
LIETUVOJ SUŠAUDĖ
4-RIS VALSTIEČIUS

KITIEM TRIM SMETONA 
DOVANOJO GYVYBĘ;

10 ĮKALINO

Mirties Nuosprendžiai Iš
nešti už Atsišaukimus 
Prieš Fašistų Valdžią

KAUNAS, geg. 23.—Ha- 
vas žiniomis, Lietuvos karo 
teismas slaptame posėdyje 
nusmelkė aštuonis asmenis 
sušaudyt ir dešimtį nuteisė 
kalėjiman už veiklą prieš 
Smetonos valdžią. Trims 
nusmerktųjų Smetona do
vanojo gyvybę. Associated 
Press pranešimu, keturi 
valstiečiai jau sušaudyti.

Teisiamieji buvo kaltina
mi, kad skleidė atsišauki
mus nemokėti mokesčių fa
šistinei valdžiai, nepaisyti 
jos įstatymų ir ją pačią nu
versti.

Austrijos Naziai Užpuo
lė Grobt Ginklą Sandėlį
Du Tapo Policijos Nušauti 

ir Aštuoni Areštuoti

VIENA, geg. 23. — Apie 
12 Austrijos hitleriškų faši
stų su kulkasvaidžiais ir 
šautuvais užpuolė Waxen- 
berge palocių-pilį kunigaik
ščio Starhembergo, buvusio 
ministerių vice-pirmininko. 
Jie norėjo užgrobti ten su
krautus ginklus ir amunici
ją. Bet policija išanksto 
suuodė tą nazių planą. Tai
gi į pilį atsiųsta būrys po
licininkų, kurie pasislėpė ir 
laukė nazių. Pasirodžius | 
naziams, policija paliepė | 
pasiduot, o jie į tai atsakė 
šūviais iš kulkasvaidžių ir 
šautuvų, bet policininkai 
laimėjo kovą. Du naziai li
ko nušauti ir aštuoni suim
ti. Iš policijos nusės nei 
vienas nieko nenukentėjo.

Japonmiesty Nužudytas 
Chiną Generolas

TIENTSIN, Chinija, geg. 
—Nežinia kas nušovė gabų 
Chiniios generolą Hi Yu-sa- 
na Tientsino miesto dalyj, 
kuri buvo japonams paves
ta kaip koncesija. Toj pa
čioj dalvj š.m. sausio 23 d. 
tapo nušautas chinas mies
to valdybos advokatas Lei 
Yun.

Chinai kaltina Japoniios 
kariškus gengsterius. Bū
sią naujų smarkių demonst
racijų prieš Japoniją.

Pirmas Lietuviu
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Australija Kelia Muitus 
Ant Svetimi! Tavory

Canberra, Australija geg. 
22.—Prekybos sutarčių mi
nisterija ketina taip pakelti 
muitinius mokesčius ant 
įvežamų iš svetur tavorų, 
kad Austrai i jos valdžia 
gautų $11,000,000 daugiau 
metinių įplaukų. Muitų di
dinimas esąs ypač taikomas 
prieš prekių {gabenimus iš 
Japonijos ir Jungtinių Val-

SKAUTAI SIŪLO PIRŠTŲ 
ANTSPAUDUS VALDŽIAI
ATLANTIC CITY, N. J., 

gegužės 22. — Suaugę pat
riotiški atžagareiviai vadai 
įkalbėjo s u v a ž i a v i m ui 
Amerikos Boy Scout’ų Ta
rybos, kad priimtų rezoliu
cija. kurioj reikalauja, kad 
valdžia nutrauktų pirštų 
antspaudus miliono skautų 
šioj šalyj ir juos pasiųstų 
teisdarystės m i n i s t erijai 
Washingtone. Jie sakė, kad 
su laiku ir visi gyventojai 
turės taip padaryt. Tatai 
esą reikalinga pažinimui 
piktadarių, idant juos išra- 
vėt iš gerų piliečių tarpo.

Patyrimai rodo, jog kapi
talistinės valdžios naudoja 
pirštu antspaudus ypač me
džioklei prieš revoliucinius 
darbininkus.

“HINDENBURG” NA
DOJAMAS ŠNIPINĖ

JIMUI

BRUSSELS, geg. 23. — 
Belgijos pulkininkas Tas- 
nier kaltina komandierius 
Vokietijos zeppelino “Hin- 
denburgo,” kad, perlekiant 
virš Belgijos, jie fotogra
fuoja belgų statomas tvir
toves.

Streikas Išvaikė Vene- 
zuelos Neva “Seimą”
MARACAIBO, Venezue

la, geg. 22.—Darbininkai vi
suotinu streiku privertė va
dinamą “seimą” pasitraukt 
iš vietos. Seimas buvo -ne 
žmonių rinktas, ale velionio 
diktatoriaus Gomezo suda
rytas iš jo asmeniškų sėbrų. 
Prispyrus ta seimą atsista
tydini, darbininkų unijos 
atšaukė streiką.

Mirė Daktaras Al. L. 
Davidonis Chicagoj
CHICAGO, Ill., geg. 21. 

—Staiga nuo širdies ligos 
numirė Dr. Aleksandras L. 
Davidonis, 46 metų am
žiaus. Jis buvo socialisti
nio nusistatymo visuome-’ 
niškas darbuotojas ir gabus 
rašytojas.

Velionis buvo kilęs iš 
Biržų. Dar gimnaziją be-, 
lankant, jis buvo suimtas už 
revoliucinį veikimą ir pus
antrų metų išlaikytas Vil
niaus kalėjime pavienėj ka
meroj.

Dr. Davidonis paliko 
žmoną ir dvi dukteris.

MADRID, geg. 23. — Is
panijos ministerių kabine
tas nutarė uždaryt visas 
religines mokyklas ir kole
gijas, valdomas kunigų berklaužados pabėgo, palikda- 
vienuolių. mi automobilį.

Žiurkė Pavojingai Apkram
tė Dvejy Mėty Mergaitę
NASHUA, N. H., geguž. 

22. — Žiurkė naktį pavojin
gai apkramtė veidą, ausį ir 
koją J. Montronų dvynukei 
mergaitei Natalijai, 2 me
tų amžiaus. St. Joseph li
goninėje bandoma išgelbėt 
mergaitę nuo mirties.

Philadelphia, Pa., geg. 23. 
—Du vyrai vogtame auto
mobilyj užvažiavo ant šali
gatvio ir sužeidė vaikus J. 
Magee ir N. Basso. Ne-

REPUBL1K0NŲ “JUODIEJI LEGIONIERIAI”
NUGALABIJO PAŠALPINĮ DARBININKĄ

KETURI PIKTADARIAI “SARGYBININKAI” JAU 
PRISIPAŽINO KALTAIS

Mich., geg. i sivežė nuošaliai ties River 
16-ka “Juo- Rouge, per prievartą jį nu- 
narių, sargy-' girdė, mirtinai peršovė ir 

binių (vigiliančių) iš Wol- Į paliko. Jie dabar pasakoja, 
vėrinė Republikonų Kliubo, būk už tai jį baudę, kad jis, 
kaipo nužudytojai pašaipi- girdi, “mušęs savo nėščią 
nio WPA darbininko Chas. moterį.” Bet juodieji legio- 
A. Poole, 32 metų amžiaus, nieriai jau nuo seniau žino- 
Keturi jų jau prisipažino.

Juodomis šlebėmis apši-' teriai, kurie užpuldinėja pa
rengę ir apsimaskavę, jie | žangius darbininkus ir jų 
tą darbininką pasigrobė, iš- centrus.

DETROIT, 
22.—Tardoma 
dojo Legiono”

mi, kaipo fašistiniai gengs-

Anglija Grobia Arabą Francijos Socialistai už 
Ūkius Palestinoj; Stab
do Automobilią Važiotą

JERUZALĖ, geg. 22i— 
Anglų valdžia Palestinoj 
konfiskuoja ūkius tų arabų, 
kurie, skelbdami nepaklus
numą Anglijai, atsisako 
mokėti jai mokesčius.

Arabai vėl šaudė į žydų 
auto-busus. Anglų vyriau
sybė visoj Palestinoj, apart 
vieno šiaur-rytinio kelio, 
uždraudė važinėti automo
biliais be specialio leidimo, 
kurio niekam ilgiau neduo
da kaip tik vienai dienai.

Anglija atsiunčia devynis 
karo laivus-draskūnus į 
Palestinos pakraštį.

Norvegijos Darbininkai 
Supliekė Fašistus

Gjoevike, Norvegijoj, ge
gužės 22, keli šimtai dar
bininkų ir darbininkių, va
dovaujami komunistų, iš
daužė hitleriškų fašistų mi
tingą. Pastarieji pabėgo į 
gelžkelio stotį, bet darbi
ninkai juos ir iš ten išmušė. 
Tuomet fašistai sulindo į 
šiaip didelį namą. Darbi
ninkai apgulė namą ir taip 
šešias valandas išlaikė ten 
nazius nelaisvėj, iki pribu
vo daugiau policijos iš Oslo.

Susikirtimuose šeši fašis
tai tapo rimtai sužeisti, o 
daugelis kitų lengviau.

Bejieškant Alkoholio, Išdau
žė 6 Naktinius Kliubus

WICHITA, Kansas, geg. 
22. — Pulkininkas Wint 
Smith su valstijiniais poli
cininkais išdaužė kirviais 
pustuzinį naktinių kliubų, 
nužiūrėdami, kad ten par- 
dayinėjama svaiginantieji 
gėrimai. Bet jokio alkoho
lio nerado. Kansas valstija, 
pagal visuotiną piliečių bal
savimą, yra laikoma “sau
sa.”

London, geg. 22. — Pabė
gęs Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie išplauksiąs 
šią savaitę Anglijos karo 
laivu iš Palestinos į Euro
pą.

Lengvai Nubausti Trys Banku 
Bankrutuotojai

DETROIT, Mich. — Pri
teista, kad J. R. Body turi 
užsimokėt $10,000 pabau
dos ir E. J. Eckert $5,000 
už meklerystes Peoples 
Wayne County Banke, kurį 
jie beviršininkaudami nu- 
bankrūtavo. H. R. Wilkin, 
Flinto Union Industrial 
Trust banko buvęs vice-pre- 
zidentas, taipgi nubaustas 
$5,000 už šulerystes.

GYVOS BAKTERIJOS PLY
TOSE PO 169 METŲ

Obispo, Calif., 
Daktarai I. B. 

_______ B. Lipman ra- 
Platą Taikos Frontą su d° neonus gyvų bakterijų 

c (Viduryj plytų, is kurių bu
vo pastatytas vietinis misi
jų namas 169 metai atgal. 
Daugiau kaip pusantro šim
to metų jos buvo plytose 
“užmigusios.” Bet, įmer
kus į ištirpdytą parafiną 
(paprastų žvakių medžia
ga) 195 laipsnių karščio, 
tos bakterijos atgijo. Ply
tos, beje, ne degtos, bet tik 
prieš saulę išdžiovintos. Jo
se taipgi rado žolių sėklų. 
Pasėjus į žemę, jos lengvai 
sudygo.

Sov. Sąjunga ir Anglija
PARYŽIUS, geg. 22. — 

Franci jos socialistų vadas 
Leonas Blum, kuris,. matyt, 
bus sekančiu Franci jos mi- 
nisteriu pirmininku, tariasi 
su diplomatais Anglijos, 
Rumunijos, Sovietų Sąjun
gos, Jugoslavijos ir čecho- 
slovakijos, idant sudaryt vi
sų tų šalių vieningą platų 
frontą taikai palaikyti.

Liaudies Fronto laimėji
mą rinkimuose Blum vadi
na respublikoniškos val
džios formos laimėjimu, 
prieš fašistus.

Suvalstybinsią Ginklą 
Pramonę Austrijoje

VIENA, geg. 22. — Aust
rijos klero-fašistinis dikta
torius šušniggas rengiasi 
pervesti į valdžios rankas 
ginklų ir amunicijos pramo
nę, ypač štai del ko. Di
džiausias ginklų fabrikan
tas šalyje yra Fritz Mandi, 
sėbras kunigaikščio Star
hembergo, kurį šiomis die
nomis šušniggas išspyrė iš 
vietos ministerių vice-pir
mininko. Mandl ginklavo 
privatišką Star hembergo 
miliciją ir rėmė ją aukomis.

Starhembergo m i 1 i c ija 
1934 m. paplukdė kraujuo
se socialistus ir komunistus 
žymia dalim todėl, kad jie 
aikštėn iškėlė, kokį šmuge
lį varė Mandlio ginklų kom
panija.

Trys Pakarti Sykiu

Ca-FOLSOM kalėjime, 
lif., geg. 22, tapo pakarti 
Al. Mackay ir J. Kristy, 
kad andai bėgdami iš San 
Quentin kalėjimo pasigro
bė ir primušė jo viršininką. 
Tuo pačiu pradėjimu pa
kartas žmogžudis E. Kim
ball.

Albany, N. Y., gėg. 22.— 
Saugumo parodos ceremo
nijose įlūžo stadiumas, kur 
buvo susėdę 700 vaikų. 
Daugelis jų susižeidė, nors 
ir nepavojingai.

San Luis 
geg. 22. — 
Bartie ir C.

18 Mėty Berniukas Užmušė 
Dėdę, Tetą ir Pusseserę
CARRIZOZO, New Mex

ico. — Teismas nusmerkė 
kai n -nirmo laipsnio žmog
žudį Hollis Martiną, 18 me
tų berniuką kaipo užmušė
ja savo dėdės ir tetos. Keli 
mėnesiai atgal jis buvo tei
siamas ir už nužudymą sa-1 
vo pusseserės. 9 metu mer
gaitės: bet tada džiūrė ne
susitaikė del jo kaičios.

Anglija Bijo Netekti Prap- 
laukimo Viduržemio Jūra

Pietinės Afrikos “apsigy
nimo” ministeris O. Pirow 
geg. 22 d. iš Cape Town’o 
išvyko į Londoną, kur tar
sis su Anglijos valdžia apie 
įrengimą didelės tvirtovės 
ir karo laivyno stoties Cape 
Towne.

Anglijos vyriausybė bi
janti, kad jeigu ištiktų ka
ras tarp Italijos ir Angi- 
ios, tai Italija galėtų už
kirst praplaukimą Anglų 
karo laivams Viduržemio 
jūra bei Suezo kanalu. To
dėl reikią išanksto apdrū- 
tinti kitą Anglijos vandens 
kelią, einantį pro pietų Af
riką.

TRENTON, N. J.—Vai? 
tijos švietimo komisionie 
rius užgyrė Secaucus mies 
telio mokyklų valdybos tari
mą išmest iš pradinės mo
kyklos Almą ir Vivianą He- 
ringaites už tai, kad jos at
sisakė sveikinti Amerikos 
Vėliavą. Jų tėvai priklausė 
Jehovos religijai, kuri už
draudžia duoti pagarbą bet 
kokiam žmogaus padary
tam ženklui.

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

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Anglija Nori Susidę 
rėt su Mussoliniu |
Ethiopų Kaštais ;į

VARDAN BIZNIO ETHIOPIJOJ ANGLŲ VALDŽIA 
Už BAUSMIŲ NUĖMIMĄ NUO ITALIJOS 

--------------------------------------- □

Tricentinė Apdrauda Ligai
NEW YORKE 90,000 

žmonių yra apsidraudę li
goninių fonde, į kurį moka 
po 3 centus per dieną. Su
sirgus, jie tada veltui gydo
mi ligoninėse pusiau-priva- 
tiškuose kambariuose. Ro- 
chesteryj, N. Y., taip apsi
draudę 30,000.

Sustreikavo 5,500 Plie
no Darbininką

PORTSMOUTH, Ohio, 
gegužės 22. — Sustreikavo 
5,500 darbininkų Wheeling 
Plieno korporacijos. Rei
kalauja pridėt 50 nuošimčių 
uždarbio ir pripažint Am
algamated Association uni
ją kaipo vienatinę, kuri tu
ri teisę atstovauti darbinin
kus derybose su kompanija. 
Streikieriai ir jų šeimynos 
masiniai pikietuoja fabri-

MUSSOLINIS PALIEKA 
SENA POPIEŽIAUS AT

STOVĄ ETHIOPIJOJ

ROMA, geg. 22.—Italijos 
valdžia buvo paliepus išsi
nešdint iš Ethiopijos fran- 
cūzU misionierių galvai pre
latui A. Jarousseau. popie
žiaus pasiuntiniui 78 metų 
amžiaus. Tam nasipriešino 
Franci ios 
Mussolinis iau leidžia iam 
pasilikti
Ethiopijos sostinėj. Fašistai 
kaltino, kad kun. Jarous
seau laikės ethiopų pusę 
prieš italus.

valdžia. Todėl

Addis Ababoj.

Atrado Kaltais 5 Poli- 
cistus Kaip Žmogvagius
Su Jų Pagelba Mirtinai 
Užplaktas Bedarbių Vadas

TAMPA, Fla., geg. 23. — 
Prisiekusiųjų teismas pri
pažino kaltais penkis buvu
sius policininkus, kaipo 
žmogvagius ir budelius. Jie 
išvien su pasamdytais kuk- 
luksais pagrobė socialistus 
E. F. Poulnotą ir Dr. Ša
mą Rogersą ir bedarbių vei
kėją Josephą Shoemakerį. 
Me trys vyrai buvo į miš- 
;ą išvežti ir kruvinai nu
plakti. Nuo to Shoemaker 
r mirė.

Už tai Floridoj gali baus
ti iki 10 metų kalėjimo; bet 
teisėjas Dewell dar baus
mės nepaskyrė.

Geneva, N. Y. — Nusišo
vė kolegijos studentas 
Smith Cooke, 24 metų am
žiaus, sūnus episkopalų ku
nigo.

LONDON, geg. 22. — Po
litikos žinovas Augur rašo 
New Yorko Times’ui, kad 
Anglijos valdžia nori grei
tai susiderėt su Mussoliniu, 
tik žiūri, kaip galima būtų 
tatai padaryt be didelės gė
dos Anglijai.

Anglų kapitalas pagei
dauja biznio progų Ethiopi- 
ioi; bet žino, jog kol bus fra- . 
laikomos Tautų Lygos eko
nominės bausmės prieš Ita
liją, tol anglai negaus sau 
progų Ethiopijoj. Todėl 
Anglijos valdžia darysianti 
žingsnių linkui tų bausmių 
atšaukimo.
Jieško Sutarties su Italijos 

Fašizmu
Anglų vyriausybė norėtų 

sutarties su Mussoliniu dė
lei Viduržemio jūros, kad 
ten viskas pasiliktu taip, 
kaip buvo pirm Italijos kaj^ 
ro šu- Ethiopija. Tada Artį-”* * 
lija faktinai viešnatavo toj 
jūroj. Bet Mussolinis reika
laująs, kad Viduržemfo jū
ra būtų tarptautiniai kont
roliuojama. be jokiu pirme
nybių Anglijai. Jis andai 
net buvo paskelbęs, kad ta 
jūra turi būt Italijos valdo
ma.

Anglija yra ištraukus jau 
daugeli savo karo laivų iš 
Viduržemio jūros, idant nu
ramint Italiją. Anglų vv- 
riausybė nori, kad Mussoli
nis atšauktu 50.000 savo 
kariu iš Libijos, kuri ruįę- 
žiuojasi su Anglijos viešpa
taujamu Aigiptu.

Sovietą Lakūnai Par
skrido 6,000 Mylią

22.—Iš 
per 75 
garsus 
Vodo-

MASKVA, geg. 
Franzo Josefo salos 
valandas parskrido 
Sovietinis lakūnas 
pianov su dviem pagalbi
ninkais, padarant 6,000 my
lių oro kelionės, nežiūrint 
nuolatinio lietaus. Tai dar 
pirmu kartu buvo perlėkta 
virš Barents jūros per tą

Vodopianov pareiškė, jog 
Franzo Josefo Žemė nuo 
dabar pilnai priklauso So%> 
vietams. Jis sako, kad tęn 
yra plačių ledinių aikščių, 
kur lėktuvai galėsią sau
giai nusileist.

Nukirsta Galva žmog
žudžiui 12-kos Vaiky
SCHWERIN, Vokietija, 

geg. 23. — Pagal teismo 
nuosprendį, tapo nukirsta / 
galva keliaujančiam seniui / 
laikrodininkui, kuris nužu
dė dvyliką vaikų. Juos jis 
iš pradžių prisiviliodavo 
“gerumu.” < ,
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Kaip Bus su Socialistų Partija?
Kaip jau minėjome, šiuo tarpu Cleve- 

lande eina Amerikos Socialistų Partijos 
konvencija. Abi pusės—kairieji ir deši
nieji—sutinka, jog ji bus istorinė, kadan- 
gL.šiandien Socialistų Partijoj padėtis 
panaši į 1919 metais padėtį.

Dešinieji, vadovaujami Onealo ir 
Waldmano, pareiškė savo dešinę progra
mą ir, atrodo, vargiai begu jie nuo jos 
bent colį trauksis.

Kairieji, vadovaujami Norman Tho- 
maso, Kontarovičiaus ir kt., patiekė sa^ 
vo programa, nors ir nelabai aiškia, ku
rios jie, be abejo, tvirtai laikysis.

Randasi centristų grupė: Milwaukes 
socialistai, su miesto burmistru Hoanu 
priešakyj. Jie bandys vaidinti taikinto
jo vaidmenį.

Abejojame, ar pavyks konvencijai su
sitaikyti. O jeigu ir pavyks, tai, kaip 
dabar atrodo, vidujinės ramybės visvien 
partijoj nebebus. Tai bus tik formalė 
vienybė. Politinė organizacija negali 
pasekmingai gyvuoti, kai joje idėjiniai 
nariai tarp savęs kovoja, kai nėra idė
jinės vienybės.

Dešinieji verčiasi kūliais dar toliau į 
dešinę. Komunistai—jiems didesni prie
šininkai už fašistus ir kapitalistų klasę. 
Jie dirba išvien su Hearstu prieš Sovie- 
hp'Sąjungą. Socialist Call praneša, kad 
žyt^ socialistų (dešiniųjų), dienraštis 
Forward įtalpino Hearsto laikraščių 
skelbimus. Hearsto, kurio spaudą pa
žangieji darbininkai ir intelektualai boi
kotuoja !

^Keleivis” rašo, kad Bridgeporto mie
sto burmistras, dešinysis socialistas, ko
vojąs raudonąją vėliavą ir So. Bostono 
laikraštis abejoja, ar tas žmogus galima 
skaityti socialistu.

Kairiajam socialistų partijos sparne 
stokuoja aiškumo ideologijoj, nėra ryš
kiai pasakyta, kur jie stovi įvairiais di
džiaisiais visuomeniškais klausimais. 
Dažnai Thomas kalba vienaip, o kiti 
kairieji—kitaip. Tas kenkia jų kovai su 
dešiniaisiais.

Mes vilsimės, kad Clevelande dalykai 
išsiaiškins ir didžiuma Socialistų Parti
jos* delegatų pasisakys už kairiųjų pozi
ciją,lt;už bendrą frontą su komunistais 
-rinkimuos, už Farmerių Darbo Partijos 
kūrimą.

deginėjimo budinkų darbas, darbas nai
kinimo telegrafo ir telefonų vielų ir stul
pų. Žalojami geležinkeliai ir kitokį val
stybiniai dalykai.

Tą viską daro ne kaž-koki “priešvals
tybiniai gaivalai,” bet tie patys ūkinin
kai, kurie tik prieš kelis metus manė 
Smetoną esant jų geradėju. Tai vals
tiečių protestas prieš neišpasakytai žiau
rų smetoniškąjį režimą ir tuos, kurie tą 
režimą paturi kaime.

Lietuvos valstiečiai labai suvaržyti. 
Daug jų sukišta į kalėjimus už pereitų 
metų streikuos dalyvavimą. Daug jų 
sušaudyta. Daug jų tebelaukia teismų. 
Jiems išstoti į vieningą demonstratyvį 
protestą sunku: perdaug šnipų-žvalgi- 
ninkų. Todėl dalis jų pasirinko viršpa- 
minėtą kovos su valdžia kelią. Žinoma, 
mes sabotažo ir ardysenos žygių neužgi- 
riame. Mes raginame Lietuvos ūkinin
kus, podraug su miestų darbininkais ma
siniai kovoti už nuvertimą fašistinio re
žimo ir atsteigimą demokratinių laisvių 
ir civilinių teisių. Mes jiems tame pa
dėsime.

“Tėvynei” ir “Vienybei”
Kodėl tie du laikraščiai neišspausdi

no buvusių Lietuvos respublikos prezi
dentų ir ministerių pirmininkų pareiš
kimo Smetonai?

Kodėl tie du laikraščiai neišspausdino 
d-ro Jono Šliupo prakalbos, kurią Sme
tona konfiskavo Kaune?

Istorija su Ark i vys 
kūpu Dubois

".‘Deržimordiskas Įsakymas
. «... Suvalkiečiams

^Lietuvos Žiniose” (už geg. 7 d.) telpa 
sekamas pareiškimas:

VILKAVIŠKIO-ŠAKIŲ APSKR. KOMEN
DANTO ĮSAKYMAS NR. 5.

r,priešvalstybiniai gaivalai nesiliauja nak- 
tigp metu ardyti gyventojų ramumą, nai
kinti jų turtą ir gadinti susisiekimo prie
mones.

" Kad užkirsti kelią šiam žalingam veiki
mui, pasirėmęs Ypatingų Valstybės Apsau
gos Įstatų 9 parag., skelbiu šį įsakymą:
" T Paragrafas. Vilkaviškio ir šakių apsk- 
ęičiuose draudžiu keliauti pėstiems, važiuo- 
tfėrtlš ir t. t. nakties metu nuo 10 vai. vaka
ro iki 3 vai. ryto.
A Nakties metu judėjimą leidžiu tik Vilka
viškio, Kybartų, Virbalio, Pilviškių, šakių ir 
Kud. Naumiesčio miestuose—miesto ribose.

2 Paragrafas. Nakties metu keliauti lei- 
d^įp šiais išimtinais atsitikimais: ištikus 
gaisrui ar potvyniui, vykstant gydytojo, ku
nigo ir panašiuose atsitikimuose.

o Paragrafas. Už nusikaltimus pažymė
tus šio įsakymo 1 parag. kaltininkus bausiu 

,į»iMgine bauda iki 5,000 litų arba kalėjimu 
r fRi *3 mėnesių, arba abiem baudom kartu.

'įsakymas veikia nuo š. m. balandžio mėn.
30 dienos.
įrodei šitoki gyventojų varžymai? 

Kas tie priešvalstybiniai gaivalai? Iš 
visų Lietuvos kampų ateina žinių, jog 
šiuo tarpu valstiečiuose eina didelis pa

Kodėl Jie Tyli?
Tie darbo unijų vadai, kaip Lewis, 

Hillman, Dubinsky ir kiti, kurie pasisa
kė remsią Rooseveltą, tyli tarytum van
dens burnon priėmę, tarytum jie nei ne
matytų, kad jų numylėtas ricierius be
gėdiškai traukiasi prieš ofensyvą Liber
ty Lygos ir republikonų...

Iš naujų taksų bilaus liko tik šipuliai. 
Administracija pasuoja prieš aukso die
vaičius. 30 darbo valandų bilius pa
džiautas kokiam tai kongresiniam už
kampyj, nes taip įsakė ponas , preziden
tas. Augščiausias teismas palaidojo dar 
vieną NRA įstatymą, Guffey įstatymą, 
pavesdamas anglies industriją dvasiai 
šventajai ir visiškai anarchijai. Prieš 
tuos cariškus augščiausio teismo uka- 
zus Rooseveltas nedrįsta nei prasižioti.

Roosevelto administracija paneigia ir 
išsižada kaip tik to visko, už ką ją gyrė 
viršuj suminėti darbo unijų vadai. O 
betgi, jie tyli, jie neprotestuoja, jie ne
stato jokių reikalavimų. Tokia savo tak
tika jie stumia Rooseveltą į dar dešines
nes pozicijas, į tas pozicijas, kur gali iš
nykti skirtumas tarp demokratų ir Lib
erty Lygos fašistuojančių gaivalų.

Mes manom, kad jeigu darbo unijų 
vadai, sykiu su kitais Darbo Partijos ša
lininkais, dalyvautų chicagiškėj konfe
rencijoj; jeigu toj konferencijoj būtų 
pradėtas darbas labai plačia papėde; jei
gu Rooseveltas patirtų, kad darbo mi
nios organizuojasi ne juokais, pamatytu
mėt, kad jis būtų priverstas daug rim
čiau skaitytis su darbo minių reikalavi
mais. O kaip dabar dalykai stovi, tai 
HRlmanas, Lewis, Dubinsky ir jiems pa
našūs tik užliūliuoja Rooseveltą falšyvo 
saugumo jausmuose. Garbinimai ir 
panegyrikai nepataiso politikierius. Jie 
juos visiškai sugadina. Lewis’ui ir vi
siems tiems, kurie remia Rooseveltą, rei
kėtų kuo griežčiausia keisti savo takti
ką, jeigu jie nenori, kad 'laimėjimas tek
tų republikonams.

Franci jos katalikų visuo
menėj kilo didelis skandalas 
iš kurio gali užsidegti svie
tiškos valdžios konfliktas su 
Vatikanu.

Popiežius pavaro iš vietos 
Roueno diecezijos arkivys
kupą Dubois de la Villera- 
bel. Tas bažnyčios kunigaik
štis jau šešiolika metų, 
kaip buvo pakeltas arkivys
kupu. Jisai buvo katalikų 
bažnyčios vadas visoj Nor
mandijoj. Tai už ką gi po
piežius atėmė jam arkivys
kupo titulą?

Dalykas štai kame. Tos 
pačios vyskupijos generalis 
vikaras, prelatas Berlin bu
vo nučiuptas darant viso
kius finansinius šmugelius. 
Bažnytinės teisės reikalau
ja, kad kunigus už jų prasi
kaltimus teistų tik bažnyti
nis teismas, pasiremdamas 
kanoniškomis teisėmis. Bet 
taip atsitiko, kad prelatą 
paėmė nagan valstybės teis
mas ir su tuo pilnai sutiko 
arkivyskupas Dubois.

Taigi, Vatikano ir Fran
ci jos bažnytinės vyriausy
bės akyse arkivyskupas Du
bois pasidarė kaip ir išda
vikas, nes jisai sutinka, kad 
prasikaltusį kunigą teistų 
svietiškas teismas, o ne baž
nytinis teismas. Paprastai 
bažnytiniai teismai moka 
tokius šmugelninkus paslėp
ti.

Prieš arkivyskupą Dubois 
susimobilizavo visos kleri
kalinės spėkos ir popiežius 
įsakė, kad jis tuoj apleistų 
arkivyskupo palocių, nes jis 
pataikauja svietiškai val
džiai ir nenori ginti švento
sios bažnyčios privilegijų.

Ne taip jau svarbu ar ar
kivyskupas Dubois pasiduos 
popiežiui ar nepasiduos. Ra
dikalė spauda jau pakėlė 
klausimą apie katalikų baž
nyčios užsilaikymą apskri
tai. Jei net Franci jo j baž
nytinė vyriausybė išdrįsta 
ignoruoti svietiškus teis
mus, tai ar ne laikas pra
dėti su ja kalbėti panašiai, 
kaip dabar kalbama Ispani- 
joj?

Socialistų dienraštis “Po- 
pulaire” sako, kad jei Vati
kanas kišasi į Francijos vi
daus reikalus, tai Francija 
privalo pasakyti Vatikanui, 
kad ji turi tik vienos rūšies

įstatymus ir tie įstatymai 
turi būti taikomi visiems be 
skirtumo. Kunigams negali 
būti daroma jokių išimčių. 
“Jeigu Francijos piliečiai, 
ar franeuzai kunigai atlieka 
nusikalstamą darbą, tai 
jiems yra tik vienas teis
mas, civilis teismas”.

Šis “Populaire” straipsnis 
sukėlė daug kalbų. Mat, šis 
laikraštis dabar yra lyg ir 
neoficialis valdžios organas, 
nes Socialistų Partijos va
das Leonas Blum tuojaus 
būsiąs Francijos premjeru. 
Jei kunigai nenusiramins, 
tai Francijoj gali iškilti 
smarkus sąjūdis prieš kleri
kalus ir tai tuo labiau, kad 
kuniginiai elementai visur

remia pačius aršiuosius re
akcininkus. Dalis jų eina 
su monarchistais, kita dalis 
su fašistiniu ugniniu kry
žium.

Kaip praneša iš Pary
žiaus, tai ten jau plačiai 
kalbama, kad iš konflikto 
Roueno vyskupijoj gali iš
sivystyti kova, kuri prives 
prie to, kad tarpe Franci
jos valdžios ir Vatikano ga
li nutrūkti diplomatiški ry
šiai.

Reakcinė popiežiaus poli
tika ir nepasibaigianti Va
tikano orakulų burnojimai 
prieš tuos, kurie nenusilen
kia jų autoritetui, verste 
verčia visus pažangiuosius 
elementus stoti griežton ko
von prieš tuos fašizmo tal
kininkus. Popiežiaus smar
kavimas teikia vis daugiau 
argumentų prieš karingąją 
klerikalų politiką.

Dėdele.

Svarbu ALDLD

kus vienybei tarpe ALDLD 
ir LDD narių, turi būt 
kreipta rimtos atydos į 
solidarumą. Likviduojant 
LDD kuopas ir pereinant į 
ALDLD, turi būt dalykai 
imami visapusiai. Atmin
kit, draugai ir draugės, kad 
mes turime būt vienos šei
mynos nariai, draugiški, ir 
rišant abiejų kuopų reikar 
lūs rimtai svarstyti ir juos 
tinkamai išrišti, nepanei
giant vienos ar kitos kuopos 
narių teisių.

Pastarajam ALDLD Cen
tro Komiteto susirinkime d. 
Šolomskas pranešė, kad iki 
šiol jau susivienijo 200 LDD 
narių su ALDLD ir kad ti
kimasi jų daugiau. Tai 
gražus draugų ir draugių 
pasielgimas!

ALDLD Centro Komitete. 
viešpatauja draugiškumas, 
susitarimas, vieningas riši
mas klausimų, liečiančių A-. 
LDLD ir visą darbininkų - 
judėjimą. To mes pagei
daujame ir iš buvusių opo
zicionierių ir pozicionierių 
draugų ir draugių.

A. Matulis,
ALDLD CK Pirm. -

ALDLD 
vienbal- 
eiti tas

Gegužės 17 d. ALDLD 
Centro Komiteto susirinki
me pasikeitė ALDLD vei
kiantis komitetas. Iki šiol 
ėjęs ALDLD Centro Komi
teto pirmininko pareigas 
drg. Senkevičius delei tūlų 
aplinkybių pasitraukė iš 
pirmininko vietos. 
Centro Komitetas 
šiai išrinko mane 
svarbias pareigas.

Draugai ir draugės! Už
imdamas taip atsakomingą 
mūsų organizacijoj vietą, 
pasižadu dirbti organizaci
jos svarbų darbą, kuris yra 
tampriai susirišęs su visu 
darbininkų judėjimu. Ta- 
čiaus nuo savęs prašau, kad 
ir kiekvienas ALDLD narys 
imtų tą atsakomybę ir būtų 
veiklus organizacijos narys.

1. Žiūrėkit, kad savo 
duokles pasimokėtumėt ne
suvėlintai.*

2. Turite pažįstamų ir 
draugų, kurie dar nepri
klauso prie ALDLD; jūsų 
pareiga yra pasirūpint, kad 
ir jie būtų mūsų organiza
cijos nariais.

Atminkite, draugai ir 
draugės, kad niekas kitas 
nesirūpins mūsų organiza
cija, mūsų judėjimu, kaip 
tik mes patys. Turime juo 
rūpintis: plėsti, auginti, kad

jis būtų tvirtas, skaitlingas 
nariais. Tik visi bendrai 
veikdami mes atliksime di
delius darbus.

Kuopų Valdybom
Drg. D. M. Šolomskas, 

Draugijos sekretorius, iš
siuntinėjo laiškus kuopų se
kretoriams, pažymint, kiek 
kuri kuopa turi už šiuos 
metus pasimokė jusiu narių, 
ir kiek už šiuos metus visai 
nemokėjusių kuopų. Kuopų 
valdybos, ypatingai sekreto
riai, turi kreipti rimtos do
mės į tai, kad jūs, draugai 
sekretoriai, būtumėt nuo
širdūs, pasiryžę, veiklūs iš
rinkime narinių duoklių. 
Įsitėmykit, kad šių metų 
knyga jau verčiąma į lietu
vių kalbą ir tuoj bus atiduo
ta spaudon.

Svarbu
Draugai ir draugės! Įvy-

Atgriebus Girdėjimą, 
Labai Myli Trukšmą

Philadelphijos Osteopati- 
jos Ligoninėje per bekrau
ję operaciją, be jokio pjovi
mo, tapo sugrąžintas girdė
jimas Shirley Bardaitei, 
brooklynietei, 13 metų am-, 
žiąus. Per penkerius pasku
tinius metus jinai visiškai 
nieko negirdėjo.

Dabar mergaitei daro di
delio džiaugsmo net tokie, 
rodos, įkyrūs garsai, kaip 
gatvekarių bildėjimas, au
tomobilių triūbijimas ir kt. 
Juo didesnis trukšmas, tuo-- 
labiau jai patinka, o užvis 
labiausia tai ji myli muzi-

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

Tol.: Hutaboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Į Sovietų Sąjungą pasisvečiuoti ir pa
simokinti atvyko stambi Anglijos darbo 
unijų atstovybė, net 32 delegatai. Jų tar
pe yra žymių unijistų.

Tuo pačiu sykiu atvyko ir trys Darbo 
Partijos atstovai parlamente.

Atvykusieji, savo daugumoj, socialistai 
ar jų simpatikąi.

Jei “Laisvę” skaitysi domingai, 
Išmoksi protauti rimtai.
Tu ją pamylėsi širdingai, 
Nes joj savo būklę matai.

Amerikoj atsirado dar viena fašistinė 
organizacija—tai “Sentinels of the Re
public.” .

Tik viena milionierių šeimyna, Pitcairn 
iš Pittsburgo, paaukoja jai su virš 
$100,000.

Tie Sentinels yra dabai artimoj gimi
nystėj su Smitho—du Pont Liberty Ly
ga. Fašizmo hidra dauggalvė.

Šalpos įstaigų tarnautojai New Yorke pikietuoja del 
pašalinimo jų iš darbų, kadangi jie buvo veiklūs 

| unijistai. ;

SAUSOJI NOSY SLOGA

Drauge gydytojau, aš jūsų 
patarimus “Laisvėj” skaitau, 
ir man labai jie patinka, daug 
iš jų pasimokinau. Patarkite 
ir man.

Man kas tai negerai nosyse. 
Man nosį dažnai užgula, ir ne-į 
galiu kvėpuoti. Buvau pas 
daktarus. Vienas sakė, kad 
reikia operacija padaryti. Ki
ti patarė taip gydytis.

Aš žinau, kad man ne ade
noidal ir ne polypai. Esu mo
teris 34 metų. Šiaip esu sveika. 
Daktaras vienas sakė, kad 
man yra atrophic rhinitis. Pa
tarkite ką man. Ačiū.

ATSAKYMAS

Jei Jums ištikro yra 
phic rhinitis, tai, 
kalbant, yra sausoji nosyj slo
ga arba kataras. Galimas 
daiktas. Dažnai kam taip yra. 
Ir tai esti ilgoka, įsisenėjusi, 
chroniška sloga.

Tik vienas daiktas Jūsų lai
ške nelabai gerai supuola su 
tokiuo pripažinimu bei dija- 
gnoze. Jums nosis, sakote, 
labai užpuola, neduoda kvė
puot. Taip esti kitokios rū
šies slogoje — hypertrophic 
rhinitis — peraugimo plėvių 
slogoje. Ir gi labai dažnai 
pasitaiko. Na, žinoma, asme-

atro-
paprastai

niškai nesimačius, tikrinti ne
galima.

Kaip ten nebuvę, bile kor 
kiai nosų slogai bus naudin
ga štai kas. Gaukite Calcium 
lactate, 10 grs., 1OO tablets,—’ 
tai yra pieno kalkės. Imkite 
po 2 tableti po valgio, su van- 

| deniu, keletą mėnesių. Tuo 
patim tarpu imkite ir žuvų 
aliejaus, paprasto arba kiek 
stipresnio: Cod liver oil—10 
D, P. D. & Co., nors po valgo
mąjį šaukštą kas dieną, žuvų 
aliejaus vitaminai padaro no
sų ir visų kvėpavimo organų 
plėveles storesnes, sveikesnes, 
atsparesnes prieš bile bakte
rijas. Thyroid gland, *4 gr., 
P. D., 100 tablets, manau, ir 
gi Jums bus naudon. Po vieną 
prieš valgį. Be to, iodo tinktū
ros būtinai—po lašą kas die
na per trejetą mėnesių. Pas
kiau po lašą kas pora dienų, 
visą gyvenimą, su pienu arba 
vandeniu.

Kai nosys labai užbrinksta, 
leiskite į nosis po kelis lašus 
Ephedrine Inhalant 66.

Būkite dažniau saulėj, kuo 
plikiau, tuo geriau. Eikite kas 
diena gerai pasivaikščioti. 
Maistą vartokite, kiek galima, 
žmonišką, gyvą, neperdaug 
jau civilizuotą, sudarkytą. 
Beje, į nosis tepkite žuvų alie
jum kas diena.
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Pirmai, Geguž. 25, 1936

Ginkluotos Liaudies
Paradas

Baisaus pasaulinio karo 
pavojus nuolatos auga. Im
perialistai neapkenčia So
vietų Sąjungą, naują darbi
ninkų pasaulį, kuris nežino 
krizio, baisaus šių dienų ka
pitalistinės tvarkos vargo ir 
skurdo. Japonijos imperia
listai, Vokietijos ir I^enkijos 
fašistai atvirai kalba ir ren
giasi užpuolimui ant Sovie
tų Sąjungos. Vėleniu lai
ku Japonijos imperialistai 
pradėjo viską daryti, kad į 
tą bloką įtraukus ir Angli
ją

Sovietų šalis nori taikos, 
bet ji taiką gali užtikrinti 
ir atimti imperialistams ka
ro norą ne vien taikos poli
tika, bet ir geru prisirengi
mu atremti bent kokį už
puolimą. Pirmą Gegužės So
vietų Sąjungoje buvo šimtai 
masinių demonstracijų už 
taiką, prieš karą, už tarp
tautinį solidarumą, budavo- 
jimą socialistinės tvarkos. 
“Izvestija’’ 4 d., gegužės 
apie tas demonstracijas ir 
paradus rašė:

“Pirmos Gegužės demon
stracijos Sovietu Sąjungoje 
buvo vaizdai, del kurių pri
valo susirūpinti mūsų prie
šai. Niekados dar, per visą 
laiką Sovietų valdžios gyva
vimo, nebuvo miestų ir kai
mų gatvėse tiek džiaugsmo, 
smagumo, tokio didelio jau
timo gerėjimo mūsų gyve
nimo. tokios galingos vieny
bės, kaip šių metu Geguži
nėje... Buvo ginkluotų jė
gų ir ginkluotos liaudies pa
radai ...

“Sovietu šalies masėms 
vra kas ginti, nes tą jaučia

Ija, nuo mažų iki baisiai di
delių kanuolių, prieš-orlai- 
vinės kanuolės, švyturiai. 
Vėl tankai. Jie dar nepasi
baigė, kaip pro Istorijos 
Muzėjų atskrido greitieji 
lėktuvai, virš jų aukštai ore 
plaukė galingi bombininkai. 
Lėktuvų buvo arti 800, įvai
rių rūšių ir dydžio. Pasku
tinis skrido raudonas grei
tas naikintojas.

Lygiai, kaip 12 valanda 
prasidėjo darbininkų kolum- 
nų maršas. Maskvoje paro
doje dalyvavo apie 2,000,000 
žmonių. Ūpas buvo didžiau
sias. Net Lietuvos Genera- 
lio Armijos Štabo vadas 
pulkininkas Černius, kuris 
čia buvo ir tą visą matė, ant 
rytojaus sakė “Pravdos” 
korespondentui:

“Aš padariau tvirtą išva
dą. kad Raudonoji Armija 
galinga, augštai išlavinta ir 
apginkluota geriausias gin
klais. Ypatingo įspūdžio da
rė tankai, o labiausiai grei
tieji, kurie turės didelio pa
sisekimo karo lauke. Dide
lio domesio sukėlė plaukian
tieji tankai—“amfibijai”.

“Sovietų orlaivininkystė 
labai gerai veikia sako išsi
lavinime ir turi puikią tech
nika. Man teko dalyvauti 
orlaivynu paraduose Fran
ci jo j, Belgijoj ir kitose Eu
ropos šalyse, bet tokio or
ganizuoto masinio lėktuvų 
sutartino veikimo, kaip 
Maskvoje Pirma Gegužės, 
aš niekur nemačiau, čia pir
mu kartu mačiau taip su
tartiną masinį veikimą. 
Sunkūs, d a u g m o turiniai 

Į bombininkai vra greiti, ma-

sienos. Būsime sargyboje, 
būsime pasirengę duoti su
naikinantį smūgį karo pro
vokatoriams”.

Čitoje buvo didelis kari
nis ir žmonių paradas. Vla
divostoke armijos, liaudies 
paradas. Prieplaukoje ka
ro laivai šaudė raketomis, 
čeliabinske parade dalyvavo 
25,000 technikų ir 150,000 
žmonių. Sverdlovske armi
jos, lėktuvų ir 180,000 žmo
nių paradas. Taškente apart 
armijos dalyvavo virš 300,- 
000 žmonių parade.

Tiflise, Baku, Odessa, Ka
zan, Gorki, Saratov, Jaros
lav, Kaubušev, Dnicprope- 
trovsk, Stalino, ir Smolensk 
miestuose kiekviename da
lyvavo nuo 150,000 iki 400,- 
000 žmonių ir buvo karo jė
gų paradai.

Kijevo mieste virš dvi va
landas tęsėsi karo jėgų pa
radas ir po to maršavo 300,- 
000 žmonių. Minske buvo 
didelis karo jėgų ir žmonių 
paradas. Charkove didelis 
karo jėgų ir 400,000 žmonių 
paradas. Bet po Maskvai 
pirmas buvo savo didumu 
Leningrado paradas. Čia 
buvo galingas karo jėgų pa
radas, Novos upėje stovėjo 
karo laivai, gatvėmis mar
šavo 1,500,000 žmonių.

Ypatingos reikšmės

ke rūsčiu balsu prieš karo 
provokatorius, siuntė jiems 
persergėjimą, tuom pat kar
tu rodė ir tai, kaip sėkmin
gai budavojamas socializ
mas Sovietų šalyje, kaip pa
gerėjo gyvenimas. Kokia

milžiniška pasiryžimo dva
sia liaudies, liudija ir tas, 
kad Pirmą Gegužės gelžke- 
liečiai darbininkai prikrovė 
111,274 vagonus, pravesda- 
mi planą ant 131%.

D. M. šolomskas.

IŠ LAIKRAŠČIU
“GELEŽINIS VILKAS”
SKELBIA SMETONOS

REŽIMUI KARĄ

Gelcžinio
Lapelio tū

li epa-

nickuomet Lietuvos 
autoritetas nebuvo 

niekuomet

kiekvienas. Tai ne papias- nevrįnfrįt naikintojai taipgi.
tas. idėjų gynimas, nors ir «Svarbu> kad visa tai, visi 
pačių prakilniausiu, progra- gjnk]ai—orlaiviai ir tankai
tas idėjų gynimas, nors ir

■Dira

Puslapis Trečias

krašte, ypatingai Suvalkij 
aštrėja, ekscesai dažnėja. Vi 
sos valdžios mobilizuotos je- 
gos—šnipai, slaptoji ir viešoji 
policija, pasienių žandarmeri
ja ir iš Kauno į provinciją 
siunčiami agentai su specia
liais ir nepaprastais įgalioji
mais—jokiu būdu nebepajė-*; 
gia neramumų patrempti. Vie- ‘ t 
nintėlis būdas kraštui nura
minti, tai grąžinimas žmonėm 
teisių, atsteigimas demokrati
nės tvarkos, sušaukimas sei
mo. Bet dabartiniai valdovai 
taip apžlibo savo galia, kad 
jie vargiai benorės ją savo no*. - 
ru iš rankų paleisti, juo la*^ ' 
biau, kad dėl savo kailio dre- 
ba.”

du’ besitituluojančio Smetonos 
ir jo švogerio Tūbelio repre
sijų režimas. Kai žmonėms ta
po visai atimtas balsas ir pi
lietybės teisės, kai visos jų or
ganizacijos, dagi grynai eko
nominės ir kultūrinės, tapo 
uždarytos, o visa spauda su
varžyta, Hitlerio pavyzdžiu 
suniveliuota ir paversta val
džioj sėdinčios klikos propa
gandos įrankiu, tai visokiai 
opozicijai beliko sugriūti į rū
sius ir tenai dirbti prieš re
žimą nukreiptą darbą. O ka
dangi krašto žmonės, liaudis, 
yra piktai nusistačiusi prieš 
krašto režimą, tai rūsių darbi
ninkams, kurstytojams, dirva 
yra labai palanki. Neramumai

tą ir istoriją, kad jis savo gar
bę paaukojo savo klikos tiks
lams,” tačiau karo skelbti jam 
da nenorėjo. “Nenorėdama 
imti moralinį atsakomingumą 

>» už galimą kraujo praliejimą,” 
| Laikinoji G. V. Vadovybė bu-j 
vo pasiūliusi Smetonai šiuos 
konkrečius reikalavimus:

“1. Pašalinti Tūbelio vy
riausybę ir sudaryti laikiną 
koalicijos kabinetą.

“2. Atšaukti draugijų, spau
dos įstatymus ir kitokius su
varžymus ir atstatyti konstitu
cines piliečių laisves.

“3. Leisti naujai vyriausybei 
, laisvai pravesti demokratinius 
tautos atstovybės (seimo) rin
kimus, o atstovybei (seimui) 
leisti paruošti naują preziden
to rinkimų įstatymą ir praves
ti jo rinkimus.

“Paleisti iš kalėjimo 
imtinius, nukentėjusius 
Tūbelio vyriausybės.

“Kai ši proklamacija 
paskelbta, tai bus ženklas, 
kad Smetona bus atmetęs šią 
vienintelę garbingą išeitį ir 
nebus paklausęs šio paskutinio 
įspėjimo. Nelaimingas prie- 

'saiklaužys (taip!) bus pasirin
kęs Dievo ir Tautos prakeiki
mą ir panieką ir Nikalojaus 
Il-rojo ar Nerono likimą.”

Todėl Laikinoji “Geležinio 
Vilko” Vadovybė sako:

“Tautiečiai, kūrėjai-savano- 
riai, karininkai, kariai, laisvės 
kovų veteranai, šauliai, tauti
ninkai, jaunalietuviai, krikš- 
čionys-demokratai, ateitinin
kai, pavasarininkai, valstiečiai 
liaudininkai, visas dorasis or
ganizuotas ir neorganizuotas 
Lietuvos jaunime, darbininkai, 
policijos, valstybės saugumo 
ir kitų valstybės įstaigų tar
nautojai ir visi Lietuvos žmo
nės, Geležinis Vilkas pareiš
kia, kad jis išeina tos kovos 
avangardan ir šaukia visą tau
tą kovon.

“Visiems, kas iki šiol veid
mainiavo ir provokavo, bus 
dovanota. Visiems, kas norės 
įrodyti gerą valią ir atitaisyti 
klaidą, duodama dabar pro
ga. Bet vargas tiems, kurie ir 
toliau ne Lietuvai tarnaus, bet 
norės bernauti Smetonai ir jo 
klikai. Juos .visus niekšus 
Geležinis Vilkas be pasigailė
jimo valys nuo kelio.”

(Pasirašo)
“Laikinoji iG. V. Vadovybė.” 
Asmuo, kuris prisiuntė mum 

šią proklamaciją, prideda nuo 
savęs tokį paaiškinimą:

“Tai yra vienas iš daugelio 
slaptų atsišaukimų, kurie šian
dien. gausiai skleidžiami Lie
tuvoje. Tai parodo, prie ko 
privedė kraštą ‘tautos va-

ĮVAIRIOS PASTABOS
• ■ x
iii

— 
pasitikėti atskiroms ypatoms, 
kad jos pačios nepasipinigaus..- 
Kur yra i .........
kiekvienas suaukotas 
pasieks savo tikslą? 
jau puikiai žinoma 
bendrovių istorija.

O į Smetonos atsišaukimą, 
kad tautos aruodas tuščias, 
tai sumanymo iniciatoriai tu- , 
rėjote atsakyti: išlupk, “tau
tos vade”, nors vieno kalėji
mo geležines štangas ir bus 
puiki ligoninė. O jos užlaiky
mui, paleisk nuo vieno apskri
čio apmokamus šnipus ir ag- '■ 
entus, tuos pinigus atiduoda
mas ligoninei.

• Susnikų Jurgis..
Nuo Red. Jūsų, drauge, kiti 

du straipsneliai “Išpažintis” ir 
“Patarimai Katalikam Darbi-,, 
įlinkam” netinka spaudai. Jię.< 
neatsieks savo tikslo ir nepą-v 
dės laimėti katalikus į mūsij 
judėjimą.

užtikrinimas, kad..
----- centra

Miiflį.
visokių

“Keleivis” rašo:
šiomis dienomis “Keleiviui 

buvo prisiųsta iš Kauno hek
tografuotas lapelis, po kuriuo 
pasirašo “Laikinoji 
Vilko Vadovybė.”
rinys tiek įdomus, kad 
minėti jį negalime.

Jis prasideda taip:
“TAUTIEČIAI!
“Dai

vai d žios
žemiau nukritęs, 
valdžia nebuvo labiau tautos 
nekenčiama ir niekinama, 
ir niekuomet tauta nebuvo la
biau terorizuota ir demorali
zuota, kaip dabar. Kaip pla
tus mūsų kraštas, visur apdai
nuojamos ir pasakojamos ‘tau
tos vadų’ suktybes, vagystės 
ir kitokios šlykštybės. Koks 
tik atsitiko istorijoj uzurpato
rių supuvimas su jų klikomis, 
rasputinijadomis, ištvirkavimo 
orgijomis, pataikavimais, pro
vokacine valdymo sistema ir 
kitokiomis niekšybėmis—vis
kas yra kartojama Smetonos 
ir jo švogerių bei pasturlakų 
režimo. Tautos sielą nuodin
gai kartina nerimas, pasibiau- 
rejimas ir neapykanta. Kraš
tas vaitoja ir pyksta. ‘Duokit 
mums Smetoną,—šaukia ūki
ninkai,—mes jį pakarsime ar 
užmušime kaip pasiutusį šu
nį!’ Bet apsistatęs kulkasvai- 
džiais ‘tautos vadas’ Smetona 
su savo švogerių ir pasturla
kų kamarilija negalvoja apie 
pasitraukimą, o galvoja, kaip 
tautą apmulkinus ar nugąs
dinus. Ir nors Smetonos įsa
kymu Sudavijoj ir Dainavoje 
policija sumušė ar užmušė ke- 
liasdešimts ūkininkų ir šimtus 
sukišo į kalėjimą, bet žmonių 
pasipriešinimas nuo to ne tik 
nesumažėjo, bet dar padidė
jo.”

Išdėstę visą eilę dabartinės 
valdžios prasižengimų, lapelio 
autoriai kreipiasi 
Lietuvos jėgas:

“Kary, šauly, 
Kai tavo broliai
Smetonai ir jo kamarilijai už 
kraują krauju, už ašaras aša
romis ir už gėdą gėda, at
mink savo pareigą prieš Die
vą, tautą ir istoriją ir savo 
nukankintus tėvus ir brolius.”

Toliau lapelio autoriai jau 
kviečia visus sukilti ir nuva
lyti Lietuvą “ugnimi ir krau
ju.”

Laikinoji “Geležinio Vilko” 
Vadovybė senai jau buvusi įsi
tikinus, “kad Smetona nejau
čia atsakomingumo prieš tau-

visus
nuo

bus
bausmes užpuolikei Itali- 
idant ji daug nenukentė- 
Kada pamatė Lygos po- 
kad Italija jau baigia už-turi 

kazokų paradai. Dar nese
nai Sovietu valdžia leido 
kazokams organizuoti savo 
Vorošilovo raitelių pulkus, 
o jau visa kazokų teritori
ja jų pilna. Rostove ant 
Dono jau dalyvavo virš 
100,000 Dono kazoku ir 50,- 
000 Kubanio kazoku para
de. Tacine — 5.000 kazokų, 
Tichoreskoj — 20,000 kazo
kų, panašiai ir kituose ka
zokų teritorijos miestuose ir 
miesteliuose. Visur jų dide
lis pasiryžimas ginti Sovie
tų šalį, laimingą naują gy
venimą.

Minsko parade karo sri
ties komandanto pavaduo
tojas drg. Apanisenko pa
reiškė: “Kiekvieną, kas iš
drįs pulti mūsų tėvynę, taip 
mušime, kaip niekas ir nie
kados dar nemušė savo prie
šus,”

Drg. Vorošilovas savo 
kalboie tarpe kitko pareiš
kė: “Mes, kaip ir visada, 
prieš karą, bet mes ir prieš 
tuos, kas panorėtų užpulti 
ant Sovietų žemės. I kiek
vieną bandymą užpulti mes 
neišvengiamai ir būtinai at
sakysime tokios spėkos 
smūgiu, kad vargiai kada 
nors ta užmirš bent kokis 
užpuolikas!”

Šiemet Pirmos Gegužės 
paradai Sovietų Sąjungoje, 
ių dvasia, vadų kalbos, kaip 

suaugę žmones nešė vaikus ir kitais metais, atatiko vi- 
ant savo pečių, keldami juos dujinei ir tarptautinei pa
augėčiau ir šaukdami pa
garba valdžiai. Tai buvo 
austas, entuziazmas.

“Už Raudonosios Armijos

Tautų Lygos diplomatai. 
Mussolinio karjera.
Reikia ligonines.

Per kelis metus Ethiopija 
mokėjo duokles į Tautų Lygą, 
kaipo pilnateisis jo narys. Bet 
šiandien Mussolinis paskelbė, 
kad jos jau nebėra.

O ką nuveikė Tautų Lyga, 
kad apgynus savo narį? Neto
li metai, kaip kapitalistai 
šiaip taip susitarė uždėt leng
vas 
jai, 
tų. 
n ai,
kariauti Ethiopija,' tai petrau- 
kė sesijas iki 11 gegužės. Lai 
liejasi nekaltų žmonių krau
jas, lai dega miestai, naikina
mas turtas, bet ponai diploma
tai neturi laiko dar vienai se
sijai, kad sustabdyti tą kruvi
ną puotą. O kada italai už
ėmė ethiopų sostinę Addis 
Ababa, tai kapitalistų spauda 
prapliupo, kad ethiopai bar
barai, žudo nekaltus europie
čius. Tai matote, kaip sutar
tinai veikia visi plėšikai. O 
dabar jie sakys, kad jau per 
vėlu ką nors daryti.

Nepamirškite, kad gegužės • 
30 d. bus Tautiškos Parapijos,
piknikas. Ten irgi bus 
svečių. ** :

“Svarbu, kad visa tai, visi
mų—nors ir pačių geriau
siu. tai jau gynimas milžin
iškų medžiaginiu atsieki- 
mų... Štai kodėl taip dide
lis mūsų liaudies naši ryši
mas gintis, tokia didelė mei
lė prie armijos, karo laivy
no. orlaivyno, sovietinis pa
triotizmas... Mūsų liaudis 
niekados niekam nesiduos 
naimti nei plikomis, nei gin
kluotomis rankomis.

“Mes sudarėme galindas 
ginkluotas iėgas, užtekti
nas. kad duoti atspirtį bent 
kokiam priešui, bent kokiai 
in kombinacijai. Mūsų gin
kluotos iėgos. tai—ne sveti
mos liaudy, kaip vra kapita
lo šalvse su armiia. bet pa
ti ginkluota liaudis.”
Paradas Raudonoj Maskvoj

Maskvoje ginkluotų jėgų 
paradas prasidėjo 10 valan
da ryto ir tęsėsi Ivgiai iki 
12 valandai. Per Raudoną
ją Aikšte, pro Lem’nn natai- pečiu stovi Sovietų Sajun-

—pagaminti pačioje Sovietų 
Sąjungoje, savo fabrikuose, 
nepriklausant nuo kitų ša
lių.

“Raitarija, artilerija ir 
kitos armiios dalys pramar- 
šavo sugabiai, gražiai, ko 
nevisada galima h ūkti iš 
ginkluotu jėgų. Visa tai 
liudija, kad jeigu Sovietų 
Sąjungai bus reikalas už
duoti priešui smūgi, kad ap
gynus savo šąli, tai bus aš
triausias smūgis.

“Demonstracijoje liaudies 
paradas mane, kaipo kita- 
šalį, labai nustebino savo 
ūpu ir vieningumu. Liaudis 
išreiškė savo džiaugsmą ir 
dėkingumą savo vadams, sa
vo valdžiai. Aš mačiau, kaip

Mussolinio karjera dabar 
dar sustiprės. O tai dėkui dar
bininkų klasės silpnybei kito
se šalyse, kad jie negalėjo 
Mussoliniui pastoti kelią. Et- 
hiopijoj liks netoli milionas 
italų. Tas palengvins Musso
liniui apsidirbti namie su al
kanais darbininkais.

Haverhill, Mass, apię 
draugijos rengia didelį piknį-.; 
ką gegužės 31 dieną sukėlimui . 
finansų pasiuntimui delegatų į 
Am. Liet. Kongresą, kuris . 
įvyks Clevelande. Reikia pa- . 
remt tą pikniką, bet būtų ąe-,. 
rai, kad ir Lawrencio draugi-" 
jos taip pat padarytų.

į ginkluotas

tiesiog sausžemio

•>/ U/i-i

pos paminklą, ant kurio sto
vėjo Sovietų valdžios, Tro- 
munistų Partijos, armijos, 
laivyno, orlaivvno ir Komu
nistu Internacionalo vadai, 
maršavo karinių mokyklų 
studentai, būsiamieji vadai, 
jūreiviai, pėstininkai, tanki
stai, orlaivininkai, parube- 
žių sargai, ginkluoti fabri
kų ir dirbtuvių darbininkai 
ir darbininkės, jaunimo or
ganizacijos ir net pionier
iai.

Po to sekė garsioji raita- 
rija, dainuodama, savo išsi
lavinimu žvilgėdama. Ją se
kė greiti tankai, iškarto ma
ži. paskui vidutiniai, dides
ni, dar didesni, dideli, mil
žinai 
šarvuočiai. Tankų pertrau
ka. Seka machaniz. artileri-

gos liaudis, kuri pasitiki sa
vo vadams, savo valdžiai”.
Paradai Kituose Miestuose

. Paradai įvykos visuose 
miestuose ir net miesteliuo
se. Ypatingai daug karo 
jėgų buvo parodyta Toli
muose Rytuose, prie Man- 
džurijos sienos—Chabarov- 
ske, Vladivostoke, Spaske, 
Blagoveščensl^e, Čitoje ir tt. 
Taipgi ir vakarų pusėję, 
Lenkijos pasienyj.

Chabarovske buvo armi
jos paradas ir 100,000 žmo
nių. Ant valdžios tribūnos, 
prie Sovietų maršalo Bliu- 
cherio buvo milžiniška vė
liava su užrašu: “Japonijos 
imperialistai nesiliauja da
rę karo provokacijas ant 
Tolimų Rytų mūsų tėvynes

Ui

policininke! 
ateis keršyti

dėčiai. Liaudies vėliavos ir 
plakatai šaukė už taiką, šau-

“Laisvėje” geg. 7 d. tilpo 
atsišaukimas į Amerikos lietu
vius, po kuriuo pasirašo dak
tarai Pilka ir Faweiksner. Jie 
šaukia, kad labai reikia Lietu
voje ligoninės pavargėliam. 
Tai neblogas būtų sumany
mas. Bet aš čia statau klau
simą, ar sutilps visi Lietuvos 
pavargėliai vienon ligoninėn, 
kurių yra be galo daug? Tai 
viena pusė medalio, o kita, tai 
sumanytojai turėtų žinoti, kad 
šiuo laiku pas Amerikos lietu
vius skambučių labai mažai 
beliko. Trečia, kaip galima

Drg. P. Milius apleidžia Law1-’ 
rence—važiuoja Lietuvon pa
matyti savo tėvelius, kuriuos'’ 
nematęs per 25 metus. Jis ten ' 
bus apie 3 mėnesius—gal'ir 
daugiau. Draugas Milius pro- 
gresyvis žmogus ir priklauso 
prie Mapel Park Bendrovės* ir i 
Lawrence Korespondentų Biu-i •; 
ro. Linkime draugui nuvažiuo-. . 
ti ir laimingai sugrįžti. -a £ J

s

jau-

Lawrence, Mass

‘■•j

Cleveland© Viešoji Auditorija remontuojama—ruošiama repubhkonų kon
vencijai, įvykstančiai birželio mėnesį.

O
!■>

Pacific Mill dirbtuvės trijų 
naktinių rayon skyrių darbi- 
bininkai atleisti iš darbo. 
Taipgi ir kitų skyrių darbinin
kai bus atleisti, nes bosai sako, 
kad jiems prekių užteks ant 
keliolikos mėnesių.

Ateina rinkimai. Demokra
tų ir republikonų partijos nuo- 

I dija darbininkus savo visais 
prižadais. Dirbtuvių darbinin
kai, smulkūs biznieriai ir visi 
farmeriai, nepasiduokite tiem 
apgavikam — balsuokite už 
Farmerių-Darbo Partiją' atei
nančiuose rinkimuose. Tai 
darbininkų liaudies frontas 
Suvienytose Valstijose atspyri- 
mui kapitalizmo ir fašizmo.

“

Birželio 3 dieną rengiamas 
didelis susirinkimas gelbėji
mui nekaltų Scottsboro 
nuolių, kuriuos Alabamos vai
džia- nori nužudyti. Tėmykite 
L. K. Biuro žiniose, kokioj 
tainėj įvyks ir kas kalbės. “/K

—
“Laisvės” pikniko tikietai 

gerai platinasi. Gerai darbuo
jasi šie draugai—P. Karpavi
čius, V. Mazutavičius, Ch. Žą- 
vis, M. čulada, A. Kavaliaus
kas, Ig. Čulada, V. Kralikaus- 
kas, A. Taraška, B. čulada, S. 
Penkauskas ir R. Čulada. 
Draugai, greitai baigkit pla
tinti tikietus.

L. K. Biur

9 II
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LDS kuopa ir Liaudies Cho
ras rengia puikią vakarienę ir 
šokius birželio 6 d. Tai bus 
puikiausias pas ilinksminimas 
Lawrence, Mass.

■Ė
FRANCIJA NESUTINKA 
IŠTRAUKT SAVO KA- 

RIUS Iš ETHIOPIJOS 
PARYŽIUS, geg. 21. — 

Franci jos vyriausybė atme
tė Italijos reikalavimą iš
traukt 150 Francijos kolo- 
ninių kareivių iš Direda- 
wos, Ethiopijoj. Jie bu’ 
atsiųsti neva saugot dirbtu
ves, tarnaujančias Jibuti- 
Addis Ababa gelžkeliui. To 
gelžkelio kontroliuojantieji 
savininkai yra . 
kapitalistai.

4

m

5

I



I
Puslapis Ketvirtas i LAISVE Pirmačl, Gegužės 25, 1936

PORTLAND, OREGON 
.- - - - .

Visko Po Biskį

Portland e ir visoj Oregon 
c.7yąj8tljoj darbininkai pradeda 

**\*V^8 daugiau ir daugiau bruz
dėti ir griebtis prie organiza
cijų. Gegužės 11 dieną, 1936 

K suvirs 600 medžio išdirbys- 
tes darbininkai (“logeriai”) 

"išėjo į streiką Oregono. Kaip 
ižinoma, pernai tuo pačiu lai- 

jie streikavo už algų pakė- 
Jifrią ir unijos pripažinimą, o 
Tšihis metais jie reikalauja dau- 
7.giįau mokesčio iš kompanijos ir 
Ydikalauja, kad kompanijos 

.TXuJdjos būtu panaikintos ir kad 
.yi^i medžio išdirbystės darbi- 
‘Tiįnkai būtų unijistai. Ligi šio 
laiko tapo uždarytos 25-kios 
"foging” kempės ir greitu lai
ku dar daugiau bus uždaryta. 
Kapitalistų laikraščiai šaukia 
gvoltu, būk jau 6,000 logerių 
streikuoja.
'; Tą pačią dieną Portlande 
automobilių mechanikai išėjo 
j- streiką, reikalaudami algų 
•pakėlimo ir unijos pripažini
mo. Portlando mieste yra apie 
28 automobilių taisymo šape- 
lės, kuriose dirba apie 400 su- 

, , Virs darbininkų. 240 tų me
chanikų išėjo į streiką. Tai 
matome, kad šis darbininkų 
judėjimas duoda kapitalis
tams galvos skaudėjimo. Jei- 
gu darbininkai visuose strei
kuose turėtų vienybę y- nesi
duotų unijų vadams par
duoti, tai aš manau, kad dar
bininkai visuomet laimėtume. 

‘iBėda tame, kad dar šios šalies 
darbininkai pertoli atsilikę 
nuo darbininkiško judėjimo.

ir fašizmą. Jis pažymėjo, kad 
jeigu Francijoj darbininkai 
nebūtų veikę suvienytu fron
tu prieš fašizmą, tai šiandien 
būtų viešpatavęs fašizmas ant 
Francijos darbininkų sprando.

Po draugo Pūkio prakalbė- 
lės duota keletas pasveikinimų 
nuo keletos kuopelių, nes nuo 
kaikurių kuopų nedalyvavo 
delegatai. Visų pirmiausia 
draugas W. Murphy pridavė 
pasveikinimą nuo LDS 106 
kuopos. Nuo ALDLD 223 kuo
pos, iš Oregon City—L. Ye- 
zelskienė. Nuo ALDLD 4 kuo
pos pasveikino d. J. Stupur. 
Po visų pasveikinimų skaityta 
trys rezoliucijos. Pirma rezo
liucija užgyrė Am. Lietuvių 
Kongresą, kuris įvyks šią va
sarą Clevelande. Antra rezo
liucija reikalavo atsteigimo 
demokratiškos santvarkos Lie
tuvoj. Trečia—prieš karą ir 
fašizmą. Visos, rezoliucijos 
vienbalsiai priimtos ir bus pa
siųstos Į tam tikras vietas. Po 
mitingo buvo šokiai.

Draugai, nesustokime — va
rykime darbą pirmyn.

Žemaičio Sūnus.

Haverhill, Mass.
Haverhillio Lietuvių Organiza
cijų Atstovų Bendro Komiteto 

Konferencija

Šią konferenciją sušaukė 
viešam susirinkime, kuris įvy
ko 26 d. bal., išrinktas laikinas 
komitetas, susidedantis iš pen
kių atstovų, būtent, F. Verbic
kas, S. Benkus, O. Pečiukonie- 
nė, S. Uždavinys ir S. Dzinge- 
levičius.

Konferenciją atidarė S. Už-

500 Haverhillio lietuvių.
Po registracijos seka valdy

bos rinkimas.
Pirm. J. Valatka.
Rast. S. Benkus.
Ižd. F. Verbickas.
Spaudos komisija iš šių 

draugų :
A. P. Dambrauskas, P. Pe- 

čiukonis ir F. Verbickas.
Parengimų Komisija:

F. Saulėnas, B. Gumauskas, 
V. Kansevičius ir J. Kaspera
vičius.

Komisija pereiti biznierius 
del aukų :

.P; Pečiukonis ir B. Gumau
skas.

Po komisijų rinkimų, tapo 
pakeltas klausimas kaslink 
rinkimo delegatų į kongresą. 
Po plataus apkalbėjimo, ati
dėta sekančiam susirinkimui.

Ant vietos nutarta surengti 
didelį pikniką 31 d. gegužės 
Kliubo Parke, Brookside Ave., 
Bradford. Taip pat nutarta ši
tą parengimą garsinti per ra
dio ir spaudą, užkviečiant Ha
verhill ir apielinkės lietuvius 
prie šito svarbaus darbo.

Draugai darbininkai, kvie
čiame visus skaitlingai daly
vauti šiame parengime, nes 
yra rengiamas svarbiam sie
kiui. Nes kuo daugiau’ sukel- 
sim finansų, tuo daugiau pa
siųsim delegatų į Lietuvių 
Kongresą.

šiame piknike kalbės drau
gas S. Michelsonas, “Keleivio” 
red., iš So. Bostono, iš kurio 
gausim dauginus informacijų 
kaslink Lietuvių Kongreso.

Sekantis atstovų susirinki
mas įvyks 28 d. gegužės, 7 va
landą vakare, Kliubo svetai-

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

ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

B

Tą naujo mokslo patarnavimą

Modern Beauty

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

galite gauti

Parlor
354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASI UK AITIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-0570

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

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

Puik’«i įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

e

Pirmosios Gegužės 
Demonstracija

; Kiek man teko būti Portlan- 
■•M^nesu apleidęs nė vienos 

darbininkų šventės, Pirmosios 
Gegužės, demonstracijos, šiais 
metais demonstracija pasirodė 
visai ''neskaitlinga. Buvo gerų 
kalbėtojų, bet nesuprantu ka- 

\me dalykas, kad tiek mažai 
publikos dalyvavo. Vistiek vei- 

;kįmas eina pirmyn visuose 
.kampuose ir čia Lyga prieš 
Karą ir Fašizmą stipriai veikia 
už darbininkų reikalus.

Lietuviškas Veikimas

• nėję.
Haverhillio pažangioji vi

suomenė užgiria šaukiamą 
Lietuvių Kongresą, taip pat 
pasįžadam remti morališkai ir 
finansiškai Lietuvos liaudį,

davinys, 15 gegužės, kaipo 
laikino komiteto pirmininkas, 
Gedemino Kliubo svetainėje, 
324 River St., 8 vai. vakare.

Draugas Uždavinys atidary
damas konferenciją paaiški
no jos tikslą ir nušvietė reika-į idant jai atsteigti demokratiš- 
lingumą šaukiamo
Lietuvių Kongreso, kuris atsi- spaudos ir susirinkimų laisvę, 
bus Cleveland, Ohio, birželio 4aiP pat, idant ji nusikratytų 
20 ir 21 d.d.

Sekė laikino komiteto rašti
ninkės O. Pečiukonienės skai
tymas nutarimų iš komiteto 
susirinkimo, kuris atsibuvo 1 
d. gegužės. Tarimai priimti 
vienbalsiai. Vėliaus 
raštininkė perskaitė

Vie I eiK.a- i luciAib jai uVIg ui uu
Amerikos I kas teises, kaip tai, žodžio,

fašistinį jungą.
Spaudos komisija:

P. Pečiukonis,
A. P. Dambrauskas, 
F. Verbickas.

(

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

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

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

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

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

Prašome įsitemyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

. Tel. Evergreen 8-8520

M 
&

M

••• * Gegužės 3 dieną, 2 vai. po 
pfet buvo surengtas visuotinas 
lietuvių masinis mitingas Ore
gon City, Oregon. Publikos at- 

. sitymkė nedaugiausia, ale mes 
’Vistiek savo darbą atlikome, 
g Prie šio susirinkimo prisidėjo 
.LDS 106 kp., Oregon City, 

i- Portlando ALDLD kuopos ir 
dvi ALS kuopos iš Oregon Ci- 

m------ masiniame susirinki-
Lme buvo svarstyta apie Lietu- 

padėtį ir apie karą ir fa- 
.šifcmą. augas M. Pūkis iš 
Los Angeles, Cal. pasakė 
trumpą ir aiškią prakalbą, ku
rioj nurodė, kad vLL.._ 

•kia bendrai veikti nrieš kara
visiems rei

kia bendrai veikti prieš karą

-Cambridge, Mass
šiomis dienomis apsivedė 

dtątigė M. Stashutė, gerai ži- 
nfflna visiems progresyviams 
vŲ*tos ir apielinkės lietuviams, 
si! amerikonu draugu R. Kel- 

Abu yra geri veikėjai 
ų judėjime, šliūbą ėmė ei
be jokių ceremonijų. Jau- 
džiams linkėtina gražaus 
imingo pasisekimo jų gy- 

Patartina ir apsive- 
darbuotis, kaip ikidūkiems 

šiolei.
Pažįstamas.

A.L.D.L.D. 8 kuopos susirin
ksiąs įvyks seredoj, 27 gogu-BV1CUUJ, 4. I gVgU' 

žės, 7:30 vai. vakare, Kliubo 
Svetainėje, 163 Harvard St. 
Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti. Taipgi ir naujų yra 
pageidautina prisirašyti, nes 
bus svarbių dalykų del apkal

simo. Malonėkite dalyvauti

laikina 
dieno- 

tvarkį, kuris tapo priimtas 
vienbalsiai.

Sekė Dienotvarkis:

1. Registracija delegatų.
2. Rinkimas pastovios val

dybos.
3. Rinkimas komisijų, kaip 

tai spaudos, sukėlimo finansų 
ir Transportacijos.

4. Apkalbėjimas siuntimo 
delegato į kongresą.

5. Platus apkalbėjimas, 
kaip bus galima sukelti finan
sų del pasiuntimo delegatų į 
kongresą.

Po tam sekė registracija 
delegatų.

Gedemino Kliubo:

P. Pečiukonis.
S. Benkus, 
J. Valatka.

Panelės Švenčiausios Neper- 
stojančioš Pagelbos Pašalpinč 

Draugija:

iZ. Kazlauskienė, M. Užda- 
vinienė, M. Maksvyticnė.

A.L.D.L.D. 85 Kp.:

J. Kasperevičius, O. Pečiu- 
konienė.

S.L.A. 102 Kp.:

F. Verbickas, A. Majaus-
kas.

Laisvės Choro:
Jaciunskienė, S. Paplau-M.

skienė, V. Kansevičius.
L.D.S. 136 Kp.:

A. P. Dambrauskas, A. Več- 
kys ir B. Gumauskas.
Švento Kazimiero Kareivių

Draugija

F. Saulėnas, S. Dzingelevi- 
čius.

Narys. 1 šie delegatai atstovauja virš

JUOZAS GEGZNA.S 
PUIKI RESTAURACIJA 

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užčjimas Grupėms

412 W. Susquehanna Av.
Philadelphia, Pa.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo RepreseKtatoriiis

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

automobilių.
šaukite jį šiandien parodyti.

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

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

BRIDGEWATER DARBININKŲ KO OPERATYVE DRAUGOVE

mu Over Globe Shoes

Lietuvių Čeverykų Išdirbys- 
tė, Kuri Pagarsėjo Gamini-

Ji Atsiekė Augštą Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite 
Vaizbaženklį

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

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

jų gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaiigimų 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 sveikatą.

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX

Nuo $5.00 iki $6.00

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

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass
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daryti reikia gydytoj

MOKSLAS IR TECHNIKA
Žiurke Kaipo Žmogaus Tarnaitė

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS

Foxcroft 9-6901

Lietuviškas Kabaretascie
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

MEDUS
ĮVAIRUMAI lietuvišką kabaretą, kurMEDAUS

šio Kabareto Vardas Yra

MEDAUS
PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus

ANTANUK. RAILOS

ne

Žalčiai Kaip Žaidimo 
Gyvuliukai Namie

Beveik visas moksliškas

332 Broadway 
So. Boston, Mass.

SOUTH BOSTON, MASS

Laisve” gavo didelį vežimą

Morfiną, gyvatiniai

30 d. gegužes

Bitės Daugiau Naudos Padaro 
Sode Negu Avilyj

Dideli bargenai—parsiduoda pigiai

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

Milžiniška dauguma J 
čių veislių nėra nuodinj 
Senovės lietuviai irgi j 
laikydavo savo namuose

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

Panašumai Tarp žmogaus 
ir žiurkės

Telefonubkite South Boston 9423, arba kreipkitės pas

Tuojaus šaukite: Reg. 1501.
Darbavietės telefonas: Market 4728

Viena bitininkų kompani
ja Ransomvillėj sodinin
kams parsamdo iki 1,000 
avilių bičių per metus. Vi
dutiniai yra mokama $3 iki 
$5 metinės randos už avilį. 
Taigi bitės duodą daugiau 
pelno kaip vaismedžių sėk
lų išnešioto jos negu kaip 
medaus gamintojos. Jos, ži
noma, labai naudingos ir 
žolynams vaisinti.

lykus jis įmaišė dirbtinai 
priruošto mangano.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

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

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

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.

Naudokitės tik
šių metų, parsiduos NATURAL-LAX 
-HERB TEA 3 pakeliai už $1.25, o 
su pradžia birželio šių metų, vėl bus 
bus tiesiog 50c. už pakelį, nežiūrint 
kiek pakelių pirksite. Tuojaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

Rašykite:
John W. Thomson,

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

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER 
Stiprus ir priimnus gert alus.

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

kite iš savo žmogaus.

Buffalo apygardoj, New 
Yorko valstijoj, daugelis so
dininkų samdo avilius bi
čių, kad laike vaismedžių 
žydėjimo jos išnešiotų žiedų 
sėklas ir taip juos , apvai
sintų. Tuo būdu net dešim
teriopai pakelia sodų vaisin-

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

Ant East 7th Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garinė šiluma, maudy
nės, ąžuoliniai fliorai, visi dideli 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiari, 
baltos sinkos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 

Lengvos išlygos, 
parduodamas restaurantas 
Bostone. Biznis išdirbtas

Vasaros metu daugelis 
žmonių apserga vadinama 
“šienlige”—vieni nuo vienų 
augalų sėklų, kiti nuo kitų. 
Dabar yra pagaminta čiepai 
iš įvairių rūšių augalų vai- 
siasėklių. Sakoma, kad no
rint išvengti šienligės rei
kėtų kiekvieną mėnesį per 
metus po sykį tokiais 
pais skiepytis. Tiksliai tą

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius

Šokiai ir 
Muzika 

Subatom

Palaidos žiurkės papras
tai yra žiaurios ir per mę- 
tus jos sunaikina apie 5 bi- 
lionų dolerių vertės žmonių 
darbo pasaulyj. Bet man
dagiai jas auginant klėt- 
koj, kur jos nejaučia bai
mės, tai žiurkės yra sma
gūs ir meilūs gyvuliukai. 
Jos linkusios ten žaisti, 
kaip vaikai. Patinka joms 
glostymas ir bovijimasis su 
jomis. Jos labai myli muzi
ką, kuriai išreiškia pritari
mą, kalendamos savo dan
tukais.

Taip auklėjimas ir aplin
kybės perdirba net žiurkių 
būdą iš laukinio į “civili
zuotą.”

Restauracija, '' 
Degtinės, Vynai 

ir Alus

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

Telefonas: EVergreen 7-1661

Žiurkės, kaipo buboniš- 
ko maro išnešiotojos, yra 
daugiau numarinusios žmo
nių negu visi karai per 2,- 
300 metų; bet paskutiniais 
laikais, kaipo bandymų gy
vuliukai, jos yra priverstos 
bent kiek atsiteisti žmoni
jos sveikatai ir gyvybei.
žiurkės Amžius ir Nepap

rastas Veislinguitias
Žiurkė būna nėščia 22 iki 

23 dienų. Žiurkučiai gema 
akli ir pliki ir visai silpnu
čiai. Bet po 10 dienų jau 
vikriai bėgioja. 25 dienų 
amžiaus žiurkutis jau pil
nai išsivystęs ir nepriklau
somas nuo motinos.

Baltoji žiurkė gyvena

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

Ne tada laikas valgyti medų 
kada jau apsergate šalčiu 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

k “LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N, Y

žmogaus žinojimas apie 
maisto dalykus yra parem
tas bandymais ant žiurkių. 
Pavyzdžiui, Johns Elopkins 
Universiteto profesorius E. 
V. McCollum norėjo patirti, 
kaip atsilieptų žmogui, jei
gu jo valgyje nebūtų man
gano. Manganas daugiausia 
randasi grūdiniuose val
giuose, mėlynėse, riešutuo
se ir mėsoje. Prof. McCol
lum, todėl, paskirstė žiur- 
kučius į grupes. Vienai 
grupei davė gyvybę palai
kančio maisto, bet be man
gano; kitą grupę jis mai
tino produktais, natūraliai 
turinčiais savyj mangano; 
trečiai grupei jis šėrė mais
to dalykus, savaimi neturin
čius mangano, bet į tuos da- i Yorke, minint vienų metų 

sukaktį nuo Suaugusių 
Švietimo Sąjungos įsikūri
mo. Savo tvirtinimus jis pa
rėmė bandymais, padary
tais iš 150 mokslo dalykų, 
kurie yra dėstomi WPA 
klasėse. Jis sakė, kad tai 
yra “nelaimingas šmeižtas” 
prieš suaugusius žmones 
tas senas įsivaizdavimas, 
būk einant tolyn į metus 
mažėja žmogaus protas.

Mes patys būsime nebent 
tiek patyrę, jog tikrai seni 
žmonės nusiskundžia, kad 
jų atmintis nusilpnėjus. 
Klausimas, tačiaus, dar ne
išspręstas, ar jinai savaimi 
sumenkėja ar žmogus, taip 
ilgai gyvendamas, perdaug 
būna “užliodavęs” savo gal
vą visokiais atsiminimais 
ir įspūdžiais.

Keletas metų atgal už
baigti bandymai Columbijos 
Universiteto kito profeso
riaus, Thorndike’o darė iš- 

šiek

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai {taisytą Vietą Priėmimui Svečią 

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

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

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

ją vaistą, nuodus bei čiepus, 
pirmiausia tatai išbando 
ant žiurkių.

Vidutinė baltoji žiurkė 
sveria apie pusę svaro, reiš
kia, trišimtinę dalį vyro 
sveriančio 150 svarų. To
dėl, jeigu kokį daugį vaisto 
bei čiepų žiurkė sveikai pa
kelia, tai tokiam žmogui ga
lima duoti 300 sykių dau
giau tų vaistų bei čiepų be 
pavojaus jo gyvybei ar 
sveikatai. Panašiai saikuo
jama ir nuodų veikimas į 
žiurkę ir žmogų.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

$4,650
Pigiai 
South 
per 30 metų. Labai gražiai įreng
tas, gražus forničius, kampinis 
Stonis. Dabar daro gerą biznį ir 
yra proga žymiai pagerinti. Par
duodamas už $1,200. Delei plates
nių informacijų kreipkitės pas A. 
J. Kupstį, 332 W. Broadway,

Norėdami pasilinksminti, eikite į 
sueina inteligentiškiausia publika.

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną

išbandyti ant žiurkių, idant 
patirt jų veikimą žmogaus 
kūne.
Žiurkes Yra Malonūs Gy
vuliukai, Jeigu Mandagiai 

Išauklėtos

Žmogui einant senyn, jo 
protas abelnai nesilpnėja. 
Jeigu seni ne taip greit kar
tais išmoksta naujų daly
kų, kaip jauni bei viduram
žiai žmonės, tai pamatiniai 
ne todėl, kad būtų sumažė
ję protiniai jų gabumai. 
Tam yra iš esmės kita prie
žastis, būtent, jų atprati- 
mas nuo mokinimosi, įvai
rūs papročiai ir rūpesčiai 
apie gyvenimo reikalus.

Šitokią nuomonę išreiš
kė Columbijos Universiteto 
Mokytojų Kolegijos profe
sorius Irving Lorge gegu
žės 19 d., kalbėdamas New

Baltoji norvegiška žiurkė 
tokiems tyrimams kur kas 
geriau atsako, negu šunės, 
beždžionės bei kralikai, kaip 
kad yra išbandyta Pennsyl- 
vanijos Universiteto Anato
mijos ir Biologijos Wistar 
Institute. Jame išauginta 
jau 96 kartos tokių žiurkių. 
Moksliniams tyrinėjimams 
jos pardavinėjamos po $45 
už šimtą. Ir ant žiurkių 
yra padaryta daugjąu ban
dymų negu ant visų kitų 
gyvių.
Nuovargio, Lyties ir Vita

minų Išbandymai
Žiurkės yra priverčiamos 

bėgti aplink besisukančioj 
klėtkoj ir žiūrima, kaip 
nuovargis paveikia į jų ly
tiškus patraukimus bei pa
jėgumus. Joms yra įskiepi
jama raupai, sifilis, džiova, 
plaučių įdegimas ir tėmija- 
ma, kaip tos ligos pas jas’grupėse užaugo ir subren 
išsivysto.

Žiurkės paskirstomos į 
grupes mitybos tyrinėji
mams. Taip antai, vienai 
grupei duoda įvalias visų 
vitaminų, antrai tik trupu
tį vitaminų, o trečiai visai 
neduoda vitaminų, ir tėmi- 
ja, kaip tatai atsilieps į. jų 
sveikatą. Bandymą užbai
gus yra išmieruojama jų 
kauliukai ir pasveriama net 
menkiausi jų kūno organai.

Kitos žiurkės yra iki pa
šėlimo įpykinamos; paskui 
ima jų kraujo ir lygina su 
krauju ramių žiurkių.

Pasitarnavimais Mokslui 
Jos Atsiteisia už Savo 

Padarytą žalą

do. Jos visos lygiai atrodė 
ir lygiai svėrė. Bet pas pa
naites, kurios negavo man
gano, nebuvo pieno jų kū
dikiams žindyti. Be manga
no maitinti patinukai iki 
100 dienų amžiaus atrodė 
sveiki, bet tolau pradėjo 
gosti jų veisliniai inkstu- 
kai, ir pagaliaus jie visiškai 
prarado vaisingumą. Kada, 
tačiaus, buvo pridėta man
gano prie jų maisto, tai pa
tinukai vėl atgriebė savo 
lytiškus patraukimus ir 
veislingumą.

Tų atradimų teisingumas 
paskui buvo patvirtintas 
bandymais ant abiejų ly
čių žmonių.

čiepai, Nuodai, Vaistai 
Išbandoma ant žiurkių

čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

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

Lietuvių Anglią Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Kada atranda kokį nau- tiek mažėja gabumai 
mokt naujų dalykų, bet tas 
mažėjimas yra toks nežy
mus, jog bile amžiaus žmo
gus gali išmokti daug ko 
naujo.

Birža parduoda vis dau
giau žalčių kaip namuose 
laikomų gyvių. Sako, ypač 
vaikai mėgsta su jais žaisti.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

* Keystone—Main 9669 
Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

PARAMOUNT CABARET
Grand Street Brooklyn, N,

žiurkė yra labai niekina
mas gyvūnėlis, bet dauge
liu atžvilgių jinai turi pa
našumas į žmogų. Vienas 
panašumų, tai kad žiurkė 
yra “viska-ėdė”. Kaip žmo
gus valgo grūdų maistą, 
daržoves, mėsą, pieną, žu
vį, riešutus, taip ir žiurkė. 
Tai yra du tikrai viska-ėd- 
žiai gyvūnai.

Tos pačios ligos kimba 
žiurkei, kaip ir žmogui. 
Abudu gyvena įvairiame 
klimate nuo karščiausio iki 
šalčiausio.

Tyrinėjimų Gyvuliukas
Jau 25 met. atgal moks

lininkai biologai, todėl, pri
pažino, kad žiurkė geriau
siai tinka bandymams įvai
rių valgių, operacijų ir vai
stų, kurie yra paskui taiko
mi žmonėms.

rių žiurkių gali prisiveisti 
jų 15,000,000 per penke
rius metus.

Dėka greito jų veisimosi 
ir brendimo, ant žiurkių 
galima padaryti begaliai 
daugiau mokslinių nutėmi- 
jimų negu ant žmogaus.

Tris žmonių gentkartes 
tėmyti reikėtų bent apie 
100 metų. Tą patį ant žiur
kių nutėmyti galima per 
18 mėnesių.

Paprastai žmonės įsivaiz
duoja, kad jeigu artimi gi
minės eitų į poras ir veistų 
šeimynas, tai jų vaikai bū
tų nesveiki bei išgamos. 
Patyrimai su žiurkėmis ro
do ką kitą. Parinktina svei
ka pora žiurkės sūnaus su 
dukteria veda stipresnius 
vaikus, negu pora silpnes
nių negimimų arba tolimų 
giminių.

Maistas ir Bevaikystė



Pirmad., Geguž. 25, 1936

Earl Browder.

Kokia Komunistų
Partijos Pozicija?

C' (Tąsa)
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Klausimas: Ar yra pa
mato manyti, kad socialistai 
priims komunistus į savo 
sąrašą šiuose rinkimuose ?

Atsakymas: Mes nesiūly
sime, kad socialistai priimtų 
komunistus į savo sąrašą. 
Mes siūlysime jiems, kad 
būtų sudarytas bendras są
rašas.

KL: Ar yra pamato ma
nyti, kad jie priims šitą ko
munistų pasiūlymą?

At: Vienintelis pamatas 
tokiam manymui yra tame, 
kad toks bendras sąrašas 
prezidento rinkimuose eitų 
jų tikslų naudai; išstatymas 
bendro fronto išeitų naudai 
Socialistų Partijos ir Ko
munistų Partijos. Tokio 
bendro fronto reikalauja 
darbininkų klasės interesai. 
Ir jeigu jie, socialistai, su
pras tuos interesus, jie tu
rės prieiti prie tokios išva
dos.

Kl.: Ar jūs tiesiog siųsi
te į Socialistų Partijos kon
venciją delegaciją, ar pir
miausia kreipsitės laišku?

AL: Mes turėsime Cleve- 
lande savo įgaliotinius, su 
kuriais socialistai galės tar
tis, jeigu jie norės. Mes ne- 
sišiūlysime konvencijai, ne
bent būtų numatyta, kad 
mūsų delegacija bus įsileis
ta.

;;KL: Ar jūs patys ten bū- 
»ite?

..A'jL: Aš būsiu Clevelande. 
Aš gelbėsiu masiniam susi
rinkime, kuris įvyks Engi
neers’ Auditorium svetai
nėj, pirmadienį, geg. 25 d. 
Ta prakalba bus išnešiota 
per radio stotį.

•;K1.: Ką jūs turite pasa
kyti del Augščiausio Teis
mo nuosprendžio, panaiki
nančio Guffey bilių?

•AL: Šis Augščiausio Teis
mo nuosprendis aiškiai se
ką panašius pirmesnius jo 
nuosprendžius, kaip pav., 
reikale N.R.A.. AAA., gele
žinkelių pensijų ir tt. Tie 
nuosprendžiai aštriausioj 
foitmoi visoj socialės legisla
tures dirvoj iškelia šiandien 
klapsima, kas Ameriką val- 

. dys: prieš nieką neatsakan- 
. tis Augščiausias Teismas, 

ar išrinkti žmonių atstovai? 
Mūsų supratimu, šitas klau-

• sinias buk vienas iš svar
biausiu klausimu 1936 me
tų rinkimuose. Vargiai be
reikia man pridurti tai, kad 
Kothunistų Partija griež
čiausiai priešinga teismo 
valdžiai Amerikoj.

Kl. Kaip toli Komunistų 
Partija gali eiti bendro 
fronto judėjime su John L‘. 
Lewis, kad pataisius Jung
tinių Valstijų konstituciją? 
Kokias Kom. Partija nau-

kongrese, kad kongresas ap
ribotų Augščiausio Teismo 
galią.

Kl. Kada jūs nominuosi
te savo kandidatus?

AL Mes nominuosime Ko
munistų Partijos kandida
tus birželio 28 dieną laike 
mūsų Nacionalės Konvenci
jos. Nominacijų sesija bus 
laikoma Madison Sq. Gar
den svetainėj. Toj sesijoj 
dalyvaus mums simpatingos 
organizacijos taip pat. Mū
sų konvencija bus laikoma 
Manhattan Opera House ir 
prasidės birželio 24 d.

Kl. Ar yra pamato ma
nyti, kad klausimas bendro 
tikieto (sąrašo) su Socialis
tų Partija bus galutinai iš
spręstas prieš Kom. Parti
jos konvenciją?

AL Labai sunku atspėti. 
Su tuo klausimu reikės mū
sų konvencijai susidurti. A- 
pie tą laįiką socialistai jau 
bus padarę savo pirmą pa
sisakymą tuo klausimu. Tas 
dar nereiškia, kad jų pir
mas pasisakymas jau ir bus 
paskutinis. Gali būti, kad 
dar visi keli spaudimo mė
nesiai praeis, kol Socialistų 
Partija galutinai nusista- 
tys.

Kl. Jeigu socialistų kon
vencija nominuotų savo 
kandidatus, ar jie paskui 
galėtų juos ištraukti ir dė
tis į bendrą frontą?

AL Yra įvairios galimy
bės apėjimui techniškų keb
lumų, kuomet esti noras 
juos vienaip ar kitaip nu
galėti.

Kl. Ar jūs manote, kad 
socialistai eis į bendrą fron
tą?

AL Ilgainiui, taip. Aš 
nenorėčiau spėti dieną. Aš 
trokštu, kad jie savo kon
vencijoj padarytų rimtą žy
gį linkui bendro fronto. Aš 
nenoriu spėlioti, kaip toli 
tas jų žygis sieks.

Kl. Akvregyje tokio Ko
munistų Partijos atsin oši
mo link Roosevelto, ar dide
lis būtų skirtumas del Ko
munistų Partijos, kas bus 
išrinktas: Landonas (renu- 
,blikonas) ar Rooseveltas 
(demokratas) ?

AL Aš manau, kad iš 
mūsų poziciios aiškiai iš
plaukia ta išvada, jog mes 
nieko nedarysime ir nesa
kysime, kas Roosevelto pa
sekėjus vestų prie Lando- 
no.

Kl. Kaip dabar dalykai 
stovi, tai jūsų šūkis iki rin
kimų bus neprileisti Lando- 
ną ir Laisvės Lyga (Liber
ty League) prie laimėjimo?

AL Abelnas politinių spė
kų įkainavimas, išplaukiąs 
iš to šūkio, bus mūsų part, 
vyriausia orientacija. Ta
me aš esu tikras. Bet mū
sų nartiia- dar neturi for
maliai išdirbus jokio šūkio.

^doją metodas palaikymui 
judėjimo už konstitucijos 
pataisymą?

AL Komunistų Partija 
rems kiekvieną rimtą pa
stangą pataisyti konstituci
ją taip, kad atsteigus kon
gresui originalę galią leidi
me šaliai įstatymų. Mes 
manome, kad darbo unijos, 
socialistai, komunistai, far- 
meriai — visi, kuriems rū
pi konstitucijos pataisymas 
—turėtų suvienyti savo spė
kas. susitariant del formos 
pasiūlymų to tikslo atsieki- 
mui. Mes taip pat remia
me kiekvieną pasimojimą

Tatai padarys partijos kon
vencija. Aš manau, kad aš 
galiu drąsiai sakyti, jog vi
sa Komunistų Partijos ori
entacija (visas nusistaty
mas) bus tame, kad vy
riausią ugnį nukreipti prieš 
Hooverius, Landomis ir 
Hearstus, tai pat ir Borah, 
jeigu jis būtų nominuotas 
ant renublikonų tikieto.

Kl. Iškeliant tokį šūkį, ar 
nebūtų reikalinga remti 
Rooseveltą?

AL Mes manome, kad vi
siška Komunistų Partijos ir

prisidės prie sumušimo re
akcionierių.

Kl. Ką jūs manote apie 
darbo unijų vadus, kurie su
darė “Labor Non-Partisan 
League” del rėmimo Roose
velto kandidatūros?

AL Mes nesutinkame su 
Lewisu ir Berry, kad palai
kymas Roosevelto kandida
tūros yra geriausias būdas 
kovojimui prieš reakciją, 
ypatingai mes nesutinkame 
su jų besąlyginiu užgyrimu 
Roosevelto kandidatūros. 
Vienok mes matome tūlas 
pozityves (geras) puses toj 
Lygoj, jeigu jos vadai, kaip 
parodo tūlų jų kalbos, 
stengsis padaryti Lygą po
litine organizacija del ne
priklausomo politinio veiki
mo. Mes manome, kad tas 
veda prie Farmerių-Darbo 
Partijos, kurią mes skaito
me sekamu svarbiu žygiu 
Amerikos politiniame gyve
nime.

Kl. Yra daug tokių radi- 
kališkų grupių, kurios stoja 
už Farmerių-Darbo Partiją, 
bet be komunistų.

AL Aš tikiu, kad labai 
mažai yra tokių, kurie no
ri išskirti komunistus pagal 
vardą. Jie greičiau stengia
si sudaryti tokias abelnas 
taisykles del Farmerių-Dar
bo Partijos, kurios, jų su
pratimu, išskirs komunis
tus. Bet šita tendencija 
kaskart eina mažyn ir dau
gumoj vietų Jungt. Valsti
jose komunistai skaitomi 
naturališka ir neišvengiama 
Farmerių - Darbo Partijos 
judėjimo dalimi.

Kl. Ar demokratų parti
jos atskiru valstijų organi
zacijoms būtų leista istoti į 
Farmerių-Darbo Partija?

AL Aš nežinau jokios 
vietos, kur šitoks klausimas 
šiuo tarpu būtų iškilęs. Vei
kiausia iūs turite mintyj 

i Californiją. kur demokratų 
partijos valstijos organiza
cija yra, arba buvo kontro
liuojama taip vadinamo “E- 
nic” judėjimo. Tas “Epic” 
judėjimas turi skirtingą gi
miningumą su Farmerių- 
Darbo Partijos iudėiimu. 
Bet aš labai rimtai abejoju, 
ar šis judėjimas pajėgs visa 
savo organizaciją ir visus 
savo pasekėjus atvesti j 
Farmerių - Darbo Partijos 
judėjimą, nors, tiesa, palin
kimo ton. pusėn randasi. 
Kiek man žinoma. tai Cali- 
forniia yra vienintelė vals
tija. kur šis klausimas iški
lęs konkrečiai.

Kl. Daleiskime. jeigu re- 
publikonai Politikieriai įsi
maišytu i lokalines farme- 
riu - darbo partijas ir pa
tektų ant jų tikieto rinki
muose. ar tas reiškia, kad 
jūs. komunistai, juos irgi 
remtumėte?

AL Mūsų nasiūlvmai del 
Farmerių - Darbo Partijos, 
kurie, mes tikimės, bus Far
merių-Darbo Partijos pri
imti, vra tokie, kurie reiš
kia pilną Farmerių-Darbo 
Partijos nepriklausomybę 
nuo senųjų partijų. Ir jei-

joms. Tarpe 85 ar 100 už
kviestų aš žinau, mažiausia 
tris komunistus, tai bus 
James Ford, Clarence Hath
away ir aš pats. Mes ten 
būsime.

Kl. Ar Komunistų Par
tijos įstojimas į Farmerių- 
Darbo Partiją reikštų, kad 
ji, Kom. Partija, išsižada 
revoliucijos idėjos Ameri
koje?

AL Nieko panašaus. Ko
munistai niekados neišsiža
dės revoliucijos idėjos. Bet 
mes manome, kad šiuo tar
pu mūsų šalis dar neprisi
rengus revoliucijai, o jau 
prisirengus Farmerių - Dar
bo Partijai. Mes stengia
mės jai tame pagelbėti.

Kl. Kitais žodžiais ta
riant, jūs įstojate į Farme
rių-Darbo Partiją vyriau
sia tuo tikslu, kad priartin
ti socialę revoliuciją?

AL Aš sakyčiau, kad mes 
jstojame j Farmeriu-Darbo 
Partiją su tuo tikslu, kad 
apginti darbininkų ir far

merių interesus, kad neleis
ti fašizmui įsigalėti ir tuo 
būdu perėjimą į socializmą 
padaryti lengvesniu. Ar tas 
priartins ar atitolins revo
liuciją, tai visai kitas klau
simas. Gali būti, kad kraš
tu tiniausia reakcija pagrei
tintų revoliuciją, bet tas pa
darytų labai skaudų perėji
mo laikotarpį. Mes nesutin
kame paskubinti revoliuci
jos atėjimą keliu gelbėjimo 
reakcionierių laimėjimui.

Kl. Jeigu Farmerių-Dar
bo Partija įsigalėtų nacio- 
naliai, ar jūs nemanote, kad 
reikalingumas revoliucijos 
būtų prašalintas?

AL Mes labai abejojame. 
Mes netikime, kad Farme
rių-Darbo Partija suteiks 
mums perėjimą į socializ
mą. Jinai tik atmuštų re
akcijos aštriausias formas 
ir suteiktų masėms progą 
susiorganizuoti ir dar prie 
kapitalizmo susidaryti dau
giau pakenčiamas gyvenimo 
sąlygas.

Hudson, Mass.
Gegužės 17 d. įvyko dien

raščio “Laisvės” metinio pik
niko suvažiavimas. Šis, kaipo 
trečias iš eilės suvažiavimas, 
buvo skaitlingesnis už visus 
kitus. Netik turėjom daug de- 

j legatų, bet ir keletas biznierių 
dalyvavo. Matom, kad mūsų 
artimi biznieriai, kaipo darbi
ninkų klasės rėmėjai, prade
da sykiu bendrai kooperuoti 
su dienraščio “Laisvės” paren
gimais.

šioje 
ginusia 
pikniko
mą, valgius ir gėrimus. Viskas 
bus praplėsta į keturis sky-

konferencijoj dau- 
buvo apkalbėta apie 
prisirengimą, progra-

rius, kad nebūtų tokio susi
kimšimo prie valgių ir gėrimų. 
Užbaigus visus reikalus, teko 
išrinkti devyni gaspadoriai— 
trys draugės moterys ir šeši 
vyrai. Tas parodo, kad šie
met bus daug geresnis prisi
rengimas.

Po visų ceremonijų visi bu
vo pakviesti ant pietų. Mūsų 
draugės niekuomet neišleidžia 
svečių nepavaišinę. Taip pat 
ir draugai biznieriai prisidėjo. 
Iš Cambridge Stasiai ir iš 
Worcesterio Musčinskai buvo 
atsivežę po mažiukes bačku
tes, tad visus gerai pavaišino. 
Visi linksmai skirstėsi pilni 
ūpo ir energijos.

Hudsonietis.

F
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Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Telefonas Evergreen 7-1312

CLEVELANDO ŽINIOS
Parėmė Gražiai Lietuvos 

Revoliucinę Spaudą

13 d. gegužės čia ant grei
tųjų buvo surengtos d. A. Bim
bai prakalbos, jam grįžtant iš 
“Vilnies” dalininkų suvažiavi
mo. žmonių atsilankė gražus 
skaičius ir visi su didele atyda 
klausėsi jojo kalbos, kurioje 
dėstė svarbiausius dienos klau
simus. Kalbėtojas pabrėžė, kad 
lietuviams dabartiniu laiku 
svarbiausias klausimas, tai or
ganizavimasis prie šaukiamo 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
del reikalavimo laisvės Lietuvos 
liaudžiai. Ragino pasiekti visas 
lietuvių draugijas ir kviesti jas 
dalyvauti. Platokai nušvietė 
bendro fronto ir liaudies laimė
jimus Francijoj ir Ispanijoj. 
Prakalba buvo žingeidi ir' pa
mokinanti.

Po klausimų pirm. d. S. K. 
Mazan prisiminė, kad apart iš
laidų padengimo, paaukau
tume draugo Vinco Kapsuko 
Fondan, Lietuvos revoliucinės 
spaudos parėmimui. Aukavo 
šie: Z. Lipnickis ir Petrūnai 
po $1; A. Jakaitis — 55c; po 
50c.—D. Boika, D. Lesnikaus- 
kas, J. Stripeika, J. Paltanavi
čius, J. N. Simanauskas, J. 
Vaupša ir J. Mažeika: po 25c. 
—J. Zinkevičius. V. Šūsnis, J. 
Stripeika, K. Skapas, P. Juš
ka, S. K. Mazan, Gavrila, Pu- 
cevičienė, J. Samuolis, J. Rau- 
linaitis ir Sam Goldman, ILD 
sekr. Viso labo—$10.00. Varde 
Lietuvos revoliucinės spaudos 
rėmimo komiteto, visiems auka
vusiems tariame revoliucinį 
ačiū.

J. M-ka.i

mūsų jaunuolius darbuotojus.

Lietuvis Policijos Stotyje 
Pasikorė

CLEVELAND, Ohio.—17 d. 
gegužės, kaip vietos laikraštis 
praneša, Pranas Yančius rastas 
pasikoręs centrai inės policijos 
stoties kameroje, šeštadienį, 
būk buvęs areštuotas už gribš- 
tavima (“shoplifting”). Anksti 
nedėldienį (17 d. geg.) rastas 
prisismaugęs su iš kamziulės 
darytų “šniūrų”. Sakoma, iš gė
dos tatai padaręs.

Pastaraisiais metais jis daug 
gėrė. Gyveno savo name, 9707 
Yale Ave., teskaitė “Dirvą”. 
Ištyręs parašysiu plačiau.

M.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop’yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausos 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

gu tos partijos vadai pasi
rodytų buvę žmonės demo
kratų arba republikonu par
tijose, jie turėtų galutinai 
nutraukti visus organizaci
nius ryšius su tomis parti
jomis.

Kl. Ar Minnesota vals
tijos Farmerių-Darbo Par
tija yra užkvietus Komu
nistų Partiją dalvvauti Chi- 
cagos konferencijoj?

AL Ne. kaino tokia, Ko
munistų Partija nėra už
kviesta. Kvietimai Chica-
gos • konferencijon buvo

visų jos pasekėjų nepriklau- j siunčiami atskiriems indivi- 
somybė rinkimuose daugiau I dualams, o ne ofganizaci-

Iš Vaiką Draugijėlės 
Pramogėlės

17 d. geg., Lietuvių Darb. 
svetainėje, 920 E. 79th St., Vai
kų Draugijėlės Tvarkymo Ko
misija, prigelbstint tėvams, tu
rėjo surengę smagią pramogėlę. 
Nežiūrint karšto oro ir Drau- 
gelięnės—“Dirvos” rengto kon
certo, visgi pusėtinai tėvų ir 
svečių susirinko.

Apie 9 vai. vakaro mūsų žie
dai davė dainų programėlį iš 
7 kavalkėlių. Klausytojai daug 
plojo dainoriams ir jų mokyto
jam. Turiu žodį tarti apie mū
sų mylimus jaunuolių lavinto- 
jus. Jais yra Adelidė Saimo- 
niutė, Al. ^Temura ir J. V. 
Petrauskas. Pirmieji du lavina 
dainų, o pastarasis tėvų kalbą. 
Šiais metais visą lavinimą per
ėmė jaunuoliai. Mes džiaugia
mės gavę paliuosuoti. Beje, dai
nų jau nuo senai jaunuoliai mo
kinosi. Visi prisimename gerą 
darbuotoją Rolin-Rauluševičiu- 
tę. Pažangūs tėvai ir visi cle- 
velandiečiai gėrisi ir gerbia

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

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 
kio dydžio, ko
kio 
ma.

pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT IAne 

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

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

VAISTAI'
$1.00
. 50c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę,

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

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

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

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

ir nemigęs...........*.....................................

. $1.00
.. . 50c

25c

Tiesiog pareikalauk nuo 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. į

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

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

L. T. P. Kliubas turės šokius per visą geguže’s menesį, 
kas nedėldienį prie gėręs orkestros

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

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

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 pasiiiaudoki- 
te šia proga. Vajus bus tik geguęės mėnesį. Kliubas turi kelis sky
rius kaip pomirtinės taip ir pašalpos. Kiekvienas gali įstoti ant vie
no ar dviejų skyrių. • Mokestį moka po 50c. nuo skyriaus. I. Sky
rius $150.00 pomirtinės ir $6.00 savaitinės pašalpos; II Skyrius, 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos.

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

Užtikrint Pabaigą
(ATSIMINIMAI)

__ RUMBONIŠKIS ______________
(Tąsa) ir ant toliaus miško pakraštyj. Oras ir

, Kad matyt šviesos, tai yra ir viltis, 
jog mes vistiek prieisime ką nors, o gal 
ir bus šios dienos galas kelio. Nes jeigu 
dar reikės eiti nors keli kilometrai, tai 
tikrai kojos atsisakys toliau klausyti. Ir 

r nors ir gana jau daug šviesų matyti, vie
nok, juo mes einame arčiau, tuo tos švie
sos, rodos, bėga nuo mūs, tik vilioda
mos mus nepasiduoti dideliam nuovar
giui. Galų gale jau ir prie pat miesto

* vartų, jau elektros šviesose matosi na
mai, krautuvės ir šioks toks judėsis ant 
gatvės, į kurią mes įžengiame. Tai buvo 
Conflans priemiestis Jarny, kuriame yra 
nemažas geležinkelių centras, jungiantis

* Verduną, Metz, Nancy ir kitas Alzaso- 
Lotaringijos ir Franci jos ir Pareinės da
lis. Šiandien mes padarėm apie 34 kilo
metrus kelio ir jei nebuvom šlapi nuo 
lietaus, tai šlapi nuo prakaito. Nakvynę 
teko gauti senoj buveinėj vokiečių ka
reivių, dar radom ir lovas, sukaltas iš 
lentų, kaip lovius, ir po maišą šiaudų. 
Vakarienės gavom juodos kavos puodelį 
ir pupų sriubos iš susmirdusio katilo, 
kuris, veikiausia, nevalytas jau kelios 
dienos. Taip pasivalgius ir po tokio nuo
vargio, kažin ar kam teko sapnuoti šią 
naktį.

Šiandien kažin del kokios priežasties 
nesiskubinam anksti iš ryto. Jau gana 
vėlyvas pusrytis, o mes dar vis ant vie- 

4 tos, nors jau ir senai, netvarkiai kieme 
išsirikiavę, kieme kokio tai didelio namo, 
kuriame mūsų kuopa turėjo nakvynę. 
Atrodo, jog, veikiausia, tai valdiškas 
namas, kuriame būta generališko šta
bo bei komanduojančio šios karo srities. 
Jau vienuolikta valanda, o mes dar vis

* nesijudinam, dar vis laukiam komandos. 
Vėjas purto plikus medžius, o smulkus

< lietus purkšnuoja mums į veidus, lyg 
ir tiksliai, kad nuprausti juos.

—Atrodo, jog ir šiandien lietus plaks 
mums skūrą,—prabilo šalę manęs stovįs 
Hoffmanas.

Dangus aptemęs iš visų pusių ir tikrai 
atrodo, jog lietus įsismagins daug spar
čiau, o debesiai tik plaukia sūkuriais, 
kaip tamsūs vulkano dūmai.

* Bonnellis džiaugiasi savo radiniu ir iš
traukęs iš krepšio rodo vokiečių oficiero 
puošnų šalmą. Tai bus gera atmintis 
(souvenir),—sako jis.

Praeidamas pro šalį leitenantas Taylor 
pastebėjo tai, sustojo ir užklausė iš kur 
Bonnellis gavo tokį šalmą. O Bonnellis 

« jam paaiškina, jog jis rado po lova pa
liktą. Ir dar visai naujutėlis nei nedė
vėtas,—sako jis leitenantui.

—Verčiau tu jį palik čionai, — atsi
traukdamas paliepė leitenantas.

Bonnellis susimaišė ir nežino nei ką da
bar daryti: Numesi, tai kas kitas pasi
ims—gražus radinys; gal ir tas pats lei
tenantas gali pasiimti. Neišpildysi pa
liepimo—gausi bausti. Vienok nuspren-

* dė neštis, o pirmai progai pasitaikius, 
paslėpti pas virėjus vežime.

Šaltas rudens vėjas purto mūs kūnus 
ir su šaltu lietum prausia mūs veidus. 
Eisena darosi gana sunki, rodos, kad 
mes neiname pirmyn anei biskį, kaip ir 
tas posakis: žingsnį pirmyn—du atgal. 
Vienok mes, net svirduliuodami, betgi 
kasamės pirmyn su pasirįžimu, kaip prie 

1 kokio didžiojo tikslo, kokio didelio at- 
siekimo. O po keturių ir pusės valan
dų tokio žingsniavimo, mes įklampojom į 
purvyne paskendusį Ozerailles kaimą, 
kuriame ir apsistojome iki sekančios die
nos.

* Rytas ir vėl aptemęs ir miglotas, kai
mas snaudžia rudens nuobodume, lyg ir 
kokios tai gedulingos šmėklos apglėbtas,

< o purvynas dar daugiau priduoda liūdnu
mo ir nuobodumo. Mes išsirikiavę vi
duryj kaimo gatvės ir sulyg kelių pa
skendę purvyne. Tai buvo purvynas, ko
kio dar nebuvome matę šioj srity j.

* —Mums išėjus iš šio kaimo, neliks ir 
purvyno, nes mes išnešime purvyną ant 
savo kojų, ir kaimas paliks sausas,—sa
ko Manelis, o Martin, net koją pakėlęs 
rodo, kiek jis turi purvyno ant savo če-

« ve ryko.
Greitai mes paskęstam miško glebyj, 

> palikdami kaimą su jo purvynu snausti

šiandien nežada nieko gero—bile minutą 
lietus gali imt plakti, vėjas ir vėl prade
da siausti ir staugti pro plikus medžius, 
kaip ir vakar, nepaisant, nors iš ryto ir 
gana buvo tyku. Debesiai vis juodesni 
grupuojasi ir storiau užguldinėja padan
gę, rodos, ims ir užsikabins už medžių 
viršūnių. Pakelėj ilga rikiuotė suristų 
ant medinių bėgių granatų lukštų tik 
iš liejyklos, dar neapdirbtų. Pasirodo, 
kad kur nors miško gilumoj buvo vo
kiečių liejykla, kuri gamino šias “dė
dienes” del didžiųjų kanuolių. Granatos 
buvo apie 12 colių diametriškai ir apie 
3 pėdų ilgio.

—Tai vis ant mūs galvų buvo gami
nama,—sako Martin,—bet ačiū, kad jos 
čia ir pasiliko, nes nuo tokių tikrai būna 
karšta. O matot, kiek čia jų daug.

Drapanos dar nuo vakar neišdžiūvę, o 
čia va ir vėl praskies, ir vėl būsim kaip 
varnos šlapiais sparnais. Vienok, po pen
kių valandų ėjimo, mūs ilga virtinė, kaip 
ant šniūro suvertų rudų lėlių, įslinkom į 
Landres kaimą, kuriame ir apsistojom 
ant nakties. Tačiaus ir vėl šlapi; vėl 
sušlapom iki skūrai, o išsidžiovinti nėra 
kur, kaip tik ant skūros.

Jei vakar lietus tik grasino iš ryto, tai 
šiandien lyja iš pat ryto, tačiaus mus ne
sustabdo nuo kelionės. Šiandien mus 
per visą dieną lietus prausia, o mes vis
tiek turim pasiekti mums skirtą distan
ciją, nors vandeniu reiktų bristi. Slaptin
gi vakaro šešėliai pradeda kilti iš visų 
keturių žemės kampų, o mes vos kojas 
vilkdami ir permirkę iki paskutinių! siū
lo galui, įslinkome, kaip kokia ilga šmė
kla, į Crusnes kaimą. Dantimis kalen
dami išsiskirstėm į mums nuskirtas vie
tas nakvynei. Mūs pirmas kuopos bū
rys gavom vietą ant grynų cemento grin
dų nakvoti ir per kiaurą naktį dantis 
barškinti. Bet užtat mūsų viršininkai 
turėjo parinktas ir šiltas vietas. O kar
eiviai? Juk paprasti kareiviai yra vi
sados šunų vietoj, tai ir gulėti kaip šu
nys gali ant cementinių grindų. Juk 
viršininkams delei to šonus neskaudės.

Šiandien rytas linksmesnis, dangus 
blaivesnis, debesiai retesni ir atrodo, kad 
ir saulė gal numes savo žvilgsnį ant že
mės, kuri per paskutines kelias dienas 
buvo maudoma ir skalaujama lietaus. 
Šiandien ir eisena mūs kur kas smages
nė ir spartesnė, nes nelyja, o ir saulė 
protarpiais pasirodo, išlindus iš uždebe- 
sių ir numesdama savo linksmą žvilgs
nį. Drapanos irgi jau baigia džiūti, ga- 
ruodamos nuo kūno šilumos ir atsiduoda
mos prakaitu dvokia, kaip iš avių tvarto.

Nors šiandien ir gana įsitempusiai 
žingsniavom, bet nuovargis palyginamai 
mažesnis, negu vakar, nepaisant, kad jau 
ir vėl vakaras atsiskubina. Juodas, kaip 
švinas, debesys lipa ant horizonto, o sau
lė lyg ir tiksliai norėdama atsisveikinti 
su šia diena, atidengė savo visą veidą 
ir apipylė savo auksine šviesa šią visą 
apielinkę, skubiai bėgdama už horizonto 
ir paskęsdama juodo debesio jūron, ku- ' 
ris, kaip smakas, savo plačiais nasrais 
apžioja ir užgniaužia jos raudonai auk
sinę šviesą. Bet ji spėjo mūs veidus nu
bučiuoti savo šiltais bučkiais.

—Atrodo, kad ir vėl bus lietaus ant 
nakties. Vakaras kaip risčiom atbėga, o 
dar jokio kaimo nesimato, dar gal toli 
turėsim klampoti,;—susirūpinusiai kalba 
Goodmanas.

O štai anapus klonio ir kaimas maty
tis pro medžius, veikiausiai ten sustosi
me nakvynei. Debesys, kaip kokia juo
da, stora antklodė, vis arčiau ir plačiau 
išsivynioja, užtiesia šią visą apielinkę. 
Štai jau ir kaimas. Jau pirmosios da
lys pradeda skirstytis į nuskirtas an
tram batalionui kvatieras. Mūsų kuopa 
šiandien ėjo pulko uodegoj, tad pasku
tiniai būsim ir pastogėj, o debesys jau 
nejuokais artinasi ir atrodo, kad visai 
sulimpa su žeme. O čia priekyj kas nors 
pasidarė su antru batalionu ir todėl mes 
stovim ant kelio ir laukiam: kur nors 
“paspringimas” ir užtvėrė mums kelią.

(Bus daugiau)

Montello, Mass
Montellos Lietuvių Bendro 

Fronto Komitetas Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą surengė va
karienę gegužės 16 d., Liet. 
Taut. Name, sukėlimui finansų 
padengimui kelionės lėšų į 
šaukiamą lietuvių kongresą. 
Vakarieniauti publikos susirin
ko apie 150.

Pirmiausia A. Baronas sulo
šė manologą, kuris visiem pa
tiko. Pirmininkas K. Ustupas 
pakvietė susirinkusius prie va
karienės, kuri buvo užvadinta 
rusišku kutletu. Šia vakariene 
visi likosi pilnai patenkinti. 
Gaspadinėm reikia atiduoti 
geras kreditas už rūpestingai, 
gerai prirengtą vakarienę.

Kodėl bendro fronto paren
gime tiek mažai publikos bu
vo? Viena, gal tie vakarienių 
parengimai žmonėms įgriso, o 
antra, tai čion tarp darbo 
žmonių nėra pilnai bendro 
fronto didžiuma. Ypač Vil
niaus gubernijos lietuviai lin
kę eiti, kur rengia pašelpinės 
organizacijos ar kliubai. šiaip 
apšvietos, politiškos organiza
cijos jiems negalvoj.

Nuo 7 d. gegužės, sergantis 
traukimo rankų nervais, ka
žin kur dingo Pranas Putvinc- 
kas, kuris gyveno pas S. Smc- 
tonių, 22 Ames St. Jis buvo 
maitinamas vietinių draugijų 
bendro komiteto pastangomis. 
Dabar niekas nežino, kur tas 
nelaimingasis galėjo nueiti ir 
kas su juom atsitiko.

“Laisvėj” buvo rašyta, kad 
Brocktone gegužės 1 d., kaip 
7 vai., Novelli Club, Sabino 
Papagno nušovė odų vertelgą 
Sabino Capachiono. šovikas

LICENSES
BEEk, WINE, LIQUOR

Wholesale Retails
NOTICE is hereby iriven that License No, 
HL G908 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 277 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 1

ANTHONY YACKAUSKAS
277 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 0968' has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 38 Bogart Street, Borough of i 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ALEX SIIAVLOCK
38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6941 has been issued to the undersigned 
to sell be<»r, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271-3 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

SAM SAPEGA
291-3 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6942 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 1 
trol Law at 210 Lewis Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

PATRICK MC CAFFREY
210 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Sands Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on tho premises.

PHILIP SEKLIR •• 
(SOL’S BAR and GRILL)

220 Sands St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6945 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 4023 Glenwood “Rd. Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

POLLACK and LAURO INC.
4023 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SB 113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control L;w at 
Center of Golden City Park, Canarsie Shore, 
Borough of Brooklyh, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MILDRED BA RIM ON
(MURRAY'S BĘER GARDEN & R 1ST.) 

Center of Golden City Park, Canarsie Shore, 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licen'o No. 
B 5561 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
910-912 Metropolitan Avenue, Borough 
Brooklyn County of kings, to consumed 
the premises.

EMIL NAU 
910-912 Metropolitan Ave., ’Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10785 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under ‘ Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHARINE RING SOMMER
405 Vanderbilt St., Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 505 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2214 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume^ 
off the premises.

I OUIS STEIN
(HUB—WINE & LIQUOR STORE) 

2214 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 993 has been issued to the undersigned 
to sell Veer and wino at retail under Sec
tion 132 A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 584 Bush wick Ave,, Borough of 
Brooklyn, Cotinty of Kings, to be consumed 
on tho promises. i

ADA MOTT
584 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

of 
at 
of 
on

buvo pabėgęs. Jo pagavimui tai vakariene būtų viduti- 
buvo nuskirta 16 šimtų dole- niai pavykusi.
rių. Buvo manoma, kad šovi-' 
kas priklauso prie gengsterių 
šaikos. Dabar Papagno tapo 
pagautas No rth Easton e, 
Mass., per policistą Chief 
Ellis ir buvo pristatytas į 
Brocktono teismabutį. Jis per 
savo advokatą aiškinąs, kad

PRANEŠIMAI Iš KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks, 

seredoj, 27 d. gegužės, 7:30 val.jta* 
kare, 376 Broadway. Visi nariai bi
tinai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalyku apsvarstymui.

Sekr. V. K.
(122-123)

WILKES-BARRE, PA.
Pirmas darbininkiškas piknikas 

įvyks nedėlioj, 31 d. gegužės, visiem 
nekaltas. Capachione būk pa-^erai žinomoj vietoj, Wendy Park, 
sikpsinps ant io su npiliu Lee Tark ii Ashley, čia yiasiKęsmęs ant jo su peniu, sa, ra vieta §okiams> ir graži ir pa.
kydamas “tau, ar man galas, jtogi vieta piknikams. Tad kviečiam 
Papagno sako:
saves, išsitraukiau revolverį ir 
nušoviau.” Kaltininkas sulai
kytas be kaucijos.

Šalna.

Apsigynimui,visus dalyvaut ir linksmai laiką pra
leist tyram ore.

Komisija.
(123-124)

Wilkes-Barre, Pa

WORCESTER, MASS.
j TDA 13 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, 26 d. gegužės, 7:30 vai. 

'vakare, 29 Endicott St. Visi nariai 
dalyvaukite.

. Fin. Sekr. D. Lukienė.
(123-124)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. ir A. K. P. vi; 

tas bendrai rengia didelį pikniką 
ir 31 dd. gegužės, Duch Hali girai
tėje, netoli nuo Reading stoties,’ ten 
kur pernai buvo laikomas. Turėsime’’ 
gerą orkestrą šokiams, gardžių . 
kandžių ir šaltų gėrimų. Tad vietos 
ir apiciinkės draugus kviečiam dtilį^' 
vaut ir linksmai dieną praleist, Uųun 
pat 
kas

kartu paremiant ir darbininkiš- 
organizacijas.

Rengėjąfco;!
(122-123) <

-1’

Keletas žodžių apie Vaka
rienę, kuri įvyko Gegužes 

17 dieną.
Šią vakarienę rengė vie-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia pirma pik

niką, kuris įvyks 30-31 dd. gegužės, 
nuosavam darže. Kviečiam visus

GREAT NECK, N. Y
Pirmyn Choras rengia didelį konn . 

certą ir šokius nedėlioj, 31 d. geęu- 
žės, Sabenkos svetainėje, 91 Steam
boat Rd. Programa bus turininga^' 
nes apart Pirmyn Choro ir Brook&w 
no Aido Choro, dalyvaus grupė šo
kikų, iš New Yorko, ir keletas Įžy
mių artistų iš Brooklyn© ir Aido

-s

čln xrln apielinkės lietuvius dalyvaut, links-1 Choro Aidbalsai. Šokiams griešŠią Vakaiienę renge V e a| laiką praleist tyrame ore. Taip- XT rr'''1 ”* **
tos lietuvių komunistų Irak-'gi galėsite pasišokt prie geros or- 
cija. Vakarienėj žmonių bu-|kestros- 

. j t? i • • J , KELRODIS: Kurie važiuosite bu- 
VQ nedaug. T1 akcijos diau- sajs, įaį iinkjte busą High Works,, 
gai nematė reikalo remt Šį privažiavę prie pat kalno—išlipkite 
taip svarbų darbą o gal jie, Ztt Sand
būdami namie, arba kur ki- st., tiesiai ir privažiuosite parką, 
tus, labai rūpinosi, kaip čia 
reikės pasiųst iš šios apie
linkės' delegatai į Visuotiną 
lietuvių frakcijos suvažiavi
mą, kuris ivyks šią vasarą 
Rochester, N. Y.

Nors vakarienėje vietinių 
draugų nebuvo gana, bet iš 
kitur draugai matė reikalą 
dalyvauti, kaip tai: iš Nan
ticoke, Plymouth, Wyoming, 
Pittston ir Scranton.

Draugai, kurie atsilankė, 
likosi patenkinti, nes sma
giai laiką praleido. Nors1 
oras ir šiltas buvo, bet ne- 
kurie ir pasišoko smagiai.

Taipogi buvo gera pro-

mirig Merginų Oktetas. Jo
sios sudainavo keturias dai
neles, kurios susirinkusiems 
labai patiko.

Užkandžių sutaisyme pa
sidarbavo, kaip ir kitose va
karienėse, draugė Diškaus- 
kienė, iš Wyoming. Laike 
valgio jai pagelbėjo prie 
stalo vietinė draugė Norbu- 
tienė. ;

Kad vietos draugai būtų 
daugiau su tuom rūpinęsi,

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o j*eigu turite kokią 
ligą, kurios j'ūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—

ir

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 KALBAM LIETUVIŠKAI.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Norrifio orkestrą.- Tad nepaini 
kur 
tą.

dalyvaut nedėlioj, visi į konęepj

Rengejtfi.’ 
(122-103).

PHILADELPHIA, PA.. I i k , w' '■> TDA 9 kp. susirinkimas įvyks' šh- 
tradienį, 26 d. gegužės, 8 vai. vaka<>' 
re, Liaudies name, 735 Fairmount.

yr. • . Y!---- -- ----- — — Z — —■ Į yvKomisija.
(123-124) Avė. Kviečiam visus narius, ir no- 

jrinčius prigulėti prie šios organizaci
jos dalyvaut ir prisirašyt.

Sekr. Ik Ramanauskienė.
(122-123)’J

—-------------------------------- 'hBmI

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 įtaikyta vieta, vadinama

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

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

Graži svetaine vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveitcrio stoties.

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

'•H®'

1 ■ W ®•..S®
.t”®J" w -B

• ' ' • » r. . 4

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

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.
; . . jt’riffir-..S”
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Puslapis Aštuntas 
,,— —_ Pirmad. Gegužes 25, 1936 '

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Jūrininkai Iškovojo 

Teisę Pikietuoti
Jūrininkų komitetas iš pen

kių matėsi su majoru LaGuar
dia penktadienį, kur diskusuo- 
ta jūrininkų teisė masiniai pi- 
kietuoti dokus. Majoras suti
ko, kad jūrininkai gali pikie- 
tuoti ir kad patsai policijos 
komisionierius būsiąs prie 61 
doko, prižiūrėti, kad patvar
kymas būtų išpildytas.

Reikalas tokio pasitarimo 
iškilo po to, kada bėgiu dvie
jų savaičių jūrininkų pikietai 
du syk tapo policijos brutališ- 
kai užpulti, daug žmonių su
mušta ir areštuota. Masių pro
testai privertė miesto valdinin
kus skaitytis-tartis su jūrinin
kų komitetu. Ar valdininkai iš
pildys savo prižadus, taipgi 
priklausys nuo to, kaip stip
riai kiti darbininkai parems 
jūrininkų streiką pikiete ir ki
tais būdais.

Jūrininkai buvo pasiuntę 
platų komitetą, kuriame rado
si jūrininkų advokatai, Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo, Lygos už Industrinę De
mokratiją ir kitų organizacijų 
atstovai, bet įleista pasitari- 
man tik 5 jūrininkų atstovai. 
Jais buvo J. Curran, P. Cou- 
dyre, P. Innes, D. Ronas, J. 
Russell.

Streikan įsikišo Nat. Civic 
Federation, pareikšdama, kad 
ji sudarysianti komitetą iš 50, 
kuris pravesiąs “bešališką” ty
rimą Amerikos prekybinio lai
vyno. Toks tarimas padary
tas p r e k ybininkų-Merchants

Broadway, 
korporacijų 

buvo preky- 
laišku, ku-

Ass. bute, 233 
kur samdytojai, 
advokatai ir kiti 
bininkų sukviesti 
riame apie Streikierių Rėmimo
Komitetą išsireiškiamą seka
mi:

“Tas komitetas, nors sakosi, 
kad jo tikslas yra padėti dar
bininkams pagerinti savo pa
dėtį, tikrenybėje kursto indus
trinį neramumą, kad praplėsti 
komunistų programą įsteigi
mui ‘Sovietų Respublikos’ ant 
mūsų žemės”.
'“Nors toji fedracija buvo pa

smerkta 1935 m. A F of L 
konvencijoj, tačiau Int. Sea
men’s Unijos reakciniai virši
ninkai ją pasikvietė pagelbon 
prieš kovingus jūrininkus.

Paėmus atydon visą dalykų 
kombinaciją, iš anksto galima 
numatyti, koks “bešališkas” 
bus tos federacijos tyrimas. 
Reikia manyti, kad organizuo
ti darbininkai pajiegs įkišti 
la?dą į tos federacijos ratą ir 
jos kromelis nudardės pakal
nėn, kaip nugriuvo ne vienas 
suokalbis prieš darbininkus. 
Ypač dabar reikia paramos i
streikuojantiems jūrininkams.

• • - ---------—------------
Lankėsi “Laisvės”

Pereitą šeštadienį “Laisvės” 
išleistuvėj lankėsi Petras ir 
Ona Pėstininkai su sūneliu, iš 

Svečiam mūsų 
jšįaiga patiko. Vasarą 
Pėstininkai- žada važiuoti 
tuvon pasisvečiuoti.

Scranton, Pa.B’ " * P-P.
Lie-

I Reikalauja Prašalint Moses

I Projektų Darbininkų Unija 
1 reikalauja tuojau prašalinti 

Robert Moses iš parkų komi
sionieriaus vietos. Tuo klausi
mu jie pasiuntė laišką majo
rui LaGuardijai. Unija sako, 
kad Moses yra tiesioginiai at- 
sakomingas už viena diena 
pravarymą 11,000 darbininkų 
iš parkų projektų. Dėlto uni
ja gale savaitės pravedė antrą 
48 valandų be pertraukos pi-

w

voje patalpoje negalėjo reng
ti. Tačiau žadama pokilis pra
vesti ta pačia forma, kaip kad 
būdavo savuose kambariuose. 
Turės visų mėgiamą orkestrą, 
taipgi įvalias gerų užkandžių.

Rep.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS

kietą prie WPA centralinės 
raštinės, 111 8th Avė.

Joseph Gilbert, unijos sek
retorius, savo laiške LaGūar- 
dijai rašo, kad Moses planuo
ja atleisti dar 35,000 WPA 
darbininkų iš parkų projektų.

Gilbertas nurodo, kad Mo
ses, kuris yra rėmėju republi- 
konų Liberty Lygos progra
mos, siekia sunaikinti pašal
pą ir WPA. Jis sako, kad ma
joras turėtų imti atsakomybę 
už parkų komisionieriaus dar
bus ir reikalauti miesto rotu- 
žėj kvotimo tokių atleidinėji
mų.

“Žinybos Namas” 
Pajūrio Tilto

Milionai Pelnų Iš 
Prostitucijos

Naujai Moderniškai«ĮtaisytasRESTAURANTAS
“Laisves’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Bendrų Parengimų Komite
to Susirinkimas

šį ketvirtadienį, gegužės 28,' 
“Laisvės” patalpoje, įvyks mė-' 
nesinis susirinkimas Brooklyno( 
Darbinink. Organizacijų Bend-, 
rų Parengimų Komiteto. Visi 
atstovai skaitlingai susirinkite 
lygiai 8-tą vai. vakaro.

Protokol. SeJcr.

organizacijų 
al de rm an usGarsiam Luciano teismui 

einant galop, vis daugiau gau
nasi įrodymų, kaip Luciano, 
prostitucijos karalius, ir gau
ja jo sėbrų tuko iš moterims 
pragaištingo užsiėmimo-prosti- 
tucijos. Jis kaltinamas ne tik 
darymu pelnų iš “liuosnorių” 
prostitučių, bet taip pat prie
varta brukimu moterų prosti
tucijom

Luciano buvo sudaręs geng- 
sterinį prostitucijos trustą, 
kuris pelnė po dvylika mi- 
.lionų dolerių į metus, imant 
už kiekvieną prostitutę po $10 
į savaitę. Taigi kiekviena mo
teris, patekus prostitucijos na- 
muosna, turėjo padaryti pel
nus ne tik tų namų užlaikyto- 
jams, bet atmokėti po 10 do
lerių donį kas savaitę gengste- 
riu trustui. c

Žemos Algos Veda Merginas 
Prostitucijon

Florence Crittenden Lyga 
pravedė tyrimą ir šiomis die
nomis pateiktame savo rapor
te nurodo, kad yra merginų, 
gaunančių po $2.50 savaitinės 
algos. Tokios algos yra di
džiausia prostitucijos prie
žastis.

“Pigenybių jieškotojos” šei
mininkės, kurios samdo mer
ginas moteris veik visai be už- 
mokesties už jų darbą, yra di
džiausios prasikaltėlės toje ' 
srityje, sako raportas.

Raportas padarytas ištyrus 
561 merginas, užsiimančias 
prostitucija. Iš tų 170 buvo 
tarnaitės, 82—šapų darbinin- 

. Pertraukose J kgs, 58 — veiterkos, likusį .
I skaičių sudarė pardavėjos,

j ir '

Ant

-įspūdį į komisijos narius ir ti
kimasi, kad jie remsią rezoliu
ciją.

Banga masinių reikalavimų 
nuo darbininkų z 
galėtų priverst
balsuoti už tas rezoliucijas.

Kaip žinia, Frazier-Lundeen 
bilius reikalauja įsteigti fede- 
ralę nedarbo ir senatvės ap- 
draudą, kuriai pinigus turėtų 
gauti aptaksuojant turtus ir 
korporacijų pelnus.

Marcantonio bilius reikalau
ja paskirti 5 bilionus dolerių, 
šalpos darbams, kurie būtų 
pravedami mokant unijines 
algas, su teise kolektyvių de
rybų šalpos darbų projektuo
se.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Gegužės 23 atidarius 
nybos Namą,” senelis Karolis 
Marksas parsikraustė ant gar
siojo Brighton Beach “board- 
walk’o,” kur

1 New Yorko 
centras.

Savu laiku
Illinois ateisto literatūra bū
davo skleidžiama panašiu bū
du viešuose parkuose. Sekant 
tą tradiciją, bus skleidžiama 
revoliucinės literatūros klasi
kai šventadienio pasilinksmi
nimo jieškančioms minioms. 
Tai bus lenktyniuotojas su ten 
esamais šposų ir juokų namais.

Prie namo pastatytas pra
nešėjas, nurodantis, kas ran
dasi viduje. Ten pat grupės 
vaidylų dramatizuos gyvenimo 
įvykius.

Įžanga veltui. Viduj įrengta 
auditorija trim šimtam asme
nų, su steičium, kur vieno ak
to vaidinimai perstatys revo-| 
liucinį judėjimą.
kalbėtojai užims platformą.

Sienos įrengtos šėpomis 
knygų ir žurnalams pastoliais, 
su praeities ir dabarties ge
riausių teoretikų raštais. Čion 
yra ir skolinamasis knygynas. 
Maži Sovietų Sąjungos rank
darbiai išstatyti parodai ir 
pardavimui.

Tikimasi, kad veltui teikia
ma ’’žinybos Namo” palaiky
tojų programa patrauks tūks
tančius nuvykusių pajūrin 
praleisti šventadienius. Na
mas atdaras nuo 9 ryto iki 12 
naktį per ištisą savaitę.

Pirmu sykiu Amerikos dar
bininkų judėjimo istorijoj bus 
galima vienu ir tuo pačiu kar
tu mokintis revoliucinės teori
jos ir maudytis saulės spindu
liuose.

Pikietavo Centralinę 
Šalpos Raštinę

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

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

• GERTUVE IR RESTAURACIJA <
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

yra didžiausias 
pasilinksminimo

Bob Ingersoll,

Kempė Unijistu Vaikams

Unijų Kempės ir žaislų 
Mokyklos Komitetas, 219 
West 29th St., N. Y., praneša, 
kad unijistai galės pasiųsti sa
vo vaikučius kempėn trijų sa
vaičių laikotarpiui.

Būsią imamos mažos mokes- 
tys. Visi vaikai bus paskirsty
ti grupėmis sulyg savo am
žiaus. Juos prižiūrės ir lavins 
patyrę mokytojai.

Hunter Kolegijos Studentų 
Unija Laimėjo Rinkimuose

Hunter Kolegijos studentai, 
remdamiesi Studentų Unijos 
programa, laimėjo studentų 
organizacijos viršininkų rinki
muose keturias vietas. Josna 
pateko Janet Mears, Annabel
le Butler, Rose Luttan ir Ju
ne Sherman. Studentų progra
ma reikalauja oficialio pripa
žinimo Studentų Unijos kole
gijoj, pilnos paramos meti
niam studentų taikos streikui 
ir pagerinimų bei naujų bil- 
dingų kolegijai.

I rankų dabintojos, šokėjos 
panašių amatų darbininkės.

Tik 15 Uždirbo Po $15

Kaip bloga yra tų merginų 
ekonominė padėtis parodo tas 
faktas, kad tik 15 merginų iš 
tų 561 teuždirbo $15 į savai
tę. Iš jų 33 niekad neuždirbo 
daugiau, kaip $2.50 į savaitę, 
o 21 raportavo uždirbusios 
daugiausia iki $3.75. Bendrai 
paėmus visas, uždarbiai siekė 
$8 į savaitę. Baisus skurdas ir 
pusbadis gyvenimas jas pastų-1 
mėjo prostitucijon. Taigi, dau
gelis išnaudotojų turėtų būti 
pasodinti kaltinamųjų suole su 
Luciano.

Dvylika iš 40 jaunų žmonių, 
buvusių areštuotų Fulton St. 
šalpos biure, Brooklyne, pikio-1 
tavo centraiinę šalpos biuro 
raštinę, 902 Broadway, N. Y.

Laike pikieto, komitetas iš 
penkių, vadovaujamas M. Da- 
vidow’o, nuėjo pas R. Astrofs- 
ky, vyrų aptarnavimo divizi
jos direktorių, reikalauti, kad 
John T. Hurley būtų praša
lintas iš Brooklyno biuro ad
ministratoriaus vietos.

Buvo pamatytas ir pats 
Hurley. Jisai pripažino, kad 
“jaunimo reikalavimai kas lie
čia pašalpą yra teisėti.” Jisai 
sako:

“Jiems reikalingi jų prašo
mi drabužiai, bet kada mes 
nueiname į distrikto raštinę— 
negauname pinigų drabu
žiams.”

Delegacija reikalavo, kad | 
biuras panaikintų įsakymą, 
draudžiantį organizuotoms de
legacijoms priduoti pašalpga- 
vių reikalavimus, taipgi kad 
policija būtų prašalinta iš biu
rų.

Jie reikalavo tuojau paten
kinti 36-šių buvusių delegaci
joj jaunų žmonių reikalavi
mus. Pastarasis reikalavimas 
išpildytas, Astrofsky 
tuojau ištirti minėtų 
Tačiau sakėsi negalįs nieko 
daryti kitais reikalavimais. 
Taip pat reikalavimą atsteigti 
policijos sudaužytus akinius ir 
kitus daiktus Astrofsky nu
trynė, siųsdamas delegaciją 
tai reikalais derėtis su polici
jos departmentu. \

Radio Laisvė
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. r ..................... . *
kios kainos: nuo 7 už $1 iki | 
$1.25. Kiekvienas skaitytojas, 
paminėjęs šį skelbimą, gaus pa
veiksle matomą modernišką

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

Mūsų 
tad iš

PARDAVIMAI
Rekordai Žemiau by ko-’pARDUdSIU arba išmainysiu farmą 

Į ant namo mieste. Del platesnių in
formacijų kreipkitės šiuo antrašu: 
Chas. Štanųlis, 321 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalingas neženotas, švarus 

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

(122-124) Box

būt lietuvis arba lenkas. Rašy- 
laiškus angliškai sekamai:

Mrs. Anna Zmetra,
73, R.F.D. Dudley, Mass. 
Telefonas: Webster 153-2.

(121-123)

Davė $100 Radio Fondan
Vienas iš girdėjusių Brow- 

derio prakalbą Gardene pe
reitą trečiadienį, sugrįžęs na
mo, nusprendė, kad ją turėtų 
girdėti milionai kitų. Iš en
tuziasto R. D. gauta visa šim
tinė Browderio Radio Fondui, i 
Fondas jau turi $2,898.82. Ta
čiau dar trūksta 2,111.18, kad 
reikiamoji $5,000 suma būtų 
sukelta ir Browderis galėtų 
kalbėti visai šaliai. Gal jūs 
galėtumėt padėti tą fondą už
baigti ?

Frazier-Lundeen - Marcanto- 
nio Biliai Pasiūlyti N. Yorko 

Aldermanų Tarybai
• Tikimasi labai karštų dis
kusijų New Yorko Aldermanų 
Taryboje sąryšyje su įteiktais 
Frazier-Lundeen ir Marcanto- 
nio biliais. John P. Nugent, 
N. Y. demokratas, įteikęs Al
dermanų Tarybai rezoliucijas, 
kurios, jeigu taps priimtos, ta
rybos vardu reikalaus, kad 
kongresas priimtų tuos bilius.

Ketvirtadienio popietį PaiŲ 
line Rogers, Tarybos už Socia- 
lį Saugumą sekretorė, kalbėjo 
rezoliucijų komisijai tuo klau
simu. Jos kalba padarius gilų

įsakė 
padėtį.

Lietuvių J. Vyrų Pramoga
Lietuvių Jaunų Vyrų Sąjun

ga ruošia smagų balių ateinan
čio penktadienio vakarą, 29 
šio mėnesio, Grand Paradise 
didžiojoj svetainėj, 318 Grand 
St., Brooklyne. Sąjungiečiai ti
kisi skaitlingai svečių, tad sa-

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
ves” 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 

Aiorės. Reikalaukit pasiųst ka
talogų! Paremkite savo drau
gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtumetės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 
Grand St., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambrazaitis.

Rengkite III RATO PAREIT ^ur “Laisve” 
Piknikus ULIvILII iHnlVL Rengia

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

NAUDOTIS BARU.

ULMER PARK BAR IR GRILL
Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauja

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

Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.
* Užeikite pasilinksminti ir susipa

žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.

PAJIEŠKOJIMAI
PELNINGAS BIZNIS

Pajieškau partnerio j Sunoco Gaso
line biznį. Mano partneris nori par
duoti o aš ne, už tai priverstas jieš- 
koti kito. Bet jei kas norėtų pirkti 
visą, tai ir galima.

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

Antrašas:
104 Franklin Avenue, 

Ridgewood, N. J.
(119-137)

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

KAIP PADARYTI BIZNI?

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi tigas.

Vai.: nno 10:80-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel. i Algonquin 4-8294

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

‘ Telefonas Bcachview 2-3103

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC ■

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS) g

GRABORIUS M
Patarnauju visiems be skirtu- g 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos ■ 
žemos. B

Ateikite ir persitikrinkite I
107 Union Avenue |

Brooklyn, N. Y. |

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

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

Jono Valaičio 
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!

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)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O K n 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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




