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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Detroite automobilių darbi
ninkai rodo geriausią pavyzdį, 
kaip darbininkai ir darbinin
kės turi kovoti už savo klasi- No. 75
nius reikalus ir pirmoj vietoj
už uniją. Automobilių darbi
ninkų vieningumas, jų pasi
šventimas, drąsumas bus pa
vyzdžiu ir kitų šakų darbinin
kams.

Į Norfolko prieplauką buvo 
atplaukęs norvegų laivas 
“Bjerkli”. Jo septyni jūreiviai 
reikalavo geresnių sąlygų, di-
dėsnių algų ir buvo paskelbę 
“sit-down” streiką. Bet kapi
tonas juos išsodino ant kraš
to ir pavarė. Vienok kada lai
vas išplaukė į jūras, pasiekė 
500 mylių atstą, tai pradėjo 
skęsti ir šauktis pagelbos. ži
nios praneša, kad jį nelaimė 

v patiko iš priežasties stokos
žmonių. Kapitono užsispyri- 

* mas ir neišpildymas jūreivių
reikalavimų gali pražudyti 
laivą ir jį patį.

Akrone jau trečia savaitė 
streikuoja gumos Firestone 
Co. darbininkai, Pranešama, 
kad kiekvieną savaitę kompa
nija neša didelius nuostolius, 
bet ji nenori išpildyti darbi
ninkų reikalavimus. Vis tai 
kapitalistų užsispyrimas.

Scripps - Howard laikraš
čiuose Webb Miller rašo apie 
Sovietų Sąjungos atsiekknus ir 
apsigynimo jėgas. Jis atsilie
pia su pagyrimais apie Rau
donąją Armiją, oriai vyną,, ir 
kitus Sovietų ginklus.

Tautų Lyga savo raporte 
parodo, kad pareitais metais 
Jungtinėse Valstijose gamyba 
pakilo ant 16.5%; gi daugiau
siai pakilo, tai Sovietų Sąjun
gos gamyba, būtent ant 30 
nuoš. Sovietų Sąjungos darbi
ninkų algos pakilo ant 27 nuo
šimčių.

New' London, Tex., įvyko 
baisi mokyklos katastrofa, žu
vo 455 vaikai ir keli mokyto
jai. Kaip dabar paaiški, tai 
mokyklos superintendentas su
vedė pigaus gazo rynas mo
kyklai apšildyti. Keli inžinie
riai jį įspėjo, kad gali įvykti 
nelaimė—sprogimas. Bet po
nas William G. Shaw to ne
paisė, nes į mėnesį jis sutau- 
pindavo nuo $250 iki $350. 
Tas graftas pražudė tiek daug 
jaunų gyvasčių ir tiek daug 
ašarų ir širdies skausmo pada
rė šimtams giminių.

Važiuojant per Cumberland 
miestą mačiau, kad ten ant 
gatvių pastatyta stulpeliai, 
kur automobiliaus parkintojas 
turi į mašiną įmesti 5c. Dabar 
jau ir Clevelande nori tą įves
ti ant tūlų gatvių, už 22 pė
das reikės pamokėti 5c. Visur 
daro ponai valdininkai viso
kius prietaisus, kad tik dau
giau aptaksavus visuomenę.

Mažesnės šalys vis dau
giau mato pavojaus iš Vokie
tijos ir Italijos fašistų ruošia
mo karo. Jugoslavija, Austri
ja Vengrija, Čekoslovakija ir 
Rumunija rengiasi pasirašyti 
bendro apsigynimo sutartį. 
Antra grupė rengiasi susida
ryti aplinkui Baltijos jūras, 
tai Danija, Norvegija, Švedi
ja, Finliandija, Estonija, Lat
vija ir Lietuva. Jos taip pat 
nori bendros pagelbo sutartį 
pasirašyti.
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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Trockistų Raugas So
cialistu Suvažiavime 

C' \

SOCIALISTAI VEIKIANTIEJI DARBO UNIJOSE IR 
ŠIAIP MASĖSE REIKALAVO IŠMEST TROCKISTUS

Chicago. — Specialiame 
[Amerikos Socialistų Parti
jos suvažiavime į Pildantįjį 
Komitetą kovo 28 d. išrink
ta devyni nariai Tyler-Zam 
grupės, stojančios už taiky
mąsi su trockistais; trys 
trockistų priešininkai ir 
trys socialistai-pacifistai su 
Norman Thomas priekyje.

Norman Thomas išrink
tas Pildančiojo Komiteto 
pirmininku; Powers Hap- 
good—vice-pirmininku. Pa
starasis yra direktorius In
dustrinių Unijų Organizavi
mo Komiteto Naujajai Ang
lijai. .<

Daniel W. Hoan, Milwau
kee miesto majoras, dešimt 
metų buvęs Pildančiojo Ko
miteto nariu, dabar atsisa
kė kandidatuot į šią įstaigą. 
Jis ir dauguma kitų dele
gatų iš Wisconsino valstijos 
nesutinką, kad partija ofi
cialiai pasisakytų už Indust
rinių Unijų Organizavimo 
Komitetą ai? už Amerikos 
Darbo Federaciją.

Didelis Nariu Skaičiaus 
Nupuolimas

Iš raporto pasirodė, jog 
1936 m. sausyj Socialistų 
Partiia turėjo 16,656 narius, 
o 1937 m. sausvj—jau tik 
6,093. (Tikresnieji socialis
tai mano, jog tai trockistų 
įsivyravimas partijoj taip 
smarkiai ją nupuldė.)
Trockistų Ardančioji Politi
ka Amerikos Darbininkų 

Susivienijime
David Lasser raportavo 

apie trockistų varomą ar
dančią politiką Amerikos 
Darbininku Susivienijime ir 
inešė rezoliucija prieš juos. 
Bet ši rezoliucija tapo at
mesta, o priimta Br. Sexto- 
no rezoliucija delei socialis
tų opozicijos sudarymo toje 
organizacijoje.

Prieš trockistus išstojo 
socialistai daugiausia vei
kiantieji unijose ir šiaip 
darbininkų masėse. Suva
žiavimui atsiuntė pareiški
mą 16 socialistų, veikliu da
lyviu Detroito sėdėjimo 
streikuose, reikalaudami su- 
traukyt ryšius su trockis
tais. To reikalavo ir dele
gatai iš Wisconsino ir dalis 
delegatų iš New Yorko ir 
Massachusetts ir tūlų va
karinių valstijų.

Suvažiavimo vadai užtry
nė rezoliuciją prieš Minne- 
sotos trockistus, kurie parė
mė kandidatūrą įrodyto 
streiklaužio Tomo Latime- 
rio. Ši rezoliucija liko nu- 
manevruota iš suvažiavimo 
į naująjį Pildantįjį Komite
tą.

rialistai budavoja apie 100 ka
ro laivų; sekamais metais jie 
dar daug naujų pradės buda- 
voti. Didelės lenktynės yra 
vedamos karo laivų srityje.

Harry Laidler, iš Norman 
Thomaso grupės, padarė 
įnešimą delei bendro fronto. 
Jis siūlo bendrą frontą pir
moj vietoj su darbo unijo
mis, bet taipgi ir su komu
nistais. Suvažiavimas pa
matiniai priėmė šį sumany
mą, bet perdavė jį komisijai 
“pertvarkyti.”

Audringi Liaudiečių
Mūšiai su Fašistais

Madrid, kovo 29. — Ispa
nijos liaudiečiai įlaužė fa
šistų fronte “kylį” 36 ket
virtainių mylių į šiaurių va
karus nuo Madrido, kaip 
praneša Associated Press. 
Gręsia pavojus fašistų šta
bo stovyklai Avilai. Valdžios 
artilerija sudaužė priešų 
gelžkelių centrą ir grumiasi 
linkui EI Escorialo.

Hendaye, Franc., — kovo 
29. — Ispanų fašistų gene
rolas E. Molą tapo prašalin
tas iš komandos Guadalaja- 
ros fronte, kur respublikie- 
čiai kirto fašistam tokį mil
žinišką smūgį. Molą dabar 
pasiųstas į Biscay jūrų įlan
kos sritį šiaurėj; su juom 
yra 3,000 nazių, italų ir is
panų karių.

Valencia, Ispanija. — Val
džios lakūnai bombomis ir 
kulkasvaidžiais padarė di
delių nuostolių fašistams, 
neatlaidžiai bombarduoda
mi visus jų frontus centrali- 
nėi Ispanijoj.

Fašistų štabas, Cordoba 
fronte, kovo 29. — Maurai 
raiteliai ir fašistai pėstinin
kai pradėjo smarkiai ata- 
kuot liaudiečių linijas, norė
dami prasimušti į Ciudad 
Real kasyklų sritį. Fašistų 
komandieriai sako, kad jie 
šturmuoja respublikos gy
nėjus visame 230 mylių 
fronte nuo 30 mylių į pietus 
nuo Madrido iki Vidurže
mio jūros. Jie skelbiasi, kad 
vienoj vietoj sumušę ir nu
viję respublikiečius, ties Or- 
geva.

»
Tikslas Mussolinio Sutarties 

Su Jugoslavija
Valencia, Ispanija. — Yra 

suprantama, kad Mussolinis 
dabar padarė “draugišku
mo” sutartį su Jugoslavija, 
idant apsaugot tą Italijos 
pasienį atsitikime, jeigu 
Mussoliniui tektų susikibti 
su kitomis šalimis del jo ka
riško kišimosi į Ispaniją.

Jungtinių Valstijų atstovų 
butas ir senatas jau nutarė, 
kad 1938 metais karo laivynui
turi būti išleista $522,847,808.
Bus budavojama daug karo 
laivų. Dabajr šios šalies impe-

LIETUVOS RAD10-0PER1NE PROGRAMA BUS 
GIRDIMA AMERIKOJ BALANDŽIO 12 DIENĄ
New York. — Balandžio 

(apriliaus) 12 d., nuo 4 iki 
5 valandos vakare, bus gir
dima Amerikoj plati dainų
ir muzikos programa iš 
Kauno. Jinai bus skleidžia
ma per NBC radio “Red 
Network.”

Orkestrą, vadovybėj Ba
lio Dvariono, Lietuvos Mu
zikos Konservatorijos pro
fesoriaus, muzikaliai pers
tatys “Jūrą,” Mikalojaus 
Čiurlionies tonišką poemą.

Lietuvos operos moterų 
choras dainuos “žvaigždės 
Yra Kaip Dangus,” iš Jur
gio Karnavičiaus operos, ir 
“Gražiną.” Mišrus, vyrų ir

moterų, operinis choras dai
nuos “Saldus Medus” ir 
“Trys Talismanai,” solo va
dovaujant Antanui Sodei
kai žymiausiam Kauno ope
ros baritonui. Kipras Pet
rauskas dainuos “Gegutės 
Dainą”’ (Šimkaus) ir “Žyd
rios Akys,” kam pritars or
kestrą vadovybėje paties 
kompozitoriaus J. Tallat- 
Kelpšos.

Programa prasidės lietu
višku šokiu, vadovaujant 
Juozui Gruodžiui. Muzikos 
Konservatorijos direktoriui. 
Antras punktas bus jo pa
ties kompozicija “Harmoni
ca.”

J. L. LEWIS APLEIDO 
DERYBAS SU CHRYS
LER AUTO. BOSAIS

SENATAS PAREMSIU 
ROOSEVELTO PLANA 
PANAUJINI TEISMĄ

D. Federacija Smerkia 
Sėdėjimo Streikus

DIDELĖS FARMOS PEL- APŠAUKIA TUOS STREL
NAS 8 CENTAI KUS “NETEISĖTAIS”

Lansing, Mich., kovo 29. 
—Po penkių dienų bergž
džių derybų su Chrysler au
to. korporacijos galva, John 
L. Lewis išvažiavo į New 
Yorką greitais reikalais 
naujos sutarties tarp mai- 
nierių ir kietųjų angliakasy- 
klų savininkų. Senoji sutar
tis baigiasi su šio mėnesio 
paskutine diena.

Michigano gubernatorius 
Fr. Murphy išreiškia viltį, 
kad greitu laiku susitaikys 
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų Unija su Chryslerio 
korporacija del streiko bai
gimo.

Bet Chrysleris vis dar ne
nori net girdėt apie pripaži
nimą šios unijos, kaip vie
nintelės darbininkų atsto
vės.

Italai Bebėgdami Šau
dėsi Vieni Kitus

Valencia, kovo 29. — 
Liaudiečių suimtas, vyres
nysis italų fašistų karinin
kas Antonio Luciano sako, 
kad sumušti italai į žiemių 
rytus nuo Madrido bėgo 
taip smarkiai ir tokiame su
mišime, jog patys nušovė 
šimtus savo armijos narių. 
Luciano liudija, jog tame 
fronte prieš liaudiečius ka
riavo 40,000 italų.

Nelaisvėn suimti italai 
pripažįsta, kad jie buvo re- 
guliarės Mussolinio armijos 
nariai, varu atgabenti Ispa
nijon karui prieš respubli
kos valdžią.

Washington, kovo 29. — 
Progresyvis senatorius La- 
Follette, iš Wisconsino, tvir
tina be jokio dvejojimo, kad 
Jungtinių Valstijų kongre
sas priims prezidento Roo
sevelto reikalavimą priskirt 
po vieną naują, pažangesnį 
teisėją prie kiekvieno iš še
šių Vyriausio Teismo senių, 
sulaukusių 70 metų amžiaus 
ar daugiau.

Senatorių teisių komisijos 
pirmininkas sen. Ashhurt 
gavo 51-no senatoriaus už
tikrinimą, kad jie rems Ro
osevelto planą. O reikia tik 
49 senato narių, idant su
daryt daugumą.

Kasyklos Eksplozijose 
Užmušta 9 Mainieriai
f

Dubois, Pa.—Per užside
gusių dujų eksploziją Kra
mer angliakasykloj žuvo du 
mainieriai. % Antra ištikusi 
eksplozija už 45 minučių už
mušė septynis mainierius, 
kurie buvo nusileidę į kasy
klą gelbėti aukas pirmosios 
eksplozijos.

Ši kasykla buvo per metų 
eilę garsinama kaip “viena 
iš saugiausių pasaulyje.”

VERŠIUKAS SU 2 GALL 
VOM IR 5 UODEGOM
Rock City, N. Y.—Far- 

merio C. Pulver’io karvė at
vedė negyvą veršiuką su 
dviem gerai išsivysčiusiom 
galvom, penkiom uodegom 
ir šešiom kojom.

I EXTRA!
Washington, kovo 29. — 

Jungtinių Valstijų Vyriau
sias Teismas užgyrė Fra- 
zier-Lemke morgičių įsta
tymą farmom, kas laikoma 
Roosevelto naujosios daly
bos laimėjimu.

Šiuos žodžius berašant, 
Vyriausias Teismas dar ne
buvo paskelbęs savo tarimo, 
kas liečia Wagnerio Darbo 
Santikių Įstatymą .

Fanatikai Sumušė Nugrimi- 
ruotą Žmogų Kaip “Judošiu”

Italijoj, Anticoli Corrado 
religiniai kaimiečiai “didžio
joj pėtnyčioj” surengė Kri
staus laidojimo procesiją 
gatvėj. Judošium paskyrė 
nepatinkamiausią jiem kai
myną, ir laike procesijos 
taip “dvasiškai” įnirto prieš 
tą judošiškai nutaisytą 
žmogų, jog ėmė jį keikti ir 
mušti, kad tas vos paspruko 
iš “Kristaus laidotuvių” ir 
pasislėpė savo draugo na
muose.

R o c k f o rt, Missouri. — 
John C. Stapel, redaktorius 
“Atchison County Mail,” sa
ko, kad jo 300 akrų farma 
tik 1936 metais davė pelno... 
8 centus. Pirmiau per kelis 
metus jo farmos išlaidos 
viršydavo įplaukas.

Stalinas Kovoja Prieš 
Pataikūnus, Pagyrus
M a s k va. — Žymiausiam 

Sovietų komunistų vadui J. 
Stalinui nepatinka, kad lai
kraščiai ir kalbėtojai jį nuo
lat pataikūniškai garbino,— 
rašo N.Y. Times korespon
dentas Harold Denny. 
Stalino vadovybėj, Sovietų 
Komunistų Partija pradėjo 
kovą už “gėlių apleidimą” 
kalbose ir redakciniuose 
straipsniuose. Todėl “Prav
da” ir kiti Sovietų laikraš
čiai jau rašo tik “draugas 
Stalinas” vietoj pirmesnių 
ilgų komplimentų.

Stalinas savo kalboj Par
tijos Centro Komitete kovo 
3 d. persergėjo, kad Sovietų 
ir Partijos veikėjai perdaug 
nesigirtų savo šalies darbais 
ir pasiekimais; sakų, jog to
ki pagyrai kenkia bolševi
kiškam budrumui ir veda į 
žalingą perdidelį pasitikėji
mą.

Komunistų Partijos orga
nas “Pravda” kritikuoja 
“spalvuotus sakinius, sal
džius raportus ir perdidelį 
delnų plojimą” vadams vie
toj neatlaidaus kasdieninio 
darbo; sako, tai kenksmin
gas vergiškumas.

Stalinas kovo 3 d. sakė: 
“Neturime atsiskirti nuo 
mašių. Mes turime sumegs*- 
ti glaudžiausius ryšius su 
jomis. Jeigu mes neatsiskir- 
sime nuo žemės-motinos — 
nuo žmonių, nuo masių— 
mes visada būsime neperga
limi.”

Jis pabrėžė, jog Sovietai 
yra iš visų pusių apsupti ka
pitalistinių šalių; jog prieš 
Sovietus nuolat darbuojasi 
imperialistinių kraštų šni
pai, o su jais dar tebeveikia 
ardytojai, trockistai-teroris
tai namie ir užsieniuose. Be 
kitko, Stalinas nurodė būti
ną reikalą bolševikams gi
liai pažinti bolševizmą ir ge
rai politiniai išsilavinti. Jis 
sakė:

“Visas pasisekimas ištisai 
priklauso nuo politinio pa
grindo, be kurio, ekonomi
nė pažanga gali pasirodyt 
pabudavota ant smėlio.”

Taigi didieji Sovietų nu- 
veikimai ekonominėj srityj 
neturi mažinti bolševikiško 
budrumo, principingumo ir 
neatlaidaus darbo.

Paryžius. — Ispanijos fa
šistai uždraudė judžius Ch. 
Chaplino, B. Keatono ir P. 
Muni, kaipo “haudiŽįkus?’

Roma. — Velykų dienoj 
popiežius laimino 250,000 su
sirinkusių katalikų.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos dešinysis 
prezidentas Wm. Green ko
vo 28 d. viešai pasmerkė sė
dėjimo streikus. Jis nušne
kėjo, būk tie streikai “gre- 
sią pavojum darbininkų lai
svei,” nes prieš juos būsią 
išleista slopinantieji įstaty
mai. Tokius streikus Green 
apšaukė “neteisėtu svetimos 
nuosavybės užgrobimu” ir 
gąsdino, kad “publika ilgai 
nepakęsianti tokių nelegalių 
priemonių.”

Su šitokia proklamacija 
Wm. Green atsišaukė į Dar
bo Federacijos narius, per
sergėdamas juos, kad ne- ' 
remtų Industriniu Unijų 
Organizavimo Komiteto, 
kuris vadovavo bei vado
vauja skaitlingiem sėdėjimo . 
streikam.

Bet daugelyje vietų ir pa
tys Darbo Federacijos na
riai streikavo sėdėjimu ir 
apskritai turėjo gerų pasek
mių.

Tėvas, Mirtinai Pašovęs Du
Vaiku, Pats Nusižudė j

■ I- ..II

Vineland, N. J., kovo 29.— 
Gydytojai abejoja, ar išliks 
gyvi du vaikais M. Gille- 
rin’o, kuris juos velykų die
noj įsimetė į automobilį, pa
važiavo už miesto, peršovė, 4 
abudu kūdikiu ir pats nusi
šovė. Vienas vaikas 5, kitas 
7 metų. Tą beprotišką žygį 
jis padarė, keršydamas ap
leidusiai jį pačiai.

5 metų vaikutis Raymond, t 
pusiau klejodamas, ligoninė
je maldauja: “Tėte, atitrauk s 
šalin tą šautuvą nuo manęs. 
Aš būsiu geras, aš neverk
siu.”

Mirtinai Peršautas Redakto
rius Padiktavo Žinią ,■ M

■ -Y*
Alturas, Calif.—Valdinin

kėlis Harry French, sūnus 
“Plain Dealer” savaitraščio 
leidėjo, penkiomis kulkomis 
mirtinai peršovė Cl. L. Mc- 
Crackeną, redaktorių leidė
ją “Modoc” mimeografuoto i 
dienraštėlio, jo paties bute. 
Pirm mirdamas McCracken 
pats padiktavo apie tai savo 
moteriai žinią Associated , 
Press’ai. kurios korespon- - 
dentas jis buvo. 

------— i -
Ispanijos Kaimiečiai Užpul

dinėja Fašistus
London.—Kaimiečiai pie

tinėj Ispanijoj naktimis 
nuolat užpuldinėja atskirus 
fašistų kariuomenės būre
lius, kaip praneša Havas ži
nių agentūra. J

Newark, N. J. — Du plė- Į 
šikai gatvėj užmušė bedarbį j 
J. Litwiną, pas kurį nerado 
nė vieno cento. _ *
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Lietuviai Ispanijos Lojalistų Eilėse
New York “Times” korespondentas W. 

, P. Carney praneša (žiūr. to laikraščio 
laidą už kovo 28 d.), kad Guadalajara 
fronte pakliuvo į fašistų nelaisvę būrys 
lojalistų kovotojų, savanorių iš kitų kra- 

| štų. Vienas jų buvo tūlas francūzas, 
Jean Berger. Su juo Carney turėjęs pa
sikalbėjimą ir Berger jam pasakęs, kad 
savanorių brigadoj, kovojančioj lojalistų 
eilėse, esą apie 3,000 italų komunistų.

> Kiti, sakė Berger, yra francūzai, vokie
čiai, austrai, lenkai, cechai ir lietuviai.

Tai bene pirmas anglų spaudoj pareiš
kimas apie lietuvių buvimą anti-fašisti- 
nėse eilėse. Amerikiečių esą apie 500 sa
vanorių.

Pažymėtinas nebuvimas savanorių iš 
skandinaviškų kraštų, kuriuos valdo so
cialistinės valdžios.

Pasirodo, kad daugiausiai savanoriii 
anti-fašistų yra iš tų kraštų (apart 
Francijos), kuriuos valdo fašistai. Kaip 
tą išaiškinti ? Aišku, tik tuo, kad fašistų 
valdomuos kraštuos žmonės gerai paty
rė, ką reiškia fašizmas, eina pagelbon sa
vo broliams Ispanijoj, kad jiems padėjus 
apsisaugoti nuo tos žmonijos nelaimės.

f Kam Tikėti?
Iš Paryžiaus ir Londono neoficialės ži- 

Jiios skelbia, kad Italijos fašistų valdžia 
< nutarusi daugiau kariuomenės Ispanijon

* nebesiųsti ir, už tūlo laiko, pasiūlyti ki- 
i » toms šalims ištraukti iš Ispanijos visus

-savanorius.
I Žinios, kaip sakėme, neoficialės', bet 

T. tūli mano, jos gali būti teisingos. Ko-
* dėl? Vyriausiai todėl, kad Mussolinis, 
« sako jie, jau smarkiai nudegė Ispanijoj

nagus. Tiek daug jis ten pasiuntė gink-
• lų, orlaivių, amunicijos; tiek daug jis ten 

pasiuntė kariuomenės. Bet gi, pasirodo,
; tas viskas pastaruoju laiku atsisuko prieš 

i |patį Mussolinį.
Italuose prasidėjęs bruzdėjimas; jie 

atsisako kariauti; jie pasiduoda lojalistų 
.kovotojų nelaisvėn. Jie, mat, ten pasiųs- 
ti. prieš jų norą; doresni italai kareiviai 

x nemato jokio reikalo kovoti už fašistus, 
y kurie Ispanijoj nori padaryti tą patį, kas

• jau yra Italijoj. Mussolinio orlaiviai, 
į Mussolinio ginklai neprilygsta, lojalistų 
į ginklams, gautiems iš jų gerų talkinin- 
Fkų. To pasekmė buvo tokia: pereitą sa- 
' vaitę Ispanijos fašistai panešė tokius

nuostolius, tokius smūgius, tokius pralai- 
. mėjimus, kokių jie neturėjo nuo pradžios 

sukilimo.
iKam gi dėl to didžiausias moralis smū- 

?gis? Žinoma, Italijos fašistams, pačiam 
dučei. Visas pasaulis juokiasi ne iš ge
nerolo Franco, bet iš Mussolinio, iš jo 

; menkų spėkų. Italijos fašistų unaras su 
T tuo taip susileido pasaulio žmonių opini- 
Ljęj, kad šiandien Romos valdytojai netu
šti kur akių padėti.

Jiems dabar pasilieka vienas iš dviejų: 
sįpsti daugiau kariuomenės Ispanijon, 
arba visiškai pasitraukti nuo tų avantiū-

Jei jie imsis pirmojo, tai gali kilti 
-pasaulinis karas, o tas Mussoliniui neišei- 
rttt sveika ton. Be to, gali kilti pačioj Ita- 
Bjoj žmonių sukilimas, kadangi jau ne 
kartą buvo minėta, kad ten ir šiuo tarpu 

.bruzdėjimas tebeverda. O jei, sakysim,' 
;Pįteąulinis karas ir nekiltų, tai kas užtik- 
Grjitų, kad naujai pasiųsti Mussolinio Ra- 
/ttrivių būriai padarys ką nors geriau už 

esančiuosius M
\Net ir Anglijos Lloyd George, tasai fa

lų talkininkas, jau rašo Heąrsto spau-
kad Mussolinis gavo smarkų smūgį 

Unijoj ir jam šiuo tarpu telieka vienas 
[imas: liautis skintus Ispanijos fašis
tu pagelbą.
es, tačiau, labai abejojame, ar Muš
ite susivaldys, ar jis iš tų savo nepa-

sisekimų Ispanijoj pasimokins. Valenci- 
jos pranešimai skelbia, kad ten gauta pa
tikimų žinių, jog Italija pasirengusi pa
siųst Ispanijon 100,000 kareivių ir kad 
ji darysianti viską gelbėdama Franco 
laimėti karą.

Šios pastarosios žinios gali būti teisin
gesnės. Mussolinis ir Hitleris, galimas 
daiktas, liežuviais kalba apie susilaikymą 
nuo siuntimo Ispanijon kareivių, o dar
bais atlieka kaip tik priešingą.

Dėlto visi Ispanijos respublikos rėmė
jai privalo budėti ir visais būdais parem
ti demokratijos šalininkus, kovojančius 
su nuožmiausiais fašistais.

Anti-Semitizmas, Trockis ir 
Fašistai '

Kovo 2-3 dd., New Yorko žydų buržua
zinis laikraštis “Day” (Diena) išspaus
dino Trockio straipsnį, kaltinantį Sovie
tų vyriausybę anti-semitizme. Teroris
tų ir fašistų talkininkų vadas teigia, kad 
Sovietų Sąjungos vyriausybė ir Komu
nistų Partijos vadovybė, persekiojanti 
trockistus ne dėlto, kad jie teroristai ir 
diversantai, bet dėlto, kad jie yra žydų 
tautybės. Girdi, Stalinas vartojus “ca- 
ristines anti-žydiškas metodas,” etc.

Pažiūrėkim, ką gi sako apie tą pačią 
Sovietų Sąjungą fašistai? Jie, kaip jau 
žinoma, nuolat ir nuolat kaltino Sovietus 
vyriausiai dėlto, kad jie yra žydų valdo
mi, kad ten esą žydai dominuoją, etc. 
etc.

Tie patys fašistai, kurie kaltina Sovie
tus žydiškume, dabar spausdina Trockio 
straipsnius apsilaižydami, mesdami kitą 
kaltinimą prieš Sovietus!

Kaip trockistų, taip ir fašistų tikslas 
aiškus. Pirmieji mano, kaltindami So
vietus anti-semitizme, sukels prieš So
vietus žydus darbininkus, atitrauks juos 
nuo komunistinio judėjimo. Antrieji 
mano, kaltindami Sovietus žydiškume, 
pasės daugiau Sovietams neapykantos 
prietaringuose žydams sluogsniuose.

Nereikia nei sakyt, kad kaip vieni, taip 
kiti yra melagiai ir sako netiesą. Sovie
tuose nėra jokios neapykantos jokiai tau
tai, juo labiau žydams, kurie caro lai
kais buvo žiauriai persekiojami. Sovie
tuose kiekviena tauta turi lygias teises, 
lygią laisvę, lygias privilegijas dalyvauti 
socialistinėj kūryboj ir naudotis josios 
vaisiais. Tai jau ne kartą buvo įrodyta. 
Visa eilė žydų veikėjų užima atsakomin- 
gas vietas valdžioje ir Partijos viršūnė
se. Tuo pačiu kartu trockistų eilėse yra 
ne tik žydų, bet daug rusų ir kt. tautų. 
Yra ir lietuvių. Sušaudytieji trockistai 
A. L Smirnovas, Serebriakovas, Piata- 
kovas, Muralovas ir kt. juk buvo ne žy
dai, o tikrieji slavai, rusai.

Taigi Trockis ir vėl negražiai nusimela- 
vo, bandydamas sukelti žydų neapykantą 
prieš Sovietus!

Kas Sudaro “Tautiškiems Veikė
jams” Pavojų?

Vienas “Keleivio” bendradarbis (W. G. 
Lasky) rašo apie tikrąjį tautiškiems S- 
LA veikėjams (fašistams) pavojų. Tuo 
pavojum, jis rašo, yra bolševizmas. Anot 
jo, “Socializmas ir komunizmas įvaro 
jiems tokį kinkų drebėjimą, kad jie tie- : 
siog paeiti negali, o vėliaus šita baimė ' 
pagimdo tokį nesvietišką karštį, kad 'tau
tiškas ligonis ima klajot.”

Ten pat Lasky daro sekamas pasta
bas:

Peržiūrėkit “Tėvynėje” Centro sekreto
riaus seimui raportus. Pamatysit, kad ten 
mirga tų tautiškų kuopų sekretoriai, kurie 
yra daug kovoję prieš bolševikus, šitie ko
votojai įpuolę į tokį karštį, kad net narių 
sumokėtos duoklės jų kįšeniuose sutirpo, ir 
nekuriuos šios šalies teisėjai turėjo, rodos, 
padėt į šaltąją ant kelių metų, kad biskį at
vestų. Arba vėl paimkim Devenį. Koks jis 
buvo karštas tautietis ir kovotojas prieš so
cializmą! O 25,000 SLA. dolerių jo kiše- 
niuje ar nesutirpo? Ir šiandien jis kažin 
kur klaidžioja iš to karščio.

Smarkiai kovojo prieš bolševikus ir “Vie
nybė,” net padėjo tvert “sargybos bokš
tus,” kad tik apsaugojus SLA. nuo bolše
vikų.

Bet ir su ja atsitiko tas pats. Gavo tokio 
patriotiško karščio, kad kaip deginte sude
gino tautiškojo Susivienijimo $30,000, kurie 
netyčia buvo papuolę į jos kišenių. Sutirpo 
pinigai ir SLA gavo nuo “Vienybės” tik 
tautišką špygą. Dabar nutarta dar ir tą 
prakiurusį “Vienybes” kišenių sulopyt, kąs 
kainuos SLA nariams gal $40,000. Bet 

j .^Vienybė” vis tiek all right, ir Devenio

LIETUVOS ŽINIOS
ALYTUS

Geležinkelio Nelaimė
Vasario 22 d. motorinė drezi- 

na, važiavusi iš Kauno į Alytų, 
7 .km. nuo šeštokų, pervažoje 
užvažiavo ant vežimo. Vežimą 
sudaužė, o jame sėdėjusius Pa
šalaitį Adolfą apie 50 m. amž. 
ir Jąnuškaitę Moniką 15 m. iš 
vežimo išmetė ir nubloškė į 
griovį. Jiems čia pat tuoj buvo 
suteikta pirmoji pagelba ir ta 
pačia drezina sužeistieji atvežti 
į Alytaus miesto ligoninę. Pa- 
šalaičiui smarkokai apdaužyta 
galva, o Januškaitei ranka. Dre
zina veik nenukentėjo.

Pirties ir Vonių Reikalu
Alytus yra apskrities miestas 

turįs nemažą skaičių gyventojų 
ir inteligentijos, bet geros pir
ties ir vonių iki šiolei neturi. 
Tiesa, Alytuje yra pirtis, apie 
kurią gyventojai sako: “Jeigu 
ir švarus pirtin nueisi, tai mur
zinas iš ten pareisi.” Jau ke
linti metai apie pirtį kalbama ir 
net spaudoj rašoma, bet tas rei
kalas vis stovi vietoje. Nėra 
kam imtis iniciatyvos šį reikalą 
sutvarkyti. Visgi šį reikalą tu

rėtų sutvarkyti miesto adminis
tracija. Savivaldybė turėtų pa
statyti naują pirtį.

40-50 Kilometrų ūkininkai 
Važiuoja į Miškus 

Uždarbiauti
Šią žiemą dideliu tempu yra 

vykdomi miškų kirtimo darbai.; 
Miško daug iškirsta nuo rudens, 1 
bet kadangi vis nebuvo rogių 
kelio, tai del to iškirsto miško 
gabenimas labai trukdęs. Dabar, 
atsiradus rogių keliui, miškų 
pirkliai sujudo mišką gabenti 
prie plukdomų upių arba prie 
geležinkelių. Už miško medžia
gos iš miško gabenimą žymiai 
pakeltas atlyginimas: gerai 
dirbdamas su pora arklių ūki
ninkas per dieną įvarąs ligi 20 
lt. (sako miško pirkliai). Esant 
tokiems uždarbiams, ūkininkai 
40-50 kilometrų važiuoja į miš
kus uždarbiauti.

Žydų Mokytojų 
Suvažiavimas

Kaune įvyko metinis žydų sio
nistinių pradžios mokyklų vedė
jų ir mokytojų suvažiavimas, 
kuris truko 3 dienas. Suvažia
vime buvo skaityta eilė paskai-

I ŠYPSENOS
! PAMINKLAS

Jul. Boks
Paminklą sau pasistačiau ant žalio Kalno,
Į jį nebeužžels nuomotojų takai.
Gražuolis jis, ilgai man neš pastovų pelną,
Jei nesuges geri laikai.
Ne, juk nežūsiu aš—siela ir mūro namą,
Jei panorėsiu aš, gražiausiai pragyvens.
Turtingas būsiu aš; nuomotoją kaip menką chlamą 
Laikysiu šalty, be vandens. ..
Aplink mane kalbės, mirgės straipsniai spaudoje, 
Atstovai didūs reikalus man gins.
Ir mano žodžiai bus plačiam Kaune madoje
Ir niekas priešintis man nemėgins.
Ilgai mane minės, mylės jie"vardą mano,
Kad kampą suteikiau jiems šalty prisiglaust;
Kad krizio sunkmety išvysčiau biznio meną, 
Tikslu apčystyti, bet nenuskriaust.
Dievo valia, esu ne vargšas, nesiskųsiu,
Turiu tarnybą, ūkį, namą, dar grynais...
Prisiekiau dar seniau, kad kur tik aš nebūsiu— 
Bendrausiu tiktai su durnais.

*) Kaip Puškino eilėraštį “Paminklas” išsiverčia vidu
tiniškas Kauno namų savininkas.

“Kuntaplis”

tų pedagoginiais ir tautinio au
klėjimo reikalais. Taip pat 
daug buvo kalbėta apie profesi
nius ir organizacinius reikalus 
ir išrinkti dr-jos organai. Su
važiavimas nutaręs leisti savo 
laikraštį hebrajų kalba.

ALYTUS
Mirė Seniausias Alytaus 

Apylinkių žmogus
Kovo 2 d. Likiškėlių k., Aly

taus valse, mirė Jonas Ardaus- 
kas. Velionis turėjo 110 m. am
žiaus. Senelis iki pat savo mir
ties buvo sąmoningas, daug pa
pasakodavo apie senovės laikus, 
ką jam teko pergyventi.
Du Broliai Ročkovai Susipe
šė ir Abu Pateko Ligoninėn

Kovo 1 d. broliai Ročkovai ge
rai išsigėrę susikivirčijo ir pra
dėjo tarpusavy peštis. Vėliau 
jie užpuolė pil. Budrevičių, ku
rį norėjo apkulti, bet tuo metu 
atbėgo Budrevičiaus sūnus, ku
ris tėvą nuo Ročkovų apgynė. 
Pagaliau abu Ročkovus po ilgų 
peštynių teko nugabenti apskri
ties ligoninėn.

UKMERGĖ
Sunki Batsiuvių Būklė

II. 21 d. Darbo rūmų patalpo
se įvyko Ukmergės batsiuvių pa
sitarimas. Buvo svarstomi ke
li klausimai: draudimo nelai
mingais atsitikimais, del batsiu
vių sekcijos steigimo. Batsiu
viai nusiskundė mažu uždarbiu. 
Daugumas jų uždirbą tik iki 1,5 
lt. per dieną. Jei .kuomet už
dirba 2,5 lt., tai jau esą labai 
gerai.

Ukmergėj yra apie 400 bat
siuvių. Pagal jų pačių apskai
čiavimą, šiais žiemos mėnesiais 
trečdalis esą bedarbiai.

Pasitarime dalyvavo apie 50 
batsiuvių. Sekcijos valdybon iš
rinkti J. Klikevičius, P. Kucha- 
nauskas.ir J. Dambauskas.

Baigė Voldemaro “Sūnėno” 
Bylos Tardymų

Prieš kurį laiką buvo suimtas 
pil. S-nas, kuris pasivadino 
prof. Voldemaro sūnėnu ir kaž
kokį neaiškų darbą dirbo gy
vendamas Rytprūsiuose. Tardy
mas jau baigtas ir byla perduo
ta prokuratūrai.

Washington. — Vasario 
mėnesį svetimos šalys nu
pirko Amerikoj amunicijos 
už suvirs $3,746,000.

Buriat-Mongolijos autonomines sovietines resp. veterinarijos studentai mokslo laiku.

kompanija all right, tik socialistai ir komu
nistai no good. Prieš juos tai reikia ko
vot!

Tai labai teisingos pastabos. Lasky 
mano, kad dėl tų savo pasekėjų darbelių, 
dėl tų milžiniškų nuostolių, padarytų or
ganizacijai, fašistai tiesiog susirgo ko
munizmo ir socializmo baime. Jie bijosi 
netekti šiltų vietelių, jie nepriima į SLA 
naujų narių, kurie tik kiek tiek jiems at
rodo rausvi.

Lūsky sako, reikalinga tuos “veikė
jus” išgelbėti iš tos nelemtos bemigiškos 
ligos. Jis tam siūlo ir receptų:

..Atšaukt ar prašalint visus tautiškus 
* lyderius, kurie tik yra užsikrėtę, ta prieš-

bolševistine liga, o į jų vietą padėt tokius 
vyrus, kurie nieko nesibaido, kurių akyse 
baubai nesirodo.

(2) Prižiūrėt, kad nei vienas tautietis, o 
ypatingai šimto-procentis, neprisiglaustų ar
ti SLA skambučių. Tuomet, be abejonės,
mūsų tautiški lyderiai pasveiks ir bus nau
dingi mums ir Lietuvai, nes ponas Smeto
na galės paskirti juos į pensininkus.
Šis gydymo būdas, mums rodosi, pasi

tarnautų ne tiek “šimtaprocentiniams 
tautiškiems veikėjams,” kiek pačiai or
ganizacijai, Susivienijimui Lietuvių Am
erikoj.

Gal gi SLA nariai ir pasinaudos ši- 
tilo receptu.

■‘F Vi i. rlz.A' % -V**'/ /' 'T ■ ''JI .

Bridgeport, Conn.
Kovo 18 d. įvyko susirinki

mas Prieškarinio-Priešfašisti- 
nio Komiteto Lietuvių Jaunų 
Vyrų Svetainėje. Susirinkimą 
atidarė pirm. Y. Radziavičius. 
Raštininkas perskaitė protoko
lą, kuris buvo priimtas.

Paskui sekė valdybos rapor
tai. Pirmininkas nieko nepra
nešė. Drg. Mockaitis, kaipo 
raštininkas, pranešė, kad jau 
gautas pakvitavimas už pa
siųstus pinigus, kurie buvo au
koti Ispanijos kovotojams, tai 
yra, $40 ir Lietuvos politiniam 
kaliniam $10.

Rezoliucijų komisija prane
šė, kad pagamino rezoliuciją, 
kuri užgiria prezidento Roose- 
velto sumanymą “sujauninti” 
Augščiausį Teismą. Rezoliuci
ja įteikta Connecticut valsti
jos senatoriui Barrett. Antroji 
rezoliucija reikalauja, kad iš 
Jungtinių Valstijų būtų lei
džiama visokia pašalpa Ispa
nijos kovotojams. Taipgi įteik
ta atitinkamam asmeniui.

Nauji sumanymai: Nutarta 
išnešti rezoliuciją Tom Moo
ney paliuosavimo reikalu. Re
zoliucija bus pasiųsta Califor- 
nijos prokurorui. Rezoliucijoj 
bus protestuojama prieš sulau
žymą valstijos seimelio tarimo 
paliuosuoti T. Mooney. Antras 
tarimas, tai padaryti nacionalį 
gegužės 1-mos apvaikščiojimą. 
Tėmykite tolimesnius praneši
mus. Nutarta pakviesti gerus 
kalbėtojus. Bus ir koncertinė 
programa, kviečiame Bridge^ 
porto jaunuolių chorą padai
nuoti, bus solistų ir tt. Taip 
pat bus gera orkestrą pasišo
kimui.

Prie šio gražaus pirmos ge
gužės apvaikščiojimo bendras 
komitetas kviečia ir kitas lie
tuvių x organizacijas prisidėti.

W. Arison.

Binghamton, N. Y.
Margumynai

LDS 6 kuop. rengtas balius, 
20 d. kovo, pavyko vidutiniai. 
Jei ne lietus ir antra lietuvių 
pramoga (rodymas paveikslų 
iš Lietuvos) tos pačios svetai
nės auditorijoj, bankietas ga
lėjo turėti žymiai daugiau pu
blikos. Bankieto dalyvių nuo
taika buvo graži, ūpas sma
gus. Pasakyta keletas trum
pų kalbų, pasidžiaugta orga
nizacijos bujojimu ir—vėliau 
—pasiklausyta skambių, dviei
lio kvarteto dainų.

Drg. Kireilis bankiete išpar
davė desėtką egzempliorių So
vietų Sąjungoj leidžiamo žur
nalo “Priekalas”.

Karts nuo karto “Laisvėn” 
parašo žinių iš mūs miesto net 
4 korespondentai. Tačiau jie 
toli ne viską aprašo. Pavyz
džiui, apie ALDLD 20 kuopos 
surengtas prakalbas V. And
ruliui, “Vilnies” redaktoriui, 
niekas neparašė.

Prakalbosna sukviesta ma
žai- publikos. Kame priežastis ? 
—klausimas neišrištas. Gal 
diena nepatogi (šeštadienio 
vakaras), gal nepaskelbta ge
rai ?

ALDLD 20 kp. fin. sekr. ra
portavo šio mėn. susirinkime, 
kad nariai gražiai mokasi savo 
duokles į organizaciją. Šiemet
į du mėnesiu jau užsimokėjo 
suvirš 20 narių. Taip ir rei
kia! Duoklių mokėjimą suvė
luoti, .tai reiškia trukdyti or- 
ganj^acijos darbus. Tai būtų 
negražu!

Ruošimasis minėti pasaulio 
darbininkų šventę Pirmą Ge
gužės jau pradėtas. Į šį dar
bą prisidėjo ir LDS jaunuolių 
kuopa, pasiųsdama savo dele
gaciją ruošimo komitetan. 
Ruošimo komitetą, sajeoma, 
sudarys daugelio organizacijų 
atstovai. Minėjimo pramoga 
įvyks Lietuvių Svetainėje. . 
______ St. Ju-nis.
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Kada jie mus niekina, tai

J. B.

Lawrence, Mass
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neger-

judis bus rodo- 
būtinai turėtų

darbininkai, 
tokia gera.

diskusijų
Tyslia-
drąsiai

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

i

Paiso dantis be skausmų ir už 
labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Jeigu kada fašistai-tautinin- 
kai mus giria, tai apsižiūrėki
me, ką blogo mes esam pada
rę.
jau galim susiprasti, kad mes 
daug gero lietuvių tautai pa
darėm.

Balandžio 18 d. 7 vai. va
kare kalbės drg. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius iš Chi- 
cagos. Drg. Andrulis yra la
bai svarbus kalbėtojas. Jis

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO

Clement Vokietaitis |
LIETUVIS ADVOKATAS Į 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y. j

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

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

Į Charles’ Up To-Date
'BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ QEjp 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

306 Union Ave.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

: i:
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Puikios Veikimo 
Pasekmės

Šios kelios pastabos taiko
mos lietuviams komunis
tams, parti jiečiams. z

Žinote, draugai, Amerikoj 
Lietuvių Komunistų Suva
žiavime, kuris įvyko pernai 
Rochesteryje, mes pusėtinai 
daug ir pusėtinai gražiai 
kalbėjome apie mūsų veik
los pagerinimą. Priėjome 
prie išvados, kad tuojaus tu
rime pradėti daugiau, smar
kiau ir rimčiau veikti pačių 
komunistų vardu, tai yra, 
padaryti mūsų komunisti
nes frakcijas gyvomis, veik
liomis organizacijomis. Sa
kėme, kad visur figūruoja 
tiktai šiaip darbininkiškos 
organizacijos ir jų kuopos. 
Komunistai jose gerai dar
buojasi, bet jie pamiršta sa
vo partijos veiklą lietuviuo
se darbininkuose.

Nusitarėme po suvažiavi
mo rengti masinius mitin
gus, ruošti koncertus, ba
lius, šokius, vakarėlius ir tt. 
komunistų frakcijų vardu. 
Veiksime kaipo organizaci
ja, kaip veikia kitos organi
zacijos. Sakėme, kreipsimės 
prie mūsų partijos simnati- 
kų, prie mūsų darbininkiš
kų masinių organizacijų ir 
kviesime talkon. Žinome, 
kad nepartiniai komunistai 
padės partijiniams komuni
stams mūsų garbingą revo
liucinę partiją išpopuliari- 
zuoti lietuvių tarpe. Tas, 
sakėme, ves prie įtraukimo 
į partiją naujų spėkų, nau
jų narių. t

Tai buvo apgalvoti, rimti 
tarimai. Visi suvažiavime 
dalyvavę draugai pasižadėjo 
sugrįžę namo frakcijoms ši 
klausimą rimtai raportuoti 
ir imtis už darbo. Jie sakė: 
Pamatysite, visur, kur tik 
yra partiniu komunistų, už
sižiebs naujas veikimas. J

Bet kaip dalykai stovi 
šiandien? Ar išpildėme sa
vo bolševikiškus prižadus? 
Ar sąžiniškai pravedėme 
suvažiavimo nutarimus, mū
sų pačių išdiskusuotai ir ap
galvotai padarytus? Ar pa
rodėme kokį nors didesnį, 
platesnį komunistų frakcijų 
viešą veikimą? y

Ne visur. Tiktai vienoj 
kitoj vietoj draugai ėmėsi 
už darbo. Kiti sugrįžo na
mo ir užmiršo suvažiavimo 
tarimus.

Suvažiavimas išrinko nau
ją Centro Biurą (Sklokos 

No. 2 desperatai meluoja, 
kuomet jie sako, kad lietu
viai komunistai nerenka ar
ba neturi teisės rinkti Cen
tro Biurą) ir pavedė jam at- 
sakomingą darbą. Cen
tro Biuras funkcionuoja ge
rai: reguliariai laiko susi
rinkimus, prižiūri mūsų pla
taus revoliucinio judėjimo 
reikalus, ragina draugus, 
duoda patarimą draugams, 
stengiasi Komunistų Parti
jos politika ir liniją prave
sti lietuviškoj dirvoje.

Deja, mūsų komunistinės 
frakcijos, mūsų vienetai, ko
munistai kolonijose iki šiol 
neparodė tokio susirūpini
mo. O blogiausia, kad tūli 
draugai įsikalbėjo sau kažin 
kokia keista ir pavojingą fi- 
lozofiją, būk neturėsią pa
sekmių, jeigu ir bandysią 
ruošti masinius mitingus, 
pramogas, parengimus. Gir
di, tiek daug visokių orga
nizacijų veikia, jog mums, 
komunistams, labai sunku 
berasti vietos savo parengi
mams.

Tas tiesa, draugai,’ bet 
mes nesurandame vietos to
dėl, kad nemokama susitar
ti ir susitvarkyti su mūsų 
kitomis, mums simpatingo
mis organizacijomis. Už 
pavyzdį tokio nemokėjimo 
susitarti galime paimti 
Brooklyn© frakciją. Jau ke
lintą kartą turi atidėti va
karienę: koks nors kitas 
parengimas užbėga už akių. 
Kodėl? Todėl, kad komunis
tų frakcijos komitetas snau
džia ir išanksto nepasirūpi
na nei pasikalbėti su kito
mis organizacijomis, nei už
registruoti svetainę ir die
ną savo parengimui. Pa
našia liga veikiausia serga 
ir kitų kolonijų partijiečiai, 
o bėdą suverčia ant kažin 
ko.
^Ar būtų pasekmių, jeigu 
veiktumėme? Ar reikia j ši 
klausimą atsakyti? Štai tik 
vienas pavyzdvs, kuris atsa
kys daug sėkmingiau, negu 
mano išvedžiojimai. Iš Wa
terburi o nuo komunistų 
frakcijos sekretoriaus ga
vau sekamą laišką, kuris 
pats už save kalba:

“Drauge: Kovo 23 d. laikė
me lietuvių komunistų susi
rinkimą ir padarėme tarimą, 
kad pusę pelno nuo lietuvių 
komunistų parengimo, kuris 
įvyko gruodžio 13 d., kada 
Brooklyno Liaudies Teatras 
pas mus suvaidino ‘Partiza
nus,’ skirti Agitacijos Fon
dui.

“Nuo minimo parengimo 
pelno liko $105! Nutarėme 
Agitacijos Fondui duoti $50 
ir ‘Laisvės’ šėrininkų suva
žiavimą pasveikinti su $10, o 
likusius pasiliekame vieti
niam veikimui.

“Neturėdamas antrašo Agi- 
Fondo iždininko bei 
sekretoriaus, pinigus 
jūsų vardu: perduo-

pikniką) lietuvių komunistų I 
vardu. Jau dabar reikia 
prie to ruoštis. Nelaukite, 
kad kitos organizacijos už
imtu visas dienas ir vietas. 
Pasitarkite su kitu darbi
ninkiškų organizacijų vei
kėjais. Didelėj dalyje jūs 
patys esate taip pat pirma
eiliais veikėjais tose kitose 
organizacijose. Sutvarkyki
te parengimus taip, kad 
kiekvienai organizacijai bū
tų progos ir vietos.

' * A. Bimba.

Geros Mintys iš Fašistų 
"Dirvos”

“Dirva,”' gerbdama 
vą, pavadino jį save 
biančiu žmogum.

Ji didvyriškai rašo:
“Žiaurus komunistas Bim

ba. . . metė viešų 
pirštinę tautininkui 
vai. . .
tą. . . pirštinę pakėlė—sutiko 
diskusuoti.

“Ar p. Tysliava pakeldamas 
tą Bimbos mestą raudoną pirš
tinę gerai padarė, lai spren
džia tautiška visuomenė.”

Čia tuoj aus pats tasai ra
šytojas nusprendžia, kad pa
darė negerai, “pasižemino.” 
Rašo:

“Jokis save gerbiąs žmogus 
niekuomet nesutiktų su tokiais

tacijos 
finansų 

/ siunčiu
kite.”

r Matote, Waterburio drau
gai ir aktorius traukė iš 
Brooklyno (kas pusėtinai 
daug kaštavo) ir dar pada
rė $105 gryno pelno! Tik 
nuo vieno parengimo! Jie 
puikiai parėmė Agitacijos 
Fondą, pasveikins “Laisvę” 
su dešimtine ir dar turės pi
nigų plėtimui savo vietinio 
komunistinio darbo. Tai tik 
medžiaginė pusė. O ar rei
kia aiškinti, kad dvasinė 
nauda tokio sėkmingo pa
rengimo buvo labai didelė? 
^Matote, draugai, kaip rei
kia veikti. Matote, kokių 
pasekmių turi draugai ten, 
kur veikia, dirba. Kodėl ne
galėtų padaryti to paties 
kiekvieno miesto lietuviai 
komunistai? Kodėl gi to ne
padarote, draugai?

Drg. Andrulis pasakoja, 
kad panašiai puikiai lietu
viai komunistai veikia Ro
seland, Ill. Jų parengimai 
pasidarę geriausi. Žmonės 
lankosi, žino, kad komunis
tai duos tai, kas geriausia 
mūsų judėjime. Ir. jis tei
gia. Roselando frakcija iš 
kokio tuzino nariu išaugo į 
keletą desėtku! Tik, žino
ma, negerai, kad Roselando 
draugai apie tai nepasigiria, 
nepasigarsina spaudoje. O 
tas irgi reikalinga. Tas duo
tų paakstinima kitų miestų 
komunistams imtis už dar
bo. Reikia, kad komunistų 
veikla pilnai atspindėtų mū
sų spaudoje.

Ateina vasara, draugai. 
Turite nusiteikti, kad šią 
vasarą turėsite nors vieną 

parengimą (i š v a žiavimą,

te
1 '

o
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Puslapio Trečiai

‘^Vienybė”,
“Margutis”,
“Tėvynė”,
“Amerikos Lietuvis”.
(žiūr. “Dirva”, kovo 19 d., 

1937 m.)

daug ką gero pasakys Law
rence žmonėms Lietuvos, Is
panijos ir Amerikos dabarti
niais klausimais. Būkite visi, 
seni ir jauni.

L. K. Biuras.

Iš Mūsų Miesto Apie Viską
American Woolen Kompa

nija pakelia darbininkams 10 
nuoš. algas. Bet tai daro ne iš 
gerumo. Bosai bijo CIO uni-1 
jos. Bijo, kad unija nepaskelb-1 
tų streiko, nes darbininkai dir
btuvėje pradėjo kalbėtis apie 
streiką. Taipgi buvo sušauk
ta keli susirinkimai. Kompa
nija bando užbėgti streikui už 

notų aiškina, 
algas pakel- 

be jokio “tro-

LIETUVIŠKAS

KVIETKIN1NKAS
Spring Forest Greenhouse

48 Mygatt Street 
BINGHAMTON, N. Y. 

Velykos Negali Būti Be
KVIETKŲ

Turime didelį pasirinkimą Lelijų, 
Tuliponų, Hyacintų, Hayderange 

ir Ozelijij
Skintij Rožių, Carnations, Snap 

Dragon ir Sweet Peas 
Užkviečiame Lietuvius ir Lietu
vaites iš Binghamtono, Johnson 
City ir Endicott. Priimame užsa

kymus per telefoną.
Jūsų patarnautojai,
J. VAIČEKAUSKAI.

Telefonas No. 25879.

Telephone: EVergrcen 8-9770

J. GARŠVA
Grahorius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau 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.

akių. Dar ant 
kad kompanija 
sianti gražumu, 
belio.”

Nemanykite, 
kad kampanija
Jeigu ne C.I.O. unija, tai nė 

j to pakėlimo nebūtų davus.

Balandžio 17 d. bus puikūs 
šarlatanais kokių nors reikalų šokiai, kuriuos rengia Lietu- 
turėti.” jvūj Darbininkų Susivienijimo

Reiškia, Tysliava save ne
gerbia. Ir jo negerbia nė “Dir
va”, kad su “šarlatanais” no
ri diskusuoti.

Nefašistai už tai “Dirvai” 
duos kreditą (kad gautų kitą 
medalį). Jiems Bimba dabar 
išrodys geresniu del to, kad 
juodasis fašistas pavadino jį 
“šarlatanu.”

125 kuopa. Prie įžangos ti- 
kietų bus duodama trys geros 
dovanos, šokiams bus gera 
orkestrą, visi galėsit smagiai 
laiką praleisti. Visus prašome 
atsilankyti.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

Palengvinimas į 48 Valan
das Arba Nieko Nekainuos!
Pasiliuosuokite nuo Reumatizmo siel
varto—skausmo—agonijos, nervų įde
gimo, siatikos ir strėnų gėlimo, kaip 
kad tūkstančiai Dabar Pasiliuosuoja 
Greit su saugiu receptu pavadintu 
BARUVACOL. Dažnai skausmai yra 
sulaikomi į keletą valandų; atsiliuo- 
suoja sustingimai, skausmai sąnariuose 
ir atsiilsi muskulai taip, kad kent“L»- 
jas vėl gali gėrėtis gyvenimu. T.kau
kite’ Gaukite BARUVACOL, Lv.h

tiekia džiaugsmingų palengvinimų 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs 
galite būt užtikrinti, jog BARUVA
COL neturi svaigalų—Neturi Opiumo. 
Prisiųskite Šį skelbimą arba ateikite 
asmeniškai pas ATKINS LAB., 44 E. 
63rd St., New York City. Nesiųskite 
pinigų, užmokėkite paštoriui $1.85, 
pridedant persiuntimo kaštus, kada 
jis atneš jums BARUVACOL. Jau
site greitą, puikų,palengvinimą pirmą 
savaitę arba bus jums grąžinti pini
gai. Valandos: šiokiom dienom nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Laisve)

■' ■.* !

Nesenai, kada Brooklyno 
tautininkai galutinai suskilo 
lyg perdžiūvusi gelda į dvi 
puses, tai “Vienybės” Tyslia-' 
va diktatoriškai skelbė mani
festą šiaip:

“Dabar mūsų sriovėje nė
ra jokio pavydo, nėra ambi
cingų vadų, kurie reikalautų,- 
kad kiti juos sektų ir klausy
tų. Nėra veidmainių, nėra 
mūsų savitarpinio gyvenimo 
ardytojų”. . .

Taip ir rodosi, kad jis dar 
tęs toliau :—Nėra draugišku
mo, nėra susiklausymo, nėra 
lietuvystės dvasios — demo- 
kratybės, etc.

Bet jis toliau netęsė. Ir 
“Dirvai” patiko. Jai ypač pa
tiko, kad “dabar tautinės vi
suomenės vadovybė pavesta 
laikraščiams.” Tysliava aiš
kino : dabar “jokie Pilypai 
neišsišoka prieš ‘Dirvą’, prieš 
‘Vienybę’ ar ‘Sandarą’, kaip 
buvo pirmiau”.

Apie Tautininkų Sąjungos1 
ir Sandaros Tarybą (sutvertą 
Clevelande, tą pačią dieną, 
kada tvėrėsi Amer. Liet. Kon
greso pastovi organizacija) 
tas Karpiaus organas rašo:

“Kam Tarybos pasigesti ? 
Tarybą sudaro penki asmenys. 
Ko iš jų reikalauti :zar kad di
riguotų mūsų visą tautinį ju
dėjimą, kuris eina labai sklan
džiai?” Mat, kad trys redak
toriai diriguoja, tai ir “Da
bar” ir visais “Dienos Klausi
mais” viskas gerai ir visi tau
tininkai turi jų klausyti.

i Kovo 14 d. teko matyt Sovietų 
judį “The Youth of Maksim.” 
Tai ištikrųjų yra ko pasižiūrėti. 
Kada žmogus supranti darbi
ninkišką gyvenimą ir žiūri į 
paveikslą, tai negali ašarų iš
laikyti. Kaip pasišventusiai 
jie kovoja už 
resnį būvį!

Kur tik šis 
mas, lietuviai 
jį pamatyti.

Da du svarbūs dalykai iš 
“Dirvos”. Ji rašo: “trumpi mo
teriški andarokai vėl tampa 
mėgiami. Ale senbernis Bla-: 
das Bačkelė sako, jam trumpi 
andarokai visada labiau pati-' 
ko.” Ar josios senbernis ner 
šioja andaroką lyg senovės 
turkas ?

Kitas dalykas-—rimtas—pa
rodo, kurie Amerikos lietuvių 
laikraščiai yra fašistų, būtent 
šie:

“Dirva”,
“Sandara”,

VYRU 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 MėŠlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės. 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, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAM® LIETUVIŠKAI)

Wilkes-Barre Apielinkės Atydai

KONCERTĄ IR SOKIUS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Bus Trečiadienį, 31 Kovo-Marelį
WORKERS CIRCLE HALL 

69 S. Hancock Street 
PRADŽIA 7-TĄ VAL. VAKARO.
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Wilkes-Barre, Pa.
ĮŽANGA 50c

Dainuos Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa., vadovaujamas Dorothy 
Zdaniu tės-Judzentavičienės.

Valuky Grupė Duos Žymią Dali Programos Šiame Parengime
Taipgi dainuos Wyomingo Merginų Oktetas.

-..  ...-........— GERA MUZIKA ŠOKIAM =
Visi Wilkes-Barre ir Scranton apielinkių apšvietą mylinti lietuviai

dalyvauti šiame parengime ir paremti savo dienraštį. Tuom pat kartu______
sau puikaus pasitenkinimo koncertu ir pasimatysite su daugeliu savo pažįsta
mų iš visos apielinkės.

i
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Cleveland, Ohio
Vėl Gera Parama Ispanijos 

Kovotojams

Drauge M. Valentą pridavė 
miesto komitetui $9.10. Auko
jo sekamai: A. Samuolis $5, 
K. Dargužis $1; po 50 centų: 
B. Rakauckas, O. Yngienė, F. 
Gart; po 25 centus, J. Krušas, 
Gilis ir X—; A. Samuolis 20c. 
Kurie aukavo mažiau kaip 20 
ęentų, tų vardų netalpinu.

Reikia labai padekavoti už 
parėmimą Ispanijos liaudies, 

<. kovojančios prieš fašizmą.
Komitetas.

ALDLD 22 Kuopoms 
Nariams

Draugai, jau trys mėnesiai 
prabėgo, o mūsų kuopos na
riai dar neužsimokėjo savo na
rinių duoklių — neužsimokė- 
~jo dar nė pusė, pagal 1936 m. 
skaitlinę. Pasiskubinkime pa- 
simokėti, nes be pinigų Cen
tras negalės išleisti mums nau
dingų knygų.

Dabar 22 kuopos susirinki
mai bus laikomi pirmą ketvir
tadienį kiekvieno mėnesio, 
Darbininkų Svetainėje, 920 E. 
79th St., 8 vai. vakare. Nepa
mirškite, draugai, atsilankyti į 
ateinantį susirinkimą ir atsi
vesti naujų narių įrašyti į kuo
pą. Įstojimo dabar nereikia 
mokėti, nes dabar eina vajus. 
Taigi, labai lengvos sąlygos 
priklausyti prie ALDLD, už
simokant tik $1.50 metinių 
duoklių.

22 Kp. Sekretorius.
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kėtė su teisybe.
Mes reikalaujame, kad jūs 

toj pačioj “Tėvynėj” tą netie
są atšauktumėte ir išaiškintu
mėte, kaip ištikrųjų buvo.

Ch. Strauss.

Oakland, Calif.

Thomas, West. Va.
Baisi Nelaimė.

Kovo 16 d. 23-čioj kasy
kloje laike naktinės pakaitos 
užmušė lietuvį Joną Kukį. Jo- 

' nas kėravojo molderį ir traukė 
tripą karu. Jo molderis atsi
mušė į kito tripo karą taip 
smarkiai, kad net tas karas 
užšoko ant molderio ir pagavo 
Joną. 'aip labai sutrynė, kad 
už valandos nelaimingasis pa
simirė. Buvo dar jaunas vy
ras, tik apie 40 metų amžiaus.

Jonas Kukis buvo rimto bū
do žmogus, buvo vedęs ir pa
liko dideliam nuliūdime savo 
žmoną Marijoną Kukienę ir 
labai susirūpinusią seną moti
ną, taipgi sesutę ir tris bro
lius, Kazimierą, Antaną ir Pe
trą. Velionis tapo palaidotas 
ąu bažnytinėmis ceremonijo- 

( mis ant katalikiškų kapinių.
Ilsėkis, drauge Jonai, lai 

tau būna lengva šios šalies 
šalta žemelė.

Žiauri Saužudystė.

Nuo čia už apie dviejų my
lių, Pierce, W. Va., įvyko žiau
ri tragedija. Vienas senas 
žmogus, virš 70 metų amžiaus, 
austrų tautybės, susirado 
drūto dinamito, ant savęs pri
rišo, užtaisė pistoną, kaip ant 
šūvio ir išsprogdino. Visas jos 
kūnas tapo sudraskytas į ma
žus kąsnelius. Tai girtumo pa

ll sėkmė.
Apsilenkė su Teisybe

Nors nenorėčiau laikraštyje 
užimti vietos, bet reikalas ver- 

ačia atsakyti Jonui Laurinai
čiui. Dalykas štai kame. Sau
sio 80 d., 1937 m., turėjome 
surengę bendrai dviejų kuopų 
(SLA. 232 kp. ir APLA 23 
kp.) šokius naudai Ispanijos 
liaudies kovotojų. Turėjome 
išrinkę iš abiejų kuopų po du 
nariu į komisiją surengimui tų 
šokių. Parengimas davė $34.12
pelno.

Na, o tu, Jonai, “Tėvynė
je” (vas. 26 d.) parašei neva 
korespondenciją, pasiskelbda
mas, kad judu su K. Verpe- 
Čensku vienu surengėte tuos

nepaminėdamas, kad 
rengta abiejų kuopų ben- 
AŠ pats buvau komisijo- 
A.PLA 23 kuopos ir daug 

del to parengimo. Va
jus negražiai apsilen-

Iš Šalies Žiūrint

Kovo 14 dieną, Oaklando 
ir San Francisco lietuviai 
buvo parengę parengimą nau
dai Ispanijos kovotojų už de
mokratiją. Apie patį parengi
mą, kas ką aukavo ir kiek 
pelno liko nuo parengimo, pa
lieku vietos kuopų korespon
dentam parašyti.

Čia turiu mintyje tik tuos 
įvykius paminėti, kaip jie man 
atrodo iš šalies žiūrint. Oaklan
do lietuviai turėtų vengti savo 
parengimus, o daugiau atydos 
kreipti į San Francisco. Kiek 
aš pamenu, tai Oaklando paren
gimai neneša tokios naudos, ko
kią neša San Francisco parengi
mai, ypatingai veikiant bendrai. 
Priežastis palieku apkalbėti 
vietinėm kuopom, delko taip 
yra.

Šiame parengime pasirodė 
naujai atvažiavus lietuvaitė 
draugė Merkiutė, iš Philadel- 
phijos. Atrodo, kad ji nusi
mano apie dainą. Jei ji mano 
čia apsigyventi tarpe mūsų, 
būtų labai malonu, kad ji iš 
vietos jaunuolių sutvertų Dai
nos kvartetą ar sekstetą.

Draugė Karosienė, Textiles 
streiką laimėjo su kaupu. Tuo 
pat tikslu buvo nuvažiavus į 
Portland, Oregon. Po velykų 
mano važiuoti į Los Angeles. 
Los angeliečiai, prisigatavo- 
kite! Būtų labai žingeidu ma
tyti jos aprašymą iš tekstilės 
kovų lauko, ką ji patyrė ir 
prigyveno.

Draugė Mugianienė savo 
unijoj, -kandidatuoja į sekreto
riaus padėdėjos vietą. Ji ir 
nieko neparašo, o aš girdėjau, 
kad “Laisvė” turi jau užkaria
vus šią visą teritoriją. Taigi, 
ar nebūtų verta parašyti, kad 
ir pora eilučių, mes atleisime.

San Francisco, ALDLD 153 
kuopa mėnesiniam susirinki
me vienuolika balsų prieš vie
ną pašalino vieną narį iš kuo
pos. Kaip tik tas narys išėjo 
per kuopos duris laukan, tuoj 
jo vieton keturi nauji nariai 
prisirašė. Dabar 153 kuopa 
turi 20 narių. Atrodo, kad 
operacija padaryta laiku ir 
vietoj. Patartina ir kitom 
kuopom (jei yra reikalas) pa
daryti panašias operacijas. 
“Vienas blogas obuolys visą 
bačką supūdo.” Neabejoju, 
kad ALDLD augs daug spar
čiau ir išaugs į milžinišką ap- 
švietos organizaciją.

Kova Prieš Nelemtus 
Įstatymus

San Francisco darbininkai 
per 20 metų buvo persekio
jami pikieto įstatymų, ypatin
gai streiko metu, policija ne 
vienam galvą suskaldė, pašo
vė, nušovė ir tūkstančius areš
tavo per tą laikotarpį. Dabar 
miesto rinkimuose tą priesdar- 
bininkišką įstatymą didele di- 

• džiuma balsų visiškai panaiki
no.

Kitų miestų darbininkai 
rengiasi tą patį padaryti. Tas 
priparodo, kad įstatymas yra 
įstatymu tik tol, kol darbi-, 
ninkai nepasipriešina. ,

Dabar valstijos seimelyj 
randasi atšaukimo bilius 311 
Kriminalio Sindikalizmo įsta
tymo, kuris bus svarstomas 
balandžio mėnesį. Nėra abejo
nės, kad ir šis įstatymas gaus 
galą. Tuo darbininkai ne tik 
daug ką laimės, bet sykiu su 
kitais pasiliuosuos nuo kapi
talizmo retežių.

Tom Mooney

Valstijos seimelio žemesnia
jam bute (assembly) 45 prieš 
28 nubalsavo visiškai pilną do
vanojimą Tom Mooney. Inicia
toriais rezoliucijos už Tom 
Mooney buvo Richie iš San

Diego ir Maloney iš San Fran
cisco. Bet kada tas bilius-rezo- 
liucija patekę į seimelio sena
tą, senatoriai balsavo 34 prieš, 
o 5 už rezoliuciją, nurody
dami, būk jie neturi galios 
dovanoti. Dabar seimelio at
stovai Richie-Maloney tą re
zoliuciją priduos gubernato
riui Merriam, reikalaudami vi
siško paliuosavimo Tom Moo
ney.

Policijos Niekšystės

San Francisco, Edwin N. 
Atherton, tyrinėtojas policijos 
žulikysčių, atidarė publikai 
akis. Savo raporte jis įrodė, 
kad nuo miesto majoro iki pa
prasto policmano nė vieno nė
ra rankos čystos. Per metus 
šimtus tūkstančių dolerių ėmė 
kyšiais nuo prostitučių ir viso
kio plauko naktinių įstaigų. 
Tarpe kaltinamų randama 
vardai tų, kurie gerai žinomi 
darbininkam ir kurie laike 
streikų darbininkam galvas 
skaldė, areštavo ir jų buvei- 

i nes išdraskė varde taikos ir 
įstatymų palaikymo. Dabar 
pasirodo didžiausi kyšių ėmė- 
jai-niekšai.

San Francisco Portai 
Apginkluojami

šiomis dienomis čia atvežė 
iš rytų dvi didžiausias pasau
lyj kanuoles. Kiekviena ka- 
nuolė sveria po 143 tonus. 
Kulkos, kurias vartos del tų 
kanuolių, svers po 2,400 sva
rų. Tos kulkos iššovimui iš 
kanuoles reikia 850 svarų pa- 

. rako. Jos bus pastatytos prie 
Golden Gate forte Funsten ir 
Tennessee Point.

Pacific.

Kovo 14 d. 2 vai. po pietų, 
Oakland, Calif., ALDLD buvo 
surengę vakarienę. Visas pel
nas skiriamas Ispanijos dar
bininkam. žmonių buvo dailus 
būrelis, labai smagiai praleido 
laiką. Buvo išleistos 2 rank
darbio dovanos—ant lovos 
danktis ir stalo danktis. Lovos 
danktį laimėjo Šilkaitienė, o 
stalo danktį laimėjo Karosie- 

jnė. Tai yra labai puikus dar
bas, atliktas oaklandiškių. Gal 
paliks ir gražaus pelno.

Ten Buvęs.

Klaidų Atitaisymas
Draugas A. Čekanauskas at

kreipė mūsų domę, jog jo ko
respondencijai iš Springfieldo, 
Illinois, tilpusiai “Laisvės” No. 
64, kovo’ 17 d., tapo uždėtas 
antgalvis Springfield, Mass.

Labai atsiprašome draugą 
Č. už tą nelemtą antgalvio pa
keitimą, kuris įvyko paskuti
nėj minutėj, dėstant korespon
dencijas į puslapius. Rūpinsi
mės kuoatydžiau tokių .nuoti- 
kių vengti.

“L.” Red.

Elizabeth, N. J
Aukos Ispanijos kovoto

jams, surinktos d. Andrulio 
prakalbose kovo 20 d.

Aukojo sekamai: J. Simon 
$1.50; po vieną, dol.: P. Poš
kus, Lukaitis, M. Bieliauskie
nė, A. -Saulėnas, P. Kalnietis, 
W. Domošaitis ir J. Dirzes; 
po 50 centų: L. Slančauskas, 
M. Burkauskienė, Mrs. A. 
Warwick, B. J. Burkauskas, 
Mr. Sidaris, Sidarienė, A. Lu- 
kaševičius, D. Krūtis, M. Rod
gers, J. Wizbor, A. Skairus; 
po 25c: M. Lauksminienė, A. 
Stripeika, M. Budris, Budrie
nė, A. Pociūnas, K. Andriunas, 
W. Paulauskas, Mrs. Brazas, 
L. Sledžius, M. Stadalnikienė, 
J. Nevulis, R. J. Kašėta, P. 
Kardokas, G. Kazlauskas, B. 
Rimkus. Viso aukų $17.75

Baigiant rašyti šią žinutę, 
man tapo priduota lakštas 
vardų, kurie tapo surinkti at
skirai per draugą V. K. She- 
ralį. Aukavo šie: V. K. She- 
ralis, F. Koski, P. Vaičionis 
po 50 centų; P. Kalnietis 25 
centus. Smulkiais surinkta 30

centų. Viso $2.05. Tai šiomis 
dienomis per lietuvius tapo 
surinkta $19.80. Visiems au
kautojams tariame širdingai 
ačiū.

“L.” Reporteris.

Nuo Red.
Kadangi apie pačias prakal

bas buvom pirmiau gavę nuo 
kito korespondento, tai iš jūsų, 
korespondencijos tiktai auko
tojų vardus paskelbiame.

Pasveiko Henry Kaminsku- 
tis, sūnus Marios ir Stasio Ka
minskų, labai sunkiai išsirgęs 
2 savaites. Draugai Kaminskai
žada prirašyti Henry prie Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Vaikų Skyriaus. Geriausio 
pasisekimo.

“Laisvės” Korespondentė.

Naziy Protestas Popiežiui

Berlynas.—Vokietijos at
stovas Vatikane, von Ber
gen, pagal Hitlerio įsakymą, 
aštriai užprotestavo popie
žiui prieš jo aplinkraštį-en- 
cikliką, kur popiežius išdės
tė katalikų bažnyčios perse

kiojimus Vokietijoj ir šau
kė katalikus kovot už savo 
pilietines teises. Tas aplink
raštis buvo skaitomas viso
se katalikų bažnyčiose, Vo
kietijoj pereitą sekmadienį.

Gręsia nutraukimas dip
lomatinių ryšių tarp Hitle
rio ir popiežiaus.

Binghamton, N. Y.
Ligoniai Mūsų Mieste

Apsirgo d. M. Kulbienė, 
ALDLD 20 kuopos Moterų 
Skyriaus sekretorė, dideliu 
šalčiu. Išgulėjo kelias dienas 
lovoje. Dabar jau pradėjo 
po biskį vaikštinėti. Draugė 
M. Kulbienė yra. LDS 6 kuo
pos narė, “Laisvės” skaitytoja 
ir gera veikėja Moterų Sky
riaus.

Serga šalčiu d. Kaminskie
nė, įDS 6 kuopos narė ir 
“Laisvės” skaitytoja.

Serga draugai žiburiai. Drg. 
žiburienė yra ALDLD 20 kp. 
Moterų Skyriaus narė. Drg. ži- 
buris yra LDS 6-tos, ALDLD 
20-tos kuopų narys.

Apsirgo šalčiu mūsų ALDLD 
20 kp. Moterų Skyriaus orga
nizatorė Valerija Kaminskie
ne. Guli lovoje.

Girdėjau, kad labai susi
žeidęs jaunuolis Al. Marčiuš- 
ka, LDS Jaunuolių Skyriaus 
narys ir “Laisvės” skaitytojas.

Draugė Rožė Gabužiutė, 
nors vaikštinėja, bet jos gydy
tojas dar nevelija eiti į dirb
tuvę pakol visai pasveiks.

Linkiu draugams-draugėms 
greito pasveikimo.

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey

Valstijoje 7
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

Philadelphijos Lietuvių Žiniai
“Laisvės” Banketas, Koncertas ir Šokiai
Rengia Visos Philadelphijos Li et. Darb. Organizacijos

Sekma J. Balandžio 18, April
NEW AUDITORIUM HALL

713 SNYDER AVE., PHILADELPHIA, PA.
•

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų; Vakarienė 6 vai. 
o Šokiai—7:30 vai. vak.

H----- —----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------®

Koncerto Programa Bus Įvairi ir Graži:
PIRMĄ SYK TURĖSIME ISPANŲ 

MENININKUS

Los Granadinos, ispanų orkestrą; ispanų Popu- 
liaro Fronto Choras ir solistai.

Rusų Balalaikų Orkestrą
Dainuos Shenandoah Mainierių Kvartetas,— 

duos duetų ir solų.
Nelė Statkevičiutė, iš Philadelphijos
A. Višniauskas, iš Bayonne, N. J.
S. Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., ir
M. Ukneliūte, solistai.
Taipgi dainuos Philadelphijos Lyros Choras.

H--------------------------------------------------------------------------------------—•

A. Višniauskas, 
baritonas, iš Bayonne, N. J., 
dalyvaus šioje programoje. -------------------------------------- B

R. Mizara, “Laisvės” Redaktor ius Sakys Prakalbą.

” Šerininkų Konvencija

BANKETAS IR KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį Baland. 11 April

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

Prieš suvažiavimą, 10 balandžio įvyks korespondentų suvažiavimas, kuris 
bus “Laisvės” Svetainėje, o konvencija bus Grand Paradise Salėj.

Koncertinę Programą Duos Sekami Talentai:
Mainieriy Kvartetas iš Shenandoah, Pa.,
vadovaujamas D. Zdaniūtės-Judzentavičienės

Aldona Klimaitė, coloratūra-soprano
Mylima brooklyniečių dainininkė.

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

Dorothy Bubniūtė, Brooklyniete,
Puiki scenos šokikė.

Brooklyno Aido Choro Aidbalsiai
vadovaujant B. Šalinaitei

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.

T
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Antradienis, Kovo 30, 1937

A. Tarasov-Rodinov Verte D. M. šolomskas

PASKUTINIS CARAS

Neseniai

PRANEŠIMAI IS KITUR

Oakland, Calif

nariai kelias dainas. Ji taip pat ga-

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks .penktadienj, balandžio 2- 
rą, 7:30 v. v., 3014 Yemans St. -Visi 
nariai būkit laiku, nes yra daug svar-

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitvtoiu

Pasekmingas Parengimas.

Kovo 14 d. ALDLD 198 kp. 
surengė pasilinksminimo die
ną. parengimas surengtas 
išleidimui ant išlaimėjimo 
“bedspread” ir “luncheon 
set,” ką aukavo drg. St. Jan
kauskienė iš Salem, Oregon, 
del Ispanijos kovotojų.

Kuopos narės ir

smarkiai darbavosi, kad pa
darius šį įvykį pasekmingu. 
Už tai galim pasidžiaugti, kad 
laimėjimo tikietukų išparduo
ta už $30.00, ir nuo parengi
mo pelno liko $35.50, viso 
$65.50. Tai gausi parama.

Apart žaislų ir šokių, turė
jome ir programą. Drg. Rožė 
Merkiate ant trumpo laiko ap
sigyveno su savo gyvenimo 
draugu Oaklande. Mus visus 
palinksmino, padainuodama

Scranton, Pa.
Kovo 17 d. pasimirė Ignotas 

Rėklaitis, sulaukęs 63 metų 
amžiaus. Gyveno po num. 711 
Court St. Gimė Lietuvoje 1874 
met. Mirė, širdies liga, pasir
gęs keturias dienas. Buvo pa
laidotas kovo 20 d. Abington 
Hill kapinėse. Laidotuvėmis 
rūpinosi graborius Klimaitis.

Rep.

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopa rengia prakal

bas, kurios įvyks 31-mą d. kovo, kaip 
7 vai. vak. J. Kasmočienės salėje, 
91 Steamboat Rd. Kalbės drg. V. 
Andrulis iš Chicagos. Jis aiškins šių 
dienų svarbius įvykius. Prašome visų 
skaitlingai susirinkti ir išgirsti gerą 
kalbėtoją. Koin.

(75-76)

,SO. BOSTON, MASS.
Balandžio 21-mą, kaip 7:30 vai. 

vakaro, po num. 376 Broadway, ALP 
Kliube įvyks draugiškas pasikalbėji
mas su drg V. Andruliu. Balandžio 
22 d., 7 v. v., Lietuvių salėje, kam
pas E ir Silver St., yra rengiamos, 
“Vilnies” Redak. V. Andruliui prakal
bos. Prakalbas rengia ALDLD 2-ra 
kuopa. Kviečiame visus dalyvaut.

(74-75) Komisija.

ELIZABETH, N. J.
Parsiduoda bekarnč su namu ir ga

lima išranduoti. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Gera vieta, lietuvių ap
gyventa.' Randasi ant Second St., 
kampas Clark PI. Vokiška bekarnė. 
Savininką galima matyti bile kada. 
Ch. Frai, 262 Second St., Elizabeth, 
N. J. (74-76)

Linkime drg. Slegeriui greitai 
pasveikti.

Balandžio 17 d. ALDLD. 
San Francisco k p. ir TDA Po
žėlos kp., Oakland, rengia 
bendrai balių San Francisco 
Lenkų Svetainėj, 22nd ir 
Shortwell St. Tai bus paskuti
nis balius šį pavasarį. Greitu 
laiku kuopos rengsis prie pik
nikų.

Kps. Korespondentė
Kastute. :

biai ir pavyzdingai mokėjo 
sutvarkyti iš mūsų jaunuolių 
oktetą, kuris per pusvalandį 
jau galėjo dainuoti. Ir štai 
mūsų mylimos jaunos mergai
tės, Eug. Karosiutė, Elzbie
ta Ečiutė, Amilija ir Anne Ra- 
kauskiutės, po vadovyste drg. 
Merkiutės,- gražiai sudainavo; 
net nustebino susirinkusius.

Baigiant Šį mūsų parengi
mą, įvyko nelaimė. Drg. St. 
Slegeris paslydo ant vaksuotų 
grindų ir susilaužė ranką.

Puslapis Penktas

(Tąsa)
—Bet, jūsų didybė, iš anksto apsižiu

rę j imas ir apsisaugojimas niekados ne
būna nereikalingas. Aš pagal kunigaik
štytės leidimą tik nesenai skambinau į...

—Generolui Resinui,—greitai jį per
kirto kunigaikštytė.—Ir generolas pada
rė kas reikia, kad apgynus caro palocių.

—Taip? Ar gi jie net į Carskoje Selo 
eina, ant palociaus puls?—pastatė klau
simus carienė įraudusiu veidu.

—Jie jau artinasi,—tarė kunigaikštytė 
pasiklausius.

—Taip, garsai Tiulerio puolimo,—kar
čiai perkreipus lūpas išstūmė carienė.— 
Tai dar blogiau tiems gyvuliams, tamsū- 
nams! Tai vis kaltas amžinai nedrąsus 
Nikki (caras)! Jeigu jis tuojaus būtų 
paklausęs mano telegramos, tai generolas 
Ivanovas jau čia būtų su savo kariuome
ne. Ir visi stovėtų prieš jį ant kelių. Bet 
dar mes suspėsime sutrėkšti ir į purvą 
sumindžioti tuos gyvulius! Grafe, ves
kite mane prie mano pulko!

—Jūsų imperatoriška didybė, ar ma
note?

—Jūs gi tik sakėte, kad mūsų gerasis 
generolas Resin tik atliko žygius apgy
nimui palociaus. Aš pasitikiu savo pul
kui. O kuo daugiausiai ketvirtam pėsti
ninkų. Ar gi netiesa? Tas pulkas visa
da mane mylėjo ir džiaugsmu pasitik
davo. Ar ne tas pulkas dabar yra sargy
boje? .

—Visai ne. Dabar sargyboj Gvardijos 
pulkas, jūsų imper. didybė.

—Puikūs balandžiai! Bet mano buvi
mas dar daugiau priduos jiems dvasios. 
Ir tai bus malonu generolui Resinui... 
Gaujos kaukia vis garsiau. Ar girdi
te?... Einame!

Kareiviai sugulė išilgai plieno tvoras, 
apvestas aplinkui caro palocių. * Prieš 
vartus, sniege pastatytos kanuolės. Ofi- 
cieriai stovėję krūvoj, pamatę, kaip ca
rienė lipa laiptais žemyn, įsivilkus į bran
gius kailius, išsitiesė, kaip Striūnos. Ca
rienė ėjo išilgai kareivių eilę, kaip kokis 
minykas, laimindama juos.

—Vardan dievo tėvo, sūnaus ir dva
sios šventos... Caro nėra su mumis. 
Bet jūs—sosto apgynėjai... Viešpats 
dievas gelbėtojas ir jūs... Sveikinu jus 
visus kareivius, kad nuo dabar būsite 
pakelti į paoficierius.

—Trach!—garsiai ataidėjo šūvis iš to
li per sausą ir šaltą orą. Kareiviai kie
čiau prisispaudė prie žemės ir atydžiau 
žiūrėjo į tamsą. Bet ant gatvės nieko 
nesimatė, ir priešakyj generolo Resini 
pastatyti sargai gulėjo savo vietose, ne
sitraukė linkui palociaus: reiškia, dar 
pavojaus nėra. Vėl tyla. Nei dainų, nei 
riksmo nesigirdi ir minios nesimato. Vei
kiausiai jie ant vietos stovi ir laiko mi
tingą. Bet kas šovė? Ką tas reškia? 
Persergėjimą?... Signalą?

—Trach!—antras šūvis.
—Ponai oficieriai!—girdisi generolo 

Resini balsas priešakyj.—Visi užimkite 
savo vietas!

Oficieriai, ėję paskui carienę, prilaiky
dami tanka kardus, kad tarpe kojų'ne
sipainiotų, greitai bėgo į savo vietas, 
tauškėdami batais į sušalusį sniegą.

—Ginklus tvarkon!
Išilgai visą frontą sutauškėjo šautuvų 

zamkai... Generolas Resini, pažinęs ca
rienę, iššoko priešakiu ir:

—Jūsų imperatoriška didybė, nuošir
džiausiai prašau eiti į palocių, pasitrauk
ti iš pavojaus vietos.

—Ar jūs matote, generole?—tarė ca
rienė pervedusi akimis susirietusius ka
reivius.

—Aš pasitikiu,—kietai tarė generolas. 
—Jūsų didybės gvardija atliks savo pa
reigas. Bet mano sargai priešakyj iš
statyti davė signalą. Jūs girdėjote šū
vius? Gauja eina artyn prie palociaus. 
Jeigu bus pralietas krauja... Jūsų didy
bės dalyvumas iššauktų pas gvardiečius 
didelį džiaugsmą ir pasiryžimą, bet... 
bet, jeigu prakeikta kulka... mums vi
siems net pamąstyti apie tai baisu. Aš 
dar kartą prašau jūsų didybę pasitraukti 
iš pavojaus.

Generolas pabučiavo carienės ranką. 
Carienė atsisuko į grafą ir užklausė:

—Grafe, kokia jūs mintis? Ar sutin
kate su generolu?

—Mes mūšio lauke,—tarė grafas, at- 
saliūtavęs carienei.—Čia generolo žodis 
man yra įstatymas.

—Jeigu taip, tai einame,—tarė carie-

—Ačiū dievui visagaliam,—lengviau 
atsiduso generolas Resini, sekdamas aki
mis, kaip carienė ėjo atgal į palocių. Gre
ta jo stovintis adjutantas perkreipė lū
pas ir išstūmė:

—Tikra Marija Antoinetta, ir dydžio 
tokia. (Marijai Antoinettai, Francijos 
karalienei, revoliucijos metu nukirto gal
vą.—Vert.).

—Na, na, oficieriau!—suriko genero
las Resini.—Jūsų pareiga didžiausios iš
tikimybės.

—Jūsų “prevoschoditelstvo,” jūs ge
riau už mane žinote, kaip ją neapkenčia 
kareiviai—gvardiečiai. O jeigu minia 
būtų ją pamačius. Jau vien to užtektų, 
kad sudraskytų mus į gabalėlius...

—ššši! Nei žodžio daugiau... Jūs 
jakubinietis! Jus reikia atstatyti nuo 
oficieriaus vietos. Jūs užsitarnaujate 
katorgą!—Kiek ataušo generolas ir pa
ėmė oficierių už rankos. — Vikentijev, 
mūsų sargai negrįžta. Mane tas jau į 
pasiutimą varo, gal...

—Nieko. Trukšmo ir vėl nesigirdi,— 
suraminančiai tarė oficierius.

—Ar jūs manote, kad gauja išsiskirs
tė? Ne. Jie ką nors nelaukto mums ruo
šia. Pamatysi! Štai grafas vėl grįžta, 
ir ko jai dar reikia?

‘Ištikro, grafas nuvedęs carienę, atgal 
skubinosi dideliais žingsniais. Kas tai 
jį pašaukė iš eilės. Jis sustojo.

—Ar tai jūs, Krivič?
—Aš,—ir pasikėlė iš kareivių eilės ofi

cierius, patraukė grafą-oficierių į šalį ir 
persergėjo:—Perkalbėkite generolą Re- 
sinį, kad kaip nors taikiai išrištų klausi
mą. Aš esu eilėje ir man tas neparanku 
jam pasakyti. Bet šaudyti į žmones ne
galima. Carskame Sele visi iki vienam 
prieš carą. Carskoje! Jūs tik persista- 
tykite tai, kas dabar darosi Petrograde. 
Pirmas šūvis į minią iššauks skerdynę. 
Mes negalėsime atsilaikyti. Juk. dauge
lis kareivių atsuks į oficierius šautuvus, 
kaip tik mes duosime jiems įsakymą “ug
nis !”

—Kapitone, ar jūs juokavo j ate. Argi 
jūs nepasitikite ir gvardiečiams?

—Blogi juokai! Ir čia armijoj tas pats, 
kaip ir kitur.—Jis pasiklausė.—Ar girdi, 
ir vėl rėkauja, girdi?

Grafas pažvelgė už tvoros. Jis matė, 
kaip galingas kareivis ką tai karštai aiš
kino savo draugams eilėj.

—Štai matai!—į pat ausį grafui su
kriokė Krivič.—Ar tu manai, kad tas ka
reivis kalba už carą? Klysti! Ir ar ži
nai kas? Tai geriausias kareivis kuo
poj. Tai paoficierius. Aš sakau jums, 
kad jie nešaudys į minią.

—Nešaudys į sukilėlius?
(Bus daugiau)

a

Janet Gaynor sako
Vadovaujanti filmų artistai labiausiai

mėgsta Luckies”

s

“Didesnę melą dalį aš gyvenu pajūry, ir 
beveik nėra tos savaitės galo, kad neužsuktų 
keletas draugų. Suprantama, svečiams aš 
laikau namuose kelių rūšių cigaretų, bet 
Luckies išnyksta pirmiausiai. Aš manau, jog 
tai nieko nepaprasto, kad Luckies yra 
mėgiamiausiais, kadangi dauguma filmose 
mano draugų atrado, jog ilgos pratimų ir 
filmavimo valandos studijoj gerklę labai 
apsunkina. Vadovaujanti filmų artistai la
biausiai mėgsta Luckies, nes jie yra lengvu, 
užjaučiančiu jauslias gerkles, užsirūkymu.”

DAVID O. SELZNICK’O SPALVOTOS 
FILMOS “A STAR IS BORN” ŽVAIGŽDE

buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 

gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 

pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 

jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Gaynor, 

kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 

lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 

priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 

gerkles apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei. PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga

PRIES KNITEJIMUS—PRIES KOSULĮ
Copyright 1937. The A merle.o Tobacco Company

Šnekos apie Italy Karių 
Atšaukimą iš Ispanijos

bių reikalų aptarti, taipgi atsiveskit 
naujų narių prisirašyt į kuopą. A. V.

London. — “Daily Tele
graph” kovo 27 d. pranešė, 
jog Mussolinis “užtikrinąs,” 
kad nesiųsiąs daugiau “liuo- 
snorių” savo kareivių Ispa
nijon prieš respublikos val
džią. Jis esąs pasirengęs 
derėtis net del atšaukimo 
dabartiniu savo kariu iš Is
panijos.

Keletas dienų atgal Itali
jos a m b a s a d orius Dino 
Grandi Londone užreiškė 
tarptautinei “bepusiškumo” 
komisijai, kad Italija neiš
trauks nė vieno savo karei
vio iš Ispanijos, iki bus už
baigtas ten karas. Jis tada 
išplūdo Sovietų ambasado
rių Maiskį, kuris reikalavo 
tuoj siųst komisiją ištirt, 
kiek Italų armijos dalyvau
ja kare prieš Ispanijos vai-

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugija rengia 

margučių vakarienę, kovo 31 d. (po

vclykų), L. M. D. Name, 142 Orr 
St., kaip 7:30 vai. vak. Bus daug 
kiaušinių ir stiklas alaus prie vaka
rienes. Gera orkestrą grieš šokiam^ 
Tikietas už šokius ir vakarienę 50c. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS:

Nėra valandų sekmadieniais.

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 j 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. j
Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis šeštas LAISVE Antradienis, Kovo 30, 1937 v

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Iš Lietuvių Kriaučių 

Susirinkimo
Trečiadienį, 24-tą dieną ko

vo, Lietuvių Piliečių Kliube, 
Lietuvių Kriaučių Amalg. Uni
jos 54-tas Skyrius turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. Kriau
čių atsilankė neperdaugiau- 
giausiai. Priežastis gal būt ta
me, kad prieš šventes daugelis 
dirbo viršlaikius, tad patingė
jo ateiti susirinkimam Prie to, 
kriaučiai, matyt, nujautė, jog 
nebus nieko, taip sakant, eks
tra, tai ir pasiliko savo na
muose. Tačiau savo organiza
cijos susirinkimus reikia lan
kyti ir visiems bendrai svars
tyti siuvėjų bėgamus raika- 
lus.

Paremkime Sportininkus

Ir vėl pirmiausiai buvo kal
bami kriaučių jaunimo, spor
tininkų reikalai. Mat, balan
džio 17-tą dieną, tai yra, su- 
batos vakare—mūs basketball 
lošėjai susikibs su kito sky
riaus lošėjais už čampionystę, 
tad mūs skyriaus lošėjai gavo 
iš Sporto Lygos tris šimtus ti- 
kietų išpardavimui ir už tikie- 
tus gauti pinigai eis jųjų iž- 
dan. Praeitam susirinkime 
Skyrius nutarė duoti $50 sa
viems sportininkams, bet pi
nigai dar nėra jiems išduoti, 
ir jeigu jiems pasisektų išpla
tinti kalbamus tikietus, tad tie 
$50 pasiliktų Skyriaus ižde. 
Tad Skyriaus vardu kreipiuo
si prie visų kriaučių, prašy
damas paremti mūsų sporti
ninkus, nusiperkant tikietą. 
Jo kaina 35 centai. Dar dau
giau. Ne tik reikia nusipirkti 
tikietą, bet reikia nuvažiuoti 
ir matyt juos lošiant, kas pri
duos jiems daugiau energi
jos, drąsos laimėjimui čampio- 
nato. Dabar tikietai yra pla
tinami visose šapose ir šapų 
čermonai yra prašomi prisi
dėti su savo agitacija, kad tie 
tikietai būtų 
mi atliksime 
—paremsime 
sutaupinsime
dešimts dolerių. Nusipirkę ti
kietą matysite, kur bus loši
mo vieta.

Minėjimas Pirmos Gegužės

Skaitytas laiškas nuo Amal- 
gameitų Unijos generalio sek
retoriaus šliosbergio, kuriame 
ragina prie šventimo Pirmos 
Gegužės, kaipo Tarptautinės 
Darbininkų šventės. Nutarta 
Švęsti Gegužinę sykiu su uni
ja, tai yra, dienos laiku. Va
kare gi,—lietuviai kriaučiai 
turės savo masinį susirinkimą, 
kuriame bus prakalbos, dainos 
ir muzika.

Masinio susirinkimo priren- 
gimas pavesta Pild. Tarybai. 
Tarybos išrinktoji komisija, 
padedant Bubniui, jau tuomi 
darbu rūpinasi. Liet. Piliečių 
Kliubo svetainė jau paimta. 
Dainuos Aido Choras, Kava
liauskaitė, Velička, šoks Bub- 
niutė. Yra manoma gauti 
Stankūną, česnavičiutĄ Kalbė
tojai : vienas iš “Laisvės”, ki
tas iš “Naujos Gadynės”, o 

•U trečias nuo jaunuolių, veikiau- 
Michelsonukas. Manome suda
ryti tinkamą paminėjimą Ge
gužinės lietuviams darbinin
kams. Gal būt, kas sakysite, 
kad delei tokios programos 

V Kliubo svetainė permaža,— 
mes tą žinome, bet kad dides
nės nebuvo galima gauti; mat, 
subatos vakaras, tai didesnės 
svetainės išranduota šokiams- 
baliams.

Išrinkta Delegatai

Išrinkta 10 delegatų į Brook- 
lyno ir Apylinkės Lietuvių Vei
kimo Komiteto šaukiamą kon
ferenciją 18-tą dieną baland- 

(džio, sutvarkymui bėgamų

išparduoti. Tuo-
dvigubą naudą

Skyriui penkias

*

T

Šaukimas Bendros Gegužinės Konferencijos 
Šeštadienį, 3 Balandžio, Webster Hall

VISOMS DARBININKŲ ORGANIZACIJOMS
New Yorko darbininkai ruošiasi apvaikščioti Gegužės Pir

mąją kaipo didžią ir tradicinę dieną darbininkų solidarumo ir 
suvienytos darbininkų klasės demonstraciją prieš reakcijos 
spėkas.

Gegužės Pirmoji, didžioji darbo žmonių šventė, gimus Ame
rikos darbininkų kovoj už 8 vai. darbo dieną, 1937 metais bus 
atspindžiu milžiniško pakilimo darbo unijų judėjimo Amerikoj 
už unionizmą ir geresnį gyvenimą milionams neorganizuotų 
darbininkų. Milionai bedarbių negauna algų. Kiti milionai 
veik badauja viešuose darbuose ir ant pašalpos. Gegužės Pir
moji, šių metų, atvaizduos bedarbių ir darbininkų abelnai di
džiules kovas, kurios yra vedamos sulaikymui tolimesnio da
rymo elgetomis milionų šitos šalies bedarbių. Maršuojančios 
darbo kolumnos šį metą iškels augštai vėliavą protesto prieš 
tas Amerikos gyvenimo spėkas, kurios siekia amžinai palai
kyti Augščiausio Teismo mirtiną ranką ant darbininkiškų ir 
progresyviškų įstatymų.

Gegužės Pirmoji šiais metais ateina laikotarpiu, kada be
protiškos kapitalizmo spėkos po visą pasaulį—nazių Vokietija, 
fašistinė Italija ir militaristinė Japonija—vis tebegrąsina įme
timu pasaulio į kitą kruviną karą. Tie fašistų pakvaišėliai 
jau sukurstė skerdynę Ispanijoj, kurios liaudis dabar taip 
didvyriškai kovoja apgynimui savo laisvės ir laisvės darbinin
kų visame pasaulyje. Gegužės Pirmą darbininkai demonstruos 
už taiką ir solidarumą su didvyriška Ispanijos liaudimi.

Dėlto mes, New Yorko miesto darbo žmonės, apvaikščioki
me šių metų Gegužės Pirmąją taip, kaip pritinka Amerikos 
didžioms tradicijoms. Lai visos darbininkų organizacijos, ne
žiūrint dar esamų tūlų skirtumų pažvalgose, susivienija galin
goj demonstracijoj už savo bendrus interesus, demonstracijoj 
prieš sistemą fašizmo, prieš karą, išnaudojimą ir pavergimą. 
Lai Gegužės Pirmoji, 1937 metų, parodo kovingumą ir naują 
dvasią bendros kovos, kuria jau persiima visas Amerikos dar
bininkų judėjimas.

Kad suorganizuot Gegužės Pirmosios demonstraciją ant 
tokio vieningo pamato, mes imame iniciatyvą sušaukimui 
BENDROS GEGUŽINĖS KONFERENCIJOS šį šeštadienį, 3 d. 
balandžio (April), 1 vai. dieną, Webster Hall, 11 th St. tarp 
3rd ir 4th Avės., New Yorke.

Visos darbininkiškos organizacijos, kokio nebūt pobūdžio 
ir politinių pakraipų, darbo unijos, politines partijos, taipgi 
fratemalės organizacijos yra kviečiamos šion konferencijon. 
Atsiųskite delegatus. Kiekviena organizacija gali siųst du 
delegatu.

Malonėkite kuo greičiausia išrinkti delegatus ir pasiųsti jų 
mandatus Laikino Komiteto raštinėn: Room 1002, 125 W. 
45th St., New York City.
PIRMYN, PRIE BENDROS GEGUŽINĖS DEMONSTRACIJOS!

Broliškai, Jūsų, LAIKINAS GEGUŽINĖS KOMITETAS.

vietinių reikalų.
Rinkimai ir Kiti Reikalai

Išrinkta Ratkevičius į Trade 
Boardą (Amato Tarybą), vie
toj buvusio Pilkausko. Jauna
sis Pilkauskas pradėjo vaka
rais laikyti mokyklą, tokiu 
būdu, kaip kriaučiai sako, žir
klės perdaug nepajėgia nu
kirpti, šmočiukas tenka ir ki
toms čiaukštert.

Kabacevičius paliuosuotas 
nuo mokėjimo unijinių duok
lių. Jis ilgą laiką sirgo akių 
liga ir dabar dar gydytoją lan
ko, viena, žmogus daug išsi
kaštavo, o antra, silpnos akys 
uždarbį nusako. Pirmiaus bu
vo kišeninis, o jau dabar to 
darbo dirbt negali—šviesa su
mažėjo.

Skolininkai Atsimoka

Praeitam kriaučių susirinki
me nutarta ir pavesta Tarybai 
pradėt rinkt iš žmonių pini
gus, kurie skolinosi iš Sky
riaus apie 15-ką metų tam at
gal. Dar tik mėnesis laiko pra
bėgo, o jau žmonės po penki- 
nę-dešimtinę sunešė arti šim
to dolerių. Kiti prašosi pa
laukti, o treti, atėję Tarybon, 
bando aiškintis, kad tiek ne
buvo skolinę, bet į tai atsako 
iš šėpos išimti dokumentai, jie 
meluot nemoka.

Bubnio Raportas

Jis pranešė, kad visos lie
tuviškos šapos turi darbo pa
kankamai ir dirba gerai. Po 
velykų niekam nebus leidžia
ma dirbt viršlaikius. Kai kurio
se, netik lietuviškose, bet ir 
svetimtaučių šapose, jau pra
deda dirbti overkautus. Delei 
to kyla protestas, kad, va, 
drabužių ponai taip tyčia da
ro,—pasiūs overkautus pirma 
15-tos

Aukos Pasveikinimui Liet 
Motery Konferencijos

Ketvirtadienio vakarą ALD 
LD Moterų 81-mos kuopos na
rių ir pritarėjų susirinkime su
aukota $6 pasveikinimui Vi- 
durvakarinių Valstijų Lietuvių 
Moterų Taikos ir Socialės Ge
rovės Konferencijos, kuri 
įvyks 11 balandžio. Aukojo 
šios draugės:

O. Balčiūnienė, E. Simana- 
vičienė, K. Petrikienė, O. Dep- 
sienė, F. Kazakevičienė, S. Sa- 
sna po 50c; J. Stankaitienė, 
M. Maželienė, M. Jarušienė, 
M. Lukšienė, E. Miller, M. 
Purvėnienė, M. Bonkevičienė, 
V. šibeikienė, čirikienė, J. La
zauskienė, Adomaitienė po 
25c.; iš kp. iždo 25c.

Kas dar norėtumėte prisi
dėt su aukomis pasveikinimui, 
priduokite kuopos fin. rast. 
Lazauskienei arba bile kuriai 
kuopos narių. ’S.

Baisi Žudystė Gražuolės 
Ir Namiškių

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį nežinomas niekšas 
nužudė 20-ties metų gražuolę 
Veronica Gedeon, kuri dirbda
vo artistams modeliu. Tai 
pat nužudyta jos motina, Mrs. 
Mary Gedeon, ir sykiu su jo- 
is gyvenęs Frank Byrnes, 35 
metų, žudystė įvyko 316 E. 
50th St., tik už pusantro bloko 
nuo tos vietos, kur arti motai 
atgal nužudyta Tittertonienė.

žudystę surado gražuoles 
tėvas ir sesuo su vyru, ateida
mi į svečius velykų dienos po
pietį. Tėvas buvo persisky- 
ręs su žmona, ten negyveno.

Ištyrus nužudytuosius, sako
ma, būk motina nužudyta ir 
išžaginta pirmiausia, paskiau 
Byrnes. Po to žudeika laukęs 
dukters, kuri parėjo 3 vai. 
naktį. Spėjama, kad žudeika 
turėjo būt kas nors iš pažįs
tamų, nes niekas iš kaimynų 
negirdėjo šuns lojimo. Apa
čioj gyvenanti žmonės liudijo 
nieko negirdėję tam apart- 
mente, tačiau tūlas Cosmos 
Cambonias, gyvenąs antram 
augšte, sako girdėjęs šauksmą 
ir triukšmą, bet triukšmas 
greit nustojęs ir jis nekreipęs 
atydos.

Draugas D. M. Šolomskas 
Sugrįžo iš Maršruto

Į Sekmadienį sugrįžo iš pla
taus prakalbų maršruto d. D. 
M. šolomskas, Am. Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos Centro sekretorius. Jis 
važinėjo po visas vidurvakari- 
nes valstijas ir buvo sustojęs 
pakelėse į jas. Išbuvo kelyje 
menesį su keliom dienom.

Iš trumpo pasikalbėjimo 
matyt, kad maršrutas buvo vi
sapusiškai sėkmingas. Laike 
maršruto gauta virš 200 nau
jų narių į ALDLD, taipgi skai
tytojų dienraščiams.“ Tai tik 
organizacinių pasėkų pusė. Gi 
desėtkai pasakytų prakalbų 
paliko daug gerų žinių ir fak
tų klausytojams, kuriuos jie 
panaudos budavojimui mūs ju
dėjimo ir d. šolomskui išvažia
vus.

Surinkta daug aukų Ispani
jos paramai. Rep.

ma ir taupumas—Petras Li
sauskas; 4) Namų savininkų 
uždaviniai—J. P. Mačiulis.

Susirinkimo programa bus 
pradėta lygiai 7:30 vai. ir 
baigsis 10 vai. vakare. Narių 
mokesčiai bus priimami ir pa
liudymai išduoti prieš ir po 
susirinkimui.

Po susirinkimo darbų bus 
susipažinimo ir vaišių valandė
lė. šį'karta vaišes “fundina” 
DeKalb Coal kompanijos savi
ninkas Petras Lisauskas.

Nariai ir norintieji įsirašyti 
organizacijon yra kviečiami 
dalyvauti ir nesivėluoti. Kurie 
dar neatsiskaitėte už baliaus 
tikietus, malonėsite grąžinti 
tikietus arba sumokėti pinigus 
šiame susirinkime.

JPirmininkas.

Mažas paveikslas to, kas 
būtų mieste, jei ant jo pradėtų 
mėtyti padegančias bombas, 
buvo galima matyt prie 1st 
Ave. ir 44th St., New Yorke, 
kur užsidegė trokas prikrau
tas celluloidu.

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteris pagel

bėti dirbt prie namų ant Farmos. 
Darbas yra nuolatinis. Atsišaukite: 
Avanta Farm, Ulster Park, N. Y.

(73-75)

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis dviejų šeimynų 

namas, visas taisytas. Kaina labai 
prieinama, nes reikalas verčia grei
tai parduoti. Savininką namie galite 
rasti subatom ir nedčliom, arba 
kreipkitės laiškais:

L. GRIKŠTAS, 
127-01—87th Rd.,

Richmond Hill, N. Y.
(75-80)

Parsiduoda “Soda Fountain” ge
ram stovyje (akmeninis), 10 pėdų il
gio su 10 skirtingų syrupų kranų, 
sinka, šaldytuvas ir keturi krėslai. 
Viskas parsiduoda už $25.00. Atsi
kreipkite pas G. Stankus, 67 Hudson 
Avenue, Brooklyn, N. Y. Pasinaudo
kite šia proga. (73-75).

Dr. Herman Mendlowitz
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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

mojaus,—pirma pakeli

Svečiavosi Aldona ir

Tęl. Virginia 7-4499

Barry P. Shahs
J. Grabauskai

švenčių proga viešėjosi pas 
savo tėvelius, Jamaikoj, Aldo
na Kazokytė-Grabauskienė iš 
Pottsville, Pa. Jinai čion išbu
vo visą savaitę, o jos draugas 
tik per šventadienį.

Aldona apsilankė, ir “Lais
vėj.” Ir ne tik apsilankė, bet 
dar padirbėjo. Radus Vytautą 
Zablacką išvažiavus su reika
lais į kolonijas, o jo pavaduo
toją sergant, Aldona prirengė 
“L.” Jaunimo Skyrių. Rep.

(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po germenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

Trafiko Šviesos
Trafiko šviesos buvo įtai

sytos ne vien tik kontroliavi
mui ir pagreitinimui važiuotos 
svarbesniuoe skerskeliuose, 
bet taip pat ir apsaugai gyvy
bių ir išvengimui sužeidimų. 
Tūli motoristai yra aržūs, ka
da reikia keletą sekundų luk- 
telt šviesų permainų, nes ne
pagalvoja, kaip sunkiau ir pa
vojingiau būtų be šviesų.

Prisilaikymo važiuotės sig
nalų reikalauja paprasta są
voka ir padorumas.

Trafiko Stotis “I”.

Lietuviu Narni) Savininku 
Mitingas ir Paskaitos

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

’ESJ31

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
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta 
dieniais, Penktadieniais, šeštadie 

niais ir Sekmadieniais—Visą
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c.

Speciales kainos savaitei.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MATEUŠAS SIMONA VIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyn e, 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 Hewce eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

VARPO KEPTUVE

mų, o paskui turėsime gatves 
mieruoti.

J.J. Nalivaika
Skyriaus koresp.

Lietuvių Namų Savininkų 
organizacijos bertaininis svar
bus susirinkimas ir paskaitos 
įvyks penktadienį, balandžio 
2 d., 7:30 vai. vakare, grab. 
Barry P. Shalins-Šalinsko įs
taigoj, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.

Šiame susirinkime bus pas
kaitos sekančiomis temomis:
1) Organizuoto veikimo reikš
mė ir pasėkos — Edwin G. 
Phelps. Woodhaven Non-Par
tisan Association pirmininkas 
ir Public Service direktorius:
2) Mortgage Moratorium ir 
Tenement House įstatymai se
niems namams taisyti—adv. 
Cl. Vokietaitis: 3) Namų šilu-

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą. 

Pftraamdau automobiliuB ve«tuvčm, 
purėm, krikžtynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakatlskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

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

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

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




