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žudyne ir Provokacija. 
Dešinieji Skaldytojai. 
Ko Popiežius Norėtų.
Juodieji Visi Dirba.

Rašo S. Laisvietis

Laike Lietuvos valstiečių 
streiko, Smetonos policija juos 
šaudė be teismo, ir už jų eko- 
nominiai-politinį veikimą su-
grūdo šimtus valstiečių į kalė
jimus.

Už tokį pat veikimą dabar 
Smetona sušaudė keturis vals
tiečius, pagal slapto kariško 
teismo nuosprendį. Bet, patei
sint savo kraugerystei, Smeto
na dabar iškepė dar provoka
ciją—būk šie valstiečiai skleidę 
“Vokietijoj gamintus“ lapelius 
prieš Lietuvos valdžią.

Jeigu Smetonos žvalgybinin
kai nesučiumpa “pavojingų“ 
lapelių, tai patys suklastuoja, 
idant jais pasiremiant, žudyt 
bei kalint fašizmo priešinin
kus. Tatai yra įrodyta.

Budelio Smetonos nauji kru
vinieji žygiai prieš Lietuvos 
valstiečius turėtų pažadint į 
Amerikos Lietuvių Kongresą ir 
tokias, daugumoj iš darbininkų 
susidedančias, organizacijas, 
kurios dar nuošaliai stovėjo.

Amerikos Socialistų Partijos 
mažuma, dešinioji gvardija 
skaldo partiją; steigia savo at
skirą socialdemokratinę grupę. 
Kodėl? Nagi, todėl, kad “sena- 
gvardiečiams“ Waldmanams, 
Onealams ir kitiems atrodo, 
kad partijos dauguma jau “su- 
komunistėjus.” Daugumiečiai, 
mat, pritaria bendram frontui 
su komunistais tam tikruose at
vejuose.

Ar dešinieji po savo sparnu 
išlaikys čielybėje bent tą ma
žumą, kurią jiems dabar pa
vyks atskelti? Ne. Mažumos da
lis taipgi “sukomunistės“. Ir 
vėl prisieis skilti ar skelti.

Bendras frontas Franci jo j, 
Austrijoj, Ispanijoj stambiai 
pakėlė narių skaičių ir Socia
listų ir Komunistų Partijose.

Socialistų dešiniųjų vadų po
litika reiškia ne tik atsitvėri- 
mą nuo komunistų; jinai, galų 
gale, reiškia atsiskyrimą nuo 
minių, taigi ir merdėjimą tokių 
siaurų socialistinių partijų bei 
grupių.

Romos popiežius, laike tarp
tautinės katalikų spaudos pa
rodos, dejavo, kad komunistai 
mandagumu patraukia daug 
katalikų į “raudonųjų“ pusę. 
Popiežiui patiktų, jei komu
nistai eitų į katalikus rupiai, 
įžeidžiančiai.

Komunistai pasirenka to
kias priemones, kurios vienija 
darbininkų judėjimą. To ne
gali užgirti Romos papa, ku
riam rūpi darbo klasės jėgų 
skaldymas.

Valdiški tardytojai Detroi
te, Mich., patyrė, kad nebuvo 
nei vieno bedarbio tarp tų 
juodųjų legionierių, kurie da
bar suimti kaipo žudytojai, 
ypač pažangesnių darbininkų.

Tuos piktadarius globoja 
automobilių fabrikantai ir ki
ti. Jais pavaduoja išmetamu'* 
iš darbo unijistus.

Pietinėse valstijose kukluk- 
sai skelbia kovą prieš katali
kus. Michigano juodasis Le
gionas šaukia žudyti katali
kus sykiu su komunistais, žy
dais ir negrais.

Tie kukluksai ir legionieriai 
yra amerikoniško fašizmo pra
dai. Bet kuomet jie skelbia 
mirtį katalikams, tai lietuvių 
klerikalų laikraščiai ‘"Drau
gas“ ir “Darbininkas“ skelbia 
mirtį bendram frontui, kovo
jančiam prieš fašizmą ir prieš 
jo išperas šioje šalyje.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 
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Socialistų "Senoji
Gvardija” Organizuo

ja Atskirą Partiją
Milžiniška Socialistų Partijos Suvažiavimo Dauguma Parė

mė Kairųjį Sparnų prieš Dešiniuosius “Gvardiečius”

MUSSOLINI GIRIAS LAIMĖ
SIĄS EUROPOS KARA

♦

ROMA, geg. 24. — Minint 
21 metų sukaktį nuo Italijos 
prisidėjimo prie pasaulinio 
karo, Mussolinis dviem at
vejais užreiškė jaunųjų fa
šistų paraduose, kad nau
jas ^Europoje karas yra ne
išvengiamas, ir tai greitoj 
ateityj. Jis gyrėsi, kad fa
šistinė Italija esanti “neper
galima.”

Dalyvav.t pusės miliono 
fašistų jaunuolių demonst
racijose, Mussolinis par- 

I traukė ir 2,000 sufašizuotų 
i aunu arabų iš Libijos, Ita
lijos kolonijos Afrikoj.

SSRS Negali Ribot Lai
vyno, jei To Nedarys

Naziai ir Japonai
MASKVA, geg. 24.—So- 

vietai sutiktų apribot savo 
karo laivų statybą tik šito
kiomis sąlygomis: Vokieti
jos karo laivynas neturi 
būti didesnis kaip Sovietų 
laivynas Baltijos jūroj. Šia 
prasme Vokietija turi pa
daryt sutartį su Sovietų Są
junga ir Anglija.

Sovietai nedali apriboti 
karo laivyno Tolimuose Ry
tuose, kol Japonija nepasi
rašys savo laivyno apribo
jimo sutartį su Sovietais.

Taip rašo Sovietų vyriau
sybės organas “Izviestiia” 
ryšyj su laivvnų derybo
mis tarp Anglijos ir Sovie
tų Sąjungos.

CLEVELAND, Ohio, geg. 
24. — Amerikos Socialistų 
Partijos suvažiavimas at
metė 44 delegatus “seno
sios gvardijos” iš New Yor- 
ko, vadovaujamus L. Wald- 
mano, Onealo ir kitų deši
niųjų vadų; taipgi atmetė 
eilę senagvardiečių iš įvai
rių valstijų, o pripažino 
teisėtais delegatus kairiojo 
sparno, kuriam vadovauja 
Norman Thomas, Leonas 
Krzycki ir kt.

Todėl dešinieji apleido 
Partijos suvažiavimą, susi
rinko atskirai ir pasiskelbė, 
kad sudaro naują partiją, 
“pašvęstą socialdemokrati
niams principams,... skir
tingiems nuo komunistų 
mokslo ir praktikos.” Nau
josios partijos komitetan 
jie išsirinko S. Yelliną, 
J. Gerberį, E. C. Thompso- 
ną ir kelis kitus dešiniuo
sius.

Milwaukee miesto majo
ras socialistas D. Hoan pa
siūlė rezoliuciją, kad kai
rieji Laikytųsi su dešiniai-

• siais, padarant Į nusileidimų 
i iš abiejų pusių.t Jo pasiūly- 
'mą atmetė delegatai, atsto
vaujantieji 11,097 narius 
prieš atstovus 3,527 narių. 
Panašiai buvo atmesta ir 
senosios gvardijos įneši
mas pasmerkt kairiaspar- 
nį partijos pildantįjį komi
tetą, kad jis atšaukė deši
niųjų čarterį New Yorke. 
Šį įnešimą atmetė delega
tai,, atstovaują 9,449 narius 
prieš atstovus 4,809 narių, 
ir tuo bildu užgyrė pildan
čiojo komiteto pasielgimą. 
D. Hoan taipgi pareiškė, 
jog pildantysis komitetas 
teisėtai pasielgė. Nes jo 
pusėje buvo aiški socialistų 
dauguma New Yorke.

Socialistų Partijos kairu
sis sparnas remia bendrą 
frontą su , komunistais tam 
tikruose darbininku reika
luose atskirais atsitikimais; 
o senoji gvardija griežtai 
tam priešinasi ir daugiau
sia jėgų išeikvoja piktai 
kovai prieš komunistus ir 
prieš suvienytą .frontą.

VYRAS PAGELBĖJO NUSI- 
ŽUDYT SAVO MOTERIAI

Karui prieš SSRS Japonija 
Skiria 2,310,000,000 Jeny

TOKIO, geg. 24. — Ja- 
ponijos seimo aukštasis rū
mas nubalsavo skirt 2.310,- 
000,000 jenų pinigų kari
niams reikalams per metus. 
Tai yra 45 nuošimčiai ir 8 
dešimtadaliai visų metinių 
šalies iždo pajamų.

Armijos ir laivvno vadai 
įrodinėjo, kad tokia milži
niška suma pinigu karo tik
slams esanti reikalinga, at
sižvelgiant i neva “pavojus 
iš Rusijos, Chinijos ir Ame
rikos pusės.”

Šuns Aprietą Anglą Italai 
Buvo Suėmę Kaip “Šnipą”
JIBUTI, geg. 24.—Italai 

buvo suėmė kaipo “šnipą” 
ane-la vaistininką L. J. Bun- 
neri. kuris, nagedusio šuns 
aprietas, važiavo gydytis. 
Anglų vyriausybei užpro
testavus, fašistai jį paleido.

RENGIA VISUOTINA
STREIKĄ FILIPINUOS

MANILA, Filipinai, geg. 
•24. — Organizuojasi visuo
tinas darbininku streikas. 
Reikalauja nustatyt ne ma
žiau kain 85 centu algos nėr 
dieną “sostinėje” Maniloje 
ir 60*centų provincijose.

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

ARABAI UŽPUOLĖ KA
LĖJIMU PALIUOSUOT 

SAVUS KALINIUS
Bombomis Atakavo Atplau

kusį Nazių Laivą

JERUZALE, geg. 24. — 
Arabų minia užpuolė kalė
jimą ties Tulkaremu, idant 
išlaisvint savo tautiečius 
politinius kalinius. Vieną 
anglų kareivį nušovė. Atvy
kus daugiau kariuomenės 
prieš užpuolikus, pastarieji 
atsišaudydami pasitraukė į 
kalnus. To kalėjimo polit
kaliniai paskutiniu laiku 
taipgi streikavo, išreikšda
mi pritarimą arabų visuoti
nam streikui prieš Angliją 
ir žydų buržuaziją.

Arabai mėtė bombas į 
Vokietijos laivą “Richard 
Borchard” su nazių vėliava, 
kuomet jis atplaukė į žydų 
miesto Tel-Aviv uostą ir 
pradėjo išlioduoti krovi
nius.

Arabai išsprogdino 8 bom
bas Tel-Aviv apylinkėj. An
glų policija šūviais išblaškė 
arabų demonstraciją Jaf- 
foj.

Italai dar Toli Gražu 
Nenuginklavo Ethiopų 
ADDIS ABABA, geg 25. 

—Fašistai atėmė iš ethiopų 
dar 8 kulkasvaidžius ir 32 
šautuvus. Suprantama, kad 
daugybė ethiopų partizanų 
tebeturi ginklus.

Fašistų kareiviai yra sta
tomi dirbti kaipo kelių tie
simo darbininkai.

SOCIALISTAI IR KO
MUNISTAI - LAIMI 
BELGU RINKIMUS

Keletas Sužeista Kovoj su 
Priešais

BRUSSELS, geg. 24. — 
Dabartiniuose Belgijos sei
mo rinkimuose socialistai 
gauna daugiau balsų negu 
bet kuri kita partija. Ko
munistų balsų skaičius taip
gi paaugo, lyginant su per
eitais rinkimais. Šiek tiek 
daugiau pasisekimo turi ir 
vadinami “rexistai,” tai yra 
katalikų dalis, reikalaujanti 
iššluot iš valdžios “supu
vusius politikierius.” Bet 
daug balsu praranda regu- 
liarė katalikų partija.

Liege mieste tapo apkul
tas kunigas, kuris draskė 
socialistų iškabas. Ghente 
fašistai užpuolė socialistus. 
Kovoj keletas asmenų su
žeista.

Spėjama, kad sekamas 
Belgijos ministeris pirmi
ninkas bus dešinusis socia
listas Emil Vandervelde, 
kuris dabar yra nepapras
tas ministeris be portfelio.

Plėšikai su Kulkasvaidžiais 
Pagrobė $20,000 į

CLEVELAND, Ohio, ge-i 
gūžės 25.—Plėšikai su kul- l 
kasvaidžiais įsibriovė į ga
zolino stočių raštinę; grą- 
sindami sustatė 25 tarnau
tojus prie sienos; pasigrobė 
$20,000 ir paspruko. Pinigai' 
buvo ką tik surinkti ir at
vežti iš 50 gazolino stočių. |

CHICAGO, Ill., geg. 24.— 
Kada tūlas Armbruster iš
barė savo moterį už girtavi
mą su kitais vyrais, jinai 
suriko: “Jeigu turėčiau 
kuom, nusišaučiau!” Vy
ras pasakė, kad komodėje 
yra revolveris. Moteris jį 
pasigriebė ir šovėsi į galvą, 
bet šūvis neišdegė, nes re
volverio gaidukas buvo už- 
spragiuotas. Vyras atliuo- 
savo gaiduką ir vėl padavė 
moteriai revolverį; tada 
moteris paleido sau kulką į 
galvą ir vietoj krito negy
va.

Dar nėra žinios, ar vyras 
bus traukiamas tieson ar 
ne.

200,000 Demonstrantą 
Minėjo Paryžiaus Ko

munos Kankinius
PARYŽIUS, geg. 24.— 

200,000 komunistinių ir so
cialistinių darbininkų ir in
teligentų demonstravo gat
vėmis, minėdami sušaudy
tus 1871 m. Paryžiaus Ko
munos kankįpius. Maršavo 
pro kapines^ kur jie palai
doti. Komunistu Partijos 
Sekretorius N. Thorez nuo 
tų pačių pagrindų su socia
listu vadu L. Blumu per 
penkias valandas stebėjo 
demonstraciją.

Demonstrantai šaukė: 
“Šalin fašizmą! Šalin kara! 
Tegyvuoja Sovietai visur!” 
ir tt.

-------- ---------- --- |

Kaip Priverst Fašistus 
Sumažini Ginklavimąsi

PARYŽIUS, geg. 24.— 
Jeigu Hitleris ar Mussoli
nis nenori apribot savo ša
lių ginklavimus pagal su
tartis su kitomis valstybė
mis, tai Franci j a, Anglija, 
Švedija ir Ispanija galėtų 
tiem dviem fašistiniam 
kraštam neparduoti gele
žies, bauxito ir kitų medžia
gų, be kurių fašistai nega
lėtų sėkmingai ginkluotis,- 
sako Franci jos Socialistų 
Partijos sekretorius P. 
Faure, rašydamas “Popu- 
laire.”

Apsivožus Laivukui, Prigėrė 
Keturi Jauni Vyrai

DETROIT, Mich., gegu- 
žės 24. — Apsivožus žegli- 
niam laivukui ant St. Clair 
ežero, prigėrė keturi jauni 
vyrai, tarp jų ir Filypas 
Drinkus, galbūt, lietuvis. 
Penktas, E. Rėagin prisiri
šo prie to medinio laivuko 
ir išliko gyvas. Jis 24 va
landas išplūduriavo iki ta
po išgelbėtas.

Garfield, N. J. —^Sudegė 
šeši namai ir dalis Belmont 
medžių sandėlio. Pasidarė 
$100,000 nuostolių.
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"Juodi Legionieriai” 
Šaukia Žudyt Katali~? j 
kus, Žydus, Komunist.
Legionieriai Nužudę 50 Žmonių; Jie Turi 40,000 Nariy ' 
Vien Michigane; Jų Ginklų Sandėlis pas Kalėjimo Sargą
---------------------------------- E
AIRIŲ ARKLIŲ LENK
TYNĖM AMERIKIEČIAI

SUMOKĖJO $18,967,700

LONDON, geg. 24. — 
Skaitliuojama, kad ketu
rioms Airijos arklių lenkty
nėms nuo 1935 m. vidurva
sario iki dabar Amerikos 
gyventojai nupirko tikietų 
už $18,967,700. Kaipo lai
mėjimus, jie viso gavo $11,- 
641,540. Taigi, Airijos val
džiai liko $7,326,160.

Washington, geg. 24. — 
Nuo 1935 m. rugsėjo mėne
sio iki šiol WPA viešųjų pa- 
šalpiniu darbų valdyba pir
ko medžiagų tiems darbams 
už $120,000,000.

Įvairios žinios
Madrid, geg. 24.—Vieš

bučių ir valgyklų darbinin
kai grasina visuotinu strei
ku, jeigu nebus iš tų darbų 
pavaryti fašistai.

Fez, Morocco, geg. 24. — 
Sugriuvus senam namui, 
tapo užmušta 15 jo gyven
tojų.

“Hindenburg” Parlėkė į 
48 Vai. ir 7 Minutes

FRANKFURT-AM- 
MAIN, geg. 23. — Antru 
kartu iš Amerikos sugrįžo 
baliūninis orlaivis “Hinden
burg”. Šį sykį jis kelionę 
atgal į Vokietiją atliko per 
48 valandas ir 7 minutes.

Jamaica augštosios mokyk
los mokine Winni Ruth Bayer 
buvo prisirengusi viena diena 
išmokti šokti parašiūtu. Ji 
turėjo planą padaryti 10 iš- 
šokimų, jau turėjo pasiŠam- 
džius orlaivininką ir instruk
torių, bet poličistas Linden ją 
sulaikė, matomai, netikėda
mas, kad viena diena galima 
tiek išmokti.

Henry Welsh Miller, buvęs 
magikas, iššoko pro langą iš 
Masonic Temple, prie Lafa
yette ir Claremont Avės., ir 
užsimušė. Jis turėjęs valstijos 
pensiją, bet kad užtektų pra
misti, jis turėdavęs dasidirbti 
karčiamose rodant štukas. 
Matomai, 72 metų seneliui 
įgriso toks gyvenimas.

Prostitucijos karalius Lucia
no norįs progos patekti liudi
ninkų suolan. Jisai'manąs įro
dyti, kad jį kaltinantieji jo sė
brai patys savystoviai plėšę 
prostitutes, tam naudodami jo 
vardą ir reputaciją.

DETROIT, Mich., geg. 24. 
—Valstijos policijai betar- 5 
dant 16 Juodo Legiono na
rių, dalyvavusių nužudyme 
WPA pašalpinio darbininko 
C. A. Poole’o, aikštėn iški? 
lo dar štai kokie darbai tos 
fašistinės “armijos”:

Namie pas legiono “gene? 
rolą” Ray Ernestą, sargybi
nį valstijinio kalėjimo Ja- 
cksone, surado legionierių 
ginklų sandėlį ir odos bi
zūną. Yra nurodymų, kad 
Ernest su sėbrais mirtinai 
užplakę kitą kalėjimo sar
gybinį, Paul Avery, kaipo 
neištikimą legiono narį.- Be 
to, legionieriai esą nužudę 
J. C. Wolfe ir dar apie 47 
žmones, kurių mirtys iki 
šiol nebuvo išaiškintos.

Pas kalėjimo sargybinį 
Ernestą policija sučiupo ir 
juodųjų legionierių doku
mentus su tokia “progra
ma”: žudyti žydus, komu? 
nistus, katalikus ir negrus; 
visais būdais kovoti už bal
tųjų vyriškių protestonų 
pirmenybę visame kame; ,
kovoti net prieš demokratų '
ir republikonų partijų “lai- ! 
svumą”; už melą valdžiai, 
kur reikia apgint legioną, f
duot legionieriui paaugŠti- [•
nimą, ir tt.

Septyni suimti legionie
riai jau prisipažino dalyva
vę Poole’o nužudyme.

Vien Michigano valstijoj 
legionas turįs 40,000 narių.

Šie juodieji legionieriai 
yra pasižymėję kaipo geng- 
steriai prieš streikierius. 
Tai jie bombomis sprogdi
no ir darbininkų svetaines, 
jų organizacijų centrus, 
knygynus ir veiklių strei- 
kierių namus. : *

Įstodamas į legioną nau
jas narys turi užsimokėti
$7 už juodą skraistę su 
maska ir, kaipo narystės 
ženklą, gauna misinginę 
kulką. Skraistė ištikro dau
giau • nelėšuoja kaip $1.25. 
Taigi legiono komandierįai 
gausiai pinigaujasi.

Socialistai Atmetė Komu
nistų Pasiūlymą Išvien Da 

lyvauti Rinkimuose

CLEVELAND, Ohio, ge
gužės 25.—Socialistų Par
tijos suvažiavimas atmęte 
Komunistų Partijos atstovų 
drg. Browderio ir Fosterio 
atsišaukimą, kad socialistai 
ir komunistai suvienytomis 
jėgomis dalyvautų ateinan
čiuose rinkimuose.

Hackensack, N. J., geg. 
24.—Nuo nešvaraus, nepa- 
steurizuoto pieno mirė 8 
žmonės. .4>
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Neleiskim Smetonai Šaudyti Lie- 
‘ tavos Valstiečių!

/į. A1
t Gegužės 23 d., šeštadienį, Lietuvoj 
Shietonos valdžia sušaudė keturis vals- 
tSečius-ūkininkus. Jie buvo teisti ir nu- 
Anerkti karo teismo, slapta. Jie, sako 
Associated Press žinia, buvo kaltinami 
“suokalbiavime nuversti valdžią.” Jie 
platinę lapelius, šaukiančius pavergtą 
Lietuvos liaudį atsisakyti mokėti fašis- 
U^valdžiai taksus. Girdi, tie lapeliai bu- 
tfę spausdinti Vokietijoj...
f* *
JI Slnetonos budeliai gali primesti ūki
ninkams dar šimtus nauju kaltinimų ir 
<fel to juos šaudyti. Jo žvalgybininkai 
iJĮoka padaryti provokacijas. Kiek daug 
įfnonių Smetona sukišo į kalėjimus, pa
siremdamas žvalgybininkų provokacijo- 
niis, suklastuotais daviniais!
f’t Karolis Požėla, Kazys Giedrys, Juo
zas Greifenbergeris ir Rapolas Čiornis 
faipgi buvo sušaudyti pasiremiant tuo, 
būk jie norėję nuversti liaudininkų ir 
social-demokratų valdžią, kurią fašistai 
patys nuvertė!
♦ -Todėl mes netikim, kad sušaudytieji 
valstiečiai (kurių vardų kol kas nežino
me) buvo Vokietijos agentai. Jie buvo 
|>ietuvos ūkininkų veikėjai, kovotojai 
prieš fašizmą!
J! Keturi sušaudyti, o a$uoni ūkininkai, 
Šlako pranešimas, nusmerkti visam am- 
žjui kalėjiman. Pastarieji kaltinami tuo 
Pačiu.

Beje, sušaudytiesiems dargi primeta- 
iha “eilė teroristinių žygių,” bet jų po
būdžio nepasako.
••
•; Aišku, kaip diena, kad čia Smetona su
gaudė Lietuvos ūkininkų streiko daly- 
ijiįs. Mes jau rašėme, kad ūkininkai 
sietuvoj nerimsta; jie tebeveda dar per

eitais metais pradėtą kovą už demokra- 
įjines teises ir civilnes laisves.
j; Amerikos lietuviai! Kelkit savo pro
testo balsą prieš šaudymą ir kalinimą jū- 
piį. brolių Lietuvoj!
j; Ruoškitės Amerikos Lietuvių Kongre- 
gan, reikalauti savo broliams demokrati
nių teisių ir civilinių laisvių!
• I •*
j; Padėkit jiems išsilaisvinti iš to žiau
raus siaubūno fašizmo!
•»• •• ___
•< -----------------------------------
•«
*’ •' •;
■■ Kunigija ir Fašizmas
r—Dr. J. Šliupas minėjo, kad Smetona yra 
■apspistas kunigų ir kad Lietuvos Rišel- 
mvyra kunigas Mironas. Kitais žodžiais, 
i'ietuvą valdo tautininkai su sau prita
riančiais kunigais, su fašistinio nusista
tymo kunigais.
•• Bet negalima sakyti, kad visa Lietu
vos kunigija eina su Smetona. Lietuvos 
?r-Amerikos kunigija pasidalinusi: Ma
žesnėj! jos dalis, matyti, eina su fašis
tais, smetoniniais, o kiti—opozicijoj, su 
Jmk-demų partija, kuri šiandien nelega- 
®Ška.
•I Smetoniniams rūpi gauti juo daugiau 
Sau šalininkų Jungtinių Valstijų kunigi
joj. Tam tikslui jie čia prisiuntė kun. 
ZKėmėšį, kuris, matyti, uoliai darbuojasi, 
bandydamas patraukti smetoniškon pu- 
Seh visą katalikų sriovę.

Kunigas Kemėšis (Uosis) rašo seriją 
straipsnių, kaip suvienyti tautininkus su 
^katalikais. Jo pirmas straipsnis (“Kas 
jntis vienija ir kas skiria”) pasirodė per
eitos savaitės “Dirvoj” ir ten jis reiškia, 
Jofe galima būtų tarp “centro” (fašistų- 
babtininkų) ir katalikiško sparno suda
lyti bendras frontas kovai prieš komu
nistus, socialistus ir kairesnius sandarie- 
čius.

Rašytojas mano, kad Amerikos sanda- 
riečiai, kurių nėra daug, suskils: kaires
nieji “paseks socialistiniu frontu,” o de-

šinieji—eis pas tautininkus. P-nas Uo
sis mato didelį pavojų iš komunistų ir 
socialistų bendradarbiavimo. Pavojų, 
žinoma, Lietuvos fašizmui.

Jis mano, jog pradžioj tarp tautininkų 
ir katalikų būtų galima sudaryti bend
ram darbui sutartys atskirais klausi
mais: “pav. Vilniaus, Klaipėdos klausi
mas, lojalumas Lietuvos vyriausybei...” 
(mūsų pabraukta. — Red.) ir t.t.

Kun. Kemėšis yra gudrus politikierius, 
naudingas Smetonai agentas Amerikoj. 
Labai galimas daiktas, kad jam pavyks 
dalį kunigijos pasukti savo pusėn ir su
stiprinti fašistinį frontą Amerikos lietu
viuos.

Aišku, tas deda pareigas ant visų pa
žangiųjų darbo žmonių juo stropiau dar
buotis, kad sustiprinus priešfašistinį 
frontą. Gerai veikdami, mes galėtum 
Amerikos lietuviuos sudaryti pažangųjį 
sparną tokį stiprų, prieš kurį visokios 
reakcininkų pajėgos negalėtų atsilaikyti.

Argentiniečių “Dabartis” Įžengė į 
Trečius Metus

Nepaisant reakcijos, argentiniečiai 
lietuviai darbininkai sugebėjo išleisti 
mėnesinį žurnalą “Dabartis” du metus 
ir su num. 4-tu (už balandį) pasekmin
gai įžengė į trečiuosius.

Per du metu “Dabartis” buvo leidžia
ma Rosario mieste, San Fe provincijoj 
(valstijoj), kadangi ten biskelį laisviau, 
o Buenos Aires mieste buvo kai kada 
išleidžiamas (slapta) “Rytojus.”

Atslūgus reakcijai Buenos Aires pro
vincijoj ir mieste, “Dabartis” persikrau- 
.stė į didesnį šalies centrą, į miestą Avel
laneda, kuris yra beveik Buenos Aires 
priemiesčiu.

Atžymėjimui savo dviejų metų jubė- 
jaus, “Dabartis” suruošė bankietą, ku
riame pasakyta eilė kalbų: pasak paties 
mėnraščio,

“Dabartį” sveikino žymiausių organizaci
jų ir visuomenės veikėjai, .kaip: Kanavers- 
kis, žigas, S. Talalis, F. Stali'ofaitis, Puo
džiūnas, T. Rimbutas, Baltušninkas, Vaitke
vičius, Sabaliauskas ir kt. Taip pat gražų 
įspūdį padarė rašytojas Matas Šalčius pasa
kydamas atatinkamą prakalbėlę. Nuo re
dakcijos ir administracijos kalbėjo F. Ule
vičius ir P. Sikeris. Jie trumpais bruožais 
atžymėjo sunkumus, su kuriais susidūrė 
pirmuose žurnalo gyvavimo metuose. Jie 
atžymėjo, .kad “Dabarties” administracija 
dėjo visa pastangas gauti “tarifa redueida” 
(siuntinėt numažinta kaina), bet fašistinė 
klika pakišo koją informuodama, būk “sek- 
tantų-komunistų” žurnalas. Tik del to ne
buvo patenkintas paduotas paštų direkto
riui prašymas. Fašistinai laikraščiai siun
tinėjami po pusę centavo egz., o “Dabartis” 
turi mokėti po 3 centavus už kiekvieną egz. 
Šitokia tautiečių “globėjų” malone pasipik
tino kiekvienas, nes šitas faktas rodo, kad 
fašizmo agentai nori sulaikyti kiekvieną 
spauzdintą mokslo ir tiesos žodį. Visi išsto
jusieji kalbėti buvo lydimi gausiais aplodis
mentais, nes visų kalbos buvo labai reikš
mingos, rodančios, kad “Dabartis” eidama 
du metu, gan aštriu, bet teisingu .keliu, 
užsitarnavo visų progresyvių žmonių didelį 
pritarimą ir paramą. Visi kalbėtojai atžy
mėjo “Dabarties” atsiekimus ir pasižadėjo 
teikti visapusišką paramą, kad ji dar ge
riau bujotų, nežiūrint persekiojimo, kurį 
diriguoja prisiųstieji Smetonos agentai.
Naujas redakcijos ir administracijos 

antrašas: “Dabartis,” calle Montes de 
Oca 364, Avellaneda, Buenos Aires, Ar
gentina. Metinė prenumerata 2 pesai ir 
50 centavų.

Nors žurnale dar randasi trūkumų, ta
čiau vis vien draugai dabartiečiai verti 
pasveikinti už sugalėjimą išleisti žurna
lą per du metus, nepaisant sunkių ekono
minių sąlygų ir žiaurios reakcijos!

Champion of Youth
Jau išėjo iš spaudos pirmasis nume

rį Amerikos jaunimo žurnalo —Cham
pion of Youth. Jis didelis, kupinas įvai
riais klausimais straipsnių, dailiai iliust
ruotas.

“Champion of Youth” turėtų rastis vi
sur, kur tik yra jaunimo. Suaugusiems 
taipgi pravartu jis paskaityti.

“Laisvė” sveikina “Champion of 
Youth” ir ragina visus darbo žmones jį 
platinti jaunime ir skaityti. Kaina 
$1.25 metams, pavienė kopija—5c. Ant
rašas: 2 E. 23rd St., Room 508, New
York City, N. Y. .

Lietuviu Komunistu Veikla
Komunistai ir Darbas Tarpef ratūr°s Draugijos kuopo- paskutinės dienos. 

n mis. Rezultatas toks, kad (™ 
didžiuma Susivienijimo na
rių neatėjo į Literatūros 
Draugiją, pasiliko už jos 
sienų. Dabar, kuriant mo
terų kuopas, jos atgauna
mos atgal į judėjimą. Jeigu 
iš pat sykio būtų buvę mo- 
įterų kuopos paliktos gy
vuoti, tai, mano supratimu, 
fca vienybė būtų buvus kele
riopai sėkmingesnė.

I /bar ir dabar rasime labai | 
veiklių komunisčių, kurios 
abejoja apie reikalingumą 
atskirų moterų kuopų net 
ir didžiosiose kolonijose. Už 
tai tokioj milžiniškoj Chi- 
cagoj dar nėra moterų kuo
pų, nors jau labai senai iš 
Literatūros Draugijos cen
tro raginama kuopas tverti 
ir palaikyti. Visų pirma, 
žinoma, tas drauges reikia 
įtikinti, kad moterų kuopos 
reikalingos. Vidurvakarinių 
valstijų konferencijoj nebu
vo progos plačiau tą klau
simą diskusuoti. Neabejoju, 
kad mūsų Nacionalinis Su
važiavimas raš galimybę šį 
klausimą nuodugniai svars- 
tyD. /,

Moterų
Vidurvakarinių valstijų 

konferencijoj draugė J. pa- 
' kėlė du svarbiu klausimu 
) reikale mūsų darbo tarpe 
į moterų. Ji išsireiškė, kad 

. ji nežino, ar tai yra Komu- 
nistų Partijos nusistatymas 
tverti Amerikos Lietuvių 
Darb. Literatūros Draugi
jos moterų kuopas ir ar bu
vo padaryta mūsų klaida, 
likviduojant Darbininkių 
Susivienijimą. Veikiausia' 
panašūs klausimai kyla ir 
kitų draugių galvose, todėl 

į pravartu jais pasikalbėti, i 
į Aiškus dalykas, kad par- 
į tija nėra priešinga tvėrimui 
moterų kuopų, jeigu mes 
priėjome prie išvados, kad 
pagelba tokių kuopų sekį 
mingiau galėsime įtraukti 
lietuves-moteris į darbiniu-' 
kišką judėjimą. Organizaci
nės formos niekados nesto
vėjo ir neturi stovėti ant 

I kelio pravedimui revoliucij 
, nio darbo. Tas formas ga-?

Įima ir reikia keisti, kuoį 
met pamatome, kad naujo-) 
mis formomis geriau dar-l 
bas seksis.'

Reikia aiškiai suprasti, 
: kad organizavimas Litera

tūros Draugijos moterų 
kuopų tai nėra organizavi
mas naujos nacionalės lie
tuvių moterų organizacijos. 
Pas mus toks klausimas ne
kyla. Beti kad reikia mo
terų kuopų Literatūros 
Draugijoj, tai f jau beveik 
visiems aišku. Kai kur to- 

I kios kuopos jau gyvuoja ir 
neblogai veikia.

Vienijant Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimą su Li
teratūros Draugija buvo pa
daryta ta klaida, kad neiš
aiškinta 'draugams ir drau
gėms, jog Susivienijimo mo
terų kuopos turi pasilikti 
gyvuot, jog moterų kuopų 
susiliejimas su Literatūros 
Draugijos gyvuojančiomis 
kuopomis galimas tik tam 

į tikruose atsitikimuose ir su 
užgyrimu Draugijos Centro. 
Tas nebuvo padaryta. Net 
ir ten, kur moterų kuopos 

į būtinai turėjo pasilikti, bu- 
!vo likviduotos bei sujung- 
jto§ su gyvuojančiomis Lite-

Jau dabar Rūpinasi Mūsų 
Suvažiavimu

Draugai iš Wyoming, Pa., 
rašo, kad jie jau svarstė 
Lietuvių Komunistų Naci- 
onalio Suvažiavimo reika
lus ir nutarė siųsti vieną 
delegatą.' Bet kadangi jie 
savo ižde pinigų neturi, tai 
nutarė tuojaus surengti 
pramogą ir padaryti pini
gų delegato pasiuntimo 
tikslui.

Labai geras ir teisingas 
Wyomingo draugų žygis. Jų 
pavyzdį turėtų pasekti kitų 
miestų komunistai. Jau da
bar reikia susirūpinti siun
timu delegatų į suvažiavi
mą ir sukėlimu pinigų pa
dengimui lėšų. Nelaukime

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Rumboniškiui.—Draugo ei

lėraštis randasi redakcijoj ir 
laukia savo eilės. Kadangi da
lykas nepasenstąs, tai jo ir 
nesiskubinam talpinti laikraš- 
tin.

Vokietijos fašistai pasisavino darbininkų šventę—Pirmąją Gegu
žes—ir ją naudoja fašizmo stiprinimui. Vaizdelis iš Berlyno.

de nedaug pinigų yra, todėl 
nutarta tam reikalui rengti 
“klembekį” sykiu su Pitts- 
tono vienetu. “Klembekis” 
įvyks gegužės 31 dieną.

Centro Biuras deda pa
stangas, kad šiame mūsų 
suvažiavime būtų atstovai 
iš visų vietų, kur tik ran
dasi nors keli lietuviai ko
munistai. Mes norime pa
daryti šitą suvažiavimą to
kį platų, kokio dar nesame 
turėję. O šį tikslą atsieksi
me tik tada, kada visi 
draugai ir draugės koope
ruos su Centro Biuru.

Mūsų vienetas deda visas 
pastangas, kad įtraukus 
daugiausia narių į partiją. 
Nors čionai nedaug lietuvių 
yra, tik apie 30 šeimų, bet 
partijos vienetą palaikome. 
Na, o italų yra keli tūkstan
čiai, tačiaus prie partijos te
priklauso vienas jau du mėž
tai ir daugiau negalime gau
ti. Ar mes nemokame prie 
jų prieiti ir jiems išaiškinti, 
ar kas kitas pakenkia iš 
mūsų pusės, tai sunku pa
sakyti.

Wyoming, Pa
Iš komunistų vieneto 

veikimo
Pora metų atgal Komu

nistų Partijos vienetas tu
rėjo 18 narių, o dabar turi 
tik 10. Du lietuviai ir pen
ki kitų tautų nariai apleido 
partiją. O vienas, būtent 
draugas Pacenka, lietuvis 
komunistas, mirė.

Nežiūrint narių sumažė
jimo, vieneto veikimas ne
blogas. Mitingus lanko veik 
visi nariai. Mitingus lai
kome du sykiu į nedėlią. 
Mitingus vedame tarptau- 
tiškai, ba turime du svetim
taučiu nariu. Vieneto na
riai dalyvauja bedarbių ta
ryboje, “projekt” unijoje ir 
kitose organizacijose.

Taipgi vienetas laiko susi
rinkimus lietuvių kalboje 
sykį j mėnesį ir rūpinasi ju
dėjimo reikalais. Dabar tu
rėjome susirinkimą ir ap- 
svarstėme Centro Biuro at
sišaukimą, kad įvyks Lietu
vių Komunistų Nacionaline 
Konvencija rugpjūčio mėne
sį, Rochester, N. Y. Drau
gai nutarė siųsti delegatę 
į konvenciją, bet vieneto iž-

įkalintas Francijos 
Fašistų Redaktorius

Jis Kurstė žudyt Pažan
gesnius Politikus

PARYŽIUS, geg. 23. — 
Charles Maurras, vedėjas 
karališkai-fašistinio 1 a i k - 
raščio “Action Francaise/’ 
tapo nuteistas 8 mėnesius 
kalėti ir apie $12 pabaudos 
užsimokėti už raštus, ku
riais buvo kurstoma žudyti 
pažangesnius politikus, fa
šizmo priešus.

FAŠISTŲ VADAS ROQUE 
BŪSIĄS FRANCUOS LI

KIMO SPRENDĖJAS

PARYŽIUS, geg. 22.
Francijos fašistų “Liepsno
jančio Kryžiaus” vadas pul
kininkas grafas C. de la 
Rocque spaudoj pareiškė, 
kad jis dar būsiąs savo ša
lies “likimo sprendėjau.” 
Šitoks vardas jam geriau 
patinkąs negu diktatoriaus.

Galingas Francijos Liau
dies Frontas, turbūt, neleis 
Rocque’ui pasiekt tokio tik
slo.

O DARBININKŲs į,m ■ 
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

SVEIKATA

j Paprasti lengvi antiseptikai 
tų nelabųjų grybelių ir jų sėk
lų (sporų) neįveikia. Reikia 

ivartot labai smarkios priemo- 
kokiąln®s» kad &ale išganabi- 

jus tuos ligos perus.
Akurat taip ir esti: ta de- 

Į dervine labai dažnai įsimeta 
į kojų tarpupirštes. Iš ten ir 
gi nelengva ji iškrapštyt.

Bandykite šitaip. Gaukite 
truputį paprasto gazolino, ne 
to, ką su švinu, bet to piges
nio. Dedervinčtas galvos vie
tas vely nuskuskite,’ kad leng
viau būtų prieiti. Įpilkite to 
gazolino į bonkutę su plačiu 
gurkliu. Pridėkite prie atkimš
tos bonkutės dedervinėtą vie
tą, prispauskite standžiai, ir 
atsargiai užverskite bonkutę 
aukštyn, tuo patim tarpu nu
kreipdama žemyn mergaitei 
galvutę. Tuo būdu deder- 
vinėta vieta pasimaudys ga
zoline. Ir palaikykite taip

Piktoji Dedervine Galvos 
Odoj

Drauge daktare, gal ką pa
tartumėt “Laisvėj” ir dėl ma
no dukraitės. Ji turi 
odos ligą. Manau, kad tai yra 
“ring worm of the scalp.”

Kokie metai, jai pradėjo 
atsirasti galvoj raudoni spuo- 
gučiai. Jie dingsta, o oda lie
ka apiplaišiojusi, ir ten susi
daro sausų pleiskanų. Ban
džiau alyvų aliejų ir gliceri
ną, ir borakso skiedinį, bet 
nieko negelbsti. Ir paskiau jai 
pradėjo darytis po kojų pirš
tais visai taip, kaip ir galvoj.

Mergaitei suėjo 9 metai, 
šiaip ji sveika, augalota, turi 
gerą apetitą. Maistą bandau 
parinkti pritinkamą, sulyg jū
sų patarimais.

Atsakymas.

Tai veikiausia taip ir yra. 
Jūsų aprašymai gražiai supuo
la su tos įkirios ligos požy- bonkutę ant tos vietos vid
iniais. Lietuviškai neturiu ata
tinkamo tai ligai pavadinimo. 
Kaip paprastai, žmonių tar
mėj tokie odos pašiurimai va
dinama dedervinėmis, tai ir.
čia tegul bus dedervinė, tik ne šluostykite.
bet kokia, bet pusėtinai įkiri, per 3 dienas po vieną minutę, 
pikta.

Paeina ji nuo tūlų paraziti-j teplioti iodu. 
nių grybelių (fungi), kurie 
įsiveisia odoje ir ją gadina, vienai minutei. Pakartokite ir 
jaudina, degina. Liga tikrai 
labai atspari, nesiduoda gydyt.
Lietuvoj, beje, šitą ligą vadina | lauke. Gazolino garai 
bene tik “parchom.” į nuodingi.

na minutę. Paskui atsargiai 
vėl atgal atkreipkite galvutę, 
kad gazolinas neišsipiltų. 
Bonkutę užkimškite ir saugo
kitės ugnies. O galvutę ap- 

Pakartokite tai

O toliau galite už kelių dienų 
Kojutę merkto 

įmerkite į gazoliną dubeny.j,

gi trejetą kartų. -
Vely visa tai darykite ore, 

labai



Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Antrad., Gegužes 26, 1936

Pušyne.

Agitacijos Fondas

(Nuo mūsų spec. korcsponcL') |tiniam seimui sudaryti. Va-

Paskutinė Proga!

jau
Scranton, Pane-
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nis darbininkas (Kalvari-1 Centro Biurui, kuris • • -n/r- •• i— i \ v/nivvmlriii r\
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Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

Shenandoah, Pa.

Fondo 
įplau-

Tūlas laikas atgal anglių 
kasykloj sunkiai tapo sužeis
tas J. Grigonis—sulaužytos 
strėnos, sumušta galva. Išėjęs 
iš ligoninės, žinoma, jau 
dirbti nebuvo tinkamas, ir nuo 
sumušimo galvos pradėjo gau
ti proto sumišimą. Šoko nuo 
trečio augšto per langą. Nu
vežtas ligoninėn mirė. Tai ka
pitalizmo auka, ir tos aukos 
bus tolei, pakolei nebus nu
šluota ši netikusi tvarka.

Dėdė Kalnietis.

M;

G šeimynų namas ant West 3rd 
Street, Viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai išrendavota, rendŲ 
atneša $962 per metus. Parsiduo-“ 
da už $4,500. Lengvos išlygos.
Ant East 7th Street, netoli' 
“L.” Street maudynių. 2 šeimyną 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garine šiluma, maudy
nės, ąžuoliniai fliorai, visi dideli*' 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai, j 
baltos sinkos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,650.

į tuos fašistų kan- 
pažiūrės Lietuvos

Teko kalbėtis su daugeliu 
lietuvių iš apielinkės. Pagei
daujama gero lietuviško pro
gram© ant radio. Man išrodo, 
kad Lyros Choras, kad ir ne- 
kiek vieną savaitę, bet retkar
čiais, galėtų duoti gerą kon
certą per radio. Rodos aplin
kybės yra prieinamos. Pagal
vokit, choristai-choristės apie 
tai.- “What do you think, Kuz
in icky ?”

susirasti važiuojant W. Mar
ket St. iki Keyzer Avė., o> 
Keyzer Avė. iki galui “peivo” 
ir tada prieš kalną iki pikni
kui. Arba Theodore St., pro 
lietuvių bažnyčią apie mylią 
kelio, niekur nereikia suktis 
iki piknikui. Taip jau High 
Works busas daveža iki buso 
kelio pabaigos.

Viens iš Daug.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Puslapis Trecias

Lietuvos Fašizmas ir 
Seimo Rinkimai

dinasi, išeitų, kad seimas 
bus renkamas nevaržomai 
siaučiant fašizmui? — Toli 
gražu ne! Jau anksčiau mi
nėjau, kad fašistai užsima
nė sudaryti seimą verdant 
masių kovai. Ligi 1935 m. 
rudens fašistai jei kalbėda
vo apie seimą, tai cituoda
mi tautininkų sąjungos įsta
tus. O sulyg tais įstatais 
seimas turėtų būti toks:

“Krašto atstovybė būtų 
pašaukta iš organizacijų, 
valstybės sudarytų kultū
ros, ūkio, verslo ir darbo 
pagrindais.”

žodžiu, fašistai buvo už
sibrėžę sudaryti mussoliniš- 
ką korporatyvinį seimą.

Bet štai šiandien jie 
rašo kitką:

“Naujasis seimas dar 
turės tos pageidaujamos 
formos. Turimomis žinio-

Lenkijoj masės pereina 
kontratakon prieš fašizmą. 
Bruzda valstiečiai. Darbi
ninkų kova išsilieja į masi
nius streikus, barikadų ko
vas. Lenkijos fašistų eilė
se kyla panika, pasigirsta 
balsai, kad reikią demokra
tiniai rinkto seimo, dabarti
niu masės nepasitikinčios. 
Pabaltėj ir rytų - vidurio 
Europoj jau jaučiama pir
mieji revoliucinės liaudies 
kontratakos reiškiniai.

Nejauku tapo ir Lietuvos 
fašistams, kai čia pat už sie
nos vyksta milžiniškos de
monstracijos, barikadų ko
vos, apie kurias lenkų bur
žuazijos šulas Bartelis sa
ko: “jau panašu į revoliu
ciją.”

Dar nejaukiau pasijuto 
Lietuvos fašistai, kai po ei
lės bandymų nuraminti
valstietiją — ii tebejuda ir I mis, rinkimų įstatymas bus 
tebekovoja. Fašistai atsta-1 griežtai suderintas su kons- 
tė porą ministerių — nieko titucijos 25-26 straipsniais, 
nepadėjo. Pakėlė penkiais kurie grynai formaliai kliu- 
centais pieno kainą — nie- dytų jau dabar tokios, kaip 

Nebegalėda- tuose įstatuose apibrėžta, 
formos seimą sudaryti. Vis 
dėlto, jei tas idealas del for
malių kliūčių dabar ir nebū
tų pasiektas, tai jau bus di
delė pažanga padaryta, jei 
tiktai būsimame seime bus 
išvengta begalinio susiskal
dymo ir neribotos neatsa
kingų partijų sauvalės. Dar 
labiau artėti prie siekiamo
jo idealo bus ateities užda
vinys.” (“Liet. Aidas.”) 

Tai kas gi nušlavė korpo
ratyvinj seimą ir pavertė, 
anot pačių fašistų, ii “atei
ties uždaviniu”? Fašistai,, 
kaip matome, teisinasi, kad 
formaliai kliudą tokį seimą 
sudaryti fašistinės konstitu
cijos 25 ir 26 straipsniai. 
Bet Lietuvoj net molio Mo
tiejui aišku — kad jį nušla
vė liaudies kova.

Tai jau yra revoliucinės 
kovos žingsnis pirmyn. Bet, 
deja, ligšiol nesudarytas 
liaudies frontas nepadarė 
tos kovos centralizuota ir 
tiek galinga, kad būtų iško
votas demokratinis seimas. 
Fašistų ministerių pirmi
ninkas savo kalboj pabrėžė, 
kad seimas bus ne partijų 
pagrindais renkamas. Kol 
kas seimo rinkimų įstaty
mas ministerių kabinete dar 
nebaigtas rašyti ir Smeto
nos nepasirašytas. Bet Kau
ne jau yra žinomas to įsta
tymo pobūdis. Fašistų įsta
tymu — kandidatus į seimą 
galės statyti išrinktos 1934

ko nepadėjo.
mi nuo valstietijos paslėpti 
savo vagysčių, paaukojo po
ną Lapeną (sudarė byla ir 
nuteisė) — nieko nepadėjo. 
Ir nepadės—valstietija ko
voja ne del cento-kito, o 
prieš fašizmą, o jiems soli
darizuoja darbininkija ir 
profsąjungos.

Mieste atgyja darbininkij 
grumtynės prieš kapitalą ir 
fašizmą. Streikams likvi
duoti fašistų valdžia sudarė 
vadinamąją “darbininkų at
stovybę” — streikai eina ir 
dažnėja. Apkarpė darbi
ninkų teises ligonių kasose 
— darbininkai priešinasi. 
Steigia darbo rūmus — dar
bininkai-stengiasi juos pa
imti i savo rankas.

Taigi, reikia pasakyti, kad 
fašizmas Lietuvoje jau vra 
sukrėstas. Fašizmui reikia 
Ąaujo ramsčio. Tokiu rams- 
čjAi jie mano padaryti sei- 
ąia.

Ir štai nuo gegužės pir
mos fašistinė spauda pra
dėjo skelbti, kad apie birže
lio mėnesį įvyksią seimo 
rinkimai. “Lietuvos Aidas” 
visaip aiškina, kodėl seimo 
rinkimai kain tik šiuo mo
mentu reikalingi ir patogūs.

Fašistams reikalingi, nes 
iu viešpatavimas sukrėstas. 
O tą patogų momentą jie 
paruošė dveiaip:

Pirma—viduržiemį užda
rė visas partijas ir organi
zacijas (liaudininkus, soci
aldemokratus, krikščionis 
demokratus, jaunimo sąjun
gą ir kt.), kad opozicija ne
turėtų veikimui organizaci
nio aparato. Kaip tik šiuo 
laiku iškėlė vadinančia 
“ūkininkų sąjungos” by-; 
la, kuriąja pasinaudodami 
(krikdemų - aferistų dar
bais) stengiasi andrabstyti 
purvais bet kokį demokrati
nį parlamentarizmą ir, ži
noma, užtušuoti fašistinės 
diktatūros korupcijas (La
penų ir kt. tautininkų-afe- 
ristų darbus).

Antra— suterorizavo re
voliucinę liaudį. Išleisdami 
spaudos įstatymą užsmaugė 
bet kokį antifašistinį žodį. 
Areštais tebeterorizuoja 
darbininkiją. Nuteisė ir te- 
beteisia visą eilę valstieti
jos kovotojų. Prikimšo ka
lėjimus aktingesnių liaudies 
veikėjų.

Taigi, paruošė kelią f ašis-

m. rudenį apskričių ir mies
tų tarybos (cenzinės). Tai
gi, už tų cenzinių tarybų 
pastatytus kandidatus rin
kikai ir turėsią balsuoti — 
atskirai už kiekviena kandi
datą. Partijų ir grupių kan
didatų sąrašų nebus. Sąra
šas būsiąs vienas, kaip da
bar darbo rūmų kandidatų 
sąrašas. Fašistai skelbia, 
kad ir tautinės mažumos, 
pirmoj eilėj žydai, gausią 
ne mažiau poros' atstovų. 
Iš viso atstovu būsią seime

V

Pavasario atlydžiui užė
jus, sustingęs gamtos veiki
mas pradeda krutėt. 
pat ir su Agitacijos 
aukomis. Nerangiai 
kė sekamos aukos:

Iš Cambridge, Mass., d. 
A. Rudzinskis prisiuntė $5

JUOZAS GEGŽNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, alus ir 

KITOKĮ GĖRIMAI į 
Patogus Užėjimas Grupėms 

412 W. Susquehanna A v.
Philadelphia, Pa.

50.
Kaip 

didatus 
darbo žmonės?

Liaudininkų “Lietuvos Ži
nios” agituoja tokius seimo 
rinkimus boikotuoti. Kade- 
mų “Rytas” dar nepasisa
kė. Nepaaiškėjo socialde
mokratų nusistatymas. Tuoj 
sulauksime Komunistų Par
tijos nusistatymo. Nuotai
ka darbininkijoj visai abe
jinga. Atrodo, kad boiko
to-idėja turės platų pasise
kimą. 1934 m. į savivaldy
bių rinkimus komunistai 
kvietė eiti, nes juose buvo 
galima statyti darbininkų ir 
kitų grupių sąrašus. Į šiuos 
seimo rinkimus šitaip eiti 
galimybių nėra.

Bet iš anksto ką nors spė
lioti sunkų, nes taktika pa
čių rinkimų ruošos eigoje 
gali keistis — būtent, jei 
kaikurios savivaldybės vis- 
tik išstatytų socialdemokra
tus, liaudininkus ar kt. kan
didatais į seimą, manau, kad 
Komunistų Partija kvies 
balsuoti už juos, kaip 1934 
m. savivaldybių rinkimuose. 
O tokia galimybė nėra nega
lima, nes kaikuriose savival
dybėse visti k yra socialde
mokratų (Šiauliuose) arba 
vienas kitas ir šiaip masi-

joj, Marijampolės apskr.).
Artimoj ateityj paaiškės 

pačių fašistų užsimojimai 
(paskelbus įstatymą) ir an
tifašistu taktika.

V—ius.

Ormano prakalbų ir vieną 
dolerį pridėjo ALDLD 8 kp.

Iš Montello, Mass., drg. 
Tautvaiša aukojo stambią 
$5 auką.

Iš Minersville, Pa., d. V. 
Žemaitis prisiuntė $3.

Iš tolimos Chicagos d. A. 
Deikienė irgi aukavo $3.

Draugas D. M. šoloms- 
kas perdavė ALDLD 159 kp. 
$2 auką.

Pietinių valstijų draugai 
irgi nepamiršta Agitacijos 
Fondo. Draugė O. Kvede- 
riūtė iš Charleston, So. Ca
rolina, aukavo $2.

Iš Brooklyno draugas K. 
Bekešius aukojo $1.50 ir d. 
J. Juškaitis per “Laisvės” 
administraciją pridavė $1.

Draugas S. Slavinskas iš 
Whittemore, Mich., prisiun
tė 50 centų.

Bendrai imant, gana 
stambi suma, bet reikia pri
mint, kad tai keturių mė
nesių aukos! Ačiū viršmi- 
nėtiems draugams už aukas 
ir tikimės, kad kiti kolonijų 
draugai paseks jų pavyzdį.

Dar eilė draugų ir orga
nizacijų kuopų neatsiteisė 
už jiems prisiųstas Komu
nistu Programos brošiūras. 
Prašome neatidėliojant pa
sirūpinti tuo reikalu.

Money orderius ar čekius 
išrašykite d. V. Zablacko 
vardu ir siųskite tiesiai

; per
duoda iždininkui, o iždi
ninkas jums prisius pakvi
tavimus.

LKP Centro Biuras.
46 Ten Eyck St.

Naudokitės tik iki 30 d. gegužes 
šių metų, parsiduos NATURAL-LAX j 
-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.

Roma, geg. 23. — Pasta
tyta naujas popiežiaus na
mas kaip katalikų bažny
čios centro raštine. Jis turi 
500 kambarių.

Dan Keeler, is Battle Creek, Mich., turi kasdien saliu- 
tuot vėliavą, kurią jis būk kada tai pažeminęs.

Taip priteisė teisėjas.

Visko Po Biskį
Praėjo visuotina konferen

cija prisirengimui prie lietu
vių kongreso. Delegatų nuo 
įvairių draugijų dalyvavo 41, 
narių buvo atstovaujama 740. 
Išrinkta 5 delegatai į 
są Clevelandan. Taigi 
rio apielinkė atliko 
darbą.

Man da vis prisimena pra
ėjęs mėsos streikas, kame da
lyvavo geras skaičius moterų 
ir pačios vadovavo streikui, ir 
pas jas
darbui. Kodėl nereikėjo 
mėgsti artimesni ryšiai su 
mis moterimis? Ateityje 
būtų geros veikėjos, tik

buvo gabumo tam 
už- 
to- 
jos 
jas

reikia įtraukti į mūsų organi
zacijas.

Vaidinimas iš Hitlerio
Gyvenimo ir Skandalų

PARYŽIUS, geg. 23. — 
Sausakimšai u ž s i grūdžia 
teatrelis, kur yra vaidina
ma nuotikiai iš Hitlerio gy
venimo; jo lytiški skanda
lai, jo žudynės geriausių 
buvusių jo draugų ir kt.

Paskutiniais pranešimais, 
francūzų policija jau užda
rė ta vaidinima. v

Jau buvo “Laisvėj” rašyta, 
kad ALDLD 39 kuopa turi įsi
taisius nuosavą daržą-parką 
del vasarinių parengimų; bu
vo minėta, kad jei kas nori 
pasirendavoti parką del pikni
kų, kad kreiptųsi pas J. Kli- 
kuną, 1608 N. Maine Avė., 
Scranton, Pa. Vienok dar ne
buvo rašyta, jog ALDLD 39 
kp. rengia šaunų pikniką geg. 
30-31 dienomis, tai yra vai
nikų dienoj ir ant rytojaus, 
sekmadienį. Prie pikniko ruo
šiamasi gana stropiai. Grindys 
jau sustatyta ir aptaisyta, že
mė apvalyta, išgrėbta ir ak
menys išrankioti, kurie buvo 
lietaus išplauti, pridaryta 
naujų sėdynių po medžiais, 
žodžiu sakant, parkas pagra
žintas šimtu nuošimčių, paly
ginus su pereitais metais, to
dėl tikimasi turėti didelį pik
niką, o kartu ir daug svečių 
iš visos šios apielinkės. Netik 
bus gera reprezentacija iš 
B i n g hamtono, Wilkes-Barre, 
Pittstono, Throop, Forest Ci
ty, bet teko nugirsti, kad net 
ir iš Brooklyn© bus svečių, to
dėl apie vietinius darbininkus 
ir simpatingus biznierius dar
bininkiškai organizacijai ne
gali būt daug abejonės, kad 
jie masiniai dalyvaus piknike. 
O kad rengėjai visus ir visu- 
kuo pilnai aprūpins ir paten
kins, tai irgi netenka abejoti.

Piknikas įvyks nuosavam 
kuopos parke, High Works 
Grove, Ferdinand St. Ši vieta 
jau daug kam yra žinoma, bet 
kurie dar nežino, tai lengva

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS Z

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame; 
rikoniško stiliaus.

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

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna-1’ 

vimu būsite patenkinti.

SOUTH BOSTON, MASS.

ŠTAI K4 SIŪLO A. J. KUPSTIS

kongre- 
Šenado- 
svarbų

Telefonuokite South BostonIR VĖL ATeJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

South 
per 30 
tas, 
Storas. Dabar daro gerą biznį ir 
yra proga žymiai paderinti. Par
duodamas už $1,200. Delei plates
nių informacijų kreipkitės pas A. 
J. Kupstį, 332 W. Broadway, 

9423, arba kreipkitės pas:

332 Broadway 
So. Boston, Mass.

B? : < 1 ■KL

'Didžiumoj mainieriai yra 
nepatenkinti dabartine nauja 
sutarčia. Laukite, už metų lai
ko gausite 7 valandas, o dau
giau nieko. 2 d. birželio, ka
da įvyks Washing-tone konfe
rencija užgyrimui } sutarties, 
Lewis gali gauti nuo eilinių 
narių gerai pabarti. Bet sutar
tis, išrodo, gali būti užgirta 
prieš angliakasių norą.

Pastaruoju laiku tai vienur, 
tai kitur buvo sulošta “Ves
tuvės Pušyne”. Mūsų spaudoj 
atžymėta, kad publikai visur 
patiko, Bet, mano supratimu, 
korespondentai darė klaidą, 
nepažymėdami, keno kompo
zicija? Kodėl neatiduoti kre
dito mūsų jaunai kompozito
rei drg. Judzentavičiėnei ? ši 
draugė yra daug darbo padė
jusi prie operetės “Vestuvės

Ne 
kada

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

i y

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts.

u)

f-

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

lengvos išlygos.
parduodamas restaurantas 
Bostone. Biznis išdirbtas 
metų. Labai gražiai įreng- 

gražus fomičius, kampinis

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

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

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Garimų Įstaiga

Čia yra palaikoma pa
vyzdinga tvarka — nė
ra triukšmo ir niekas 
svečių neužkabinėja.
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Du Pont -- Amerikos 
Parako Karalius

nių Valstijų ir Ispanijos. 
Ir vėl Du Pont de Nemours 
fabrikai atlieka “patrioti
nę” rolę gamindami paraką 
ir žerdami sau milionus do

LAISVE

PASIDABINKITE SAVO PLAUKUS
lerių. Ir kada 1899 metais

y* Ant Atlantiko didjūrio 
pakraščio, prie Delaware 

'-upės žiočių yra Delaware 
vardu valstija su nemaža 
prieplauka Wilmington. De
laware turi mažiausiai gy
ventojų iš visų Jungtinių 

"Amerikos Valstijų. Dela^ 
ware valstijoj dar viešpa- 

“tauja viduramžių įstatymas 
plakti kriminalistus, o ka
dangi kapitalistų klasė 
kiekvienu kartu stengiasi 
prie kriminalistų priskaity- 
ti darbininkų streikų vadus 

nr taip veikėjus, tai tas 
įstatymas ir prieš darbinin- 

:/kus vartojamas.
Delaware valstija yra 

’pilnai rankose Amerikos pa
trako gamintojo Du Pont de 
Nemours Co. Iš kur atsi
rado tas parako karalius? 

jKaip jis pralobo? Kaip pa- 
Jtapo valdovu ne vien dešim- 
:čių tūkstančių darbo žmo- 

:,;nių, bet ištisos valstijos? 
*Šie ir daugelis panašių 
klausimų interesuoja žmo- 
;nes, o ypatingai Du Pont fa
brikų darbininkus.

Napoleono Auklėtinis
‘ Francijoj 1789 metais įvy
ko revoliucija. Pavergta 
žmonija nuvertė karalių ir 
•nukirto jam galvą. Jaunas 
francūzas Pierre Du Pont 
de Nemours palaikė pačią 
dešiniausią buržuazijos gru
pę, stojo už konstitucinę 
inonarchiją. Įsigalėjus kai
resnei sriovei su jakobinie- 

Jftais, prakišus monarchijos 
šalininkams, Pierre Du 
Pont apleido Franci ją ir at
vyko į Šiaurinę Ameriką. 
Tuojau įsigijo didelius plo
tus Louisianoj, jo sūnai Vik
toras ir Irenee suleido na
gus į šalies plotus. O tada 
|)uvO lengva pasisavinti di
deli plotai.
; Eleuthere Irenee Du 
Pont de Nemours apsigyve
no dabartinėj Delaware 
„valstijoj. Kartą jis beme- 
„džiodamas su Washingtono 
armijos kareiviu bėdavojo, 
kad parakas brangus. Pa
rakas svarbus tavoras. Jie 
priėjo prie išvados, kad rei
kia steigti parako gamini-’ 
mo fabriką. Eleuthere Ire- 
nee Du Pont tuojaus griebė
si steigti parako fabriką, 

pinigų jąm trūko, tat jis 
nuvyko atgal į Franci ją. 
Franci joje tuo laiku jau 
viešpatavo Napoleonas, ku- 
pis vedė, karą su Anglija. 
Napoleonui patiko Du Pont 
sumanymas steigti Ameri

koj parako fabriką, nes tas 
turėjo suteikti daugiau kard 
$&gos Amerikai, su kuria 
JAnglija po Amerikos Revo
liucijos buvo ant peilių. Na- 
^foleonas žinojo, kad tas 
.'silpnins Angliją, ir jis su
kike nemažai pinigų Du 
frontui.
XEleuthere Irenee grįžo at- 
Jįal į Ameriką ir Wilming- 
Xfthe 1802 metais įsteigė pir- 
iną Amerikoj parako fabri- 
Xą. Už keturių metų fa- 
XHko produkcija jau buvo 

,000 svarų parako.
£jSenis Pierre Du Pont 
j^u Francijoj būdamas bu- 
yo senatorium ir užimdinė- 
■jd’kitas prie karaliaus val
džios vietas. Amerikoj jis 
greitai mokėjo susirišti su 
v&ldininkais. Jo sūnus Eleu
there Irenee Du Pont susi
rišo su Amerikos preziden
tu Thomas Jefferson. Jef
ferson teikė jam pagelbos. 
Prezidentas Jefferson pa

veikė, kad Jungt. Valstijų 
valdžia pirktų daugiau Du 
Pont gaminamo parako. Gi 
1809 metais Anglijos karo 
laivai pradėjo tankiau plau
kioti Jungtinių Valstijų pa
kraščiais ir jieškoti prieka
bių. Tada Du Pont fabri
kas dirbo visais garais, nes 
karas artinosi.

Fabriko Susprogimas ir 
Karai

Anglija pradėjo prieš 
Jungtines Valstijas karą ir 
1812 metais apgulė Wash- 
ingtoną. Du Pont pristatė 
Amerikos armijai į Wash- 
ingtoną šimtus tūkstančių 
bačkų parako. Jis paskilbo 
garsiu “patriotu.” Ameri
kos valdžia daug daugiau 
augštomis kainomis supir
ko parako, kaip ji galėjo 
sunaudoti. Po karo val
džia veik dykai atgal ati
davė Du Pontui paraką, už 
kurį jam pirma brangiai už
mokėjo. Jis turėjo parako, 
bet nebuvo užsakymų. Fa
brikas užsidarė. Pelnai ne
augo, bet Du Pontą iš tos 
padėties išgelbėjo baisus 
sprogimas jo fabrike, kuris 
sunaikino fabriką. Jis gavo 
didelius pinigus apdraudos.

Irenee Du Pont vėl važi
nėjo į Franci ją. Pasiliuosa- 
vo nuo užsienio kapitalo. 
Tuom kartu pradėjo jam 
plaukti ant parako užsaky
mai iš Ispanijos ir Pietų 
Amerikos. Fabriką išnau- 
jo išbūdavo jo dar didesnį, 
galingesnį. Irenee Du Pont 
patapo direktorium United 
States banko, įsigavo į ki
tas augštas vietas. Jis už
imdamas svarbią vietą ir 
turėdamas įtaką valdžioje 
griežtai buvo priešingas bū
davo jimui valdžios fabriko 
gaminimui parako.

Tuom kartu, 1848 metais, 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Mexicos prasidėjo karas. 
Už jį buvo kaltinami pieti
nių valstijų valdonai ir ver
gų savininkai. Du Pont 
kompanija gamino paraką 
Amerikos armijai, tuom 
pat kartu per Kubą iš Me
xico gavo užsakymą ant 
200,000 svarų parako. Sa
ko, būk tą užsakymą nepri
ėmė.

Gal ir buvo taip, nes 
tuom kartu pradėjo Jungti
nės Valstijos smarkiai ples- 

,tis. Vakaruos kirto miš
kus, daug reikėjo parako 
sprogdinimui kelmų. Tuom 
laiku, kaip tik prasidėjo di
džiausias pravedimas gelž- 
kelių, o čia parako reikėjo 
neišpasakytos galybės. Or
ganizavosi didelės kailių 
paradavinėtojų ir medžioto
jų kompanijos, ir čia Du 
Pontui atsidarė plati rin
ka.

Sako, kad Du Pontų kom
panija nepageidavo karo, 
bet jai “dievas davė” ir ka
rą. 1854 metais Franci ja, 
Anglija ir Turkija pradė
jo karą su Rusija. Wil- 
mingtono parako fabrikas 
dirbo pilnai, nes jis gami
no paraką ir Rusijai, ir jos 
priešams. Jo “Juodos mir
ties” fabrikas buvo pilnai 
“nęutrališkas”—abi puses 
paraku aprūpino.

Vėliau prasidėjo kelių 
metų Amerikoje Piliečių 
Karas. Du Pont fabrikai 
dirbo pilnais garais. Įvedė 
naujos rūšies paraką. Išplė
tė laboratorijas. 1898 me
tais vėl karas tarpe Jungtį

pati valdžia paskyrė $167,- 
000,000 išsibudavojimui sa
vo parako gaminimui fabri
ko, tai pirmiausiai atsiklau
sė Du Pont de Nemours Co. 
ar ji gali budavoti fabriką. 
Du Pontai sutiko, nes rin
kos neišpasakytai plačios ir 
sau pavojaus nematė.

Labiausiai Du Pont de Ne
mours amunicijos ir parako 
trustas pralobo laike perei
to pasaulinio imperialisti
nio karo, 1914—1918 me
tais, kada jis pasidarė $1,- 
250,000,000 (vieną bilioną 
du šimtus penkiosdešimts 
milionų dolerių) pelno.

Labiausia Du Pont de 
Nemours kompaniją išplėtė 
Thomas Coleman Du Pont, 
kuris gimė 1863 ir mirė 
1930 metais. Jis įleido gi
liai į šalies valdymą nagus. 
Jis buvo 1921 metais Re- 
publikonų Partijos Centro 
vadu ir 1925—1928 metais 
senatorium.

Du Pont Karalystė
Du Pont de Nemours Co. 

susitarė su Anglijos Nobel 
parako’kompanija ir pasi
dalino pasaulį, kur turi pa
raką pardavinėti. Nežiūrint 
Amerikos valdiškų parako 
fabrikų, Du Pont faktiškai 
pilnai turi monopoliją pri
statyme valdžiai parako.

Laike pereito pasaulinio 
karo, kuris tiek daug krau
jo ir gyvasčių kainavo, ku
ris virš 10 milionų jaunų 
vyrų karo laukuose nuvarė 
į kapus, kuris dešimtis mi
lionų paliko koliekų, našlių 
ir našlaičių, Du Pont virš 
40% parako pristatė talki
ninkams. J'

Dabartiniu laiku Du Pont 
de Nemours Co. turi virš 
60 fabrikų ir dirbtuvių 22 
valstijose Amerikoje. Du 
Pontų “juodos mirties” ga
minimui veikia penki tyri
nėjimo laboratorijos insti
tutai, kur yra sutraukta 
850 geriausių chemikų ir 
inžinierių. Prie to dar kiek
vieną metą Du Pont kom
panija duoda bonus del dvi
dešimt privatinių tyrimo 
chemiškų kompanijų už iš
radimus parako, dinamito 
ir kitokių sprogstančių me
džiagų. Dabar Du Pont de 
Nemours Co. gamina dau
gelį visokių nuodingų dujų.

Du Pont de Nemours 
kompanijai priklauso Dela
ware valstija su Wilming- 
tonu ir kitais miestais. Du 
Pont rankose randasi ligo
ninės, institutai ir valdžia, 
nors joje ir kiti asmenys sė
di. Trys dienraščiai Dela
ware valstijoje yra Du 
Pont Co. rankose. Aišku, 
kaip tie dienraščiai rašo:— 
taip, kaip parako ir amu
nicijos karaliai nori.

Du Pont de Nemours Co. 
yra Delaware valstijoje, 
kaip kokis didelis feodalas, 
karalius, prieš ją ten nie
kas negali atsilaikyti, kaip 
tik ateityje galės gerai or
ganizuotas proletariatas. 
Du Pontai retai buvo kon- 
gresmanais ir senatoriais 
federalėjė šalies valdžioje, 
bet jie visada turėjo dide
lę įtaką joje.

Du Pont de Nemours Cb. 
apart fabriku turi ir kitų 
įmonių, pagal' tulus davi
nius jai priguli daug Šerų 
Equitable Life Assurance 
S-ty. Ji turi visą retežių 
didelių viešbučių, kaip tai

(Tąsa 5 pusi.) "

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.

FREDERICS 
ONE MINUTE
PERMANENT 

WAVE

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

galite gauti

Parlor

ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASIUKAITIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-0570

Tą naujo mokslo patarnavimą 

Modern Beauty

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, nesivęlinkite užsisa- 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki

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

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

Prašome jsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

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

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

\ ISNUOTAS GRABORIUS
660 GRANŲ* STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

ANTANAS KASMOČ1US
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

IBRIDGEWATER DARBININKO KOOPERATYVE DRAUGOVE)
A

Lietuvių Čeverykų Išdirbys- 
tė, Kuri Pagarsėjo Gamini

mu Over Globe Shoes a 7rĮT7S

Ji Atsiekė Augštą Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite
Vaizbaženklį

V 7

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

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio supratimo, 30 metų praktikos čeverykų gamyboj, i 4
Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių kojų, 

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

kaip pirštine ant rankos.

t

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 čcverykai 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, sdvo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
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ĮVAIRUMAI
Tai, Bra, Bent Kopėčios!
Buenos Aires, Argenti- 

< noj, pabudavotos didžiau- 
; sios ugniagesių kopėčios pa

saulyje. Kopėčios susideda 
> iš penkių teleskopinių dalių.

Kuomet jos būna ištiestos ir 
pastatytos, siekia 164 pėdas 

, augščio. Jos vežamos dide
liu troku. Kuomet jas rei- 
kia iškelti, pirmiausia ketu
ri tam tikri prietaisai pri- 
šriubuoja troką prie gatvės, 
kad neapvirstų. Nuo pat 
viršaus kopėčių galima van
denį taikyti į degantį na
mą.

Stebėtinas Išradimas
Sovietų Sąjungoj inžinie

rius V. S. Vinkhman išra
do ištikrųjų stebėtiną ma
šiną. Ta mašina faktinai 
“mato”, ir be prižiūrėjimo 
ir valdymo ji gabalą gele
žies ar plieno išpjausto į bile 
formą ir dydį. Mašina an
gliškai vadinama “automa
tic lathe.” Reikia tik įdėti 
į ją gabalą baltos popieros, 
ant kurios yra braižinys to 
daikto, kurio nori, ir pa
spausti guziką. Elektrinė 
“akis”, šviečianti ant to 
braižinio, nustato mašiną ir 
išpjausto metalą ta forma, 
kaip braižinys. Šis išradi
mas be galo palengvina dar
bą ir daug greičiau galima 
išdirbti reikiamas dalis.

tai pasidaro pelno. Už tat 
jie gauna dideles algas ir 
laimingi. Štai biskis davi
nių apie tų ponų algas.

1933 metais sekamai ve
dėjai gavo algų:
Irenee Du Pont $75,000 
Lammont Du Pont $99,999 
W. S. Carpenter .. $60,000 
A. B. Echols .......  39,333
A. L. Yerkes $45,000

Žinios paimtos iš “New 
York Times”, 27 d. vasa
rio, 1934 metų. Prie šių al
gų jie gavo dar dešimtis ar
ba šimtus tūkstančių dole
rių bonų, kaip A. L. Yerkes 
gavo $75,000 bonų, o W. S. 
Carpenter, vice-prezidentas 
trusto, net $106,150 bonų.

1934 metais jų algos ne- 
nupuolė, kaip jie padarė su 
darbininkais nukapodami 
algas, bet paaugo. “New 
York Times” nuo 8 d. sau
sio, 1936 metais paduoda jų

W. S. Carpenter .. $125,770 
Lammont 'Du Pont . $100,219 
J. E. Crane, vice-prezidentas

$97,200
B. Echols $97,200

Paaugo ponų algos, pa
augo ir jų bonai, gryni pel
nai, milžiniški turtai, tik 
sumažėjo algos ir darbo są
lygos pablogėjo vargšų dar
bininkų.

D. M. Šolomskas.

Elizabeth, N. J
“Kalba per Kepurę”

Radio inžinieriai parodė 
savo gabumą, padirbę mažą 
radio perdavimo stotį kepu
rėje. Vienas radio skelbė
jas, užsidėję tą kepurę, 
vaikščiodamas New Yorko 
gatvėmis kalbėjo į tam tik
rą laikomą rankoj prietai
są, kurio pagelba kepurėj 
padirbtas perduotuvas balsą 
išleido į oro bangas. Cent- 
ralinė radio stotis priėmė 
tą kalbą ir perdavė tos ra
dio stoties klausytojams. 
Gal ateis laikai, kada visą 

, radio stotį galės padirbti 
ant piršto nešiojamame žie
de?

Mažiausias Gramofonas
Mažiausias pasaulyje gra

mofonas įtaisytas kišeninio 
laikrodėlio “kevale.” Maža 
sprenžina suka mažytę plo
kštelę ir toji gan garsiai 
grajina.

V-tas.

DU PONT — AFRIKOS 
PARAKO KARALIUS

(Tąsa nuo 4 pusi.)
New Yorke Waldorf—As-* 
toria, McAlpin, Savoya— 
Plaza ir Martinique; New 
Willard
Bellevue—Stratford —Phi- 
ladelphijoj; Du Pont—Wil- 
mingtone ir tt.

Išilgai visą Delaware 
valstiją Du Pont pravedė 
plento kelią, kuris ir vadi
namas Coleman Du Pont 
Highway.

Išnaudotoji^ Algos
Darbininkai ir darbinin

kės žiauriai išnaudojami. 
Karo metu nemažai darbi
ninkų padėjo savo gyvastis 
Du Pont fabrikuose. Eddys- 
tono baisi katastrofa šim
tus sužalojo, dešimtis nuva
rė į kapus. Ir dabar kiekvie
ną dieną į kapus varo tuos, 
kas tveria Du Pontam tur
tus.

Bet kapitalui tas neapei
na, už tat išnaudotojai šim-

Washingtone:

me

ties, už $40,000, bet real 
estate kompanija pakol kas 
reikalauja $45,000; finansuoti 
tą projektą — manoma gauti 
iš valdžios paskolą. Geras 
sumanymas, jeigu bus vykdo
mas gyvenimam Dabartiniu 
laiku yra asfaltuojamas visas 
Second St., kuriuo taip džiau
giasi John Ford savo agitaci
jos platformoj, nes, girdi, tai 
jo sumanymas būnant council- 
manu miesto taryboj. Bet ti
krumoj tą padarė Public Ser
vice korporacija, nes tos kom
panijos busai praeidami ' ta 
“Ethiopijos gatve” labai ga
dindavo busų tajerius. Tai 
pasekmės spaudimo ant mies
to valdžios ir paties John For
do, kad ta gatvė yra taisoma, 
nes kitaip ta gatvė būtų ilgus 
metus tam pačiam stovyj.

Mūsų kolonijoj lenkų ir lie
tuvių parapijos kunigai išleido 
naujus įsakymus savo parapi- 
jonams, kad nepirktų jokių gė- 

j lių bei vainikų numirėliams, 
bet kad paskirtus pinigus tam 
tikslui įdėti į konvertus ir afie- 
ravoti už numirėlių “dūšias”; 
tai, mat, naujas būdas biznio 
varymui. Ar tik kvietkininkai 
taip ir tylės nieko nesakę už 
tokį gadinimą jiems biznio iš 
kunigtj pusės?

Tai jau praėjo nominacijų 
rinkimai (primaries) į įvairias 
valdiškas vietas Elizabethe ir 
visoj New Jersey valstijoj. A- 
pie pačią valstiją daug nega
liu rašyti, nes apie tai jūs ra
site parašyta mūsų spaudoj. 
Bet įdomu ir reikalinga pa
rašyt keletą žodžių apie pir
mo wardo nominacijas į mies-l 
to tarybą (councilmen), ku
riame buvo nominuota net trys 
kandidatai ant demokratų ti- 
kieto.

Rodos, gyvenu ilgus metus 
pirmame warde, geriau pasa
kius, “porte,” kuriame gyve
na didžiumoj lietuviai išeiviai 
ir jų naujoji karta. Bet neat
simenu, kad būtų vartojamos 
tokios nešvarios priemonės ga
vimui sau didžiumos balsų. 
Pirm nominacijų nekuriu kan
didatų garsinimai buvo šme- 
ruojami smalos degutu, nele-' 
gališki įsiregistravimai pilie
čių, grąsinanti laiškai darbi
ninkams netekimu darbų, jei 
nebalsuosi už tam tikrą kandi
datą, ir ant galo bandyrtiai 
klastingų balsavimų.

Tarpe šešiolikos nelegaliai 
įsiregistravusių piliečių, kurie 
kiekvienas yra laikomas po 
$500 kaucijos ligi Teismo, yra 
matoma vietiniuose laikraš
čiuose ir lietuviškų pavardžių. 

[[Taipgi iš lietuvių tarpo buvo 
? bandymai klaidingai balsuoti, 

neturint tam teisių.
Kandidatais buvo John 

Ford, John L. McGuire ir Jo-| 
jeph B. Patalkis — pastarasis 
5ia gimęs jaunas lietuvis, ku
ris, reikia pasakyti, varė iš 
savo pusės švarią agitaciją, bet 
gana silpnai. Jo naudai vie
tinis kūnigas ir nekurie lietu
viški politikieriai buvo suor
ganizavę net Civic Komitetą 
iš nekuriu draugijų. Bet jo! 
platformoj ir nebuvo matomi 
punktai, kaip tai pašalpa be
darbiams ir abelni paprasti 
darbininkų reikalavimai. An
tra, jis apeliavo daugiausiai 
į lietuvius piliečius, užmiršda
mas kitų tautų gyventojus. Tai 
laimėjimų nominacijų pasek
mės tokios: John Ford 801 
balsų. John McGuire 404 bal. 
ir J. B. Patalkis 352 balsu.

American Youth Congress 
rengia didelį masinį mitingą 
pasaulio taikos reikalams 30 
d. geg. (Memorial Day) Com
munity Center, prie Broadway 
ir Second St., tahie darbe la

bai energingai veikia vietinė 
Jaunųjų 
rinkdama 
zuodama 
lui. LDS
vo susirinkime tam minėtam 
tikslui sumetė $5.25. Tai la
bai graži auka nuo mūsų drau
gų. Beje, tas jaunuolių komi
tetas nuo American Youth

Komunistų Lyga, 
finansų ir organi- 
jaunimą tam tiks- 
33 kp. draugai sa-

Miesto valdžia proponuoja 
pirkti “down town” gyvento
jams, ypač jaunimui, Tabs 
field daržą, kutis randasi prie

Corigress organizuoja vietinį Lietuvių Kongreso Clevelande. 
jaunimą į taikos paradą, kuris 
atsibus Newark, N. J., tą pa
čią dieną po pietų, 30 dieną 
gegužės. Reikėtų, kad mūsų 
jaunuoliai iš lietuvių tarpo ta
me reikale pasidarbuotų.

Jonas Blinda

Newark, N. J
Iš Visų Kampų Surankiojus

Vienam antro belaukiant, 
kad pažymėt spaudoj newar- 
kiečių darbuotę, praeina ke
lios savaitės ir nieko nesimato, 
tartum šio miesto išsisklaidę 
po visas pakampes lietuviai 
nieko neveiktų, nejudėtų. O 
mes judam, ir dar kaip! Pa
imsiu iš eilės po vieną darbą.

Kadangi dar veik neturėjom 
kitų sriovių draugijų prie šio 
taip svarbaus darbo, tai drg. 
Būrke duoda sumanymą, kad 
Sąryšio komitetas šauktų tam 
tikrą pasitarimą-mitihgą ir už
kviestų laiškais tų draugijų 
komitetus, kurios dar nėra 
prisidėjusios. Toks susirinki
mas įvyko gegužės 13 d., kur 
pribuvo ir iš trijų draugijų 
komitetų nariai, čia aiškinta 
jiems tokio kongreso svarba ir 
jo reikalas gana tinkamai per 
dd. Burkę, BėČį, Dobinį ir ki
tus. Naujų draugijų komite
tų nariai su tuo sutiko.

Išrinkta dar platesnis komi
tetas kreiptis dar kartą į tas 
organizacijas ir turėti kitą 
platesnę konferenciją artimoj 
ateityj.

davinėjo, surinkdama net $5. 
Reiškia, draugė dovanojo $5. 
Ši draugė ar ji yra prie dar
bo, ar platinime knygų ar bi
lietukų, visuomet pirmutinė. 
Tokias drauges mes turime 
gerbti ir jas prisiminti.

Newarko Korespondentai

Gegužės 8 d. turėta draugų 
pasitarimas tuo tikslu, kaip 
geriau ir tinkamiau praplėst 
suteikimą “Laisvei” žinių iš 
šios kolonijos. Išsikalbėjus su 
draugais, pasirodė, kad įvairių 
žinių ir net labai įdomių ir 
būtinai skelbtinų spaudoj pas 
mus yra užtenkamai, bYt. . .

už- 
vis- 
šio-

kios tokios tvarkos — 
rinkti žinias ir jas si 
nam, kuris pertvarkęs bęrft du 
kartu į savaitę pasiųs “Lais
vei.” Albinas.

visiems 
ist viG,-

Tas “bet” visą dalyką ir 
baigia.' Po apsvarstymo 
gi gal pavyks prieiti prie

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25.

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaitytis
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui* su $1.25> 

adresuokit:
J. BARKUS, 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N.

Pirmoji Gegužes

Prieš prisirengiant apvaikš- 
čiot pasaulinę šventę, vietinės 
komunistų spėkos dirbo daug, 
konferavo su įvairiomis orga
nizacijomis, unijomis ir Soci
alistų Partija, taciaus plates
nio judėjimo išvystymui ben
drai nepavyko, nors buvo de
dama pastangų ir daryta nu
sileidimų. Mat, šiais metais 
rinkimai, tai unijų lyderiai ne
nori “susitept” raudonumu, 
kaip jie patys sakėsi. Nežiū
rint jų demoralizacijos, viešas 
ant lauko mitingas buvo di
delis ir sėkmingas. Dar di
desnis buvo vakare didžiau
sioj svetainėj. Laurel Garden 
apie 3,000 susirinko pasiklau
syt gerų kalbėtojų ir koncer
to. Daug literatūros išplatin
ta, o publika vakaru buvo la
bai patenkinta.

Sąryšio Susirinkimas

Gegužes 4 d. įvyko Newar
ko Draugijų Sąryšio susirinki
mas. čia padaryta keletas 
gerų tarimų linkui šaukiamo paduškaitę ir pati tikietus par-

4-rių Organizacijų Parengimas

Vietines trys organizacijos 
ir jaunuolių kuopa turėjo sa
vo parengimą gegužės 15 d. 
tikslu padaryti kelis dolerius 
del delegato pasiuntimo į Cle
veland© kongresą. Turėta kor
tų lošis, kiek vėliaus šokiai ir 
užkandžiai su arbata.

Svečių turėjome apie šešis 
tuzinus. Kaip tokiam svar-

• • •, biam tikslui buvo rengiama, 
tai turėjo būt daugiau. Nežiū
rint to visko, svečiai likosi 
užganėdinti ir vienas delega
tas, tai tikrai gatavas į Cle- 
velandą. čia varde draugijų 
turime padėkoti gėlininkui d. 
Burkei iš Union, N. J., už su
teikimą dovanos—net 20 puo
dukų gėlių davė dykai del do
vanų kortų lošėjams.

Taipgi didelis ačiū draugei 
U. žitkienei, kuri kiek pir
miau del moterų suvažiavimo 
(Brooklyn©) padarė gražią

“LAISVES” PIKNIKAS
BROOKLYNE-----

Tai Bus Sidabrinio Jubilėjatlš Minėjimui

l “LAISVES” PIKNIKAS SU DOVANOMIS

Prašome jsitemyt jog piknikas įvyks dviejų dienų šventėje

Šeštadienį, 4 Dieną Liepos-July
l ' i

Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais;

ULMER PARK, gale 25th Ave., BROOKLYN, N. Y
Šokiam be perstojimo grieš dvi didėlės orkestros.

Prof. Retikevičiaus Orkestrą _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Grieš Lietuviškus Kavalkus

* r * m

William Norris Orkestrą
Grieš Amerikoniškus Kavalkus

Yra pakviesti ( Connecticut valstijos chorai ir Lyros 
Choras iš Philaddphijos. Taipgi yra užkviesti New 

Jersey ir New Yorko valstijų darbininkiški chorai.

PASKIRTA KETURIOS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

Pirma $10. Anka $7. Trečia $5; ir Ketvirta $3.
Dovanos yra skiriamos prie išanksto perkamų bilietų, itųrie pirks bilietus prie par
ko vartų, neturės progos gauti dovanos. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės 

proga aukščiau minėtų dovanų.

PRADŽIA 10 VAL. RYTO ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI.

Lietuviškas Kabareta
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

Šokiai ir 
Muzika 

Subatom
Degtinės, 

ir Alus
Norėdami pasilinksminti, eikite į lietuvišką kabaretą, kur 

sueina inteligentiškiausia publika.
Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 

gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.
Šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
473 Grand Street Brooklyn, N.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus • 

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

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

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER 
Stiprus ir priimnus gert alus»i

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

kite iš savo žmogaus.
Tuojaus šaukite: Reg. 1501. 4

Darbavietės telefonas: Market 4728.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9668 

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

manęs sekančių antrašu:

PHILADELPHIA

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases’ anglis, geriausios 

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

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

485 Grand Št., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

t



i *

Puslapis Šeštas.
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MOKSLAS IR TECHNIKA
GIORDANO BRUNO 

MOKSLAS
"•1600 metais, 17 d. vasa

rio, arba 336 metai atgal, 
bažnyčios ihkvizicionierių 
buvo sudegintas garsus 
mokslini nkas Giordano 
Bruno.

Pasaulyje viešpatavo ka
raliai ir bažnyčia. Jie tvar
kė ir visuomenės mokslą. 
Pagal bažnyčios mokslą že
mė stovėjo ant vietos. Pa
gal jų mokslą ne žemė ke
liauja apie saulę, bet saulė 
apie žemę.

; ' Lenkijoje garsus moksli
ninkas Kopernikas pasi
priešino tam mokslui. Jis 
iškėlė, kad ne saulė sukasi 
apie žemę, bet žemė apie 
saulę. Giordano Bruno per
siėmė Koperniko mokslu. 
Bėt jis ėjo dar toliau. Jis 
pradėjo aiškinti, kad ir 
žvaigždės nestovi ant vie- 
tųs, kad jos taipgi sukasi 
ir turi savo planetas, žemes, 
kurios apie jas sukasi.

Giordano Bruno mokslas 
buvo tikras, nors dar nepil
nas. Šių dienų mokslas 
daug daugiau patvirtino ir 
įrodė. Bet Bruno mokslas 
pamatiniai buvo teisingas. 
Vienok jis baisiai nepatiko 
viešpatavusiai bažnyčiai. 
Bruno mokslas priešingas 
biblijos pasakoms apie že
mės sutvėrimą ir kelionę. 
Kunigija sugriebė tą moky
toją ir atidavė į inkvizici
jos nagus.

• Giordano 
gando.. Jis. 
žiauriausius
bet nuo savo įsitikinimų ne
atsisakė. Inkvizicijos tam
sios spėkos nusprendė sude
ginti jį. kaipo eretiką—be- 
ęlievį. Sukrovė milžinišką 
laužą, pririšo Bruną prie 
stulpo, bet jis net liepsnos 
apimtas šaukė, kad ne jų, 
bet’jo pusėie teisvbė. Taip

apie že- 
sudėtį ir 

mokslo

penkioli-

AKADEMIKAS 
KARPINSKI

Pasaulyje paskilbęs mok
slininkas akademikas Alek
sandr Petrovič Karpinski 
šiais metais minės 90 metų 
savo gimtuvių. Šiemet jis 
minėjo 50 metų jubilėjų nuo 
jo narystės akademijose.

Karpinski gimė 26 d. 
gruodžio, 1846 metais, Ura
lu srityje, inžinieriaus šei
mynoje. Jis yra parašęs 
apie 300 knygų ir brošiūrų 
fizinės geologijos, 
mes rūdas, kalnų 
kitais geologijos 
klausimais.

Karpinski yra
kos pasaulinių akademijų 
nariu, jų tarpe Rvmo, Briu
selio, Bolonos, Philadelphi- 
jos ir kitų.

Jis pirmas iš didžiųjų 
mokytų žmonių atsiliepė į 
Sovietu valdžios pašaukimą 
dirbti bendrai su darbinin
kų valdžia. Karpinskis daug 
pasidarbavo suartinimui So
vietų mokslo su buržuazinių 
šalių mokytais vyrais.

Apie 70 metu savo gyve
nimo praleido Peterburge- 
Leningrade. o pereitais me
tais persikėlė gyventi į Mas
kvą. Nepaisant senu savo 
metų, jis yra nariu -Šiaurių 
Tyrinę jimo Akademijos. 
Tarptautinės Šiaurių Tvri- 
mo Komisijos. Rusu Mine
ralu Reikalais Tyrimo Ko
misijos ir daugelio kitų 
aukštų sovietinių mokslo įs
taigų.

• be įkaitinimo vielos. Kada 
leidžia per tam tikrus at
skiestus gazus, tai viela šal
ta ir išduoda šviesą. Čia pd- 
lyginamai daug mažiau 
energijos be reikalo susiei- 
kvoja.

Antras būdas išrasta, 
kad nudažius tam tikrais 
chemikališkais dažais elek- 
trikinės lemputės šonus per 
juos pereidami infraraudo
ni spinduliai pavirsta į ul- 
t r a v i oletinius spindulius. 
Kaip infraraudoni, taip ir 
ultravioletiniai spin dūliai 
paprasta akim nematomi, 
bet pastarieji krisdami ant 
tam tikrų daiktų apšviečia 
juos ir pagamina šviesą. 
Laikui bėgant manoma, 
kad šie spinduliai bus su
naudojami.

Trečias būdas yra suma
žinimui be reikalo eikvoja
mos energijos, tai gerini
mas pačių lempukių. Fran
ci jo j jau atsiekta tūlo pa
gerinimo lempukių, taip, 
kad keturis kartus mažiau 
energijos susieikvoja ant 
įkaitinimo.

Šalta šviesa dar bus nau
dinga ir iš to, nes dabar va
saros karščių metu nelabai 
paranku skaityti prie elek
tros šviesos, ji pusėtinai šil
do. Kada bus galima gauti 
per šaltą vielą elektros švie
są, tai bus ir čia dar naujas 
atsiekimas ir patogumas.

fą. Buvo bandymų ir pirm 
Cooke išrasti ką tai pana
šaus susisiekimui, bet jo iš
radimas buvo pirmas prak
tiškiausias, kuris plačiai 
buvo naudojamas. Tokiu 
būdu šiemet oficialiai su
kanka 100 metų nuo rimto 
bandymo išrasti būdus grei
tam susisiekimui, nors pa
prastai skaitoma, kad tele
grafo išradimas atliktas su 
įvedimu Morse raidyno ir 
prietaiso.

ŽADA IŠTRAUKT ČILĘ 
Iš TAUTŲ LYGOS

SANTIAGO, Chile, geg. 
22.—Čilės prezidentas Ales- 
sandri seime pareiškė, kad 
jo šalis turės pasitraukti iš 
Tautų Lygos, jeigu Lyga ir 
toliaus reikalaus, kad jos 
nariai prisidėtų prie ekono
minių bei kariniu bausmių 
prieš taikos ardytojus.

NUMARINO NEGRĄ
ELEKTROS KĖDĖJE

NASHVILLE, Tenn., ge
gužės 22. — Pagal teismo 
nuosprendį, tapo numarin
tas elektros kėdėje negras

E. K. Harris neva už tai, 
kad jis būk užpuolęs žagin- 
ti vieną baltą merginą. De
tektyvai ir sargybiniai ka
lėjime kankinimais priver
tė Harrisą prisipažint, būk 
jis “kaltas.”

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška apticka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Bruno nenusi- 
išlaikė visus 

k a n k i nimus,
šaltos

pagamina 
tai imsi-

baisiai ir didvyriškai mirė 
didys mokslininkas už tiesą, 
kovodamas prieš religijos 
melą.

Pagaminimas 
šviesos

Dabar šviesą 
tik karštyje, ar
me gazą, ar elektrą. Papras
ta elektrikinė lemputė su
naudoja 95 n u o š i m č ius 
energijos ikaitinimui vielos 
ir išeikvoja infraraudonais 
(nematomais) spinduliais, 
o tik 5 nuoš. šviesai. Su
prantama, kokis tai didelis 
eikvojimas energijos veltui.

Mokslas atsiekė to. kad 
jau galima šviesą perleisti

šimtas Metų Telegrafo
1836 metais, t.y. šimtas 

metų atgal, Cooke pagami
no pasaulyje praktišką nau
dojimui telegrafo aparatą. 
Kiek vėliau jis ir Charles 
Wheatstone patobulino jį ir 
tas būdas telegrafo buvo 
vartojamas iki vidurio per
eito šimtmečio. Viduryj, 
pereito šimtmečio buvo iš
rasta Morse daug paran
kesnis ir tobulesnis telegra
fas su specialiu telegrafo 
raidynu, susidarančiu iš 
brūkšneliu ir taškeliu.

Vėliau Edisonas ir kiti 
patobulino ir Morse telegra-

MONTELLO, MASS. MONTELLO, MASS.

i 15 tas METINIS PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVE

SAVAME PARKE, WINTER STREET
K KAMPAS KESWICK RD. MONTELLO, MASS.

Piknikas, Karnivalai prasidės penktadienį

May (Gegužes) 29. Pradžia 6 vai. Šokiai 9 vai. vak.
Sukatoj, May (Gegužės) 30 Dekoracijos Dienoje:

♦Wt"1

PIKNIKAS, KARNIVALAI IR SPORTO PROGRAMA
IV' Pradžia 12 vai. dieną—Šokiai nuo 4 vai. po pietų

/

z ŠOKIAMS GRIEŠ DON RUSSELL’S ORCHESTRA

^Piknikas, Karnivalai, dalyvaus ir 
Liuosybės Dailės Ratelio Choras ir 
bus sportiškų žaislų. Muzikalė pro
grama prasidės 12 vai. dieną ir tęsis 

iki vėlumui nakties.

Bus visokių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame Darbininkus, profesionalus ir 
biznierius į augščiaus nurodytų pa
rengimą. Atsilankiusieji visi būsite 

užganėdinti.

ĮŽANGA VISIEMS VELTUI. TAD BŪKITE VISI! Kviečia RENGĖJAI.

Nedėlioj, May (Gegužės) 31—Puikiausia programa.

Kas ir Kada Išrasta?
Stiklas apie 1800 metų 

pirm dabartinės metų skait
linės. Jį pirmieji pradėjo 
gaminti aigiptiečiai.

Akiniai išrasta apie 1280 
metų pirm dabartinės skait-' 
lines, išradėjas Aleksandras 
de Spino. i

Parakas Europoje pradė
tas gaminti 1300 metaįs, ki- ( 
tur buvo pirmiau gamina-; 
maš. Išradėjų nežinoma.

Spauda išrasta 1436 me
tais Vokietijoje, išrado J. 
Gutenbergas.

Kišeninius l aik rodėlius 
pradėjo gaminti apie 1560 
metus, išradėju buvo Gelein 
ar Gele.

Vandens turbina išrasta 
1510 metais per Leonardo 
da Vincį.

M ik r o s k opas išrastas 
1590 metais, išradėju buvo 
Z. Jansen.

Teleskopas (žiūronas) iš
rastas 1611 metais, išradė
jas Keppler.

• Barometras išrastas 1648 
metais, išradėjas—Torrice- 
li.

Elektros gaminimo maši
ną išrado visa eilė moksli
ninkų priešakyje su Gauze- 
nu 1743 metais.

Audimo mašiną pagami
no George Gargrivs 1767 
metais.

Garo mašiną išrado Ja
mes Watt 1769 metais, kas 
davė pastumėjimą ištisai 
technikai, kaip tai garve
žiams, garo laivams ir tt.

Oro baliūnu pirmu kartu 
sėkmingiausiai iškilo bro
liai Mongolfieldai, Franci- 
joje. 1783 metais.

Pirmą sėkmingą garlaivį 
pagamino Robert Fulton 
1807 metais.

Garvežį traukiniams pir
ma pagamino 1825 metais 
Robert Stefenson.

Siuvamą mašiną pagami
no 1834 metais.

Oro laivą—dirižablį pir
mą pagamino Ziffar 1852 
metais.

Pirmas automobilius pa
gamintas Bendo ir Daimle- 
rio 1865 metais.

Pirmas sėkmingas orlai
vis pagamintas 1903 metais 
brolių Wright.

Camden, N. J., geg. 23. — 
Policininkas Th. Sharp, tai
kydamas nušaut paklydėlį 
šunį, peršovė žandą ketve- 
rių metų vaikui Jokimui 
Remdai.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau

i amerikoniškais.
1 Reikalui 
j ir
I kio dydžio, 
kio 
ma. 
maliavoju 
riom spalvom 
STOKES

N—kas.

Neapolis, Italija, geg. 22. 
—Laivu “Calabria” išplau
kė į Ethiopiją dar 450 
juodmarškinių kareivių, 90 
oficierių, 10 slaugių ir 1,200 
darbininkų.

A p r o kavima i Duoda ma Veltui
ŠILDYMAS

OIL BURNERS 
PLUMBING

YORK OIL BURNERS
VERTEI VIS York Oil Burners

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

UŽEIKITE ar RAŠYKITE

FRANK LOPATIN
1741 N. Wilton Street 

Philadelphia, Pa.
Arba šaukite: Trinity 8104

Boiler & Radiation
Greitas patarnavimas ir inžinieriškai atliekame 

kiekvieną darbą.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 

su

esant 
padidinu to- 

ko- 
tageidauja- 
Taipgi at- 

įvai-

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

, eikite susipažinti.

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

JONAS
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Grabo/ius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Furim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus'os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai Įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

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

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

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

_________________________________ _ _ ' ...Į^į.įĮr - *ri iiilinTT<lW~~' *

VAISTAI
$1.00
. 50c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę,

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

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

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

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

ir nemigės..........."...................................

$1.00
. 50c

25c

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

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

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

PHILADELPHIA, PA
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

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

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

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

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

Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 21 metų iki 25 
metų amžiaus yra priimamas į kliubo narius be jokio įstojimo. Nuo 
25 m. iki 35m. uz pusę įstojimo. Tad visi sveiki vaikinai pasinaudoki
te šia proga. Vajus bus tik geguęės mėnesį. Kliubas turi kelis sky
rius kaip pomirtinės taip ir pašalpos. Kiekvienas gali įstoti ant vie
no ar dviejų skyrių. Mokestį moka po 50c. nuo skyriaus. I. Sky
rius $150.00 pomirtinės ir $6.00 savaitinės pašalpos; II Skyrius, 
$300. pomirtinės ir $L2.00 savaitinės pašalpos.

L.T.P. Kliubo Valdyba: Pirm. P. Zaleckas; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesutis; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.
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Užtikrint Pabaiga
(ATSIMINIMAI)

RUMBONIŠKIS ________________________

Politinės Pastabos PRANEŠIMAI IS KITUR

(Tąsa)
Mes prastovim apie dvidešimts minutų, 
iki nesusipratimas ištaisytas. Pagalios 
jau ir mes einame prie mums nuskirtų 
vietų; jau ir mūsų bataliono dalys ima 
skirstytis. Mūsų kuopai dar reikia pra
eiti pro visas dalis iki mums nuskirtai 
vietai, o čia jau ir lietus ima pilti, kaip 
iš kiauro maišo, rodos, kad dangus pra
kiuro ir pasileido jūra ant mūs. Ir iki 
pasiekėm mes savo vietą nakvynei, tai 
netik kad mus lietus perkošė iki skūrai, 
bet ir čeverykai jau šliuksėjo. Tai jau 
šešios dienos ant kelio ir anei dieną dar 
neišlikom sausi. Sekančią dieną taip jau 
lietus pila su mažom pertraukom ir nors 
ir buvome jau išsirikiavę ant kelio, bet 
“pasigailėjo” ir atšaukė—pasilikom die- 
navoti ant vietos. Šis, Dippach kaimas 
jau Luxemburge ir gana didelis, su kelio
mis krautuvėmis ir aludėmis, todėl dau
geliui teko “sušlapti” ir iš vidaus, ne tik 
iš lauko. Ales, keturiese, jautėmės tikrai 
laimingi, kad gavom miegoti šiene, nors 
ir rudens vėsiam ore, tačiaus buvo daug 
geriau, negu kur ant plikų grindų. Se
nas, apie 90 metų luxemburgietis daug 
mums pasakojo apie Prūsų-Francūzų ka
ro baisenybes. Vienok jis pats stebėjo
si iš dabartinio karo baisumo. Tai būtų 
tik panašu daugiau į žaismę, jei palygin
ti praėjusį karą su šiuo karu, sako senu
kas.

Šiandien diena panaši į pirmesnes. Vė
jas suka debesių sūkurius, bet kol kas 
dar nelyja, o betgi ir tikrinti negalima, 
kad dangaus maišas neprakiurs. Ir jei 
šiandien, dieną pasilsėję, jaučiamės tru
putį smagesni, tai tik už tai, kad drapa
nos sausos, tai ir viskas. O šiaip, tai 
ta pati našta mus šiandien smaugia, kaip 
kitas pirmesnes dienas. k.

Saulė kyštelėjo pro debesio prošvaistę, 
kaip pro išmuštą langą ir vėl pasislėpė, 
kaip susigėdinus. Mūs ilga, kaip koks 
retežis, kolona lėtai slenka į kalną vin
giuotu keliu, lyg ir su tikslu pasiekti 
dangų, kuris rodos atsirėmęs ant kalno 
viršūnės. Vėjas staugia, kaip išalkęs 
žvėris, sukdamas juodus debesis ir pur
endamas medžių šakas. Pasiekę kalno 
pačią viršūnę, sustojom, nes jau buvo 
.pietų laikas. Mes, persiformavę į vienei- 

2 rikiuotę, lėtai slenkam prie virtuvės 
/ežimo, o reti, bet stambūs, kaip žirniai 
lietaus lašai laksto, kaip paklydę vėjo ne
šami iršami imatsimušę į žemę bei mūs veidus, 
sutyškjįjP Mes dar tik pietus valgom, o 
lietus pila, kaip per rėtį į mūs pupų 
sriubą ir kavą, vienok mes, kaip kam

kur pasitaikę: pritūpę, atsisėdę, net ir 
stati, valgom pietus, o lietus šaltais, dide
liais lašais plaka mums sprandus ir vei
dus. Mes dar vis taikomės, kad kaip 
nors mažiau sušlapus. Šį kartą net mūs 
“gerasis” pulkininkas Myeris ir gi “su
simylėjo” ir paliepė užsidėti plieninius 
šalmus, kad neperšlaptume galvas.

—Ar gi reikia didesnio pasityčiojimo? 
—klausia Goodmanas. — Kada mes iki 
skūrai šlapi, tai jam pagailo mūs galvų. 
Lyg jam mūs galvos reikalingos bei ap
eina? Kodėl neleisti apsivilkti lietaus 
apsiautalais? — tęsia jis.

—Ar tu manai, kad jam tavo skūros 
gaila? Juk iš tavo skūros čebatus ne- 
siųs, — atsiliepia Swensonas.

—Koks čia gali būt pasityčiojimas?— 
klausia kapralas Maueris,—juk pulkinin
kas Myeris su mumis kartu neina; jis va
žiuoja automobiliu, tai ką jis žino, kada 
mes šlapi, — tęsia kapralas.

—Ką jis žino?... Argi mes ne kiek
vieną dieną esam šlapi? — atsiliepia Per
rotta. 1

—Bet tu armijoj, tai ir privalai pildyti 
discipliną, nepaisant kaip tau kas nepa
tinka, — vėl įkerta kapralas.

—Čia ne disciplina, bet kad mes kiek
vieną dieną bereikalingai šlampam;“rein- 
kaučius” nešamės, bet neapsivilkę,—at
sako Goodmanas, — kas kad mes užsidė- 
sim šalmus ir nesušlapsim galvas, bet 
kad mūs marškiniai jau šlapi, ot, kur 
klausimas.

Pasrėbę pupų sriubos, atskiestos lie
tum, vėl trempiam tolyn, o lietus su vė
ju apsisukinėdamas iš visų pusių neper- 
stoja mus prausęs, kaip tyčia, kad anei 
vienas siūlas neliktų sausas. Po šešių ir 
pusės valandų eigos, pasiekėm kaimą 
Mullendorf, kur turėjom nakvoti kluone 
šiauduose ir per naktį kalenti dantimis. 
Vienok, mūs oficieriai turėjo gana pato
gias ir šiltas vietas nakvoti, o prasti ka
reiviai, kaip šunys su gyvuliais.

Rytas ir šiandien aptemęs, paniuręs, 
miglotas ir neatrodo, kad bus kiek nors 
gražesnis oras už vakarykštį. Mūs dra
panos šlapios dar nuo vakar dienos, o 
čia ir šiandien, kad ir nelyja, kaip va
kar, vienok tiršta, sunki migla dvelkia 
visą dieną. Drapanos šlapios, sušutę ir 
smirda, o čia šiandien dar reikia ir 
daugiau pasispausti, nes 26 ir pusė kilo
metrų kelio tai pusėtinas galas pasiekti 
su našta ant pečių apie 50 svarų.

(Bus daugiau)

Katalikų srovės spauda 
labai žiauriais komentarais 
pasitiko Dr. Šliupo misiją 
Jungtinėse Valstijose. Mat, 
Dr. Šliupas dar vis tebeba
do pašones mūsų klerika
lams. Chicagos “Draugas” 
ir So. Bostono “Darbinin
kas” nedovanos jam, kol jis 
gyvas bus.

cial Revolution,” 330 pusi., 
kaina $1.25. Tai tikrai ne
paprasta dovana tos mūsų 
kultūrinės organizacijos 
jauniems nariams.

Haverhill, Mass., prisiren-» 
gimui prie Amerikos Lietu
vių Kongreso konferencijoj 
dalyvavo atstovai nuo dvie
jų katalikiškų draugijų. 
Sveikiname tų draugijų na
rius, kurie prisideda prie

Smetona skubinasi užbėg
ti už akių Amerikos lietu
vių ruošiamai audrai prieš 
jo fašistinę diktatūrą. Jis 
bando tą savo žiaurią dik
tatūrą uždengti fygos lapu. 
Bet niekas iš to neišeis. A-

ARNOLD, PA.

Workers’ Educational Komitetas 
rodys Sovietų filmą, užvardintą 
“Frontier,” antradienį, 26 d. gegužės, 
Slovak Hali, 1136 Fourth Ave., pra
džia 6 vai. ir tęsis iki 11 vai. va
kare. Įžanga 35c. Kiekvienas tu
rėtų pamatyt šią svarbią ir gražią 
filmą. KOMISIJA.

ELIZABETH, N. J.

puses 25c asmeniui.
Kas galės ir norės pavieniai 

žiuoti, gali paimt busą No. 44 
High St., arba Broad St., ir ' C 
iki galo, o ten išlipus eit tiesiai į 
niko vietą. Tad visi rengkitėfl * 
pikniką ir pirmu sykiu pakvėpuokite 
tyru pavasario oru ir pasigerėkite 
pavasario žalumu. Įžanga 25c, < Mu
zika po vadovyste Anthony Gorski.

Maloniai visus kviečiame. , C I'LL- 
(124-126) Rengtai.;

WILKES-BARRE,
Pirmas darbininkiškas piknikas 

įvyks nedėlioj', 31 d. gegužės, visiem 
gerai žinomoj vietoj, Wendy Park,

Aušros Pašelpinė Draugija rengia tarpe Lee park ir Ashley, čia^yra 
puikų pirmą pavasario pikniką, 30 I gera vieta šokiams, ir graži įr.pa- 
d. gegužės (Memorial Day), Walnut I ....................... ‘
Grove, Clark Township, N. J. Bu
šai išeis nuo Liberty Hall, 269 Se- jejst 
cond St. Pirmas busas išeis 1 vai. j

togi vieta piknikams. Tad kvięČitttn 
visus dalyvaut ir linksmai laik4' p®a*

tyram ore. „..ų;*

merikos lietuviai puikiai ži- p° ’° f '. 1 . Sugrįš 9 vai. vakare. Kelione j abi.no, kad tie jo paskelbti ne
va seimo rinkimai yra ne
graži apgavystė. Išrinktais 
galės būti tik smetoninin-

L Toks seimas bus nie-i
taip gražaus daibo. Kitų j<as jaugįau kaip guminėj 
miestų musų draugams rei- . — ~ --- i
kia panašiai pasiekti katali- jar)jams užtvirtinti.
miestų mūsų draugams rei-

kų srovės organizacijas ir 
įtraukti jas į Amerikos Lie
tuvių Kongresą.

Sakoma, kad Chicagos pa- 
šalpinė draugija nusitarė 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Kongresan 30 delegatų. La
bai gerai. Toj organizaci
joj priklauso žmonės viso
kių srovių. Mišri draugija, 
turėtų būti taip pat mišri ir 
delegacija. Toks jai mūsų

(123-12

pečėtis Smetonos diktatūros j

Radio Laisvė

Ispanijos Socialistų Barti- $L25. 
ja ruošiasi prie konvencijos, 
kuri įvyks Madride birželio 
29 d. Tai nepaprastai svar
bi bus ši konvencija. Ji 
svarstys partijos naują 
programą ir nuties ateičiai 
liniją. Kairysis partijos 
sparnas, kuris iberods turi 
partijos didžiumą ir kuriam 
vadovauja Largo Caballero, 
siūlo naujon programon dė
ti aiškų pareiškimą už pro
letarinę revoliuciją ir prole
tariato diktatūrą.

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-1 
janinės armonikos, smuikos, gi
taros. Rekordai žemiau by ko-^ 
kios kainos: nuo 7 už $1 iki 
* Kiekvienas skaitytojas/ 
paminėjęs šį skelbimą, gaus pa-, 
veiksle matomą modernišką

PRANEŠIMAS
Mr, Joseph Jablowskys

kaipQ Representatorius

DeSoto ir Plymouth Karp
• 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.

WORCESTER,
TDA 13 kp. susirinkimas 

antradienj, 26 d. gegužės, 7 
vakare, 29 Endicott St. Visi 
dalyvaukite.'

Fin. Sekr. D.

MASS.,..;,

Luk

1 SCRANTON, PA
ALDLD 39 kp. rengia 

niką, kuris įvyks 30-31 
nuosavam darže. Kviečiam 
apielinkės lietuvius dalyvaut, 
mai laiką praleist tyrame ore. 
gi galėsite pasišokt prie 
kestros.

KELRODIS: Kurie 
sais, tai imkite busą High 
privažiavę prie pat 
ir paėję kelis blokus rasite 
mašinomis reikia važiuoti 
St., tiesiai ir privažiuosite parĮęą,

Komisija.
(123-ižn)

pirma

kalno—išKĮfkltė 
■a site parką* r Su 
iuoti Ferdinand

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

Decoration Dienoj Ketvirtoji Metine

LIETUVIŲ DIENA
Šį Šeštadienį, 30 d. :Gegužes-May

Rengia Lietuvių Radio Valandos vedėjas—V. Matusevičius
Dainuos 250 vaikučių iš Brooklyn© Mokyklos; 40 vaikučių iš Cliffside, N. J.

Jaunasis Birutės choras, vadovaujamas M. Strumskienės, perstatys 
vaizdelį iš operetės “BIRUTĖ”. Iš jaunuolių mokyklos duos Tap 
Dance, ir bus kitokių įvairumų; bus įdomių kontestų vaikams ir jau
nimui. Bus duodamos dovanos, kurias skiria Brooklyn© biznieriai.

PRAŠOME JSITĖMYTI, JOG LIETUVIŲ DIENA BUS

Klašęiaus Parke ir Salėje
Betts ir Maspeth Avė., Maspeth, L. L, N. Y.

< ♦ *------------

ŠOKIAMS GROS DVI DIDELĖS ORKESTROS:
Jaunuoliu Radio Orkestrą, vad. Jurgiui Kazakevičiui 

Prof. Rich’s ir Kraftas garsioji orkestrą.
Pradžia 12 vai. dienų ir tęsis iki vidurnakčio.

Įėjimas suaugusiems 50c.; vaikams, kurie ateis su tėvais—veltui.
...................... — 11 - ■!■■■! ■ ■■ ■■■ III!....  . ................. ■■ii .................    ■■■■II—— i
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“ ‘Laisvė’ turi tapti revo
liuciniu liaudies laikraščiu!” 
nutarė šėrininkų suvažiavi
mas. Korespondentų kon
ferencijoj draugas Mizara 
aiškino, ką šis obalsis reiš
kia ir kaip mūsų draugai 
ateityje turi rašyti kores
pondencijas.

Ar tas dabar praktikuoja
ma? Taip ir netaip. Tie 
korespondentai, kurie daly
vavo konferencijoj, jau pa
keitė formą ir turinį savo 
korespondencijų. Jos mums 
patinka. Bet da turime la
bai daug korespondencijų, 
kuriose mažai ką daugiau 
rasime, apart mūsiškių pa
rengimų aprašymus. Gal 
reikėtų atskiruose miestuo
se laikyti korespondentų su
sirinkimus ir su draugais 
nuodugniai ir visapusiai 
diskusuoti šėrininkų suva
žiavimo ir redakcijos štabo 
troškimą mūsų korespon
dencijas padaryti populia- 
riškesnėmis, daugiau liau- 
diškesnėmis, liečiančiomis 
visą kolonijos lietuvių gyve
nimą.

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

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

Vedėja Pelagia Ambr ožaitis.

OSVALDO KYBURIO
R ESTĄ (RANTAS k, KABARETAS

Puikiai įtaisyta vietą, vadinama

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

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

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

=
r.» •

VARPO KEPTUVE

Drg. šolomskas jau susi
tarė su amerikine spaustu
ve “International Publish
ers” del angliškų knygų A- 
merikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 
jaunuoliams nariams. Tie 
jaunuoliai turės puikią pro
gą pasirinkti gerų knygų. 
Jos yra visokio turinio-len- 
gvo pasiskaitymo, apysakos, 
marksistiniai - leninistiniai 
veikalai ir tt. Pav., už tą 
mažą duoklę, kurią jaunuo
lis įmoka į ALDLD, galės 
gauti sekamas dvi didžiules 
knygas: “Handbook of 
Marxism,” 1087 pusi., kaina 
$1.75, ir “Fascism and So-

Sergančių Vyry ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- u;.:
110 Easl 16 SI., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M

MES KALBAM LIETUVIŠKAL

iš
ir

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

Čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamos.» 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų 
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 Špico ;* 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers’' 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuves vestuvėm ir parem 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe
cialiai greitai pristato. Anį jūsų pareikalavimo, suteiks 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Aštuntas Antrad., Gegužes 26, 1936

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Mokytojai Priešingi 
Baudiniui Studentą

Vėl Areštai prie Ohrbach Draiveriams Leidimu Ofisai jUnijŲ Konferencija

stu-Kad nedaleisti bausti 
dentus, balandžio 22-ros prieš
karinio streiko dalyvius, eilė 
.Žymių profesorių ir mokytojų 
išsiuntinėjo laiškus 63 univer
sitetų pirmininkams ir virši
ninkams. Jie tai atliko per 
Am. Civilių Laisvių Unijos A- 
kademinių Laisvių Komitetą.

Tokį ankstybą perspėjimą 
iššaukė Ab. Lincoln Augšto- 
sios Mokyklos viršininko G. H. 
Mason išsireiškimas, būk pri
sidėjimas prie tokių streikų

syklėms 
nepaklusnumas ir bjaurus ne
gerbimas.” Jisai prieš streiką 
išsiuntinėjo laiškus šimtui žy
miausių kolegijų ir siūlė strei
ko dalyvius bausti.

Trumpos Zinutės
Trečiadienį areštuotieji prie 

Fulton St. šalpos biuro bedar
biai delegatai paleisti iki kvo
timo, kuris bus antradienį, 
26 šio mėnesio.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

šeštadienį prie Ohrbach’s 
krautuvės, Union S'q., tris kar
tus susiformavo masinis pikie- 
tas ir tris syk tapo iš naujo 
užpultas, tūli pikietai areštuo
ti, o kiti išvaikyti. Viso šiame 
pikiete areštuota 18 asmenų. 
Vienas iš jų buvo areštuotas 
už “pikietavimą ir kalbėjimą 
tokiu balsu, kuris girdimas 
100 pėdų atstumoje.” Mato
mai, policija nori įvesti nau
ją prasikaltimą persekiojimui 
pikietų.

Šią savaitę tikimasi didelės 
kamšos draiveriams leidimų 
davimo raštinėse, kadangi 31 
šio mėnesio yra paskutinė die
na važiuoti senais leidimais. 
Esama dar 500,000 asmenų, 
kurie neturi naujų leidimų.

Palengvinimui įsigyt leidi
mus, šią savaitę Brooklyne 
veiks sekami ofisai : centralis, 
320 Schermerhorn St.; KingŠ 
County Lighting Co., 
ir 4th Ave.; Armory, 
ir Atlantic Avės., ir 
wood Court House, 
Ave., Ridgewoode.

Už Darbo Partiją

"S2X lM-» Sudaryta M,

Gertrude Kay, 1904 Foster 
Ave., Brooklyn tapo pripažin-J 
ta kalta ėmime nuo $20 iki 
$100 kyšių, prižadėdama “pa
skubinti” namų savininkams 
paskolas iš tam tikslui esamos 
valdiškos įstaigos.

Malioriai Kovos už 
Naujas Sąlygas

už naujas sąly-

reikalavimu bus 
dienų darbo sa- 
mokesties į ęjie- 

šeštache- 
būsią

turi 
uni- 
rei-

Maliorių Unijos 9-tos Tary
bos nariai turėjo masinį narių 
mitingą šeštadienį, St. Nicho
las Place, kur dalyvavo 4,000 
narių. Išdirbta planai prave- 
dimui kovos 
gas.

Vyriausiu 
7 valandų, 5 
vaitės už $9
ną, be viršlaikių, 
niais ir sekmadieniais 
draudžiama dirbti.

Kovos prieš purkštimo me
todą kaipo pavojingą sveika
tai.
L Pusė visų darbininkų 

> j^Būt samdoma per uniją ir 
r ja duos pakertėjus, jeigu 

kalingi.
- Niekam neleist dirbt dau

giau trijų dienų į savaitę nuo 
gžuodžio iki balandžio mėn. 
Taipgi reikalaujama pilnos 
tjojcesties laike tyrinėjimo na
rto) 2% algos bosas, savais pi
nigais, turi mokėt bedarbių 
fondui; prieš pasirašant su
tartį su darbininku, darbdavys 
turės įrodyti, kad jis turi iš ko 
apmokėti algas, kad išvengti 
neišmokė j imu.

k "r -----------------------------------------fe_ f

Brooklyno Moterims
Am. Lietuvių Darb. Litera

tūros Draugijos moterų 81- 
mos kuopos susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, 28 gegužės, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Į susirin
kimą kviečiamos ne tik kuo
pos narės, bet ir norinčios 
įstot ar prisidėt darbu bei 
šiaip įdomaujančios moterų 
susirinkimais ir darbuote.
, Apart organizacijos reika
lų, draugė M. Paukštienė pa
darys trumpą pranešimą iš 
r/oterų veikimo prieš pragy
venimo brangumą. V. Bubliū- 
te išaiškins, kaip sėkmingiau 
ir su mažiausia darbo susi- 
kirpti ir prisitaikyti suknelę. 
Ji tai galės sėkmingai atlikti, 
kadangi yra išėjus to amato 
mokyklą. Rep.

." Titterton i en ės žudeika Fio- 
renza, matomai, vargiai iš
vengs elektros kėdės. Ketvir
tadienį liūdijo jo samdytojas 
Krueger, kad žudystės dieną 
jis pradėjo darbą tik pietų lai
ku. Jo nedirbtas laikas supuo
la su žudystės laiku ir jis ne
turi įrodymų praleidimo to lai
ko kitur.

Laisvių Federacija
Harlemo organizacijos šešta

dienį turėjo konferenciją, ku
rioj dalyvavo eilė vietos ne
grų, taip pat baltų gyventojų 
ir tarprasinių organizacijų. 
Tapo sudaryta Harlemo Ben- 

'dras Civilių Teisių Komitetas, 
kuris rūpinsis išgavimu tai ko
lonijai civilių teisių.

Konferencijos išrinktas ko
mitetas, pirmoj vietoj, reika
laus nubausti policistą, kuris 
pašovė 13 metų vaiką Leo
nard Brown. Abelnai konfe
rencijos dalyvių išreikšta pasi
piktinimas padauginimu toj 
kolonijoj policijos, kas iššau
kia tankesnius policijos 
puolimus.

Ristynės Neįvyko

UZ-

Pereitą sekmadienį plačiai 
buvo ruošiama Lietuvių Atletų 
Kliubo parengimas, kuriam 
buvo manyta turėti kumštynės 
bei ristynės; buvo Klaščiaus 
Parko viduryj paruošta ir 
platforma tam tikslui, vienok, 
pribuvus policija kumštynes ir 
ristynės neleido turėti. čia, 
mat, surišta su didžiuliu trus- 
tu viskas. Policijos viršinin
kas pareiškė, kad tokie daly
kai turi eiti per didžiojo trus- 
to “vyriausybės” rankas ir ži
nia.

Rengėjai buvo paskyrę ko
misiją saugoti, • kad publika 
nešokinėtų per tvoras į par
ką; vienok vienas lietuvis ku
nigas vistiek įlindo pro tvorą, 
kad nei komisija nepastebėjo.

Iš pradžių publika rinkosi 
labai lėtai, bet vėliau susirin
ko vidutinis būrys jaunimo 
ant šokių.

Man rodos, kad pono Klaš
čiaus parkas turėtų būti dau
giau pataisytas ir rūpestingiau 
prižiūrimas, nežiūrint jau to, 
kad ten nuo aplinkui degan
čių išmatų dūmai parke esan
čius žmones visą laiką dusina.

Veismūniškis.

Įsakė Deportuot Martini
Benno Martini, vokiečių 

priešfašistų vadas, J. V. Dar
bo Department© įsakymu bus 
deportuojamas fašistų Vokie
tijon 15-tą ateinančio mėnesio.

Martini yra Vokiečių Darbi
ninkų Kliubų Federacijos ge- 
neralis sekretorius. Gyvena 
šioje šalyje nuo 1924 metų. Jį 
nori deportuoti kaltinant “ne
legaliu” įvažiavimu šion ša
lin.

Jisai tapo areštuotas be va- 
ranto “Der Arbeiter,” vokie
čių priešfašistų savaitraščio, 
raštinėj, ir nugabentas Ellis 
salon, iš kur Ateivių Gynimo 
Komitetas išėmė jį po $500 
kaucija. Jį įskundė Yorkvillės 
naziai.

Jo ir kitų ateivių gynimu’ 
reikalingi masiniai protestai ir 
finansinė parama. Aukas rei
kia siųsti: Am. Committee for 
P. of F. Bom, 100 5th Ave.,

68th St.
Bedford

Ridge-
Catalpa

Tėvas Pasidalino Savo 
Oda su Dukterimi

metųConcetta Alessi, 10 
mergaitė iš Flushing, šiomis 
dienomis sugrįžo iš ligonbu- 
čio, kur ji turėjo 8 operaci
jas. Su ja sykiu jas turėjo ir 
jos tėvas, kadangi jis davinėjo 
nuimti savo odą, kad ją uždė
jus mergaitei, kuri kentė nuo 
didelio apdegimo pora metų 
atgal. Mergaitė pilnai 
sveiksianti.

pa-

Jūrininkai Prašo Unijos 
Referendumo

Streikuojanti rytinio pajū
rio jūrininkai pasiuntė savo 
delegaciją pas Int. Seamen’s 
Unijos Pild. Tarybą Chicagon, 
su prašymu leisti streiko klau
simą narių referendumui.

Delegacija susideda iš strei- 
kierių vado Curran, James 
Walker, Jerome King ir 
Frank Jones. Jie atstovauja 
visas laivų aptarnavimo šakas 
minėtoj unijoj.

Jų vežamas laiškas buvo 
priimtas čionai narių masinia
me susirinkime ir 
tinguose. Laiške 
kad referendumas 
pataisymui esamos
demokratiškos padėties, kuri 
graso pačiam unijos gyvavi
mui.

lokalų mi- 
nurodoma, 
reikalingas 
unijoj ne-

Senis Bleefeld išvengė teis
mo—mirė. Jis buvo kaltina
mas davęs vietą savo gara- 
džiuje, 3041 Voorhies Avė., 
laikymui prirakinto Wendel, 
kuomet tasai buvęs kidnapin- 
tas ir kankinamas, kad iš jo 
išgauti prisipažinimą, būk jis, 
o ne Hauptmannas esąs Lind- 
berghų vaiko pagrobėju.

WPA Programa Parkuose
WPA Federalio Teatro vai

dinimai, kuriuos matė bent 
pora milionų žmonių viešuose 
parkuose pereitą Vasarą, bus 
rodomi ir šiemet. Pradės ga
lop birželio mėnesio, Prospect 
Parke, Brooklyne, ir Kings ir 
Astoria parkuose, Queens. 
Prie minėtų, dar parinksią ke
letą kitų vietų.

Kiekvienas vaidinimas bus 
pradėtas pirmadienį, viename 
parke, kitiems parkams pa
skiriant po sekamą dieną, iki 
apeis visus. Po to vaidinimas 
bus pakeistas kitu ir taip bus 
aprūpinamos visos penkios 
miesto dalys vienu teatru ar 
koncertu į savaitę, kas savai
tę pakeičiant vis nauju.

Teis Jūrininkų Puolikus
Eilė New Yorko organizaci

jų ruošia masinį liaudies teis
mą policijai, kuri du sykiu 
brutąliškai puolė streikuojan
čių jūrininkų pikietą. žymūs 
piliečiai išrinkti teisėjais. O. 
K. Fraenkel bus prokuroru. 
Įvyks .trečiadienio vakarą, 
Manhattan Opera House.

Sekmadienį įvykusioj darbo 
unijų konferencijoj sudaryta 
Darbo Partijos Komitetas, ku
ris darbuosis pernešimui kam
panijos už Darbo Partiją į 
Centralinę Darbo Tarybą ir į 
visus unijų lokalus.

Konferencijoj dalyvavo 214 
darbo unijų delegatų ir tėmy- 
tojų, atstovaujančių 124,000 
organizuotų darbininkų.

Komiteto pirmininku išrink
tas John Eagan, karpenterių 
lokalo 2163 atstovas, sekreto
riumi—Elmer Brown iš typo- 
grafų unijos.

Konferencija užgyrė pama
tinius dėsnius Gormano rezo
liucijos, kuri buvo įteikta 
55-tai Am. Darbo Federacijos 
konvencijai pereitą metą. Ji 
siūlo visus apimančią Darbo 
Partiją, paremtą darbo unijo
mis. Konferencija ragina lo
kalus kooperuoti su pilietinė
mis ir progresyvėmis grupė
mis sudarymui Darbo Partijos 
kliubų valstijos seimelio ir 
kongresiniuose distriktuose, 
taipgi remti neprigulmingą 
politinį veikimą, turintį pro
gramą išgavimui progresyvių 
darbininkams įstatymų.

Konferencija nutarė koope
ruoti su Minnesotos Farmerių- 
Darbo Partijos konferencija, 
kuri įvyks Chicagoje, taipgi 
su Darbo Nepartine Lyga. Ta
čiau atžymėta, jog kooperuo
jant su minėta lyga, ši konfe
rencija nei ją sudarančios uni
jos neužgiria Rooseveltą.

Hippodrome'Opera Co. pa- 
randavojo Coney Island Sta- 
diumą prie Bay 50th St. ir 
Stillwell Ave. Operetiškas se
zonas prasidėsiąs 14 birželio 
su dainom ir muzika. Birželio 
20 ir 21 suvaidinsią “Aidą.”

M. D. Krone byloje atnešta! 
į kvotimų kambarį diktografo 
rekordai, kurie buvę užrekor- 
duoti per advokatą Jack Sta
nislaw, 2 Rector St., laike pa
sikalbėjimo su Krorte. Krone) 
kaltinamas bandyme išgauti j 
stambias sumas pinigų iš žy-- 
mių buržujų, traukiant juoSj 
teisman už būtus ir nebūtus 
dalykus.

Shirley Bard, 572 E. 51st 
St., Brooklyn, 13 metų mer
gaitė, per 5 metus išbuvo kur
čia. Maža, bet svarbi per Dr. 
C. IT. Munsey padaryta ope- 
racijukė jai atsteigė girdėji
mą.

Visu omenės Aptarnavimo 
Komisija išdavė leidimą visom 
Queens gaso ir šviesos kompa
nijoms susijungti į vieną Con
solidated Edison Co., $800,- 
000,000 korporaciją.

Fiorenzos teisman šią savai
tę pašaukta liudyti Titterto- 
nų apartmentų gyventoja Ho
yos, kuri mananti, kad Titter- 
tonienė buvus nužudyta visai 
kito, nei nepanašaus Fioren- 
zai asmens. Taipgi liudys 
daktarai, kurie tyrė Fiorenzos 
protą.

Sulaikė Nesamų 
Darbų Pardavėją

Suimtas tūlas P. Sylvester, 
1638 Norman St., Brooklyne, 
elektristas. Pasak detektyvų, 
jis įminėjęs po $25 iš žmonių 
už darbus,, kurių nėra. .Jis 
persistatydavęs turinčiu dar
bų agentūrą prie 42nd St. ir 
5th Avė., N'.’ Y. Gi toj vietoj 
esąs tik viešas knygynas.

Bendrų Parengimų Komite
to Susirinkimas

Šį ketvirtadienį, gegužės 28, 
“Laisvės” patalpoje, įvyks mė
nesinis susirinkimas Brooklyno 
Darbinink. Organizacijų Bend
rų Parengimų Komiteto. Visi 
atstovai malonėkite susirinkti 
lygiai 8-tą vai. vakaro. Turėsi
me apsvarstyti pikniko ir daug 
kitų reikalų.

Protokolų Sekretorius.

Karščiausia Diena
Karščiausia iki šiol buvusių 

šio meto diena buvo pereitą 
sekmadienį. Termometras po 
pietų rodė 86.4 laipsnius. 
Pirmesnė rekordinė 24-ta ge
gužės buvo 1908 metais, su 85 
laipsniais karščio. Apie 500,- 
000 Brooklyno gyventojų slė
pėsi nuo karščio Coney Is
lande, šimtai tūkstančių buvo 
kitose pakrantėse. Coney Is
lande surasta 45 pasimetę vai
kai.

Lietuvių Likerių
Krautuvė

Degtinės, vynai, šampa
nai, koniakai ir Lietuvos 

valstybinę pirkite pas

XAVERA STRUMSKI
Tai vienatinė Lietuvių likerių 
krautuvė Brooklyne, vadinama

Republic Liquor Store
431 Grand Street

Brooklyn, N. Y.
Arti Keap Street

Tel, Evergreen 7-2089

Rengkite
Piknikus; ULMER PARKEK”

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.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

PARDAVIMAI REIKALAVIMAI
PARDUOSIU arba išmainysiu farmą 

ant namo mieste. Del platesnių in
formacijų kreipkitės 
Chas. Štanulis, 321 
Brooklyn, N. Y.

šiuo antrašu:
Grand Street,

(122-124)

Reikalingas vyras per vasarą 
dirbt ant farmos ,apie 6-7 valandas 
kas dieną; bus duodama valgis, kam
barys ir jeigu bus reikalinga, tai 
bus damokama. Rašykite sekamai: 
Mary Bubencik, RD 5, Richfield 
Spa., N. Y. (124-126)

PAJIEŠKOJIMAI
PELNINGAS 'BIZNIS

Pajieškau partnerio j Sunoco Gaso
line biznj. 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 pasilikti C. CHUBEIRKIS.

Antrašas:
104 Franklin Avenue, 

Ridgewood, N. J.
(119-137)

NOTICE is hereby given that 
Sdafani 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 ISth Sti., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8 ; Sekmad.; 11-1 dieną
Tel.: 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 Beachview 2-3103

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

parSm, 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 rezultal 
būdu. Jis yra skelbimų ekspe 
tas ir skelbimai suteiks naud<

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 E! H 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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




