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Laiškas iš naujosios 
žemės.

Kaip laidojo didvyrį.
Laiminga ten gyventi.
Naujas gyvenimo 

istorijos lapas.
Gražus pavyzdys.

Rašo A. B.

Viena dfaugė amerikietė ap-- 
sigyveno Sovietų Sąjungoje ir 
dabar rašo man laišką. Laiškas 
rašytas vasario 21 d. Ji sako:

“Šį laišką rašau labai skau
džioje valandoje, šiandien palai
dojome vieną iš žymiausių Ko
munistų Partijos ir Sovietų Są
jungos vadų, sunkiosios pramo
nės komisarą draugą Ordžoni- 
kidzę ...

“Skaudžiai liūdi visa šalis ne
tekus savo vado, mokytojo ir 
draugo. Per dvi dienas ėjo šim
tai tūkstančių socialistinės Mas
kvos gyventojų atsisveikinti šti 
šiuo didžiu revoliucionierium— 
ėjo darbininkai, Raudonosios 
Armijos kareiviai, inteligentai, 
studentai, jauni komunistai, ir 
pionieriai. Atvažiavo delegacijos 
iš visų šalies kraštų ir nuo visų 
tautų, kad padaryti paskutinį 
atsisveikinimą revoliucijos did
vyriui, socializmo budavojimo 
vadui...”
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Galėsiąs Įvykt Visuo 
tinas Streikas prieš 
Francijos Fašistus

DARBININKŲ FEDERACIJA REIKALAUJA SU
IMT FAŠISTŲ VADĄ, UŽDARYT JŲ PARTIJĄ 
 s-------------- '----------------- —

FAŠISTAI NUMUŠTI 4 MYLIAS ATGAL
JAPONIJOS OFICIERIAI FAŠISTŲ ŠTABE; FAŠIS

TAI MALAGOJ SUŠAUDĖ 4,000 ŽMONIŲ

Ši draugė turėjo stovėti pen
kias valandas eilėje, kol pasiekė 

» mirusio revoliucionieriaus kars
tą — tiek daug svieto buvo! 
Ėjo atsisveikinti ne tik suaugę, 
bet ir vaikai. Ji rašo:

“Drauge su manim ėjo nema
ža grupė pionierių ir kantriai ir 
rimtai stovėjo linijoje su suau
gusiais, vienas kitam tvirtai lai
kydami už rankučių, idant dide
lis žmonių susigrūdimas jų ne
išblaškytų. Kaip tik įėjome į sa
lę ir ėjome pro revoliucionie
riaus grabą, pionierių rankos 
žaibo greitumu pakilo prie gal
vų: jie atidavė pagarbą miru- 
siams kovotojui. Nemažai iš jų 
atnešė gėlių. Tas gėles jie dėjo 
prie grabo, o per jų jaunus vei
delius gailios ašaros riedėjo ...”

Toliau savo laiške- ji sako:
“Drauge, aš turiu jum gar

siai pasakyti, kad aš esu dau
giau, negu laiminga, turėdama 
progą gyventi Sovietų Sąjungo
je. Aš tuomi labai didžiuojuosi. 
Jūs, drauge, negalite įsivaiz
dinti, kaip smagu dabar gyventi 

, Sovietų Sąjungoje. Pas mus visi 
dirba, ilgiausia tik 7 valandas 
į dieną. Ir ne darbininkai darbo 
jieško, bet darbas darbininkų 
jieško. Pas mus, kur eini ir ką 
sueini, didelį, seną ar mažą, vie
nas ir tas pats klausimas: kur 
dirbi, kur mokiniesi? Ypatingai 
jaunimo tarpe kitos kalbos nė
ra, kaip tik apie mokslą, kak jis 
bus užaugęs, kokias knygas 
skaito, kokius teatrus lankė, kru- 
tamus paveikslus matė, operas, 
operetes ir tt. Sportas pas mus 
išvystytas iki labai augšto laip
snio ...

“Drauge, kad aprašyti visą 
Sovietų Sąjungos socialistinį 
gyvenimą — darbininkų, kolek- 
tyviečių, studentijos, inteligenti
jos ir tt., tai reikėtų parašyti 
desėtkus knygų, čia yra naujas 
pasaulis, nauja santvarka, nau
ja žmonija!”

Paryžius, kovo 18 .— Šio 
apskričio Darbininkų Fede
racija paskelbė visuotiną 
pusės dienos streiką protes
tui prieš fašistus, kurie per
eitą antradienį išprovokavo 
kruvinas riaušes Clichy, kur 
5 darbininkai liko nušauti ir 
542 asmenys sužeisti. Vien 
policininkų sužeista virš 
300. .

Paskelbtas streikas palie
čia 1,000,000 darbininkų. Ge- 
neralė Darbininkų Konfede
racija svarsto šaukimą vi
suotino 24 valandų streiko 
ištisoj šalyj. Jinai reika
lauja areštuot vyriausią fa
šistų komandierių pulkinin
ką de la Rocque, uždaryt jų 
neva “socialę partiją” ir iš
blaškyt visas fašistų gru
pes.

Streiko vadai pareiškia, 
kad jis nėra atkreiptas 
prieš valdžią, bet tik prieš 
fašistus.

Valdžia žada ištirti kalti
ninkus Clishy susikirtimo.

Visuotinas Streikas Buvo 
, Suparalyžiavęs Paryžių

PARYŽIUS, kovo 18. — 
Generalis pusdienio strei
kas buvo visiškai suparaly
žiavęs Paryžių. Jis užsibai
gė 12 vai. dieną. Šis strei
kas buvo paskelbtas protes
tui prieš kruvina fašistų 
žygį Clichy, Paryžiaus prie- 
miestyj.

Andrulio Prakalbos NJ
Drg. Andrulis, “Vilnies’' Re
daktorius, Kalba Newarke, 

Elizabethe ir Patersone
Šį penktadienį, 19 d. kovo- 

March, drg. V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius, kal
bės Newarke, Jurgine j e sve
tainėje, 180 New York Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

šeštadienį, 20 d. kovo- 
March, jis kalbės Elizabe
the, Kliubo salėje, 408 Court 
St. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Sekmadienį, 21 d. kovo- 
March, Andrulis ir Sasna 
kalbės Patersone, N. J., Ba- 
kanausko salėje, 62 Lafayet
te St. Pradžia 2-rą vai. po 
pietų.

28 Sužeisti Bedarbiu Kovoj 
Su Algiers Policija

Algiers, Šiaurinė Afrika. 
—28 asmenys tapo sužeisti 
bedarbių susikirtimuose su 
policija ir užsieniniais legi
onieriais.

Bedarbių kova išsivystė, 
kai valdžia sustabdė pinigi
nes pašalpas ir jų vieton pa
siūlė tik duonos, kavos ir cu
kraus.

Amerikos Valdžia vėl 
Atsiprašo Hitlerį

Washington. — Hitlerio 
ambasadorius Luther kovo 
17 d. užprotestavo C. Hul- 
l’ui, Jungtinių Valstijų už
sienių reikalų sekretoriui, 
kad New Yorko miesto ma
joras La Guardia vėl “išnie
kinęs” Hitlerį, kalbėdamas 
Madison Square Gardene, 
New Yorke, kovo 15 d.

Hull atsiprašė ir išreiškė 
pageidavimą, . kad, .nutiltų 
kritika Amerikoj ”ir Vokie
tijoj delei La Guardi jos iš
sireiškimų apie Hitlerį. Tai 
jau antras šios šalies užsie
ninio sekretoriaus atsipra
šymas del New Yorko ma
joro žodžių apie Hitlerį.

Madrid, kovo 18.—Fašis
tai bandė atakuot liaudies 
kariuomenę Cotdobos fron
te. Liaudiečiai kulkasvai- 
džių ir tankų ugnim smar
kiai juos sumušė, nukau
dami bent 200 priešų. Liku
sieji priversti pasitraukti 
atgal, kaip praneša United 
Press. Į šį froųtą paskuti
niu laiku buvo atsiųsta dar 
8,000 italų kareivių prieš 
valdžios armiją.

Valdžios kariai užėmė 
Moranchel kaimą, Guadala- 
jaros fronte. Brihuega sri
ty j jie, pliekdami fašistus, 
nužygiavo 4 mylias pirmyn.

Fašistai, daugiausiai ita
lai, Guadalajaros fronte, su
lindo į apkasus; sako, būk 
tai “del blogo oro” negalį 
nieko smarkesnio veikti 
prieš liaudiečius.

London. — Pranešama, 
kad specialis štabas Japoni
jos karininkų tarnauja kai
po patarėjai štabe genero
lo Franco, Ispanijos fašistų 
galvos.

Exchange Telegraph pa
duoda žinią, jog kai fašistai 
andai užėmė Malagą, tuoj 
sugaudė ir sušaudė apie 4,-

000 respublikos.rėmėjų.
Du Italų Oficieriai Perbėgo 

Pas Liaudiečius
Madrid, kovo 18.—Į šiau

rę nuo Madrido liaudiečiai 
su artilerija, tankais ir ki
tomis mechanizuotomis jė
gomis stumia italus atgal.

Užatakavus liaudies ar
mijai italų kairįjį šoną Gu- 
adaląjaros fronte, jie be 
mūšio pasitraukė atgal.

Pabėgo į valdžios pusę du 
italų oficeriai. Jiedu pasiųs
ti į Madridą kamantinėji- 
jimui.

Fašistai atėję į Lozya, 34 
mylios į šiaurę nuo Madri
do; ten yra vandentiekis, iš 
kurio madridiečiai gauna 
vandenį.

Fašistai Turį 125,000 
Svetimtaučių Kareivių
VALENCIJA, I s panija, 

kovo 18. — Skajtliuojama, 
kad Ispanijos fašistų armi
joj yra 70,000 italu, 30,000 
vokiečių nazių, 25,000 mau
rų, 130,000 ispanų milici
jos, 100,000 monarchistų ir 
40,000 buvusios reguliarės 
armijos kareivių.

Thomas, W. Virginia
Sniegas šiltam Ore

Čia pas mus pirmiau žie
mos kaip ir nebuvo, o dabar 
jau kelinta diena sniegą ir 
pusto be sustojimo. Jau 
virš dviejų pėdų prisnigo ir 
vietomis užpustė kelius, kad 
negalima su automobiliais 
pravažiuoti. Bet šalčio nė
ra: gradusninkas rodo 2 
laipsniu šilumos.

Ch. Straus.

Anglija Tyrinėsianti, 
Kaip Mussolinis Remia 

Ispanijos Fašistus
London. — Anglijos už

sienių reikalų ministeris A. 
Eden gavo pranešimą, jog 
Italija kovo 5 d. Vėl atsiun
tė savo kareivių Ispanijos 
fašistam per jų valdomą Ca
diz prieplauką. O Italija, 
kaip ir 26 kitos šalys, suda
rančios tarptautinę nesiki
šimo komisiją, buvo pasiža
dėjus jau nuo vasario 20 d. 
nepraleist daugiau savo 
“liuofenorių” karių į Ispani-

Eden įsakė Anglijos am
basadoriui Romoj ištirti 
pranešimus apie paskesnį 
Mussolinio karių siutimą Is
panijon.

2 Senatoriai Grasina 
Diktatūra prieš Sė

dėjimo Streikus

Gub. Murphy Grasina 
Kriušint Automobilių 
Darbininkų Streikų

450,000 DARBININKŲ PIKIETAVO UŽSTREIKUO- 
TUS “SĖDĖJIMU” CHRYSLER FABRIKUS

----------------------------------E 
Chicago] Sudeginta 30 
Streiklaužiu Tasi-Cabu

Chicago, Ill.—1,200 strei
kuojančių Yellow ir Check
er taxi-cab vežikų demonst
ravo miesto centre. Susidū
rimuose su užpuolančia po
licija per vieną tik valandą 
7 tapo sunkiai sužeisti ir 9 
areštuoti. Streikieriai su
daužė bei sudegino 30 ske- 
binių taxi-cabų.

5 Plieno Kompanijos 
Susitarė su Unija

■a

Detroit, Mich., kovo 18.— 
United Press žiniomis, 
Chrysler automobilių korpo
racija kreipsis į apskričio 
teisėją A. Campbellį, kad iš
duotų patvarkymą išmest 
streikierius sėdėtojus iš aš- 
tuonių Chryslerio fabrikų, 
naudojant ginkluotus šerifo 
“spešialus” ir policiją prieš 
darbininkus.

Tas teisėjas savo indžionk- 
šinu buvo paliepęs streikie- 
riams apleist Chrysler fab
rikus jau 9 vai. trečiadienį 
iš ryto. Bet “sėdėtojai”, už
ėmę fabrikus, nežada eiti iš 
jų laukan tol, kol Chrysler 
korporacija nepripažins in
dustrinę Automobilių Dar
bininkų Uniją kaip vienin
telę atstovę visų 65,000 tos 
korporacijos darbininkų.

Kaip tik teismas išdavė 
indžionkšiną, tuoj automo
bilių darbininkai padvigubi
no savo pikietus apie strei- 
kierių užimtus fabrikus. 
Trečiadienį jau 50,000 dar
bininkų demonstruodami 
kietavo tuos fabrikus./Bi 
vo ir skaitlingi speciali 
moterų pikietininldų pūlkai?^J|

Michigano gubernatorius 
Fr. Murphy, neva “bešališ
kas tarpininkas,” kovo 17 d. 
grūmojo panaudot ginkluo
tą valstijos jėgą, idant pri
verst streikierius “gerbti” 
teismų patvarkymus, reiš
kia, pasiduoti indžionkši- 
nams. Iš sėdėjimo streikų 
jis taipgi mato pavojų “or> 
ganizuotai (kapitalistinei^ 
visuomenei.” G u b e rnato- 
rius sako, kad tai esanti val
stybės pareiga žiūrėt, idant 
“be reikalo nebūtų trukdo
ma pramonė, prekyba ir 
transportas.” O dabartinė 
streikų banga, pasak jp, pa
ralyžiuojanti tuos biznius.

Gub. Murphy siūlo jkurt 
Mich. valstijoj vietinę N RA j 
su tokiais įstatymais, kad 
galėtų pastoti kelią strei
kams arba juos valdiškai 
“sulaikyti.”

Apart automobilių darbi
ninkų streiko, dabar Detro 
ite eina dar bent 2£ strei 
kai kitose įmonėse.

Pittsburgh, Pa. — Carne- 
gie-Illinois plieno korporaci
ja ir kitos keturios kompa
nijos pasirašė vienų metų 
sutartį su Amalgamated 
Plieno Darbininkų Unija, 
priklausančia prie Industri
nių Unijų Organizavimo 
Komiteto. Tose penkiose 
plieno kompanijose dirba 
160,000 darbininkų.

Jiems, pagal sutartį, turės 
būt mokama ne mažiau kaip 
5 doleriai į dieną kiekvie
nam ; įvesta 40 valąndų dar
bo savaitė ir pripažinta in
dustrinė unija kaipo atstovė 
savo narių plieno dirbyklo- 
se su teise nevaržomai veik
ti ir daugiau organizuoti.

Apart C a r n e gie-Illinois 
korporacijos, tokią sutartį 
su unija padarė National 
Tube kompanija; Tennessee 
Anglies, Geležies ir Geležin
kelio kompanija; American 
Plieno ir Vielų kompanija, 
ir Columbia Plieno kampa
nija.

Dabar vedama derybos 
del sutarties su American 
Tiltų plieno-geležies kompa
nijomis.

M?

Washington. — Respubli
konas senatorius Hiram W. 
Johnson, iš Californijos, ir 
demokratas sen. J. Ham. 
Lewis, iš Illinois, yra nusi
gandę sėdėjimo streikų, ku
riem vadovauja Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
tetas. Jiedu kovo 17 d. šne
kėjo, būk tie streikai reiš
kią pavojų “diktatūros” ar 
“komunizmo.”

Jiem pritarė demokratų 
daugumos vadas sen. J. T. 
Robinson. Jis smerkė sėdė
jimo streikus kaip “neteisė
tus” ir sakė, jog kol Vyriau
sias Teismas neužgirs Wag- 
nerio Darbo Santikių Įsta
tymo, tol būsią kongresui 
labai sunku ką padaryti dė
lei tų streikų sustabdymo.

Sen. Lewis grasino, kad 
jeigu Roosevelto valdžia ne
nuslopins sėdėjimo streikų, 
tai juos nuslopins koks am
erikoniškas Hitleris ar Mus
solinis.

/-

I.

Bridgewater, Mass.

K.

laimėjo varžytines 
Maskvos šachmatų

Vienas mūsų dienraščio labai 
geras korespondentas paragin
tas draugo Andrulio įstojo Ko
munistų Partijon ir rašo:

“šiandien dalyvavau komunis
tų kuopos susirinkime. Dabar 
jaučiu, kaip daug aš trotijau 
nepriklausydamas partijoje jau 
nuo 1925 metų ir kaip daug aš 
jai skolingas esu ...”

Roma, kovo 18. — Popie
žius Pijus išleido encikliką 
(aplinkraštį) visai katalikų 
bažnyčiai prieš “bedievišką 
komunizmą.”Visi mūsų korespondentai, vi

si piAiaeiliai draugai ir drau
gės, visi dienraščio “Laisvės” 
skaitytojai, pagalvokite apie 
šiuos kelius trumpus žodžius šio 
gero draugo, įstojusio į Komu
nistų Partijos eiles, štai gražus 
pavyzdys, kuris reikėtų visiems 
pasekti.

ši partija dirba didelius dar
bus. Apsidairykite, o pamatysi
te, kad jos nariai visur randasi 
pirmose eilėse streikų ir demon
stracijų už darbo žmonių reika-

Vyriausias Teismas būk tai 
Esąs “Lygsvaros Ratas”

Bolivija Konfiskuoja Stan 
dard Oil Co. Nuosavybę

Lakūnė A Earhart Skrenda 
Apie Žemės Kamuolį

lūs. Jau keli šimtai jos narių 
šiandien randasi Ispanijos liau
dies fronte ir guldo savo galvas, 
idant mums būtų lengviau kovo
ti ir laimėt. Tų draugų kovoto
jų eilėse randasi visa pusė tuzi
no ir lietuvių jaunuolių.

Jie pasiaukoja, jie atiduoda 
viską kovai prieš fašizmą. Jie 
kviečia ir ragina jus užimti sa
vo vietas toje garbingoje par
tijoje — Komunistų Partijoje.

Washington. — Priešinin
kai Roosevelto plano, reika
laujančio šešių naujų pažan
gesnių teisėjų į Vyriausią 
Teismą, kviečia trejetą šio 
teismo teisėjų ateiti į sena
torių komisiją ir-apginti jo 
“garbę.”

Vienas Vyriausio Teismo 
teisėjas, J. C. McReynolds, 
kalbėdamas bankiete, tvirti
no, būk tas teismas, kaip 
kad jis dabar veikia, tai 
esąs “reguliuojantis ratas” 
bei “lygsvaros palaikytojas” 
valdžioje.

Nanking. — Chinijos vi
daus reikalų ministerija ap
akai tliavo, jog 1936 m. šalis 
turėjo 466,785,856 gyvento
jus. Vienoj tik Szechwan 
provincijoj esą 52,963,269 
gyventojai.

La Paz, Bolivija. — Val
džia perėmė į savo žinybą 
nuosavybes Amerikos Stan
dard Oil Kompanijos Boli
vijoj todėl, kad kompanija 
neteisėtai vežė žibalą iš Bo
livijos, išsisukinėjo nuo tak
sų mokėjimo valdžiai ir va
rinėjo įvairias suktybes. .

Nuo Choleros Mirė 250 
Maldininku Indijoje

Drg. I. Katiliaus Nelaimė
Didelis smūgis ištiko mū

sų darbininkų veikimą. 
“Shock” suparalyžiavo mū
sų mylimą draugą veikėją, 
Izidorą Katilių. Jis patal
pintas ligoninėj, be sąmo
nės; ir gydytojai neprilei
džia nieko pasimatyt.

Velinam mūsų brangiam 
draugui pasveikt.

Madras mieste, Indijoj, 
suplaukus didelioms mi
nioms į buddistų religijos 
iškilmes, išsiveržė cholera. 
Begrįždami iš Madraso, pa-, 
keliais mirė 250 kaimiečių 
pilgrimų-maldininkų.

Oakland, Calif., kovo 18. 
—Amerikos lakūnė Amelia 
Earhart su savo pagelbinin- 
kais sėkmingai skrenda lin
kui Honolulu, Hawaii, dary
dama po 170 mylių per va
landą. Tuomi ji pradėjo 
savo 27,000 mylių oro ke
lionę apie žemės skritulį. 
Lėks kaip galint arčiau ek
vatoriaus (pusiaujo).

20 Darbininku Atstovu 
Išrinkta į Tokio Tarybą

Italai Nuodija Šaltinius ir 
Upes Ethiopijoj

Maskva.—Amerikos šach
matų čampionas Reuben 
Fine 
prieš 
čampioną Kaną. Varžyti
nės įvyko Mokytojų Name.

Tokio, Japonija. — Rinki
muose į Tokio miesto tary
bą kovo 17 d. tapo išrinkta 
20 atstovų ant darbininkų 
sąrašų (tikietų). O pernai 
buvo pravesta dar tik du 
darbininkų kandidatai į tą 
įstaigą.

Chicago. — Italijos fašis
tai nuodija šaltinių ir upių 
vandenis tose vietose Ethio
pijoj, kur gyventojai jiems 
n e p a s i duoda, — sakė Dr. 
Malaku E. Bayen, Ethiopi- 
jos valdžios atstovas, kalbė
damas mitinge Bacon Hali. 
Jis renka Amerikoj paramą 
ethiopų kovai prieš Italiją ir 
ragina netikėt Mussolinio 
propagandai, būk Ethiopija 
esanti jau visa nuslopinta.

London.,— Sustreikavo 
1,200 torpedų darbinihkų į 
prieš skubinimą.
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Keisti Įstatymai
Einant augščiausio šalies teismo nuta

rimais, Jungtinių Valstijų miestavi ir 
valstijiniai valdininkai ir darbininkai yra 
paliuosuoti nuo mokėjimo federalei val
džiai taksų už savo įeigas. Iš kitos pu
sės, federalės valdžios valdininkai ir tar
nautojai paliuosuoti nuo valstijoms ir 
miestams mokėjimo taksų už savo įeigas.

Nepaisant, kiek daug miesto ar valsti
jos tarnautojas uždirbs, jis nemoka fede
rate! valdžiai taksų už savo įeigas. Fe- 
deraliniai teisėjai taip jau nemoka jokių 
taksų už savo įeigas.

Keista padėtis, keisti įstatymai. Pa
prastas, sakysim, darbininkas, uždirbąs 
per metus keliolika šimtų dolerių, apde- 
damas visokiais taksais, kuriuos vos jis 
tegali išsimokėti. O įvairūs valdininkai, 
teisėjai ir tarnautojai, uždirbą po kelio- 
liką tūkstančių dolerių metams, suranda 
visą eilę skylių išlindimui nuo užsimokė
jimo!

e Mooney Neišlaisvintas
Kaip ir buvo tikėtasi, Californijos se

natas (34 balsais prieš 5) atmeta rezoliu
ciją, reikalaujančią išlaisvinti Tomą 
Mooney!

Dabar, matyti, tam darbininkų vadui 
prisieis vėl eiti per teismus, j ieškoti lais
vės.

Kaip greit Californijos augščiausias 
teismas išspręs jo bylą, kuri dabar ten 
randasi, taip greit Tom Mooney darys 
tolimesnius žygius. Jei Californijos 
augščiausias teismas jo neišlaisvins, tai 
jis tuomet kreipsis į šalies augščiausį (fe
deral}) teismą. , >

Bet teismai veikia vėžrb greitumu. Dėl
to nekaltai kalėjime sėdinčiam darbinin
kų vadui dar teks ilgai pabūti kapitalistų 
nelaisvėje, kurioj jis išbuvo jau virš 20 
metų.

Organizuotas darbininkų judėjimas 
privalo subruzti. Mooney ir Billings tu
ri būti laisvi ir laisvi jie turi būti greit!

i'

■' Du Laiškai iš Ispanijos
Vakar dienos “Laisvėje” tilpo du iš Is

panijos laiškai, rašyti dviejų lietuvių ko
votojų. Vienas laiškas jau mums žinomo 
Saopauliečio, išdeportuoto iš Brazilijos 
lietuvio komunisto, kuriam pavyko pa
kliūti Francijon, o iš ten pabėgti Ispa
nijon.

Ispanijoj d. Saopaulietis, kaip skaity
tojai matė, tapo sužeistas kovos su fa
šistais fronte ir dabar yra ligoninėj. Bet 
ir ten būdamas, mūsų draugas neliūsta. 
“Jaučiuosi tvirtas, rašo jis, žaizda negi
li; už kokios savaitės kitos galėsiu vėl 
grįžti į kovos lauką.” Jis sveikiną Artie- 
rikiečius už aukas Ispanijai, už ambu- 
lansus-ligonvežimius, kurie ir jam pa
dėjo: gavo net valgyti ir gydytojas su 
slaugėmis jam suteikė brolišką patarna-

H vimą.
Kitas laiškas tilpo angliškam skyriui 

nuo amerikono lietuvio, d. B.
Pastarasis randasi Abrahomo Linčolno 

Batalione, kurį sudaro amerikiečiai. Va
sario 14 d. jis, kai rašė laišką, dar buvo 
tik lavinamas, pratinamas mūšiams. Su 
d. B. A. Linčolno Batalione yra dar du 
kiti lietuviai jaunuoliai. Šiuo tarpu, be

Detroit, Mich.
Rezoliucija.

■k'
Mes, Detroito lietuviai, su- 

I sirinkę Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietinio skyriaus, 
kuris atstovauja 19 vietos 
draugijų bei kuopų, surengta
me masiniame susirinkime, 14 
dieną vasario, 24 ir Michigan

lietuvių' kur kas-daugiau.- •  ... * ..
Tekį girdėti, kad dar visa eilė lietu

vių organizuojasi važiavimui Ispanijon 
padėti Liaudies valdžiai, padėti mušti ci
vilizacijos, kultūros ir laisvės nepriete
lius fašistus, užpuolusius ant demokra
tijos.

F alsifikdtorius
Mes jau ne kartą nurodėme, kad vie

ninteliu J. Tysliavos įrankiu kovoj prieš 
komunistus yra melas ir falsifikacija. 
Be to jis nei žingsnio. Viena iš bjauriau
sių jo falsifikacijų padaryta pereito pir
madienio “Vien.” laidoj.

Tysliava rašo:
Mūsų komunistai iš Laisves ir Vilnies da

bar labai mėgsta girtis, kad jiems Lietuvos 
nepriklausomybės gynimas rūpi nemažiau, 
negu kitoms politinėms partijoms. Bet ką 
jie sakė 1919 metais, kai kūrėsi Lietuvos sa
vanorių kariuomenė? Albinas Rimka atkar
toja vieno bolševikų agitatoriaus žodžius, 
kurie taip “skamba”:

“Vyrai, kas ant ožkos, kas ant lazdos, — 
stokite ginti buržujų pilvų nepriklausomy
bės! Bet, vyrai, jau pervėlu! .Atminkite, 
kad Rusijos proletariatas turi pakankamai 
durtuvų ir parako visiems buržujų bernams 
žarnas paleisti. . . Lietuvos buržujų pastan
gos yra'vėltui. 'Joki savanoriai čia nieko ne
išgelbės...”
Gal būt tūlas “Vienybės” skaitytojas, 

paskaitęs augščiau paduotąją (neva bol
ševiko) citatą ir pamanys: “Tai koki ne
dorėliai tie bolševikai! Kaip jie kalbėjo 
.prieš Lietuvos nepriklausomybę!... ” Bet 
mes turime pastebėti, kad jokis bolševi
kas niekad nėra taip kalbėjęs ir p. A. 
Rimka niekur nėra rašęs, kad “vienas 
bolševikų agitatorius” taip kada nors 
kalbėjęs.

Tas, ką p. Rimka cituoja, yra ne bolše
viko parašyta, bet fašisto V. Gustainio 
fašistiniam “Vaire,” num. 12, 1937 m.

V. Gustainis, bandydamas apšmeižti 
komunistus, panašiai, kaip Tysliava, su
fabrikuoja sau argumentą ir paskui jį 
naudoja prieš komunistus. O Tysliava, 
kitas fašistas, kad pakenkus komunis
tams, sumeluoja, paskelbdamas, būk 
Rimka atkartojąs tai, ką sakęs “bolševi
kų agitatorius.”

Jeigu tik fašistas, tai jis ir melagis ir 
falsifikuoto j as!

Biskis Faktų Apie Raudonųjų 
Armiją .

RUNA žinių agentūra paduoda įdomių 
statistikų apie Sovietų Sąjungos Raudo
nosios Armijos sudėtį. Paėmusi dešimt
metį, tarp 1925 ir 1934 metų, RUNA nu
rodo, kad Raudonąją Armiją sudarė:—

1925 1934
Darbininkai 11% 45.8%
Valstiečiai 84.7% 42.5%
Tarnautojai 4.3% 11.7%

Vadinasi, skaitlinės parodo, kad per tą
jį dešimtmetį valstiečių skaičius per pu
sę sumažėjo, o darbininkų raudonarmie
čių skaičius ir tarnautojų—labai paaugo. 
Tai reiškia, kad visa darbininkų klasė la
bai sustiprėjo numeriškai. Beje, 1934 
metais, iš tų 42.5% valstiečių, 90 nuošim
tis buvo kolchozninkai.

Politinio švietimosi ir organizacijos at
žvilgiu Raudonoji Armija taipjau padarė 
milžinišką pakaitą. 1934 m. Raudonojoj 
Armijoj komunistų buvo daugiau 25 nuo
šimčiai, o komunistinių jaunuolių—virš 
23 nuoš. Reiškia, komunistai su komjau
nuoliais sudarė apie 50 nuoš. visos Rau
donosios Armijos^ Raud. Armijos viršū
nėse padėtis dar geresnė: virš 68 nuoš. 
komandierių yra komunistai. O korpu
su komandieriai visi komunistai.
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Turint tokią Raudonąją Armiją, turint 
tokią vadovybę, Sovietų Sąjungos socia
lizmo statytojai ir viso pasaulio darbo 
žmonės gali pilniausiai pasitikėti < kad, 
reikalui prisiėjus, Raudonoji Armija su
gebės kovoti su užpuolikais.

gatv. svetainėj, paminėjimui
19 metų sukaktuvių Lietuvos 
nepriklausomybės, štai ką pa
reiškiame:

Mes visuomet gelbėsime Lie
tuvos piliečiams saugoti vals
tybės nepriklausomybę, bet—

Mes reikalaujame duoti pil
ną laisvę visiems Lietuvos pi
liečiams organizuotis j politi
nes, ekonomines ir kultūrines 
organizacijas; leisti laikraš-

čius, nominuoti ir rinkti kandi-< 
datus slaptu, betarpiu ir tiesiu 
balsavimu, kaip nusako Lietu-
vos konstitucija;

Mes pripažįstame, kad prie 
dabartinės tautininkų valdžios 
yra sugriauta tautos vienybė, 
kas išstato pavojun netekimo 
valstybės nepriklausomybės.

Dėlto mes pasižadame viso
kiais būdais remti demokrati
niai nusistačiusį sluogsnį Lie-

Duosnus Rokiškėnams šiol dar Šiauliuose neiuigali- 
mam Kukevičiui.

Iš Rokiškio apylinkės kilęs, 
Bostono turtuolis p. Abromas 
šapiro savo laiku prižadėjo at
siųsti Rokiškio ir Radtieių bied- 
nuomenei drabužių. Porą me
tų prieš tai jis nepaprastai 
duosniai rokiškėnus piniginiai 
apdovanojo. Duosnusis šapiro 
dabar atsiuntė iš J. A. V. net 
30 cntn. visokių drabužių vi
siems Rokiškio ir Radučių ne
turtėliams, be jokio tautų skir
tumo. Tačiau, muitinė siunti
nių, kurių buvo 9 didžiuliai po- 
kai, nepraleido be muito ir 
reikalavo 7,5 tūkst. litų. Ro
kiškio burmistrui p. Malevičiui 
tarpininkaujant, Min. Kabine
tas šiuos siuntinius atleido nuo 
muito mokesčio. Dovanoms 
padalyti sudarytas specialus 
komitetas iš 3 lietuvių ir į žy
dų, burmistrui Malevičiūi pir
mininkaujant. Viso yra atsiųs
ta 90 paltų, 95 moteriškų sijo
nų ir suknių, 1000 porų batų ir 
kaliošų, daugybė ridikiulių' 
vaikiškų šiltų drabužių ir tt.

eks- 
kun.

daro

Stengiamasi Du Lietuvius Pa
daryti Šventaisiais

Teko sužinoti, kad vienuo
liai pranciškonai nori padaryt 
šventuoju kun. A. Pabrėžą, mi
rusį praėjusį amžių ir palaido
tą Kretingoje. Kasmet birželio 
mėn. pranciškonai iš Kauno ir 
kitur rengia maldininkų 
kursijas į Kretingą prie 
Pabrėžos palaikų.

Dar didesnių pastangų
vienuoliai marijonai, kad būt 
pripažintas šventuoju arkiv.- J. 
Matulevičius, palaidotas Mari
jampolėje. Ark. Matulevičiaus 
garbei bažnyčioje dieną naktį 
dega žvakės, prie jo meldžia
masi. šventaisiais pripažįsta
ma taip: Vatikane prie popie
žiaus yra stebuklų kolegija, 
kuri renka apie štebūkluš ži
nias, vietoje apklausinėja liu
dytojui ir mirusis pripažįsta
mas šventuoju; stebuklų kole
gijos nutarimą tvirtina popie
žius.

ir laukią stebuklų, bet kol kas 
apie stebuklų'pasifoktymą Kre
tingoj arba Marijampolėj 
nesą pagrindo pranešti 
buklų kolegijai.

ŠIAULIAI

UKMERGĖ

Bandė Nuodytis
Vasario 16 d. išgerdama mė

lynojo akmenėlio bandė nusi
nuodyti 16 m. p-lė Jadvyga 
D-te, gyv. Smėlių g. 8 nr. Ap
skrities ligoninėj suteikus pa
galbą, tikimasi, kad ji pagis.

Nuodijimosi priežastis — 
neatsargus motinos įsikišimas 
į romantinę mergaitės sritį.

(Iš “L. ž.”)

Lowell, Mass
Iš to Galima Pasimokinti
Kelios savaitės atgal čia dvi 

čeverykų dirbtuvės, kurių dar
bininkai buvo. gerai organizuo
ti į uniją, buvo paskelbę strei
ką, reikalaudami pakėlimo al
gų ant penkiolikos nuošimčių 
ir pagerinimo darbe sąlygų. 
Kompanijos tuojau pamatė, 
kad darbininkų vienybės nesu
laužys ir trumpų laiku strei- 
kierių reikalavimai buvo iš
pildyti.

Gi kitų kurpių įmonių dar
bininkai neturėjo unijos — ne
organizuoti. Sykiu su pirmai
siais į streiką neišėjo. Jie pa
skelbė streiką už tokius pat 
reikalavimus, tik vėliau, kuo
met pirmieji laimėję kovą jau 
sugrįžo darban, t. y:, kovo 1 d. 
š. m. ir pasirodo, kad 
sunkesnė. Jau trečia 
bėga, o streikas dar 
gia. Mat, kompanijos 
skaitosi su palaidais
ninkais, kaip su organizuotais. 
Tą darbininkai turėtų niekad 
nepamiršti. Visuomet stovėk 
.unijoj — būk organizuotas, 
tai laimėjimas bus tavo.

Suprantama, kad darbinin
kų reikalavimai labai teisingi 
ir jie kovą laimės, jeigu ne
pasiduos ant pragaištingų 

“kompromisų ir jeigu susiorga
nizavę laikysis tvirtoje vieny
bėje. Bet, ve. tenka ilgiau ir

kova 
savaitė 

nesibai- 
netaip 
darbi-

me. laike...puvo, neorganizuoti.
Šiuomi. klaidą pasitaisau.

Kaspijos Jūras.
-1---------------------... .“p

Binghamton, N. Y
Margumynai.

apie 1,600. Dau- _ 
giausia rašosi darbininkai, d ir-” 
banti pačiose didžiausiose dir
btuvės^ tdi yra; Sčovijl, Ame
rican Brass, ir Chase kbmpani- » 
ją, nes į šias daugiausia yra 
atkreipta dėmės ir dedama 
daugiausia pastangų , Shoe <
Hardware, kuri dirba metali
nius kurpalius del United Rub-“ 
ber kompanijos,- taip pat jau 
daugiau šimtas darbininkų 
prisirašė į uniją.

Iš didžiųjų šapų, tai Clock- 
šapos darbininkų yrs^ mažiau
sia priklausahčių į uniją. Prie-,,.: 
žastis gal bus tame, kad Clock 
šapoj dirba didelė dauguma 
moterų ir merginų, o unija iki 
dabartiniam laikui susideda iš 
darbininkų, dirbančių “rollmi- . 
liuose” ir prie kitų sunkių dar
bų brasso industrijoj, kur tik 
vyrai dirba. Tačiaus yra viltis, 
kad ir moterys trumpoj ateityje 
pradės rašytis į uniją, nes jau 
kelios prisirašė iš Clock šapos 4 
ir iš Shoe Hardware.

čia dar noriu pažymėti tau
tas, kokių tautų darbininkai • 
daugiausia rašosi į uniją. Iki 
pusei kovo mėnesio yra iš pri
sirašiusių daugiausia angliškai 
kalbančių darbininkų, tai yra, 
amerikonų, kurie yra kilę iš.... 
airių, francūzų, vokiečių, ita
lų, lietuvių ir kitų. Tačiaus 
ateivių dar labai mažai į uni
ją priguli. Aš manau, kad yra 
nedaugiau, kaip 10 ar 15 pro
centas.

Praeityje ateiviai darbinin
kai būvo gana geri kovotojai, 
ypatingai lietuviai, bet dabar > 
tai dar labai mažai lietuvių 
yra priklausančių unijoj. Kas- 
žin, ar bus daugiaus, kaip tu
zinas, kiti stovi nuošaliai ir 
laukia ko tai. Nuo kitų net 
gauni negražių argumentų, ka
da pakalbini rašytis į uniją. 
Sako, ko aš ten eisiu ? Kada 
mes streikavom, tai airišiai 
vieni šu reVolveriais rankose 
gynė kompanijų reikalus, kiti 
šapose kortomis lošė ir juokė
si iš ateivių. Tai dabar tegul •• 
jie priklauso ir tegul pAkovos! 
Toki argumentai labai netikę, 
negražūs. Šiandien tie vadina- ' • 
mi airišiai amerikonai, kurie 
juokėsi iš ateivių 1919 ir 1920 
metuose, kad ateiviai nežino 
ko -nori,jau jie apgailės- . 
tau j a, atiduodami pagarbą at- . . f 
eiviams už jų praeities kovas. 
Tie amerikonai šiandien taiso z 
savo praeities klaidas, ir mes 
lietuviai darbininkai, taip pat 
ir kitų tautybių darbininkai, 
už tai turėtum juos pasveikint, 
padubti jiems ranką ir stoti į 
uniją ir kovoti del pagerini
mo visos darbininkų klasės gy
venimo.

Otg. Komisijos Sub. Komis.:
H. W., 
W. F., 
C. K.

Pereitą savaitę, kovo 8 d., dr. 
Jonas Breivis davė prelekciją 
LDS. jaunuolių kuopai. Jis pa
rodė keletą dalykų suteikimui 
pirmos pagelbos nelaimėje ištik
tam ir dėstė brandžias žinias 
apie kai kurias ligas, patarda
mas ne tada susidomėti ligomis, 
kad jas jau gauni, bet stengtis 
sužinoti būdus ir užsilaikyti 
taip, kad išvengus jų.

Jaunuoliams prelekciją labai 
patiko. Jie dėmėjosi gana aty- 
džiai.

12 d. kovo dr. Breivis davė 
prelekciją suaugusiųjų susirin
kimui; kurį suruošė ALDLD 20 
kp. Moterų Skyrius, čia prele
gentas taipgi dėstė žinias apie 
ligas ir. suteikė daug patarimų 
atsakinėdamas į klausimus, žy
mesnė prelekcijos dalis lietė 
moteris ir jų ligas. Matomai, 
daktaras taikė tatai dėlto, kad 
ir klausovų didesnė dalis buvo 
moterys; kai kurios net ir la
bai retai matomos mūs susirin
kimuose.

14 d. kovo įvyko SLA 50 kp. 
kortavimo vakaras. Kuopa 
skaitlinga hariais,r bet nedaug 
jų atėjo į savo kuopos parengi
mą. Kažin kodėl?

LDS vajaus vado pareigas su
tiko eiti jaunuolis Al. Marciuš- 
ka, priklausąs jaunuolių kuopai. 
Jam pagelbėk abiejų kuopų na
riai.

Teko girdėt, kad Marciuška 
pastaromis dienomis skaudžiai 
susižeidęs ir turės eiti ligoni
nėn operacijai. Na, bet reikia 
tikėtis, kad kaipo jaunam vy
rui, neprisieis ilgai gulėti. Lin
kėtina greito pasveikimo!

Apie LDS 6 kp. rengiamą 
bankietą, 20 d. kovo, girdisi 
gražių žinių. Sakoma, darbščios 
gaspadinės ruošia skanius vaL 
gius, b nariai perkAsi sau ir ima 
parduoti kittems; įžangos bilie
tus. Gi dvieilis kvartetas stro
piai mokinasi dainas, kad gra
žiai pasirodžius programoje!

Visi ir visos pasimatykime 
bankiete, 20 d. kovo!

St. Jas-niš.

ihahjOnAis! sunki Afr koVb’ti.' 1 ,
žmonių patarlė sako: Ne 

tada reikia gončius lakinti, 
kuomet jau reikia eiti medžio
ti. Reikėjo pirmiau būt visiems 
organizuotiem ir kartu Su vi
sais organizuotais draugais ei
ti į kovą už tuos pačius reika
lavimus. Dabar laimėkime šią 
kovą ir daugiau unijos nebe- 
paleiskime.

dar 
ste-

Šachmatininkų Gyvenimas
Vasario 7.— Šiaulių Šaulių 

“Sakalo” šachmatininkai vie
šėjo Panevėžy ir su Panevėžio 
sporto kliubo “Maisto” šach
matininkais sulošė draugiškas 
šachmatų varžybas. Varžybas 
laimėjo šiauliečiai 6 (4—ūLL

■(

II. 15, Šiauliuose viešėjo 
Kauno CJSO šachmatininkai ir 
su jais Šiaulių šaulių “Sakalo” 
šachm. sulošė šachmatų varžy
bas. šiauliečiai lengvai kau
niškius nugalėjo 3—0, nes 
Kauno CJSO šachmatininkai 
prieš Šiaulių šaulių šachmati
ninkus pasirodė silpnoki;

II. 16. Tauragėje buyo su
loštos draugiškos šachmatų 
varžybos su Tauragės “Šaulio” 
šachmatininkais.. Varžybas ląi- 
rnėjo šiauliečiai 7—5...

Tauragės “šaulio” šachma
tininkų sąstatas buv<% labai 
stiprus, nes visi dalyviai 'b'ųvo 
jau seni ir prityrę šachmati
ninkai, jų tarpe vienas net ži
nomas olimpiados dalyvis Bai- 
kovičius, todęl šios rungtynės 
šiauliškiams buvo nelengvos. 
Čia minimas Baikovičius I-o j 
lentoje lošė su Šiaulių m, šach
matininkų meisteriu (“Sakalo” 
narys) p.’ Kukevičium. šių 
dviejų šachmatininkų partijos 
buvo gana rimtos ir įdomios. 
Baikbvičiūi visgi teko pralošti 
abi partijas žinomam ir iki

s.

Tai Buvo Klaida
“Laisvės” už kovo 5 dieną, 
m., iš Lowell, Mass., kores

pondencijoj apie tekstilės dar
bininkus rašant, buvo taip pa
sakyta: “štai, ‘Talbot Mill,’ 
kur darbininkai palaiko uniją, 
jau šiomis dienomis pakėlė al
gas” ir taip toliau.. . Tiesa, 
minėtoji kompanija pakėlė al
gas, bet kiek pirmiau ir jos 
darbininkai yra organizuoti, 
bet dabartiniu laiku algas pa-| 
kėlė “North Billerica Co.” ir

Waterbury, Conn.
Iš Mine Mill and Smelter Wor
kers (Čion Žinoma, Kaipo 

Bramso Darbininkų Unija) 
Darbuotės.

Organizatoriai darbuojasi 
apie šapas su garsiakalbiu tris 
kartus į savaitę, garsindami 
Brasso Darbininkų Unijos Lo
kalų 251 ir tas duoda gana 
gerų pasekmių. Praeitą savai
tę į uniją susirašė apie 400 
darbininkų, tai yra, vienos sa
vaitės laikotarpyj, nuo 8 iki 13 
kovo. Iki 8 kovo jau buvo pri
sirašę apie 1,200, tad viso jau

Wilkes Barre, Pa.

------- ?-----------------------------
tuvos piliečių, jų pastangose 
atsteigti demokratinę san
tvarką Lietuvoj.

Pranas Jočionis,
Vietinio Sk. Kona. Pirmin.

Japonijos F\emje: 
kuris tvirtina\bf ' 
užgrobti daugiau 
mas reiškia tiek, kieli

ieras, Generolas Senjuro Hayashi, 
ūk jo valdžia neturį jokių ambicijų 

Kyiijos teritorijos. Tas jo 0arėiški- 
Ikano vilko patvirtinimas 

aviai, būk jis jos geriausias draugas'. . .

Wilkės-Barre ir A p i e 1 i nkės 
Lietuvių Žiniai i

Senai laukiamas koncertas, 
kurį rengia ALDLD 12-tas Ap
skritys del dienfraščio “Laisvės” 
naudos, jau čia pat. Įvyks ko
vo 31 dieną, Workmen’s Circle 
Svetainėje, 69 So. Hancock St. 
Pradžia 7-tą valandą vakare.

Kaip jau spaudoje buvo 
.minėta, šio koncerto progra
mos pildyme dalyvaus pačios 
geriausios meno spėkos. Bet 
kadangi kas sykis vis daugiau 
jų prisideda, todėl prisieina ir 
vėl paminėt. D. Zdaniūtė-Ju- 
dzentavičienė ne tik pribus iŠ 
Shenandoah su visa savo ar
mija puikiausia išlavintų dai-. 
nininkų, bet ji ir pati ims da- \ 
lyvumą šioje programoje. Ji 
su savo sesute Nancy, vietine, 
parodys savo gabumus daina
vime. O kur visų mylimas Mai- 
nierių Kvartetas ir Lyros Cho
ro Merginų Kvartetas iš She
nandoah? Draugas V. Valu
kas, su savo jaunuoliais iš" 
Scranton, draugas J. Surdo- 
kas, draugė Theodora Rutkau- ' 
skaitė ir draugė D. Rutkaus
kienė iš Wyoming; taipogi

(Pabaiga 6 pusi.)
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k H ĮVAIRUMU PUSLAPIS U
ŽILOS SENOVĖS “ŽMONIŲ SEIMAS”

Dar niekad ir niekur pir
miau’ nebuvo suvežta tiek 
daug pavyzdžių prieš-isto
rinių, žilos senovės žmonių, 
kaip dabar Philadelphijoj, 
minint 125 metų sukaktį 
nuo atidarymo Gamtinių 

. Mokslų Akademijos tame 
mieste.

Tai sukakčiai atžymėt su
važiavo daugelis Amerikos 
ir kitų šalių mokslininkų, 

t/ypač tų, kurie tyrinėja žmo
nių veislės senovę, čia su

gabenta didelis skaičius 
prieš-istorinių žmonių kau
kolių ir kitų jų kaulų, taip
gi iš gipso padaryti pavida
lai “makaulių” 11 žmonių, 
gyvenusių daugiau kaip 20,- 
000 metu atgal.

Dr. Robert Broom iš 
Transvaal’io. Pietų Afrikos, 
atsivežė likučius kaulų “Ta- 
ungs berniuko,” mirusio net 
500.000 metu atgal, kaip 
kad jis skaitliuoja. Berniu
kas turėjęs panašų į bež
džionės veidą ir žemai nu
leistus pečius. Jis kaip tai 
^užmigęs kalkių uolos urve 
ir miręs. Jo kaulus “iš nu
mirusių” nepersenai prikėlė 
darbininkai, dinamitu be- 
sprogdindami kalkių me
džiagą.

Tame senovės kaulų su- 
nešime bus pavidalai galvų 
kiaušų ir Javos ir Pekin- 
go žmonių. O “pekingietį” 
daugelis žinovų laiko se
niausiu radiniu ši oi srityj. 
Spėjama, kad jo rūšies žmo
nės išsiskyrė iš augštesnių- 
jų beždžionių keli milionai 
metų atgal.

Čia bus kaulai ar ių pavi
dalai ir kitų senovės žmo- 

» nių palaikų, kurie buvo at
rasti Heidelberge, Palesti- 

> no j. Neanderthale, Piltdow- 
ne ir kitur, kurie gvvenę 
virš 20,000 metu atgal.

Manomos seniausios žmo
gaus liekanos Amerikoje 
buvo atrastos keli metai at
gal, Minnesotos valstiioi. 
Tai palaikai jaunos mergai
tės. matyt, nuskendusias 
20.000 metų atgal. Šios mer
gaitės “galvą” perstatys 
profesorius E. A. Jenks iš 
Minn. Universiteto.

N. M.

□------------------------------------
: FOTOGRAFIJA — NETY

ČIŲ IŠRADIMAS
Prancūzas Daguerre, be- 

jieškodamas būdo apvalyt 
sidabrą nuo pajuodimo, ne
tyčia atrado medžiagą foto
grafiniams pavei k s 1 a m s 
traukti, ir taip liko fotogra
fijos tėvas.

Brangiausia Fotografija
“London Daily Mail” dien

raštis užmokėjo $6,000 už 
fotografiją Vokietijos karo 
laivo “Bluecher”, nutrauk
tą tada, kai jis skendo, su
žeistas šoviniais Anglijos 
laivų kanuoliu 1915 m.

M.

KAIP KŪDIKIS GAU
NA SAU GELEŽIES
Kūdikis gimdamas atsine

ša iš motinos tokį geležies 
“sandėlį,” kad jam užtenka 
i o iki penkių mėnesių am
žiaus. Paskui kūdikis jau 
turi gaut daugiau geležies 
iš maisto. Geležis reikalinga, 
kad daugėtu ir augtų jo 
kraujo kūneliai.

Pienas yra biednas gele
žim. Todėl kūdikiui tarp 5 
ir 6 mėnesių nuo gimimo 
iau reikia pradėt duot tur
tingų geležia žaliu daržovių, 
suprantama, ne čielu. Jos 
turi būt sutrintos, išspaus
ta iš jų sunka arba iškošta 
tyrė ir taip kūdikiui duoda
ma.

Verdant daržoves suspau
stu garu, kur kas geriau iš
silaiko jose vitaminai negu 
vandenyje verdant papras
tame puode. S. J.

Saldžiausias Daiktas
Vienas svaras dirbtinos 

medžiagos vadinamos alpha- 
antialdoxime of perillalde- 
hyde turi Tiek saldumo kaip 
2,000 svarų cukraus.

Kiek Plaukų Nuskutama

DARBO VERTĖ

’ Svaras plieno tinkamo ga- 
mint laikrodėliu “plaukus” 
lėšuoia $5 iki $6. Perdirbus 
ji i 8 mvliu ilgio laikrodini 
“plauka.” jau dirbinio kai
na yra $62,000. L.

—i-----------
SPORTAI IR KAREIVIAI

Skustuvų geležėlių fabri
kantas E. H. Cooper Angli
joj atranda, kad vyrui ten
ka skusti barzdą nuo 48. co
lių veido odos. Tame plote 
vidutiniai yra 25,000 plau
kų. Kiek per dieną užželia 
plaukų ant veido, tai sudė
jus juos visus galais prie 
viens kito, susidarytų 20 pė
dų ilgio plaukas, kaip skait
liuoja Cooper; o iš visų Vy
ru veidų skutamos odos An
glijoj tai, girdi, būtų 125 ak
rų plotas. M.

Geradarės-Skruzdės
Skruzdės naikina žalingus 

vabaliukus termitus, kurie 
panašūs į skruzdės, kad tū
li juos vadina “baltosiomis 
skruzdėmis.”

Termitai pridirba daug 
nuostolių, išgraižydami me
dinių namų sienas, medi
nius prieplaukų pastatus ir 
kt.

Tūli žinovai sako, kad 
jeigu skruzdės nebūtų nai
kinusios termitų, tai jie bū
tų užplūdę pasaulį ir beveik 
viską sunaikinę jame. S.

Plauko storiu yra mieroj 
skaitoma keturiasdešimts 
aštunta colio dalis.

NEW YORKO 1939 M. 
PARODOS ŽENKLAI

New Yorko 1939 m. pa
saulinėj parodoj augščiau- 
sias pastatas bus 700 pėdų 
augščio trikampis stulpas- 
“obeliskas.” Jis tarnaus ir 
kaipo švyturys ir kaip radio 
bokštas.

Kitas parodos ženklas bus 
200 pėdų ilgio-pločio skritu
lys, sveriąs 5,760,000 svarų. 
Jis bus padėtas ant “nema
tomų” stulpų. Tie stulpai 
bus apvesti stiklu. Tarp 
kiekvieno stulpo ir stiklo ir 
aplinkui trykš augštyn van
dens fontanai, ir atrodys, 
būk ta milžiniška “bolė” pa
silaiko tik ant vandens fon
tanų. P.

AR UŽTENKAMAI JOS 
GAUNATE VITAMINŲ?

VEIDRODŽIAI KAIP
PELIŲ GAUDYTOJAI

A. G. Burns, Chicagoj, iš
rado pelių gaudymo siųstus 
su veidrodėliais. Įdeda vi- 
.dun smarkiai kvepiančio (ar 
dvokiančio) sūrio. Užuodžia 
jį pelė ir prieina pasižiūrėt, 
ir ji veidrodėliuose, skirtin
gais kampais sudėtuose, pa
mato tuziną savo paveikslų. 
Pelei atrodo, kad tiek daug 
pelių viduj, tai ir jai saugu 
eiti prie sūrio. Įeit įeina, o 
išeit jau negali.

Tuo tarpu kita pelė užuo
džia sūrį ir traukia linkon 
jo. Jinai mato jau du tuzi
nu pelių viduj (veidrodė
liuose), taigi ir mauna vi
dun. Atėjus trečia pelė, ma
tydama jau tris tuzinus sa
vo “tautiečių,” tik skubina
si, kad jos nesuėstų visą sū- 
n-
Tuo būdu, tiek prilįstą pe

lių į tuos siųstus, kad tik 
spėk juos ištuštint.

Atrodo gudrus išradimas, 
i eigų jis iš tikro taip veiks, 
kaip sako išradėjas. J. K.

BIZNIS IR VEDYBOS

Bijo Angly Išnykimo
Jeigu Anglijoj per šimtą 

metų tegims tik po tiek kū
dikių kaip dabar, toj šalyj 
teliksią tik 4,426,000 gyven
tojų iš viso, tai yra apie pu
sę tiek, kiek dabar gyvena 
vien Didžiajame Londone, 
-persergėja Dr. Enid Char
les, pasižymėjęs tyrinėji
mais žmonių priauglio ir 
mažėjimo.

Žmonių veisimąsi mažina 
skurdas ir rytojaus neuž- 
tikrinimas. Bet pirm negu 
100 metų praeis, Anglijos 
darbo žmonės jau tikrai bus 
išsprendę šį klausimą.

S.

KADA VAIKAS PATS 
VALGYS IR NORĖS

“APKEPINTAS” ŠIENAS—DAUGIAU PIENO
—------------------ .------------ □

TRUMPESNĖS VALTYS 
GREITESNĖS

Irklavimo lenktynėse 
Amerikoj ir Anglijoj yra 
naudojama perilgos valtys. 
Dr. Weitbrecht bandymais 
įrodė, jog trumpesnė “rei
sų” valtis greičiau plaukia.

AGENTŲ “TRIKSAS”
Tūli agentai-pardavinėto- 

jai atrado šitokį pasisekimo 
sekretą. Jeigu, paskambi
nus, atidaro buto duris vi
duramžė arba senyva mote
ris, tai klausk: Miss, ar na
mie tamstos mamė?

N. A.

LEMPOS KNATAS IR 
POPIERA IŠ METALO

Sugrįžęs iš Amerikos į 
Londoną, lordas Aberdare 
pareiškė, kad amerikonai, 
imant apskritai, yra geriau 
fiziniai išlavinti įvairiais 
sportais negu anglai; todėl 
jie būsią tinkamesni ir ka
rui.

/ Štai iš kokio atžvilgio no
nai žiūri į sportą. P.

Naziai Bruks Užsieniam 
Dirbtinas “žalias” 

Medžiagas
B e rl y n as. — Nazių vy

riausybė ketina trumnu lai
ku pradėt vežt į užsienius 
pardavinėt savo dirbtiną 
vilna ir gumą.

Šios naziu dirbtinos “ža
liosios” medžiagos yra dar 
kur kas prastesnės už natu- 
ralę gumą ir vilną.

AMŽIUS VADŲ SOCIALĖ- 
SE PERMAINOSE

Protestonų reformacijos 
vadai buvo 38 metų am
žiaus, vidutiniai imant; tu
zinas vadų Didžiosios Fran-, 
cūzų Revoliucijos buvo pa
našaus amžiaus. Amerikos 
revoliucijos kurstytojai dė
lei atsiskyrimo nuo Anglijos 
buvo žemiau 40 metų; agi
tatoriai prieš vergiją Jung
tinėse Valstijose — apie 40 
metų. ! z ,

Tokius skaitmenis paduo
da E. B. Go win savo kny
goj “The Executive and His 
Control Men.” S.

Ar gauna žmogus įvalias 
vitamino A? Kaip tatai su
žinot.

Akyje yra medžiaga va
dinama “matymo” rožavu- 
mas. Jinai pasidaro iš vita
mino A. Šviesa eikvoja, ma
žina tą medžiagą akyj. Bet 
“matymo” rožavumas atau
ga iš žmogaus kūne esamo 
vitamino A.

Tyrinėtojas žiūri į akis 
per instrumentą vadinamą 
biofotometrą, ir mato, ar 
sparčiai ar lėtąi pasinaujina 
“matymo” rožavumas. Jei
gu lėtai, reiškia, žmogaus 
kūne permažai vitamino A.

O kaip susekt, ar įvalias 
turi žmogus vitamino C? — 
Visai nesunkus darbas ge
ram gydytojui. Nes jeigu 
žmogui trūksta šio vitami
no, tai persilpnos, būna sie
nelės smulkiausių jo krauja- 
gysliukių-kapilarijų.

Taip pat yra būdų suži
not, ar žmogaus sistema 
gauna gana kitų vitaminų, 
geležies ir skirtingų elemen
tų, kurie būtinai reikalingi 
sveikai mitybai. Bet del to 
reikia kreiptis į žinovą.

J. C.

Pittsburgh© KDKA buvo 
pirma radio stotis Ameri
koj. i

Naziai Jau Neva Leidžia 
Kritikuot Savo Meną

Berlynas. — Nazių val
džia pernai gruodyj buvo 
uždraudus spaudoj kriti
kuoti vaidinimus teatruose 
ir kitus meno darbus. Dabar 
vėl leidžia kritikuot, ale tik 
taip, kad kritika sutiktų su 
nazių politika.

Iš kiekvieno šimto pradė
tų finansinių biznių 95 su
bankrutuoja, sako Dun and 
Bradstreet finansų žinovų 
firma.

Iš kiekvieno šimto vedu
sių porų Amerikoj persiski- 
ria apie 17.

Taigi, anot prof. A. E. 
Wiggam’o. vedybos vis dar 
tebėra “sėkmingesnė” įstai
ga negu biznis. A. 
—,— ----- - —,—,—------------

Augalų Atsiliepimas į 
Skirtingas Šviesas

Užžibinus raudoną šviesą, 
augalai pradeda gamint sau 
maistą; o apšvietus žaliai, 
jie tuoj nustoja gaminęsi 
maistą, kaip sužinojo Smith- 
sono Instituto mokslininkas 
W. H. Hoover, betyrinėda
mas augalų atsiliepimą į 
įvairių šviesų bangas. N.

N. Y. Valstijos Senatas Gė
dijasi Kovos prieš Sifilį

Albany, N.Y. — Valstijos 
senatas 30 balsų prieš 10 at
metė sumanymą įsteigt 
sveikatos departmente sky
rių, pašvęstą kovai prieš 
skleidimąsi sifilio, baisiosios 
lytiškos ligos. Senatorių 
dauguma balsavo prieš jį to
dėl, kad tai “bjaurus žodis.” 
Kai kurie sakė, kad vietoj 
žodžio “sifilis” galima būtų 
vartot “visuomeninis svei
katingumas.”

Bet, veidmainiškai pri
dengdami šią piktligę, jie 
tik padeda jai skleistis.

Smulkūs Biznieriai Stoja j
Katalony Liaudies Frontą

Barcelona, Ispanija. — 
Tautinės smulkiosios buržu
azijos partija Esquerra taip 
pat nutarė prijungti savo 
kariautojų būrius prie Ka- 
talonijos provincijos liau
dies armijos, kad išvien sėk
mingiau kovojus prieš Ispa
nijos fašistus.

Trys didžiosios tabako 
kompanijos Amerikoj per 
paskutinius 10 metų išleido 
$250,000,000 pagarsinimams.

Norint, kad vaikai įpras
tų sveikai valgyti, nereikia 
juos raginti, prašyti, saldai
niais papirkinėti arba varu 
versti, sako daktaras Fr. H. 
Richardson savo knygoj 
“Feeding Our Children” 
(Mūsų Vaikų Penėjimas).

Tinkamais laiko tarpais 
padėkite ant stalo penkis 
sykius per dieną sveikų vai
kams valgių, be saldainių, ir 
neįkalbinėkite, kad vaikas 
valgytų. Dieną kitą gal jis 
pasinaravys, o paskui pats 
valgys ir norės, kaip patyrė 
dr. Richardson.

Vertimas vaika valgyt, o 
į o užsispyrimas be reikalo 
nervuoja motiną ir jį patį.

K.

SENOVINIAI “DULKIŲ 
BLIŪDAI” AMERIKOJ

Perdžiūvę, dulkių sluogs- 
niais apnešami plotai Kan-, 
sas, Nebraska ir kitose val
stijose Amerikoj yra vadi
nami “dulkių bliūdais” 
(dust bowls). Tie dulkynai 
yra ne tik gamtinė rykštė, 
bet dažnai giltinė farme- 
riams, kaip parode trys pa
skutiniai metai pietiniai- 
vakarinėse valstijose.

Bet praeityj būta dar di
desnių, ilgesnių ir pragaiš- 
tingesnių dulkių laikotarpių 
del lietaus stokos — vienas 
600, kitas 300 metų atgal, 
vadinamose “Didžiosiose 
Lygumose” šiame krašte. 
Tatai parodo sunešti anais 
laikais stori dulkių klodai, 
kuriuos atkasė Smithsono 
Instituto mokslininkas W. 
R. Wedel ir kiti.

Pasirodo, jog tuometiniai 
“dulkių bliūdai” bent dviem 
atvejais išvijo žemdirbius 
indi j onus iš milžiniškų plo
tų ir daugelį jų išmarino.

Atėjus lietingesnių metų 
laikotarpiui, iš “dulkių bliū- 
dų” vėl laipsniškai darėsi 
tinkama žemė dirvoms ir 
pievoms. Bet tada į ją verž
davosi atėjūnai, gal iš kito 
ploto išvyti sausros ir dul
kių. Taip “dulkių bliūdai” 
anais laikais pasitarnavo ir 
kaipo tautų-genčių pakertė
jai tuose plotuose. S. A.

. General Electric kompa
nijos inžinieriai Schenecta
dy pagamino metalinį knatą 
kerosino lempai ir sugeria
mąją metalinę “popierą” 
(blotter).

Naudojamas tam metalas 
yra specialiai apdirbtas, va
dinamas “skylėtas” metalas. 
O jį padaro šitaip. Chemi
niais ir elektrolyziniais bū
dais susmulkina gabalą me
talo į miltelius. Paskui mil
telius įdeda į tam tikrą pre
są, kuris spaudžia jėga ke
lių tūkstančių svarų ant 
kiekvieno ketvirtainio colio. 
Nuo to milteliai sulimpa į 
gabalą metalo, kuris tada 
truputį pakaitinamas, ir iš 
to išeina retas, skylėtas me
talas. Bet jo skylutės to
kios mažytės, kad jokia 
akis nematys jų be mikros
kopo, tai yra, smarkiai pa
didinančio instrumento.

Į tas mažytes skylutes su
sigeria atramentas1 ir per 
jas eina augštyn kerosinas 
knatu, pagamintu iš šio me
talo. N. M.

Jau senai apskaitliuota, 
kad, džiovinant šieną lauke 
prieš saulę, susinaikina pen
kta jo dalis, o keturiose lie
kančiose dalyse dar sunyks
ta 20. procentų svarbios pa
šaro medžiagos, vadinamos 
proteinu (baltimiu).

Šieną taupyti, todėl, ame
rikietis Arthur Mason ir an
glas Cambridge Universite
to profesorius Woodman iš
rado šieno džiovinimo-“ap- 
kepinimo” mašinas. Tik jos 
dar perbrangios smulkiems 
ir vidutiniams ūkininkams.

Arnold Dryer kompanijos 
gaminama tokia mašina, 
Milwaukee, Wis., lėšuoja 
$5,500 iki $10,000. Geriausia 
Anglijoj išdirbama šieno 
džiovintoja parsiduoda už 
$5,000.

Arnold mašina džiovina 
šieną šitaip. Sukasi didelis 
kiauras volas. Per tą volą 
yra varoma karštas oras, 
įkaitintas 1,000 iki 1,500 lai- 

‘ psnių Fahrenheit gradus- 
ninko, ir volo viduriu per 
tokį karštį yra varomas su
kapotas šienas. Taip per va
landą galima išdžiovint toną 
iki pusantro tono šieno.

Mašina džiovintame šiene 
pasilieka visi vitaminai, pro
teinas, riebalai, skonis ir ki
tos gamtinės dalys. Džiovi
nimas pašalina tik vandenį.

Šeriant džiovintu “ant 
saulės” šienu, gera karvė 
Amerikoj duoda tik du gor
čių pieno per dieną. O maiti
nant ją šviežia žole, gauna
ma iš jos po 5 iki 6 gorčių. 
Mašininiai džovintu šienu 
šeriama karvė duoda lygiai 
tiek pieno, kaip ir mintanti 
šviežia .žole. N. M. / » > *

KONGRESAS PRIIMSIĄS 
ROOSEVELTO PLANĄ 

TEISMUI

Amžiaus Ilgis Valdžioj

Jungtinių Valstijų istori
joj buvo 31 prezidentas. 
Tuo laiku tebuvo tik 11 
Augščiausio Teismo vyriau
sių teisėjų (jo pirmininkų).

FAKTAI APIE TABAKĄ

Europoj amerikoniški ci- 
garetai brangesni. Lietuvoj 
už juos reikia mokėti net 
tris litus (apie 50 centų 
Jungtinių Valstijų pini
gais), nes muitas yra labai 
augštas.

1935 metais padaryta ty
rinėjimas parodo, jog šioj 
šalyje daugiau negu 14,000,- 
000 moterų ir merginų (virš 
15 metų amžiaus) rūko ci- 
garetus.

1934 met. buvo surūkyta 
30 sykių daugiau cigaretų, 
negu cigarų. Gi 20 metų at
gal buvo surūkyta tik du 
sykius daugiau cigaretų, 
negu cigarų Jungtinėse Val
stijose.

Sovietų Sąjungoje tik 
viena moteris iš 50 rūko.

Calif orni jos gubernato
riais nuo 1850 metų iki šiol 
buvo didesnis skaičius gi
musiųjų New Yorko valsti
joj, negu pačioj Californi- 
joj.

Galima mirtinus nuodus 
padaryti ištirpinant tris ci- 
garetus į vieną stiklą van
dens. Bet to nebandykite 
patirti! J. O.

Washington. — Demokra
tų vadas senatorius Robin
son pasitiki, kad kongresas 
priims prezidento Roosevel- 
to reikalavimą—pridėt Vy
riausiam Teismui 6 naujus 
teisėjus, po vieną prie kiek
vieno senio virš 70 metų 
amžiaus. Senatorius Robin
son sako, kad kongresas ga
li, apart to už"1’*“"’ many
mus, reikalaujančius patai
syt šalies konstituciją, idant 
iaprėžt Vyriausio Teismo ga
iliuj

“Nepriklausomas” senato
rius Norris savo plane rei
kalauja, kad kongresas nu
tartų, jog Vyriausias Teis
mas tik ne mažiau kaip 
dviem trečdaliais savo bal
sų gali naikint kongreso iš
leistus įstatymus. Sen. Nor
ris siūlo taip pataisyt kon
stituciją, kad federaliai tei
sėjai būtų skiriami ne vi
sam amžiui, b tik devyniems 
metams.

Seniausia Amerikoj moti
na skaitosi Mary N. Rice, 
kuriai sukako 105 metai am
žiaus š. m. kovo 15 d. Ji gy
vena Memphis, Tenn.

Daugiau raukšlių ant vei
do žmogus įgyja nuo juoko 
negu nuo rūpesčio, kaip pa
tirta pastaraisiais laikais.

Varsa va. — Naziu pakur
styti, fašistiniai lenkai stu
dentai užpuolė žydus stu
dentus Žemdirbystės Kolegi
joj ir sužeidė 11.



MIRTIES BELAUKIANT
Vaizdelis

(Siužetas Skolintas)
Senas Vincas

Saulė buvo pakopusi jau gan augštai 
ir, šiltai kvėpuodama, baigė sugerti ra
sos lašus nuo apsiverkusių uolų, kuomet 
juodveidžiai maurai, su šautuvais ranko
se, apspitę būrelį laisvės gynėjų, atvarė

• ir, sustatę prie uolos kalno, paliepė laukti 
mirties... Jų rankos buvo surakintos.

Tai buvo Ispanijos laisvės gynėjų kai- 
M miečių būrelis, pradedant nuo šešiolikos 

metų vaiko, baigiant septyniasdešimts 
metų seneliu. Jie tik vakar, su ginklais 
rankose, atkakliai gynėsi nuo svetimų 
užpuolikų, gynė savo tėvynės laisvę, gy
nė savo motinų, sesučių ir moterų nepa- 
liečiamybę...

Jie tik vakar vakare, .saulei leidžiantis, 
netekę šovinių, tapo nugalėti ir gyvi pa
imti... O šiandien, tai pačiai saulei te- 

— kant, jau sustatyti prie uolos, laukia pri- 
<. sirengimo, kulkų kriušos, kurios sugrą-
• • žys jų kūnus, su varsty s širdis krūtinė-

se; sudribs jų kūnai ir žiauri mirtis už
spaus jų drąsias akis...

Priešais juos, ant kur-ne-kur dar te
bežaliuojančio, dar kareivių nenuminto, 
šovinių neištaškyto ir žmogaus krauju ne- 

e apšlakstyto krūmokšlio blizgėjo rasos la- 
sėliai ir, tarsi verkdami, atsimušinėjo į 
laisvės gynėjų drąsiai į mirtį žiūrinčias

• akis... Bet laukiantieji mirties never
kė... Jie, atstatę krūtines, išdidžiai pa
kėlę galvas, drąsiai žiūrėjo į lėkštai nu-

• sidriekusią pakalnę, kuri buvo apibars- 
f tyta smulkių ūkių triobėsiais. Tai jų tė-

viškės, kurias jie apleido ir, palikę žag
res bei lopetas, stvėrėsi už šautuvo ir 
ėjo į karą, kad gintis nuo užpuolikų, kad 

„ ginti tėvynės laisvę.
Tik Pilypukas, šešiolikos metų laisvės 

gynėjas, svaidė savo tamsiai mėlynų akių 
žvilgsnius tai į vieną, tai į kitą pusę. 
Jo akių žvilgsnis, kiek patupėjęs ant toli

• mėlynuojančio kalno viršūnės, nuskrido 
ant gerokai apšaudyto, bet vis dar tebe-

• stovinčio bažnyčios bokšto. Gi nuo bokš
to, kiek paskraidęs, nusileido ant savo

Į tėviškės bakūžėlės stogo ir ant valandė- 
f lės apsistojo.

Čia jis netik mato, bet jaučia ir gerai 
atmena, kaip jo motinėlė, išleisdama jį 
ginti tėvynės laisvę, peržegnojo, pabučia- 
vo ir pro ašaras prašnibždėjo: (

“Žegnoju tave, sūneli, lai ir dievas ta-
• ve peržegnoja ir palaimina... Jei tei

singai ir atsidavusiai ginsiesi nuo už-
- puolikų, tai ir dievas tau padės.”

Jis jautė savo sesutės rankas ant kak
lo, karštą jos bučkį prie lūpų ir besidau
žančią širdį jos krūtinėje. Bet dabar tas 
kaimas jau priešo rankose ir dūmai ne
rūksta iš bakūžės kaminėlio... Galbūt, 
kad puslaukiniai Afrikos barbarai, vo
kiečiai ar italai, kaip pikčiausi plėšikai, 
įsibriovę į jo tėviškę ir elgdamiesi kaip 

s jiems tinkama—nukankino motinėlę ir 
sesutę?

Nuo ten Pilypuko mintys nulekia vėl į 
karo frontą ir stoja prieš jį šiurpulinga, 
tik prieš kelias dienas įvykusi karo sce
na. Jis mato, kaip nuo priešo kulkos 
krinta jo tėvelis... Jis meta šautuvą, 
pripuola prie tėvo, pakiša ranką po tėvo 
galva ir prikiša plėčkelę su vandeniu prie 
jo lūpų... Bet tėvelis tik pakelia savo

• ranką, perveda ją per sūnaus veidą, su
virpa jo lūpos, nurieda kelios ašaros per 

’tėvo veidą, veidas išbąla ir jis miršta ant
į sūnaus rankos...

Pilypukas nusibraukia ašaras, paguldo 
E tėvą, užsidega nesuvaldomu kerštu, su- 

t kuopta savo jauname kūne visas spėkas, 
griebid šautuvą, iškelia jį augštyh ir su
rikęs, “Draugai, pirmyn!” puola ant prie
šo visu įnirtimu. Jis, su būreliu savo 
draugų, perlaužia priešo frontą ir per
galės prošvaistė švystelia laisvės gynėjų 
pusėje, bet...

Ateina krūtinę atstatęs, galvą iškėlęs, 
su pasiganėdihančia šypsą veide vokietis 
nazis oficietas ir vokišku akcentu pa
grįsta, laužyta ispanų kalba autoritetin
gai paklausia:

“O kiek jų ten yra?”
“TrisdeŠiihts, jūsų mylista,” atsako į 

augštį ranką išmetęs pulkininkas italas.
“Puiku! Mes išmėginsime į juos naują, 

; vokišką kulkosvaidį,” atsako nazis Ofi- 
cieras.

“Naują, jūsų mylista?”
“Taip... Visai naujutuką kulkosvaidį, 

turėsiu laimės išmėginti pats. Pamatysi,

kad į .sekundą ar dvi, jie visi bhs už- 
inušti.”

Du maurai atnešė naują, blizgantį kul
kosvaidį ir tam tikrame atstume, atsukę 
jo vamzdį prieš laisvės gynėjus, pastatė 
ant kojų. Bet laisvės gynėjai nei kiek ne
susijudino... Priešingai, dar labiau at
statė krūtines ir pakelė atigštyri galvas! 
Tik šalę Pilypuko stovintis vienas jau
nuolis persižegnojo ir pusbalsiai pradėjo 
melsis prie dievo. Jo veidas apsipylė 
stambiais prakaito lašais ir jis pradėjo 
drebėti.

Oficieras, apėjęs kulkosvaidį ir įsprau
dęs kulkų diržą jam į dantis, pasiganėdi- 
nančiai žvilgterėjęs į savo aukas, įsakan
čiai riktelėjo:

“Nusigrįžkit į kalną!
Laisvės gynėjai lėtai išpildė įsakymą 

ir atsuko mirčiai savo nugaras... Pily
pukas dar augščiau pakėlė savo galvą, 
pakreipdamas ją truputį į kairę. Jo žvilg
snis nuskrido ant kalvos viršūnės ir nu
sėdo šalę tupinčio ten erelio. Jo širdis 
nerimavo krūtinėje ir sekundos tyso į 
valandas.

Oficieras, nustatęs kulkosvaidžio vam
zdį, pridėjo pirštą prie spaustuko ir kul-' 
kosvaidis, pasėjęs kulkų lietų, kaip dal
gis nužėręs stovinčių žmonių pradalges 
—nustojo loti...

Pilypuko kūnas gulėjo krūtine į žemę, 
o kakta atsirėmus į akmenį... Jis jautė, 
tarsi karštą geležį kas kištų į kairę jo 
akį, su kuria jis nieko negalėjo matyti. 
Jis girdėjo tik kurtų vaitojimą, sunkius 
keno tai žingsnius ir vėl to paties ofi'cie- 
rio komandą:

“Gerai! Kurie išlikote gyvi, kelkitės ir 
eikite! Jūsų giliukas suteikia jums lais
vę!”

Pilypukas bandė sukaupti savo pajėgas 
ir keltis. Bet jo rankos atsisakė pakelti 
nuo dulkėtos žemės sudribusį .kūną. Jis 
tik su sveikąja akia pamatė kraujo la
taką po savo smakru. Tūom tarpu iš 
mirties nasrų pašoko pora ant kojų, 
bet... Nespėjus juodviem atsistoti, kaip 
vėl sulojo kulkosvaidis ir juodu vėl su
dribo ant savo draugų lavonų...

“Aš numaniau, kad taip bus”, pamis
imo Pilypukas ir dadejo: “Tai purviną, 
pasityčiojanti iš mirštančių apgaule.”

Pilypukas galėjo matyti tik su viena 
akia ir tik mažą rituliuką sauso smėlio ir 
besiplečiantį lataką savo .pątiėS krą/Ujo 
šalę akmens, į kurį jo kakta buvo atsi
rėmusi. Jis jautė sriuvenantį kraują 
veidu ir nuo nosies lašantį ant smėlio. 
Jis girdėjo, kaip kulkos, pėrlindusios per 
tuodviejų draugų kūnus bei kaulus dar 
atsimušinėjo į uolas ir paliuosuotos uūlų 
skeveldros ritosi pakalnėn.

Jis jautė, kaip skruzdės pradėjo ropoti 
jo veidu ir tarsi adatomis badinėti. Jos 
lindo į sveikąją akį, o jis tik blakstienų 
mirksėjimu galėjo gintis. Jis jautė, kaip 
skruzdės pradėjo spiestis apie antrąją 
akį, apie žaizdą ir dūr labiau didino 
skausmą, tarsi dar karštesnę geležį kas 
kišo... Paskui vėl pasigirdo sūrikūs 
žingsniai ir, kaip brangų rūdinį radęs, 
kas tai šūktelėjo:

“Štai! Vienas dar gyvas!”
“Kuris?!” Paklausė nudžiugęs oficie- 

rius.
“Tai mano kaleina atėjo,” pamislino 

Pilypukas.
Du, sunkūs, vokiški čėbatai tik-tik ne- 

ūžmynė ant Pilypuko gūlvoS ir sustojo 
prie pat sveikosios jo akies, o balsas at
simušė į jo ausį:

“Štai šitas!”
“Tavo tiesa,” atsakė vokišku akcentu 

balsas ir pūjuokavo: “Jis tiek numiręs, 
kiek tu arbū aš.”

Pilypukas; paprąšęs Jėzaus priimti jo 
dūšią, lauke; kad tik gfeičidu kiliką per
vertų jd galvą ir viskas būtų pabaigta, 
bet... THnktėlėjO čia pat, rodosi prie jo 
nusies šūvis, suvaitojo kitas laisvės gy
nėjas, pakilo į orą, Pilypūko veidą pa
liesdamas vokiškas, kruvinas čebatas, pa
sigirdo juokas ir naziškb oficierO laužy
ta ispanų kalba žodžiai:

“PUikus kulkosvaidis. Jei su pirmu iš
mėginimu, iš trisdešihits iŠlikd tik trys 
gyvi, tai galijna atiduoti kreditas vokie
čiams.”

Sunkūs žingsniui pradėjo tolti ir nu
tolo. Pilypukas, tarpe dvidešimts devy
nių lavonų—tik vienas gulėjo gyvas... 
SaUlė juo augščiaū kopė, tuo labiau kai
tini); pradėjo dvokti žrhogiena ir garuo
jantis, šviežias žindgaus krUUjas... Per

apie* žaizdą lIHIar latŠSmu ją (teginti. 
Laikas Slinko labdi lėtai; fhinūfįgfe dūlėsi 
vdlandohiis ir jo vaidedtuvėj pradėjo 
vaidintiš Visos, jo paties pbrgyvėntoš bai
siojo kaib scenos.

Jo ads^se griovė pklrankoš, eksplo- 
davo bombos, griuvo niūrai; tratėjo de
ganti namai; girdėjosi jnotėrų bei vaikų 
klikšmai, šiižeistiį Vaitdjithūi, bet visą tą 
trukšmą viršij’o šūukšteūi:’

“Draugai, pirniyn!”
“Lai gyvuoja. laisva Ispanija!” 
“Mirtis priešui!”

Lawrence, Mass.
Bbstbno “gazietbj” “Darbi

ninke” kovo 9 d. laidoj tilpo 
raštas, po kuriuo pasirašo F. 
A. Krancevičįus. Ten rašoma, 
Būk komunistai šaudą ir žu
dą vienuolius, kunigus ir kata
likus, taipgi pyksta, kam ko
munistai renka aukas Ispani
jos demokratijos gynėjams ir 
Lietuvos politiniams kali
niams. v

Šis elementas neturi jokios 
įtekmės Lawrenco lietuvių jo
kioj sriovėj, nes buvo visoks: 
socialistas, tautininkas ir norė
jo prisišliet prie komunistų, 
bet jam pasakė, kad pas ko
munistus tokiems nėra vietos, 
žinbted, BŪStono ‘Darbihihkūi’ 
rašyti daug kvalifikacijų ir 
nereikia, bile keikti, komunis
tus niekinti mokd, tai ir pri
ėmė.

Dabar pažiūrėkit, ką tas as
muo sako apie L. U. Kliubą. 
Pats būdamas jo nariu jis agi
tuoja, kad lietuviai nesamdytų 
svetainės. Jis liet primeta; būk 
Kliubas turįs ką bendrą su ko
munistais, hors pats gerai ži
no, kad Kliubas nėra priklau
somas nuo jokios organizaci
jos. Jis turi nuosavą namą ir 
valdosi, kaip jam reikalinga, o 
ne taip, kaip Krancevičius no
rėtų, kad Kliubas riueitų pas 
Romos agentus ir jiem pavestų 
savo “pfopertę.” Klidbiečiai 
turėtų šuiaikyti tokį narį iidd 
kenkiteo Kliubui.

Kažin kaip su tais $2, ku^ 
riuos Krapceyicius pernai ga
vo iš Kliūbo hūositečių ūž Še
rą? Ar Krancevičius nebijo, 
kad tai bedievių pinigai?

L. K. Biuras.

Philadelphia, Pa 
'i %.< ... -r----- _

Lietuvi^ Tautiško Pagelbi- 
nio Kliubd Susirinkimo

Susirinkimas įvyko kovo 14 
d., 11)37. Daug gerų tarinių 
padaryta. Svarbiausia tas, 
kad nutarta surengti debatus 
balandžių 25 d., 2 vai. po pie
tų, lietuvių svetainėje, 928 Mo- 
yamehšink’ Avė. D'ebatoriai 
bus A. Biteba, “Laisves” Re
daktorius iŠ Brookljteo ir J. 
Stilsonas, “N. G.” administra
torius; iš Brobklynb. Taipgi 
bus ir koncertinė programa. : 
Kliubas nutarė kviesti Lyros 
Chora.

Susirinkimas nutarė sureng
ti bAhkiėtb balandžio 14 d., 
1937 iii., SU koncertine progra
ma ir šokiais. Konėbrtas prasi-! 
dės 4 vai.; vakarienę 6 vai., o 
po vakarienės eis šokiai. Kon
certo programą išpildys Lyros 
ChbHs ir j. Šaškė orkestrą. 
Taipgi’ bus . solistų ir solisčių. 
Taipgi šokiates grieš šasko or
kestrą. Įžanga į vakarienę vie
nas doleris, ,į kohęeRtą ir šo
kius Š5 centai. įsigykite tikiė- 
tbs iŠ aiikštb;

Nutarta šiirėngti kbųtamūs 
paveikslus bhiaiVd'žio 10 d. 
tautiškoj svetainėj, 92$ Mby- 
ateenšing Avė.; .3 vai. vakare. 
KriitAtei b&v'ėikšlūi bus iš Lie
tuvos. PaVeikšluš rėdys JanUš- 
k e v i č i ii š. Paveikslai naujai 
parvežti iš Lietuvos.

Kliubas kviečia visus ir vi
sas dalyvauti visuose viršmi- 
nėtuoše bar'ėhgiteubsė.

IP. Zal'eckaš.

Is

y

ritama Ketvirtas

į^SDūisV^ tėvynei !”C
Pilypukas susijudino ir sugriežė dan- 

“®is;?.''jo pirštai šusigniaužc į laimštiš, 
pasisfcljldąmi pb saują krauju permirku
sio steelib... Per keturias savaites, pe
tys į petį šū. sąVb tėvū; jis gynė tėvynės 
laisvę'.. Peb kėturiąs savaites jis ka- 
riŪVo kaip vytas, kaip karžygis už 
savo ir savo tautos laisvę, bet...

Jis buvo tik šešiolikos metų vaikas, 
daug savo tėvynės priėšiį nilkbVęs 'didvy
ris, daug baisių scenų pėi’gyvėnęš ir drą
siai mirtį sutinkantis kovoj už laisvę 
karžygis!
Kovas, 1937, Gibbstown, N. J.

Worcester, Mass
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Broliškos Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyko kovo 2 d. 
Pas mUs šiuo tarpu serga labai 
daiig žmonių. Vien tik mūsų 
draugystė turi 14 ligonių. Vie
nas mutes gerai pažįstamas ir 
draugijos narys draugas Ju
lius Grabliauskas pasimirė ne
dėlios ryte, kovo 14 d. Buvo 
ilgus metus “Laisvės” skaity
tojas, taip pat Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 11 ’ kuopos narys. 
Paliko moterį, dukterį ir sūnų. 
Abudu jŪūnu'oliai yra cHbrb 
nariai ir pasižymi sporte. Lai. 
būna Juliui lengva šios šdlies 
žiemelė.

Susirinkime išduotas rapor
tas iš saliūno. Pasirodė, kad 
laishis ir (beįskaitome—Red.) 
kainavo apie $2,000. Patarti
na tiems, kurie myli smagiai 
laiką praleisti, ateiti ir pasi- 
linksmihti savo užeigoj po 
iium. 29 Endicott St.
‘ * ...“Field Day” komisija ra
portavo, kad parengimas įvyks 
gegužes 29;30-31 dienomis, 
komisija padidinta iki penkių 
narių. Stos duodami laite ėjimai

net šimto dolerių. Tikietai po 
25 centus. Patartina visiems 
įsigyti tikietus platinimui arba 
patiems pasipirkti. Dar turi- 
tee pusėtinai paskolų išmokėti, 
taipgi parkų, turime pataisyti, 
jeigu bus pinigų socialiam iž-

Nutarta pasimoketi teokes-
Darbininkųtį į Tarptautinį 

Apsigynimą, $12.
Biznio komisiją 

portą iš saliūno
išdavė ra- 
už teepesį 

laiko. Pelno liko $281.84. Gas- 
padorius D. G. Juslus su ats
kaita sutiko.

Nutarta pasiųsti telegramą 
valstijos viršihinkAtes; kad bū
tų panaikintas vaikų 'darbas.

Draugai, kurių “Laisvės” 
prenumerata jau . pasibaigė, 
ątsinaujinkite. t>abar yra la
bai Jaūg žinių ajpib visą pa
saulį. Tik skaitydami darbi
ninkišką laikraštį tą višką su
žinosite. Thipgi, kurie teanote 
nauji užsirašyū “Ldisvę”,. ma
tykite teane, o aš jums sjf mie- 
lu boru patarnausiu.

Sekantis draugijos susirin
kimas įvyks balandžio 6 d., 
7:30 vai. vakare. '

' Korespondentas ir Sekr.,
J. J. Bakšys.

Montello, Mass.
Vieša Padėka Montello 

Lietuvi inii
Brangūs draugai ii* draugės: 

Aš, Leonardas Tateulevičia, 4 
ačiųoju jums visiehis už suteik- , 
tą del manęs dovaną $161.70 
del užbaigimo paskutinių ma
no mbkslb melų. Taigi, dar 
kartą ’ (ariu ačiū draugams- 
draugėms, pažįstamiems ir gi- 
minėtes, Ūž Suteiktą tokią gra
žią ir didelę paramą del ma
nęs, kuri yra man reikalinga 
šiiiom laiku.

L. Tamulevičia.

Binghamton, N. Y
“Daily Worker” vakarienė, 

kuri buvo surengta 27 vasario, 
gerai pasisekė. IWO svetainę 
davė veltui, žmonių buvo ne
mažai. Pengimo komisija ne
sitikėjo tiek daug svečių, tad 
vėliau atėjusiem mažai kas 
buvo valgyti, čia įsigyvenusi 
mada nepirkti tikietų iš anks
to, o rengėjams tai tikras gal- 
vbsukiš, kiek svečių ateis. Ir 
pasitaiko, kad negalima at
spėti, kiek gaminti valgių. At
leiskite, kurie mažai gavote 
vakarienes. Tai kalte visų tų, 

1 kurie nepirkote tikietų iš anks
to.

Tūrėjo svečių ir iš Scranton, 
Pa., d. V. Andrulis, chicagiė- 
tis, su P. Pabaliu, serantonie- 
čiu, buvo atvažiavę. Drg. 
V. Andrulis kalbėjo anglų kal
boje, kviesdamas paremti an
glišką darbininkų dienraštį 
“bw”, išeinantį New Yorke. 
Surinkta virš $13 aukų. Kiek 
liks pelno Htio vakarienės, pra
nešiu vėliau.

Lietuvių šiame parengime 
turėjo būt daugiau.

K. Partijas Korespondente.

Wilkes-Barre Apielinkes Atydai
Am. Liet. Darb. LiiėRūiiirds Draugijos iŽ-tas Apskr. rengia

KONCERTĄ IR ŠOKIUS
■ NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVES”

Bus Trečiadienį, 31Kovo-March
WORKERS CIRCLE HALL

69 Š; Hancock Street Wilkes-Barre, Pa.
PRADŽIA 7-TĄ V AL. VAkARO. ĮŽANGA 50c

Męrgiiių Oktetas, 
iš Wyoming

Vūlukas Su jabniibliaiš, 
iš Sčrantbn, ir

Stasys Kuzmickas, 
baritonas

Programoj dalyvaus Žymūs 
talentai:

Mainiėriiį Kvartetas,
iš Skenandoali

Mainierių Kvartetas il Skenandoak, Pa., 
vadovaujamas D. Zdaniutės-Judzėntūvičierieš

Gera Orkestrą Šokiams.
Visi Wilkes-Barre ir Scranton apięlinkių apšvietę . mylinti liętuviai privalo 

dalyvauti šiame parengime ir paremti savo dienraštį. Tuom pat kartu turėsitedalyvauti šiame parengimė ir paremti savo dienraštį. Tuom pat kartu turėsit 
sau puikaus pasitenkinimo koncertu ir pasimatysite su daugeliu savo pažįsta
mų iš visos apielinkes.
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Khs Nuveikta?
Mūsų organizacijos vajus 

įpusėjo. Kiek kurt kubpa 
gavo naujų nartų, nežinia, 
kadangi rekordų neturim. 
Sekretorius drg. Šolomskas 
maršrutuoja po vakarines 
valstijas ir, mano manymu, 
jisai gerai žino tų kolonijų 
draugų darbų, kiek kuri yra 
pasidarbavusi gavime nau
jų narių.

Bet ALDLD kuopos, kuo
pų veikėjai turi atminti vie
ną pamatinį dalyką, kad 
Apskričių konferencijose 
reikės išduoti atskaitą, kas 
nuveikta kiekvienoj koloni
joj. Kiekviena kuopa turi 
prisiminti, kad Centras ski
ria dovanas. Dovanas gali 
laimėti ir mažosios koloni
jos, mat, skiriama ir už gau
tus penkis naujus nartus 
tam tikra dovana.

Centras
Veikiausia, parvykęs AL 

DLD Centro sekretorius, 
patikrins didesnių ir mažes
nių kolonijų draugų darbą 
vajaus laiku, darys išvadas, 
paskelbs kuopas,* kurios dir
ba, daro progresą, ir tas, 
kurios nėdirba, nedaro jokio 
progreso. Jūs, draugai ir 
draugės, ALDLD kuopų vei
kėjai, turite susidomėti, kad 
jūsų kolonijos ALDLt) kuo
pa būtų pažymėta garbin
gųjų darbuotojų sąraše. Šis 
vajus turi duoti naujų iia- 
rjų bent penkis širtitūs 
(500).

Canada
Canados draugai, užbaigę 

sėkmingai “Liaudies Balso” 
vajų, neturi pamiršti ir 
ALDLD vajaus. Canada da- 
rOsi tirštai apgyvehta jau
nais iš Lietuvos atvykūsiais 
lietuviais. Canados lietuvių 
darbuotė su kiekvienais me
tais darosi gyvesnė, aiškes
nė, žengia nirifcyn. Keletas 
rtiėtų atgal? m’e^ jome 
Canadoje tik trejetą AĮuD- 
LD kuopų su Nedideliu skai
čium narių. Šiandien ran
dasi keli .šimtai ALDLD na
rių su didesniu skaičiumi 
kuopų. Tie skaitlingi būriai 
ALDLD narių turi padvi
gubinti savo eiles, smarkiau 
plėsti prestyžą ALDLD or
ganizacijos, plačiau supa
žindinti su apšvietos organi- 
cija, su jos tikslais, darbu 
ir lt.

Prakalbos
Šį agitacijos mėnesį ren

giama daug prakalbų. Cen
tro sekretorius vakarinėse 
valstijose, d-gė Vilkaitė ry
tinėse valstijose, Drg. V. 
Andrulis važiuoja per Penn- 
sylvanijos ir New Jersey 
valstijas, vyks į Conn, ir į 
Mass, valstijas. Šie trys 
maršrutai, apimanti plačią 
skūlę, rodo rimtą, pabrėžtą 
darbą organizacijos srity j. 
O kiek yra kuopų, kurios 
rengia įvairius parengimus. 
Kiek yra kuopų, kurios šį 
agitacijos mėnesį surenka 
aukų įvairiems tikslams! 
Tai darbas, turįs dąūg svar
bos visam mūsų judėjimui.

“šviesa”
Birmas šių metų trimene- 

sinis žurnalas “Šviesa” iš
siuntinėtas. Kuomet ALD 
LD nariai skaitys šį prane
šimą, gal dauguma jau bus 
žurnalą perskaitę. Tačiau 
turite, draugai, atminti, kad 
kiėkvieno nario pareiga pa- 
sirhokėti sąVo metinės mo
kestis pradžioje mėtų, kad 
Cehtrui, ypfttihgūi seferėtO- 
ridi, nereikėtų didelių ragi-

REIKALAI £Hd"F.sr5S Pinnieji Šiaurines Amerikos Gyventojai 
F“ ■ «*SSt iMr'ŠaSR £5 si “nimų, dįiUcijOs, ii1 bėrhikft- 

lingų iškaščių daryti, tą pa
tį kartojant.

i

Lenktynes
Mūsų orgahižacijbj ran

dasi 15 apskričių. Kiekvie
nas apskritys turi paskelbti 
kitam apskričiui l’ėhktynes, 
varžytines ūž naujų narių 
gavimą. Atminkit, draugai 
ir draugės, kad šiame vaju
je priimami nail j i nartai be 
jokio įstojimo, tik už me
tinę mokestį ir dar gauna iš 
mūsų senesnių laidų knygų 
veltui, kaipo dovaną.

A. Matulis,
ALDLD CK Pirmininkas.

Klausimas Labai Vietoj
“Laisvės” 59-tam numeryje, 

draugas A. Bimba “Krisluose” 
rašo: “Kada nors kas nors tu
rėtų pasisukti į mažuosius 
miestus, kuriuose gyvena po 
tuziną kitą lietuvių, bet kurių 
nesimato mūsų revoliucinio ju
dėjimo žemlapyje. Jie užmirš
ti ir apleisti.”

Toliaus: “Ar nebūtų gerai, 
kad mūsų apskričiu komitetai 
griebtųsi už šios proble
mos?... Jeigu kuriame mies
telyje ir kaimelyje randasi 
nors tuzinas lietuvių, ten turė
tų rastis vienos kurios organi
zacijos kuopelė.”

Draugūs Biihba turi minty
je ALDLD ir LDS organizaci
jas, ir apie jas rašo.

Labai vietoje klausimas pa
liestas. Rodosi, per spaudą 
dar nieks pirmiau nekėlė šio 
svarbaus klausimo. O reikia 
žinoti, kad tokių miestelių ir 
kaimelių yra labai daug. Tai 
gėrės rezervas gėli būt mūšų 
d a r b ininkiškoms organizaci
joms; iš ten galima gaut daug 
naujų spėkų. Juose mažiausia 
dešimtas nuošimtis lietuvių 
susitelkęs, bet apie juos pa
miršta — nesirūpinta. Jeigu 
ir bandyta kada ir kur nors, 
tai su mažom pastangom. Jei
gu bandyta ir nepavyko nuo 
sykio suorganizuoti, tai ir pa
likta ramybėje.

Kūd ir ihažds kolonijos — 
po tuziną lietuvių, kitur dau
giau, sudarytų šimtus naujų 
narių mūšų ALDLD — apšviė- 
tos organizacijai, arba LDS— 
pašalpos ir apdraudos orga
nizacijai.

Ten yra ir gražaus j alinimo 
priaugusio. TokiU kailinėlių 
jaunimas kartais geriau sukal
bamas link organizacinio dar
bo, negu didmiesčių. Bet tas 
mažų vietelių jaunimas iki 
šiol buvo mūsų nesiekiamas. 
Ir pats darbas pusėtinai suvė
luotas. Bet, žinoma, geriau 
pradėti darbą, kad ir vėliau, 
negu visai apleisti amžinam 
užmiršimui.

Draugas Bimba pakėlė be 
galo svarbų klausimą, bet ne
žinau, kiek mūsų draugų skai
to “Krislus” ir kiek jU ftatė- 
mys šį naujai pakeltą klausi
mą ? Ar nebūtų buvę geriau, 
jeigu d. B. būtų špėcialį 
straipsniuką davęs į ALDLD 
reikalus šiuomi klausimu?

Bet vis tiek, šis klausimas 
liks populiariu ir mūsų veikė
jai griebsis už darbo, kad su- 
organizuot kiekvieną kūmjpelį. 
Visų ALDLD apskričių komite
tai šavd posėdžiuose; tikiu, 
pradės svarstyti ir planuoti 
šiam neatidėliojamam darbui.

Mes PAsihidjdittė Dirbti
KaS liečia riiūsų ALDLD 

7-tą Apskritį, tai mes savo 
komiteto pirmajam posėdyje 
del 1037 mėtų, jau plačidi 
svarstėme ir uždėjome parei
gą ant koibhijų tokias mažas 
vietas suorganizuoti.

Taipgi atgaivinti, kur yra 
buvę kuopos; bet dabar nebe
gyvuoja.

Ak frilim's pdvykš, thi kitas 
klausimas? Bet mes nepasi-

dualine višauvbe į 

tikslams

tai nors viėn jaunuolių; jeigu 
įie kuopą, tai nors pavienius 
darius lietuviškai arba angliš
kai literatūrai; jeigu tame 
klausime nė, tai kurį nors dar- 
bihinkišką laikraštį Užrašyti; 
jeigu ne, tai nors mūsų litera
tūrą paskleisti tarpe tų atsi
skyrusių nuo darbininkiško ju
dėjimo lietuvių; jeigu ir to ir 
kito negalima būtų padaryti,1 
tai bent reikėtų pasiimti ad
resus ir susidraugauti - susira
šinėti. Su pagelba literatinės 
dovanos pagaliaus bus galima 
laiku ir grAnitą ntigalėti. Tik 
reikia kantriai bandyti, reikia 
dirbti nenuilstančiai, 0 tikslas 
bus mūsų pasibktaš.

kuopelę.
daugiau vietų, 
atsilankyti tuo 
Gi kitų miestų 
apskrityje dar- 
organizuodami

šėkd tdutihių grupių istoriją dalį. 
New Yorko mieste, tai dabarti
nė mihtis apię Aiherikos žmo- 
nitį ankstyvą istoriją yra klai
dinga. Paprastas vietinis gy
ventojas tiki, kad jo prabočiai, 
paėję iš Anglijos.

Paktai tą nusistatymą nere
mia. Iš visų pasaulio šalių 
žmohes vyko į šitą šalį nuo pat 
kontinento pradžios. Juos čia 
vakė įvairios priežastys—vieni 
jieškojb kitokio gyvenimo, kiti 
norėjo pasiturtinti, .kitus tikė- 
jimiški persekiojimai savo šaly
se išvarė, kitų šalys turėjo per
daug žmonių ir ^užtektinai 
darbo, daugumoje atsitikimų 
skurdas iš savo šalies išvarė.

Visi apsipažinę su vardais 
pitmųjų pereivių. Italai garbina 
jų garsų išradėją Christopher 
Columbus ir John Cabot (Gio
vanni Caboto), kuris, 1497 m. 
rado arba vėl atrado šiaurių- 
Amerikos kontinentą, šešiolikta
ine šimtmetyje daug kitų išra
dėjų ir misijonierių iš Italijos 
atvyko ir lošė savo rolę Flori
dos, Californijos, Arizonos ir 
Mississippi istorijoje.

Ispanai sako, kad jie buvo 
pirmieji apgyventi šitą ša
lį. Ispaniška-amerikoniška civi
lizacija prasidėjo Pietų Ameri
koje ilgai prieš atvykimą pirmo 
anglo į Naują Pasaulį. Jie įstei
gė pirmą apsigyvenimo vietą St. 
Augustine, 1565 m. Net prieš 
tai pulkai šitų žmonių atvyko į 
Arizoną, ir po tam į Texas, 
New Mexico, ir California.

Kada anglai jau vyko į Virgi
niją ir Massachusetts, geras 
skaitlius Skandinavų pionierių

švedai, hbrvbgai, ir da
nai 1624 m. atvyko į Notiją 
įJolandiją, klibi vieta šiandien 
vadinama New Yorkas. Vienas 
iš danų, Jdnas Bronck; gyveno 
toje vietoje, kuri šiandien va
dinama Bronx.

Per kiek laiko švedai turėjo 
savo Naują Švediją Amerikoj. 
1638 m. drauge su 100 finų Šei
mynų, jie apgyveno vietą aplink 
Delaware Bay, netoli šiandieni
nės Philadelphijos. Galų gale 
apie 500 finų ir šimtai švedų ir 
norvegų savo namus čia įsteigė.

Naują Švediją užkariavo Pet
rus Stuyvėsant, Naujos Holhh- 
dijOs gubernatorius, 1655 m. Jis 
tą vietą užvardino Nbw Amster
dam. Keli metai vėliaus šitą Ro
landų įsteigtą koloniją paėmė 
anglai ir New Amsterdam tapo 
New Yorkas 1664 m.

Jau ir tomis dienomis tas 
miestas buvo kosmopolitiška 
vieta — jos gyventojai kalbėjo 
net 18 įvairių kalbų—pagal tų 
dienų keleivių, kurie 
lankė.

Pirmieji vokiečiai 
Šiaur-Amerikoje net 
grimų-tevų atvykimą 
mouthą 1620 m. Net 1607 m. 
buvo vokiškų gyventojų Naujoj 
Anglijoj, New Yorke, Massa
chusetts, Virginijoj ir Caroli- 
noj. Jie buvo prityrę darbinin
kai—audėjai, stiklo putėj ai ir 
malūnų statytojai. Kiek iš jų 
vėliaus tapo tabako sodintojai 
Virginijoj ir Marylande! 17-ta- 
me šimtmetyje vokiečiai jau gy
veno prie Hudson upės ir De
laware Bay.

Spalio 6 d., 1683 m. “Con
cord” mažas laivas kartais va

idintas “The German Mayflo- 
—švedų, norvegų, ir danų, ir'wer”; atvyko į Philadelphiją,

ta miestą v *>

pasirodė
prieš Pil-

i Ply-

i aivezaamas gimpę j vokišku mo 
nonitų. Iš tų, Daniel Pastorius, iš jų JacoR Lumbrozo, tapo gar- 
jdteigėjaš Germantown, f 
nįokyčiausia^ vyras visoje Ame
rikoje. Pabaigoje 17-to šimtme
čio Jacob Leisler, iš Frankfort- 
oh-the-Main vedė revoliuciją 
prie& Sfėw Ybrkb. arlštokraliją ;
jis tapb pbbvihcijod, įrubėHiŪtb- 
riūhį, bet gale jis ūht įaš- 
toib buvo nii&ii'dytaš.

“IPenhsrtvahia-Dutčh”, tai 
Viena iš daiig grUphj,. kuri iki 
šiai dienai vabfbja kūlbą 'origi
nališkų imigrahilį prhbočių— 
vokiškų pionierių, kurie be. Jo
kios parartibs niib savb vietinės 
Šalies, kdvbjo save įsisteigti 
Naujame feaėaulyje.

Lenkai sūkb, kad vibhaš iš jų 
tautiečių, “Jonas iš KdvHb° at
vyko į šitą šalį kaipo koman- 
dorįus daniško laivo, kad jis 
bašiekė šitą kraštą dvyliką mė
tų prieš Coltimbb atvykimą. Gdl 
tai jrra teisybė, ir gal h'ė; bbt 
rahdame lenkų Jartestbwh ko
lonijoje, Virginijos valŠtijbjė. 
1608 m. lenkų ir Vokiečių at
vežta į Janiestown, įsteigt stik
lo fabrikus ir kitas industrijas 
kblOhijOjė;

Tuo pačiu laiku, kada hb- 
landai atvyko, dideli būriai 
franCūžų protestbhų atvyko • į 
Amerikos kolonijas. Dalis iš jų 
buvo Walloons (francūzai-bel- 
gai) kurie atvyko su holandais, 
kiti buvo francuzai kalvinistai, 
tada vadinti “Huguenots.” Jie 
buvo fabrikantai, pirkliai ir 
amatninkai. Jie apsistojo Nau
joj Anglijoj, Pennsylvanijoj; 
New Yorke, ir Pietų Caroline j, 
užsiimdami žemdirbyste.

17-tas šimtmetis irgi matė at
vykimą pirmų žydų, kuriuos ti- 
kėjimiškas persekiojimas išvijo 
iš įvairių šalių. Pirmieji žydai 
atvyko iš Brazilijos ir jie apsi
stojo New Yorke ir vėliaus 
Rhode Islande, į kurią vietą vi
sokį persekioti zihohes iš višp 
pašaulio vyko. Kaikurie žydai

j jHuryiunu, aui xienuf

buvo šiuo j u gydytoju ir įgijo Angli
joj pilletystę.

fetišų irfilfcraclja nėt&ift labai 
senai prasidėjo. Bet vardas Ni
kolai PetfoVibh Rezatibv; tušo 
išradėjo; parodo, kad sUVirš 1£0 Į 
metų atgal rusai irki gyveno | 
tame kontinente. z Tuom ląįkų 1 
rusai gyveno Californijoj aplink ; 
Fort Ross. Rezanov stipriai yei- \ 
kė užkariauti visą Ramųjį Pa- • 
krdštį; Ūda IspūhijoS kojilH- 
liūbtą, ir įsteigti “fetišiŠkį-Ame^ . 
riką” nuo Alaskoš giliai į Neli
jo fedskūlib kbntinėHtą.

Šitie WPA datbinhikki Šėkh 
kitų tėūtų atvykiriią į Šitą krkš- < 
U; FLfS.

Sdi Boston, Mm. H
Extra Radio Žinios!

Pradedant Šį sekmadibnį; ktf- 
vo 21 d., programai bus lei
džiami iŠ haujos Itbttes — 
WORL, '9Ž0 kilocycles, kuri 
rahdaši tarp šėrtOš WHDH Jr 
WBZ stočių, pdšė bo dešimts 
ryt'ė.

Programas btiš sekantis :t
1— Grieš Al StėvenS orkėštRU 

iš So. BOStbnd.
2— Dairiubš damininkės Mari

jona ZaVišibhė iš BOštbiid 
ir Zuzana Nevėckiėhė iš 
Šbūth feostonb. , 7

3— Skambins piahb SblO Lil- 
liah Stark iš So. ftoSfoiio.

PraSbRib parašyt pb pFogHl- 
mui į haują WoitL stotį LitHli- 
anian Program; Mylėš Slkn- 
dish Hotel, Boston, Mass., 
kaip patiko šios savaitės radio 
programas.,

Steponas Minku% 
garsintojįs.

Gaukite “LaIšvei”
KAtriy ŠkAltVfojv.
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Jžaiiga 75 Centai

AiŪbalsiai iŠ Brooklyhb driititioš vadovaujūht ft. Šalinaitči

'-.h'

Biruta Ramoškaitė 
dainuos solus ir diriguos 

Laisvės Chorui. %

PenkŽMii:■ Piiftbnift

Mes keturių kuopų Lowell, 
Lawrence, Haverhill ir Na
shua’s konferencijoj šį apskri
čio komiteto tarimą svarstėme 
ir nutarėm dirbti bendrai ke
turių kuopų ribose. Su drau
gais S. Penkausku, J. Kaspa
ravičium if V. Kancevičium 
jau buvbhie kartą nuvažiavę į 
Exeter’į, N. H., kur randasi 16 
šeimynų lietuvių. Ten gerai 
pasikalbėjome su žmonėmis. 
Du draugai sutiko stoti į ALD 
LD, bei buvo pei’trumpa laiko 
daugiau surasti. Nutarėm su
rengti prakalbas ant kovo 14 
dienos, kur galima bus plačiau 
išaiškinti dalykus ir ten ban
dysime tverti

Turime ir 
kur turėsime 
pačiu tikslu, 
draugai mūsų 
buosis kitur
kuopas, bei apšvietą skleisda
mi. Toks apskričio tarimas ir 
toks darbų pasidalinimas.
Duoklių Pasimokėjimas Taip 

Pat Svarbi Problema
Kuomet, jau rašoma šiuo 

klausimu, tai negalima pra
leisti nepalietus vieno iš svar
biausių klausimų mūstj orgahi- 
zacijoj, tdį į laiką duoklių pa
simokėjimas. Daug vietų yra 
didelis , apsileidimas šiame 
klausime, p tas bę .£alo kenkia 
draugij M. Etiopų Jiharisiį raš
tininkai privalo rūpestingai at
likinėti savo užduotis: turi 
matyti savo narius ir raginti 
pasimokėti į laiką — iškolek- 
tuoti jų mokestis nelaukiant 
susirinkimų, nes ne visi nariai 
lankosi į susirinkimus, o ilgai 
užsitraukus ir draugijai nuos
tolis ir narys nebenori mokėti, 
neš ve kaip susidaro: jau -rei
kėtų mokėti už kitus—naujus 
metus, o čia dar ir už pereitus 
metus nemokėta, ir nariui iš
rodo; kad jis turi niokėti tris 
dolerius, vietoj $1.50, todėl 
ima ir sušilaiko visai nuo mo
kėjimo. Rezultatas: draugija 
nustoja daug narių, kolonijose 
puola draūgų ūpas kartu su 
hariiį skaičium. Tą reikia pri
pažinti faktu.

Antras dalykas: kuomet na
riai šuvfeidbja mokesčius, o jei 
tokių susidaro daug, draugija 
neišgali taip gerai duoti ir į 
laiką išleisti knygas, žurnalą 
ir t. p. O jeigu taip, ,tai ar tas 
riekėnkia getam bujdjimūi pa
čios Orgahizacijos ? žinoma, 
kehkia, ir labai daug. Nariai 
nemos draugiją, jeigu draugi
ja patenkins narius; o kad pa
tenkint barius, Peikia duoti 
geras knygas-literatūra; o kad 
išgalėti leisti geras knygas, 
reikia tvirtos-pAstovids Orga- 
nizacijos: kad seni nariai pa
silaikytu, kad hauji į ją statų. 
Darbuokimės taip, kad mūsų 
apšvietos ir kultūros draugija 
augtų, bujotų ir žydėtų visur 
ir visu'oinel:

J. M. Karsonas.

Belgijos K'dmhnistų Par
tijos dięnraštis “La Voix du 
Betįple,” pradėtas leisti per
nai špalyj, jau turi 1'00,000 
skaitytojų.

LAISVES CHORO 10 METU SUKAKTUVIŲ 
Koncertas, Banketas ir Šokiai

Durys atdaros nuo 6 
valandos vakaro.

Programa prasidės 
7:45 vai. vakaro.

Įvyks Subatoje

Kovo 20 March
CAPITOL HALL
320 Ann Street 

HARTFORD, CONN
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Aldona Klimaile 
koloraturo-so pranas iš

Brooklyn, N. Y.

Muzika Merrymaker 
iš Waterbury, Conn.

visokiu gėrimų

Bus puiki muzikališka programa, kurią išpildys Laisvės Choras, p’o Vadovystę B. RAMOŠKAITĖS, Aid 
balsiai iš Brooklyn, New York* po vadovyste ft. ŠALĮ NAITĖS. Solus dainuos B; Ramoškaitė ir A. KLIMAITfi. 
Bus duetų, kvartetų ir smuiko solų. Yra pasižadėję dalyVauti Chorai iš WalferbUry ir TotriAgtloh. MUzika 
MERRYMAKERS, iš WdteVbury, giries amerikoniškus ir lietuviškus šokius iki vėlumai nakties. Gaspadinės 
žada dučt skanią vakarienę.



renKiaoienis, kovu

Cleveland© Kronika
Januškevičiaus judžiai; Kar
pius ir vėl apsimelavo; Juozas 
Juodišius; Mūsų jaunuoliai; 
Kolumbus vyčių misijos prieš 
comunizmą; Iš darbininkų or
ganizavimosi ir kovų lauko.
Kovo 14-15 dd. vakarais tū- 

as Januškevičius čia rodė 
‘Lietuvos judžius.” Pirmą va- 
carą buvo pilna Liet. Draugijų 
svetainė žiūrovų. Pirm rody
siant paveikslus Januškevičius 
jardavinėjo cukierkas Šiaulių 
saldainių išdirbystės. Gi po pa
rodymo judžių lietuviškus ci- 
jaretus. Už viską pusėtinai 
irangiai lupo.

Publika nebuvo patenkinta 
Januškevičiaus išgirtais “mo- 
ierniškais, naujausiais” Lietu
voje trauktais paveikslais. 
Man dalinant drg. šolomsko 
plakatus iš einančių girdėjosi 
šmėtinėjimai: “ministerius ir 
Smetoną pamatėm . . . suru
kus ji, fe” — grupė moterų ei- 
lant stebėjo. “Nauji, sakė tas 
jonas .. . Kasgi ‘naujo’: mi- 
listeriai, bažnyčios, Smetona; 
Smetona, bažnyčios, 
4iai ir jų majontkai, 
ooniutės-panelės. . .” 
•ovai išsireiškinėjo. 
;urėjo pilną teisybę.
ponų “ministerių”, šaulių ir 
iariuomenės vieno-kito valdi- 
linkėlio ūkio nematė.

cialistams bus galas. Karpius, 
ant kiek jis turi didelio noro, 
kaip ir visi fašistai, kad Hitle
ris su Mussoliniu laimėtų prieš 
Ispanijos demokratinę žmonių 
valdžią, ant tiek pat yra bai
lys pasakyti teisybę, kad tie 
“sukilėliai,
džiuojasi, yra italai ir vokie
čiai. Visas svietas žino, kad ne 
Ispanijos žmonės tarpe savęs 
kariauja, bet Ispanijos liaudis 
prieš Hitlerio-Mussolinio 120,- 
000 armiją.

kuriais jis di-

Kovo 23 d. čionai kalbės 
drg. šolomskas, kuris dalį lai
ko pašvęs Lietuvos ir Ispanijos 
klausimams. Abu šiuos klausi
mus vietos melų skleidėjas ne
teisingai perstato. čia 
kiekvieno demokratijos 
ninko pareiga ir pačiam 
šiame mitinge, ir kartu
kviesti brolį-sesutę kitų pažiū
rų, atsilankyti, kur bus aiški
nama, kam tokis Karpius ap
meluoja ir Lietuvą ir Ispanijos

yra 
šali- 
būti
pa-

ministe- 
bankai, 

Išėję žiū- 
žmonės

Karpius storai vėl tiešijasi, 
tad Ispanijos “sukilėliai” tik
rai jau apsupo Madridą ir so-

Kovo 3 d. mirė daugeliui ži
nomas Juozas Juodišius (Lie
tuvių Draugijų svetainės dže- 
nit orius). Buvo gero būdo ir 
teisybę mylįs žmogus. Sugyve
no su visais gražiai. Rašėjui 
daugelį kartų teko susitikti ir 
kalbėti. Jis nesigėdindavo pa
stebėti :
ševikai geriausiai apseinate ir 
apsimokate už svetainę, bet

Jūs progresyviai-bol-

V. Andrulio, “Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbę Maršrutas

V. Andrulis, “Vilnies” Redaktorius

PENKTADIENĮ, 19 KOVO-MARCH 
JURGINĖJE SALĖJE

180 New York Ave., Newark, N. J.
Pradžia 7:30 vai. vakaro 1

ŠEŠTADIENĮ, 20 KOVO-MARCH 
DARBININKŲ KLIUBO SALĖJE 
408 Court Street, Elizabeth, N. J.

Pradžia 7:30 vai. vakaro

SEKMADIENĮ, 21 KOVO-MARCH 
BAKANAUSKO SVETAINĖJE 

62 Lafayette Street, Paterson, N. J.
Pradžia 2-trą valandą po pietų

ANTRADIENĮ, 23 KOVO-MARCH 
CHARLES GREEN SALĖJE 

267 Walker Street, Cliffside, N. J.
Pradžia 7:30 vai. vakaro

trečiadienįT^Tkovo-march
UNGARŲ SALĖJE, 10 WHITE ST., HILLSIDE, N. J.

Pradžia 7:30 vai. vakaro

g PENKTADIENĮ, 26 KOVO-MARCH 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vakaro

Kalbės V. Andru'is ir A. Bimba
R TREČIADIENĮ, 31 KOVO-MARCH 

KASMOČIENĖS SVETAINĖJE
91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakaro

Į y ..  • . n ■ ; i ■ . ,

taip nėra su žmogumi skersai Į sirinkimą ir nutarė pastatyti 
stryto...” Juodišius yra gy
venęs Scrantone pirm atvyk- 
siant į Clevelandą. Paliko du 
suaugusius sūnus ir dukteris. 
Buvo 67 metų amžiaus.

Mūsų LDS jaunuolių Collin- 
woodo kuopa ne juokais užsi- 
briežus darbuotis šiame orga
nizacijos didžiuliame vajuje. 
Išrinkta trys tymai, po gabių 
kapitonų vadovyste: Adelės 
Vasil, John Gėtės ir Nellie Bu- 
benčik. ši jaunuolių kuopa 
turėjo dvi atstoves pasiuntus į 
jaunuolių delegaciją Washing
tone. Viena iš delegačių — 
Nellie Rakickaitė-Bubenčik 
kalbės masiniame mitinge 23 
d. kovo, kur vyriausiu kalbė- 
tojum bus ALDLD Centro se
kretorius M. D. šolomskas.

pikietą prie šalpos biuro tik iš 
pavienių. Mat, šalpos biuras 
jau visai nori pavieniams sus
tabdyti pašalpą. Keli mėne
siai atgal singelis gaudavo $6 
vertės maisto čekį į mėnesį, o 
dabar tegauna $4.30. O jeigu 
šalpos biuras to pikieto nepa
klausys, tai bus paskelbtas sė
dėjimo streikas.

Tai geras tarimas. Bet atei
tis parodys, kiek čia tų mūsų 
singelių tam darbe pasirodys, 
čia jų gana daug. Deja, kai 
kurie geriau sutiks badu stipti, 
negu kovoti už duoną ir drus
ka. C

n=
I'UbUipXb fceblUb

Kurie nedalyvaus šiam kon
certe, tie labai patys save nu
baus. Todėl, kaip vietos, taip 
ir apielinkės lietuviai, pasi
naudokite šia proga, nes to
kios greitai neturėsite. Apsirū- 
pinkit su tikietais iš anksto, 
tai bus 10 centų pigiau. Visas 
ir visus kviečiame skaitlingai 
dalyvaut.

ALDLD 12 Aps. Valdyba.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Dr. Herman Mendlowitz

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Palengvinimas 
drebinančių į
neuralgijos skausmų — I 

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER 
bonkutė tik 35c. ir 70c. L 

visose vaistinėse. R

į, IN I M E N T s

Columbus Vyčių mitinge 
kun. Edmund A. Walsh, vice
pirmininkas katalikiško 
Georgetown Universiteto, siūlė 
darbdaviams “naujus planus” 
pastojimui kelio komunizmui. 
Vyskupas Joseph Schrembs 
pažymėjo, kad iš visų žiau
riausia sviete valžia esanti 
Sovietinė valdžia. ‘ Kartu pri
minė, kad Ispanijos galvarie- 
zas gen. Franko tikrai ginąs 
kat. bažnyčios reikalus.

North Scranton Amerikos 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pa rengia silkių vakarienę ko
vo 20 d., po num. 1252 Pro
vidence Rd.; pradžia 7 :30 vai. 
vakare. Įžanga tiktai 25 cent, 
ypatai. Malonėkite atsilankyti 
ir paremti šią svarbią organi- 
•zaciją.

Vietos kun. J. Kuras tapo 
suparalyžiuotas, kalbos nusto
jęs. Sakoma, nieko neprisilei
džia jį aplankyti.

irVyskupui Schrembsui 
kun. Walsh’ui bažnyčios rei
kalai yra Ispanijos dvarininkų 
reikalai. Ar ne taip prie caro 
valdžios popai ir kunigai gynė 
nuo “dievo skirtą” carą?

CIO veikla šiuom tarpu ei
na sėkmingai. Visas CIO dar
bų planas pereitą, šeštadienį 
Clevelando Darbo Kongreso 
buvo užgirtas 100%. Šį Kon
gresą sudaro ADF. unijos, ku
rios remia ir kooperuoja 
CIO unijom 
organizuotų 
dėldienį (14 
vo sėkmingi 
can Steel &
veland Textile darbininkų.

su 
organizavime ne
darbininkų. Ne- 
d. kovo) atsibu- 
mitingai: Ameri- 
Wire Co., ir Cle-

Grahling Bros. Co., darbi
ninkai sustreikavę atsikreipė 
prie Apvienytos Automobilių 
Tarybos (CIO), kad vadautų 
jų streikui ir padėtų derėtis su 
kompanija. CIO pilnai sutiko 
gelbėti šiem darb. susiorgani
zuoti į uniją ir derėtis su darb
daviais.

Sovkino judis “Revoliucio
nieriai” rodomas visą savaitę 
Penn Square teatre, E. 55th 
St. ir Euclid Ave. M-ka.

Scranton, Pa.
Visokios Žinios iš Mūsą Miesto

Šiuo laiku WPA darbai dar 
eina. Tik jau skubinimas tai 
įėjęs į madą, kaip ir pas kon- 
traktorius. Boseliai turi mie- 
ruojamus mastus ir bėgioja 
prie kiekvieno darbininko ir 
žiūri, kiek katras darbo pada
ro. Kuris daugiau padaro, tą 
pagiria. O kvailių, žinoma, ne
trūksta.

Kitas dalykas. Pirmiau vež
davo į darbą po 16 darbininkų 
vienam troke, tai būdavo pusė 
bėdos. Bet dabar pradėjo at
leidinėti daug trokų ir kemša 
darbininkus į trokus, kaip sil
kes į bačką. Vietoj 16, dabar 
sukemša 20-21 darbininką. 
Klausimas, ar ilgai bus tokia 
kamšatis ?

Čia gyvuoja Amerikos Dar
bininkų Susivienijimas (Ame
rican Workers Alliance). 
Scranton apylinkėje turi pen
kias kuopas. Susirinkimus 
laiko kas sekmadienis.

' Iš visų kuopų geriausia gy
vuoja North Scrantono kuopa. 
Dar ir pinigų turi ižde kelius 
dolerius. Kreditas priklauso 
mūsų kuopos pirmininkui S. 
Lipčiui, kuris nesveikas būda
mas nenuilstančiai darbuojasi. 
Sykiu su juo darbuojasi ir jo 
moteris.

Kovo 12 d. kuopa turėjo su-

33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

■J-------------- -------------- —■■ 11 " ................................ ■

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-4.

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAV ICTUS
• 4

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Lackawanna pavieto kalėji
mo viršininkai nusiskundžia, 
kad jie turi perdaug kalinių 
ir neturi vietos, kur juos su
talpinti. Girdi, kameros pada
rytos viėnam kaliniui, o yra 
sukimšta net po tris. O tas ka-1 
linių skaičius ne tik nesimaži- 
na, bet dar auga. Pavyzdžiui, 
tik per vieną pereitą šeštadie
nį pribuvo 35 naujokai. O tai 
vis už kriminališkus prasižen
gimus ir senesnių, kaip 40 me
tų amžiaus, visai mažas nuo
šimtis yra. Daugumoje jauni
mas tarpe 18 ir 24 metų am
žiaus.

W. P. A. Darbininkas.

Wilkes-Barre, Pa
•* i

1

f Tąsa iš 2-ro pusi.) 
plačiai žinomas Merginų Ok
tetas iš Wyoming.

Prie šių visų suminėtų daly
vių, da Čia yra kas nors labai 
svarbaus slepiama, . kas teks 
tik koncerte atsilankius suži
not. Po programoj bus šokiai 
prie geros orkestros lig vėlu
mai nakties. Bus gerų valgių 
ir gėrimų.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems he skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystes reikale visada jums ' 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

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

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

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

KELIAUKITE SU MŪSŲ DARBININKŲ IR
DELEGATŲ EKSKURSIJA Į

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Del Pirmos Gegužes Apvaikščiojimo

Plaukimas Laivu Berengaria 
15 BALANDŽIO (APRIL), 1937 

Aplankykite Leningradą, Maskvą, Kharkov, Kiev
Rezervuokite Savo Vietas Dabar! Keliaukite Pigiai ir Patogiai 

Del tolimesnių informacijų kreipkitės:
WORLD TOURIST INC.

175 Fifth Avenue , New York, N. Y.
Tel. Algonquin 4-6656-7-8

CUNARD WHITE STAR LIMITED

“Laisves” Serininkų KonvencijaBANKETAS IR KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį Baland. 11 April

GRAND PARADISE DIDŽIOJOJE SALĖJE
318 Grand Street,  Brooklyn, N. Y.

Prieš suvažiavimą, 10 dieną balandžio įvyks korespondentų su
važiavimas, kuris bus “Laisvės” Svetainėje

Koncertinę Programą Duos Sekami Talentai:

Mainieriy Kvartetas iš Shenandoah, Pa.,
vadovaujamas D. Zdaniūtės-Judzentavičienės.

Aldona Klimaitė, coloratūra-soprano,
Mylima brooklyniečių dainininkė.

Brooklyno Aido Choro Ensemble
vadovaujant B. Šalinaitei.

Dorothy Bubniutė, Brooklynietė,
Puiki scenos šokikė.

ĮŽANGA BANKETUI $1.25.—VIEN TIK ŠOKIAMS 45c. 
I

Šokiai prasidės 7-tą vai. vakaro—Vakarienė bus duodama 8 vai. 
Programa—9-tą vai. vak.

Bus svečių iš visos Amerikos, nes bus suvažiavę į “Laisvės” Bendrovės kon
venciją. Kiekvienas čia ras sau pažįstamų iš svečių, atvykusių iš toliau.

Prašome išanksto įsigyti bilietus, kreipkitės į “Laisves” ofisą.
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olicija Uždarė Judomus Pa
veikslui Apie Ispaniją

Kalbėjo d. 
sugrįžęs iš

įspūdingos.

Kovo 12, Polish Falcons 
Auditorijoj, S. S., Draugija 
Teikimui Pagelbos Ispanijos 
Demokratijai surengė prakal
bas su paveikslais. 
Robert Minor, tik 
Ispanijos.

Prakalbos buvo
Kalbėtojas i^urodė faktais, 
kaip Ispanijos liaudis kovoja 
prieš Ispanijos, Vokietijos ir 
Italijos suvienytas fašistų spė
kas. Liaudies armija kenčia 
didelį trūkumą aprėdalų, duo
nos ir net amunicijos. Nežiū
rint visokių trukumų, jinai vis
gi atmuša priešo atakas. Kal
bėtojas kvietė visus teikti tuo- 
jautinę paramą. Surinkta ne
mažai aukų.

Potam pradėta rodyti judo- 
mi paveikslai iš Ispanijos ka
ro lauko. Tuojau policija su
garmėjo į svetainę, sulaikė ro
dymą, suėmė mašinos opera
torių su visais įrengimais. Po
licija pareiškė, kad šioj Penna 
valstijoj neleistina rodyti pa
veikslų apie Ispanijos dabarti
nę padėtį.

Publikoj kilo didelis pasi
piktinimas. Visi užprotestavo 
prieš tokį jos elgesį. Bet to 
neužtenka. Reikia visose orga
nizacijose priimti protesto re
zoliucijas ir siųsti Penna vals
tijos gubernatoriui Earle, ku
ris yra pasirašęs draudimą

Dvigubas Atlyginimas 
Old Gold Konteste

Dideli pinigai nevienatinis dalykas 
ką jūs galite laimėti tame didžiąjame 
$200,000 prizinime mįslių konteste. 
Jums dvigubai atsimokės susipažini
mas su garsiaisiais Dvigubai-švel- 
niais Old Gold Cigaretais. Tie ci- 
gatetai yra padaryti iš prizinio der
liaus tabako. Jie negali pasiekti jus 
nuvėsę, sausi ar sudrėkę. Jųjų dvi- 
lenki Cellophane apvyniokliai apsau
goja kiekvieną Old Gold pakelį.

Rūkytojai Old Gold cigaretų nepa
miršo įtraukti savo prietelius lietu
vius į šį Prizinį Kontestą. Jų pakar- 
tojanti pranešimai šiame laikraštyje 
liūdijimas jų noro, kad ir šio laik
raščio skaitytojai taipgi laimėtų do
vaną.

Jei jūs dar neįstojote į Old Gold 
Kontestą ir nesusipažinote dar su 
Old Golds, dar ne per vėlu. Eikite 
pas savo artimiausią cigaretų parda
vėją ir prašykite jo seto oficialių Old 
Gold Mįslių Paveikslų kartu su pil
nom taisyklėm ir smulkmeniškumais 
apie kontestą. Atydžiai sekite in- 
instrukcijas ir jūs tuojau būsite kon
teste. Jei jūsų krautuvninkas negali 
jus aprūpinti su tom mįslėm, siųs
kite savo reikalavimą šiam laikraš
čiui ir tai bus tuojau imama atydon. 
Pasisekimo Jums.

svetainėj, 
Pradžia 8

Ispanijos

Ispanijos Jaunųjų Delegacija 
Pittšbufghė

Visi dalyvaukim priėmimui 
Ispanijos jaunuolių delegatų 
nedėlioj, kovo 21, Labor’s Non- 
Partisan League 
211 Smithfiėld St. 
vai. vakare.

Kalbės keturi iš
atvykę delegatai: L. Simaro, 
bataliono komandierius; Jo
sefina Ramirez, Ispanijos 
Raudonojo Kryžiaus slaugė; 
Maria Gloria Simarro, Madri
do našlaičių direktorė; Euge
nio Imaz, katalikų laikraščio 
redaktorius.

Išgirskime teisingas žinias 
apie Ispaniją. Suteikime Ispa
nijos demokratijai paramą.

Mirė Juozas Karauskas
Kovo 7 mirė Juozas Karaus

kas, gyvenęs 147 Moultrie St., 
sulaukęs 50 metų amžiaus. Pa
liko moterį, keturias dukteris 
ir vieną vaiką.

Tūlą laiką jis sirginėjo. Bet 
niekas nemanė, kad jis greitai 
mirs. Prigulėjo prie Lietuvių 
Mokslo Draugijos, tai jos na
riai suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą.
Pittsburghiečiai 
“Laisvės

respondentų Suvažiavimą

Rengiasi į
Bert dft’adarbiij-K.o-

Kovo 6 įvykęs ALDLD 87 
kuopos susirinkimas svarstė ir 
apie pasiuntimą atstovo į “Lai
svės” šėrininkų suvažiavimą. 
Nusitarta siųsti atstovą, jeigu 
tik kitos kuopos taipgi siųstų. 
Mat bendrai lengviau būtų pa
siųsti.

Drg. P. Martinkus, vyriau
sias Pittsburgho apielinkės 
vajininkas, jau pareiškė va
žiuosiąs į suvažiavimą su savo 
automobiliu. Atrodo, bus pil
nas automobilius važiuotojų.

Be to, d. Martinkus, mačiau, 
renka ir doleriukus “Laisvės” 
pasveikinimui. Atrodo, pitts- 
būrghiečiai atkeliaudami 
Brooklynaii nuveš ir dovanų.

Reporteris.

Švarkus Choristams
Pranešimas

nariai 
pamo- 

kaip

Liet. Liaudies Choro 
būtinai atsilankykit į 
kas nedėlioj, kovo 21, 
7 :30 vai. vakarė. Bus svarbios 
pamokos. Mat turime prisi
rengti dainuoti kovo 24, d. Šo- 
lomsko prakalbose.

Be to, nedėlioj turėsim ir

kviečiam ir naujus prisirašyti. ?3 d
Chorvedė E. G. <?,a'

Pirmu Sykiu Išgirskim d. 
Šolomską

Drg. D. M. šolomskas, ALD 
LD Centro sekretorius, kalbės 
kovo 24, seredoj, Laisvės sve
tainėj, 1322 Reedsdale St., N. 
S. Pradžia 8 vai. vakare.

Pirmu sykiu jis čia kalbės, 
ir labai svarbiais klausimais: 
apie plieno ir kitų industrijų 
darbininkų kovas ir apie Ispa
nijos padėtį. Be to, Liet. Liau
dies Choras dainuos naujas 
dainas.

Visi dalyvaukime.
Rengimo Komisija.

Brooklyniečiy Sveikata
Skarlatina susirgimų skai

čius padaugėjo aštuoniais pe
reitą savaitę, viso buvo 188 
susirgimai. Du mirė. Tymais 
susirgimų buvo 
daugiau.

Diphtheria vėl 
Nuo 1-mos sausio
12 ir 6 iš- tų buvo Brooklyne. 
Tai didelis skaičius 10-čiai sa
vaičių, kuomet pernai per vi
są metą mirė 35. Reiškia, šiais 
metais bus daugiau mirčių nuo 
tos ligos, jei motinos rimtai 
nepasirūpins vaikus 
nuo ligos, bet paliks 
riuoti su mirčia.

Mirčių nuo visokių
čių Brooklyne per savaitę bu
vo 569. Plaučių uždegimu mi
rė 69, influenza—-5, automo
bilių nelaimėse—6.

Gimimų buvo 847.
Mass. Valstijos Atstovai 
Nubalsavo prieš Mokytojų

Ištikimybes Prisieką
Boston, Mass. — Massa

chusetts seimelio atstovų 
rūmas 111 bal^i prieš 102 
ptiėmė sumanymą panaikin
ti įstatymą, reikalaujantį, 
kad mokytojai prisiektų iš
tikimybę šalies ir valstijos 
konstitucijoms.

61 arba 13

susirgo 14. 
iki šiol mirė

įčiepyti 
gemble-

priežas-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD Moterų kuopa rengia pra
kalbas, kurios įvyks 22 ir 23 dd. ko
vo, 29 Endicott St. Pirmadienį, 22 
d. kalbės E. Vilkąitė, kaip 7:30 vai. 
vak. Į šias prakalbas susirinks ben
drai vyrai ir moterys išklausyt kal
bėtojos, o antradienį, 7:30_v. vakaro, 
23-čią, drg. Vilkaitė kalbės vien tik 
moterims-merginoms 
sveikatos problemas. Todėl prašome 
skaitlingai susirinkti.

(66-68)

apie moterų

Philadelphijos Lietuvių Žiniai
“Laisves” Banketas, Koncertas ir Šokiai
Rengia Visos Philadelphijos Liet. Darb. Organizacijos

Sekmad. Balandžio 18, April
NEW AUDITORIUM HALL

713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų; Vakarienė 6 vai 
o Šokiai-^-?:30 vai. vak.

EI 13

23. <L ’koVti, įo
Charles Green' Salėje. Pradžia 7:30 
Vai. vak. Kalbės drg. V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius iš Chicagos. 
Prakalbų tema bus: Kas yra sėdėji- 
Jio streikai? Ką reiškia pasauliui 

splanijos liaudies didžiosios kovos už 
demokratiją prieš' fašistinį barbariz
mą ir tt. Įžanga veltui. Prašome vi
su susirinkti kuo skaitlingiausiai.

(66-68)

detroit7mičh.
ALDLD 188 kp. rengia prakalbas, 

sekmadienį, kovo 21 d. Rusų Svet., 
9219 Russell St. Pradžia 2-rą vai; 
po pietų. Kalbės drg. D. M. šoloms
kas, ALDLD Centro Sekretorius, iš 
Brooklyn. Kviečiame visus dalyvaut.

(66-67)

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioję, 21 d. kovo, Lietuvių 

Darb. Svet., 920 E. 79th St., ALDLD 
15-to Apskr. Moterų Komitetas ren
gia šaunią vakarienę su šokiais. 
Pradžia 6 v. v. Kviečiam visus or
ganizacijos narius-nares atsilankyti.

K-tas.
(66-67)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15-to Apskr. Kom. rengia 

prakalbas, kurios įyks 23 d. kovo, 
Lietuvių Svet., 6935 Superior Ave. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga veltui. Kal
bės drg. D. M. Šolomskas, ALDLD 
Centro Sekr. iš Brooklyno, Andrew 
Onda, ir Nellė Rakickaitė. Ateikite 
visi išgirsti šių įdomių prakalbų.

Kom.
(66-68)

SO.BOSTON, MASS.
Sekmadieni, 4-tą d. balandžio (Ap

ril), kaip 2-rą vai. po pietų įvyks 
“Laisvės” skaitytojų susirinkimas ap
kalbėjimui pagerint So. Bostono sky
rių “Laisvėje.” Prašome visų būti 
šiame susirinkime, kas tik interesuo
jasi šiuom skyrium.

Tą pačią dieną, 4-tą balandžio, 7 
vai. vak. Įvyks bankietas su įvairiu 
programų. Pelnas bus skiriamas ko
respondento kelionei į “Laisvės” ko
respondentų suvažiavimą Brooklyno. 
Būkite visi, bus skanių valgių ir gra
ži programa.

Rengėjai.
(66-67)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 20 d. įvyks “Daily W'orkerio” 

koncertas ir bankietas, 8 vai. vakaro, 
Broad Street Mansion, Broad ir Gi
rard Avės. Nepamirškite, kad apart 
geros programos bus ir puiki proga 
laimėti, nes prie tikietų yra kelios 
dovanos laimėjimui. Yra proga lai
mėti kelionę j Europą. Įžanga ne 
brangi. Šis parengimas turėjo įvykt 
12 d. vasario, bet nutarta duoti dau
giau laiko pardavinėt tikietų, nes^ yra 
tokios puikios dovanos. Užprašome 
visus dalyvauti, paremkime šį paren
gimą.

Kom.
(65-67)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD1 54-ta kuopa rengia prakal

bas, kurios įvyks 20 d. kovo, LDD 
Kliubo Salėje, 408 Court St. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga veltui. Kalbės 
drg. V. Andrulis, “Vilnies” redakto
rius, iš Chicagos. Jis aiškins, kodėl 
trockizmas pavirto lizdu pasaulinės 
kontr-revoliucijos aęuokų, ir kodėl jį 
taip pamylėjo fašistiniai tironai. Taip 
pat kalbės ką reiškia pasauliui Is
panijos liaudies didžiosios kovos už 
demokratiją prieš fašistinį barbariz
mą ir tt. Kviečiame visus dalyvauti.

Kom.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. rengia nepaprastas 

prakalbas, kurios įvyks 21 d. kovo 
(March), 2-rą vai. po pietų, Baka- 
nausko Svet., 62 Lafayette St. Kal
bėtojais bus drg. V. Andrulis iš Chi- 
cagos, “Vilnies” redak. ir dr-gė S. 
Sasnauskienė iš Brooklyno. Prašome 
visų dalyvauti ir išgirsti ką pasakys 
mūsų svečiai-kalbėtojai*. Ne visuomet 
patersoniečiai gauna tokią progą iš
girsti tokius žymius kalbėtojus.

Kom.
(65-67)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD Iž'-to Apskr. Valdybos su

sirinkimas įvyks kovo 21 d., 10 vai. 
iš ryto pas drg. M. Valinčienę, Stu
dijoj. Visi valdybos nariai būtinai 
dalyvrtukit laiku, nes šis susirinki
mas yra gana svarbus. Turėsime vis
ką 
to, 
ris

susitvarkyt del rengiamo koncer- 
naudai dienraščiui “Laisvei”, ku- 
įvyks kovo 31 d.

Koncerto Programa Bus Įvairi ir Graži
Pirmą Syk Turėsime Ispanų Menininkus

Los Gtranadinos, ispanų orkestrą; ispa
nų Populiario Fronto Choras x ir 
solistai.

Rusų Balalaikų Orkestrą
Dainuos Shenandoah Mainierių Kvarte

tas,—duės duetų ir solų
S--------------- — .................. ..... ;-------

Nelė Statkevičiūtė, iš Philadelphijos 
A. Višniauskas, iš Bayonne, N. J.
S. Kuzmickas, iš Shenaridoah, Pa. ir
M. Ukneliūtė, solistai.
Taipgi dhinhos Phila. Lyros Choras

S

R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius Sakys Prakalbu.

Rast.
(65-66)

NEWARK, N. J.
Prakalbos ir Koncertas

Rengia ALDLD 5-ta kuopa, penk
tadienį, 19 d. kovo, Lietuvių Salėje, 
180 New York Avė. Pradžia 7:30 v. 
vak. Kalbės drg. V. Andrulis, “Vil
nies” redaktorius, o vietinis Sietyno 
Choras duos koncertinę programą.

Kalbėtojas kalbės keliais svarbiais 
klausimais: Ispanijos Liaudies Civi
lis Karas su fašizmu; Lietuvos ne
priklausomybė ir jos ateitis. Ką reiš
kia imperialistinis ginklavimašis ir 
vietinės darbininkų kovos. Prašome 
visu dalyvauti. Įžanga veltui.

(65-66)
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 190-tos kuopos naudai yra 
rengiama “Card Party”, kovo 20 d. 
pas drg. Naujokus, po num. 17613 
Harland Ave. Už 25c duos vakarienę 
ir dar prie įžangos bus net 5-kios 
dovanos laimėjimui. Clevelandiečiai 
gerai žino drg. Naujokienę, kuri tan
kiai dirba parengimuose ir visada pa
gamina gerus valgius. Nugirdau kal
bant, kad bus visi “surprised”, kurie 
atsilankys. Vieta randas prie Lake 
Shore Blvd, netoli Euclid Beach.

(65-66) Kom.

WATERBURY, CONN.
Waterburio darbininkų organizaci

jos vadovybėje Komunistų Partijos 
rengia moterų dienos apvaikščiojimą 
nedėlioj, 21 d. kovo., 3;30 vai. po pie
tų, Rusų Svet., 184 Cherry St. Kal
bėtoja bus Motina Bloor. Motina 
Bloor kai" '

SMULKMENOMS

Vardas.

Adresas

ji net
Be jo-
mums

Mes įdėsime VELTU] 
parandavodami išbandyt pasitenkini
mui vienos ar dviejų šeimynų na
muose Brooklyne, naujovišką baltą 
j>OYeelėhinį elektrinį pečių, o jeigu 
begyje 14 mėnesių jūs perkate sau 
elektrinį pečių, mes įskaitysime j 
pirkimo kainą visą sumokėtą randą. 
Ar jūs rand.di’tjate ar perkate, įdė- 
jimas veltui.

RUDIS
(Jūsį^ elektrinis 

tarnas)

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC

12

mėnesiui.

AR

, 407 Porter
„aibes pirmu sykiu draugas 
šolomskas. Prakalbos pra-

DR. L. Z1NS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 Stn N. Y.
Tarp 4th Aye. ir Irving PI.

g

per savo elektrinį pečių ir 
vėl švarus kaip naujas, net 
kampai ir keptuvas!
yra tik viena iš tuzino prie.

savo elektriniais pečiais.

BE EXTRA
DAMOKeJIMO
“WEAR-EVER”

VERDAMŲJŲM N O

KATE NAUJA ELEK
TRINI PEČIU IK ATI-

SE-DUODATE SAVO
N A JI PEČIU-

“Taip lengva užlaikyti 
elektrinį pečių ŠVARIAI

Kad tai būčiau jį turėjus senai
SAKO MRS. A. BAXTER, 1932 EAST 37TH STREET, BROOKLYN

TIK PABRAUKITE drėgnu skudu
ru k u 
jis bus 

pečiaus ______ _______ .
Švara yra tik viena iš tuzino prie

žasčių, kodėl jūs girdite moteris taip 
besigiriant
Pastovūs karščio laipsniai ir virimo 
greitumai, automatiškai kontroliuo
jami, prašalina spėliojimus. Auto
matiški laiko kontroliuotojai daugu
moj elektrinių pečių reiškia didesnį 
patogumą. Susikuopęs karštis vielų 
ringėse mažina išlaidas. Ir naujosios 
elektrai kainos nupuola net iki 2c 
kilowatto valandai, benaudojant jums 
daugiau ir daugiau sriovės.

Pati išbandykite elektrinį virimą. 
Pasisamdyk ite tokį pečių

APPROVER
• ' £ ėfy&uiat-. ',i

^'^DEAtEM^;

INDU. KAI JOS PER

Viena mūsiškių žinovių mielu noru 
parodys jums laik^taupančias štu- 
kas jo vartojime; faktinai, 
pagamins jums pirmą valgį, 
kio mokesčio, suprantama ; 
smagu tatai daryti.

PILNOMS
ZIOROKITE ŠIO ŽENKLO ...................

TELEFONUOKITE TRianglc 5-6000

VELTUI Mes turime naują 38 pus 
lapių Virtuvės Planavimo Knygą. 
Kaip sunaujovinti. Pilna taupančių 
darbą nurodymų 5 puslapiai valgių 
receptų ii’ sąrašų. Reikalaukite ko
pijos sau.

lies) Darbininkų Choras, taipgi ats
kiri choristai padainuos solo ir duos 
kitų pamarginimų. Nepamirškite ne
dalioj, kovo 21 d. pusę po trijų po 
pietų.

Spaudos Kom.
(65-67)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 21 d. Įvyks visų organizaci

jų bankietas ir koncertas. Programoj 
dalyvaus drg. Vaidzulienė, N. Stat- 
kevičiūtė, Jukneliutė. Jos dainuos so
lus ir duetus. Taip pat bus Mergi
nų ir Vyrų Oktetas, kurie dainuos ir 
šoks akompanuojant smagiai muzi
kai, dainuos ir Lyros Choras. Bus ir 
daugiau talentų programoj, bet liepė 
nesakyt.

Programas prasidės 2-rą vai. po 
pietų, vakarienė 6-tą vai. vakare, po 
num. 735 Fairmount Avenue. Pra
šome philadelphiečius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame parengime ir pra
leisti linksmai laiką.

Komisija.
(65-67)

DETROIT^ MICH.
ALDLD 52 kuopa rengia svarbias 

prakalbas, kurios įvyks 20_ d. kovo, 
Draugijų Svetainėje, 
Street, kalbės pirmu 
D. M. “ 
sides 7-tą vai. vak. Prašome kuopos 
narius anksčiau susirinkti, nes prieš 
prakalbas turėsime susirinkimą. Taip 
pat ir pašaliniai dalyvaukite šiose 
prakalbose.

Sekr. J. Gugas.
(64-66)

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
_ Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažafnės bei Lau
kan Sjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerkles, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskitd manęs su pasitikėjjiinu, 
ir jūsų nesVeikumas' bus jutos išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, Šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

Bloor kaip seną darbininkų judėjimo Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
vadove aiškins kokią rolę moterys 1d- Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
šia darbinih’kų judėjime? Dainuos a v
New Yorko miėsto (Manhattan da- (MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

KILOWATT

I Brooklyn Edison Co., Ine.
380 Pearl Street. Brooklyn,

I Atsiųskite man jūsų naują Virtuvės 
Planavimo Knygą su taupančiais dar- 

| bą nurodymais naujoviškai virtuvei.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis it palaidųjų tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius Testuvens, 
parė na, krikštynom ir kitokiem 

reikalaus.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisuiuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. ¥
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainaft.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Bedarbiu Susirinkimas 

ir Demonstracija
TIMES SQUARE

WE ffiSS~ H
•/f! 5A’ * ffa^A iyma<7 CONSECUTIVE -ggį! J** BolnUct- DIVIDENDS

BUSHWICK
LIŪNO ST. arCdUHAM AVE. UROOKLYM

Trečiadienį, 17 kovo, įvyko 
Williamsburgo Darbininkų Su- 
sivienijimo 90-tos kuopos susi
rinkimas. Organizatorius ra
portavo, kad sėdėjimo streikas 
tapo atšauktas miesto majorui 
tarpininkaujant ir prižadėjus 
išpildyt bedarbių reikalavi
mus. Todėl penktadienio rytą, 
19 kovo, įvyks bedarbių de
monstracija prie City Hali, 
reikalauti, kad miesto valdžia 
išpildytų bedarbių reikalavi
mus, o sykiu ir savo pažadus.

— ■ Visi ir visos dalyvaukite šį 
tytą demonstracijoj, nes mūsų 
laimėjimai priklausys nuo di
dumo demonstracijos.

Per sekamas šešias savaites 
bus paleista nuo viešųjų darbų 
50,000 darbininkų. O birželio 
pirmą planuojama uždaryti vi
si viešieji darbai.

Kaimietis.

Woolworth Krautuvėse 
Merginos Badauja

I Iš ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimo

Aido Choro Vakarienė
Šį nedėldienį brooklyniečiai 

turės šaunią pramogą, kokios 
retai pasitaiko. Tai bus Aido 
Choro vakarienė-koncertas-šo-

Aldona Klimaitė 
; dainuos Aido Choro 

vakarienėj.
Vakarienę Aidas duos 

paprastai gerą. Jos gaminimui 
jau s u r i k i u ota geriausios 
Brooklyno gaspadinės. Tą nu
jausdami, brooklyniečiai sku
biai perkasi tikietus. Gauta 
užsakymų ir iš toliau, reiškia, 
bus svečių ir iš apylinkės. 
Šiandien dar galima gauti ti- 
kietų pas choristus ir “Lais- 

raštinėj.
vakarienė dar ne vis- 

Vakarienėj bus puiki 
kurios pildyme da- 

Aildona Klimaitė, L. 
uskaitė, garsieji Aid- 
ir patsai Aidas. Visą 
grieš gera orkestrą šo-

aus

si ai 
carą

Aidiečiai

ne-

kviečia jumis vi- 
save šį sekmadienį, 21 

7:30 vakaro, L. A. Pi- 
Kliube, 280 Union Avė.,

klyne
Aido Choras.

! Kalbės Žynius Literatas
—

Kovo 19-tos vakarą “Soviet 
Today” rengia masinį 

kuriame pirmu kartu
Yorke kalbės Mauritz 

buvęs “The Na- 
redaktorium, United 

korespondentu. Dabar 
redaktorius vieno iš di- 

šalies laikraščių.
per laikus buvo libe- 
pažiūrų. Pastaruoju

jo išėjimas iš Trockio 
Komiteto sukėlė vi- 

uomenėj didelį susidomėjimą. 
Javo kalboj jis pasiryžęs nu- 
viest du klausimu: “Kur Sto
ri Liberalai?” “Delko Aš Re-

Tai 
pui- 
nuo 
pa-

Ar buvote kada New Yor
ke? Kaip patinka New Yor- 
kas?—žmonės klaus po 10 
kartu į dieną. Ačiū! (po v.. .) 
Taip, ir ne.

Ir suprantama, mes didžiuo
jamės savo miestu. Pagaliau 
ir yra kuom didžiuotis, 
atletiškas metropolis, su 
kiais budinkais, liuosais 
visokių padabinimų. Bet
gieža apima, ir kraujas užver
da matant policistą tempiant 
“prasikaltėlį pedliorių” į teis
mą, arba tankiai matysi be
darbį rausiantį po išmatų ur
nas jieškant bent kokio nors 
valgio. O kiti gali liuesai sau 
gyvent, tai policija nei vardo 
nenori žinoti.

Niekur pasaulyje nėra tokio 
užplūdimo geltonosios spau
dos. Ir niekur nėra taip aiš
kių priešginiavimų, kaip augš- 
tai išsivysčiusio kapitalizmo 
centre, čia viskas įvyksta la
bai* sukoncentruotoj formoj, 
tai yra: gyvenimo tempas, 
valgis, biznis, dangorėžiai 
viskas sukimšta ant mažiukės 
Manhattan Salos.

Apie 30 didelių teatrų ir 
daugybė didelių judžių palo- 
cių sukimšta ant šešių ar sep
tynių blokų ant Broadway ap
link Times Square. Temos ar
ba stiliai per juos pereina į 
vieną sezoną, kas Europos te
atrams užima 10 metų. Čion 
rasi Londono komedijas ir 
šiaip sociales kritikas a la Ib
sen. Netoli nuo Broadway vie
name komerciniame teatre lo
šia “Tobacco Road.”

Tas dvasinis New Yorko 
centras su didžiule multiplika- 
cija ir anarchija nėra estetiš
kas dalykas, kabantis kur tai 
augštai debesiuose, bet atspin
dys to kontinento, ant kurio 
suversta neišpasakyta daugybė 
turto, kapitalo ir skurdo. •

Apsidairęs aplink Times 
Square pirmiausia turi užmiršt 
supratimą apie teatrą kaipo 
įstaigą, turinčią tradicijas, kai 
Lessingo teatrą arba Deutsche 
teatrą Berlyne, Komedie Fran- 
caise ir Sarah Bernardt, ne
kalbant jau apie Vahtangow 
arba Tairov teatrus.

čia dramaturgas vieną die
ną dirba ant vieno veikalo, ry
toj ant kito. Vadovaujančių 
rolių artistai mainomi taip 
tankiai, kaip milionierkų pirš
tinaitės, nes Hollywood paju
tęs geresnį aktorių tuojau nu
perka.

Kas atsitiko su Katherine 
Cornell, buvusia Amerikos gar
siausia aktorka su žavėjančia 
išvaizda, magiška gestikuliaci
ja. Jog tik keli metai atgal te
atrų mylėtojai grūdosi jos žiū
rėt, nors ji tik abėcėlę būtų 
deklamavus. O' dabar lošia 
pusiau tuščiam teatrui.

Pernai mačiau Elizabeth 
Bergner lošiant “Escape Me 
Never”. Pirmame akte jaunos 
mergaitės rolėj dar buvo pa
kenčiama, bet 
meiliškoj rolėj 
buvo pakęst ir 
apleido teatrą.

Garsi Tallulah 
veikale “Something Gay” kai
po žvaigždė nebuvo “gay.” 
Buržuaziniai kritikai visą bė
dą suvertė ant prastumo vei
kalo, bet tam niekas netiki. 
Tas šimtaprocentinis “flop” 
apsireiškė tame, kad jau nebe 
tie laikai, kada aktorės sėk
mingumas priklausė riuo milio- 
nieriaus lovos, šiandien publi
ka yra veikiančiu faktorium,' 
reikalauja atsakymo į klau
simus, kurie juos paliečia.

A. Dagis.

Prasidėjo sėdėjimo streikas 
keturiose Wool worth dešimtu- 
kinėse krautuvėse.

West 14th St., New Yorke, 
krautuvės sėdėtojos tuojau pa
siuntė telegramą milionierei 
s a m d y tojai, kunigaikštienei 
Reventlow (Barbarai Hutton), 
kuomet sužinojo, kad ji dabar 
“sunkiai taupina” keliaudama 
aplink pasaulį. Ji dabar ran
dasi puošniam Mennahouse 
viešbutyje, Cairo mieste, Ai- 
gipte.

Viskas ko merginos reika
lauja, tai $20 į savaitę. Tačiau 
milionierės krautuvių bosai, 
vietoj duot merginoms tą mo
kestį, pasisamdė ir prigrūdo 
krautuvę Burns agentūros mu
šeikomis. O policija atsisakė 
praleist merginom guolį, mais
tą ir drabužius. Merginos pa
sakė, kad jos kompanijos 
maisto nevalgys ir paskelbė 
badavima. *

Kame 
pasa- 
sykio

“Laisvės” Bankietas
Balandžio (April) 11 dieną 

įvyksta “Laisvės” konvencija 
ir bankietas. Bus Grand Pa
radise didžiojoj salėj, 318 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Dorothy Bubnįūtė 
klasiška scenos šokikė.

Ji yra duktė A. Bubnio, lie
tuvių rubsiuvių Brooklyno 
skyriaus delegato. Ją maty
sime “Laisvės” bankiete.

Bus puiki muzikalė progra
ma, dainuos Mainierių Kvarte
tas iš Shenandoah, Pa., vietos 
Aido Choro Aidbalsiai ir Al
dona Klimaitė.

Bus nepaprastai gera vaka
rienė. Tai iš anksto įsigykite 
bilietus ir pasinaudokite tąja 
puikia v proga. Vakarienei 
įžanga $1.25. Šokiam ir kon
certui įžanga 45c.

Prašome visų bilietų platin
tojų skubiai darbuotis, nes 
laikas jau neilgas. Susirinki
muose ir dirbtuvėse turime 
platinti bilietus dabar, tuojau, 
nes iš anksto reikia žinoti, ant 
kiek žmonių reikės gaminti 
vakarienę. •

Am. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1-mos 
kuopos susirinkimas įvyko 
ketvirtadienį. Kuopa turi ne
toli 200 narių, o į susirinkimą 
atsilankė labai mažai, 
buvo priežastis, sunku 
kyt. Ar tai visi ant 
paseno ?

Dabartiniai susirinkimai tu
rėtų būt daug didesni, negu 
kad būdavo pirmiau. Nariai ir 
pašaliniai turėtų daugiau su
sidomėti klausimu, kas bus? 
Visos kapitalistinės valstybės 
rengiasi į naują pasaulinį ka
rą. Milionai darbininkų stovi 
ant bedugnės kranto, anksčiau 
ar vėliau bus pasiųsti mirčiai 
į karo dievaičio nasrus. Ispa
nijoj fašistai jau lieja liaudies 
kraują. Todėl mes, kol dar tu
rime progą laisvai lankyti su
sirinkimus, kelkim ateities 
klausimus. Vienybėje yra dar
bininkų galybė, tad lankykime 
visi savo susirinkimus. Jie bū
na antrą ketvirtadienį mėne
sio, “Laisvės” svetainėj.

Delegatas A. Mureika išda
vė raportus iš Prieškarinės- 
Priešfašistinės Lygos konfe
rencijos ir iš Ateivių Gynimo. 
Abudu raportai priimti su pa
gyrimu.

Išrinko 3 delegatus į prisi
rengimo Pirmai Gegužės kon
ferenciją, ir į Didžiojo New 
Yorko Sąryšio konferenciją, 
įvyksiančią 18 d. balandžio.

Nutarta surengti prakalbas 
26 kovo, 8 v. vakaro, L. A. 
Piliečių Kliube,\ 280 Union 
Avė., Brooklyne. Kalbės d. V. 
Andrulis iš Chicagos ir d. A. 
Bimba. Nariai ir visi kiti kvie
čiami dalyvauti prakalbose. 
Daug naujo ir naudingo išgir
site. Draugas Andrulis savo 
maršrute pervažiavo daugelį 
lietuvių kolonijų ir jis turi 
daug patyrimų/ apie tai, kas 
dabar dedasi Amerikoje ir 
plačiame pasaulyje.

Nutarta pasiųsti laišką 14-to 
distrikto kongresmanūi, kad 
jis paremtų prazidento Roose- 
velto sumanymą pamainyti 
seniausius teisėjus jaunesniais.

ALDLD 1 Kp. Koresp.

Dešimtukinių Streikieriai 
Pilni Entuziazmo

F. & W. Grand dešimtuki
nių krautuvių streikieriai šv. 
Patricko dieną ypatingai iškil
mingai ir entuziastiškai ap
vaikščiojo. Tačiau tas įvyko 
ne visai dėlto, kad tarp jų 
randasi ir airių. Iškilmės kilo 
iš džiaugsmo, kad streikas 
plinta, kada jiem pranešta, 
jog streikas uždarė ir 4 Wool
worth krautuves New Yorke ir 
Brooklyne.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.
ALDLD 23-čios kuopos, susirinki

mas jvyks penktadienj, kovo 19 d., 
7:30 v. v., pas drg. Ch. Matthews,. 
433 W. 33rd St. Apt. 8. Visi nariai 
būkite; yra svarbhj reikalų aptarti.

Valdyba.
J (65-66)

PARDAVIMAI
Turime du bizniu ir vieną iš jų 

turime parduoti. Yra Tavern, res
tauracija, ir 14 fornišiuotų kambarių. 
Viskas geram stovyje. Gyvenimą ga
lima daryt gerą. Randasi ant gra
žaus kampo. Vieta išdirbta per dau
gel} metų. Greitai norim parduot, 
už prieinamą kainą. Kas nupirks ne
sigailės. Matykite tuojaus. Yra pil
ni laisniai. Kaip pirks, galės gaut 
laisnes ant savęs. Randasi 498-500, 
Ferry St., Newark, N. J., telephone 
Mitchell 2-9356.

(61-66)

Charles’ JJp To-Date
BARKER SHOP

K. Degutis Savininkas 
. PLAUKŲ O C. n

) KIRPIMAS

SKUTIMAS 2 S
, Prielankus Patarnavimas
| 306 Union Avė.

Brooklyn, N. Y.
j Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

MIRTYS—laidotuves

Edwardas Radzevičius, 32 
metų, 270 Cherry St., New 
York City, mirė 16 d. kovo, 
Bellevue ligoninėj. Pašarvotas 
namie. Laidos 19 d. kovo, Aly
vų kalno kapinėse.

Radzevičius gimęs Phila- 
delphijoj iš Jievos Kučinskiū- 
tės ir Tarno Radzevičių.

Laidotuvėmis rūpinasi 
borius J. LeVanda.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant if 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y. 
Te!.: Glenmore 5-6191

gra-

antroj 
jau 
net

scenoj 
negalima 
keliolika

Bankhead

Mūsą Reporteris Žino 
Kai Ką Naujo

Šaukia Gegužinės 
Konferenciją

Pastaraisiais laikais jūs ma
tėt “Laisvėj”, kad net di
džiausi Tysliavos sekretai pa
siekia “L.” reporterio ausį. 
Norintieji sužinot apie tai 
daugiau, skaitykit ryt dienos 
“Vietos žinias”, kur Reporte
ris ir vėl kai ką papasakos.

zignavau Iš Trockio Gynimo
Komiteto?” Prakalbos bus
Mecca Temple, 133 W. 55th

Lietuvis Vėlino “Del Visų” 
ir Laimėjo

Pirmadienį pravestoj liote- 
rijoj Dubline, Airijoj, 208 
newyorkiečiai ir brooklynie
čiai laimėjo pinigų. Po $500 
laimėjusių sąraše randasi ir 
lietuvių šeimyna, gyvenanti 
290 Suydam St., Ridgewoode. 
Jie savo bilietą užsirekordavo 
“Del Visų”. Bendrumo jaus
mas juos neapgavo, pasitaikė 
laimikis.

Šią savaitę išleista atsišau
kimas į visą darbininkų judė
jimą New Yorke, kviečiantis 
dalyvauti suvienytoj Pirmos 
Gegužės demonstracijoj, o 
pirmoj vietoj — prisirengimo 
konferencijoj. Kvietimą pasi
rašo 14 žymių unijų ir bedar
bių vadų.

Konferencija įvyks šeštadie
nį, 3. balandžio, 1 vai. dieną, 
Webster Hall, 119 E. 11th St., 
New Yorke. Kviečia unijas, 
politines partijas, taipgi viso
kias kitas organizacijas atsiust 
delegatus. Kiekviena organi
zacija turi teisę siųst 2 delega
tu.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

s LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Rep.

Aldermanų Taryba 57-niais 
balsais prieš 2 nutarė paskirt 
$50,000 pravedimui tyrimo pa-' 
Šalpdavystėje. Aldermanas Jo
seph E. Kinsley ^paskirtas vest 
tyrimą.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bediord Avenue ;

Brooklyn, N. Y. <
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-0105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra- Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 dieniais, Penktadieniais, šeštadie- 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams^ "'a,a ,rDi^m‘dN™k’i’” 

šeštadienio naktį 75c.
Speciales kainos savaitei.50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

- rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661
' arba užeikite pasikalbėti į ofisą

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

GARSINKITES “LAISVĖJE"




