa eilė įsitėmytinų dalykų.
; ^Teisingai daktaras sako, kad “po tau
tas gerovės kauke pas juos (smetoninin- 
Khs) slepiasi savinaudumas ir veidmai- 
<iysįė.” Skaitant naująjį, fašistų spau- 
djos įstatymą, daktarui
yl plaukai pasišiaušė iš nusiminimo, nes kilo 

j; drovi mintis, ar kam nors nerCTkės naujus 
; <;knygnešių būrius organizuoti Lietuvos pa- 
. •'sieniuose...I •>

•; “Kasžin prie kokio galo prieis mūsų 
tŽvynė?” klausia senas aušrininkas, tiek 
(faug turėjęs vilties nepriklausomame 

■^etuvos gyvenime. Kodėl gi dr. šliu- 
R Jąs tokį klausimą stato? Jis ten pat ir

Lietuva dabar vis daugiau ir daugiau ar- 
*' teja carų Rusijai, kur reikėjo garbinti au- 
*! tokratinę valdžią, kur cerkve buvo palaiko- 
•;ma viešpataujančiųjų bažnyčių, ir kur žmo- 
-*nių iniciatyva buvo smerkiama bei varžoma 
• ■ (presą, draugijos, susirinkimai). Tokia

Rusija juk negarbingai žlugo.

Kiti apie SLA Rinkimus
“Naujienos” šitaip atsiliepia apie SLA 

Pild. Tarybos rinkimus:
Rezultatai liudija, kad skaitlinės, kurios 

buvo skelbiamos “Naujienose” balsavimų 
metu, davė gana tikslų vaizdą. Iš jų buvo 
matyt, kad Bagočius, Mažukna, Gugis, Sta- 
nislovaitis ir Mikužiūtė žymiai pralenkė sa
vo oponentus ir dėl jų išrinkimo negali būti 
abejones. O tuo tarpu Jurgeliūtės ir Mi
liausko balsai, nors smarkiai augo palygi
nant su nominacijų rezultatais, bet pirmas 
vietas pasiekdavo retai.

Tačiau “Vienybė” nesidrovėjo dėl tų skait
linių sušukti savo redakciniame straipsny
je: “Melagiai”. Ji pareiškė turinti “nevien- 
pusiškus” rezultatus, kurie rodą, kad iš visų 
pažangiųjų kandidatų ti/c vienas Bagočius 
gaunąs daugumą balsų, o kiti šeši kandida
tai esą atsilikę nuo tautininkų.

Dabar aišku, kad kitus melagiuodamas, 
pats ponas Tysliava pasirodė pirmos rūšies 
melagis.

“Vilniyj” d. A. rašo:
SLA rinkimų pasekmės jau paskelbta. Iš

rinkta visi seni viršininkai. Bet penki tau
tininkų fašistų kandidatai gavo nedaug bal
sų—virš 1,000; jie stovi užpakalyj.

Atrodo, kad tai jau pabaiga jų viešpatavi
mui SLA. Jie susivienijo, dėjo desporatin- 
gas pastangas, bet nelaimėjo.

Drg. J. Miliauskas gavo 2,669, E. Miku
žiūtė—3,170. Taigi, apie 400 balsavusių už 
ją, nebalsavo už Miliauską. Sandarietis 
Mockus, kažin kaip tai gavo daugiausia ant 
iždo globėjo. Gal seniau Mockaus populia
rus vardas jam padėjo?

Jurgeliūtei reikėjo apie 900 pralenkti Dr. 
Viniką. Aš maniau ir manau, .kad kitas 
kandidatas būtų geriau už p-lę Jurgeliūtę 
praėjęs. Nors jinai mažiausiai atsakomin- 
ga už tai, ką Gegužio režimas padarė SLA., 
bet juk ne visi tai žino.

Reikia pripažinti, kad pažangieji SLA. 
neperdaug dirbo, kad išrinkti visą sąrašą. 
Prie didesnių pastangų būtų visus išrinkę.

Vis dėlto gerai, kad tautininkų-fašistų 
daugiau neįėjo. Jų viešpatavimas SLA. jau 
pasibaigė.

“Drauge Bukny! Bara
tės, kad Waterburis nieko 
kol kas nesurengė “Lais
vės” Sidabrinio Jubilėjaus 
minėjimui. Turiu primin
ti, kad pereitą rudenį, gruo
džio mėnesį, surengėm ir 

. prisiuntėm pelną. Bet jei 
jau taip barate, tai sureng
sim ir vėl.

Pranešu, kad komisija 
nusitarė rengti “Laisvės” 
labui puikią vakarienę- 
bankietą, su koncertine pro
grama ir šokiais. Įvyks lie
pos 11, šeštadienio vakarą, 
mūsų lietuviškame parke. 
Ten dabar lie vien puiki 
svetainė šokiams, bet ir pa- 
budavota puikus Mining rū
mas’. Įžanga tik $1.50 
ypatai. Puikūs valgiai, 
įvairūs gėrimai, šokiai ii T 
koncertinė programa dykai.

Dabar mes norime, kad 
draugas gautumėte tam pa
rengimui dainuoti iš Brook- 
lyno, N. Y., merginų okte
tą.

Jūs greitai pasikalbėki
te, draugai, su merginomis : 
ir kitais draugais ir greitai 
mums praneškite.

O gal gautumėt, kad kas 
atveštų dykai, ar bent tik

Didžiuma “Laisvės” skai
tytoju jau gavo Jubilėjinę 
dovaną knygą iš 320 pus
lapių, apysaką iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, pavadin
tą “Mortos Vilkienės Di- 
vorsas.” Draugai, nepamir
škite, kad tos knygos išlei
dimą^ kainuoja $2,800.00. 
Kurie dar neturite “Lais
vės” Sidabrinio Jubilėjaus 
minėjimui certifikato, ‘tuo- 
jaus įsigykite. Taipgi rū
pinkimės gauti daugiau 
naujų skaitytojų “Laisvei”. 
Kas dabar užsirašys “Lais
vę” visiems metam, gaus 
dovanų knygą “Divorsas”.

Kalbinkime, kad visi tie 
dienraščio skaitytojai, ku
rie užsisakė “L.” tik gegu
žės mėnesiui, pasiliktų nuo
latiniais jos skaitytojais, 
kad užsimokėtų prenumera
tą visiems metam.

Baigiant šį raštą, aplai
kėme laišk’ą nuo drg. Ši
maičio ir $52.00 pinigų, iš 
kurių $38 su centais tai pel
nas nuo “Laisvės” naudai 
bankieto, įvykusio 19 d. ba
landžio, Montello, Mass. 
Toj minutėj užeina drg. A. 
Talandzevičius ir prašne
ka: “Drauge, mačiau, 
yra draugų, kurie aukoja 
olytom namo taisymui, o 
Cementui niekas... Tai še, 
nuo manęs $2 cementui.”

Rimta pastaba drg. Ta- 
landzevičiaus. Be cemento 
plytos nesilaikytų.

Baigdami pasikalbėjimą 
savo įstaigos reikalais, prisi
minkime, kad “Laisvės” 
naudai piknikai bus: Broo- 
klyne 4 d. liepos, Maynard, 
Mass. 4 d. liepos ir Phila- 
delphijoj 6 d. rugsėjo.

P. Buknys.

višką sveikatą nuo alkoholio ir 
narkotikų, kad nepanorėjo 
tapt baltos rasės primaišytoju 
aboriginiškų indėnų tribų šei
mose, kame daugelis portu
galų savanorių bei iš prievar
tos avantiūristų galutiną savo 
gyvenimo tikslą atranda. Tai
gi šį kartą kalbėsime apie tai, 
apie ką prašo sužinot pats 
Juozas Stanevičius, būtent, ar 
gyvi jo tėveliai ir sesutės.

Savo adreso jis neužmiršo. 
Tatai jiš įrodė adresuodamas 
laišką savo tėveliui apie šeši 
metai tam atgal, kada Rio Ne
gro slėnyje priverstinai nusi
leido kokios tai mokslinės ek
spedicijos orlaivis. Niekam ne
matant malonūs aviatoriai jam 
davė voką ir paišelį ir jis pa
rašė šitokį laišką:

“Pranui Stanevičiui, Kauno 
gubernija, Rusija, Skirsnemu- 
nio parapija, Raseinių pavie
tas, Paimsrės kaimas. Esu gy
vas ir tikiuosi išsigelbėti.”

Manau, kad tą laišką avia
toriai pasiuntė. O dabar, kad 
ir savaitę laiko man truks, bet 
pats rašysiu lietuviškai. Tegul 
nepyksta ant manęs. . . As jų 
neužmiršau. . .

Juozas bando kalbėt 
lietuviškai

Mūsų pasikalbėjimas ėjo is
paniškai, nors Juozo kalboje 
išsiveržia guarani ir indėniškų 
tarmių žodžių. Kiekviena pro
ga jis bando ir lietuviškai kal
bėti, bet mąstymo sistema, lie
žuvio ir lūpų technika jį su
klaidina: taria taip, kaip dvi
dešimtį metų kalbėjo, kada si
muliavo pasitenkinimą būti pi
ratų vergu. Nes jeigu alca- 
guetės (moraliai puolę piratų 
šnipai) pastebės, kad vienas 
iš šešių ten buvusių europiečių 
užsimąstęs, 'tuo kris įtarimas 
planavime pabėgti ir bus taip 
kaip su ligoniais būna. O su
sirgusį pagydo kulka. Nušau
na, patraukia palapinę toliau, 
ir senos vietos įvykiai jau ne- 

kad . liečia senos rezidencijos gyve- 
' nimo ir nuotaikos drumsti nie
kam neprivalo. . . Piratų tar-

pe yra teisėjas ir budelis. Vir
šininkai gyvena gerai. Jie tu
ri auto sunkvežimius ir moto
rinius laivelius. Su mūsų su
krautomis iš indėnų supirkto
mis odomis ir išdirbiniais jų 
komisaras išvyksta ir kėlės sa
vaites negrįžta. Grįžta be pre
kių, tik su pinigais.

Skaitytojams bus įdomu, 
kaip mūsų lietuvis į ten pate
ko. Taigi, skaitykite. Iš Lie
tuvos atvyko 1912 m. Apsigy
veno Argentinos mieste, Ro
sario. Kontraktistai samdė 
darbininkus įvairiems dar
bams į tolimas provincijas. 
1916 m. ir jis susikontraktavo 
trims mėnesiams, neva gele
žinkelio tiesimo darbams tarp 
Paragvajaus ir Brazilijos. Iš
važiavo su agentu ir keliais 
kitais jaunais darbininkais. 
“Kol pradės vest geležinkelį”, 
nešiojo iš indėnų superkamas 
tigrų odas ir virė valgį iš eilės, 
kuriam pripuola. Už trijų mė
nesių pasibaigė kontraktas ir 
jis paprašė užmokėt po tuos 
žadėtus 7 pesus dienai. Tei
sėjas ramiai atsakė, kad gerk 
ir valgyk kiek nori, o pinigų 
gali gaut tik timbos lošimui. 
(Meta kaulą ir reikia atspėt, 
kuriuo šonu kris, tai bankas 
bus tavo). O jei buntavosi dar
bininkus (buvo keli skvadry- 
žiai po 24 ir 26 darbininkus) 
arba bandysi pasprukti, štai 
ką gausi. Ir prikišo prie no
sies revolverio vamzdelį.

Štai del ko per 20 metų 
nepasiluosavo!

Šia proga reikia pastebėti, 
kad Brazilija, norėdama ap- 
gyvendint savo derlingus bet 
tuščius plotus, dar tik prieš 8 
metus panaikino keistus įsta
tymus. Net iš Balkanų suga
benti darbininkai kavos plan
tacijų magnatams niekuomet 
iš skolos neišbrisdavo, nes už 
lentgalius narams, už vyną ir 
už maistą tokias kainas kriy- 
gutėn įrašydavo, kad darbi
ninkas amžinai buvo skolin-

(Tąsa 4 puslp.)

JSEVALIA NAZIAM VIR- 
:*ININKAUT RELIGIJŲ 
:: ORGANIZACIJOSE

; Z* BERLYNAS, geg. 15. — 
^JJudolf Hess, antrininkas 
įgfaaių partijos vadas, už- 
įgįpaudė valdininkams ir yal- 
Slffininkėliams būti viršinin-

kais bet kokių krikščioniš
kų ar pagoniškų tikybinių 
organizacijų. Viena todėl, 
kad naziams abelnai nepa
vyko užvaldyt bažnytines 
organizacijas, o kita todėl, 
kad hitlerininkams nevyks
ta įtraukt platesnius žmonių

sluogsnius į pagonišką va
dinamą “senovišką vokiečių 
tikybą.”

6,385,740 TINKAMŲ DAR
BUI BEDARBIŲ

WASHINGTON, geg. 16.
—Valdiškomis skaitlinėmis,

Kaip Lietuvis Juozas Stanevičius 20 Metų Išbuvo 
Brazilijos Piratų "Globoje”

(žemiau telpąs aprašy
mas paimtas iš “Argentinos 
Liet. Balso”, o jo autorius 
yra B. K. Algimantas, kuris, 
kaip pats sakosi, turėjęs pa
sikalbėjimą su Juozu Stane
vičium. Beabejo, rašinyj yra 
perdėjimų tiek rašytojo, 
tiek pasakotojo, bet apra
šomoji avantūra gan įdo
mi.—“L.” Red.)

1936 metų 
Buenos Ai- 
Stanevičius

turingi kreožai bei Europos 
avantiūristai—jo išnaudotojai. 
Adomo rūbai, vėjo šukos, sau
lės rankšluostis, penkianagės 
linkstančios šakutės ir “sieros 
žemelės” patalinė per dvide
šimtį metų! Piratų iš indėnų 
perkamų tigrų, leopardų, sin- 
jų odų nešiojimas ir krovimas; 
garsas plunksnų, coco lapų, 
panamų valaknų skirtymas— 
jo darbas. Gerk ir valgyk kiek 
nori, tik nesibuntavok ir ne
bandyk pabėgti, nes vyriau
sias teisėjas yra automatiškas 
piratų karabinas!. . .

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Balandžio 2 c|., 
Argentinos sostinę 
res pasiekė Juozas 
40 metų amžiaus, kuris lygiai
pusę savo gyvenimo praleido 
kaipo belaisvis Rio Negro upės 
piratų naguose. C o r u m z ą, 
Caimbra, Miranda, (milžiniš
kame Brazilijos Matto Grosso 
estade), civilizacijos nepalie
stos apielinkės, Rio Negro upė 
ir jos įtakos nuo 1916 iki 1936 
metų buvo jauno, laimės ieš- 
kojusio lietuvio teritorija. Chi- 
riguanos ir tobas indėnai—jo 
draugai, o virtę piratais kul-

Amerikoj šių metų pradžioj 
buvę 6,385,740 bedarbių, 
tinkamų dirbti už pašalpas. 
Bet pašalpinius darbus ga
vo tik apie pusė to skai
čiaus.

Saulėti požemiai, džiaugsmo 
ašaros ir laiškas tėvui

Ne lengvas darbas yra pa
daryti interview su žmogum, 
kurio akyse visą laiką blisyja 
džiaugsmo ašaros—kad rizL 
kuodamas gyvybę jis savo gu
drumu laisvėn pabėgo—-ir 
karts nuo karto jo veide ma
tai sielą slegiančius šešėlius,— 
kadangi išlindęs iš saulėtų po
žemių jis nepažįsta pasaulio. 
Bet, jis yra mūsų lietuvis, žmo
gus, kuris, jeigu būtų kitos, 
galingesnės tautos, beabejo,- 
taptų pasauline garsenybe, 
kad nepaskendo drogos lašuo
se. išsautroio savo tvirta lietu

SUTINUSI KOJA.
AKLOSIOS ĮDEGIMAS

Drauge gydytojau, antrą 
kartą šaukiuos jūsų pagelbos. 
Širdingai ačiū už pernykštį 
patarimą: labai man daug pa
gelbėjo. Dabar patarkite del 
mano tėvelio Lietuvoj. Jis yra 
70 metų, vidutinio ūgio. Ne
žinau, kiek sveria. Pirmiau tu
rėjo širdį silpną, bet nuo gy
duolių pagerėjo. Jis myli ret
karčiais gerokai išsigert.

Dabar kokie 3 mėnesiai, iš
ėjo laukan sveikas ir jau ne
begalėjo į kambarį įeiti. Pra
dėjo jam vieną koją skaudėti 
ir sutino. Kada pradėjo šil
tus kompresus dėti, tai atlei
do biskį, bet vaikščiot visai 
negali. Kelis lyg pritrauktas 
biskį ir letena patinus. Ar jam 
yra vėjo užpūtimas ar rama- 
tas. Jis kaip guli, neskauda. 
Jis trina tokia mosčia, kad 
degina, tai skausmą aprami
na. Ar galima vaistai siųst 
iš Amerikos į Lietuvą ? Gal 
labai didelis muitas už įveži
mą, tai gal ir neapsimoka. Ar 
mostis jam pagelbėtų?

Ir dar — mano sesytė taip 
pat Lietuvoj, gal 14 metų, bu
vo labai susirgus aklosios už
degimu. Nuvežus pas gydy
toją, biskį pasveiko, bet sa
ko, visai nepasveiko, — reikės 
operacija daryt. Bet dabar ji 
nieko nejaučia, tai ir nesisku
bina su ta operacija. Ar ji 
gali pasveikt be peilio? ar da
ryt kuo greičiau? ar labai pa
vojinga laukt, kol vėl susirgs?

Prašau paaiš- 
“Laisvę,” tai

tėvelio koją

losios įdegimas, ką ir čia apen- 
diko įdegimas?
kinti per mūsų 
bus ačiū.
ATSAKYMAS

Apie tą Jūsų
negalima, žinoma, tikrai pa
sakyti nemačius. Kai senam 
žmogui, tai gali ir taip kas 
būti įsimetęš> nebūtinai kad 
reumatizmas ar koks ten vėjo 
užpūtimas. Jam tą koją ga
li skaudėt del nesveikų gys- 4 
lų, del pažeistų venų, gal įde
gimo paliestų arba ir variko- 
zuotų — grankščiuotų. Kaip 
ten nebuvę, bet vien tik mos- 
ties veikiausia nepakaks. Ga
lima, žinoma, bet kokia degi
nama, smarkia mosčia bei te
palu trainioti, masažuoti. To-'< 
kių mosčių Lietuvoj rasi, kiek 4 
nori. Nėra reikalo siuntinėt 
net iš Amerikos.

Karšti ir šalti kompresai, 
pakaitomis, z palengvins jam 
dalyką. Tegul jis koją laiko 
iškėlęs aukštyn. Jei vaikšto, 
tegul apsitvarsto tęsliu banda
žu, kad gysloms būtų kiek pa
ramos.

Aklosios įdegimas reiškia, 
žmonių kalboj, tą patį, ką ir 
čia apendicitas. Nemanau, kad 
Jūsų sesutė turėjo tikrą griež
tąjį apendicitą: būtų tada rei
kėję tuoj operųot. Jai vei
kiausia taip kokia buvo ne
tvarka ' viduriuose — nuo ne
tikusio maisto. Manau, kad 
jai visai nėra ko rūpintis ir 
laukti operacijos. Tegul tik 
bando, kiek galima, žmoniški

«
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Pranas Eidukevičius
(1869-1926 m.)

Šitam straipsniui medžiaga 
paimta iš d. V. Kapsuko raši-

. nio, parašyto 1926 metais. Pa
rašytas jis buvo rusų 
Kiek sutrumpinę talpiname jj bas u K 
į šį Priekalo numerį, mi neria- . 
mi 10 metij Eidukevičiaus mir
ties sukaktuves.

“Priekalo” Red.

1926 m. 7 d. kovo Maskvoj 
po sunkios ir ilgos ligos (vi
durių vėžys) mirė Lietuvos 
darbininkų judėjimo vetera
nas, d. Pr. Eidukevičius, senų 
partijos draugų eilėse žinomas 
Marcelijaus, Edmundo ir Ba
ranausko slapivardėmis. Be 
pertraukos, daugiau 30-ties 
metų jis aktyviai dalyvavo 
darbininkų judėjime ir amži
nai įrašė savo vardą į Lietuvos 
darbininkų judėjimo istoriją, j gon. Čia jis greitai susirišo su

ką už užmok esu į daugiau rub
lio dienai. Nuo šio laiko, t. y. 
apie 1893 m., prasideda jau 

kalba.1 sistematus Eidukevičiaus dar- 
d arbininkų.

Jis ruošia darbininkų pasikal
bėjimus apie Lenkijos, Rusi
jos ir užsienio darbininkų ju
dėjimą, apie streiko kasų or
ganizavimą ir tt. 1894 m., są- 
ryšyj su tuo darbu, Eidukevi
čius areštuojamas, bet keletą 
dienų pabuvęs kalėjimo, del 
įrodymų trukumo, paleidžia
mas po policijos priežiūra, be 
teisės išvažiuoti iš Kauno. Iš 
fabriko jį vėl paliuosuoja. Nie
kas jį neėmė į darbą ir dėlto 
1895 metų rudenį jis “sauva- 
liai” iš Kauno išvažiavo Ry-

PRANAS EIDUKEVIČIUS

Eidukevičius gimė 1869 m. 
darbininH šeimoje, surištoj 
su žeme, Virbalyj, buv. Su
valkų gufy prie pat Vokieti
jos sienos. Jo tėvas ir brolis 
dalyvavo 1163 metų sukilime. 
Pas juos dįžnai susirinkdavo 
gelžkelio it muitinės tarnau
tojai, dalidavosi atsimini
mais apie sikilimą, pasakoda
vo apie Rusįos revoliucionie
rių darbą, aųe kuriuos sėmė 
žinias iš Voketijos laikraščiu. 
Čia dar prie ėvų jaunam Ei
dukevičiui ginė neapykanta 
caro valdžiai Mirus tėvui,'
1884 metais notina išleido jį 
į Prūsus pas buožę dirbti.
1885 m. jis pastoja į Tilmanso 
dirbtuvę Kauneuž 35 kap. die
nai. Tenai jis prmą kart suži
nojo iš kvalifikiotų darbinin
kų vokiečių, kuriuos fabrikan
tas parsikviesdaro iš Vokieti
jos, apie Vokieti.os profsąjun
gas, s. d. partiją ir Vokietijos 
proletariato kov;j su buržua
zija. Kaune tuomet jokios dar
bininkų organizac'jos nebuvo: 
nebuvo ir revoliudnio judėji
mo. Vienok, 1887 m. Kaune 
įvyksta pirmasis Lietuvos fab
rikų darbininkų streikas šmid- 
to fabrike. Streikas turėjo gry
nai ekonominį pobūdį. Prą- 
streikavę 3 dienas, darbinin
kai grįžo prie darbo, išsikovo
ję vieną valandą darbo dienos 
sutrumpinimo,— vietoj 12 vai. 
—11 vai., neskaitant pertrau
kos pietums ir tt. Sąryšy j su 
šiuo streiku Eidukevičių 
liuosavo iš Tilmanso dirbtu
vės. 1888 
pastoti į Šmidto fabriką. Čia 
jis jau uždirbdavo 
dienai.
nariais “Lenkų darbininkų 
sąjungos” (pirmoji masinė 
dąrbininkų organizacija Len
kijoj), bet kiek man žinoma, 
nebuvo įkurta stiprios “Sąjun
gos” organizacijos Kaune.

1890 m. Eidukevičius, kaip 
negeistinas elementas,” vėl 

paliuosuojamas iš fabriko. 
Daugiau metų šiaip taip užsi
dirbdavo padieniu darbininku. 
Io to tarnavo kariuomenėj. 
Asitamavus kariuomenėj, vėl 
ptyyko pastoti į šmidto fabri-

pa-

in. jam pavyko

po rublį
1889 metais susirišo su 

“Lenkų
(pirmoji

lietuvių, lenkų ir latvių darbi
niu kais-social demokratais.

Rygoje antroj 9O-tu metų 
pusėje Eidukevičius įsijungė į 
internacionalinį darbininkų ju
dėjimą ir s. d. organizaciją.

Teoretiniuos klausimuos Ei- 
d u k e v i č i us tuomet silpnai 
orientavosi. Tuose sluoksniuo
se, kuriuose jam prisiėjo dirbt, 
apskritai labai mažai užsiim
davo marksizmo teorija. Pro
pagandos vietą užimdavo agi
tacija, ir tais laikais Eiduke
vičius buvo geru agitatorium.

Rygoje Eidukevičius už re
voliucinį darbą greit buvo 
areštuotas ir kartu su daugeliu 
kitų darbininkų buvo ištrem
tas iš Rygos.

Ištremtas iš Rygos, Eiduke
vičius išsirinko darbo vietą 

Į Kauną. Ten atvyko ir keletas 
kitų darbininku, kartu 
dukevičium, išsiųstų iš 
Vienok, praėjus dviem, trims 
mėnesiams, Kauno tvirtovės 
komendantas visus, esančius 

I priežiūroje, išsiuntė už 25 ki
lometru nuo tvirtovės rajono.

Eidukevičius išvažiavo Gar
dinai! ir pastojo dirbti prie re
montuojamo alaus bravoro.’ 
Paskiau dirbo Gardino gub. 
Volkovišsko apskr. krakmolo 

(dirbtuvėj. 1901 metais Peter
burgo žandarų valdybos įsa
kymu vėl areštuojamas ir pa
talpinamas Peterburgo “Laiki
no įkalinimo name.” Kaltino 
priklausyme Pabaltės s. d. or
ganizacijai, agentavimu nuo 
šios organizacijos Lietuvoj ir 
Baltarusijoj ir tt. Jokių kaltės 
įrodymų nebuvo ir dėlto po il
go 1902 metų politinių kalinių 
badavimo buvo paliuosuotas. 
Iki bylos išsiuntė Gardinan ir. 
atidavė policijos priežiūron.

Gardine jis gauna darbą 
mechaninėje dirbtuvėj, gami
nančio} gilzių mašinas. Po 3- 
4 mėnesių jam pavyksta pra- 
vest streikas ir už tai jį pa
liuosuoja iš darbo. 1903 me
tais po pasisekusio pirmosios 
gegužės streiko ir vieno eko
nominio streiko jis vėl areš
tuojamas ir prasėdėjo Gardi
no kalėjime iki 1904 metų. 
Ten jam prisiėjo vienutėje pa

vietac

su Ei- 
Rygos.

Vėl prasidėjo darbas. Del pro
vokacijos Vilniaus RSDDP ir 
LSDP komitetai buvo areštuo
ti, tame skaičiuj ir Eidukevi
čius.

Areštuotieji buvo ištremti 
trims metams. Eidukevičiui 
i štr ė m i m ą Archangelsko 
bernijon pakeitė tokio pat lai
ko ištrėmimu užsienin. Jis 
iškeliavo Amerikon, kur turė
jo plačiausius ryšius su lietu
vių ir lenkų darbininkais ir 
ten aktingai dirbo iki 1914 m. 
pavasario. 1914 m. vėl grįžo 
dirbti Lietuvon, bet del karo 
kurį laiką užtruko Austrijoje. 
Iš ten aplinkiniais keliais pa
vyko jam grįžt į Lietuvą ir 
dirbo ligi pat 1919 m., kuo
met lenkai okupavo Vilnių.

Išlaikytos linijos trukumas 
karo metu nesuteikė galimy
bės Eidukevičiui užimti teisin
gą poziciją. Nors ir karo pra
džioj jis buvo viename kaime 
su Leninu ir dargi sėdėjo kar- 

streikų metu jis aktingai dir-’tu su juo Naujojo Targo kalė-

kelti 18-os dienų 
karcerį ir kalėjimo 
tracijos tyčiojimąsi.
1904 metais jis gauna spren
dimą: “sulig aukščiausio įsa
kymo” keturiems metams iš
siuntimą į Rytų Sibirą. Bet del 
prasidėjusio Rusų-Japonų ka
ro ištrėmimas Rytų Sibiran 
buvo pakeistas ir išsiuntė 
Olonecko gubernijom 1904 
metų rudenį iš ištrėmimo bė- 
go ir iki 1908 m. dirbo nele
galiai, nuo 1912 m. pusiau le
galiai.

Dirbdamas Gardine, Eidu
kevičius įstojo į PPS. Jam bu
vo svarbu masine 
klasės kova prieš 
išnaudotojus.

darbininkų 
carizmą ir v-

Kai pabėgo iš ištrėmimo, 
Gardino draugai iš pradžių jį 
pasiuntė Krakovon, iš kur 
1904 m. gruodžio pabaigoj P 
PS CK pasiuntė į buvusią Ru
sų Lenkiją ir Lietuvą parti
niam darbui. 1905 m. sausio

ba Vilniuje ir Bielostoke kai
po PPS atstovas. Balandžio 
pabaigoj CK jį permeta į Lo- 
dzių ir perveda tekstilio rajo
no apygardos komiteto nariu. 
Už mėnesio jį paskiria komi
teto sekretorium. Ten jis buvo 
vienu iš vadų garsaus Bė
džiaus audėjų birželio sukili
mo, kai pirmą kart Lenkijos 
proletariatas kovoja ant bari
kadų bendru frontu prieš caro 
kariuomenę ir policiją. 1905 
m. rudenį permeta į kitą stam- 
bvų Lenkijos pramonės centrą 
—Dambrovo anglių rajoną, 
kur irgi pastatomas apygardos 
komiteto priešakyj. Turint 
omenyj šį faktą, kad svarbiau
sių Lenkijos pramonės rajonų 
darbininkai įtemptuose 1905 
m. revoliucijos momentuose 
atsidurdavo kartu su darbinin
kais—socialdemokratais, rei
kia pripažinti esant ir nemažo 
Eidukevičiaus u ž sitarnavimo. 
PPS 1906 m. Lvovo suvažiavi
me, kur, taip vadinamoji PPS 
“kairioji” nugalėjo t. v. pil- 
sudskininkus, Eidukevičius bu
vo kairiajam sparne.

Po Lvovo suvažiavimo Eidu
kevičių pasiuntė Krakovan į 
karo kursus. Kai Eidukevičius 
grįžo į buvusią Rusijos Lenki
ją, jo nesutarimai su PPS CK 
(“kairiosios”) buvo tiek dide
li, kad faktinai jis iš PPS iš
stojo.

Nuo to laiko ligi Lietuvos 
(kartu ir Baltarusijos) Komu
nistų Partijos įsikūrimo, t. y. 
nuo 1906 m. iki 1918 m. Eidu
kevičius vaidino žymią rolę 
LSDP ir visa laiką buvo CK 
nariu. Jos eilėse dar ėjo kova 
tarp autonomistų ir federalis- 
tų.

Eidukevičius buvo autono- 
mistas ir aktyviausias RSDRP 
ir LSDP susijungimo šalinin
kas.

Eidukevičiuš sunkiais reak
cijos laikais nei minutei neap
leidžia savo revoliucinės sar
gybos. Jis kartu su darbinin
kų masėmis. Dirba profsąjun
gose, organizuoja darbininkų 
kliubus, platina, kiek sugebė
damas gauti, bolševikų ir SDP 
ir L literatūrą ir stovi prieša
kyj didelio odos darbininkų 
streiko del fabrikantų pas
kelbto lokauto. Eidukevičius 
buvo to streiko siela.

1909 m. Eidukevičius išva
žiuoja Amerikon. Gyvena sun
kiausiose sąlygose, vėl pasto
ja fabrikai! ir, sulig išgale, 
dalyvauja Amerikojs darbinin
kų judėjime. 1910 m. pabai
goj grįžta Lietuvon. Grįžda
mas užvažiavo Paryžiun pas 
Leniną ir Berlynan pas Tiška 
ir R. Luksemburg. 1911 m. 19- 
20 N “Socialdemokrato” iš 
Vilniaus pasirodo Eidukevi
čiaus korespondencija parašu 
“Marcelijus,’ 
to išdavikais 
apie žurnalą “Visuomenė.”

1911 m. Eidukevičiui Vil
niuj pavyksta legalizuotis. Ei
dukevičius kartu su kitais dar
bininkais ėmėsi atstatyti dar
bą. 1912 m. buvo vėl įkurtas 
“Vilniaus RSDDP komitetas.”

kurioj jis skai- 
susigrupavusius

gu-

vėl

jime, visgi jis nukrypo toli į 
dešinę.

Grįžęs Vilniun, Eidukevi- 
faktinai nerado jokios 

Dir- 
vien inteligentų grupė

vokie- 
prasiverž- 

stichiniais pasipriešini- 
ir pavieniais teroro ak- 
kuriuos okupantai baus- 
be galo žiauriai.

čius 
soc. dem. organizacijos, 
b o
(Kairys, Janulaitis), kuri jau
senai nieko bendra su darbi
ninkų judėjimu neturėjo: dar 
po 1905 m. reakcijos metu jie 
pasitraukė nuo judėjimo, bet 
karo metu pareiškė didelį ak- 
tingumą įvairiose buržuazinė
se organizacijose karo au
koms šelpti.

Eidukevičius nuėjo į darbi
ninkus. Į Vilnių jis atvažiavo 
su obalsiu “Karas karui” ir 
pirmuose jo paties organizuo
tuose rateliuose statė šį obal- 
sį.

Laiške į mane (aš tuomet 
redagavau “Socialdemokratą” 
LSDP Užsienio Biuro organą) 
Eidukevičius, tuomet piktinosi 
Lietuvos likvidatoriais, pripa
žįstančiais darbą, vien legalė- 
se Lietuvos buržuazijos orga
nizacijose ir skaitančiais visai 
betiksliu darbą nelegalėse dar
bininkų organizacijose. Atgai
vinti pastarąjį ir pastatyti į 
teisingas vėžes nepavyko nei 
Eidukevičiui. Okupavus vokie
čiams Vilnių prasidėjo toks 
laikotarpis, kuris gana ilgam 
laikui sunkino visokį socialde
mokratų darbą Lietuvoj ir Vil
niuj. Tik retkarčiais 
čiams neapykanta 
davo 
mais 
tais, 
davo

Visuomenės gyvenimas Lie
tuvoj apmirė. Darbininkų or
ganizacijos (profsąjungos ir 
tt.) išliko tik stambiausiuose 
centruose ir vos vos gyvavo. 
Visos darbininkų pastangos 
buvo nukreiptos tik tam, kad 
nemirti iš bado. Turėdamas vi
suomet artimus ryšius su dar
bininkų masėmis, Eidukevičius 
suprato, kad tokiu momentu 
tik ta organizacija įgys darbi
ninkų masės simpatijas, kuri 
sulig savo išgalių ateis joms į 
pagalbą. Dar prieš ateisiant 
vokiečiams, jis Vilniuj atgaivi
no visą eilę profsąjungų, se
niau išardytų ir iširusių. Dar
bininkai išrenka jį Centralinio 
Profsąjungų Biuro pirmininku 
ir statytojų profsąjungos sek- 
tretorium. Tuo pat metu jis 
organizuoja darbininkų koo
peratyvą, valgyklą prie Prof
sąjungų Centralinio Biuro ir 
kliubą ant Vronios ir tt. Ypa
tingai svarbią rolę del ryšių su 
darbininkų masėmis palaiky
mo turėjo tomis tamsiomis 
dienomis darbininkų valgykla 
Vronioj. Ji pasidarė centru be
maž viso “krikščionių” prole
tariato Vilniuj; del “Bundo” 
tautinės politikos, žydų darbi
ninkai turėjo savo centrą, savo 
profsąjungas, savo kliubą, val
gyklas ir tt.

Vienok, Eidukevičius netu
rėjo teisingos politinės linijos. 
Dar daugiau—jis nors per ko
vą, bet pasidavė įtakai tos so- 
cialpardavikiškos i n t eligenti- 
jos, kuri kartu su buržuazija

organizacija pareikala- 
d. Tarybos apleidimo, 
šio reikalavimo Biržiška 
iš s. d. partijos ir liko 

žadėjo iš

kartų išrenkamas Maskvos ir 
rajono sovietai!. 1922 m. par
ti jinė j Maskvos gubernijos 
konferencijoj išrenkamas Gu
bernijos Revizijos Komisijon. 
Tais pat 1922 m. išrenkamas 
Sokolnikų Raikomo nariu. O
1923 m.—nariu to paties rai
komo Revizijos Komisijos. Bu
vo delegatu X partijos suva
žiavime ir visose vėlesnėse gu
bernijos part k onferencijose 
(iki ligos).

• 1923 m. ant tiek sustiprėjo 
vidurių liga, kurią įsigijo caro 
kalėjimuose, kad buvo priver
stas pasitraukti nuo darbo.
1924 m. Vienoj darė operaci
ją ir Eidukevičius kiek pasi-

Lie- 
len- 
bal- 
pa-

ir parėmė jos obalsį—Lietuvos 
n c p r i klausomybė, palaikant 
vokiečių kaizeriui. Eidukevi
čius ne tik dalyvavo karika
tūriškoj lietuvių konferencijoj, 
sušaukto j 1917 m. rugsėjo 
mėn. Vilniuj, bet ir balsavo už 
jos rezoliuciją, kaizerio val
džios per savo agentus padik
tuotą. Tiktai 1917 m. gruodyj, 
kai nuolanki kaizeriui, diktuo
jant jo valdžiai, Lietuvių Ta
ryba priėmė garsiąsias 4-ias 
konvencijas, sujungiančias Lie
tuvą su kaizerio Vokietija, Ei
dukevičius kartu su visa Vil
niaus 
vo s.
(Del 
išėjo
Taryboje; Kairys 
Tarybos išeiti, bet savo žodžio 
neištesėjo ir buvo išmestas iš 
Vilniaus LSDP organizacijos.)

Sąryšyj su Lietuvių Taryba} 
prasideda aštri kova Vilniaus 
LSDP organizacijoj. Lietuvos 
social-patriotai stovėjo už 
tuvių Tarybą, lenkai—už 
kų radą, baltarusiai—už 
tarusių. Visi jie stengėsi
traukti savo pusėn Vilniaus 
organizaciją, kuri savo daugu
moj buvo darbininkiška. Gra
žių frazių priedanga, kritikuo
jančių lietuvių social-patriotų 
žygius, pasisekė laikinai pa
traukti savo pusėn Vilniaus 
darbininkų organizaciją lenkų 
social-patriotams — Godvudui 
ir IZaštovtui: 1918 m. 22 kovo 
Vilniaus LSDP konferencijoj, 
kurioj lietuviai nedalyvavo, 
buvo nutarta išeiti iš LSDP ir 
imtis organizuoti Lietuvos ir 
Baltarusijos socialdemokratų 
partiją. Bet čia prasidėjo ne
sutarimai tarp darbininkų, ku
rie stengėsi įkurti internacio
nalinę darbininkų partiją, su
gebančią suvienyti skaitlingas 
Lietuvos ir Vakarų Baltarusi
jos s. d. organizacijas, ir len
kų social-patriotų. Eidukevi
čius tuomet dar svyravo ir bu
vo su Lietuvos f sbcial-patrio- 
tais, nors kritikavo jų poziciją.

1-3 spalių 1918 m. įvyko 
pirmas Lietuvos ir Baltarusi
jos Komunistų partijos suva
žiavimas. Partijos suvažiavi
mas d. Eidukevičių išrenka į 
jos CK. Tuojau jį kartu su vie
nu Vilniaus darbininku d. Ker- 
novičium, L ir BKP CK dele
guoja Maskvon okupuotų 
kraštų komunistų konferenci
jom Grįžtant atgal, pakeliui jį 
areštavo, bet Vokietijos revo
liucija paliuosavo iš kalėjimo.

Vokietijos revoliucija davė 
impulsą visų Vokietijos oku
puotų kraštų revoliuciniam ju
dėjimui, tam skaičiuj ir Lietu
vos. Šio judėjimo priešakyj 
stovėjo Komunistų Partija, ku
rios vienu iš vadovautojų bu
vo ir d. Eidukevičius. Kai Vil
niuj įsikūrė ’ Darbininkų At
stovų Sovietas jis buvo per vi
są laiką Sovieto pirmininkas. 
Kovoje del Sovietų valdžios 
Lietuvoj, Vilniuj ir Vak Balta
rusijoj 
tingai, 
tik 19 
lenkai
laiko dirbo SSRS.

Sovietų Sąjungoj Eidukevi
čius 1920 m. vasario mėnesyj 
pereina dirbti transportan Su
siekimo komisariato techninio 
skyriaus viršininku, organiza
vo pirmą Učprofsojuz (Gelž- 
keliečių profsąjungą) ir iš
rinktas jos pirmininku 1920 
m. vasarą, kai Raudonoji ar
mija užėmė Vilnių, siunčia
mas tenai, dirba “skrajojamo
sios inspekcijos” viršininku, o 
kai į Vilnių įsibrovė Lietuvos 
baltieji, kartu su Kominterno 
III kongreso delegatų grupe 
agitacijos tikslais važinėjo po 
frontą. 1921 m. gegužės mė
nesį Sovietų aparatų tyrinėji
mo tikslais pereina dirbti į 
Maskvos Sovieto Justicijos 
Skyrių skyriaus viršininko pa
vaduotuoju, dalyvauja pir
muose parengiamuose darbuose 
ir prokuratūros ir advokatū
ros organizavime. Pagaliau 
pereina ūkio frontan, fabriko 
“Dalgis” direktorium. Kiek

jis dalyvavo labai ak
is Lietuvos pasitraukė 
balandžio 1919 m., kai 
okupavo Vilnių. Nuo to

taisė, bet neilgam. Pradėjo 
dirbti Kominterne, pagaliau 
Aukštojoj Liaudies Ūkio Tary
boj, bet neilgam tesėjo jėgų. 
Pagraužtas žarnų vėžio, jis 
gulė lovon ir daugiau nebekė
lė. Mirė eidamas 58 metus am- ' 
žiaus.

Priekalo”)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8 ; Sekrnad.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-82*4

SOUTH BOSTON, MASS

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

Telefonuokite South Boston

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

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.

9423, arba kreipkitės pas:

AI 332 Broadway
♦ J ♦ AVLlĮJuLllu So. Boston, Mass.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Aprokavimai Duodama Velt ui
ŠILDYMAS

OIL BURNERS 
PLUMBING

YORK OIL BURNERS
VERTEI VIS York Oil Burners

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

Boiler

UŽEIKITE ar RAŠYKITE

FRANK LOPATIN
1741 N. Wilton Street

Philadelphia, Pa.
Arba šaukite: Trinity 8104

inžinieriškai atliekame 
darbą.

Greitas patarnavimas ir
& Radiation kiekvieną

■A

. 1



Antrad., Geguž. 19, 1936

MOKSLAS IR TECHNIKA
Puslapis Ketvirtas
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Du Dideli Tiltai Afrikoje ijab Ellsworth ir eile kitų 
| pasaulio mokslinčių skrajo- 
, jo virš šiaurių ledynų vokie- 
j čių oro laivu “Graf Zeppe
lin.” Tais pat metais Ells- 
i worth ir R. Williams bandė 
povandeniniu laivu “Nauti- 

i lūs” pasiekti Šiaurių Polių, 
į bet submarinas sugedo ir 
turėjo grįžti atgal.

1934 metais L. Ellsworth 
įjau šturmuoja Pietų žemės 
Įašygalį iš Weddell jūrų pu- 
i sės. Jis iš čia planavo per- 
j sklisti per Pietų Polių lin- 
į kui Ross jūrų, apie 5,500 
I kilometrų. Bet šiuom kar
tu jam tas nepavyko.

1935 metais Ellsworth iš
vyko specialiu laivu linkui 
Pietų Poliaus. Jis čia kelis 
kartus bandė lėktuvu 
siekti Pietų .Polių, bet 
nesisekė ir galu gale vos 
rado ledynuose mirtį.

Kol kas Ellsworth o ban
dymai Pietų Poliaus link- 
men davė dar nedaug, bet 
visvien tas suteikė davinių 
pataisymui žemlapių, žinių 
apie orą ir kitų mokslinių 
informacijų.

Pereitais metais Anglija! 
Pietų Afrikoje baigė būda- j 
voti du milžiniškus tiltus.

Vienas yra gelžkelio til- 
* tas per Zambezi upę, tarpe 

Beira prieplaukos ir šiauri
nės Rhodesia, šis tiltas il
giausias pasaulyje. Jo vie
toje upė turi kilometrą ir 
pusę pločio, bet kadangi 
kraštai žemi, balos, tai til
tą prisiėjo budavoti veik 4 
kilometrus ilgio. Jis turiĮ 
3,680 metrus (11,960 pėdų), j 
Tiltas turi vandenyje 40 
stulpų, kurių tarpe yra 33 
vandens spragos po 80 met
rų ilgio ir 7 spragos po 53 
betrus.

Tiltą budavojo per tris ir 
pusę metų. Jo išbūdavoji- 
mas atsiėjo amerikoniškais 
pinigais .$10,000,000, arba 
pusantro miliono svarų 
sterlingų Anglijos pinigais. 
Tilto dalys buvo padarytos' 
Anglijoje ir laivais pristaty
ta į Beirą prieplauką, o iš 

i ten gelžkeliu į vietą. Patsai 
tiltas yra pastatytas ant

pa
vis
ne-

kio mokslui, Rusijos aviaci
ja dar 1910-1914 metais, 
nepaisant viso industrinio 
šalies atsilikimo, jau užėmė 
pasaulyje pirma vietą. O 
po proletarinės revoliucijos 
pergalės Žukovskis pastatė 
ant augšto laipsnio savo 
mokslą ir pagelbėjo išaugti 
Sovietų orlaivininkystei.

Žukovskis paliko 180 
spausdintų savo kūrinių ir 
pasakė apie 500 prakalbų, 
prelekcijų įvairiomis moks
lo šakomis. Baisaus pliečių 
karo ir bado metu jis viską 
atidavė darbininkų klasei. 
Jau 70 metų amžiaus būda
mas, jis su kitais moks
lininkais imasi už steigimo 
Centralinio Airotyrimo In
stituto (CAGI), ' :
Oriai vyno Instituto ir Mas
kvos Aviacijos Akademijos.

Žukovskis n e pailstančiai 
iki pat savo mirties dirbo 
išauklėjimui galingos Sovie
tų orlaivininkystės. Jeigu 
jam mirštant ji buvo dar 
tik kūdikis, tai dabar yra 
pilnai subrendus ir viena iš 
galingiausių pasaulyje.

Lietuvis Stanevičius 20 Mėty Išbuvo Brazilijos 
Piratų Globoj

. . są ąuKSi] 
Karinio-| rityboje,

G--

»<

kad prie anos palapinės pra
lošė iki paskutiniam centavui 
ir reisui. Iš “banko” paduo
davo atsilošimui. Jis vis vo
liodavosi, bet pinigėlius už
slėpdavo kokiame nors skar
male, jo siūlėj. Kada prisirin
ko pakankamai pinigų, kada 
orientavosi vienos ir kitos gru
pes piratų štabuose, indėnų 
takuose, kontrabandistų val
čių keliuose, pasinaudodamas 
iškilmingos fiestos momentu, 
“girtas būdamas” staiga išsi-j 
pagiriojo ir spruko. Kelis mė
nesius truko, kol, per Parag
vajaus uostą Santa Ana pasie
kė Argentinos Rosario.

Tik dabar sužinojo, kad 
Kauno gubernija jau nepri
klauso carui Nikalojui, kad 
Rusijoje taipgi nėra caro ir 
kad jo Skirsnemunio parapija 
randasi naujai atgimusioj val
stybėj, kuri vadinasi L1TUA- 
N1A.

Po dvidešimties metų dabar Į 
pirmą kartą paėmė į rankas / 
laikraščius, nes Rio Negro pa- J 
krantėse nei šmotelio popie- 
ros nematė, nematė telefono, 
geležinkelio, nei radio negir
dėjo.

(Tąsa iš 2 pusi.)
gas. O skolininkas, jeigu bė
ga, jį galima buvo nušaut vie
toje ir jokios bausmės nebū
davo. Jeigu susibuntavodavo, 
nušovėjas pereina kitan esta- 
dan ir ten laisvas. Taip tapo 
apgyvendintas Minas Gerae 
estadas, kurio sostinė Bello 
Horizonte dabar yra vienas 
gražiausių Brazilijos miestų. Į 
ten keldavosi visi galvažu
džiai. Panašūs įstatymai veikia 
iki šių laikų Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul sostinėje. O 
Mato Groso sostinę, Cuyaba, 
ilgus metus valdė generolas 
Isidro, kuris iš avantiūristų su
sidarė kariuomenę, išsileido 
savo pinigus ir tik prieš 10 
metų net Sao Paulo miesto vi
są auksą išsivežė. Parana, Ku-

, pokariniai lenkų 
emigrantai, nepatenkinti, kad 
juo daugiau kavos ‘plantato
riams dirba, tuo didesnė skola 
knygutėse auga, susibuntavo- 
jo ir išžudė šeimininkus, gin
kluotus sargus, šunis ir gyvu-i 
liūs. Pasinaudodami įstatymais 
perbėgo j kitą estadą. Dar vi
siškai neseniai tuos įstatymus 
Brazilijos valdžia panaikino. 
Tat nesistebėkite Rio Negro 
piratų įstatymais, kurių glo- 
bon Juozas Stanevičius pateko 
1916 metuose! Juk vien Mal
to Grosso estadas (provincija- 
valstija) užima 1. milijoną 379 
tūkstančių, 651 kvadratinį ki
lometrą pločio. O visame ta-

t

Paskutinė Proga!

Naudokitės tik iki 30 d. gegužes 
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

me plote tegyvena vos 93,000 
gyventojų!... (Visa dabar 
Lietuvos valdoma teritorija su
daro vos 55,670 kv. kilometrų, 
o gyventojų skaičius siekia ne
toli pustrečio milijono).

Dabar bus aišku, del ko mū
sų skirsnemunietis iš ten 20 
metų negalėjo pabėgti.
Lietuvio gudrybės, pabėgimas 

ir sentimentalumas

O pabėgo šitaip: Indėnai 
dievoti žmonės. Savo didvy
rius jie lipina iš molio ir dro
žia iš medžio. Jie meldžiasi 
ir atlieka religines ceremoni
jas. Bet didžiausi nuotykiai, 
tai fiestos—baliai. Tada visi 
geria iki pasiutimo cukraus 
nendrių alkoholį ir iš coco la
pų pagamintą produktą. Už-
kviečiami ir piratai, nes pas-į 
tarieji į savo fiestas taipgi! 
kviečia indėnus, o ypatingai 
indėnes, nes kitokių moterų 
ten nesurasi. Puotose visi nuo
gi, nors, faktinai, ir kasdieni
niame gyvenime tik Adomo ir 
Ievos kostiumai vyrauja. Kas 
prisideda prie indėnų ir pri-, 
siekia nebėgti, tas jų labai 
gerbiamas. Bėgsi—gausi vily-! 
čią arba kulką. Fiestose visi 
lošia timbą. Čia mūsų Juozui 
teko ilgai simuliuoti. Pasku-j 
tinius tris metus jis jau buvo i 
savas žmogus piratų ir indėnų' 
tarpe. Taip gudriai gerdavo, 
kad niekuomet nenusigerdavo.1 
Bet voliodavosi ir skusdavosi,
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BRIDGEWATER DARBININKŲ KO OPERATYVE DRAUGOVE
A

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

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 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

JUOZAS GEGŽNAS '
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINES, alus b 

kitokį gėrimai
Patogus Užėjimas Grupėm

412 W. Susquehanna A.
Philadelphia, Pa.

Panamos Kanalas
Panamos kanalas prakas

tas per Panamos respubli
ką ir jis jungia Atlantiką ir 
Ramųjį didjūrius. Pana
mos kanalo į abi puses ant 
5 mylių žemę ir kanolo vie
tą neva Jungtinių Valstijų 
Amerikos imperialistai ran
davo j a nuo Panamos respu
blikos. Bet jie valdydami 
tą kanalą valdo ir pačią Pa-’ 
narnos respubliką.

Panamos kanalas yra la
bai strateginė vieta. Jeigu 
ne jis, tai karo ir prekybos 
laivai plaukdami iš Jungt. 
Valstijų Atlantiko prieplau
kų į Ramiojo vandenyno 
prieplaukas, turėtų plaukti 

.aplinkui visą Pietų Ameri- 
|Orijų, propelerių veikimą irpa.
. tt. Visame pasaulyje avia- 
■ cijoje yra žinoma “Žukovs
kio Teorija,” “Žukovskio 

Ačiū Žukovs-

N. E. Žukovskio Nuopelnas
Sovietų Sąjungoje buvo 

minima 15-kos metų sukak
tuvės nuo garsaus profeso
riaus Nikolai Egorovič Žu
kovskį mirties. Žukovskio 
vardas stovi greta viso pa
saulio mokslininkų, mąsty
tojų. Ypatingai didelis jo 
pasitarnavimas darbininkų 
šaliai orlaivininkystės šako
je.

Pirmas jo spausdintas 
darbas apie orlaivininkystę

mės, bet Anglija apsiėmus 
Portugalijos kolonijas “glo
boti.”

Antras tiltas ant plento 
kelio išbūdavo tas per Sabį 
upę, pietų Rhodesia koloni
joj. Šis tiltas turi 335 met
rų (1,084 pėdų) ilgio. Jis 
pakabintas ant archos (mil
žiniškos lanku išlenktos 
virš jo plieno struktūros). 
Archa abejuose upės kraš
tuose įmūryta į galingus 

mento stulpus. Augščiau-
sia, ties upės viduriu, ar- 
ch°Sv dali s turi 254 pėdas pasirodė dar 1890 metais, 
apgscio. Ji yi a apie 42 pė-. jr nuo į0 }aiko sekė kiti 
dų pločio, o ant jos pakabin- jarbai, apie galimybę skra- 
tas tiltas tini virs 33 pėdas j0^ lėktuvų sparnų veiki-

AvJ? L. ls^u^vo^ mą, kritika visos eilės kitų 
J Telįel? I’-3 lkien.°- asmenų orlaivininkystės te- 

Ją budavojo is abiejų pusių1 f 
tuom pat laiku. Tam tikri1 
tvirti plieno kabeliai laikė |pj*- 

-įtempę archos struktūrą į 
abi puses, kol ją sujungė.

Tiltą budavojo pusantrų

darbai, apie galimybę skra-

mą, kritika visos eiles kitų

metų ir jis atsiėjo 125,000
‘svarų sterlingų. Prisiėjo 
tiltą budavoti šios sistemos, 
nes upė plaukia per smėlį ir 
įmūryti stulpai gali būti 
vandens išplauti.

Iš Ellsworth Patyrimų 
Leduose

Lincoln Ellsworth, ameri
kietis, savo laiku persk ry- 
dęs Šiaurinį Polių, o vėliau 
ilgai tyrinėjo Pietų Poliaus 

’ Karta lėktuvu jam 
beskrendant, jis buvo pri
verstas ledynuose nusileisti 

visas pasaulis per du mė
nesius laiko skaitė jį žuvu-

; Lincoln Ellsworth yra gi- 
ęs 1880 metais, Chicagoje.

1925 metais jis ir Amund- 
nas suorganizavo skrydi- 
o ekspediciją perlėkimųi 

£.per Šiaurių Polių. Jie skri- 
dviem lėktuvais', bet pa

niekė tik 88 laipsnį šiauri- 
s platumos. Buvo pri

versti nusileisti i ledus. Ap- 
alę vieta ir pakilę sėkmin

gai sugrįžo į Spitzbergen 
las.

įį£. Metai vėliau Ellsworth, 
ębile ir Amundsen organi- 
vo dirižablio ekspediciją į 
ąurių Polių. Jie ją sek- 
ingai atliko oro laivu 

Norge” (Norvegija). Jie 
krido nuo Spitzbergeno 

salų ir perlėkę per Šiaurių 
. Polių nuskrido i Alaską.
? Trys pietai vėliau Sovietų 

Sąjungos šiaurių tyrinėto-

Wm. Randolph Hearst,
J. V. fašizmo šulas, reakci

ninkas, apsitaisęs ispanų kos
tiumais laike savo 73-čio gim
tadienio minėjimo.

Kanalas turi 52 mylias 
ilgio, po 300 pėdų pločio, o 
vietomis ir daugiau. Jis tu
ri visą eilę vartų (vandens 
laiptinių patalpų), kurie tu
ri po 1,000 pėdų ilgio ir 110 
pėdų pločio. Didžiausi pa
saulio laivai, kaip “Nor
mandie” arba “Queen Ma
ry”, gali tilpti į tuos var
tus (užtvankius) ir kanalu 
plaukti.

Kanalas pravestas per ei
lę ežerų. Išilgai kanalą 
nuo Panama miesto į Colon 
prieplauką pravesta gelžke- 
lis. Yra elektros gaminimo 
vandens stotys. Kanalas iš 
abiejų pusių ir galų labai 
apginkluotas.

Amerikos i m p e r ialjstai 
neva nupirko kanalo terito
riją ir jį apsupančią žemę 
1904 metais už 10 milionų 
dolerių ir sutiko Panamai 
mokėti po $250,000 į' metus.

Kanalas atidarytas 15 d. 
rugpjūčio, 1914 metais. Da
bar jį valdo Jungt. Valsti
jų Amerikos valdžia. Tuom 
pat kartu Amerikos impe
rialistai Panamoje turi įdė
ję $46,550,000 kapitalo ir 
valdo visą šalį.

Panamos kanalas 1935 
metais perleido ’ 25,309,527 
tonus įtalpos laivų. Kitų 
šalių ir kompanijų laivai 
moka už perplaukijną kana
lu. Valdovai į metus gau
na tarp 15—20 milionų dole
rių įplaukų.

Panamos kanalo prakasi
mas yra didelis dalykas 
vandens susisiekimo kelių 
šakoje. Jį prakasė biznio 
ir karo sumetimais.

š—kas.

Lietuvių Čeverykų Išdirbys- 

tė, Kuri Pagarsėjo Gamini

mu Over Globe Shoes

Ji Atsiekė Augštų Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Jsitėmikite 
Vaizbaženklj

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

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

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

kaip pirštinė ant rankos.

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

OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda
Nyp $4.00 iki $5.00 
BRIDQE-O-FLEX 

Nuo $5.00 iki $6.00

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

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
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Žinios apie Karo 
Techniką

Ant kiek dabar yra pavo
jinga pasaulinė politinė pa
dėtis, tą žino mūsų skaity
tojai. Kapitalistinis pasau
lis pavirtęs į parako bačką. 
Daug yra imperialistų tarpe 
nesutikimų, kurie verčia 
juos vis labiau ginkluotis. 
Čia paduosime tik dviejų 
savaičių svarbesnes žinias 
apie naujas karo mašinas.

Karo Orlaiviai
Italija pasigamino naikin

toją “S-H-l”, kuris turi mo
torą 780 arklių jėgos, išvys
to 380 kilometrų į valand- 
dą, gali iškilti į orą apie 
30,000 pėdų ir ginkluotas 
dviem kulkasvaidžiais. Jį 
pasigamino ir žvalginį lėk
tuvą “RO-37,” kuris turi 
600 arklių jėgos motorą, 
gali atlikti 2,000 kilometrų 
be apsistojimo, turi 3 kul- 
kasvaidžius ir vežasi apie 
400 svaru bombų. V *•

Bet labiausiai ji apsi
džiaugė pasigaminus naują 
bombininką “P-16”, kuris 
turi 3 motorus po 610 ark
lių jėgos, išvysto 400 kilo
metrų į valandą, gali atlik
ti 2,000 kilometrų be apsi
stojimo į vieną pusę ir at
gal grįžti, turi 4 kulkasvai- 
džius uodegoj, viršuje, apa
čioje ir sparne. Veža apie 
2 tonus bombų.

Austrija užsakė Anglijo
je 150 karo lėktuvų buda- 
voti jos armijai.

Belgija gaminasi bombi- 
ninkus “Fairy—IV,” kurie 
turi 860 arkliu jėgų moto
rus, išvysto 355 kilometrus 
j valandą, turi po 3 kulka- 
svaidžius, veža apie 2 to
nus bombų. Ji pasigamino 
naikintoją “G-31”, kuris ga
li iškilti 32,000 pėdas į orą 
ir atlikti 1,000 kilometrų be 
apsistojimo į vieną pusę ir 
tiek pat atgal.

JungtValstijos Amerikos 
pasigamino “WACO-D” lėk
tuvą ginkluotą 3 kulkasvai
džiais, vežantį 5 bombas po 
25 svarus, darantį 280 kilo
metrų į valandą. Jos pasi
gamino ir antrą naikintoją 
“2-F-l”, kuris gali vežti 
apie 1,000 svarų bombų, 
ginkluotas dviem kulkasvai
džiais, išvysto į valandą 
384 kilometrus.

Bet labiausiai imperialis
tai didžiuojasi bombininku, 
kurį pagamino American 
Air Corp., kuris apart kul- 
kasvaidžių dar yra ginkluo
tas ir 37 mm. kanuoliuke.

Anglija pasigamino bom
bininką “B”, kuris turi 
1,000 arkliu jėgos motorą 
ir išvvsto 402 kilometrus į 
valandą. Jis turi 6 kulka- 

Vokiečiui Zepelinas Hindenburg, nesenai apsilankęs Amerikoj (New Yorke) su nazių propaganda.

svaidžius, veža apie 3,000 
svarų bombų ir torpedą.

Francija pasidarė “P-453” 
jūrinį lėktuvą, kuris išvys
to 355 kilometrus į valandą, 
gali vežti apie 500 svarų 
bombų ir iškilti 28,000 pė
dų.

Japonija labiausiai gink
luojasi ore, ant jūrų ir že
mės. Japonija naujų lėktu
vų nepasigamino į šias dvi 
savaites laiko, bet ji daug 
pasibudavojo bomb ininkų 
“93”, kurie turi po 5 kulka- 
svaidžius, veža po 2,500 
svarų bombų ir išvysto į 
valandą 271 kilometrą. Taip
gi ji budavoja bombininkus 
“90-2,” kurie turi po 3 mo
torus, kiekvienas 700 arklių 
jėgos, išvysto 227 kilomet
rus į valandą, ginkluoti po 
4 kulkasvaidžius ir veža 
3,500 svarų bombų.

Visi imperialistai karo 
lėktuvų šakoj daugiausiai 
budavoja bombininkus, tik
slu užpulti kitas šalis ir mė
tyti bombas.

Naujos Kanuolės
Vokietija pasigamino nau

jus tankus ginkluotus galin
gomis Kruppo kanuolėmis.

Francija didžias savo ka- 
nuoles 155 mm. gerklėmis 
pervedė pervežimui ant ga
lingų traktorių. Jos galės 
važiuoti per paprastus lau
kus ir didele sparta.

Taip pat jos inžinieriai 
išrado būdus, kaip šaudyti 
ant kelių šimtų mylių at
stumo pagelba raketų. Sa
ko, kad tos raketos bus 
naudojamos tik žinių per
davimui, bet kas tam tikės.

Belgija pasigamino me
chanizuotas naujas kanuo- 
les prieš tankus, kurios ve
žamos traktoriais. Kulka 
ant 900 pėdų atstumo pra- 
muja dviejų colių plieno sie
ną. Prie kiekvienos kanuo
lės yra 204 šoviniai.

Nauji Karo Laivai
Lenkija. Lenkija jau turi 

3 submarinus ir 25 kitus 
karo laivus, jų tarpe gan 
vikrius naikintojus “Bur- 
za,” “Wichr,” “Wilija” ir 
“Krakowiak.” Jai dar bu
davoja 2 naukintojus Angli
ja, vieną — Francija,, 3 sub
marinus—Hollandija ir sa
vo prieplaukose Lenkija bū
davo j asi 4 karo laivus.

Anglija paskelbė, kad 
greitai pradės dar budavoti 
2 šarvuočius, 8 kreiserius, 1 
orlaivių vežiką, apie 10 nai
kintojų ir tiek pat didelių 
submarinų.

Francija padalinus savo 
karo laivyną tarp Vidurze- 

minių jūrų ir Atlantiko did- 
jūrio. Ji baigė budavoti 
submariną, 2 naukintojus ir 
1 kreiserį.

Vokietija užbaigė buda
voti submariną 750 tonų 
įtalpos. Tai labai pavojin
gas karo laivas. O nesenai 
fašistai sakė Anglijai, kad 
jie nebudavos didesnių sub
marinų, kaip 250 tonų įtal
pos.

Šios žinios paimta tik tar
pe 14 ir 27 dd. balandžio ir 
tai nepilnos apie karo pri
sirengimus, nes imperialis
tai tuos savo žygius daug 
slepia, o jau ir tas parodo, 
kaip labai ginkluojasi, ga
minasi vis daugiau naujų 
karo ginklų, o tai reiškia di
dėjantį karo pavojų.

Valstiečio Sūnus.

Lowell, Mass.
MĖNESIO ŽINIOS

Du Parengimai Viena Diena
Balandžio 26 d. Vytauto Pi

liečių Kliubas turėjo prakal
bas su pamarginimais, kai 2 
vai. dieną. Kalbėtojas buvo 
Daktaras Mikolaitis iš Law
rence. Jis pasakė neblogą 
prakalbą ir ragino lietuvius 
būti kultūringais. Sako: “Ne
užtenka būti kataliku, biznie- 
rėliu ir mokėti kilbasą at
pjauti ar alaus stiklą prileis
ti. Reikia skaityti knygas.”

Du broliai, jaunuoliai, Pes- 
likai ir dvi seserys Peslikiūtės 
palinksmino publiką, sugrio- 
žiant kavalkus ant armonikos, 
smuikos ir gitaros ir žmonės 
buvo užganėdinti. Kliubicčiai 
turėtų dažniau surengti tokių 
parengimų.

Tą pačią dieną, vakare, 
bažnyčios skiepe buvo paren
gimas, koncertas, su 50c. įžan
ga. čia jau daugiau bizniš- 
kas vakaras, negu pamokinan
tis, betgi publikos buvo dau
giau. Tas parodo, kad Lowel- 
lio lietuviai dar nemoka įver
tinti apšvietos.

Gegužės 10 d. įvyko pasek
mingas, gyvas LDS 110 kp. 
mitingas. Viena moteris pri
sirašė prie 110 kuopos. Birže
lio 7 d. rengiamas milžiniškas 
piknikas Lietuvių Parke. Už
kviestas padainuoti garsus ra
dio dainininkas, Ig. Kubiliū
nas. Bus ir daugiau dailės 
pažibų.

Balandžio 27 d. numirė lie
tuvis C. Draučiunas, senas 
Lowcllio gyventojas. šiais 
paskutiniais metais padidėjo 
mirtys tarpe lietuvių.

Balandžio 28 d. Irene Kar
kins patraukė teisman dakta
rą Booney ant $50,000, kad 
prižadą sulaužė—nesituokė su 
ja, bet su kita. Daktaras turi 
daug bėdos.

Smulkių Krautuvininkų Bėdos
Čia visoki trustai pradeda 

steigti milžiniškas krautuves 

ir daro visokias nuolaidas, 
kad tik išmušus mažus biznie
rius iš biznio.

Gegužės 10 d. nusižudė 
stambus vertelga, žydų tau
tos, C. Fedler. Jis turi didelę 
drapanų krautuvę ant Mer
rimack gatvės. Priežastis—ne
sveikata.

Gegužės 10 d. sulaikytas 
bedarbis jaunuolis po 500 dol. 
užstato, už apiplėšimą stubos. 
Tokių atsitikimų dažnai būna. 
Mat, šimtai jaunuolių be dar
bo bastosi.

Du skenduolius, du prigėru
sius bedarbius ištraukė iš ka
nalo. Nelaimingi bedarbiai 
naikina savo gyvastį visokiais 
būdais.

Potvinis atnešė vieniem lai
mę, o kitiem nelaimę. Bankam 
dabar rugiapjūtis. Mat, pra
eitas potvinis daug biedniokų 
namų sunaikino, ir jau gerės- 
nių stubų trūksta, tai katrų 
nuošimčiai nesumokėti, ban- 
kos be jokių ceremonijų atima 
stubas. Keletas progresyvių 
stubas jau prarado, ir šių ži
nių rašytojui grąsina atimti 
stubą. Mat, mažai dirbu, tai 
neturiu iš ko apsimokėti bilas.

Griaustinis.

Elizabeth, N. J
Iš “Aušros” Draugijos 

Susirinkimo
Atsibuvusiame 14 dieną ge

gužes pusmetiniame “Aušros” 
draugijos susirinkime svarsty
ta daug raportų ir kalbėta 
apie įvairius svarbius visuo
meniškus dalykus, tai šiame 
rašinyj bandysiu apie tai pra
nešti, nes elizabcthiečiai inte
resuojasi aušriečių veikimu. Iš 
delegatų raportų reikia pažy
mėti svarbų dalyką, kad “Lais
vės” namo bendrovės reikalai 
šiais metais labai puikiai gy
vuoja finansiniu atžvilgiu, nes 
atstovas draugas J. Usonis 
pranešė, kad šiuom laiku ap
mokami namo taksai ir ben
drovės namo skolos. O ant ma
garyčių šiame laike bendrovė 
pasidėjusi $2000 kaipo rezer
vinį fondą vietiniame banke.

Labai svarbu ir linksma 
pranešti, kad aušriečiai turė
jo savo atstovybę prirengia- 
moj konferencijoj, 3 dieną 
gegužės, Brooklyn, N. Y., su
šaukimui Amerikos Lietuvių 
Kongreso reikale atsteigimo 
Lietuvos žmonėms demokrati
nių teisių. Aišku, kad šiame 
reikale kalbėta labai daug, 
nes draugijos atstovai draugai 
K. Pociūnas ir B. Burkauskas, 
išdavė gerus raportus. Reikia 
pasakyti, kad šiame klausime 
LDS 33 vietinė kuopa jau pa
ėmė iniciatyvą sušaukimui vie
tinio plataus susirinkimo visų 
Elizabetho lietuviškų draugi
jų. Tai ir šiame susirinkime 
buvo atsilankę LDS 33 kp. at
stovai, kurie mielai buvo pri
imti—draugai !Z. žalionis ir 
M. Budreckis. Po apsvarsty
mo šio reikalo, aušriečiai iš
rinko du atstovus pagelbėti 

varyti šį darbą pirmyn. Tai 
pagirtinas draugijos žygis.

Apart kitų svarbių dalykų, 
aušriečiai rūpinasi ir labdary
bės darbais, nes iŠ raportų pa
sirodė, kad mes gana gražiai 
finansiniai parėmėme seną 
draugijos narį, kuris senai yra 
suparalyžiuotas — Alfonsą 
Arasimavičių. Tai dar vienas 
pliusas aušriečiams.

Šiame susirinkime tapo ak
lamacijos būdu užtvirtinta vi
sa “Aušros” draugijos valdy
ba, nes visi gerai darbuojasi

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Qtp 
KIRPIMAS

skutimas

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančiu Vyru ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
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. 
Gydofna Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk- 

i les, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
I Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- r J“
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.

MĘS KALBAM LIETUVIŠKAI. 

draugijos labui. Baigiant susi
rinkimą labai daug svarstyta, 
kad finansiniu atžvilgiu pasi
sektų aušriečių rengiamas pik
nikas 30 dieną gegužės, Wal
nut Grove parke, Clark Town
ship, N. J. Šiame piknike bus 
priimami nauji nariai be jokio 
įstojimo mokesčių nuo 15 me
tų iki 35 metų. *

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

ANTANAS KASMOČ1US
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortlcibs Alaus 

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

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

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER
Stiprus ir priimnus gert alus.

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

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

Darbavietes telefonas: Market 4728. 
į----------------------------------------------------------------------------------------f

. TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Tai gera proga visiems |si- 
rašyt į šią draugiją, nes čionai 
yra priimami nariai, kaip vy
rai, taip ir moterys. Or reikia 
imti atydon, kad draugija pui
kiai finansiniai gyvuoja. Tat 
naudokitės visi, kurie tik galit 
šia proga ir dalyvaukite pikni
ke.

“Aušros” Korespondentas.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. NedS- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.
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BOSTONO ŽINIOS
ypač myli vietiniai. Teko ma
tyti, kaip keli vyrai dar ne
baigtą Išminties kopiją viens 
kitam traukė iš rankų.

Jonas.

Antrad., Geguž. 19, 1936 *

VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS
M — gegužės 13 d. įvyko SLA 

43 kp. susirinkimas, kuriame 
buvo renkami delegatai j SLA 
seimą, šią kuopą valdo fašis- 
tuojanti sandariečiai Mockaus 
tipo, fanatiškai nusistatę prieš 
Bagočių ir jo šleitą, vienok 
Bagočius čionai gavo pusėti
nai daug balsų. Dėlto mocki- 
niai kremtasi ir negali išsiaiš
kinti, kaip tas galėjo atsitikti, 
sako, ot čia pat mūsų kuopoj, 
mes patys savęs negalim susi- 
kontroliuoti.

'Rinkdami delegatus mocki- 
niai visomis keturiomis stengė
si tik savo plauko frentus 
įsukti, bet ir čia jiems ne kaip 
nusisekė—nerado vyrų, kurie 
norėtų savo lėšomis į seimą 
važiuoti. Kuopa apmoka tik 
vieną delegatą, kuriuomi iš
rinktas Jurgis Dragašius. Kiti, 
nęąpmokami, yra trys profe
sionalai—Dr. A. Kapočius, Dr. 
J. Arentas, adv. Ch. Kalinaus
kas ir čielas pulkas paprastų 
moterėlių, apie veikimą veik 
nieko neišmanančių. Dabar 
juokaujama, kad Dragašiui 
teks šių moterėlių pulko ko- 
mandieriaus darbas, “vajevo- 
jant” seime prieš pažangiuo
sius. Mat, profesionalais nela
bai pasitenkinę, kadangi jie 
galį visgi už saviškį kaimyną 
jr kolegą balsuoti, o moterė
lės tai garantuotas mockinių 
vaiskas, kuriam po Dragašiaus 
komanda teks “Žalgirio mū
šius” atlaikyti Clevelande.

kevičius ir Pilibaitis, sąmonin
gi darbininkiškų reikalų rė
mėjai.

Apart Federalės valdžios 
viešųjų darbų, sutrumpintai 
vadinamų WPA, yra ir steito 
viešieji darbai, vadinami PW 
A. WPA darbininkai gauna 
$55-60 į mėnesį. Dirba 112- 
122 valandas į mėnesį. Bet pa
skutiniuoju metu iš WPA pra
dėjo masiniai atleidinėti. Dar
bininkai atsiduria apverkti
noj padėtyj. Gerai dar jei ku
riam pasiseka greičiau įsipra
šyti ant welfare.

Vieną kartą moterys su
rengė šokius, šiltas ^vakaras. 
Publikos nedaug. Bet kazir- 
ninkų rūmas pilnas.

Įeina pas kazyrninkus Ta
mašauskienė ir sako :—vyrai, 
eikit į salę. Nors “krautą” pa
darysite. Bet kur tau: nesiju
dina ir tiek.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

PWA
$20

So. Bostone mirė Petras 
Balčiūnas, susirgęs plaučių 
uždegimu. Paliko tris šeimy
noje. Buvo Liet. Metodistų ži- 
nyčios nariu.

Pranas Buknys

Dorchestery Simono . žervio 
moteris nusižudė. Ją rado na
mie pasikorusią.

Vėliausiai “Laisvę” užsipre
numeravo A. Pastelis, J. Paš-

- Keistučio Dr-jos sekretoriui 
J. Budrevičiui padaryta apen- 
diko operacija Carney ligon- 
butyj. Jo susirgimas buvo stai
gus ir ligoninėj buvo ant 
“danger listo,” bet operaciją 
atlaikė.

Dirbantieji steito 
darbininkai gauna apie 
savaitei (po 70 centų valan
dai). Steito darbai ir darbi
ninkai atiduoti pilnai kontrak- 
tierių valiai. Kontraktieriai, 
žinoma, darbininkus išnaudo
ja. Todėl pereitą savaitę Bos
tono apylinkėj sustreikavo ke
li šimtai PWA darbininkų. 
Steito ponai aiškinasi, jie nie
ko bendro su streiku ir strei- 
kieriais neturi. Jis, girdi, nu
kreiptas išimtinai prieš kon- 
traktierius. Bet juk galima, 
norint, tuos kontraktierius pa
žaboti.

Moterys ir kiti susitikdami 
mane vis prašo rašinėti Bos
tono žiniose.

—Aš ir rašau dažnai—atsi
kertu. O kur gi jūs kiti kores
pondentai. Aš ir taip daug 
darbo turiu apsikrovęs.

—Tingi šelmiai—man atsa
ko.

Ir ištikrųjų. Daugelis galin
čių rašyti tingi. Bet jei patys 
tingi, ar kuris nesugeba, gerai 
žino mūsų korespondentų biu
rą. Galėtų bent užeiti ir turi
mas žinias nors žodžiu praneš
ti.

Bet... daugelis mūsų drg. 
tinginiauja. Užeik kliube ir 
beveik kas vakaras randi juos 
kazyriuojant. Ir nepabosk tu 
man! Keturi kazyriuoja, o 5- 
6 užkorę nosis žiopso ir vis 
patarimus duoda.

Ir taip niekais laikas bėga.

PIKNIKAS
RENGIA L.D.S. 93 KUOPA

Nedelioj, 24 d. Gegužes (May), 1936
IVANAUSKO FARMOJE

SOUTHBURY, CONN. (Southford Section)

Prakalbas Sakys
PRANAS BUKNYS

“Laisves” Administratorius

J. V. VALAITIS
iš New Britain, Conn.

Pradžia 12 Vai. Dienų

BUBALO ORKESTRĄ
iš Waterbury, Conn.

Grieš lietuviškus ir ameriko
niškus kavalkus šokiam.

JŽANGA 15c

Prie įžangos tikieto duodama dvi dovanos laimėjimui.
Tad skaitlingai susirinkite, o būsite pilniausiai patenkinti.

Prašome skaitlingai susirinkt, paremti šią svarbią pašelpinę organiza
ciją—Susivienijimo Lietuvių Amerikoj, 93 kp. ir tuom pačiu kartu patys 
galėsite smagiai patrepsėt griežiant gerai muzikai. Bus skanių valgių, 
E gamintų sulyg ūkiško recepto ir gėrimų, tad galėsite su savo draugais

i mylimais puikiai pasivaišint.
DIRECTIONS: Going from Seymour on State Road, go to Southford 

Grocery Store and turn to left. After a short ride turn to right, there 
you will find the farm.

Going from Southbury, at the Southford Grocery Store, turn to right. 
After a short drive turn to right again. There you will see the picnic, w---------------------------------------------- 2------- -- --------------------------------------- EJ

Kalbant apie koresponden
tus. Kartą su vienu užsikal- 
bėjom, o jis man ir skundžiasi.

—Negerai, sako, kad ką tik 
parašai, tai tuojau tave ir ži
no.

Bet taip būti negali. Kores
pondentų pavardžių neišduo
da nei redakcija, nei kores
pondentų biuras. Dažnai už- 
interesuoti asmenys tik spėja. 
Ir kartais nuspėja. Antrą ver
tus, reikia rašyti teisybė ir ne
bijoti, kad tave ir sužinos.

Vaikų mokyklėlė gyvuoja 
gerai. Buvo truputis nesusipra
timų, bet jie stengiamasi pra
šalinti. Mokyklėlę nuolatos 
lanko apie 20 vaikučių. Pa
prastai pamokos būdavo sek
madieniais nuo 10 ligi 12 v. 
ryto. Bet patogumo deliai pa
mokos nukeltos šeštadienį, 
tuo pat laiku. Mokyklėlė ma
noma palaikyti ir vasarą. Bet 
ja turi domėtis visi ir ypač 
vaikų tėvai. Iš savo vaikų tė
vai apie mokyklėlę mažai ką 
sužinos. Vaikai pritingi lietu
viškai mokytis ir todėl tėvus 
visuomet informuos neigiamai. 
Reikalinga patiems tėvams 
retkarčiais atsilankyti ir pasi
klausyti pamokų. Deja, antrą 
kartą buvo šaukiamas tėvų su
sirinkimas ir atėjo... tik dvi 
motinos.

Negerai, kad mūsų moterų 
tarpe įsimetė nesantaika. Da
bar yra kliubietės ir ALDLD- 
tės. Ir vienur, ir kitur yra ga
bių moterų. Kodėl nesueiti ir 
dirbt išvien ? Kuo čia nepasi
dalinti? Juk viena kitos karvei 
pieno atimti 
Lietuva.

Viskas tai 
možėliai į
kreipti rimto dėmesio.

negalit; čia ne

mažmožių maž- 
kuriuos neverta

Mūsų žymusis poetas—ju
moristas, niekad nepailstantis 
darbo skruzdėlė, ir vėl išlei
do Išminties žurnalą už balan
džio-gegužės mėnesius.

žurnalas gražus. Yra gerų 
straipsnių ir juokų, kuriuos

IR VĖL ATĖJO 

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite 

MEDAUS 
tada laikas valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte. 
“LAISVES” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Tel. Staffr 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 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.

Lietuvių Likerių 
Krautuve

Degtinės, vynai, šampa
nai, koniakai ir Lietuvos 

valstybinę pirkite pas

XAVERA STRUMSKĮ
Tai vienatinė Lietuvių likerių 
krautuvė Brooklyne, vadinama

Republic Liquor Store
431 Grand Street

Brooklyn, N. Y.
Arti Keap Street

Tel. Evergreen 7-2089

MM

DIDELIS NUPIGINIMAS

Telephone Stagg 2-4409 v

A. Radzevičius I
GRABORIUS J 

(Undertaker) ft
Vedu šermenis ir palaidojo tin- ) 
karnai ir už prieinamų kainą, u 
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, A 

parėm, krikštynom ir kitokiem V 
reikalam. I

402 Metropolitan Ave.$
(Arti Marcy Avenue) i
Brooklyn, N. Y. t

Dviejų dolerių vertės 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 jų dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

Pavasarinis Muzikos “Festival” ir Šokiai
RENGIA AMERICAN MUSIC LEAGUE

Nedelioj, 17 Diena 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, I.W.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.

Šio’ 
sek- 
val.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

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

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

Šokiai būna žemutinei 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. I 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; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.

VAISTAI'
$1.00
. 50c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę,

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

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

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

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

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

$1.00
. 50c

25c

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

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

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

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

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

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

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE.

Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 1512-W.
Prašome įsitčmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

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

Lietuviai, 
rašykite 
platesnių

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

NOTARE PUBLIC

0-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

i ISNUOTAS GRABORIUS
660 GPANr* STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikai įrengtos dvi koplyčios duo
damoj mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai Įtaisytą Vietą Priėmimui Svečių 

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

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

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

<3

Rengkite III MED D A D1/C Kui“Laisvė” 
Piknikus ULmtri I HRlVL Rengia

Du didžiausi Piknikam Parkai Brooklyn© 
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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Puslapis Septin

Užtikrint Pabaigą
NEW lUKKU Z1N1US

Lietuves Girdės Daktaro 
Kaškiaučiaus Prelekciją

- RUMBONIŠKIS
(Tąsa)

Jau geros išvakarės, apie'vienuoliktą- 
dvyliktą valandą, prie kryžkelės griovyj 
balzgani liepsnos liežuviai, tai pakyla į 
orą, tai vėl susisukę bando prisispausti 
prie žemės, lyg ir norėdami paglamonė
ti, pabučiuoti, bet ir vėl bailiai, kaip ir 
nusigandę, pašoka į orą, rodos protes
tuodami, kad žemė juos nepriglaudžia, 
suka, plasnoja savo ilgais ir baltais, kaip 
gulbės, sparnais, tai ir vėl susisukę pik
tai atsidusta baltais kamuoliais dūmų, 
kurie nemielaširdingai kimba mums, jau 
besnaudžiantiems, į akis, nosis ir gerkles. 
O rudenio nakties vėsus oras nejučiomis 
mus vis arčiau stumia prie nors ir mažai 
šildančios ugnies. Goodmanas pasiraivęs, 
pasitampęs nusibraukia seiles nuo barz
dos ir piktai niurna, nepasitenkinęs savo 
likimu kareivio rudinėj: “O kad jie kur 
prasmegtų tokie karo viršininkai ir su jų 
tokia sistema! Ot, žmogus, kad ir kokia
me urve, bet visgi nors spakainiai gale- 
tai pamiegoti, bet dabar va sergėk, pil- 
niavok tuščius laukus, lyg kad ir kas juos 
norėtų ar galėtų pavogti. O gal gi tuos 
negyvus, kurių čionais pilna yra prilai- 
dota ir kurie nereikalauja jokios sargy
bos; ar bene tuos gremėzdiškus kryžius, 
kurie tik primena tiems, ką po jais guli, 
jog jie nieko daugiau ir neužsitarnavo 
nuo turtingųjų, kaip tik tiek, reikalinga 
sergėti?” Vienok snaudulys begailestin- 
gai lindo visiems į akis, todėl nieks ir ne
kreipė domės į Goodmano nusiskundimus.

Tyla užviešpatavo tarpe snaudžiančių 
sargybinių, apart degančių malkų, ku
rios degdamos sprogsi ir šnypščia nei 
tas žaltys pasislėpęs krūme. Sargy
biniai sumigo ir paskendo sapnuose taip, 
tarsi jie būt miegoję šiltame patale ir 
minkštoj lovoj, nes čia patikrinti niekas 
neateina ir aštrios bausmės nėra, tai už
migti nebaisu, galima snausti, karė jau 
pasibaigus. Bet tą ramumą ir saldžius 
sapnus suardė šauksmas ir kojų trypi
mas vieno iš sargybinių, kurio užsidegė 
kelinės ir dadegė iki blauzdos. Tai vis 
tas nelaimingasis Bennsonas, kuriam po
ra dienų atgal taip pat užsidegė kelinių 
sėdynė besišildant nugarą, tiek pridarė 
strioko, kad nei nejuto, kaip atsisėdo į 
duobę pilną vandenio. Mat, su ugnim 
myluotis negalima. Vos tik užgesinus 
Bennsono kelines ir pradėjus aprimti, 
kaip,pasigirdo klegesys ir kojų trypimas 
į šasiejų ir jo arčiau, tuo aiškiau gir
dėtis kalbos klegesys, vienok kalba atro
dė nesuprantama. Bennsonas, kuris dar 
buvo nenurimęs, dar labiau susijudino ir 
net iš baimės pasigriebė šautuvą j ran
kas ir laukia kas per vieni ir su kokiu 
reikalu čionais valkiojasi vidurnakčia. 
Kada būrys prisiartino visai arti ir buvo 
galima suprasti atskyri kalbos žodžiai, 
tai pasirodė, jog tai būta belaisvių, kla
jūnų, didžiumoj rusų, kurie klaidžiojo 
per visą dieną ir niekur nieko negalėjo 
susirasti, net ir tinkamos vietos nakvy
nei, todėl ir nusisprendė eiti kad ir per 
visą naktį ir vistiek susirasti civilizuotą 
pasaulį. Tai buvo didžiumoj rusai belais
viai iš sibirskų pulkų, kurie dirbo ka
riškus darbus vakariniame fronte, o įvy
kus pabaigai karo, daug jų buvo paleis
ta ant “dievo” valios. O kaip jie džiau
gėsi susiradę mūsų sargybą, nes jie bu
vo tikri, jog jiems daugiau nereikės klai
džioti, o ypatingai išgirdę iš mūsų pusės 
prakalbant į jų būrį prigimta kalba. Mes 
ilgai nelaukę suradome jiems vietą nak
vyne vokiečių likusiuose rūsiuose, (dug 
outs), aprūpinę mes juos degtukais ir 
malkomis, patys ir vėl snaudėm prie 
balzganai plasnojančios ugnies. Ir taip 
mes čionais per pusantros savaitės sau-' 
gojom kryžkeles ir tuščius laukus, kur 
per keturis metus siautė karo audra ir 
mirtis kvatojos kiekvieną dieną su di
džiausiu pasitenkinimu savo rugiapjū
te; mes saugojom, rodos, kaip ir su tiks
lu, kad mirtis ir vėl nepradėtų šokti sa
vo šokį ir kvatotis. Tačiaus mes saugo
jom šią apielinkę ne nuo mirties; mirtis 
mums čionai buvo priprastas dalykas, ir 
mes mažai jau net ir atydą kreipdavom į 
jos besikvatojimą bei šokį; tas mums jau 
buvo priprasta ir, rodės, kad taip ir tu
rėjo būti, o ne kitaip. Mes saugojom šią

apielinkę ir tuos klaikios nakties klajū
nus, kurie dar išliko nepaglostyti mirties 
nagais, kad jie kur nors klajodami neuž
kliūtų ir nesukluptų po ta gyvenimo naš
ta, kurią dar jie turi nešti del keno nors 
laimės ir pasitenkinimo gyvenime. Ir taip 
mes čionai budėjom iki net jau niekas 
daugiau nepasirodė, iki mes jau buvome 
tikri, kad čionais nieko daugiau nėra, tik 
mes ir amžinas miegas tų, kurie likos ka
ro viesulos parblokšti amžinai. O kada 
jau karo klajūnų nepasirodė per kelias 
dienas, tai ir mūsų sargyba buvo nerei
kalinga ir mes atsitraukėm iš šios mirčia 
dvokiančios pūstynės.

Daug baisių dalykų teko išgirsti nuo 
jų, kiek jie pergyveno vokiečių nelaisvėj, 
kiek jų išmirė nuo įvairių ligų, kiek nu
kankino ir kiek sušaudė, o jau ypatingai 
prie darbų karo lauke, nes vokiečiai statė 
į labiausia pavojingas vietas belaisvius 
kasti apkasus, kur labai daug jų žūdavo 
nuo priešininko kulkų. O labiausia tai, 
kad maistą davė tokį, kurio ir kiaulės ne
ėstų, o ir to dar negana davė. Vienok 
rusai belaisviai, nors ir buvo fiziniai 
silpni, nukankinti, bet dvasioj buvo gana 
pakilę, žinodami, jog kruvinojo caro 
nebėra ir kad jie kada nors sugrįžę ras 
Rusiją jau ne carų despotiją, bet laisvą 
darbininkų šalį, ir kaip kurie išsitarė, 
jog jiems dar karas nepasibaigęs; dar 
jiems teks kariauti, tik, žinoma, ne už ca- 
ra, dvarininkus, bet už savo klasės rei- v z z

kalus, už darbininkų valdžią Rusijoj.
Šiandien mūsų kuopa leidosi į darbą 

apvalyti apkasus ir laukus, surankioti vi
sokius kariškus pabūklus, nepaisant, kad 
jie ir neturi jokios vertės: amuniciją, ran
kines granatas, kanuolių šovinius, palik
tus šautuvuos, durtuvus ir tt. žodžiu 
sakant, viską, ar kas turėjo bent kokią 
vertę, ar ne. O kada tokie apvalymai 
reikalingi daryti kariuomenėj, tai dau
giau negu aišku, jog rengiamasi prie ko 
naujo, gal prie apleidimo šios vietos. Na, 
o, žinoma, tokis ženklas kareiviams, ypa
tingai mums čionais, buvo labiau pagei
daujamas, kaip ištroškusiam vanduo. 
Kiekvienas tik ir laukėm su nekantru
mu, kad tik greičiau apleisti šį buvusį 
pragaro lauką ir dasigauti kur į patoges
nę vietą, kur būt galima pradėti “karą.” 
prieš, irgi iš dievo malonės leistus gyvū
nus ant žmogaus, prieš>kraugeres utė
les, kurių buvo galima su sauja semtis 
pas kiekvieną kareivį ir oficierą, apart 
augštojo rango.

Rytas miglotas, aptemęs ir paniuręs, 
žemė šlapia, prakaituota taip, kad net ir 
akmenys atrodo kaip apsiverkę, o tam
sūs švininiai debesys tartum tik laukia 
progos, kad prapliupti nesuskaitomais 
milionais lašų lietaus, kad numazgojus 
kraujuotas dėmes nuo žemės veido, ku
riais jinai aptaškyta, apmurzinta ir per 
keturis metus neturėjo progos nusiplau
ti, nes karo dievaitis kėlė savo pragariš
ką puotą, nuolatos gerdamas ir taškyda
mas žmonių krauju ant jos veido.

Ilga rikiuotė išsitiesė ant išduobėto, iš
knaisioto kelio-gatvės keistų, susivėlusių 
ir murzinų esybių su punduliais ant pe
čių, kurių išvaizda buvo daugiau panaši į 
kokių tai dvikojų vorų ir nekantriai lau
kia komandos; nes čionai tarp šių žemės 
gyventojų be komandos niekas nėra vei
kiama, o juodas, kaip koks jūrų pasakiš
kas smakas, debesys vis arčiau ir plačiau 
užguldinėja, grąsindamas šiem silpniem, 
vos judantiem atomanam. “Pirma kuopa 
žingsniu pirmyn, marš!”—pasigirdo te
noro skambus balsas iš mažos, bet vik
rios esybės, su dviem sidabrinėm paiku
tėm ant antpečių ir kepurės. Rikiuotė 
sujudo, susiūbavo ir keistai judėdama, 
lėtais žingsniais, kaip koks rudas kirmi
nas, pradėjo slinkti vakarų link.

Lietus pila, kaip iš kiauro maišo, kojos 
šlepčioja vandenyj permirkusiu keliu, tai 
slidžiuoja, tai įklimpsta į purvyną, kad 
net reikia staptelti, kad išsitraukti iš 
purvyno koją. Lietus bėga ryštakais per 
mūs murzinus veidus, išraižydanlas, kaip 
netikęs artojas pūdymą, vanduo upeliais 
tekinas bėga į pakalnę, nešdamas su sa
vim purvyną ir. visokį jovalą, kaip ir tik
sliai norėdamas nuprausti žemės kūną.

(Daugiau bus)

Brooklynietės ruošiasi bū
riais traukt “Laisvės” svetai
nėn ketvirtadienio vakarą, kad 

Kaškiaučiaus 
sveikatą. Ji 
dienos minė- 
trumpai bus 

dienos

džių ir šaltų gėrimų.
Kviečia Komisija.

(118-119)

GREAT NECK, N. Y.
Svarbus pranešimas Pirmyn Cho

ro nariams. Pirmyn Choras laiko sa
vo painokas kas trečiadienį, 8 v. va
kare, Sabenko svetainėje. Tad kvie-

čiam senus ir naujus narius skaitlin
gai dalyvaut, nes 31 d. gegužės cho
ras rengia didelį koncertą„ ir reikia 
gerai išsimokinti dainas. Todėl visi

dalyvaukite, kad galėtumėme ’ 
koncerto gražiai pasirodyti.

Komitet

tas
— I
1 i

i ■ y

BROOKLYN©
Radio Laisvėišgirst Dr. J. J. 

prelekciją apie 
rengiama motinų 
jimo proga, tad
prisiminta ir apie tos 
reikšmę, taipgi šių dienų mo
tinų padėtį ir pareigas.

Prelekciją įvyks 21 šio me
nesio, 7:30 vakaro, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Įžanga 10 
centų. Rengia ALDLD Moterų 
81 kuopa.

Aldietė.

Apvogė Kaspercko Dirbtuvę
Penktadienio" naktį į šešta

dienį, apvogė Kaspercko žipo- 
nų siuvimo dirbtuvę. Išnešė 
virš 40 žiponų; sakoma, jog 
žiponas kainuoja apie $16. 
Tai didelis noustolis biznio 
vedėjams. Nuogirdos sako— 
būk tai yra atliktas artimai 
viską žinančio “draugiško” 
žmogaus.

Pasirodo, kad užėjo ant lie
tuviškų kontraktinių šapų ap
vogimo žiponų epidemija, ša- 
lavicjų, bėgyje metų, apiplėšė 
tris sykius. Nors šalaviejaus 
paskutinio apvogimo yra pa
gautas, italų tautybės, vagis, 
bet jis pats užsistatė $1500 
kaucijos ir laukia prisaikintų 
teisėjų nuosprendžio. Tačiaus 
16 žiponų randasi policijos 
rankose ir taukia teismo, kad 
turėjus reikalingus darody- 
mus. Kada įvyks teismas—ne
žinia. Taigi vieno apvogimo 
ceremonijos nepasibaigė, pra
sidėjo kitos.

Yra žinoma, kad pas Kas- 
pereką buvo reikalauti įvesti 
vagių apsaugojimo dratus, bet 
jis atsisakė. Veikiausia, skai
tytojas supras, kame dalykas. 
Nededi dratų—netenki žipo-1 
nų. Biznis turi būti vedamas 
pirmiau, negu su pačia pasibu
čiavimas.

Reporteris.

Philadelphia,, Pa., geg. 17. 
Nukritus sklandytuvui (lėk; 
tuvui be motoro), užsimu
šė jo vairuotojas Th. Con- 
daz.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

WILKES-BARRE, PA.
APLA 51 kp. turčs puikų pikniką. 

14 d. birželio ant Valinčiaus farmos. 
Bušai išeis nuo Darbininkų Centro 
10 vai. ryto. Praeityje turėjome pik
nikus ir išvažiavimus, bet neturėjo
me išvažiavimo viduryje birželio me
nesio. Kurie neturite mašinų, tai už 
pigiai galėsite nuvažiuot busais—tik 
50 centų į abi pusi. Tad kviečiam 
visus ir visas skaitlingai dalyvaut, 
galėsite linksmai praleist dieną ty
rame ore. Čia turėsim skanių užkan- 
...... į ir šaltų gėrimų.

Kviečia Komisija.
(118-119)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp, ir LDS 21 kp. ben

drai rengia pirmą didelį pikniką ne- 
dėlioj, 24 d. gegužės, Beechnut Grove 
darže, pas drg. Simans Urbantą, ant 
Medlabelt Rd. Pradžia 12 v. Muzika 
šokiams pradės griešt nuo 3 v. po 
pietų. Įžanga tik 15c. Kviečiam visus 
atsilankyti, turėsim skanių užkan-

A čl U 1 
džių

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių

f *

M-■W1

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

. amerikoniškais. 
Į Reikalui esant 
lir padidinu to- 
I kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.
STOKESJONAS

Marion St., kainp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne 

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

512

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

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

ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimų paminėjęs, gaus “Lais
vės” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų nu- 
rius—DOVANŲ nuo krautuvės'1 
kam pirkėjas nurodys. Taip pat 
per Jono Valaičio radio gaus 
nemokamų skelbimų iš stoties 
WMBQ 10:30 rytais apie kų 
norės. Reikalaukit pasiųst ka
talogų ! Paremkite savo drau
gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtūmėtės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 
Grand St., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambr ožaitis.

Petras Prasauskas
Budvonių . 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau ’krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y,
Telefonas Bcachview 2-3103

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) , 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Tel. Virginia 7-4499 ,

Barry P. Shahs
(SALINSKAS)

Lietuvis Graborius '
Suteikiam Garbingas Lai- 

1 • 1 V I

dotuves nepaisant kastų. (
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai veliaus'oa Į 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway,

Woodhaven, L. L, N. Y.

LIET U V! U
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 Orkestras
3 Dovanos: $2, $3, $5
su išanksto perkamais tikietais.

■--- ----------- -- i ■niMihi į

ĮŽANGA 40c.
, If . 

------------------------------ i L

Bakanauskas ir Kudarauskas
užlaiko puikiausiai įtaisytą

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

Užeikite, arba šaukite: Telefonas 6-0086

OSVALDO KYBURIO- :
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

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

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

Graži svetaine vestuvėms, parems bei organizacijų " 
parengimams. *<'

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:

948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y. 
Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

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

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

informacijas delei svorio ir kainų.

*

7

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

9

■ ^8’



'-4-Sh
W&r *■ ’

Puslapis Aštuntas

Dr. J. Šliupui Priimti Bankietas
K* Sake Senas Aušrininkas ir

bus
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GERTUVE ir restauracija

1

Komitetas.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

ęj. ta

Riep.

(118-120)

ATLETŲ DIENA PIKNIKAS KUMŠTYNES

'.1

nu
neš

Kaip 
kvie- 
tuos

suteikia
Bendrai

i

t

< >

< >

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS 
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

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

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

pilie- 
Visos 
krikš-

kad da- 
valdžios 

seimo iš- 
Nors jie 
bet vis-

buvo 
24,- 

labai 
kurių

i '
Lietuvių Kongresą Clevelande.

Sekr. Daugėlienė.
(118-120)

O

Antra “Bunco Parė”

t

dar 
nors jo ne- 

lošimo. 
Michel- 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.

REIKALAVIMAI
Reikalinga šeimyna,—trys atsakan

ti darbininkai. Tėvas—farmeriaut, 
šienas suvalyt del trijų gyvulių, 
melžt dvi karves ir apdirbt kitus dar
bus. O motina su duktere arba sū
num dirbt virtuvėje. Alga nuo $20 
iki $60 į mėnesį. Geras valgis, na
mai ii’ aplinkybės. Atsišaukite seka
mai : Avanta Farm, Ulster Park,

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

Įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome 

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

BROOKLYN, N. Y.
TDA lietuvių 17 kp. susirinkimas 

įvyks seredoj, 20 d. gegužes, 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Taipgi nepamirškite 
duoklių užsimokėt.

Org. G. W.
(118-119)

Antrad., Geguž. 19, 1936NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Priėmimui ir pagerbimui dr. 

J. šliupo bankietas įvyko per
eitu sekmadienį Labor Lyceum 
svetainėje. Susiėjo apie pus
antro šimto rinktinių brookly- 
tiiečių pasiklausyti, ką pasa
kys ilgus metus Amerikoj gy
venęs dr. J. šliupas apie Lie
tuvą, iš kur dabar jis tūlam 
laikui atvyko.

Po trumpos koncertinės pro
gramos, kurioj dainavo česna- 
vičiutė, Tamkiutė, Vitaitienė ir 
Banys, o taipgi po 
sveikinimo kalbų, 
Lietuvos konsulo p. 
džio, p p. Tysliavos, 
ziejaus ir Vitaičio, 
toastmasteris, dr. A. Petriką, 
pakvietė dr. J. šliupą kalbėti.

Daktaras įvadą į savo kal- 
padarė apie mažų tautų, 

tokių kaip Lietuva, rolę žmo
nijos gyvenime. Jis manąs, 
kad lietuviai, nors jų ir ne
daug ir plačiai po pasaulį pa- 
sisklaidę, gali suvaidinti žmo
nijos civilizacijoj didelę rolę, 
Jei jie bus apsišvietę, sugabūs, 
kultūringi. Senovės fenikų tau
ta, visai mažytė, gyvenanti 
keletoj miestų, išgyvavo 2,400 
metų, padarydama daug įta
kos tų laikų pasauliui.

Po to kalbėtojas paėmė 
Lietuvą, tenaitinį žmonių gy
venimą. Amerikiečių parama 
Lietuvai buvo svarbi praeityj. 
Be jos, kažin, ar Lietuva būtų 
Įsigijusi n e p r i k 1 a usomybę. 
Lietuvoj padaryta pažangos: 
lįętuviškų mokyklų įsteigta, 
kelių pravesta, miestai pagra
žinti ; Kauno nepažintų tas, 
kuris jo nematė per 20 metų 
ir visa eilė kitų lietuviškumą 
liepiančių dalykų pasiekta.

Bet, kalbėtojas nurodė, Lie
tuvoj nėra piliečių lygybčš, 
karo stovis tebeveikia ir jis 
Reiškia kraštui sunkenybę. 
‘‘Mes esame valdomi apskri
čių viršininkų,” nurodė kalbė
tojas. Jei kuris viršininkas dar 

^ra kultūriškesnis, ne taip bai-| 
su, bet pasitaikius nekultūriš- 
kam, jis engia krašto 
čius, kaip tik nori.. . 
partijos uždarytos — 
cionių demokratų, liaudininkų, 
šocial-demokratų (Lietuvos 
Komunistų Partija senai nele- 
gališka). Tik viena tautininkų 
(smetoninkų-fašistų) t e b egy- 
vuoja- ir tebesinaudoja lais
vė.. . Susirinkimai varžomi, 
sunku gauti leidimą susirink
ti; presą (spauda) varžoma.... 

jį* Jaunalietuviam (fašistų jau- 
lei- 
jie

kyklą, jis neturės metrikų,” 
aiškino daktaras. Laisvama
nius vaikus mokyklose perse
kioja. Kunigai bando užleisti 
ant*jų tikinčiais vaikais.. . Tas 
trukdo šalyje progresą... Ku
nigija bile ką gali apšaukti 
bolševiku ir jam jau gręsia 
kalėjimas... Nežinia, ar lais
vamanių Etinei Draugijai 
leista ilgiau gyvuoti.. .

Laisvamaniui Lietuvoj 
mirus, sunku jis palaidoti, 
kunigija reikalauja daug pini
gų už kapinėse vietą. Pana
šiai buvo su mirusių laisvama- 

trumpų nju buvusiu kunigu Purickiu, 
pasakytų numirė mano pirmoji žmo- 
Daužvar- 

Ambra- 
vakaro

na, sakė kalbėtojas, man lė- 
šavo jos palaidojimas 1,300 
litų.... Kunigija plėšia žmo
nes. . . Lietuvoj išviso teturim 
tik šešetą laisvų kapinių. Rei
kia jų daugiau.. . .

Mokyklose religinis mokslas 
privalomas. Kalbėtojas sutin
ka, kad religija mokyklose tu
ri būti dėstoma, bet ne taip, 

i kaip Lietuvoj, kur bandoma 
vaikam religija brukti. Turi 
būti dėstoma religijos istorija, 
supažindinama studentija su 
visomis religijomis. Visos reln 
gijos remiasi tik jausmais, o 
ne protu....

Todėl Lietuvoj tamsa dide
lė. Vagysčių, plėšimų ir žmog
žudysčių netrūksta, kalėjimai 
pilni tokių prasikaltėlių, na, o 
bažnyčių Lietuvoj 715... Nor
vegijoj, kur bažnyčių nedaug, 
kalėjimai tušti... Mes grįžta
me į 18-tą amžių, kada Lietu
voj kunigų ir zokoninkų 
60,000, o kariuomenės 
000 . . . Dabar Lietuvoj 
daug įvairių zokoninkų, 
viršininkai daugiausiai yra vo
kiečių tautybės ir jie yra da
bartinės Vokietijos valdžios 
šnipai... Dvasiškijai valdžia 
moka algas. Taigi mes užlai
kėm Vokietijos šnipus Lietu
voj, dirbančius dabartinės Vo
kietijos naudai. Einant kon
kordatu (tarpe Lietuvos ii Va
tikano padaryta sutartimi), 
Lietuvos kunigai ne tik gauna 
iš valstybės iždo algas, bet 
jie taipgi nepaliečiami Lietu
vos įstatymų. Už prasikalti-

mus kunigo negali bausti val
diškas teismas, o tik vyskupas, 
kuris, kaipo taisyklė, nebau
džia jų.. . . “Aplink mūsų pre
zidentą (Smetoną—R.) apspi
tę kunigai,” skundėsi dakta
ras.

Kalbėtojas mano, kad rei
kia Lietuvai naujos konstitu
cijos, kuri garantuotų visoms 
tautoms, visiems luomams, žo
džiu, visiems piliečiams laisvę 
ir prieš įstatymus lygybę. Jis 
stovi už turėjimą Lietuvoj sei
mo ir senato, dviejų atstovų 
butų, (čionai kalbėtojas išdės
tė tai, kas pasakyta jo straips- 
nyj, tilpusiam vakar dienos 
“Laisvės” laidoj.)

Dr. šliupas mano, 
bartiniai Smetonos 
manevrai sušaukimui 
eisią kraštui naudon. 
ir neatsako reikalui,
tik geriau, negu niekas. Dak
taras neima to, kaipo Smeto
nos manevrų, daromų tam, 
kad pratęsus savo viešpatavi
mą.

šliupo misijos tikslas:
1. Gauti amerikiečių para

mos steigimui laisvų kapinių 
Lietuvoj.

2. Gauti paramos įsteigimui 
laisvamaniškos gimnazijos Lie
tuvoj.

3. Gauti paramos įsteigimui 
krematorijos Lietuvoj.

4. Gauti paramos “Laisvajai 
Minčiai,” laisvamanių laikraš
tukui leidžiamam Lietuvoj, 
taipgi išleidimui brošiūrų.

Lietuvoj, baigė kalbėtojas, 
žmonių nusiteikimas yra labai 
sunkus...

Tokia tai sutrauka daktaro 
Šliupo kalbos. Jos tonas liūd
nas, primenąs prieškarinius 
laikus, kai atvykdavo iš Lietu
vos kalbėtojai ir prašė ameri
kiečių paramos Lietuvą iš 
carizmo priespaudos liuosuoti.

Raudo fašizmo apaštalai, 
esą svetainėj, girdėdami auš
rininko tokią kalbą. Nepati
ko Šliupo kalba konsului, ne
patiko prisilaižinėtojams 
tonai.

Buvo ir keistenybių, 
sakyta, vakaro rengėjai 
te dr. šliupą sveikinti
žmones, kurie net nedrįso sa
vo laikraščiuose išspausdinti 
dr. Šliupo kalbos, tilpusios 
“Laisvėje” pereitą pirmadie
nį— (Vitaitis, Tysliava) ! Bet 
nei vieno iš pažangiųjų pusės! 
Kalbėjo sargybininkai, aršiai 
kovoję prieš pažangiuosius S- 
LA narius, nusistatę už smeto- 
nizmą Lietuvoj. Rengėjai, ma
tyti, pasirįžo komedijas pa
krėsti iš pačios pramogos. Dė
ka jų tokiai politikai, patsai 
vakaras buvo labai mažas. Ką 
gi reiškia 150 žmonių tokiam 
parengimui Brooklyne!

. Prieš pramogą jau ėjo gan
dų, kad bankiete laisviečiai 
negausią žodžio; kalbėsią tik 
ponai. . .

Visvien laisviečių buvo ge
ras būrys—apie trečdalis visos 
publikos. Jie, nepaisydami 
rengėjų arogantiškumo, atėjo 
pagerbti žmogų, keliantį bal
są prieš fašistinę priespaudą, 
slegiančią Lietuvos liaudį.

Beje, daktarui šliupui buvo 
įteikta dovanėlė: rašomoji 
deskinė plūnksna, su įrėžtu 
dr. Šliupo vardu.

Reporteris.
(Daugiau N. Y. žinių 7-tam pusi.)

Jaunimas Protestuoja prieš 
Varžymą Teisią

Jūrininkai Šaukia 
Masinį Pikietą A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Merginos Prisirakino
Pikietuot Krautuvę

šeštadienį prie Ohrbach krau
tuvės buvo nepraeinamas masi
nis pikietas ir keli desėtkai, o 
gal šimtai raitos ir pėsčios po
licijos. Policijai nelengva buvo 
apsidirbti su pikietais, kadan
gi ten visada pilna praeivių.

Būrį jaunų merginų-moterų 
policija subruko kampan prie 
subvės ir krautuvės durų, areš
tavimui. Ar žinote, ką jos da
rė už mėlynsiūlių tvoros. Ogi 
unisonu, ritmiškai šaukė be su
stojimo: “Ohrbach’s darbinin
kai streike—nepirkite pas Ohr
bach’s!” Desėtkus pirkėjų jos 
sulaikė nuo ėjimo krautuvėm

Policijai uždraudus pikietą, ■ 
dvi merginos—Lillian Young- 
leman ir Rose Rosen—prisira
kino prie esančio prieš krau
tuvę aptvaro. Tokiu būdu jos 
pusėtinai ilgai pratęsė pikietą, 
šaukdamos streikierių obal- 
sius, kol atgabenta įrankiai jų 
atliuosavimui.

Areštavus merginas, polici
ja puolė pikietus ant šaligat
vio, taip pat ir būrius žiūrėto
jų skersai gatvę. Atakoje su
mušta ir arkliais sužeista keli 
pikietai ir 1 kostumeris. Puoli
me pastebėti policininkai num. 
4863, 792, 5136, 5126, 9289 ir 
4865. Po atakai, 300 žmonių 
numaršavo stotin, reikalauda
mi tyrimo.

Jūrininkai per savo vadą J. 
Curran pasiuntė policijos in
spektoriui Rosenfeld reikala
vimą, kad patsai LaGuardia 
pravestų tyrimą policijos bru- 
tariškumo prieš streikuojan
čius jūrininkus. I

Rosenfeldas buvo paskirtas 
pravesti tyrimą brutališko Iii 
gegužės užpuolimo.

Bet už įvykusį antrąjį puo
limą, šeštadienį, streikieriai; 
laiko atsakomingu patį Ro-j 
senfold. Dėlto atsisako stoti į 
jo “tyrimą” ir reikalauja nuo
dugnaus, paties LaGuardijos 
pravesto tyrimo.

Piliečių Komitetas Rėmimui 
Streikuojančių Jūrininkų šį 
vakarą šaukia masinį protesto 
mitingą—Webster Hall, 3rd 
Ave. ir 11th St., N. Y. O tre
čiadienį šaukiamas masinis 
pikietas. Finansinė parama 
taipgi neapsakomai reikalinga 
šiuo laikotarpiu, kada desėt
kai jūrininkų kenčia nuo poli
cijos smūgių, o ant likusių 
la sunkesnes kovos našta.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

’F

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

Šokiai ir 
Muzika 

Sukatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus

Iš SLA Jaunimo Kuopos 
Linksmo Vakaro

Brooklyno LDS Jaunuolių 
kuopa rengia “bunco parę” šį 
šeštadienį, gegužės 23-čią, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer Street.

Tie draugai, kurie buvo per- 
eitoj “bunco parėj” žino, kad 
čia yra daug juokų ir daug 
draugų prašė, kad vėl rengtu
me tokią parę.

Bus šokiai prie geros orkes- 
tros, taipgi bus gerų gėrimų ir 
užkandžių. Parė yra rengiama 
sukėlimui finansų siųst delega
tą į LDS seimą, kuris įvyks 
Rochesteryj. šokiai prasidės 
7:30 vai. vakare. Įžanga tik 
30 centų; tai draugai ir drau
gės, jauni ir seni ateikite pa
sišokt, pasilinksmint ir lošt 
“bunco.” Dovanos bus duoda
mos dešimčiai augščiausių 
punktų.

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

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.

šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
Grand Street Brooklyn, N. Y.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

Mūsų 
tad iš

nimo organizacija.—R.) 
džiama valdyti šalis... 
ginkluoti... “Mums, seniams,! 
trošku gyventi Lietuvoj,” ta
riant kalbėtojo žodžiais.. . Ku
nigai turi perdaug laisvės. 
Klebonas, kaip gubernatorius.

' Jis gali bile žmogų padėti ka-
iSjiman, apšaukęs jį bolševi-

■ ku...«
Lietuvoj nėra civilinės met

rikacijos. Daug žmonių, todėl, 
gyvena be šliubų, tūkstančiai 
vaikų yra nekrikštyti, todėl ne
surašyti. “Mano paties sūnelis 
Vytautas (5 metų amžiaus 
befhiukas, ten pat sėdėjęs ir 
bankiete padeklamavęs gra
žias eiles.— R.) niekur nepri
rašytas. Kai reikės eiti į mo-

Gegužės 30-tą jaunimas 
ruošiasi minėtĮ demonstracijo
mis už taiką. Minėdami kritu
sį jaunimą pereitame kare, jie 
žino, kad geriausią pagarbą 
žuvusiam pereitos gentkartės 
jaunimui suteiks vienijimu sa
vo spėkų prieš artėjantį nau
ją karą. Sentimentą už taiką 
jie nori išreikšti demonstraci
jose. Bet.. . .

Trokštantiems karo, baisu 
demonstracijos už taiką. Jau
nimui pasakyta, kad jiems 
neduos Washington Square. 
Juos stumia į Union Square, 
norėdami rezervuoti W. S|q. 
karo “pryčeriams.” Tačiau 
jaunimas nemano nusileisti— 
jis siunčia protestus. Sykiu su 
jaunimu protestuoja žymūs 
visuomenės darbuotojai ir dar
bininkų organizacijos. Jauni
mas privalo gauti Washington 
Aikštę!

Sus. Liet. Am. naujai susi
organizavusi jaunimo kuopa 
turėjo tikrai, sėkmingą pra
mogą pereito sekmadienio va
karą. Prisirinko gražios pub
likos pamatyti komediją “Am
erika Pirtyje,” kurią sulošė 
Aido Choro dramos grupė. Po 
lošimo, į šokius pribuvo 
daugiau jaunimo,
mažai buvo ir laike

Sme-1 pįrmininkavo Kęstutis 
sonas.

Minėta komedija 
gana sveiko juoko,
imant, suvaidinta gana gerai. 
Tipiškiausi savo rolėse atrodė 
Faibčikas ir seniai Bekampiai; 
jas lošė J. Visockis, J. Lazaus
kas ir V. Pranaitienė. Albina 
Depsiutė gyvai lošė rolėje nai
vios Agotėlės, kuriai kriaučiu- 
kas įkalba ponišką Amerikos 
gyvenimą ir išviliojęs pinigus 
pats išdumia Amerikon, o ją 
uždaro pirtyje, iš kur sugrįžus 
laukia tėvo diržas. Kriaučiaus 
rolėje buvo P. Baranauskas. 
Scenoj su Agotėle jam reiktų 
būt meilesniam. Kitose, mažes
nėse rolėse lošė Veličkutis, N. 
Pakalniškis, Kalvelis. Režisie- 
riavo J. Juška.

Julia čekanauskienė, 69 me
tų, 418—17th St., mire geg. 
15 d. Palaidota geg. 18 d., šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 185 Kp. Nariam ir Narėm
ALDLD 185-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks šj ketvirtadienį, 
21 gegužės (May), Marten’s Bar 
& Grill svetainėj, 2456 Pitkin Ave., 
įėjimas iš Essex St., Brooklyn (East 
New York). Pradžia 8-tą vai. vakare.

Kviečiame visus narius dalyvaut, 
nes bus renkamas delegatas į Ame
rikos

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

Gėlininkas J. Stelmok 
Naujoj Vietoj

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

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

Mrs. Anna Podžiunas, 
354 Highland Ave.,

Kearny, N. J.
(100-130)

Labai paprastai. Paimkite 
telefoną ir pašaukite Stagg 2- 
8662, ir paprašykite, kad Radio 
Voice of Lithuanians vedėjas 
Jonas Valaitis pas jus ateitų. 
Jei patogu, galite patys užeiti 
į jo raštinę 560 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., prie Lietuvių 
Muzikos Krautuvės, ir susitar
kite, kad jis Jūsų biznį, pra
nešimus paskelbtų per rądio 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!

'Daugeliui gerai žinomas gė
lininkas, Jonas J. Stelmok, 
kuris pirmiau turėjo biznį po 
num. 262 Graham Ave., dabar 
persikraustė 460 Grand St., 
Brooklyne. Kam bus reikalin
ga gėlių, kreipkitės pas Stel
moką, o jis, kaipo prityręs gė
lininkas, patarnaus mandagiai 
ir teisingai. S. J. B.

PASIDABINKITE SAVO PLAUKUS
Prastas plaukų garbiniavimas vietoj pagražinti pa
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad nepadabintų prastų senovišku būdu dary
dami ir neturėdami moderniško mokslo supratimo.
ONE MINUTE
PERMANENT

WAVE

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

Įvyks Sekmadienį 24-tą d. Gegužės-May, Klaščiaus 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

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. CUFFSIDE 6-0570




