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LONDON, geg. 20

ĮVAIRIOS žinios

■E th i

Duoną Valgyti

Susispie

Palesti

ADDIS ABABA, geg. 20 
Rengiasi išvažiuoti į Itali-

NAZ1AI GREIT TEISIĄ 
THAELMANNA NUŽUDYMUI

4 iki 5 metų kalėjimo už nu 
sukimą, $29,297 miesto pini

Worcester, Mass., geg. 20. 
-Holden taksų kolektorius

HAVANA. Cuba. geg. 
•Iškilmingai įvesdintas

žygi padarė Chicagos 
Universitetų Studentų 
Jis užgyrė Amerikos

Aktą, kurį nori pra-

SU ANGLIJA DELEI 
LAIVYNO RIBOJIMO

SOC. INTERNACIONALAS UŽ 
MUSSOLINIO BAUDIMĄ

MIRTIS IŠGAMAI. PAPJO 
VUSIAM MERGAITĘ

London, geg. 21
atmeta Italijos reikalavimą 
ištraukti iš Addis Ababos 
šimtus Anglijos karių, kai
po Anglų atstovybės sargų.

Gumų 7,000 Darbininkų 
“Sėdėjimo” Streikas

Darbininkai Vi«y Salty, 
Vienykitės I Jūs Nieko

Ex-Kareiviai, Tėmykite 
Bonų Gavimo Laiką!'

Arabai Kietai Kovoja 
Prieš Žydų Ateivybę

Ispanai Sveikina Pres- 
tes Motiną ir Seserį

LONDON, geg. 20.—An
glijos užsieninis ministeris

Anglai Uždraudė Selassiui bet 
Ką Veikt prieš Italus

Cairo, geg. 20 
nos arabai nukapojo telefo 
nų vielas, kuriomis buvo su 
sisiekiama tarp Aigipto ii 
Palestinos.

Mussolini’s Bijąs, kad 
Neįsigalėtų Badoglio

Jibuti, geg. 20
te nemažos ethiopų partiza
nų jėgos Malion kalnuose i 
vakarus nuo Hararo. Kovoj 
prieš italus jiems vadovau
ja Alinur ir Malion.

GOMEZ NAUJAS Ki 
PREZIDENTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Viena, geg. 20.—Sugrįžusį 
iš Romos kunigaikštį Star- 
hemberga sveikino ginkluoti 
io sargai-milicininkai, nors 
šušniggo valdžia buvo pa
liepus jiem visai išsiskirs-

Streikuoja 7,000 Ark.
Farmų Darbininkų

Anglija Milžiniškai Ginkluojąs ant Jūrų, 
0 Amerika Žada “Susilygini” su Anglija

Fran- 
radikalu vadas Ed

Belgrad, Jugoslavija, geg. 
20.— Per kaimiečiu kovą, 
nepasidalinant, katriem tu
ri priklausyt senas šulinys 
ties Danilogradu, trys as- 
menvs liko užmušti ir 7 su
žeisti.

dvie- 
atsišaukimas, kad 
lietuviai pastatytų 
ligoninę Lietuvoj, 
miesto Valstybinę

nėn, kai norėjome ją pamaty
ti laike pasaulinio lietuvių 
kongreso, pereitą vasarą.

pabėgusiam Ethiopijos im
peratoriui Haile Selassie 
yra keista apsigyventi bet 
kurioj Anglijos kolonijoj ar 
pačioj Anglijoj. Jam sta
toma tik viena sąlyga, kad, 
būdamas po Anglų vėliava, 
jis neturi dalyvauti jokiuo
se darbuose delei Italijos vi
jimo iš Ethiopijos.

PALESTINOS KOVOJ
ŽUVO 41 ASMUO

Ethiopiia Turi Savo 
Slaptą Vyriausybę

HELSINGFORS, geg. 20. 
— Pranešama, kad Estijos 
karo teismas teisia 155 hit
leriškus fašistus, kurie per
nai gruodžio 8 d. norėjo nu
verst dabartinę valdžią. Ta
me suokalbyje dalvvavo ir 
buvęs Estijos armijos gene- 
ralio štabo galva Juhan 
Torvand.

tyrinėjimui san- 
arabų ir žydų, 
tie santikiai jau 
žinomi Anglijos

AKRON, Ohio, geg. 20.— 
Septyni tūkstančiai Good
year gurnu darbininkų strei
kuoja. sėdėdami prie maši
nų. Tuom nori priverst 
kompaniją pavaryt neliniji
ni priežiūrą-bosėlį. Strei- 
kieriąi užbarikadavo fabri
ko duris prieš skebus bei 
kompaniškus mušeikas.

Paryžius, geg. 21.—Fran
ci jos valdžia protestuos, kad 
italai išvijo francūzų vys
kupą iš Addis Ababos.

CATSKILL, N. Y., geg. 
20.—Teismas nusprendė nu- 
marint elektros kėdėj mė
sininkų sūnų Alfredą Volck- 
manną, kuris išžagino ir pa
pjovė metodistų kunigo 
Glenno mergaitę Heleną, 9 
metų amžiaus.

MADRID, geg. 20. —Tūk
stančiai Ispanijos darbinin
ku'entuziastiškai sutiko at- <
vykusias motiną ir seserį 
drg. L. Carlos Prestes, įka
linto Brazilijoj liaudies va
do. 7,000 dalyvavo masinia
me mitinge, reikalaudami, 
kad fašistinė Brazilijos pre
zidento Vargaso valdžia 
tuoj išlaisvintų drg. Preste-

LONDON, geg. 21 
opi jos atstovas C. Martin iš
spausdino pareiškimą Lon
dono “Times’e.” kad ethio- 
pai turi savo slapta valdžią 
vakarinėj šalies dalvj. Ta 
valdžia veikia nrieš ’italus ir 
atidaro susisiekimus su už
sieniais.

Ethiopai dar Laikosi 
Šalies Vakaruose

KRISLAI
“The Champion

of Youth” 
Lietuviams Jaunuoliams 
Del “Freitkarių” 
Kauno Miesto Ligoninė

Rašo JOHN ORMAN

ADDIS ABABA, geg. 20. 
Fašistu generolas A. Star- 
ace užėmė Debrą Marcos, 
Gojamo provincijos vyriau
sia miestą Ethiopijoj. Bet 
vakarinėj tos provincijos 
dalyi dar vra būriai ethiopų 
kareivių, k o m a n duojamų 
Emerou. WASHINGTON, geg. 20. 

— Wall St rytui tarnaujan
tieji senatoriai daro tokius 
taksų pataisymus, kad val
džia visai negalėtų gauti 
mokesčiu, kurių įvairūs fa
brikantai nesumokėjo pir
ma pagal buvusį AAA 
(žemdirbystės kontrolės) 
įstatymą.

London, geg. 21.—Angli
jos ministeris pirmininkas 
St. Baldwin pareiškė, kad 
Anglija griežtais veiksmais 
atsakys į bile kokį Italijos 
kišimąsi į Aigipto dalykus.

Paryžius, geg. 20 
cijos
Herriot atsisako įeiti į nau
ją ministerija. Jis, girdi, 
buvęs šalininkas bausmių 
prieš Italiją, bet manąs, kad 
naujoji valdžia turėsianti 
(?) atšaukti tas bausmes.

žydai, 16 darbininką, išmestą už vei 
svetimša- kimą delei Jungtinės Audė 

jų unijos.

MEMPHIS, Tenn., geg. 
20. — Nuo pereito pirma
dienio streikuoja 7,000 far
mų darbininkų Arkansas 
valstijos gretimoj daly j, rei
kalaudami
Darbininkų Sąjungos ir pu
sininku organizacijos pasta
tyti pikietininkai abiejuose 
galuose Harahan tilto pa
stoja kelia streiklaužių ga
benimui iš Memphis į Ar
kansas pusę. Šerifai grū
moja ištaškvti pikietinin- 
kus, bet kol kas dar nedrį
so to padaryti.

BERLYNAS, geg. 20. — 
Nazių teisdarystės ministe
ris pranešė užsieninės spau
dos atstovams, kad neužilgo 
būsiąs teisiamas E. Thael- 
mann, žymiausias Vokieti
jos darbininkų vadas.

Hitlerininkai baigia klas- 
tuot kaltinimus prieš Thael- 
manną. Vienas kaltinimų 
bus toks, kad, girdi, Thael- 
manno idėjos privedusios 
prieš 400 žmonių nužudy
mo. ..

Pagal panašius kaltinimus 
jau nukirsta galva Fietui 
Schultzei, kitam žymiam 
Vokietijos komunistui.

MASKVA, geg. 20. — So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos organas “Pravda” 
kreipia dėmesį į nepaprastą 
Anglijos ginklavimąsi: An
glijos karinių laivų-draskū- 
nų skaičius yra didinamas 
iki 190,000 tonų įtalpos. Pa
gal naująją laivyno progra
mą, Anglija pakels savo 
šarvuotlaivių skaičių iki 70 
ir budavosis dar du karo 
didlaiviu. Jinai taipgi pa
naujina ir mederniškai gin
kluoja jau turimus karo 
laivus.

Jungtinių Valstijų valdžia 
nesipriešina Anglijos laivų- 
draskūnų milžiniškai staty
bai. nes ir ji pati pasinešus 
didinti savo laivyną “iki ly
gybės” su Anglija.

PROVIDENCE, R. L, ge
gužės 20. — Sustreikavo 
400 darbininkų prieš Ly- 
mansville Worsted audvklą, 
reikalaudami, kad samdyto-

ŠIMTAI NAUJŲ LAIVŲ - DRASKŪNŲ, ŠARVUOT 
LAIVIŲ; NAUJOS LAIVYNO TVIRTOVĖS

Tik ką išėjo naujas Ameri
kos jaunimo laikraštis-žurnalas. 
Išeina vietoj senesniojo “Young 
Worker,” kuris, kaip pasirodė, 
ne taip gerai platinos. Suma
nyta naujas žurnalas išleisti— 
“The Champion of Youth” 
(Jaunimo Čampionas). Tai 
puikus laikraštis. Išeina kito
kioj formoj, negu “Young 
Worker,” turi dvi spalvas, pil
nas visokių interesingų raštų 
jaunimui. Taipgi yra užtekti
nai paveikslų ir karikatūrų.

BRUSSELIS, geg. 20.— 
Darbininkų ir Socialistų In
ternacionalas, po trijų die
nų posėdžių, priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią, kad 
Tautų Lyga vykdytų bent 
dabartines bausmes prieš 
Italiją. Sako, kad bausmės 
dar turi būt padidintos, 
idant fašistinė Italija nega
lėtų pasinaudoti vaisiais sa
vo “niekšiško ir žvėriško” 
užpuolimo ant Ethiopijos.

Socialistų Internacionalo 
rezoliucija skelbia, kad tai
ką palaikyti tegalėtų tik en
ergingas vykdymas Tautų 
Lygos įstatų.

BERLYNAS, geg. 20.—r 
Nazių partijos sveikatos 
biuras uždraudė savo na
riams valgyti baltą duoną 
ir paliepė tenkintis tik juo
da ir ruda duona. Sako, 
reikia taupyti grūdus: ir jei 
kas valgytų baltą duoną, 
tai būtu nusižengimas prieš 
jų partijos “principus? “

ROMA, geg. 20. — Pagal 
skaitlines valdiškoj “Gazet
te j” Italijos karas prieš E- 
thiopiią lėšavo $1,000,000,- 
000. Vidujinė valstybės sko
la per karą pakilo 10 nuo
šimčių. Per desėtką metų 
Italija dar turėsianti išleist 
bent bilioną dolerių gamti
niams turtams išvystyt E- 
thiopijoj. Fašistai tikisi 
tam paskolų iš Amerikos.

Mussolini valdžia visai 
neskelbia, kiek beliko aukso 
Italijos ižde “po” karo su E- 
thiopija.

Gerą 
Lietuvių 
Kliubas-. 
Jaunimo 
vesti gyveniman Amerikos Jau
nimo Kongresas. Tai pasirodo, 
kad lietuvių tautos jaunimas 
irgi smarkiai paliestas krizio ir 
jau pradeda tikrų kelių jieš- 
koti, kaip išsikasti iš krizio.

Beje, gydytojai nurodo, būk 
prezidentas Smetona sako, kad 
“mūsų aruodas tuščias,” kai rei
kalas eina apie ligonines. Bet 
kodėl “aruode” buvo ir yra už
tektinai pinigų pastatyti speci
ali kalėjimą jaunuoliams poli
tiniams kaliniams Raseiniuose?

JERUZALĖ, geg. 20.— 
Atvyko naujos anglu karių 
kuopos iš Aigipto j Palesti
ną maišyti arabų sukilimus 
prieš žydus.

Arabų vyriausias komite
tas yra priešingas Anglijos 
žadamam 
tikiu tarp 
Sako, kad 
yra gerai 
valdžiai.

Arabų vadai nutarė tęsti 
visuotiną streiką, kad pri
verst Angliją sustabdyt to
lesni žydų, įvažiavimą į Pa
lestiną.

Per arabų užpuolimus bė
gyje mėnesio tapo užmuš
ta virš 20 žydų.

zidentas.' Prezidentiniua 
rinkimuose nebuvo leisi 
dalyvaut revoliucinėms 
prieš - imperialistinėms pa 
tijoms.

Andai drg. Jasilionis barėsi 
ant “Tiesos” angliško skyriaus 
vedėjų, kam jie “ragina jauni
mą važiuoti LDS Seiman pre
kiniais traukiniais.” Draugas 
rašo, kad tėvai vargiai leis sa
vo vaikams taip daryti. Na, 
jaunimui teko biskutį prigauti 
drg. Jasilionį šį kartą. Vienas 
jaunuolis, rodos, iš veiklios 
Newarko kuopos, gerai naudo- 
jąs plunksną, parašė humorišką 
dalyką apie važinėjimą “frei- 
tais,” neva duodant “instrukci
jas” tiems, kuriems gal prisi
eis taip važinėties. Bet drg. 
Jasilionis tur būt nesuprato hu
moro ir raštą paėmė serioziš-

rasitraukė Bolivijos val
džia, kuri po prezidento Sor- 
zano nuvertimui, buvo susi
darius iš socialistų ir karo 
veteranų. SntĮJama, kac! ją 
pavarė pulkininkas D. Toro* 
Jis noris sudaryt valdžią 
vien iš kariškių.

Nėra abejonės, kad šis žurna
las turės didelio pasisekimo tar
pe jaunimo. Tėvai turėtų savo 
jaunuoliams jį užprenumeruoti. 
Metinė prenumerata tik $1.25. 
Pusei metų 75 centai.

Lietuviai jaunuoliai neatsilie
ka platinime naujo žurnalo. Jie 
turi sudarę nacionalį platinimo 
komitetą, kuris siūlo gražias 
premijas platintojams. Mūsų 
jaunuoliai, rinkdami prenume
ratas, gali užsitarnaut gražią 
naudingą premiją. Prenume
ruojant žurnalą, siųskite pini
gus per tą komitetą. Jo antra
šas: The Champion, Lithuani
an Promotion Committee, 479 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Tuo pat adresu kreipkitės, jei 
norite informacijų.

Anglijos valdovai prisibi
jo Italijos Viduržemio jū
roj. Todėl jie ketina įrengti 
didelę savo povandeninių 
laivų stotį ir lėktuvų stovy
klą Cyprus salęj, Vidurže
mio jūroj. Sykiu Anglija 
plahuoja galingą karo laivu 
stoti Capetowne, Pietinėj 
Afrikoj. /Pastaroji jūrų 
drūtvietė būtų Anglijai rei
kalinga, jeigu Italija užkir
stu anglam praplaukimą 
Viduržemio vandenimis. Be 
to, Anglija atsižiūri į Vo
kietijos ir Japonijos įkaitu
sį ginklavimąsi ant marių.

Taip ir verda milžiniškos 
ginklų lenktynės tarp impe
rialistų, besirengiančių nau
jai pasaulinei pjūčiai.

LONDON, geg. 20.—Pra
sidėjo karo laivynų riboji
mo derybos tarp Sovietų 
Sąjungos atstovų ir Angli
jos valdžios.

Jeigu šios dvi šalys susi
tars, tai Anglija, sakoma, 
tikisi, kad gal ir Vokietiją 
galima būsią pritraukt prie 
laivynų sutarties su Angli
ja ir Sovietais. O jeigu Ja
ponija, nieko nepaisydama, 
ginkluosis ant jūrų, tai, 
anot anglu politikų, Angli
ja ir Sovietai galėtų pra
lenkti Japonija tuo žvilgs
niu; ir Japonija tatai pati 
žino.

Tik pažvelgkite, kas veikia 
del naujo revoliucinio žurnalo. 
Pasisekė prie jo pritraukti to
kie žymūs asmenys, kaip sena
torius Lyn Frazier; Bruce Bli- 
ven, “New Republic” redakto
rius; William Rollins, rašyto
jas; Kenneth Gould, redakto
rius žurnalo “Scholastic” ir la
bai gabus satyristas; .kongres- 
manas Amlie; Joseph Pass, re
daktorius žurnalo “Fight”; gu
bernatorius Olson iš Minneso
ta; Jack Conroy, Grace Lump
kin, ir visa eilė kitų rašytojų 
bei artistų.

NEW YORK, geg. 20.— 
Vyriausias pašto viršinin
kas Al. Goldman šiame 
mieste įspėja, kad visi ex- 
kareiviai, tarnavę laike pa
saulinio karo, turi būt na
mie birželio 15 d. vakare. 
Tą ( vakarą laiškanešiai 
iteiks jiems valdžios bonus, 
kuriuos karo veteranai pas
kui galės išsikeist pinigais.

New Yorke yra 208,000 
tokių veteranų, o visame 
šiame federaliame apskrityj 
410,000. Kiekvienam vete
ranui vidutiniai atsieis po 
$586.

Kitų vietų veteranai taip
gi tėmykite bonų įteikimo 
laiką.

JERUZALĖ, geg. 20. — 
Skaitliuojama, kad arabų- 
žydu susikirtimuose per 
penkias paskutines savaites jai sugražintu darban vieną 
tapo užmušta 24 
arabu ir vienas 
lis krikščionis.

Italai Prašo Lai 
i Angly, Prancūzu K;

Retežius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

SENATORIAI SAUGO 
į i WALL ST. KIŠENIŲ

Atsistatydino Socialishj- 
Karųj Valdžia Bolivijoj

NEREIKALAUJA NUSTATYT DARBO
VALANDŲ NEI ALGŲ MAINIERlAM 

1 WASHINGTON, geg. J 
—Su prezidento RooseveH 
užgyrimu senatorius J. Gu 
fey įnešė naują sumanyti! 
anglies kasyklų reikalai 
Siūlo tokį įstatymą, kur 
leistų nustatyt anglies ka 
nas įvairiose vietose. O ka 
nos būtų nustatytos kompt 
nijų naudai. Šis sumanj 
mas visai nekalba apie ma 
nierių algas bei darbo vi 
landas.

Tokiu biliu prezid. Roosi 
veltas “pavaduoja” pirmia 
priimtą kongreso • Guffe 
įstatymą, kurį atmetė - st 
lies Vyriausias Teismas. 1 
jis atmetė jį todėl, kad .fa 
įstatymas davė valdžiai.te 
sę nustatyt darbo valanda 
ir algas mainieriams.

reikalavo, kad Anglija iš
trauktu iš Addis Ababos, 
Ethiopijos sostinės, šimtus 
kareivių, kurie pereita ru* 
denį buvo partraukti iš In
dijos saugot Anglijos atsto
vybę Addis Ababoj. ... !

Mussolini taipgi reikalau
ja, kad Franci j a atgal atsi
imtų karius, kuriuos andai 
atsiuntė i gelžkelio stotį Di- 
redawą, Ethiopijoj.

• Nesenai tilpo “Laisvėj 
jų gydytojų 
amerikiečiai 
modernišką 
Jie Kauno 
Ligoninę išvadino degradacijos 
urvu. Jie sako, kad “ ‘Dantes 
Inferno’ (pekloj.—J. O.), ro
dos, lengviau būtų kentėti.” ( . 
Dabar, draugai, suprantu, ko- ją vyriausias fašistų ko
dėl mane, su draugu Abeku,1 mandierius Ethiopijoj, gen.

Badoglio, Italų karaliaus 
“vietininkas” toj šalyj. Vy
riausia komanda tuo tarpu 
paliekama generolui Grazi- 
aniui. Bet abejojama, ar 
Badoglio sugrįš Ethiopijon, 
kaipo savo karaliaus vieti
ninkas. Nužiūrima, kad 
Mussolinis bijo perdidelio jo 
įsigalėjimo.

ITALU KARAS PRIEŠ SOVIETU DERYBOS 
ETHIOPIJA LEŠAVO 

BILIONĄ DOLERIŲ

Naujas Angį. Bilius 
Tik Komp. Pelnai!

■; : * ’ < » ’ ’W.U i *» -ii
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Šį Sekmadienį Lietuvoj Rinkimai
■< Šiame “Laisvės” numeryj, kitoj vietoj, 
skaitytojas ras mūsų specialio korespon
dento Lietuvoj straipsnį po antrašte: 
“Darbo Rūmų Rinkimai Lietuvoj.” Kal
bami rinkimai įvyks šį sekmadienį, gegu
žės 24 d.
o Kai tik fašistų valdžia tuos rinkimus 
sugalvojo ir paskelbė, tuojau įvairių pa
kraipų darbininkų organizacijos sudarė 
savo “vienybės sąrašą,” į kurį kandida
tais sudėjo visokių pažiūrų darbininkus, 
ir siūlė rinkimų tvarkymo komisijai juos 
sutalpinti į oficialį rinkimų sąrašą.
•» Bet fašistai tą daryti atsisakė. Fašis
tai sukišo jiems palankius žmones ir da
bar siūlo Lietuvos darbininkams iš jų 
geriausius” išsirinkti. Nežiūrint, ku

inuos išbalsuosi, smetonininkam visi bus 
. ‘fkošer.”

I Del to darbininkai protestuoja. Dalis 
jų visai veikiausiai nebalsuos, o kiti bal
suos už tuos asmenis, kurie yra sudėti 
vienybės sąraše. Smetonininkai, žinoma, 
tų balsų nepriskaitys ir paskelbs laimė
tojais tuos, kurie yra oficialiam sąraše. 
•Mitoki rinkimai į “Darbo Rūmus.” Pa- 
Bšūs bus ir į smetonišką seimą, kuris 

siąs renkamas birželio mėnesį.
;‘7;Ar laisvę mylį amerikiečiai lietuviai 
Sarbo žmonės gali ramiai sėdėti matant, 
kas darosi Lietuvoj? Ar mes galime tik 
nusijuokti iš tų tragikomedijų, kurias 
vaidina pavojaus kvaituly besiblaškąs 
Ateizmas? Ne! Turime tarti savo galin- 
& ir garsų žodį už atsteigimą Lietuvoj 
demokratinių teisių ir civilinių laisvių 
^rbo žmonėms!
TjjClevelande įvyksiąs Amerikos Lietuvių 
lį|pngresas tokį žodį ir tars.
įįJTad uoliai rengkimės prie jo!

i? ««•»• _______________
--------------------------

Generolą ir Pulkininkų Valdžia
^Lenkijos premjeras Koscialkowski re- 
žTgaąvo. Didžiųjų ponų akyse jis buvo 
perdaug švelnus kovoje su revoliuciniu 
judėjimu, perdaug nuolaidus opozicinėms 
partijoms. Pulkininkai jau iš seniau ro- 
de! jam nepasitikėjimo. Jie reikalavo 
gSžti prie maršalo Pilsudskio stiprios 
valdžios metodų.
•Tkaujoji Lenkijos valdžia yra generolų 

ii^pulkininkų valdžia, o jos priešakyje 
sfovi generolas Slawog - Skladkowski. 
“Kurjer Poranny” pastebi: “generolo 
uniforma yra simbolis naujosios valdžios 
pjtygramos.” O už naujosios valdžios pe- 
čig stovi diktatoriška figūra dar stam
bumo generolo E. Rydz-Smigly, Lenkų 
afftrijos generalio inspektoriaus, “Pilsud- 
sjtto testamento pildytojo.”

U&oscialkowskis nustumtas į šalį,, bet iš 
jojo -ministerių kabineto generolų ir pul- 
įjimnkų valdžia pasilaikė ir pulkininką 
Becką ir justicijos ministerį Grabowskį. 
Mat, tuodu zubrai bus geri įrankiai mili
taristų klikai. Ypač Beck’as, kuris yra 
Sąmoningas hitlerininkas.
į Pulkininkų ir generolų valdžia, sako

ma, jau susimerkė ir su Paderewskiu, ir 
su Witos’u ir su kitais eks-politikieriais.

(Mati einama prie sudarymo tokios koa
licijos, kuri būtų pilsudskinė savo dvasia 
i£ darbais ir kuri vestų kryžiaus karą 
ppię$ darbininkų klasę, prieš valstiečius, 
»nęg tautines mažumas, prieš komunis
tes Jy socialistus. Jos vyraujančiu obal- 
sįtu bus “kulkų nesigailėt.” Tai bus val
džia militaristų, dvarponių ir kapitalistų 
lyikos. Valdžia mažos mažumos prieš 
milžinišką darbo žmonių didžiumą.

H

i Bridgeport, Conn.
---------------v ■ %* Labai Svarbios Prakalbos

: į- f*
ošį nedėldienį, 24 d. gegu

žes, kaip 7 vai. vakare, Brid- 
ėporte įvyks labai svarbios

Pernai Lenkijoj įvyko “rinkimai į sei
mą,” sulyg nauja konstitucija. Libera
lai džiaugėsi, kad einama prie atgaivi
nimo demokratijos. Koscialkowskis ban
dė flirtuoti su demokratija. Bet viskas 
pasibaigė demokratijos šermenimis.

Incidentaliai, tai yra geras įspėjimas 
tiems trumparegiams lietuviškiems libe
ralams, kurie žiūri į Smetonos paskelb
tus “rinkimus” seiman, kaipo į pirmą 
laipsnį pakeliu j į demokratiją. Reakcija 
nužnybs jų viltį.

100,000 Narių
Tarptautinis Darbininkų

(IWO), prieš virš šešerius metus susikū
rusi savišalpos ir apdraudos fraternalė 
organizacija, šiomis dienomis savo narių 
skaičių daaugino iki 100,000!

Tai milžiniškas laimėjimas! Tai paro
dymas, ką gali padaryti pažangieji žmo
nės, turėdami savo fraternalę organizaci
ją.

Per tuos šešerius metus visos kitos di
džiosios fraternalės organizacijos griuvo 
arba mažėjo nariais, o IWO augo ir bu
jojo.

Šiuo tarpu IWO daro žygius įsiregist- 
ravimui Kanadoje. Šitų žodžių rašyto
jas nesenai turėjo pasikalbėjimą su IWO 
sekretorium, Max Bedachtu, kuris pa
reiškė, jog sekančiais metais IWO tikisi 
turėti 150,000 narių.

Sveikiname IWO su 100,000 ir linkime 
pasiekti pasibrėžtą kvotą.

Mūsų Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas, įsikūręs biskį vėliau, negu IWO, 
taipgi auga, kai kitos panašios organiza
cijos puola. Šiame vajuj LDS tikisi gau
ti, jei ne 1,000, tai arti tiek naujų narių. 
LDS auga finansiniai ir nariais.

Žinoma, lietuviška dirva fraternalėm 
organizacijom, palyginti, nėra tokia pa
lanki, kaip tarptautinei fraternalei orga
nizacijai.

Ordenas

Pulkininkas Černius apie Sovietų 
Sąjungą

Nesenai Sovietų Sąjungoj lankėsi Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos kariuomenių 
vadai susipažinti su padėtimi darbininkų 
šalyj. Lietuvos atstovybei vadovavo pul
kininkas Černius. Elta (Lietuvos žinių 
agentūra) paduoda sekamą pulk. Čer
niaus pareiškimą:

Gegužės 5 d. Lietuvos vyriausiojo kariuo
menės štabo viršininkas pulk. Černius laik
raščio “Pravda” atstovui suteikė interview, 
kurio metu, tarp kitko, pareiškė: “Aš įgy- 
jau tvirtą įsitikinimą, kad raudonoji armi
ja yra galinga, gerai disciplinuota ir aprū
pinta moderniškais ginklais. Ypatingo 

» įspūdžio daro tankai, kurių didesnioji dalis 
gali nepaprastai greitai žygiuoti. Taip pat 
didelio susidomėjimo kelia plaukiantieji tan
kai—“amfibijos.” Sovietų Sąjungos aviaci
ja ypatingai išsiskiria savo puikiais tech
niškais įrengimais. Man teko dalyvauti oro 
paraduose Prancūzijoje, Belgijoje ir kitose 
Europos valstybėse, tačiau tokias dideles 
mases lėktuvų, kaip gegužės 1 d. Maskvoje, 
man tenka matyti pirmą kartą. Ypatingai 
puikūs kelių motorų bombonešiai, žvalgy
bos lėktuvai ir naikintuvai, kurie pasižymi 
nepaprastai lengvu vairavimu. Taip pat 
verta pažymėti, kad visus tuos ginklus, lėk
tuvus ir tankus Sovietų Sąjunga gaminasi 
savo krašte, nuosavose dirbtuvėse, visiškai 
nepriklausomai nuo kitų valstybių. Kavale
rija,. artilerija ir kitos kariuomenės dalys 
parade pradefiliavo labai gražiai ir parodė 
maksimumą to, ko galima iš tų kariuomenės 
dalių tikėtis. Visa tai rodo, kad jei Sovietų 
Sąjungai prireiks suduoti smūgį priešui, gi
nant savo šalį, tai tas smūgis bus nepapra
stai skaudus. Gyventojų demonstracijų me
tu man ypatingai krito į akį visų dvasinis 
pakilimas. Liaudis reiškė savo džiaugsmą ir 
dėkingumą vadams ir vyriausybei. Aš ma
čiau, kaip suaugusieji žmonės nešė ant pe
čių vaikus, pakeldami juos į viršų ir šaukda
mi “ura” vyriausybei. Tai didelis, aukštas 
entuziazmas. Už Sovietų Sąjungos raudo
nosios armijos pečių stovi liaudis, kuri savo 
vadams ir savo vyriausybei tiki.”
Šitaip kalba Lietuvos kariuomenės vir

šininkas apie Sovietų Sąjungą! Gal fa
šistai ir pulk. Černių paskelbs “Mask
vos agentu?”

Lietuvą ir 
Kongresą. 
L. Prūsei-

Prieškari-

prakalbos apie
Amerikos Lietuvių 
Kalbėtojum bus d. 
ka.

Prakalbas rengia
nis Lietuvių Komitetas. Pra
kalbos įvyks Lietuvių Jaunų 
Vyrų Svetainėje, 407 Lafa

yette St.
Prie prakalbų rengėjai tu

rės programą ir pasivaišinimą.
Įžanga
Būtinai 

kalbas ir 
žįstamus.

veltui.
ateikite į šias pra- 
atsiveskite savo pa-

Kviečia Rengėjai.

Lietuviu Komunistu Veikla
< v

Belaukiant Komunistų 
Partijos Konvencijos
Amerikos Komunistų Par

tijos konvencija įvyks pa
baigoje birželio mėnesio 
New Yorke. Prie jos visoje 
partijoje dabar rengiamasi 
labai energingai. Manoma, 
kad ši mūsų revoliucinės 
partijos konvencija bus di
džiausia ir svarbiausia. Tie 
dideli paskutinių poros me
tų komunistų veiklos pasi
sekimai, ypatingai stambūs 
atsiekimai bendram fronte 
ir kovoje prieš fašizmą po 
Septinto Kongreso, padarė 
mūsų partiją dideliu ir 
svarbiu faktorium visam 
šios šalies gyvenime. Mūsų 
partija jau pusėtinai tvir
tai suleido šaknis į plačias 
darbo mases. Jos konvenci
jos darbais susidomės ne 
tik partijiečiai, bet ir šiaip 
kovingesni darbininkai.

Ši mūsų partijos konven
cija žada įnešti tūlų refor
mų partijos struktūrom 
Jau dabar didmiesčiuose 
įvestos ir praktikuojamos 
didelės kuopos, suorgani
zuotos tam tikrose rinkimų 
ribose, vietoje mažų grupe
lių bei branduolių, kurie 
buvo reikalingi anais anks
tybaisiais laikais, kuomet 
partija buvo nelegališka. 
Praktika rodo, kad tokiose 
stambiose kuopose geriau 
palaikyti partijos narius. 
Numatoma, kad konvencija 
šitą partijos vienetų pra
plėtimą užgirs. Žinoma, to
se vietose, kur siaučia žiau
ri reakcija, kaip pietinėse 
valstijose, kur Komunistų 
Partija turi veikti nelega- 
liškose sąlygose, turės pasi
likti mažos kuopelės. Taip 
pat dirbtuvių branduoliai 
pasiliks veikti, kaip ir veikė. 
Jie irgi negali būti dideli.

Partijos Centralinis Ko
mitetas labai susirūpinęs 
pagerinimu darbo ir tarpe 
sveturgimių darbininkų. Ji
sai kviečia visus kalbinių 
frakcijų biurus duoti parti
jos konvencijai pasiūlymus, 
kaip kalbinių grupių veik
lą patobulinti. Mes, lietu
viai komunistai, irgi turi
me rimtai pagalvoti apie to
kius pasiūlymus. Draugai, 
kurie mato mūsų veiklos 
trūkumus ir mano, kad

partijos konvencija turėtų 
įvesti pakaitų savo darbe 
tarp sveturgimių darbinin
kų, yra raginami savo su
manymus tuoj siųsti Centro 
Biurui, o C. B. perduos par
tijos Centraliniam Komite
tui bei pačiai konvencijai.

Nelaukime, draugai, kad 
pataisymai ir pagerinimai 
visuomet ateitų iš viršaus. 
Pasiremdami savo kasdie
niniais patyrimais partijos 
vienetose ir masinėse orga
nizacijose, duokime savo 
patarimus partijos komite
tams ir konvencijoms. Mū
sų partijos vadovybė nori, 
kad eiliniai nariai visapu
siai susirūpintų partijos 
veikla: jos eiga, jos gerini
mu, jos taisymu.

Gerai Veikia Mūsų 
Roselando Draugai

Vidurvakarinių valstijų 
lietuvių komunistų konfe
rencijoj, kuri įvyko Chica- 
goje geg. 9 d., tikrai gražų 
raportą išdavė Roseland, 
Ill., lietuviai komunistai. 
Jie galėjo pasigirti, kad jie 
gavo partijon dvyliką nau
jų narių. Jie sistematingai 
laiko frakcijos susirinki
mus ir rūpinasi visais revo
liucinio judėjimo reikalais.

Draugai raportavo, kad 
jie jau užmezgė ryšius su 
tokiomis organizacijomis, 
kurios dar pusėtinai toli 
stovi nuo mūsų judėjimo. 
Lietuvių komunistų įtaka 
toje kolonijoje stovi augš- 
tai ir nuolatos auga. Jie sa
ko, kad jie dabar turi 28 
lietuvius partijoje ir dar 
mano greitu laiku daugiau 
įrašyti.

Pavyz., dienraščio “Vil
nies” reikalai, Amerikos 
Lietuvių Kongresas, veikla 
masinėse organizacijose už
ėmė pirmą vietą visoje kon
ferencijos eigoje. Aš ma

inau, kad konferencija tei
giamai pasitarnaus mūsų 
judėjimui.

Kaip Tvarkyti Frakcijų 
Reikalus?

Mes sakome, kad kiekvie
noje masinėje organizacijoj 
privalo būti komunistų 
frakcijos. Jeigu kurioje or
ganizacijoje yra keturi ar 
penki komunistai, jie suda
ro frakciją, laiko susirinki
mus ir praveda partijos 
kampanijas. Tai labai ge
ra ir protinga sistema.

Bet mes turime dar kitą 
problemą. Mes turime da ir 
veiklą viso miesto, visos ko
lonijos. Paimkime Detroi
tą už pavyzdį. Labai didelis 
miestas, labai didelė lietu
vių kolonija, daug visokių 
lietuviškų organizacijų ir 
draugijų. Komunistams ne
užtenka veikti atskirose or-

ganizacijose, bet reikia pri
žiūrėti ir vesti veiklą vi
so miesto mąštabu. Taigi, 
būtinai reikalinga, kad visi 
Detroito lietuviai komunis-
tai susirinktų nors kartą į * 
mėnesį ir diskusuotų viso 
miesto lietuvių judėjimą.

O ne visų miestų mūsų 
draugai tokius susirinki- > 
mus laiko. Frakcijų sekre
toriai nešaukia susirinki
mų, o kiti draugai jų nepa
sigenda. Šita yda turi būti y 
greitai prašalinta. Kaip ki
tų organizacijų susirinki
mai įvyksta reguliariai, taip 
lietuvių komunistų susirin
kimai turėtų būti laikomi * 
reguliariai. Jeigu tos siste
mos neįvesime, tai nepajėg
sime vesti savo darbą taip, 
kad jisai eitų sklandžiai ir i 
gerai.

Todėl, draugai, sutvar
kykite savo frakcijų susi- 

I rinkimus. Pasiskirkite ku
rią nors mėnesio dieną ir y 
reguliariai tą dieną laiky
kite savo susirinkimus. 
Kaip Literatūros Draugijos 
kuopos nariai pasigenda, 
jeigu kurį mėnesį neįvyks
ta kuopos susirinkimas, 
taip lygiai ir dar labiau tu
ri susirūpinti komunistai, 
jeigu jų susirinkimas ne- ' 
įvyko kurį mėnesį.

A. B.

ĮVAIRUMAI

Ne Visai Tikslus Aprašymas
Man atrodo, kad drg. L. 

Joniko aprašymas vidurva-! 
karinių valstijų lietuvių ko
munistų konferencijos ne 
visai atitinka tiesai. Jame 
perdaug pesimizmo. Iš jo 
rašto atrodo, kad visa kon
ferencija nieko gero ne
svarstė ir neveikė.

Tiesa, kad konferencija 
buvo neskaitlinga. Tačiau, 
man atrodo, jinai buvo rim
ta. Kaip raportuose, taip 
draugų diskusijose iškelta 
eilė labai svarbių klausimų.

Maskvos Bendros Apšvietos Institute surasta nauji 
mankštymosi Įrankiai. Paveikslas rodo merginas stu

dentes, praktikuojančias naujose priemonėse.

Kalbančioji Knyga
Sovietų mokslininkas ste

bėtiną padarė išradimą. At
verčia knygą, uždeda ant 
tam tikro prietaiso, pa
spaudžia guziką, tam tikra 
rankutė su elektrikine akim 
šliaužia per spaudas eiles, 
o prietaisas aiškiu balsu1 
skaito knygos turinį.

Fantazija? Ne, tai tikras 
jauno Sovietų Leningrado 
Elektros Instituto studento 
išradimas. Išradimą atliko 
drg. Vasilievas. Tas prie
taisas pavadintas manifo- 

' nu. Jis gali skaityti bile 
knygą, prakalbą, pakartoti 
muziką.

Šis prietaisas bus naudo
jamas skaityti knygas nere
giams, sergantiems, o laikui 
bėgant ir taip žmogus, ne
norėdamas varginti savo 
akis, galės manifoną pakin
kyti darban.

Dirbtinas Lietus
Žmogus nuo spėliojimo 

apie orą atėjo prie to, kad 
dabar su tam tikrais prie
taisais žino, kokis jis bus— 
lietus, giedra ir kur, kokiu 
laiku.

Bet tas žmogų jau ne
patenkina. Jis siekia to, 
kad galėtų valdyti orą, kad 
galėtų turėti lietų, kada to 
reikia; giedrą, kada ji rei
kalinga. Mokslininkai priė
jo prie to, kad jau pagami
na dirbtiną lietų. Tuom už
siima visose didelėse šaly
se. Mokslininkas' William 
Head pagelba elektrifikaci
jos oro iššaukė lietų. Bet 
jo bandymai kapitalistinėj 
tvarkoj neužsitarnavo už
tektinos atydos.

Sovietų Sąjungos moksli
ninkas Fedosiev giedroje iš
šaukė lietų pagelba tam ti
krų dūmų. Dabar įsteigtos 
komisijos Aškabte, Sama
roj, Bezenčiuke ir kitose 
SSRS vietose, kurios tęsia 
tuos bandymus.

Cukrus iš Medžio
Sovietų šalyje cukrų ga

mina iš cukrinių runkelių. 
Tą daro ir daugelyje kitų 
šalių. Yra dar cukrinis me

dis ir kitų augmenų, iš ku
rių gaminamas cukrus.

Chemikai paskutiniais 
metais išradę būdus ga
minti cukrų iš paprastų me
džių pilavinų. Patalpina 
piląvinas į tam tikrą kati
lą,, užpilą tvirtais chemiką- • 
lais,, atidengia ir jau jos pa
virtę į “cukrų.” Tik tas cu
krus yra neapvalytas. Vo
kietijoj tokį medinį cukrų 
naudoja gyvulių pašaro pa
saldinimui. Sovietų Sąjun
ga taipgi pasibudavojo fa
briką, kuris tokiu būdu ga
mins cukrų. Jo gerumas, 
kol kas, yra abejotinas.

Kaip Veikia širdis?
Ir pati geriausia mašina 

negali dirbti be apsistojimų, 
patepimo, pataisymų. Bet 
yra mašina, kuri taip dirba, 
tai širdis. Širdis vaidina 
gyvio kūne motorą varinė- « 
jimui .ir valymui kraujo. 
Žmogaus širdis į diena pa- ( 
daro virš 100,000 mušimų, 
o į metus apie 40 milionų.

Suaugęs žmogus viduti
niai turi apie 6 litrus (apie 
1 tryliktą dalį savo svorio) ♦ 
kraujo. Širdis sunkiai turi 
dirbti, kad per save perva
rius visą kraują į 22 sekun- 1 
das laiko.

Tunelis tarp Europos ir 
Afrikos

Yra daromi planai, kad 
pravesti po Gibraltaro per- ♦ 
laja, tarpe Europos ir Afri
kos, tunelį. Jis būtų 48 ki
lometrų ilgio, iš to kiekio 
32 kilometrai po vandeniu. 
Jį tektų budavoti apie 6 me
tus ir atsieitų bent 125 mi- 
lionai dolerių. Jis galėtų į 
vieną parą perleisti iki 120 4 
traukinių. Ypatingai į tai 
kreipia domę Franci jos ir # 
Ispanijos karo štabai, nes 
jie karo metu galėtų iš A- 
frikos kareivius ramiai ga
benti, neturint jokio pavo
jaus nuo submarinų. Bet « 
tie imperialistų pageidavi
mai iššaukia jų tarpe nesu
tikimus ir kol kas tuneliui 
tik planai padaryti.

š—kas. 4
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ULMER PARKEK"
Du didžiausi Piknikam Parkai Brooklyno 
Mieste. Iš visur privažiuojama tik už pen
kis centus fero. Įtaisyta visokį patogumai 
daryt bizniui. Čia duodama koncesijos 

NAUDOTIS BARU.

nutarta, 
išrenka iš 

komitetą ir

Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauj 
ma valgiais ir geriausios rūšies gėrimais, kaip tai 

alum, degtinėm ir visokiais vynais.

BUBALO ORKESTRĄ 
iš Waterbury, Conn. 

Grieš lietuviškus ir ameriko
niškus kavalkus šokiam.

atsteigti demokratinę 
kietosios 

industrijoj, žemojoj

Pranas Buknys
Prie įžangos tikieto duodama dvi dovanos laimėjimui.

Tad skaitlingai susirinkite, o būsite pilniausiai patenkinti

I MMM|i KKSd'JS

Penktad., Geguž. 22, 1936

Du Dalykai

Lietuvoj liaudis trokšta įs
teigti demokratinę tvarką. 
Ten jiems nusibodo cariško re
žimo valdžia. Amerikos lie
tuviai tam tikslui šaukia kon
gresą, reikalaujant Lietuvos 
darbo liaudžiai demokratijos. 
Bet kaip šio miesto lietuviai 
gali prie to kongreso prisidė
ti? 'Daugelis tuo domisi. Tad 
štai kas bandoma daryti. Ne-|užgyrė tą idėją ir sudarė lai- 
dėlioj, gegužės 24 d., 9:30 kiną komitetą sušaukimui vi-
val. iš ryto, 53 Church St. sve
tainėje “Laisvės” skaitytojai 
gaus dovaną knygą “Mortos 
Vilkienės Divorsas” ir sykiu 
dalyvaus žmonių, mylinčių 
įsteigti Lietuvoj demokratiją, 
su kuriais sykiu apkalbėsime 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
reikalus.

Atsiveskite ir susiedus.

Mainieriai už Amerikos Lietuvių Kongresą^?
priimtuvas ir išleistuvas, o 
dar vėliau jį “papuošė” di
delės stiklo raidės, kuriomis 
bėga elektros šviesa, garsi
nant Citrono automobilius.

Bokštas išbudavotas 1889 
metų pasaulinei parodai. Jis 
pavadintas Eiffelio bokštu 
nuo vardo jį pabūdavo j tįsio 
garsaus inžinieriaus A. G. 
Eiffel.

Rezoliucija

Pažangiojoj Amerikos lietu
vių visuomenėj kilus klausi
mui apie reikalingumą su
šaukti Amerikos Lietuvių Kon
gresą pagelbėti Lietuvos žmo
nėms
tvarką Lietuvoje, 
anglies 
Pennsylvanijos dalyje, įvairių 
sriovių organizacijų veikėjai

vos liaudžiai, idant ji greičiau 
nusikratytų fašizmo ir įgytų 
laisvę.

5) Taip pat apvienyti Ame
rikos lietuvių pažangiąją 
suomenę bendriems 
kiems reikalams.

Tolinus tebūnie 
kad ši konferencija 
draugijų atstovų
įpareiguoja darbuotis bendrai 
su tokiu pat komitetu Chica- 
goje, Brooklyno ir kitais pana
šiais 
tusi 
mui
greso. 
nutaria, 
jos išrinktas 
visas pastangas 
mui visų šios didelės apylin
kės draugijų ir organizacijų 
siųsti atstovus į kongresą.

Konferencijos pirmininkas, 
B. Valukas.

Sekretorius,
E. Motuzienė.

STUDENTAS NUŠOVĖ 
STUDENTĄ IR PATS 

NUSIŽUDĖ

WILLIAMSTOWN, Mass., 
geg. 18.— Williams Kolegi
jos studentas L. J. Somers 
nušovė • tos pačios klasės 
studentą R. P. Henneber- 
ry ir pats nusišovė del ne
žinomos priežasties. Abudu 
buvo po 19 metų amžiaus.

nėra 
. na

il ž- 
bus

, tai
• ne-

Mūs miesto žmonių bėdos. 
Vos tik naujai majoras, iš
rinktas spėjo užimti vietą, 
štai jam siūloma pakėlimas al
gos iki 4,500 dolerių 
Kad žmonės pilnai 
kad randos keliamos 
iš ko jas pasimokėti,
mėlių savininkam taksos 
kartos tokios, jog sunku 
daugeliui jas pasimokėti, 
valdonai tame nė žodelio 
prasitaria.

Darbininkai turi jungtis 
vai prieš tokią padėtį. Reika
linga Farmerių Darbo Parti
ja, kuri daug galės gero duo
ti del pačių žmonių gyvenimo 
pagerinimo.

Wilkes Barre, Pa.
Draugės ir draugai, gegu

žės 31 dieną yra rengiama pir
mas darbininkiškas piknikas 
visiems gerai žinomoj vietoj, 
buvusioj Lenevičiauš farmoj, 
tarpe Ashley ir Lee Park, ar
ti* St. Mary’s kapų, šis pikni
kas yra rengiamas del naudos 
palaikymo darbininkų svetai
nės, taipogi kad paremt A. 
K. Partijos vietos reikalus, to
dėl vietos ir apielinkės darbi
ninkus kviečiame skaitlingai 
dalyvauti ir paremti pagal iš
galę šį taip svarbų darbą.

sos apielinkin,ės konferencijos 
Shenandoah, Pa., gegužės 17 
d., 1936 m., 1 vai. po pietų, 
Sweet svetainėje, Main ir 
Lloyd St. Konferencijoj daly
vavo 41 atstovas nuo 15 įvai
rių organizacijų, kuopų, A.L. 
D.L.D., kliubų ir pašalpinių 
draugijų, atstovaujančių 740 
organizuotų lietuvių ir vien
balsiai užgyrė šaukimą tokio 
kongreso šių, 1936 m., birže
lio 20 ir 21 dienomis Clevelan- 
de, Ohio, ir nurodo, kad šio 
kongreso uždaviniai turi būti 
sekami:

1) Visų laisvę mylinčių j 
Amerikos lietuvių vardu pa
reikalauti, kad be jokio ati
dėliojimo būtų sušauktas Lie
tuvos seimas, išrinktas visuo
tinu, lygiu, teisiu ir slaptu bal
savimu pagal proporcionalę 
rinkimų sistemą, laisvai daly
vaujant visoms politinėms 
partijoms bei grupėms.

2) Pakelti protesto balsą 
prieš žodžio, spaudos, susirin
kimų ir organizacijų laisvės 
slopinimą Lietuvoje, prieš ka
ro lauko teismus, kurie ne
žmoniškomis bausmėmis bau
džia ūkininkus ir prieš kito
kius tautininkų fašistinės vy
riausybės smurto žygius.

3) Pareikalauti amnestijos 
politiniams kaliniams, nuken- 
tėjusiems kovoje del demokra
tijos atsteigimo Lietuvoje, del 
piliečių teisių ir darbo žmo
nių gerovės.

4) Sudaryti platų nacionalį 
komitetą, kuris po kongreso 
darbuotųsi teikime moralės ir 
medžiaginės pagelbos Lietu-

Shenandoah, Pa.
Gegužės 17 d. tapo sušauk

ta įvairių sriovių konferenci
ja apkalbėjimui šaukiamo 
kongreso Cleveland, Ohio, bir
želio mėnesį. Konferencija, vi
sapusiškai imant, pilnai pavy
ko. Buvo gyva, visi atstovai 
entuziastiškai stojo už kon
greso reikalingumą; svarsty
mai, ir jų apkalbėjimai ėjo 
pasekmingai.

Pradedant konferenciją, la
biausia ūpą sukėlė Lyros Cho
ras, po vadovyste d. Judzen- 
tavičienėsJZdaniutės, sudai
nuodamas Internacionalą ir 
kitas dvi proletarines dainas.

Atstovų dalyvavo 41 nuo 11 
įvairių organizacijų, nuo 740 
organizuotų lietuvių darbinin
kų. Išrinkta 5 atstovai pa
siųsti į kongresą. Aukų ant 
vietos sudėjo $11 atstovų siun
timo lėšoms padengti. Ir tapo 
naujai perrinktas priešfašistinis 
komitetas, kuris rūpinsis kuo- 
pasekmingiausia vesti plačią 
propagandą subendrinimui vi
sų sriovių darbininkų prieš-fa- 
Šistiniai veikti. Taip pat rū
pinsis, kaip pasekmingiau su
kelti pinigų padengimui atsto
vų pasiuntimui.

Tais 
balsiai 
cija.

visais 
tapo

klausimais vien- 
priimta rezoliu-

Ramanauskas.

Berlynas, geg. 18.—Vers
tinuose kelių tiesimo dar
buose Vokietijoj dirba 400,- 
000 žmonių. Daugiausia ve
da vieškelius, pritaikytus 
karo tikslams.

komitetais, jeigu jie ras- 
kitose kolonijose, šauki- 
ir suorganizavimui kon- 

Taipgi konferencija 
kad šios konferenci- 

komitctas dėtų 
; sumobilizavi-

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę j Brooklyną užeikit.

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

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

M •F > 1

Nuo Red. Kongreso šauki
mas jau paskelbtas. Dabar tik 
reikia mobilizuoti organizaci
jas siuntimui delegatų. Kon
gresą oficialiai šaukia Brook
lyno, Chicagos ir Bostono 
draugijų konferencijų išrinkti 
komitetai.

IVANAUSKO FARMOJE
SOUTHBURY, CONN. (Southford Section)

ĮVAIRUMAI
Eiffelio Bokštas

Prakalbas Sakys
PRANAS BUKNYS

“Laisvės” Administratorius

J. V. VALAITIS
iš New Britain, Conn.

Pradžia 12 Vai. Dieną

Rengkite
Piknikus

Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.

augščio geležinis Eiffelio 
bokštas. Jis turi viduje sa
vo keltuvą, kuriuomi kelia į 
viršų žmones. Viršuj yra 
tam tikra vieta pasivaikšti
nėti. Seniau Eiffelio bokš
tas buvo pagarsėjęs saužu- 
dystėmis. Daugelis nusivy
lusių buržujų ir poniučių 
užvažiuodavo ant jo ir kris
davo žemyn.

Vėliau ant bokšto įtaisė 
švyturį. Atsirado bevielinis1 
telegrafas, tat Eiffelio'

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

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

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 ISNUOTAS GRABORIUS
660 G RAN** STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūditno valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi- • 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. i

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

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

UŽSISAKYKITE ALŲ DABAR
Draugijos bei organizacijos, kurios turėsite vasarinius P***, 
rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivelinkite užsisa* 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki

nančiai patarnaus.
Lietuviai, kurie tik laikote alines, tuojaus 
rašykite bei telefonuokite Vaišvilai del 
platesnių informacijų apie pristatymų jum

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

Prašome įsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

Brockerts Ale Distributing Co
851 Washington Street, Dedham, Mass.
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Bruožai apie Chicagą 
i ir Detroitą

A. B.

“Vilnį” korespondencijas. 
Jie garsiai skundžiasi, kad 
“Vilnies” redakcijos štabe 
sėdi begailestingas “buče- 
ris” ir jų raštus savo dide
liu peiliu begailestingai su- 
mėsinėja. Jie sako, kad jie

;; Nežinau delko rytinių 
“Valstijų, o ypač Brooklyno 
jiemažai draugų bijosi Chi
cagos. Jie sako, kad jie ir 

’už jokius pinigus nenorėtų 
:Chicagoj gyventi. Man gi 
Chicaga patinka. Aš kal
bu apie Chicagos draugus, 
ęhicagos judėjimą, organi
zacijas ir įstaigas. Brook- 
Jyne mes turime dienraštį 
‘“Laisvę,” o Chicagoje “Vil
iuj.” Chicaga daug didesnė 
lietuvių kolonija, todėl ten 
lietuviškos organizacijos ir 
•didesnės ir skaitlingesnės. 
Be to, Chicagoje, reikia at
minti, yra dar du lietuviš
ki laikraščiai: socialistu 

'■“Naujienos” ir katalikų 
“Draugas.”

Kaip jau “Laisvės” skai
tytojams žinoma, iki pačių 
vėliausių laikų beveik vie
nodai karčiai buvo prieš 
mūsų judėjimą nusistatę 
“Naujienos” ir “Draugas.” 
Tačiau pastaraisiais laikais, 
komunistams ir socialis
tams draugiškiau sugyve
nant, man atrodo, “Naujie
nų” pozicija šiek tiek pasi
keitė. Jose jau nebesimato 
to baisaus anti-komunisti- 
nio kartumo. “Draugas,” 
kaipo klerikalų organas, šu- 
nrija ir skerečiojasi prieš 
komunistus dar aštriau da
bar, kuomet progresyviam 
fronte auga draugiškumas 
ir susikalbėjimas.

Mūsų draugų “Vilnis,” 
kaipo revoliucinis dienraš
tis, gerai atlaiko darbinin- 

“ kiškas pozicijas. “Vilnies” 
įtaka jau labai didelė. Jau 
tas faktas, kad “Vilnis” pa
jėgė šių penkių metų ekono
minio krizio audras nugalė
ti ir išsilaikyti, parodo, kad 
mūsų draugu dienraštis turi 
gražios, nuoširdžios masinės 
paramos. Jos šėrininkų su
važiavimas, įvykęs gegužės 

• 10 d., davė jai gražios 
•finansinės paramos. Drau- 

-gai sako: “Nusipirksime 
popieros visai vasarai.” At
eis dideli piknikai ir vėl bus 
nemažai paramos. Savu ke

bliu eina įplaukos nuo pre- 
rniimeratų ir garsinimų. Ir 
•• tain “Vilnis” metai iš metų 

; vilniuoja.

Labai Gražus Apsireiškimas
Man teko pastebėti Chica

goje pasikeitęs lietuvių pro
fesionalų atsinešimas linkui 
mūsų judėjimo ir ypatingai 
dienraščio “Vilnies.” Ne vie
nas, bet keli gydytojai ir 
šiaip mokslus baigę žmonės 
jau yra priėję prie išvados, 
kad komunistų kelias teisin
giausias atmušimui grūmo
jančio fašistinio barbariz
mo. Jie jau bendradarbiau
ja “Vilnyje.” Atsiras jų 
daugiau.

Da yra vienas elementas, 
kuris Chicagoje padeda re
voliuciniams darbininkams 
siekti savo kilnaus idealo, 
tai didelis būrys progresy- 
viškų smulkių biznierių. Ne
minėsiu ju pavardžių, bet jų 
yra nemažai. Žinau net tris 
tų biznierių žmonas, kurios 
priklauso Komunistų Parti
joje ir labai aktyviai daly
vauja jos veikloje. Varde to 
“progresyvių biznierių ko
lektyvo” drg. Šarkiūnas pa
reiškė, kad jie, progresy
viai biznieriai, šiemet iškels 
kokią nors didelę pramogą 
“Vilnies” naudai ir abelnai 
rems darbininkų dienraštį.

nebepažįsta savo raštų, kuo
met jie pasirodo laikraštyje.

Jeigu taip aštriai skųstų
si vienas kuris korespon
dentas, gal nereikėtų kreip
ti tiek daug atydos. Mes 
žinome, kaip kartais rei
kia tūlas korespondencijas 
griežtai taisyti. Bet kuo
met kiekvienas korespon
dentas tuose abiejuose mies
tuose kalba tą patį, tai rei
kia greitai ir rimtai susirū
pinti. Prižadėjau draugams, 
kad aš asmeniškai rašysiu 
“Vilnies” redakcijai laišką 
ir tuos jų skundus suversiu 
ant jos galvos. Bet kadangi 
rašau šiuos bruožus, tai pa
sitikiu, kad drg. Andrulis, 
kaipo vyriausias “Vilnies” 
redaktorius, atkreips savo 
dėmėsi į tai ir be atidėlioji
mo sudraus tuos redakto
rius, kurie taip sauvališkai 
mėsinėja draugų korespon
dencijas.

ti, dirbtų savo kolonijoje ir 
išdirbtų savo dirvą taip, 
kad nereikėtų laukti iš ki
tur paramos. Hamtramcke 
yra spėkų, kurios gali veik
ti savistoviai.

Hamtramckiečiai turi tuo- 
jaus sutvarkyti LDS jau
nuolių kuopos reikalus ir 
pastatyti ant kojų savo cho
rą.

Detroitas, beje, žada ge
rai pasirodyti Amerikos 
Lietuvių Kongrese, kuris 
įvyks Clevelande, birželio 
20 ir 21 dd. Beveik visos 
lietuvių organizacijos at
siųs delegatus. į

Detroito parti j iečiai dar-j 
buojasi vidutiniai. Jie turi Į 
veiklų frakcijos sekretorių 
ypatoje draugo D. Bet jis 
gyvena Hamtramcke. Kuo
met partijiečių skaičius pa
didės, Hamtramcko ir De
troito draugai galėtų atski
rai veikti ir laikyti atski-1 
rus frakcijų susirinkimus. 
Tasai važinėjimas iš vienos 
pusės miesto į kitą labai 
vargina visus draugus.

Frakcijos susirinkimas, 
kuriame man teko dalyvau
ti, buvo geras. Draugai nu
sitarė susirinkimus laikyti 
reguliariškai kas mėnesis.

Draugas imate už gryną tiesą 
tai, būk Ispanijos žmonių mi
nios deginusios bažnyčias. 
Mes su tuo nesutinkam. Vei
kiausia, fašistų provokatoriai 
tai darė, o ne žmonių minios. 
Fašistams rūpi, mat, sukurs
tyti tikinčiuosius darbo žmo
nes prieš komunistus ir'socia
listus, todėl jie griebiasi viso
kiausių priemonių pasiekimui 
to tikslo. Apskritai, rašyti 
straipsnius apie kitas šalis, 
reikia plataus ir visapusio su 
jomis apsipažinimo. Be to, rei
kalingas atsargumas.

j
Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą.
ParMamdau nutomoblliu« vestuvėm, 

parėtn, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems he skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Ar Apsimoka?
; Nesinori iš taip toli, iš 

Brooklyno, duoti draugams 
vilniečiams patarimą, bet 
man atrodo, kad jiems nevi- 
sai apsimoka palaikyti “ra- j 
dio valandą,” kaip ji dabar 
yra. Labai daug energijos 
jos palaikymui sueikvoja- 
rtia. “Vilnies” administra
torius gerą pusę savo laiko 
ijį spėkų pakloja ant “radio 
valandos” aukuro. Tai visa 
galėtų paaukoti tiesiogi
niams “Vilnies” reikalams.

Dar jei “radio valanda” 
finansiškai gerai apsimokė
tų' Bet išeina kaip tik 
priešingai. Dalininkų suva- 
žkrvime raportuota, kad 
dienraštis dar turi pridėti- 
isPiždo gerą sumą pinigų. 
Be to, ta radio stotis nesie-i 
kia toliau Chicagos ribų.

^Chicagos draugai tu retų * 
laSai rimtai svarstyti šį; 
klausimą ir greitai daryti 
reikiamas reformas: arba 
■‘radio valandą” visai pa
leisti, arba ją taip sutvar
kyti, kad ji ištikrųjų duo
tų apčiuopiamos dvasinės 
ir medžiaginės dienraščiui 

■Mries.

Drg. Mileris pasitraukė iš 
“Vilnies” administratoriaus 
vietos. Gavo darbą prie 
pieno išvežiojimo. Jo pasi
traukimas prieš pat šėrinin
kų suvažiavimą nė kiek ne
pagelbėjo padaryti patį su
važiavimą ir suvažiavimo 
proga rengtą bankietą-kon- 
certą pasekmingesniu; prie
šingai, dar pakenkė. Bet, 
žinoma, draugas tai darė 
apsigalvojęs ir veikiausia 
kitos išeities nematė. Drg. 
Mileris sako, kad jis galės 
taip pat nuoširdžiai ir ener
gingai dirbti mūsų revoliu
ciniam judėjime ir nebūda
mas “Vilnies” administrato
rium. Pasitikime, kad jis 
savo žodį ištesės.

Drg. Abekas laikinai pa-» 
ėm administratoriaus parei
gas. Visu draugų pareiga 
jam nagelbėti tame darbe. 
Bet draugui Abekui pasi
traukus iš redakcijos, re
dakcinis štabas sumažėjo. 
O iau ir taip “Vilnies” re
daktoriai dirbo labai sun
kiai. Todėl vilniečiai lau
kia, kada drn*. Prūseika per- 
sikraustvs Chicagon gyven
ti ir dirbti prie “Vilnies.”

Parti jiečiams Pabarimas
Chicagoje, kiek teko pa

tirti, Komunistų Partijoje 
yra virš pusantro šimto lie
tuvių. O kas geriausia, 
kad jų skaičius dar vis au
ga. Vidurvakarinių valsti
jų konferencijoj nusitarta, 
kad iki Lietuvių Komunistų 
Nacionalio Suvažiavimo, ku
ris įvyks rugpjūčio mėnesį 
Rochesteryje, Chicaga dar 
turi gauti 50 naujų narių 
partijai. Neabejoju, kad 
chicagiečiai tą tikslą nesun
kiai pasieks.

Bet, draugai, jūsų atsine
šimas linkui vidurvakarinių 
valstijų lietuvių komunistų 
konferencijos buvo labai 
peiktinas. Iš visos tos di
delės komunistų armijos 
konferencijoj dalyvavo tik 
tuzinas kitas. O konferen
cija įvyko ten pat, Chicago
je. Apsnūdimas, nepaisy
mas, neįvertinimas tokių 
konferencijų svarbos, štai 
kuomi esate apsėsti. Kitą 
sykį turėsite pasitaisyti...

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. S., Worcester, Mass. — 

Draugo straipsnis: “Veluko 
Ispanijoj Degina Bažnyčias?” 
persilpnas ir jame suminėti 
faktai neatatinka tikrovei.

Laivai be žmonių
Virš 100 metų tam atgal 

rusų poetas Lermontovas 
eilėse “Ant Mėlynų Bangų 
Didjūrio” apdainavo pasa
kišką laivą, plaukiojantį be 
jūreivių ir kapitono.

Dabar toki laivai jau yra 
ne pasaka, o tikruma. Tie 
laivai valdomi radio bango
mis. Ant jų nėra nei vieno, 
žmogaus. Vieton žmonių, 
yra įrengti tam tikri robo-; 
tai-aparatai. Robotai ir at-1 
lieka tuos darbus, kuriuos 
atlikdavo jūreiviai.

Laivus valdo radio bango
mis nuo sausžemio arba iš 
orlaivio. Toki laivai plau
kioja, manevruoja, šaudo iš 
kanuolių, sukinėjasi, grei
čiau ir lėčiau plaukia.

Kokiems tikslams tie lai
vai pagaminti? Nesunku 
suprasti—karui. Imperialis
tai daro bandymus pradėda
mi mažais karo laivais ir 
baigdami šarvuočiais.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKLJNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Karp
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje4—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. ” —Brockton 6337

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

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 Beachvicw 2-3103

JUOZAS GĖGŽNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.

DEGTINĖS, ALUS IR 
KITOKĮ GĖRIMAI

Patogus Užėjimas Grupėms

412 W. Susquehanna Av. 
Philadelphia, Pa.

] BRIDGEWATER DARBININKŲ KOOPERATYVE DRAUGO VE

Korespondencijos ir Kores
pondentai

“Vilnis” turi permažai- 
korespondentų. Ji turi daug 
mažiau, negu “Laisvė.” Šė
rininkų suvažiavimas rimtai 
diskusavo “Vilnies” turinio 
gerinimą. Jis turi pasida
ryti populiariškesnis. pla
tesnis. lankstesnis. Jis turi 
apimti visus liaudies reika
lus. Šitose “Vilnies” štabo 
pastangose nepavaduojamą 
vaidmenį turi sulošti kores
pondentai ir bendradarbiai. 
Redakcija ir direktoriai nu
tarė visose didesnėse “Vil
nies” teritorijoje kolonijose 
šaukti korespondentu ir 
Šiaip mokančių rašyti drau
gų susirinkimus ir mobili
zuoti juos rašinėjimui “Vil
nim” Tarimas labai vietoj ir 
turėtu būti pravestas be ati
dėliojimo.

Bet atsilankęs Detroitan 
ir Clevelandan aš patyriau 
ir vieną iš tų priežasčių, ko
dėl draugai taip greitai 
‘‘pavargsta” rašinėdami į

Detroitas su Savo
Gerumais ir Trūkumais
Važiuojame Detroitan, 

kiton milžiniškon lietuvių 
kolonijon. Detroitiečiai ir
gi turi savo “radio valan
dą.” Jiems geriau sekasi, 
negu chicagiečiams. Jie at
sargesni ir sutvarkę reika
lus taip, kad “radio valan
da” neneša jokių finansinių 
nuostolių. Vienas žmogus, 
kuris pirmiau tą “valandą” 
orižiūrėjo, pabėgo ir užsi
dėjo savo, kad mūsų drau
gams pakenkus, bet jis ne
atsiekė savo tikslo. Man 
atrodo, kad detroitiečiai ga
lėtų ir turėtiį pamokinti chi- 
cagiečius, kaip sutvarkyti ir 
vesti “radio valandos” rei
kalus.

Tarpe Detroito ir Ham- 
tramcko išsivystė nelabai 
malonūs santikiai. Ham- 
tramckiečiai skundžiasi, kad 
juos detroitiečiai “skriau
džia,” tai yra, neremia jų 
narengimų, dar bando už
bėgti jiems už akių. Nesi
nori tam tikėti. Priežastis 
gal bus štai kame: Nors 
Hamtramckas yra Detroito 
priemiestis, bet jis taip to
li, kad visiškas tų dviejų 
kolonijų parengimų suderi
nimas, man atrodo, neįma
tomas. Konfliktai neišven
giami. Todėl draugams pa
tariau, kad jie, vietoj vieni 
kitiems prikaišiojimus dary-;

Lietuvių Čeverykų Išdirbys- 
tė, Kuri Pagarsėjo Gamini

mu Over Globe Shoes

Ji Atsiekė Augštų Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite
Vaizbaženklj

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

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

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

kaip pirštinė ant rankos.

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

Šulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 

Nuo $5.00 iki $6.00

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

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
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Greitas patąrnavimas ir 
kiekvieną

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

Oi, Ta Kalba, Kalbelė

raso-
muzika

Paskutinė Proga!

512

pigiai.

IŠ LIETUVOS
išsiuntė

PANEVĖŽIS

ka-

Telefonuokite South Boston

A. J. Kupstis S“ay

it

versti 
savai-

pikniką 
rengimo

rinkimų 
reikalą-

-1

nesti 
žino

tai 
kad

vieniems darbininkams 
(viena valanda) laimė- 

kitiems tiek pat pralai-

nekutena,
susirenka,

Baltramiejaus
Bet šis

Lengvos išlygos.
parduodamas restaurantas 
Bostono. Biznis išdirbtas 
metų% Labai gražiai įreng-

gražus forničius, kampinis 
storas. Dabar daro gerą biznį ir 
yra proga žymiai paderinti. Par
duodamas už $1,200. Delei plates
nių informacijų kreipkitės pas A. 
J. Kupstį, 332 W. Broadway,

9423, arba kreipkitės pas:

“Laisvės” redakcija per-

kio dydžio, 
kio
ma.
maliavoju 
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT J^ine 

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

Įvi4-

Dideli bargenai—parsiduoda

6 šeimynų namas ant West 3rd 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai išrendavota, rendų 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. Lengvos išlygos.
Ant East 7th Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garinė šiluma, maudy-* 
nes, ąžuoliniai fliorai, visi dideli 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai, 
baltos shikos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,650.
Pigiai 
South 
per 30 
tas,

Puslapis

Naujas Kietosios Anglies Lauko 
Kontraktas

Pagalinus, po 12 savaičių 
įtemptų UMWA su baronais 
derybų, galų gale prieita prie 
sutarties ir sudaryta naujas 
kontraktas be kovos, be strei
ko. Naujas kontraktas užtik
rina štai ką:

1. Iškolektavimą (“check
off”) iš kiekvieno darbininko 
po $1.00 kas mėnuo ir nedau
giau, kaip $2.00 per metus 
asesmentų ir įteikimą tų pini
gų distriktų valdyboms; iško
lektavimą, kas mėnuo po 
$2.00 nuo naujai įstojusių dar
bininkų į uniją ir įteikimą tų 
pinigų lokalų valdyboms, bet 
ne daugiau iškolektuoti, kaip 
$10.00.

2. Su geg. 1 d., 1937, visi 
darbininkai pradės dirbti sep
tynias valandas su dabartine 
astuonių valandų užmokesčia 
ir penkias dienas savaitėje; 
kontraktinių darbininkų algos 
pasilieka senos, astuonių va
landų.

Bet reikalui esant samdyto-

jai galės versti darbininkus 
dirbti ir viršlaikius, tik jau 
mokės septynių valandų algą; 
kontraktiniai darbininkai jo
kio algų pakėlimo už viršlai
kį negauna. Darbdaviai ga
lės, “reikalui esant”, 
dirbti ir šešias dienas 
tėj, bet jokiu būdu ne septy
nias.

3. Darbo dienų išdalinimas 
po ta kompanija, kuri operuo
ja daugiau, negu vieną mainą, 
pasilieka “aplinkybėm išrišti” 
arba “taikos boardui”.

4. Unija pasižada kontrak
tą pildyti visais galimais bū
dais, kad jis jokiu būdu ne
būtų laužomas eilinių narių- 
darbininkų.

5. Kontraktas galiuoja iki 
bal. 30 d., 1938 m.

Trumpas ir aiškus kontrak
tas : 
biskis 
ta, o 
mėta.

Žmogus nemokąs sveti- j na savo garbę, kuri visai ne
mos kalbos, skaitomas ma- buvo paliesta.
žai mokytu. Bet man norė
tųsi, kad kas atsakytų, kiek 
mokytu rokuoti tą žmogų, eitais metais (No. 106) mo-
kuris moka svetimas kai- kino savo korespondentus 
bas, o nemoka taip vadina- rašybos, 
mos savo gimtosios kalbos?

Kalbėdami ir rašydami 
mes vartojame daug sveti
mų žodžių. Kodėl? Ar del 
to, kad pasirodyti, jog mes 
mokame svetimą kalbą? Ne. 
Pasirodyti svetimos kalbos 
mokėjimu mes galime tik 
tada, kada pilnai kalbame 
svetima kalba, ne maišant 
su kitomis. O kuomet prie 
savos kalbos maišome sve
timą, tai tik pasirodome ne
moką savosios.

Jei lietuvių kalba neturi 
daugelio žodžių reikiamų 
technikos terminams arba 
kokiems moksliniams pava
dinimams, tai dar nereikia 
tuomi spręsti, kad nėra tin
kamo žodžio ir amerikoniš
kam “divorsui” pavadinti. 
(Pasiūlykit.—Red.) O vie
nok “Laisvė” skelbia išlei
dusi ir duodanti skaityto
jams “Mortos Vilkienės Di- 
vorsą.”

Lietuvių kalba labai tur
tinga žodžiais glamonėji
mui, gražinimui. Mat, ma
žas daiktas — tai gražus ir 
brangus. Paprastą žodį 
“merga” vadiname: 1—mer
gelė, 2—mergaitė, 3 — mer
gytė, 4 — mergaičiukė, 5 — 
mergaitėlė, 6—mergužėlė, 7 
—mergaitytė, 8 merguže* 9 
— mergaičiukėlė, 10 — mer
gelytė, 11 — mergaičiukytė, 
12—mergiotėlė ir tt. Tai pa
čiai mergai priskaitysime ir 
dar kitą tuziną mažybinių 
ir maloninių pagražinimų. 
'Tie pagražinimai teikiama 
ne tik mažai mergai, bet 
kartais ir visai diktai ke-

klau- 
rašy-

Pasakė, kaip jie 
rašo, ir kaip turi būti 
ma.

Rašoma: bedarbei, 
symas, narei. Reikia
ti: bedarbiai, klausimas, na
riai.

Mano žinojimu, tie visi žo
džiai, ir kaip rašoma, ir 
kaip reikia rašyti, yra para
šyti gerai, be klaidų. Tik

kelių, kad išvengus bausmės. 
Kažkur susirado į save veido 
išvaizda panašų Joną Vainau
ską, kuris savo vardu tik su 
Gradecko fotografija, pasta
rojo prašomas, Panevėžyje ap- 

■ gaulingai išgavo antrą pasą, 
kurį atidavė Gradeckui. Tada 
Gradeckas savo tikrą pasą su
naikino ir pradėjo gyvenimą 
ir gastroles Jono Vainausko 
vardu.

Pėsčiomis bekeliaudamas 
pavargo ir aptingo, o tų prie
žasčių verčiamas 1935 m. pa
pildė antrą nusikaltimą—pa
vogė vieno ūkininko arklį. Pa
jutęs, kad arklio vagystė gali 
išaiškinti jo pavardės tikrumą 
ir privesti prie tikrojo Vai
nausko, sumanė kitą versiją: 
susiradęs tikrąjį Vainauską, 
kuris savo pavarde buvo jam 
išėmęs pasą, prikalbino eiti 
kartu su juo į Latviją, kur 
duosiąs pelningą darbą. Ne- 
prisivedęs dar Latvijos sienos 
Gradeckas savo naujosios pa
vardės bendrininką Vainaus- 

j ką revolverio šūviais nužudė.
Po čios trečios operacijos 

Gradeckas kelis mėnesius jau
tėsi ramus,—jam atrodė, kad 
nebegresia joki pavojai, bet 
vėl susidūrimas: pagal naują
jį pasą Jono Vainausko vardu 
buvo pašauktas karinei prie
volei atlikti. Čia kuopoje susi
tiko vieną iš kaimynų, kuris 
‘.‘Vainauską” pradėjo vadinti 
tikrąja pavarde Gradecku. Ki
lo pavojus. Kad išvengus ne
malonumų, pabėgo iš kariuo
menės. Kaipo dezertyras greit 
buvo surastas ir perduotas Pa
nevėžio apygardos teismo ži
nion, o čia už arklio pavogimą 
nubaustas 1,5 metų sunk, dar
bų kalėjimo, o už J. Vainaus
ko nužudymą—kalėti iki gy
vos galvos. Dabar Gradeckas 
sėdi Panevėžio sunkiųjų dar
bų kalėjime.

Vaikų Nepriežiūra Atnešė 
5000 Lt. Nuostolių

Šiomis dienomis Subačiaus

jų koncerto vieni metai atgal, 
tai per paskutinius metus cho
ras labai toli pažengęs pirmyn, 
kaip išlavinime balsų, taip ir 
dainų srityje, nes keletą dai
nų jau ir darbininkiškų dai
navo. Tik vieno dalyko aš 
negaliu suprasti:, kame yra 
priežastis nesilankymo publi
kos, nes publikos nedaug bu
vo? Argi mūsų publika ne
įvertina, ar nesupranta dai
lės ir meno svarbos? Nes ka
da parengia vakarienes, ku
riose jokios programos 
ir jokie švelnūs balsai 
gaus jausmų 
žmonių tiek 
negali tilpti į
draugystės svetainę, 
koncertas, pagal mano skonį, 
buvo kelius sykius vertesnis ir 
už gerą vakarienę.

Gegužės 15 d. stuboje pas 
vieną draugą įvyko bendro 
fronto komiteto susirinkimas. 

J Komitetas nutarė surengti 
pikniką nedėlioję, 31 d. ge
gužės, ant Jono Plonadunio 
farmos, Rowee Corner, Pine 
Tree Academy, New Auburn, 
Maine.

Įžangos tikietų jokių nebus, 
bet turėsime skanių valgių ir 
gėrimų. Laike pikniko bus 
prakalbos ir išneštos rezoliu
cijos prįeš karą ir fašizmą. .Ir 
reikalausime visų piknike da
lyvaujančių vardu, kad Lietu
vos Smetonos valdžia be ati
dėliojimo sušauktų Lietuvos 
seimą, išrinktą visuotinu, ly
giu, teisiu ir slaptu balsavimu, 
pagal proporcionalę 
sistemą, ir daug kitų 
vimų padarysime.

Bus gera lietuviška
ir kurie norės, galės pasišokti, 
nes yra svetainė.

Todėl visus vietinius lietu
vius ir lietuvaites, sykiu ir ki
tų tautų darbninkus, kviečia
me dalyvauti piknike. Kreipia
mės prie draugų Rumfordo 
ir Portlando atsilankyti į pik
niką, nes jūs, draugai, savo

atsilankymu prisidėsite prie 
visų Amerikos lietuvių ir Ame
rikos laisvę ir taiką mylinčios 
liaudies protestų prieš karą ir 
fašizmą.

Gamtos Sūnus.

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

r

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MIŠIUNAS, SAVININKAS

Šokiai ir 
Muzika 

Sukatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai

Boiler & Radiation

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

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.

šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
473 Grand Street Brookl

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

Duodama Veltui.
ŠILDYMAS

OIL BURNERS 
PLUMBING

YORK OIL BURNERS
VERTEI VIS York Oil Burnep£

il

II

reikia žinot, kokiose vietose | valse., Pamasnakų kaime su- 
jie taip turi rašytis. Reikia 
žinoti, kad žodis bedarbei 
yra moteriško daiktavar
džio vienskaitos naudinin
ko linksny, o bedarbiai—vy
riško daiktavardžio daugi
skaitos vardininko linksny; 
klausymas, nuo žodžio — 
klausyti, o klausimas, nuo 
klausti; narei ir nariai — 
tos pačios rūšies žodžiai, 
kaip ir bedarbei ir bedar
biai.

Jei korespondentai, pasi
mokinę viršnurodytu redak
cijos patarimu, parašė, kad 
prasižengusiai kuopos na
riai antdėta pabauda, tai 
redakcija vistiek turėjo žo
dį nariai pakeisti į narei. Ir 
vieton mokinti, kaip reikia 
rašyti, suklaidino korespon
dentą.

Gramatiką, ot, ką mums 
reikia daugiau studijuoti! 
Pasakymas taip ir taip, be 
nurodymo pagrindo, nieko 
negelbės.

St. Jasilionis.

degė ūkininko Užusienio tvar
tai. Tiriant paaiškėjo, kad 
tvartus padegė to paties ūki
ninko 4 metų sūnus.

Padaryti nuostoliai siekia 
per 5,000 litų. Turtas nebuvo 
apdraustas.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Remiam Darbininkų Reikalus, 
Dalyvausime Amerikos Liet.

Kongrese

Balandžio 24 d. atsibuvo 
A.L.D.L.D. 31 kp. susirinki
mas. Apkalbėję bėgamuosius 
darbininkų ir organizacijos 
reikalus, priėjome prie išvedi
mo, kad būtinas reikalas 31 
kp. įsigyti “Laisvės” jubilėji- 
nį certifikatą ir iš iždo pasky
rom du doleriu del to reikalo.

Buvo prisiųsta iš AL'DLD 
centro, del pardavinėjimo, už 
$1.50 tikietukų del sušelpimo 
Italijos Komunistų Partijos 
kovoje su fašizmu. Draugai iš
pirko už 60 centų, o 90c. pa- 
aukavom iš kp. iždo. Pinigus 
draugas A. Kaulakis 
“Laisvei” ir I. K. P.

Nutarėm surengti 
ir išrinkome pikniko 
komitetą.

Plačiai apkalbėjome apie 
Amerikos Lietuvių Kongresą, 
kuris susirinks birželio mėn. 
20 ir 21 dd. Clevelande ir nu
tarėm pasiųsti delegatą, jeigu, 
galėsime kokiu nors būdu su
krapštyti kelionės lėšas, nes iš 
mūsų miesto buso tikietas kai
nuoja į abu galu $31.50. Iš 
kuopos iždo del to reikalo nu- 
skyrėm $5.00.

Gegužės 2 d. mūsų vietinis 
jaunuolių choras parengė kon
certą. Koncertas meno žvilg
sniu gan- gerai išėjo, Kaip ma
tos, chorvedis Ignotas Ciuzas 
jau daug energijos padėjo su- 
mokindamas, nes aš buvau ant

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 pirkaite. Tuojaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

Rašykite:
John W. Thomson,

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

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

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

Vedėja Pelagia Ambrozaitis.

UŽEIKITE ar RAŠYKITE

FRANK LOPATIN
1741 N. Wilton Street

Philadelphia, Pa.
Arba šaukite:

Justinas Stankus
. Pristatytojas Ortleibs Alaus 

Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms 
rėms 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. 

Darbavietės telefonas: Market 4728.

Žmogus, mylįs kunigą, va
dina jį kunigėliu, daktarą— 
daktarėliu. Ir ot, kas tai 
pagražinimo tikslu neperse- 
nai pavadino advokatą A. 
O. Šalną — advokatėliu. O 
tas, nepamąstęs apie lietu
vių gražmeninę kalbą, su
prato, kad jį laiko neturin
čiu gero stovio Savo profe
sijoj. Ir du i žmogus aiškin
tis, kaip jis augštai sto
vįs advokatūroj. Pleškina 
straipsnius į visus Ameri
kos lietuviu laikraščius, gi-

Vengdamas 6 metų s. d. 
Įėjimo, atsisėdo kalėti iki 

gyvos galvos

1934 m. Panevėžio apy
gardos teismas nubaudė Ro
kiškio valsčiaus, Vanaginės 
kaimo gyventoją Antaną Gra- 
decką už 13 metų mergaitės 
išniekinimą 6 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Tuo laiku nu
sikaltėlis Gradeckas buvo rim
tas ūkininkas; buvo vedęs ir 
taikiai šeimoje gyveno. Gavęs 
6 m. s. d. kalėjimo, bylą ape
liavo, o Rokiškio m. gyvento
jui Krasauskui už jį įnešus 
5000 lt. turto laidą, buvo pa
leistas į laisvę. Numatydamas, 
kad Apeliaciniuose rūmuose 
bylos neišloš, pradėjo j ieškoti

SOUTH BOSTON, MASS.

ŠTAI KA SIŪLO A. J. KUPSTIS

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 513(3 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661



So. Boston, Mass

Puslapis Šeštas.
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BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS

Lietuvos Potvinio Nukentėju
sių Pašelpos Koncertas

šios savaitės radio progra
mas bus sekantis:

1. Ray Chase and Uis 
Gentlemen of Rhythm orkes
trą iš Bedford.

2. Jieva Sidariutė, daininin
kė, iš Hudson.

3. Andrew Yuga, komikas, 
South Bostono.

• Pereitą sekmadienį po pie
tų Municipal svetainėje So. 
Bostone įvyko koncertas, ku
rio pelnas paskirtas sušelpi- 
mui nukentėjusiem nuo potvi
nio Lietuvoje. Pradžioje kon
certo ministeris Kubilius per
statė advokatę Z. šalnienę pa
aiškint tikslą šio parengimo. 
Adv. šalnienė trumpai pabrė
žė padėjimą žmonių, kuriuos 
siekė tvanas Lietuvoje ir rei
kalingumą duot jiem pagelbą. 

Kalbas sekė koncertas, ku
ris davė progą So. Bostono 
lietuviam pasiklausyt didelės 
gerai išlavintos simfoninės or
kestros, griežiančios specialiai 
del lietuvių. Solistės daininin
kės buvo art. Ona Kubilienė 
ir ponia Helena Trolsaas. Pir
miausiai juodvi gražiai su- 

i dainavo duetą iš operos “Ma
dame Butterfly.” Paskui p. 
Trolsaas sudainavo dainą “The 
Wren,” o art. Kubilienė or
kestrai akompanuojant padai
navo ariją Habanera iš ope
ros “Carmen.” šios dainos 
publikai patiko, nes abi dai

nos buvo tikrai zavėjančiai su- j;r> j. Landžius-Seymour_
dainuotos. Muzikos solistai: p. Dr. F. Puskunigis ir žmona— 
Valentina Minkienė skambino Petkey,eiai --------------
vieną iš moderniškiausių kom- prana9 jr Ona Kvetkauskai___ 2.00
pozicijų ant piano ir Dr. Di 
Blasio ant smuikos “čigonų 
Ariją”. Publika pilnai apver- 
tino pastangas artistų ir apdo
vanojo juos gausiais delnų 
plojimais. Gaila tiktai, kad 
ne perdaug žmonių susirinko. 
Tokiam tikslui vertėtų skait- 
Jingiau susirinkt.

Komitetas susidarė iš šių 
ypatų: Pirm. Steponas Min
kus, Dr. J. L. Pašakarnis, min. 
B. F. Kubilius, Dr. J. Lan- 
džius-Seymour, red. S. Michel- 
Spnas, ir Jonas Kerdėjus.

Koncertų Lankytojas.

Draugas J. Blažonis gerai (visur kalbėjo, kad jei darbi- 
pardavinėja “Laisvės” pikniko 
tikietus, bet man rodos, jis dar 
ne visiems išdalino tikietų pa
kelius pardavinėjimui. Jeigu 
ne, tai reikėtų tą padaryt. Ka
me čia dalykas? Juk mes visi 
turim dirbti visais garais ir vi
somis pusėmis. Draugai, jeigu 
Blažonis .jums nepasiūlo, tai,, 
patys pareikalaukite pas jį.

Jūsų Kaimynas.
iš

Philadelphia, Pa
Cambridge pa-

adv. Charles J. 
iš So. Boston, S

Darbininkai Laimėjo Streiką
F. C. Castelli komp. darbi

ninkai laimėjo streiką. Nors 
jų kova buvo ilga ir sunki, 
reikalavo daug pasiaukojimo

4. Longin Buinis, Sr., smui
kininkas ir Pranas Galinis, ar- 
monistas iš 
grieš duetus.

x5. Kalbės 
Kalinauskas,
LA 2-ro apskr. pirmininkas.

Prašome užsistatyt savo ra
dio ant stoties WHDH (830 ir kantrumo, bet tą viską dar- 
kilocycles) kaip 9:30 ryte šį 
sekmadienį.

Steponas Minkus.

Vieša Padėka
Bostono koncerto komitetas 

nukentėjusiem nuo potvinio 
Lietuvoj širdingai dėkoja už 
atsilankiusios į koncertą (geg. 
17-tą, Municipal svetainėje, 
So. Bostone) publikos atjau
čiančią paramą. Sekantieji au
kavo po dolerį ir daugiau : 
Dr. ir p. J. L. Pašakarnis___ $5.00
Steponas ir Valentina Minkai 5.00 

i Min. Kubilius ir art. Kubiliene 2.00 
-1.35 
-1.50 
-2.00 
-2.00

Ma- 
No. 
As- 
Ka-

Lowell, Mass
Tėmykite, Kas Jau Nuveikta ir 

Kas Veikiama

K '-Ųraugai lowelliečiai ir prie
miesčių lietuviai, vargiai mes 
galėsim visus pasiekti su pla
katais ir tikietais operetės 
“Vestuvės Pušyne,” kuri yra 
rengiama perstatymui bendrai 

’ke&irių miestų: Lawrence, 
Haverhill, Lowell ir Nashua. 
Perstatymas įvyks gegužės 
28 d., t. y. ateinantį šeštadie
nį; 20 High St., Nashua, N. 
H, Tą gražiausi perstatymą 
suvaidins Liaudies Choras iš 
Lawrence, Mass. Prasidės 6 v. 
vakare, o vėliaus šokiai iki 
vėlumai, šio parengimo tiks- 

\ 1 aš yra svarbus: finansavimui
pasiuntimą delegatų į Ameri- 

\ icjfir; Lietuvių Kongresą prieš 
karą ir fašizmą. Del to veikia 
visi keturi miestai šios apie- 
linkės. Prašome visų paremti 
šį darbą skaitlingu dalyvavi
mą; Kurie neturite kuomi nu
važiuoti, kreipkitės į L. Dar
bininkų Kliubą, 338 Central 
St., Lowell, čia bus parūpintas 
pigus nuvažiavimas.

v

i

Jonas Kerdėjus ______________ 1.00
Pranas Galinis _______________1.00
Antanas Laurutis ____________ 1.00
Ignas Strickauskas ___________ 1.00
Juozapas Šimkus _____________1.35
Alexander Mizara ____________ 1.00
Irena A. Yurėnas_____________ 1.00
J. M. Tumavičienč____________ 1.00
Andrew A. Yuga_____________ 1.00
J. Jankauskas _______________1.00
Frank Juška _________________1.50
Jonas Starkus ________________1.50

Iš viso surinkta pasiųst į Lietuvą 
$45.00.

bininkai panešė ir galų gale 
privertė kompaniją išpildyti 
jų visus reikalavimus. Darbi
ninkai streike išbuvo 12 savai
čių. Jų streiką vadovavo 
chine, Tool ir Die Lodge 
1555 of the International 
sociation of Machinists.
da išėjo į streiką darbininkai, 
tuo kartu dar unijos nebuvo 
suvienytos, buvo po vadovybe 
Metal Workers Industrial 
Union. Dabar yra galutinai 
suvienytos abi unijos. Reikia 
pasakyti, kad šio streiko lai
mėjimui daug pagelbėjo vie
nybė abiejų unijų, nes kaip 
medžiaginė, taip ir moralė pa- 
gelba buvo 'suteikta daugelio 
A.D.F. lokalų.

C. F. Castelli iš pradžių 
streiko visai nenorėjo nieko 
bendro turėti su streikierių 
komitetu, bet darbininkai jį 
paklupdė ant kelių. Castelli 
naudojo visokius skymus, kad 
suardžius darbininkų vienybę. 
Vėliausią skymą. vaitodamas

Pasirašo Komitetas:
Steponas Minkus, pirmininkas,
Dr. J. Pašakarnis,
Min. B. F. Kubilius,
Dr. J. Seymour-Landžius,
S. Michelsonas,
Jonas Kerdėjus.

ra: jis ir ji balsavo prieš. Jie 
abu nei bolševikai, nei katali
kai. Tai kas jie toki? Kuo
met nei juodas, nei raudonas, 
tai gal baltas? Mat, bile ne
švarumą galima baltumu pri
dengti.

ninkai negrįžta atgal į darbą, 
tai jis iškels šapą į kitą mies
tą ir darbininkai negaus dar
bo. Bet darbininkai to nepai
sė ir masiniai pikietavo kas
dieną. Kitas dalykas, tai Cas
telli negalėjo gauti skebų. Tu
rėjo keletą profesionališkų 
skebų, bet su jais darbą visai 
negalėjo vesti. Tad, matyda
mas, kad jo visi skymai kaip 
muilo burbulai sutruko, kad 
darbininkai kaip pikietavo 
masiniai, taip ir pikietuoja, 
turėjo išpildyti visus reikala
vimus.

Vyriausia priežastis streiko 
buvo ta, kad Castelli norėjo 
suorganizuot kompaničną uni
ją, kad tuomi įvedus 44 va
landų darbo savaitę ir numa
žinus darbininkų algas. Bet 
šis streikas taip skaudžiai pa
mokino kompaniją, kad ji be 
didelio argumentavimo veik 
visus išstatytus darbininkų rei
kalavimus išpildė. Dabar dar 
keturios kompanijos pasirašė 
kontraktus, kad tik darbinin
kai neišeitų į streiką. Tas pa
rodo, ką unija ir vienybė duo
da darbininkams.

Mašinistas.

Addis Ababa, geg. 19. — 
Italai ketina pravesti Ethi- 
opijoj penkis naujus vieške
lius 1,750 mylių ilgio. Jie 
ypač reikalingi gyventojų 
malšinimui.

Australijos valdžia ragi
na kompanijas plačiau iš
vystyti lėktuvų statybų toj 
šalyj. Jie būtų reikalingi 
apsigynimo karui nuo Ja
ponijos.

BROOKLYNO
LIETUVIU
PIKNIKAS

Bendrai Rengia Brooklyn© Darbininkiškos 
Organizacijos ir Aido Choras

Lietuvių Likerių
Krautuvė

Degtinės, vynai, šampa
nai, konjakai ir Lietuvos 

valstybinę pirkite pas

XAVERA STRUMSKI
Tai vienatinė Lietuvių likerių 
krautuvė Brooklyne, vadinama

Republic Liquor Store
431 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Arti Keap Street

Tel. Evergreen 7-2089

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

'Į'eJepbone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776
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PASIDABINKITE SAVO PLAUKUS
Prastas plaukų garbiniavimas vietoj pagražinti pa
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad nopadabintų prastu senovišku būdu dary
dami ir neturėdami moderniško mokslo supratimo.
ONE MINUTE
PERMANENT

WAVE

FREDERICS
ONE MINUTE 
PERMANENT 

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

*

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

Geriausią ir Draugiškiausia Užeiga
HAVERHILL, MASS.

TAI VLADO SIMANAVIČIAUS TAVERNA
(WALTER’S TAVERN)

Skaniausia degtinė, alus, užkandžiai 
166 Washington Street, Haverhill, Mass.

memeiHOHisiiiem
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

25c

$1.00
. 50c

$1.00
. 50c

VAISTAI

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shims
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus'os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

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

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

Bus Organizuojama Kuopa
Amerikinės Lygos prieš Ka

rą ir Fašizmą laikinasis komi
tetas — Provisional Committee 
veikia neblogai ir jam sekasi. 
Gegužės 3, buvo surengtos 
prakalbos. Pavyko gerai: žmo
nių atsilankė nemažai ir au
kų surinkta pakankamai pa
dengimui lėšų. Dabar yra šau
kiamas platus susirinkimas 
gegužės 31 d., 2 vai. po piet, 
84 Middlesex Street, ihažoj 
svetainėj. Tame susirinkime 
bus organizuojama pastovi 
kuopa su pastoviu veikiančiuo
ju komitetu.

Smagu pažymėt ir tas, kad. 
prie to svarbaus darbo stoja 
įvairūs žmonės, todėl Lyga ga-v 
Ii augti į didelę organizaciją. 
Pereitam komiteto praplėsta
me susirinkime įstojo vienas 
jaunas kunigas. Jis žada daug 
padėt tame darbe, žinoma, 
žodžiams vieta liuosa, ir mes> 
sveriam pagal darbą, o ne pa
gal kalbą. Bet jis jaunas, ener
gingas ir jei gerai veiks—bus4 
priimtina.

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

Be Sustojimo Grieš Dvi Orkestros

Mes rekomenduojame Šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę, 

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

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

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

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

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

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

ĮŽANGA 40c Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
a

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

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.Main Street ir Kampas Vine St, Montello, Mass
TAI .LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME

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

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

ALDLD kuopa, neturėdama 
ižde pinigų, tai nors už $1 nu
tarė pasipirkti “Laisvės” cer- 
tifikatą, kaipo atmintį 25-kių 
mėtų jubilėjaus. Bet Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugystė pa
sirodė geriau, sukirsdama pir
mąją. ši draugystė paskyrė 
vieną dolerį iš kasos apšvietai 
•ir vieną dol. sukolektavo susi
rinkime. Tokiu būdu certifika- 
tas už $2. Tariu Liet. Sūnų ir 
Dukterų draugystei ačiū var
de 'dienraščio “Laisvės”. Taip
gi ačiū ir ALDLD kuopai. Vie
nas draugas, ne bolševikas, la-> 
bai puikiai kalbėjo už įsigiji
mą certifikato. Tik viena po-

BAR and GRILL

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts

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

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

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

ALDLD 44-ta kuopa ir LDS 
110-ta kuopa abi bendrai 
rengia didelį pikniką birželio 
7 d., Lietuvių Vytauto Parke, 
netoli nuo “Lakeview Park.” 
Rengiame pikniką. Bet mums 
reikalinga didelė parama iš 
mūsų kaimynų—našviečių ir 
kitų miestų. Kažin, ar gausim? 
Kažin, ar bus mums tinkamai 
atsimokėta už mūsų visur da
lyvavimą ir už tą mintį, kad 
reikia vieni kitus paremti?

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

vąlgius 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.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti j šį kliubą. šio 
kliubo susirinkimai Įvyksta du kartu ; menes;: kiekvieną antrą sek
madienį, 2-rą vai. po pietų ir kiekvieną ketvirtą trečiadienį, 8 vai. 
vakare, 928 E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.

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

Šokiai būna žemutinė j 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. J šokius įsileidžiama tik nariai.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
L.. T. P. Kliubas turi dabar special; 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.
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Užtikrint Pabaigą
_ RUMBONIŠKIS

delegatų, šis draugų suvažia
vimas buvo pirmas šios rūšies, 

I kaipo tokis. Buvo gyvas ir 
interesingas. Kupinas draugiš- 

| kų pasikalbėjimų ir gerų tari
mų. Dabar draugai našvie- 
čiai paskendę darbe surengi
me operetės “Vestuvės Pušy
ne”.

11:30 v. ryto ir busas nuveš. Tikieto 
kaina į abi pusi—70c.

Komisija.
(120-121)

WORCESTER, MASS.
Dabar draugai našvie-

WORCESTER, MASS.
Pranešimas worcesteriečiams ir 

apielinkei. Pirmas puikus piknikas 
įvyks nedėlioj, 24 d. gegužes, Olym
pia Park, 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlumos. Čia turėsim skanių valgių,

DETROIT, MICU.
draugijos se

Lietuvių Sūnų ir Dukterų brolis- gėrimų ir gerą orkestrą šokiams. Vi- 
kos draugijos valdybos vardai ir sus užkviečia dalyvaut Suvienytas

(Tąsa)
Migla vis darosi sunkesnė ir tirštes

nė, o toliau ir visai pavirto į smulkų 
lietų. Smulkus lietus rasoja mums vei
dus ir susidarę lašai vandens rieda, iš
braižydami mūsų veidus, lyg ir tiksliai 
norint padaryt mus juokingesniais. Ant 
akmeninio kelio susidaro plona eilutė 
skysto purvyno ir jis mums po kojų 
šlepčioja ir taškosi, o čeverykai, pakaus
tyti vinimis, čerška į plentą, sudarydami 
monotonišką ir nuolatinį rūstų ošimą.

Pakelėj didelės francūzų kariškos ka
pinės, pusėtinai tvarkiai apžiūrėtos ir 
kiekvienas kapas kuomi nors atžymėtas, 
apart kryžių. Štai va vienas kapas pa
žymėtas su tuščiu kanuolės šoviniu, o 
ana, ten toliau, ant kapo užvožta, kaip 
puodas, šalmas (plieninė kepurė). Bet 
vienas iš visų mums matomų kapų pa
žymėtas labai keistai: durtuvas įsmeig
tas j žemę iki pat kotui. Lyg ir tyčia 
norėta negyvėlis prikalti prie žemės ka
pe—ir keista ir juokinga. Argi negana, 
jog ir taip tas žmogus nužudytas ir pūs
ta po velėna, tai kam dar negyvam 
įsmeigti durtuvą? Ar ant juoko, ar del 
kitokio išrokavimo, bet visgi keista. Juk 
jis mirė už tėvynę, kaip didvyris, o ne 
kaipo bailvs, tai kam tada juokus krėsti 
iš negyvo?

Lietus darosi skalsesnis, o kelias į kal
ną ilgesnis, našta sunkesnė ir sunkiau 
spaudžia nugaras ir riečia mus prie že
mės.

—Tikėkit manim, mano pundas rytoj 
bus lengvesnis, — pusbalsiai kalba, šalia 
manęs eidamas ilgasis Hoffmanas.

—Kažin kada gi leis mums apsivilkti 
lietaus apsiautalais (rain coats)?—klau
sia jaunas italas Perrotta, kuriam dide
lis lietaus lašas nusirita per galą nosies 
į burną, kada jis kalba.

—Juk dar. nęšlapias iki skūrai,—sako 
Swensonas. «

—Į peklą... Kam apsivilkti nuo lie
taus tada, kada jau ir skūra bus sumir- , 
kus, kaip pas garborių (skūrdirbį) ?— 
nepasitenkinusiai atsiliepia Goodmanas.

—Juk tu kariuomenėj ir pupas (beans) 
už dyką nevalgai,— juokaujančiai kalba 
vėl Swensonas. — Ir kas jau čia tokio, jei 
lietus bėga ir per pakinkius? Visviena 
tau reikalinga nusimaudyti.

, —Tau geriau tiktų būti virtuvėj, o ne 
rikiuotėj, nes turi gerą liežuvį puodams 
valyti,—įkerta Bonnellis.—Tu visus mo
ki gerai pajuokti.

—Jei tu manai, kad ašaros tau pagel
bės—gali verkti, bet mano veidas šlapias 
ir nuo lietaus,—atsikerta Swensonas.

—Kaip sau norit, bet man lietus jau 
pasiekė pakinkius ir tuojaus bus ir čeve- 
rykuose, — rimtai kalba Hoffmanas.

—Nebijok. Toliau če ve rykų nenubėgs, 
—suramina jį Algrinas.

—Aš sutikčiau ir iki juostai vandeniu 
bristi, jei tik žinočiau, kur mes dabar 
klampojam, — susirūpinusiai klausia 
Brownas.

Po trijų valandų tokios eisenos, pasie
kėm ir pačią kalnų augštumą. Debesiai . 
pradėjo retėti, lietus sumažėjo, o ir mūs 
veidai prablaivėjo, kad gal nustos lyti. 
Čionais mes gavom kelias minutas pa
silsėti. Tačiau iš tokio poilsio mažai 
mums buvo naudos. Ir kas gi norės 
sėstis ant šlapios ir purvinos žemės, ka
da mes ir taip jau gana šlapi ir purvini, 
tai kam dar daugiau trinti purvą?

Mūs ilgos eilės ir vėl juda ir slenka, 
kaip šimtakojis kirminas, išsivingiavusiu 
keliu palei kalno nugarą. Staiga kelias 
pasisuka ir pradeda leisti žemyn. Nuo 
kalno jau matosi ir Alzaso-Lotaringijos 
lygumos ir artimesni kaimai, apgriauti 
kariškos viesulos, kuri ir čionais siautė 
visu pakvaitimu. Į pakalnę mūs eisena 
pasidarė spartesnė ir lengvesnė, rodos, 
kad ir mūs punduliai palengvėjo ir stu
mia pakalnėn, o čia dar ir saulė kaip 
kada pro debesius žvilgteria ir lyg tiks
liai nusišypso iš mūs, kad mes einam, 
kaip išmaudytos avys. Vienok, jei sau
lė ir tiksliai iš mūs “šaiposi”—mes ne- 
pykstam. Net ir Goodmanas ir Hoffma
nas jau pradeda juokauti, o juodu la
biausia iki šiolei buvo nepasitenkinę ne 
tiek savo kareivišku likimu, kiek šiuo 
maršavimu ir lietum.

Štai jau ir lyguma. Artinamės prie 
kaimo, kuris mažai paliestas mirties 
kvaitulio ir turi visus požymius, kad čia 
dar yra ir gyventojų. Štai, pakelėj dar 
ir pluoštas nenuvalyto vasarojaus, kuris 
jau pasiduoda žiemos likimui—suklupęs 
nuo rudens lietaus ir vėjo. Netoli kai
mo, po kairei, pasilikus didelė vokiečių 
daržinė, kurioje praktikavo atskiestas 
dujas (gas); čia prileidžia pilną patal
pą kareivių ir uždaro duris, o tada pa
leidžia atskiestas, nepavojingas dujas, 
kad kareiviai išmoktų pažinti skirtingų 
rūšių dujas ir išmoktų greitai užsidėti 
kaukes. Tačiau, nors dujos ir nepavojin
gos sveikatai, bet gana suerzina šnerves 
ir akis, jei tik nepaspėsi greitai užsimau
ti kaukę. Gale kaimo, darže ganosi atole 
maža juodmargė telyčia, kuri kaip ir ko
kiu gailestingu ar baimės perimtu balsu 
garsiai subliovė kelis kartus. Dar toliaus 
darže matosi nedidelė lysvė nenukirstų 
kopūstų, ir gal ir liks ant žiemos lauke. 
Toliau, prie žemo namuko, kaip kokios 
pašiūrės, triūsėsi senukas ir visai atydos 
nekreipdamas į mumis, rodos nei girdi, 
nei mato mus praeinant. Kaimas gana 
didelis, vienok gyventojų labai mažai pa
silikę: tik patys biedniausi, gi turtingie
ji išbėgioję. Tai Hannonville kaimas; ku
rio namai didžiumoje dar labai senoviški.

(Bus daugiau)

antrašai:
Pirm. J. Žalimas, 154 Perry Ave. 
Fin. Sekr. J. Kižys, 29 Endicott St. 
Prot. Sekr. J. J. Bakšys,

35 Seymour Street 
Iždininkas D. žemeikis,

22 Liberty Street.
Visi gyvena Worcester, Mass.

(121-122)

Lietuvių Worcesterio Draugijų Ko
mitetas. (120-121)

susirinkimas įvyks 24 d. gegužės, 9 
valandą ryte, Lietuvių Svetainėje. 
Taipgi 9-tą vai. ryte, susirinkimai 
bus laikomi birželio, liepos, rugpjū
čio ir rugsėjo mėnesiais. NariąL Ma
lonėkit įsitėmyt.

J. Overaitis, 
Nut. rašt.-------------- ZH

Nashua, N. H imame ne kantriai ir tik lai
kinai.

liaudžiai susi- 
demokratiniais pama- 
jau apie tai nėra nei 
Bet čia’svarba neap- 
didelė, kaip tą kon-

“Vestuves Pušyne” ir Lietuvių 
Kongresas

Abu klausimai giminingi, 
abu supuola į vieną tašką ir 
abu išeis ant naudos Lie
tuvos liaudžiai. Kad Amerikos 
Lietuvių Kongresas, kuris šau
kiamas birželio 20 ir 21 die
nomis š. m. Cleveland, Ohio, 
bus be galo svarbus ir daug 
kuomi prisidės prie pagelbėji
mo Lietuvos 
tvarkyti 
tais, tai 
kalbos, 
sakomai
gresą padaryti didžiausiu ir 
jame atstovauti plačiausias 
lietuvių mases. Reikia, kad 
mūsų broliai ir sesės mūsų se
noj gimtinėj, ištikrųjų pajus
tų, jog už vandenyno lietuviai 
giliai atjaučia juos priespau
doj ir nelaisvėj skęstančius ir 
tiesia jiems savo pagelbos ran
ką. Mūsų amerikiečių milži
niškų kongresų bendri protes
tai ir reikalavimai sudrebins 
Smetonos ir kitų fašistų dikta
toriškus pamatus ir privers 
leisti Lietuvos liaudžiai apsi
spręsti demokratiškais pama
tais. Mes už Lietuvos liau
dies demokratines teises ir už- 
Lietuvos liaudies valdžią. To
dėl visi bendrai kovokime 
prieš fašizmą.

Kad nusiųsti nors po vieną 
delegatą iš mūsų apielinkes 
miestų, reikia nemažos sumos 
pinigų, taigi tam tikslui bend
ras komitetas: Haverhill, La
wrence, Lowell ir Nashua ren
gia gražiausią i’ perstatymą 
operetę “Vestuvės Pušyne,” 
įvyks ateinančią subatą, gegu
žės (May) 23 "d~ kaip 6 vai. 
vakare, 20 Highest., Nashua, 
N. II. Po perstatymui bus šo
kiai iki vėlumai. Iš visų mies
tų suorganizuota daugybė 
žmonių. Jau teko girdėti, kad 
lowellieciai, tai ir kalbos kito
kios neturi, kaip tik vien apie 
tą operetę. Tikietų krūvą jau 
senai išpardavė ir todėl naš
viečiai turės juos ten aprūpin
ti.

BINGHAMTON, N. Y.
Linksmą išvažiavimą rengia Komu

nistų Partijos vietinis skyrius ne- 
dėlioj, 24 d. gegužės, ant drg. Vale-Į 
rijos Kaminskienės ūkio, pradžia 12 Į 
v. dieną. Turėsim skanių užkandžių, j 
šaltų gėrimų ir gerą orkestrą šo
kiams. Pavasaris išaušo, medžiai ir 
žolės žaliuoja, visa gamta atgijo, tad 
ir mes atgykime, atbuskime iš žie
mos miego ir išeikime į tyrą orą 
pakvėpuot jo, su draugais pasikal
bėt, su naujais draugais susitikt ir 
šiaip sau pasilinksmint. Tad visi į šį 
linksmą pikniką. Nesigailėsite atėję 
ir

GRAND RAPIDS, MICH.
“Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojų 

ir šėrininkų susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, 24 d. gegužės, 8 vai. vakare, 
LSD svetainėje. Visi dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui, taipgi bus išduotas raportas 
iš “Vilnies” šėrininkų suvažiavimo,

E. ST. LOUIS, ILL.
Pirmas šio sezono piknikas! Ren

gia ALDLD 49 kp. nedėlioj, 24 d. 
gegužės, National Trail Park,'1'401 
Vandalia St., Collinsville. Pradžia 
10 vai. ryto. Kviečiam visus 
linksmai praleist dieną tyram ore. 
Įžanga veltui. Visi galėsite pasilinks-* 

po tam seks diskusijos ir kiti pasita- mint prie geros orkestros, turėsim 
rimai mūsų judėjimo reikalais. j skanių gėrimų ir įvairių užkandžių.

A. I). I Kviečia KomitetWn^H
X120-121) (120-12T)

Kaspijos Juras.

PRANEŠIMAI E KITUR

praleidę dieną tyrame ore.
Kompartija.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 24 d. gegužės, 10 v. ry- ' 
te, 407 Lafayette St. Apart kuopos 
reikalų bus dalinama “Laisvės” skai-Į 
tytojams dovana—“Mortos Vilkienės 

skaitytojai 
būkite šiame susirinkime.

Rašt. J. J. Mockaitis.
(121-122)

Divorsas.” Tad visi “L. 
irgi

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių prieškarinis komitetas 

rengia svarbias prakalbas nedėlioj', 
24 d. gegužės, Lietuvių Jaupų Vyrų 
svetainėje, 407 Lafayette St., 7 v. 
vakare. Kalbės drg. L. Prūseika, iš 
Brooklyno. Jis kalbės apie Lietuvą ir 
Amerikos Lietuvių Kongresą. Tad 
kviečiam visus lietuvius skaitlingai 
atsilankyti ir išgirst d. Prūseikos 
prakalbą. Taipgi bus muzikalč pro
grama ir visokių vaišių. Įžanga vel
tui.

Kviečia Rengėjai.
(121-122)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. rengia linksmą pik

niką, tai pirmas šj sezoną. Įvyks 
subatoj, 23 d. gegužes, Hackett Par
ke. Pradžia 2 vai. po pietų ir tęsis 
iki vėlumos. Bus smagi lietuviška 
orkestrą, skanių užkandžių ir šaltų 
gėrimų. Kviečiam visus skaitlingai 
dalyvaut. ■;

Komisija, j

JOHNSTON CITY, ILL. 1
L.D.S. 6 Apskritys rengia puikų 

pikniką, subatoj, 30 d. gegužės, Her
rin, Ill.,, tarpe Pond Creek ir Big 
Muddy ant Rt. 148. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Bus visokių užkandžių ir 
šaltų gėrimų. Kviečiam visus apie
linkes lietuvius ateit ir linksmai pra
leist dieną tyram ore.

Komisija.
(121-122)

Pavasarinis Muzikos “Festival” ir Šokiai",
RENGIA AMERICAN MUSIC LEAGUE

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

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

'IKK

PROGRAMOJE DALYVAUS: ',į?t*
Arbeiter Saengerchor, Daily Worker Chorus, Downtown Musiih 

School, Finnish Workers Chorus, Freiheit Gesangs Farein, Freiheit 
Mandolin Orchestra, Fur Workers Band, Far Workers Chorus, Ger<?M 
man Workers Club (Bronx), Italian Workers Chorus, I.W.O. Band* 
I.W.O. Symphony Orchestra, Lithuanian Aido Chorus, New Singers, 
Ukrainian Workers Chorus..................................................—...-........     . .... ......... „i.į

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 Body
shops. Ir pas Aido Choro narius. ,

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 

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

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

Draugiškas Suvažiavimas; Di
delis Prisirengimas Prie Bend
ro Siuntimo Delegatų Į Lie

tuvių Kongresą
Operete; “Vestuves Pušyne” 
Parodys Žmonių Prijautimą 

Lietuvių Kongresui
Pereitą šeštadienį, tai yra 

gegužės 16 d., atsibuvo šios 
apielinkes: Lawrence, Lowell, 
Haverhill ir Nashua draugų 
draugiškas suvažiavimas. Iš 
visų miestų dalyvavo po kele
tą draugų. Po keletą draugų ? 
Well, juk ir negalima tikėtis, 
kad iš toliaus suvažiuotų net 
po visą kuopą, kas nors pasa
kys. Bet užtad patys našvie- 
čiai—vietiniai draugai, galė
jo turėti gan didelį dalyvu- 

Juk buvo šaukiami ne- 
A.L.D.L.D. nariai, bet ir 
“Laisvės” skaitytojai. O, 
Mėgink gauti! Jūs norit 

pačių 
“30”

Draugai, našviečiai, kurie 
dalyvavo tame suvažiavime ir
gi didžiai nepasitenkinę ir jie 
davė žodį, kad jie dirbs ir bū
davęs savo kolonijos darbinin
kišką judėjimą. Draugai: Vil
ka usk as, Barauskas ir Egeris 
rodos ne tuščius žodžius kal
bėjo. Kitų * kolonijų draugai 
visuose reikaluose turės pagel
bėti draugams našviečiams 
pareikalavus. Keturių kuopų 
aktyvo komitetas nenurims 
raginęs ir akstinęs tenykščius 
draugus prie veikimo. Ir gali
ma tikėtis, kad sekančiam 
draugų suvažiavime jau turė
sim kitokius rezultatus—tei
giamus mūsų judėjimui.

Atliktas Geras Darbas

mą.
tik
visi
je?
žinoti, kiek dalyvavo 
našviečių ? Iš skaitlinės 
atskirk zero, tai gausi rezul 
tatą. 
mas,

Negeistinas pasireiški 
bet mes jį turime ir pri

Kuomet apielinkes draugai 
suvažiavo paskirtam laike, ir 
vietiniai draugai pribuvo, tai 
užteko tik kelių minučių pasi- 
spaudimui rankų ir apsimai- 
nymui mintimis. Tuojaus nu
tarta pats susirinkimas atidėt 
valanda vėliau, o dabar leistis 
rinkimui pasigarsinimų į ope
retės programą. Atliktas dide-

lis darbas; palyginti, į trum
pą laiką surinkta pluoštas do
lerinių prie pasigarsinimų.
Našviečiai Dalyvaus Lietuvių 

Kongrese
Suvažiavime apkalbėjus vie

tinio veikimo trūkumus, api
būdinus ateinančio veikimo 
planus ir tt. prieita prie svar
biausio klausimo šio draugiš
ko suvažiavimo, būtent, Nash
ua bendrai su kitomis koloni
jomis šios apielinkes turi da
lyvauti istoriniam Amerikos 
Lietuvių Kongrese. Apkalbė
jus ir gana plačiai išdiskusa- 
vus šį klausimą, padarytas ta
rimas organizuot, kiek yra 
priešfašistiniai nusistačiusių 
spėkų šiame mieste, kad ben
drai su visa apielinke siųsti 
delegatą į kongresą prieš ka
rą ir fašizmą ir kovai už at- 
steigimą demokratinių teisių 
Lietuvoje. 'Draugas J. M. 
Karsonas, kaipo sekretorius 
Bendro Komiteto siuntimui 
delegatų į Liet. Kongresą, įga
liotas kreiptis į Nashua, pa
šaipiuos draugijas ir kitokias 
organizacijas, kviečiant jas 
prisidėti prie bendro siuntimo

SO. BOSTON, MASS.
Pirmas piknikas, kuris rengiamas 

bendromis' spėkomis LDS 62 kp. ir 
Bridgewaterio draugijos įvyks ne
dėlioj, 24 d. gegužės, Grange Par
ke, Bridgewater. Kurie buvote ten 
pereitą vasarą, tie žinote, kad ten 
labai graži vieta del pasilinksmini
mo ii’ kad čia galėsite gaut skanių 
gėrimų ir visokių užkandžių. Kurie 
norėsite važiuot, tai būkite prie Pi
liečių Kliubo, 376 Broadway, kaip

CLEVELAND, OHIO
Rengiamos svarbios prakalbos. 

Kalbės Earl Browder, generalis sek
retorius Kompartijos. Jis kalbės te
moj: “Komunistų pasiūlymai del 
Bendro Fronto, prieš reakciją.” Įvyks 
pirmadienį 25 d. gegužės, 8 vai. va
kare, Engineers Auditorium. Įžanga 
tik 25c. Kviečiam visus darbininkus 
ir darbininkes skaitlingai dalyvaut ir 
išgirst daug svarbių pranešimų.

Komisija.
(121-122)

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

m

■
milte*;

Sergančių 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. 
Gydoma Strėnii Gėlimas, Sciatica., 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

Čibpų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS- :

CLEVELAND, OHIO
L.D.S. 44 kuopa rengia draugišką 

išvažiavimą nedėlioj, 24 d. gegužės, 
Machutos darže, prie Green Rd. Tu
rėsim skanių užkandžių, alaus, ir ki
tų gėrimų, šokiams grieš gera ov- 
kestra. Kviečiam visus ateit ir pa
silinksmint ir su draugais pasikalbėt.

Komisija.
(121-122)

SO. BOSTON, MASS.
Visi automobilistai, kurie važiuosi

te į Laisvės Choro kostiumų balių 
šeštadienį, gegužės 23, jeigu turite 
neužimtų vietų, tai sustokite L. P. 
Kliube, 376 W. Broadway, So. Bos
tone nuo 7-nių iki 10-tos vai. vakaro 
ten komisija parūpins jums važiuo
tojus, taipgi, kurie neturite su kuom 
nuvažiuoti kreipkitės virš minėtu ad
resu pas komisiją.

Kelrodis į Baltic Village, Tinker
town Acres. Iš Bostono imkite No. 3 
kelią—važiuokite per Quincy ir lai
kykitės No. 3 keliu, pravažiavę West 
Duxbury 
į Island 
Acres.

dabokite po kairei lentelę 
Creek Pond ir Tinkertown

Iš 
ir

Komisija.

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

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

MES

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 24 d. gegužės, 
10:30 v. ryto, Lietuvių Svetainėje, 
29 Endicott St, Visi nariai dalyvau
kite, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstymui. Taipgi kurie dar ne
sate atsiėmę knygos “Povilas Jur- 
ka”—ateikite užsimokėkite duokles ir 
gausite knygą. “Laisvės” skaitytojai, 
kurie esate pilnai užsimokėję už pre
numeratą taipgi galėsite čia atsiimt 
knygą—“Mortos Vilkienės Divor
sas.”

KALBAM LIETUVIŠKAI. Fin. Sekr. J. Bakšys.

Čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekarą$^ 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų 
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duonav -; 
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 Turnover^, 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės, vestuvėm ir paręm. 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime • 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y,
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
L Williamsburge Vajus už 

Žaislavietes
Virš 8,000 vaikučių tapo su

žeisti automobiliais ir arti 200 
užmušta pereitą metą. Delko ?

Ateina vasara, tūkstančiai 
Vaikučių bus paleisti iš mo
kyklų. Ar šiukšlynai su skrajo
jančiais automobiliais paten
kins vaikų reikalavimus žais
ti? Anaiptol.

Pereitą savaitę Williams- 
bUrgo Vaikų Gerovės Lyga su
šaukė konferenciją, kurioj at
stovauta 21 organizacija. Nu
tarta reikalauti, kad tūlos 
mokyklos ir gatvės būtų pa
naudotos žaislavietėms, kad 
prie jų būtų pastatyti WPA 
mokytojai vasaros metu.

Taip pat labai svarbu įsteig
ti pastovų bendrą centrą, ku
ris atsakytų apylinkės vaikų 
reikalavimams. Lyga nepa
liaus klabinus iki jis bus įsteig
tas. Taip gi reikalaujama, 
kad būtų duodami veltui pie
tūs ir pienas bedarbių vaikam 
vasaros metu. Bet lyga negali 
tą viską išgauti viena. Visos 
šios apylinkės organizacijos 

..^privalo paremti šį darbą.
'’ Vaikų Gerovės Lygos bu
veinė randasi YMHA name, 
Rodney St., kampas S. 9th St.

Šiandieną Demonstracija prie 
Italijos Konsulato

Užgriebus Ethiopiją, Itali
jos fašistų militarė kamanda 
desėtkais žudo ethiopiečius, 
kurie priešinasi pavergimui. 
Pareiškimuį protesto prieš tas 
žiaurybes, Amerikos Prieškari- 
nė-Priešfašistinė Lyga šaukia 
demonstraciją prie Italijos 
konsulato. Ji įvyks penktadie- 
nį, 5 vai. vakaro, tuojau po 
darbui. Vieta: 134 E. 70th St.

Uniją Konferencija Planuos 
Sudarymą Darbo Partijos

/

, Z Ateinantį sekmadienį po 
pietų, Music Box Hall, 222 
Fifth Avenue, New Yorke, 
įyyks darbo unijų konferenci- 
j».”Ji šaukiama tikslu aptarti 
sekamus žingsnius sudarymui 
darbo partijos viso miesto plot
me.

Konferencijoj kalbės Fran
cis J. Gorman, United Textile 
Workers unijos vice-preziden- 
tas; James Waterman Wise 
nuo Liaudies Spaudos, ir El- 
frięr Brown nuo Typographi
cal Unijos No. 6. Be abejo, 
ten bus eilė kitų žymių unijis- 
tų, kadangi dar pradžioj sa
vaitės komiteto raštinėj jau 
buvo mandatai nuo virš 50 
unijų lokalų. Paskutinėmis 
dienomis, aišku, prisidės dau
giau.

Voldemarininky "Geležinis
Vilkas”

Reikalauja Tuojau Grąžint 
WPA Darbus 125-kiems

Šeimą Maitintojams

liko be ga-

unija pra- 
pikietą prie

Projektų Unija, kuri veda 
kovą už WPA darbininkų uni
jines algas ir sąlygas,"taip pat 
rūpinasi savo narių padėčia ir 
netekus WPA darbo. Tik šio
mis dienomis išmesta iš WPA 
parkų projektų darbų 16,000 
darbininkų, kurie 
limybės gyventi.

Pereitą savaitę 
vedė 48 valandų
centraįinės raštinės. Užklaus
tas, ką unija darys kovai prieš 
atleidinėjimą WPA darbinin
kų, unijos sekretorius Joseph 
Gilbert atsakė:

“Pereitą savaitę buvo ‘Mir
ties Sargyba’ prie WPA rašti
nės, bet šią savaitę mes turė
sim ‘Gyvą Sargybą’ protestui 
prieš išmetimą 16,000 darbi
ninkų.” Ta “Gyvoji Sargyba” 
jau prasidėjo ketvirtadienį 
masiniu pikietu ir būsianti tę
siama 48 valandas.

Priduota reikalavimai1 tuo
jau atsteigti darbus 125 dar
bininkam, šeimynų maitinto
jams, kurie randasi ant bado 
slenksčio.

Ridderis, kuris įsakė atleis
ti darbininkus, išdūmė Wash- 
ingtonan tartis su Hopkins’u.

Unija pasiuntė laišką majo
rui LaGūardijai, reikalaujant 
svarstymo padėties ir nuro
dant, kad parkų departmen- 
tas yra jo jurisdikcijoj, todėl 
jis turi veikti tuo klausimu.

Iš TDA Lietuvių 17 Kp 
Susirinkimo

Narių atsilankė nedaug, bet 
susirinkimas buvo labai įdo
mus. Delegatai išdatė plačius 
raportus iš ateivių gynimo, iš 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo konferencijos ir iš 
konferencijos prisirengimui į 
ateinantį Lietuvių Kongresą, 
kuris įvyks birželio mėnesį.

Skaitytas laiškas nuo strei
kuojančių vandens transporto 
darbininkų, kuriuos pereitą 
savaitę policija, su gauja 
gengsterių, užpuolė ramiai pi
ketuojančius, sumušė, suareš
tavo. Draugai, matydami rei
kalą, sumetė po kelis centus ir 
sudarė $1 auką, kuri perduota 
streiko komitetui.

Nutarta parengti išvažiavi
mą vasaros sezoną. Sužinoji
mui vietos išrinkta komisija.

TDA yra išleidęs tikietukus 
sukėlimui finansų. Draugai 
pasiėmė po keletą knygučių ir 
stengsis pardavinėti.

Buvo plačiai kalbama apie 
gavimą daugiau naujų narių į 
TDA. Visi nariai pasižadėjo 
gauti savo pažįstamus į TDA 
17 kuopą. '

Žydai Siųs Delegaciją Į 
Biro-Bidžaną

Sekmadienį žydų organiza
cijos turės plačią konferenciją 
išrinkimui skaitlingos liaudies 
delegacijos, kuri vyks į sovie
tinį Biro-Bidžan ateinantį rug
sėjį. Ten jau gyvena apie 
20,000 žydų. Ji yra paskelbta 
žydų autonomine teritorija, o 
apsigyvenus 50,000 bus pas
kelbta autonomine respublika. 
Sovietų Sąjunga pasiūlė tą 
progą žydams svetimšaliams, 
ypatingai Lenkijos, Rumuni
jos, Lietuvos, Latvijos, taipgi 
Vokietijos, kur siaučia- fašiz
mas ir žydai yra persekioja
mi, prieš juos kurstomi po
gromai.

Šį metą tikimasi ten su
plauksiant 40,000 žydų. Ame
rikos žydai, netik darbininkai, 
bet ir daugelis žmonių iš kitų 
sluogsnių yra susidomėję ku
riama žydų valstybe Sovietų 
Sąjungos ribose. Dėlto planuo
jama ten pasiųsti skaitlingą 
liaudies delegaciją. Sumany
mą remia darbininkų organi
zacijos ir daugelis kitų organi
zacijų bei visuomenės darbuo
tojų.

Taipgi, jeigu norės, galės sus
toti pakeliui tokiose vietose, 
kaip Scranton, Binghamton, 
Elmira ir Buffalo.

Iš New Yorko reikia 
grupei kartu važiuoti, 
grįžti galima pavieniai.

Traukiniu taipgi gali 
žiuoti ir ne delegatai.

Dar kartą primenam 
siems, delegatams ir pašali
niams : kurie norite traukiniu 
važiuoti į Clevelandą, tuojaus 
praneškite transportacijos ko
misijai sekamu antrašu:

J. Siurba,
419 Lorimer St., 

Brooklyn, N. Y.

visai 
bet

va-

Trimito Choras ir LDS 
50-ta Kuopa

jeigu nepasitaisys, nepriduos 
merginom paspirties, nepa
trauks daugiau jaunimo cho
ran, tai jis negyvuos. Mergai
tėm, prie dabartinių aplinky
bių, atsibos veltui gaišuoti lai
ką.

Taigi, draugai, žiūrėkite, 
kad choro palaikymą rimtai 
apsvarstytumėt, idant jis jums 
neštų naudą, o ne nuostolius. 
Gaukite tinkamą organizato
rių ir patys veikite jame. Tada 
ir mokytoja bus gera. Dabar 
kaip kas nori, taip kalba. Ki
taip,—bereikalingas laiko ir 
centų eikvojimas. Gal būt, kad 
kam nors šitas pasakymas bus' 
pinkus, bet kitaip kalbėt ne
moku, o kada gausite daugiau 
choristų, tada ir dainos bus 
kitokios, smagesnės — ypatin- 
gai dabar, reikalinga pakelti 
mergaitėm ūpą.

Suaugusieji, stokite darban. 
Nepalikite vienų mergaičių!

J. Nalivaika.

Sveiksta Jaunasis Garšva

Kviečiame Rytoj Vakarą 
Būti Jaunimo “Parėj”

Visi ir visos į. jaunuolių 
Bunco Party”. Svarba nėra 

tame, kad lošt “bunco,” bet 
paremti jaunuolius, kad jie 
galėtų siųst delegatą į LDS 
seimą, kuris bus,Rochesteryj. 
Kaip dabar stovi iždas, tai vi
sai nebūtų galima delegatą 
Siųst. Taipgi mes surengėm 
“bunco”, kad pritraukt jauni
mą. Kreipiamės ir į suaugu
sius, kad mum pagelbėtų.

Bus gera Wm. Norris’ or
kestrą šokiams, taipgi visokių 
valgių ir gėrimų, kuriuos pri- 
ruoš Brooklyno LDS jaunimo 
kuopos merginos. Įžanga visai 
žema, tik 30 centų, tai. visi tu
rėtumėt ateit. Šokiai prasidės 
7:30 vai. vakare. Tad anksti 
ateikite ir galėsite prisišokt, 
kiek tik norėsite.

Viskas bus “Laisvės” svetai
nėj.

Komitetas.

Del Važiavimo Traukiniu 
Lietuvių Kongresą

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

Sekmadieniais—susitarus.

---------------------------------•---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

✓

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Tel. Evergreen 7-7110

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

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

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Nelabai senai, pietinėj 
. Brooklyn© dalyj, susitvėrė Tri

mito Choras. Iš syk buvo ma
nyta, kad ta kolonija išaugins 
didelį mišrų chorą, bet ne vis
kas taip eina, kaip reikia. Juo 
tolyn, tuo silpnyn. Priežastis, 
—suaugusioji draugai į tai ne
kreipia rimtos domės. Ypatin
gai LDS 50-ta kuopa turėtų 
rūpintis, nes ji yra stambiau
sia savo narių skaičiumi. Jie 
paliko chorą be organizato
riaus, kas jiems nedaro jokios 
garbės. Choras pasiliko tik iš 
devynių mergaičių, kurios ban
do dainuoti ir palaikyti chorą.

Jau praeitą savaitę Meno 
Sąjungos sekretorius, P. Pa
kalniškis, gavo laišką nuo mer
ginų chorelio, aišku, jieškan- 
čio pagelbos. Kadangi trečia
dienio vakarą buvo bjaurus 
oras, tai prąšymas pasiliko ne
išpildytas. Vienok praeitą tre
čiadienį,'20.,$...,geg., teko ap
lankyti męrgįnų chorelį, pasa
kyti kelis žodžius. Ir kiek man 
yra suprantama, tai ten suau
gusiųjų kaičia už palikimą 
vienų mergaičių. Šitaip choro, 
draugai, neišauginsite. Ir jei
gu patys kolonijos gyventojai 
nesirūpinsite, tai nei Sąjungos 
centras, nei ąpskričio komite
tas jums nepagelbės, nes tai 
jūs pačių darbas. Kada paste
bėjau apie gavimą vaikinų į 
chorą, tai į tą laiką atėjo jau
nas vaikinas, veikiąs LDS, jei
gu neklystu, jaunuolių kuopo
je ir jis pasakė:

“Vaikinai nenori eit choran 
todėl, kad nemyli mokytojos ir 
šitų dainų. Jiems atrodo, jog 
viskas, kas yra tame chore, tai 
pusiau mirę.” i

Aišku, kad pusiau mirę ir'

Graboriaus Juozo Garšvos 
sūnus, jaunasis Juozukas, jau 
sveiksta. Bushwick ligoninėj 
jam buvo padaryta sunki 
apendicitis operacija. Opera
ciją darė D-ras J. Misevičius.

Jaunasis Garšva eina try
liktus metus.

Prašo Skelbt Spaudoje
Audimo Trimerių Unijos 

Lokalas 2440 prašo darbinin
kų spaudos paskelbt, kad 
Charles Sobol ėjo dirbti L. 
Hornick and Co. šapon, 22 W. 
21st St., N. Y., pro pikietus. 
Jisai yra 23 m., 5 pėdų 6 co
lių augščio, sakosi esąs “rau
donuoju.” Tūlas laikas atgal 
buvęs išmestas iš Jaunų Ko
munistų Lygos. Vartojęs var
dą C. Mannheim, o gal ir ki
tus vardus. Esąs rinkęs aukų 
keliuose streikuose, bet buvęs 
kaltinamas neatsiskaitymu.

AugŠtąjame New Yorke ir 
Bronx streikuoja apie 6,000 
barberių. Manoma, kad iki ga
lo sekamos savaitės bus iš
šaukta iki 10,000. Brooklyne 
daugelis susitaikė, tačiau liko
si daug vietų, kur nėra uniji
nių sąlygų. .Unijistai prašo 
darbininkus patirti padėtį ir 
remti tik tuos, kurie susitaria 
su darbininkais unijinėmis są
lygomis.

REIKALAVIMAI
Reikalingas neženotas, švarus 

žmogus, tarpe 30—50 metų senumo, 
melst karves ir dirbt farmos darbus. 
Turi 
kite

Box

būt lietuvis arba lenkas. Rašy- 
laiškus angliškai sekamai:

Mrs. Anna Zmetra, 
73, R.F.D. Dudley, Mass. 
Telefonas: Webster 158-2.

(121-123)

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

DVIEJŲ ALFONSŲ UŽEIGA
Puišiai įtaisyta pasilinksminimui įstaiga
Alfonso Skirmonto ir Alfonso 'Bonkevičiaus

• GERTUVĖ IR RESTAURACIJA <
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS 

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

PAJIEŠKOJIMAI
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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.

PELNINGAS BIZNIS
Pajieškau partnerio j Sunoco Gaso- 

■line biznį. Mano partneris nori par
aduoti *o aš ne, už tai priverstas jieš- 
■koti kito. Bet jei kas norėtų pirkti 
visą, tai ir galima.

I Vieta graži, biznio daug. Atvažiuo
kit pamatysite. Parduoda A. Beniu
lis—norėtų pasilikti C. CHUBERKIS.

Antrašas:
104 Franklin Avenue,

Ridgewood, N. J.
(119-137)

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINES, vynai ir alus
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

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

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

Tel.’ Evergreen 8-8520

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)

- -

Jau buvo pranešta, kad 
sidarius grupei ne mažiau 
žmonių traukiniu kelione 
New Yorko į Clevelandą ir 
gal kainuos $16.

T r a n sportacijos komisija, 
kuri rūpinasi kelione delegatų 
į Amerikos Lietuvių Kongre
są, tarėsi su Delaware, Lacka
wanna and Western Railroad 
kompanija. Komisija suranda, 
kad tos kompanijos traukiniu1 
parankiausia važiuoti. Dabar 
ta ' kompanija praneša, kad 
grįžtant iš Clevelando delega
tai galės, jei norės, veltui gau
ti tikietus į Niagara Falls.

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

tautininkų .laikraščiui.
Nežinia, ar prie geležinio 

vilko prisidės ir Klinga." Jisai, 
kaip žinoma, manąs, kad tik 

‘sutvarkyti 
Rep.

Tai s ir Brooklyne susiorga
nizavo voldemarininkų “gele- 

. Narių, kol kas, 
turi labai mažai. Steigėjais I Voldemaras gali 
yra tūli žmonės, artimi vietos Lietuvą....” 

K--------------------------------------------------------

ATLETŲ DIENA

mzavo voiuei 
žinis vilkas”.

PIKNIKAS KUMŠTYNES
Įvyks Sekmadienį 24-tą d. Gegužės-May, Klaščiaus Clinton Park, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I. 
Sekančios poros dalyvaus ristynese: Hercules Tragas su Wm. Panczin, sunkios vogos-iki pergalės. Antonio Milano su “Gentleman Geo.” 
Mazinoff, vidutinės vogos—20 minučių; Abie Stein su Algis Norvidas—30 minučių; Albinas Alelis su Mario Besto—30 minučių. Ristynes 
referuos M. Postai, teisėjai bus Andy Kundrotą ir J. Jakubauskas; laiko vedėjas bus KarlPojello.

Kumštynės susidės iš trijų porų: Petro Tapučio, John Lidzinkas, Jos. Kaskauskas, Tommy Žilinskas ir George Taputis.

Piknikas prasidės 2-rą valandą po pietų,, programa bus 5-tą valandą vakare

Labai paprastai. Paimkite 
telefoną ir pašaukite Stagg 2- 
8662, ir paprašykite, kad Radio 
Voice of Lithuanians vedėjas 

i Jonas Valaitis pas jus ateitų. 
Jei patogu, galite patys užeiti 
į jo raštinę 560 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., prie Lietuvių 
Muzikos Krautuvės, ir susitar
kite, kad jis Jūsų biznį, pra
nešimus paskelbtų per radio jo 
žinomu, teikiančiu rezultatus 
būdu. Jis yra skelbimų eksper-

ir skelbimai suteiks naudą. I
TaviA XTn 1 i

tas

Dvi Orkestrus: Peter Lambert’s ir Leon Šeputis ,4Z'A

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!

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ nr-p 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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