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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj! KR

Darbo Žmonių 
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Metams

Feiephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Balandžio (April) 6, 1937

KRISLAI
Jaunieji draugai, 
Norman Thomas. 
Parapijom^ teisės.
Galima padiskusuoti. »

Rašo A. B.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Jaunųjų Komunistų Lyga 
laikys savo konvenciją gegu
žės pradžioje. Tikimasi turė
ti aštuonius šimtus reguliarių 
ir broliškų delegatų. Konven
cija prasidės su Madison Sq. 
Garden masiniu mitingu.

Kaip mūsų lietuviškas jau
nimas pasitiks šią svarbią jau
nų kovotojų konvenciją? Ari 
nebūtų gražu, jeigu mūsų cho
rai ir LDS jaunuolių kuopos 
gražiai suvažiavimą pasvei
kintų ? Taip pat kai kurie cho-Į 
rai galėtų atsiųsti broliškus/ 
delegatus. ./

Scrantono lietuvių parapijos 
klebonu paskirtas Pralotas Mi
liauskas iš Duryea, Pa. O 
Scrantono parapijos vikaras, 
nabašninko Kuro pagelbinin- 
kas, iškeltas į Duryea užkam
pį-

Bet nei vienos, nei kitos pa
rapijos parapijonai neturėjo 
nei balso, nei teisės kunigų 
pasirinkime. Komanda iš vir
šaus. Vyskupas jiems paskiria 
“dvasios vadą.”

Parapija yra labai keista 
organizacija. Parapijonai lai
komi už nieką. Jiem leista 
tik bažnyčią užlaikyti, kunigą 
ir jo gaspadinę šerti ir mels
tis, jokių teisių jie neturi. 
Kaip jie tai pakenčia, kartais 
labai sunku suprasti.

Norman Thomas, Socialistų 
Partijos vadas, išvažiavo So
vietų Sąjungon. Aplankysiąs 
ir kitas Europos šalis.

Kaip jis atsineš linkui dar
bininkų tėvynės sugrįžęs A- 
merikon, tai jo reikalas. Savo 
misijos tikslo jis neskelbia. 
Veikiausia stengsis pasimatyt 
ir pasikalbėti su Sovietų val
džios vadais.

Gerai daro tie draugai, ku
rie kelia ir diskusuoja klau
simą apie “Laisvės” turinį. 
Mūsų suvažiavimas bus gyves-į 
nis, kuomet draugai suveš sa
vo nuomones ir patarimus.

Tų pačių “Krislų” turinio 
ir dvasios reikalais turime la
bai įvairių nuomonių. Vienas 
draugas nesenai rašė, kad 
“Krislai” yra kietas dalykas 
ir skaitomas ir suprantamas 
tiktai labai prasilvipusių drau
gų. Kitas draugas teigė, kad 
“Krislai” yra lengviausia laik
raščio dalis skaityti ir kad juos 
daugiausia žmonių skaito ir 
supranta.

Ką iš tikrųjų “Krislai” turė
tų apimti? Ar jie turėtų, kaip 
tūli draugai mano, tiktai ži
nutes ir informacijas skaityto
jams duoti?

Kiti draugai mano, kad 
“Laisvė” turėtų susigrąžinti 
“Apžvalgas.” Ten, girdi, turė
tų būti išsijotos visos priešu 
gaziėtos ir filozofijos.

Jau pora draugų pasisaką 
už keitimą korespondencijų 
formos. Girdi, reikia viršun 
dėti didelį antgalvį apie ko
respondencijos turinį, o mies
to vardą tiktai prisegti prie: 
korespondencijos. Sako, “svar-į 
bu ne miestas, bet informaci
jos.”

Editorialai irgi sukelia įvai
rių nuomonių. Vieni nori 
“kietesnių,” o kiti reikalauja 
trumpesnių ir lengvesnių.

“Šypsenos” jau ne kartą 
susilaukė kritikos. Girdi, jose 
dažnai “perdaug toli nuva
žiuojama.”

Sveikatos skyrius kai kam 
atrodo perdaug “atviru.” Gir-į 
di, tasai senas ir neišrišamas! 
lytinis klausimas per daug 
“aiškiai” išdėstomas.

klausimus. Gerai padarytį 
jeigu šerininkai, * bendradar
biai ir korespondentai šias ke
lias naktis mažiau pamiegotų 
ir rimtai apie juos pagalvotų. 
Suvažiavimuose pasitarsime ir 
jieškosime tojo “linksmojo

Čia tiktai pajudinome tuos'J vidurio.

Italijos Orlaivis Bombardavo 
Ispanijos Kaimus

Barcelona, Ispanija.—Ka- 
talonijos provincijos vy
riausybė praneša, jog vie
nas lėktuvas su Italijos ar
mijos ženklais mėtė bombas 
ant ispanų kaimų pajūryje. 
Du kiti fašistų orlaiviai 
bombardavo B a r c e 1 onos 
priemiesčius bal. 3 d.

AUGA SUKILIMAI PRIEŠ 
FAŠISTUS ISP. MOROKKOJ

Casablanca, Franc. Mo- 
rokko.—Atkeleiviai ir pabė
gėliai iš Ispaniškos Morok- 
kos sako, jog auga sukili
mai prieš generolo Franco 
diktatūrą Tetuane ir Cen
to j, Ispaniškoj Morokkoj. 
Keli fašistų armijos pulkai 
tuose miestuose sukilę prieš 
Franco. Fašistų orlaiviai 
dieną iš dienos bombarduo
ja sukilėlius.
prieš fašistus taipgi plačiau 
išsivysto Arcilloj, Alcazare 
ir Larache, Ispaniškos Mo- 
rokkos miestuose.

Smarkiai bruzda prieš fa
šistus gvventoiai Malagoj, 
kur griežtai uždrausta sueit 
krūvon daugiau I kaip trim 
žmonėm.

Sukilimai

Sovietai Rado 3,000 Metų 
Senumo Aukso Kasyklas
Maskva. — Sovietų moks

lininkai archeologai atkasė 
seniausias pasaulyj aukso 
mainas Kazakstane. arti 
Aralo marių. Tai 3.000 me
tu senumo kasyklos. Jas 
įdirbę slavų ainiai, skvthai. 
Kasyklų tuneliai yra platūs 

i ir apie 200 jardu ilgio. Jie 
jškasti 30 jardų gilumoj nuo 
Žemės paviršiaus.

Mokslininkai rado palai
kus poros žuvusių senovės 
mainieriu. Vienas dešinėj 
lankoj laiko akmenini kūjį, 
o/ kairei bronzos (žalvario) 
kalta. Tai tų laiku mainie
riu įrankiai. Tose kasyklose 
dirbę keli šimtai mainieriu. 
Sovietai žada panaujinti 
,tas kasyklas, dar turtingas 
aukso nauge (rūda).

Reporteris įlindo per Langą 
Pas Lindberghą

Belgrad, Jugoslavija.— 
Amerikietis lakūnas Lind
bergh su žmona atsisakė 
kalbėtis su laikraščių repor
teriais. Todėl vienas repor
teris įlindo per virtuvės 
langa į namą, kur viešėjo 
Lindbergh. Lakūnas tada 
įuždarė jį kambaryje ir are
štavo. O vis dėlto laikraštis 
gavo nuo to savo reporterio 
Vistoriją” apie Lindber- 
ghus. Reporters greit liko

AMERIKINIAI TROCKIO “TARDYTOJAI” TIK 
TEISINS JĮJĮ, SAKO TROCKIO ADVOKATAS

Mexico City. — Trockio 
advokatas Albert Goldman, 
iš Chicagos, pripažino bal. 
4 d., jog amerikiečiai Troc
kio “tardytojai” visi yra jo 
užtarytojai. Šie “tardyto
jai” (prof. John Dewey ir 
kiti) išanksto “atmeta kal
tinimus prieš Trockį,” sako 
jo advokatas Goldman. Jis 
turi galvoj tuos kaltinimus, 
kurie buvo iškelti Maskvos 
bylose prieš trockistus.

(Tos bylos parodė, kad jie, 
pagal Trockio patvarky
mus, darė sąmokslus išžu- 
dyt Sovietų vadus, ardyt 
sovietinę pramonę ir padėt 
Japonijai ir Vokietijai nu- 
kariaut Sovietų šalį.)

Tikisi Užbaigti Auto.
Darbininkų Streikus

Detroit, Mich., bal. 5 
Pasinaujino derybos dėlei 
streiko baigimo prieš Chry
sler automobilių korporaci
ją. Darbininkus atstovauja 
Industrinių Unijų Organi
zavimo pirmininkas John L. 
Lewis. Su juom derisi pats 
korporacijos galva W. P. 
Chrysler, t a r pininkaujant 
gubernatoriui M u r phy’ui. 
Pamatinis ’ darbininkų rei
kalavimas tai pripažint 
Jungtinę Auto. Darbininkų 
Uniją kaip vienintelę jų at
stovę, pagal Wagnerio Dar
bo Santikių Įstatymą.

Gubernatorius Murphy ti
kisi. kad greitu laiku būsią 
susitarta baigt streiką ne 
tik prieš Chryslerio korpo
raciją, bet ir prieš Hudson 
ir Reo automobilių kompa
nijas.

“Radio Šnipas” Ameri
kos Karo Laivynui

W a s.hington. — Vyriau
sias Amerikos karo laivyno 
inžinierius, admirolas H. G. 
Bowen reikalauja paskirt 
sumą pinigų įvesti “radio 
šnipą” šios šalies karo lai
vuose. Tas mechaniškas 
šnipas galėsiąs užčiuopt 
priešų laivus toli ant jūrų ir 
tikrai parodyt vietą, kur jie 
randasi. Taip pranešta bal.

Pats išradimas, tačiaus, 
laikomas griežtoj slaptybėj.

Ispanijos Karo Laivas Bom
bardavo Fašistų Centą

Gibraltar, bal. 5.—Vienas 
Ispanijos respublikos kari
nis laivas naktį bombardavo 
fašistų prieplaukos miestą 
Ceutą, Ispaniškoj Morok
koj. Paleido į jį 50 gerai 
nutaikytų šovinių.

Wash ington. — Įvairūs 
(valdžios darbuotojai bal 5 d. 
minėjo 4 metų sukaktį nuo 
atidarymo CCC pašalpinių 
darbų stovyklų jaunuoliams 
bedarbiams.

Trockio advokatas Al. 
Goldman taipgi pripažįsta, 
jog tikrasis tardymo vadas 
bus pats Trockis.

Tokius “tardytojus” (tik
rumoj teisintojus) pasiuntė 
amerikinis Trockio gynimo 
komitetas. Apie tai rašy
damas, New Yorko Times 
korespondentas (bal. 5 d. 
numeryj) a p g a i 1 estau j a, 
kad iš to neva “tardymo” 
negalima bus patirt jokios 
teisybės apie Trockio ryšius 
su jo sekėjais, veikiančiais 
Sovietų Sąjungoj. Jis sakoj 
jog Trockis čia bus vien tik 
nubaltintas, nežiūrint fak-

Francija Sulaikė Jau 54 
Savanorius Kareivius
Toulouse, Francija.— Po

licija bal. 4 d. sulaikė 29 
amerikiečius, vykstančius 
Ispanijon kariaut prieš faši
stus. Vadas šių liuosnorių 
esąs laikraštininkas Evans 
Shipman. Jie suturėti be
važiuojant busu ir automo
biliais,ties Muret. Visi tu
ri Jungtinių Valstijų pas- 
portus. Dauguma jų esą 
naturalizuoti Amerikos pi
liečiai, daugiausia graikai ir 
lotynai ir vienas finas. Visi 
jie laikinai įkalinti ir apie 
tai pranešta Amerikos kon
sulams. Jie atplaukė laivu 
“President Roosevelt” kovo 
25 d. į Havre;

Pirmoji 25 amerikiečių 
liuosnorių grupė buvo sulai
kyta kovo 27 d., slapta jiem 
beplaukiant Ispanijon lai- 
vuku “Sanspareil.”

Pavarytas Jaęoda. Bu
vęs Sov. Policijos Galva

MASKVA.—Pirmiau bu
vęs Sovietu saugumo polici
jos galva H. G. Yagoda ta
po pavarytas iš susisiekimų 
komisaro vietos. Į šią vie
tą jis buvo pervestas perei
ta vasarą iš valstybės poli
cijos komisariato. Sakoma, 
kad Yagoda bus teisiamas 
už tai, jog, būdamas tos po
licijos galva, jis pro pirštus 
žiūrėjo į trockistų teroristų 
veiklą ir palaikė ryšius 
Bucharinu ir Rykovu.

SU

Fašistai Praneša Laimėję
Mūšj žiūrinėj Ispanijoj

Burgos, Ispanija, bal. 5.— 
Fašistai skelbiasi, kad jie 
prasigrūmę 2 mylias pir
myn, linkui Draugo, šiau
riniame fronte, Baskų kraš
te. Mūšiuose kritę šimtai 
kareivių iš baskų liaudiečių 
ir fašistų pusės.

Washington. — Paštų mi- 
nisteris J. Earley užtikrina, 
jog kongresas gera balsų 
dauguma priims Roosevelto 
planą “panaujint” Vyriau
sią Teismą.

Laikraščių Pardavinėtojų 
Streikas Detroite

kiti
Detroit, Mich., bal. 

Sustreikavo vaikai ir 
pardavinėtojai v i e nintėlio 
rytmetinio dienraščio Det
roit Free Press. Skelbiama 
streikas ir prieš vakarinius 
dienraščius. L a i k r a š čių 
pardavinėtojai r e i kalauja 
bent $18 įplaukų per savai
tę ir pripažint savo uniją.

NUSIŽUDĖ MUSSOLINIO
GENEROLAS ISPANIJOJ

St. Jean-de-Luz, Franc.— 
Gauta pranešimai, jog nusi
žudė Italijos generolas Ber- 
gozzoli fašistų centre Sala- 
mancoj, Ispanijoj. Jį buvo 
pasmerkęs Mussolinis už 
pabėgimą nuo Ispanijos 
liaudiečių G u a d a 1 ajaros 
fronte.

Mussolinis įsakęs sušau
dyt kelis Italijos oficierius 
Ispanijoj už tą pabėgimą. 
Bet ispanų fašistų galva 
gen. Franco atsisakęs juos 
už tai mirčia bausti. Fran
co “užtikrinęs” Mussoliniui, 
kad Italijos kariuomenė Is
panijoj, veikdama išvien su 
ispanais fašistais, telkiasi 
išnaujo šturmuot Madridą 
ir tubm, girdi, italai. “nu
plausią savo dėmę,” kurią 
jie gavo Guadalajaros fron
te.

Sovietą Aukso Gamyba Virši
ja Ameriką ir Kanadą

Nors So- 
neskelbia, 

metus pa- 
užsieninės' bet

kad

MASKVA. — 
vietų Sąjunga 
kiek aukso per 
gamina, 
spaudos k o r e s p o ndentai
Maskvoj skaitliuoja, 
yra per metus iškasama ir 
apdirbama virš $500.000.000 
vertės aukso. Tai daugiau 
negu Jungtinėse Valstijose 
ir Kanadoj.

BIZNIO NUOSTOLIAI 
AUTO. STREIKO

Iš

Lansing, Mich. — Detroi
to Prekybos Rūmas skait- 
liuoja, jog Chryslerio auto
mobilių darbininkų streikas 
per tris savaites sumažino 
krautuvėm biznį $6,000,000.

LĖKTUVAS KETURIEM
DESĖTKAM KELEIVIŲ

Baltimore, Md. — G. L. 
Martin orlaivių kompanija 
užbaigė planus budavoti 
naują didžiulį lėktuvą, ku
ris galėtų reguliariai skrai
dyti tarp Amerikos ir Eu
ropos. Jis vešiąs iki 40 ke
leivių ir dar 5,b00 svarų 
krovinių. Tas lėktuvas galė
siąs vienu pradėjimu nu
skristi 5,000 mylių.

SKAITLINGĖJA MIRIMAI 
NUO SIFILIO

Albany, N.Y.—šiemet N. 
Yorko valstijoj nuo sifilio 
mirė po 13 žmonių iš kiek
vieno 100,000 gyventojų. Tai 
naujas mirimų rekordas 
nuo tos lytiškos piktligės.

Nauji Ispanijos Liau
diečių Laimėjimai

KIEK NUKERTAMA
FAŠISTŲ LĖKTUVŲ

Madrid. — Ispanijos val
džia praneša, jog oro mū
šiuose kovo mėnesyj per 
21-ną susikirtimą tapo nu
šauta žemyn 18 fašistų lėk
tuvų ir 5 valdžios orlaiviai. 
Gruodžio, sausio ir vasario 
mėnesiuose vidutiniai buvo 
nukirsta po 11 fašistų lėk
tuvų ir tik po 2 valdžios lėk
tuvu.

Respublikiečiai Užėmė dar 
Vieną Strateginę Poziciją

Madrid, bal. 5. — Res
publikos armija atėmė iš fa
šistų strategini kaimą La 
Granjuela, Cordobos fronte. 
Dabar galės tiesioginiai 
atakuot priešus Penarroya 
angliakasyklų srityj.

Respublikiečiai taip stai
ga užklupo fašistus Valse
quillo, kad pastarieji netu
rėjo laiko baigt savo pusry
čių ir pabėgo.

Liaudies Lakūnai Sudaužė 
Desėtkus Fašistų Vagonų 

Ir Trokų
Madrid, baE 5. —Didelis 

būrys Ispanijos respublikos 
lėktuvu bombomis sunaiki
no fašistų 50 vagonu trau
kinį Baidės geležinkelio 
stotyj Siguenzos srityj. Iš 
čia nulėkė ties Robrecordo 
ir sudaužė beveik visus fa
šistų 30 trokų su amunici
ja ir kitais karo reikmeni
mis ant Didžiojo Šiaurinio 
Kelio.

Cordobos srityj liaudies 
lakūnai beveik visai sunai
kino fašistu miestelį Pueblo 
Nuevo. Taipgi bombardavo 
ponišką fašistų centrą Sala- 
mancoj.

Fašistai Sakosi Užėmę Och
andiano, šiaurėje

Baskų frontas, bal. 5.
Fašistai sakosi • atėmę iš 
liaudiečių tvirtas Ochandia- 
no pozicijas; nukovę 
baskų milicininkų.
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ŽINIŲ ŽINELES
Washington. — Pridėję 

po pusdolerį algos per dieną 
m ai n i e r iams, savininkai 
minkštųjų a n g 1 i akasyklų 
rengiasi tiek pabrangint an
glį, kad per metus gautų 
$100,000,000 daugiau pel
nų.

Paryžius. Franci jos ko
munistų dienraštis “’Huma- 
nite” kasdien gauna po 500 
naujų skaitytojų. Dabar jo 
cirkuliacija pasiekė 443,370.

PernaiWashington.
traukiniai Jungtinėse Val
stijose užmušė 2,738 žmones 
ėjusius geležinkeliais arba 
skersai jų.

Philadelphia, Pa. — Sek
madieni po pietų sugedus 
elektrai, anie 20 minučių 
buvo apsistojęs elektrinių 
traukiniu judėjimas tarp 
šio miesto N. J. ir Delawa
re.

UŽĖMĖ VALSEQUILLO, 
CORDOBOS FRONTE

«

MADRID, bal. 5.—Pasi
tvirtina žinia, kad respub
likos kariuomenė užlaužė 
atgal kairųjį fašistų spar
ną ir atėmė iš jų Valsequillo 
miestelį, Cordobos fronte, 
apie 8 mylios nuo Penarro- 
ya. Pagrobė daugį priešų 
ginklų ir amunicijos.

Respublikiečiai faktinai 
dasigrūmė iki Ovejo ir Vill- 
laharta miestelių. (Taigi 
buvo per ankstyvas pereito 
penktadienio pranešimas, 
kad jie tuos miestelius jau 
užėmę.)

Liaudiečių paimti nelais
vėn fašistų kariai liudija, 
kad generolo Franco armi
jų dvasia nupuolus po su
mušimų Guadalajaros ir 
Cordobos frontuose. Kas
dien perbėga valdžios pusėn 
vidutiniai po trejetą fašistų 
kareivių.
Liaudies lakūnai bombomis 

apdaužė fašistų centrą Avi
la ir jų geležinkelių stotis 
Talaveros srityj. Jarama 
upės fronte fašistai nus
tumti iki 17 mylių nuo Ma
drido.

Fašistam padarius kontr
ataką prie Puerto Calatrav- 
eno, Cordobos fronte, liau
dies kariuomenė buvo trum
puti pasitraukus atgal, bet: 
po to ji su 30 lėktuvų ir 
daugeliu tanku užnuolė ita
lus ir nazius fašistus ir at-'' 
laužė juos atgal dar toliau.’ 
Valdžios orlaiviai numėto 
32 dideles bombas ant fa
šistų pozicijų arti Penarro- 
ya miestelio.

Šiaurėje respublikos ka
riuomenė prisiartino prie 
Sargentes miestelio, blokš
dama fašistus atgal, linkui 
jų “sostinės” Burgos. Ko
vos laukas nuklotas fašistų 
lavonais.

■ 
a
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ĮNIRTĘ MŪŠIAI BASKŲ 
ŽEMĖJ, ŠIAURĖJ

Bilbao, Ispanija. — Bas
kai milicininkai sunaikino 
fašistų pozicijas Lequietio.
Jie sako, (kad keturių dienų 
fašistinė ofensyva prieš Bil
bao jau sulaikyta. Praneša* 
jog atmušė fašistų atakas 
prieš Ochandiano, Georgea 
ir EI Orio, į pietus ir pie
tų rytus nuo Bilbao. Mūšiai 
buvo nepaprastai kruvini.;

Victoria, Ispanija.—Fa
šistų komandieriai skelbia, 
kad jų armija per keturias 
dienas pasivarius vidutiniai 
10 myliu priekin prieš bas
kų liaudies milicija, Bilbao 
fronte, šiaurėje; daugelyje 
vietų jie esą tik už 20 mylių 
nuo Bilbao.

Fašistai praneša, kad 
liaudiečiai “pradedą apleisti 
Ochandiano ir Durango po
zicijas.”

. Los Angeles. Calif.—Ne
žinia kas nlvta užmušė Ed
na A. Wordoniene ir jos 12 
metu dukteri jųjų kamba
riuose. Wordonas esąs New 
Yorke.
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Ar Gynėjas Gali Būti Tuo Pačiu 
Sykiu ir Prokuroru?

Į Meksiką išvyko prof. John Dewey ir 
keletas kitų liberalų, sudarančių Komi
tetą Trockini Ginti. Jų tikslas: “klausi
nėti ir perklausinėti” Trockį, kad “sura
dus tiesą,” ar jis yra kaltas tame, ką jo 
sėbrai parode Maskvos teismuos.

Tai bus, žinoma, šavos rūšies komedi
ja, kurią buržuazija bandys panaudoti 
propagandai prieš Sovietų Sąjungą. Į 
tą komediją šitie liberalai trockistai ban
dė formaliai įtraukti ir tūlus dorus žmo
nes, stovinčius žymiose Amerikos viešojo 
gyvenimo pozicijose. Į ją kvietė ir 
Jungt. Valst. Komunistų Partiją ir net 
Sovietų Sąjungą!

Aišku, nei vienas save gerbiąs žmogus, 
žmogus, turįs politinį nugarkaulį, į troc- 
kistų farso vaidinimą nestos.

Gal kai kuris mūsų skaitytojas pa
klaus: O gal gi tiems žmonėms ir rūpi 
teisybės suradimas? Gal gi jiems dar 
kai kas ir neaišku?

Jei jiems būtų rūpėjusi teisybė, jei 
jiems būtų rūpėjęs išsiaiškinimas, tai, ži
noma, ne tuo keliu jie būtų ėję. Visų- 

' pirmiausiai jie nebūtų dėjęsi draugėn su 
atvirais ilgus metus buvusiais trockis- 
tais, kurie gelbėjo Trockini pravesti jo 
kontr-revoliucinius pasimojimus.

Pagaliau, tuomet jie būtų net ir komi- 
tetą tvėrę ne “Trockio Gynimui,bet 
“tyrinėjimui.” Dabargi, po'; pirmojo 
trockistų teismo Maskvoj, Amerikos 
trockistai tuojau sukūrė Trockini ginti 

, komitetą, kurin įėjo prof. Dewey ir kt. 
’ Na, per tą laiką jie Trockį ir gynė. Do

resni to komiteto žmonės pasitraukė, nu
rodydami, kad jie persitikrino Trockį 
esant kaltu, kaip Maskvos teismuos bu
vo nurodyta. Eilė žymių rašytojų ir me
nininkų net savo pareiškimus padarė, 
pasmerkdami Trockį.

Bet nežiūrint visko, tūli liberalai vis- 
vien Trockį tebegina.

Dabar jie nuvyks Meksikon pas Troc
kį ir jį.klausinės. Argi jau neaišku, ko
kis tas klausinėjimas galės būti? Jie 
klausinės, kaip advokatas savo klijentą 
klausinėja, o ne kaip prokuroras privalo 
prasikaltėlį klausinėti.

Pagaliau, Trockis juk nėra beibė. Troc
kis niekam neparodys kopijų laiškų, ku
riuos jis siuntė Radekui ir kitiems dęge- 

; neratams Sovietų Sąjungoj, ragindamas 
juos žaloti, išdavinėti, naudoti terorą. Jis 
tas kopijas laiko paslėpęs (jei dar nesu
degino). Jis parodys savo gynėjams ir 
archyvą (kas gi tokiam atsitikime jo ne
parodytų?). Argi Trockis bus durnas 
laikyti savo archyve, kurį jis paruošė 
“tyfinėtojąms” parodyti, įkriminuojau
čius jį dalykus?

trockistų ruošiama komedija su 
šitūo “tyrinėjimu” Trockio ir jo pasekėjų 
nei kiek neapibaltins, nors ir tiek dar 
tam dirbama. Atpenč, tas viskas tik dar 
labįaū patvirtins trockistų buvimą fašis
tų -talkininkais ir bandančiais visuome- 

i nei- užmuilinti akis.
liberalai, kurie kiša savo kojas į šitas 

trockistų kilpas, aišku, sužiniai ar ne, pa
sitarnauja reakcijai, pasitarnauja darbo 
žmonių priešui, fašizmui.

nas). Išviso konteste dalyvavo 68 smui
kininkai.

Tik nelabai senai Varšavoj (Lenkijoj) 
buvo suruoštas piano skambinimo kon
testas, kuriame dalyvavo šimtas žymių 
pianistų, atvykusių iš viso pasaulio kraš* 
tų. Ten pirmutinę vietą taip jau laimė
jo Sovietų pianistas, jaunasis komunis
tas, Jakob Žakas, 23 metų amžiaus, o an
trą—Rožė Tamarkina, 16 metų amžiaus, 
Sovietų žemės mergaitė.

Ką gi tas viskas parodo? Ogi tai, kad 
Sovietų Sąjungoj šiuo tarpu žmonės turi 
didžiausių progų vystyti talentą, moky
tis, šviestis, kultūrintis. Naujoji Sovietų 
konstitucija juk garantuoja žmogui tei
sę šviestis. Sovietų Sąjungoj mokytis 
gali ne tas, kas turi pinigų (kaip kapita
listiniuose kraštuose), bet tas, kuris turi 
talentą ir noro!

Kapitalistiniuose kraštuose randasi, 
be abejojimo, nemažai talentuotų žmo- 
nių-jaunimo,—kaip ir Sovietų Sąjungoj, 
bet čia darbininkai neturi tiek progų la
vinti savo vaikus, nepaisant, kaip jie ga
li būti gabūs. Čia dažnai ir išlavintas 
mokykloje žmogus turi badmiriauti, ne
turi darbo, neturi kur savo žinojimo su
naudoti.

Kitaip Sovietų Sąjungoj, socializmo že
mėje. Ten klesti menas, ten klesti moks
las, ten progresas žygiuoja pirmyn to
kiais žingsniais, kokiais nei jokioj kitoj 
šalyj niekad nežygiavo.

Ar gi reikia dar aiškinti, kad ir kapi- 
talistiniuos kraštuos darbo žmonės turi 
kovot už tokią tvarką, kaip Sovietų Są
jungoj?!

Džiova Lietuvoj
Kovo 21-23 dd. Kaune įvyko Penktasis 

Lietuvos Gydytojų Kongresas, kuriame 
referuota įvairiais žmonių sveikatos rei
kalais. Kongrese, pasak “Liet. Žin.” 
pranešimo, dalyvavo arti trys šimtai 
Lietuvos gydytojų.

Dr. K. Grinius darė pranešimą apie 
džiovos ligą Lietuvoj. Sulyg juo, iki 
XIV amžiaus Lietuvoj džiova buvusi ne
žinoma. Pirmiausi daviniai apie tą ligą 
pasirodę keturioliktam amžiuje, kai Jo
gailos uošvis, Jadvygos tėvas sirgęs džio
va (tai buvę Lenkijoj), o paskui Jogailos 
anūkas Kazimieras karalaitis (“šventa
sis”) džiova mirė. Be abejo, ir tais lai
kais biednuomenės labai daug sirgo ir 
mirė džiova, tik nėra užrekorduota.

Po to Lietuvoj džiova vis plėtėsi ir 
plėtėsi. Šiuo-tarpu ji pasiekė tokio laip
snio, kad Lietuva tuo atžvilgiu sumuša 
visą eilę kitų Europos kraštų; tik Bulga
rijoj džiova mirtingumas didesnis, negu 
Lietuvoj.

Dr. Sipavičius, anot “L. ž.” nurodęs, 
jog “džiovininkų Lietuvoje yra apie 50,- 
Q00, o pagalbos jiems beveik (nėra) jo
kios.” Dr. Sipavičius teisingai pažymė
jo, kad “Galimybė gydytis nuo džiovos 
turi būti visų piliečių, o ne tik vien tur
tingųjų privilegija.” Bet taip nėra!

Didelis džiovos prasipletimas Lietuvoj, 
matyt, bus dėl didelio skurdo gyvento
juose; dėl blogos tvarkos.

Norint pasekmingai kovoti su džiova, 
reikėtų gerinti biednuomenės gyveni
mas; reikėtų suteikti galimybė žmonėms 
šviestis. Bet tą viską varžo politiška 
džiova—fašizmas, kuris laiko užgulęs tą 
šalį jau vienuolikti metai.

Kovojant su džiovos liga, reikia kovoti 
ir su tomis sąlygomis, kurios ją gimdo; 
taipgi reikia kovoti su fašizmu!

Kaip Eina ALDLD Vajus?
Laike mano maršruto po vi

dų rvakari nes valstijas gauta 
apie 200 naujų narių. Dar ne 
visos kuopos prisiuntė už nau
jus narius duokles. Daugelyj
vietų mūsų Literatūros Draugi
jos veikėjai ir veikėjos pasiža
dėjo iki pabaigai mėnesio gerai 
pasidarbuoti ir daugiau narių 
gauti.

Naujos Kuopos.
Draugas Karsonas šu kitais 

draugai sutvėrė Exeter, N. H. 
miestelyj naują ALDLD kuopą. 
Kuopos laikinu sekretorium 
yra draugas C. Grigas.

Inkerman, Pa. draugai atgai
vino ten seniau gyvavusią 203 
kuopą. Laukiama, kad drg. Sau
dargas ir kiti praneštų, kaip 
kuopa tvarkosi.

Cudahy, Wis. draugai sutvėrė 
naują kuopą. Kol kas davinių 
dar stoka, bet jie pranešė, kad 
turės apie 10 narių.

Kam Teks Raudonoji 
Vėliava?

Apskričiai yra paskyrę nuo 
savęs kuopoms dovanas. Tūli iš 
apskričių nusitarė nemažą nau
jų narių skaičių gauti laike šio 
vajaus. ALDLD Centro Komi
tetas skiria sekamas dovanas:

Pirmoji Dovana — Raudonoji 
Vėliava. Ji teks tai kuopai, kuri 
gaus daugiausia naujų narių.

Antroji Dovana — Raudono
sios Armijos, Laivyno ir Orlai- 
vyno Albumas, arba trys setai 
anglų kalboj knygų.

Trečioji Dovana — kiekvie
na kuopa, nepaisant maža ar di
delė, kuri laike vajaus padvigu
bins narių skaičių, tai gfcfus 
Raudonosios Armijos, Laivyno 
ir Orlaivyno Albumą.

Nariams Dovanos. Centras 
pąskyrė ir nariams geriausiai 
pasidarbavusiems dovanas. Jos 
yra sekamos: narys, kuris gaus 
nemažiau 10 naujų narių, tai 
gaus gražiai apdarytus “švie
sos” komplektus už 1934-1935- 
1936 metus; arba “Laisvę” ar 
“Vilnį” pusei metų, arba Kana
dos draugų — “Liaudies Bal-
są” metams.

Narys, kuris gaus nemažiau 
5 naujų narių, tai galės gauti 
už $3.00 lietuvių kalboj knygų 
arba vieną anglų kalboje kny
gų setą.

Taigi iš Centro Komiteto yra 
paskirtos geros dovanos ir dar 
iki Pirmos Gegužės gali kuopos 
gerai palenktyniuoti. Yra proga 
ir veiklesniems nariams gauti 
dovanas.

Kiek Gauta Naujų Narių?
Iki <31 dienos kovo Centro Ko

mitetas turėjo aplaikęs pinigus 
už sekamą skaičių naujų narių.
Kuopa Miestas Narių puvo

2—So. Boston, Mass.. . . 20 
101—Bedford, Ohio............. 16

137— Montreal, Canada ... .15
138— Mąspeth, N. Y.............13
217—Winnipeg, Man.............11

19—Chicago, 111..,............ 11
79—Chicago, Ill................... 9

, 38—Donora, Pa................... 8
68—Hartford, Conn............... 6
87—Pittsburgh, Pa................ 6

104—Chicago, Ill................... 6
162—Toronto, Ont., Canada 6

10—Philadelphia, Pa..............5
109—Toledo, Ohio ...............  5
131—Saginaw, Mich............. 5
123—Gary, Ind...................... 5
153—San Francisco, Calif... 4

11—Worcester, Mass...........3
37—Lawrence, Mass........... 3
92— Cicero, Ill...................... 3
32— New Haven, Conn. ... 3

1—Brooklyn, N. Y.............2
16—Jersey City................. 2
27—New Britain, Conn. ... 2
30—Chester, .Pa......................2
33— Pittsburgh, Pa............. 2
55—Brooklyn, N. Y.............2
47—Montreal, Canada........ 2
65—Racine, Wis..................... 2
93— Bethlehem, Pa..............2

188—Detroit, Mich..................2
204—Hart, Mich.................... 2

18—Edmonton, Alta .......... 1
20—Binghamton, N. Y........ 1
22—Cleveland, Ohio ...... 1
39—Scranton, Pa....................1
64—Moline, Ill..................... 1
71—Bridgewater, Mass. ... 1
84—Paterson, N. J..............  1

141—Philadelphia, Pa........... 1
167—Sheboygan, Wis........... 1
190—Cleveland, Ohio .......... 1
236—Washington, Pa........... 1

Mes pasitikime, kad visi drau
gai ir draugės balandžio mėne
sį smarkiau padirbės, kad gavus 
naujų narių. ALDLD 2 kuopa, 
So. Boston, priešaky su savo 
sekr. draugu P. Jackson ne
juokais kovoja už Raudonąją 
Vėliavą. Jie stovi priešakyj ir 
sako, kad nei vienai kuopai ne
pasiduos.

Prašymas
Draugės ir draugai, nieko ne

laukdami mokėkite duokles. Dar 
yra narių, kurių dabar valdy
bos duokles prisiunčia už 1936 
ir net 1935 metus. Mes prašome 
praeitų metų duokles siųsti ant 
atskiros blankos, tai yra, jeigu 
siunčiant į centrą duoklės yra 
už 1936 ir 1937 metus, tai kiek
vienų metų duoklėms išpildyki- 
te atskiras blankas. Kada prį-

UETUVOS ŽINIOS
ŠIAULIAI

Nepatenkinti Darbininkai
Elevatoriaus artelės 24 dar

bininkai padavė darbo inspek
toriui skundą, kuriame nusi
skundžia, kad “Lietūkis” ver- 
čiąs juos dirbH perdidelį valan
dų skaičių, nebojant švenčių bęi 
sekmadienių, ir mokąs akordi- 
niai atlyginimą, kur už 80 val
andų darbo savaitėje išeina dar
bininkui vos apie 30 lt. At
lyginimas mokamas per žemas 
(85 cnt. už perkrovimą 1000 
kg.), nes darbas reikalauja ne 
tik jėgos, bet ir rųbų: trąšos, 
kurias dažnai tenka krauti, su
ėda drabužius. Be to, skunde 
darbininkai nurodo, kad, dirb
dami nuo 1934 metų, iki šiol jie 
dar neturį atsiskaitymo knyge
lių, o paprašius jas įvesti ir pa
kelti atlyginimą, elevatoriaus 
vedėjas juos išvadinęs triukš
madariais. Darbininkai prašo
darbo inspektorių pakelti atly
ginimą už akordinį darbą, nu- 
statytkjnažesnį valandų skaičių 
bei atlyginimo minimumą ir su
tvarkyti švenčių poilsį.

Bankų ir įstaigų Tarnauto
jai Prašo Pakelt Atlyginimą

Teko sužinoti, kad kai kurių 
Kauno privatiškų bankų ir įvai
rių įmonių ir bendrovių tarnau
tojai įteikė savo administraci
joms reikalavimus pakelti atly
ginimą, nes žymiai esąs pabran- 
gęs pragyvenimas.

siunčiate ant vienos blankos, tai 
centre reikia praeitų metų na
rių vardus išrašyti ant kitos 
blankos ir išbraukyti nuo tos, 
ant gurios prisiuntėte. Visų raš
tininkų prašome tą įsidomėti.

1). M. ŠotomskoH, 
ALDLD CK Sek r.

NESTEBĖTOS 
PASTABOS

Kaip negalvokit, bet ka- 
pitalistai daugiau progresy
viai, negu darbininkai.

Darbininkai r e i k a lauja 
sutrumpint darbo valandas, 
o kapitalistai galvoja su
trumpi nt ir gyvenimą dar
bininkui.

Darbi ninkai reikalauja 
panaikint n e p i Inamečiams 
jaunuoliams darbą, o kapi
talistai nori panaikint dar
bą ir suaugusiųjų, pavaduo
jant mašinomis.

Darbi ninkai reikalauja 
pakelt užmokestį už darbą, 
o kapitalistai jau senai sau 

[turi pasikėlę, nieko nedirb- 
I darni.

Darbininkai tik pradėjo 
; t v e r t be ndrą suvienytą 
frontą, o kapitalistai jau se
nai turi jį susitvėrę.

Darbininkai, vietoj kovoti 
ir organizuotis prieš kapi
talistus, pjaunasi tarp sa-
vęs, o kapitalistai ėda kaip 
vienus, taip ir kitus.

Darbininkai valgo trupi
nius nuo kapitalistų stalo, o 
kapitalistai net persiėda.

J. Robziw.

Kaip Jis žino?
Jonas: “Ar tai Čia tavo 

sužiedotinės paveikslas?”
Adomas: “Je, je, tai ji.”
Jonas: “Reiškia, ji labai 

turtinga.”
Surinko Juodvarnis.

Kėsinosi Nužudyti Moterį
Šančių gyventoja Kavalevie- 

nė, buyo pakviesta į telefono 
pasikalbėjimo punktą. Šugrį-

žus jai namo ir einant į kamba
rį kažkas paleido į Kavalevienės 
kambarį šūvį. Kulka atsimušė 
į spintą.

KARTAIS LYG KRAUJAIS Tačiau, jei akmenys, tai būtų
ŠLAPINASI ir skausmo, ne tik kad krau-

DARBININKŲ
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

—

K;-£ Kur Dailė Klesti
L Penki Sovietų Sąjungos smuikininkai

— Qovydas Oistrach, Liza Gilels, Buzia 
‘ į Goldstein, Marina Kozolupova ir Miša

Fichtenholtz—laimėjo smuikavimo kon- 
testą. Šis kontestas buvo Belgijos sosti
nėj Brusselyj. Tai buvo tal’ptautiškas 
kontestas, suruoštas pagerbimui garsaus 
belgo smuikininko, Eugenijaus Ysaye. 
Šitie sovietiniai smuikininkai laimėjo 

. penkis iš šešių vyriausius prizus (dova

Laimima Visu Baru
Kad ir ne po daug, bet vistik dėlto 

minkštosios anglies kasėjų algos bus pa
didintos. šį jų unijos laimėjimą tenka 

.skaityti dideliu, nes pakėlimas algų buvo 
išreikalautas be streiko.

Angliakasyklų savininkai jau iš senai 
gerai žino mainierių plieninę valią ir di
delį pasirįžimą kovoti už savo reikalus. 
Šiuo sykiu samdytojai pamatė dar ir 
daugiau ką: visoj šalyj pasireiškė dar
bininkų judėjimas tokis, kokio senai ši 
šalis nebuvo mačiusi. Vadinasi, mainie- 
riai šiuo kartu buvo ne vieni pasirįžę ir 
nusistatę laimėti sau algų pakėlimą. Su 
jais eina milionai kitų pramonių darbi
ninkų.

Kuomet jau pradėjo streikuoti Fordo 
fabrikų darbininkai, kuomet automobi
lių pramonėj unijistų darbininkų skai
čius siekia šimtus tūkstančių, kuomet 
plieno pramonėj kelios dešimtys kompa
nijų padarė sutartis (ir su tuo, žinoma,

Dino Grandį (kairėje), Mussolinio pasiuntinys An
glijoje ir Hitlerio pasiuntinys Joachim von Ribben

trop eina iš Nesikišimo Komiteto sesijos Londone.

Gerb. daktare. Dažnai ma
tau “Laisvėje” jūsų patarimus 
sveikatos klausimais. Pasiti
kiu, kad ir man gausite gali
mybių ką patarti per “Lais
vę.”

Esu vyras 52 metų, 135 sva
rų, 5 pėdų ir 5 colių. Nors vy
ras nelabai didelis nei storas, 
bet sveikata, pagal gyvenimo 
aplinkybes, buyo neblogiau
sia. Bet dabar esu bedarbis 
jau pusė tuzino metų, gyvenu 
blogesnėse aplinkybėse, tai ir 
nesmagumų atsiranda. Pora 
savaičių, kaip nesijaučiu ge
rai. Retkarčiais, kuomet šlapi- 
nuos, tai lyg kraujais, bet ne 
kiekvieną sykį, o kada sykį į 
dieną, kada ir du, tris, šiaip 
jaučiuos neblogai, vaikščioju 
ir galiu valgyt neblogiau, kaip 
ir pirma.

Atsakymas

yadinas, Jums visas nesma
gumas, tąi su tuo šlapimu, 
kad įtartais lyg kraujais šlapi- 
natės. Taip gali būti dėl kele
to priežasčių. Gali būti kokis 
auglys pūslėje: gal minkšto
sios karpos ar šiaip koks nau- 
jikas pūslės ’ plėvėse. Gali būt 
ir akmuo arba ir keletas ak
menukų, susidariusių pūslėje.

X

jo, o skausmo jums nėra. Tai 
akmenų daleidimas atpuola.

Panašiai gali būti, kad ir ne 
pūslėj, tai bile kur šlapinamų
jų organų plėvėse. Gali būti 
kokių pažeidimų, įdegimų, 
naujikų arba ir akmenų — 
katrame nors inkste arba jo 
šlapimo dūdoje, kuri eina į 
pūslę. Pagaliau, gali būti kas 
negerai su prostatine liauka.

Čia labai galimas daiktas, 
nes pagyvenusiems vyrams 
apydažniai susidaro kokių 
keblumų su prostatine liąuka 
(prostate gland).

Be ą^menjgpp ištyrimo, žino
ma, nieko tikro nepasakysi. 
Spėliojimaįs pasitenkinti ne
patarčiau. Jūs, ,drauge, vely 
nueikite pas gydytoją. Kaipo 
bedarbis, jei’ neįšgąlįte priva
čiai, tai eikite į ligoninę, 
miesto ligoninę arba jos klini
ką. Tegul ten gydytojai gerai 
jus išk am antinė j a, su tam ty
čia žiūronais (cistoskopais). 
Gal ir X-spinduIių atvaizdas 
gerai būtų nuimti nuo inkstų 
ir nuo šlapimo dūdų (ureters), 
kad patyrus ar nėra ten kur 
akmenų.

O paskui, priklauso nuo to, 
kas būtų surasta—gal reikėtų 
kokių vaistų ar kokių fizinių 
bei chirurginių priemonių.

Tuo tarpu — ot sau užsi-

darbininkams nusileidimus) su C.I.O., tai 
angliakasiams užteko tik pareikšti, kad 

jie streikuos, ir jų reikalavimai tapo iš-

Pildyti.
Šiuo 400 mainierių laimėjimu džiaugia

si visi Amerikos darbininkai.

laikykite higijieniškai visame 
kame ir vely nelaukite taip: 
duokitės ar šiaip ar taip save 
gerai’ ištirti.



Antrad., Balandžio 6, 1937

Tik Biskutį Pasikeitė
(Dialogas)

(Lošia ponas ir šoferis. Už
dangai pasikėlus, ponas sėdi 
prie stalo ir, nervingai vobu- 
liuodamas cigarą, pasižiūri į 
laikrodėlį, suduoda kumščia į 
stalą, pašoka nuo krėslo, susi
krimtusiai vaikščioja ir kal
ba) :
P. Ir kur pekloj tas prakeik

tas kvailys šoferis dingo? Jau 
čielos trys valandos praėjo, o jo 
kaip nėra, taip nėra ... (žiū
rėdamas į laikrodėlį ir pirštu 
badydamas valandas) : 
dvi, prižadėjau susitikti Onytę 
nt kampo trečios ir aštuntos 

aunės. O dabar jau lygiai trys 
ir to išsižiojėlio vis dar nėra ... 
Kaip tik sugrįš, tuoj už apy
kaklės, padu į sėdynę ir pro du
ris lauk!

•<

Kaip

(Nedrąsiai įeina šoferis. 
Kairėji kelinių kiška nutrau
kta iki kelio, dešinės rankovės 
visai nėra, marškiniai išsipe
šę iš po diržo, atsektu kalnie- 
ruku, kaklaraištis ant peties, 
suplota skrybėle, visas nusi
vylęs ir apsvilęs).
P. (Nekreipęs į tai domės) : 

Kur pekloj buvai taip ilgai? 
Ar aš tau nesakiau, kad paimk 
ponią ir važiuok namon!

Š. Atsiprašau pono, ale turiu 
pridėt, kad aš ją ir paėmiau.

P. Ir tas ėmė net tris valan
das laiko?

Š. Atsiprašau ... Ale turiu 
pridėt, kad ir pats ponas sakei, 
jog tą prakeiktą bobą nei vel
nias nepaima. O be to dar ir 
pats žinai, kad ji sveria tris 
šimtus ir keturis svarus! Ale 
tai ne jos kaltė, ponai. Pripot- 
kas ne tame...

P. Tai kame? Kame taip ilgai 
užtrukai? Sakyk greičiau!

Š 
ir..

Pripotką turėjau, pone,

(Net pašokęs). Sudaužei 
naują karą, a?!mano

Š. Nesudaužytas, turiu pridėt, 
tik biskį pasikeitęs.

P. Kaip tai, pasikeitęs?
Š. Priešakiniai ratai atvažia

vę pas užpakalinius, o užpakali
niai pas priešakinius, ponai.

P. Mulki! Tai kodėl tuoj nete- 
lefonavai man?!

š. Kad negalėjau durų atida
ryti, ponai. Mat fenderkė užsi
korė ant durų ir riogso piestu 
atsistojus. •

P. Oi, tu, grėva, grėva.. . Tai 
kodėl negalėjai išeiti pro kitas 
duris?

š. Aš bandžiau, ponai, bet... 
Gatvekaris kaktą atrėmęs į jas, 
neleido atidaryti.

P. Nonsensas! Tai kodėl ne
galėjai iššokti per viršų? Juk 
automobilius — vasariškas, at
viru viršum.

Š. Tai, kad ir čia truputį pa
sikeitęs, ponai. Kur buvo viršus, 
ten kėpšo ratai, o kur buvo ra
tai, ten viršus atsidūręs.

P. (Iškėlęs kumštis ir šokda
mas prie šoferio, bet pamatęs jį 
visą sukoneveiktą, nuleidžia 
rankas ir) : Tai kur tu taip iš- 
sialiejavai, po velniais?!

Š. Nuo sėdynės, ponai.
P. Kaip tai? Juk ten nebuvo 

jokio aliejaus!
Š. Turiu pridėt, kad ir ten pa

sikeitę dalykai, ponai. Ant sė
dynės, šalę manęs atsisėdo in- 
žinas.

P. Dar ir apsvilęs ... Tad ko
kioj pekloj buvai, kad apdegei?

š. Cigarų pelenų dėžutė eks- 
pliodavo, ponas.

P. Kaip tai?! Tai negalimas 
daiktas! Tu girtas, ąr kas?

Š. Maį kur buvo pelenų dėžu
tė, ten atsidūrė gazolino tanka, 
ponai.

P. Gana! Sakyk trumpai, aiš
kiai, rimtai ir teisingai, kaip tas 
viskas atsitiko?

Š. Mat, aš turiu pridėt, len
kiau didelį troką, atlėkė prie
šais didelis gatvekaris ir ...

P. Ir kas?
Š. Nemačiau, ponai.
P. Kaip tai, nematei?!
Š. Visai paprastai... Neno

rėdamas žiūrėti į akcidentą — 
užsimerkiau, ponai.

•j.

P. Na ir ką sakė ant to po
nia?

Š. A nei žodelio, ponai.
P. Tai negalimas daiktas! Ji 

negalėjo iškęsti nieko nesakius!
Š. Aš irgi stebiuosi, kaip ji 

galėjo iškęsti neatidarius savo 
armonikos, bet...

P. Bet kas?
š. Ji, turbūt, sarmatinasi, nes 

irgi truputį pasikeitus.
P. Bet kur ji dabar randasi?
Š. Kur randasi? ... Ogi po ta

vo automobilium, ponai.
P. Netikėli! Ištižėli! Striūge! 

Kuom tu dabar pasiteisinsi?
š. Ogi tuom, kad tu dabar 

vaikščiosi pėsčias, o aš—sėdė
siu.

P. Bet kas atpildys mano 
nuostolius?

Š. Ogi tavo Onytė, ponai.
P. Eik ir pašauk man taksę, 
poniai — daktarą.
š. Ar ne graborių, ponai?
P. (Sudavęs kumščia į .sta

lą) : Girdėjei, ką sakiau?
š. Girdėjau, bet...
P. Kas per bet?
Š. (Sėsdamas į pono krėslą ir 

susidedamas kojas ant stalo) : 
Streikuoju, ponai.

(Ponas sudrimba ant kito 
krėslo. Uždanga nusileidžia.)

Senas Vincas.

o

Fašistų Niekšystės

Areštuotus 
kaltinamus

Nėra tokių niekšyščių, 
kurių fašistų žvalgyba ir 
teisėjai nenaudotų prieš re
voliucinius kovotojus. Pas
taruoju metu fašistų proku
ratūra ėmėsi naujų provo
kacinių metodų prieš rev. 
jaunuolius-les. 
jaunuolius-les 
rev. veikime jie stengias pa
versti nepilnapročiais. Kad 
iš jų pasityčioti ir kartu iš
provokuoti savo auką, jie 
įvedė “proto tyrimus.” Pa
vyzdžiui, tokio ‘tyrimo’ me
tu jaunuolei T. Kolaitei tei
sme statė tokius klausimus: 
“Ar dabar ne 5-ta vai. po 
piet?” (buvo 11 vai. ryto), 
arba “kiek liks atėmus iš 
100 — 23?” arba “tau da
bar 14 metų?” — tuo tarpu 
kai prieš minutę ji pasakė 
kad 15. Po tokio tyrimo” 
pagaliau nusprendė, kad 
jaunuolė sąmoninga. Vienas 
teisėjas klausia “Kas tai yra 
politika?” bet kitas patrau
kia pirmąjį už rankovės ir 
stato kita klausimą: “Kas 
valdo Vokietija?”, “Kas 
valdo Lietuva?” Tokiu klau
simu fašistai teisėjai sten
gėsi išgauti iš jos atsakyma, 
kuri galėtų panaudot kaip 
žvalgybos provokacijos pa
tvirtinimą, arba “Tu gi ne
buvai komunistė, tai gal ta
vo brolis ar sesu ėjo į susi
rinkimus ar susibūrimus?— 
klausia “tyrėjas” daktaras.

Tokiom “gudrybėm” fa
šistų teisėjai nori papirkti 
ir išprovokuoti teisiamą 
iaunuolę-į, kad įgrūsti jį il
giems metams kalėjimam 
Bet tai fašistams nesiseka. 
Revoliuciniai jaunuoliai-lės 
savo klesiniu instinktu ir 
susipratimu įspėja priešo 
gudrybes ir jam nepasiduos.

Jaunuole.
(Kauno kalėjimo politka

linių laikraštis “Kovotojas” 
4 (11) N1935 m. lapkritis.)

Skaitytojų Balsai
Delei “L.” šėrininkų 

Suvažiavimo
Nors mūsų laikraštija yra ge

ra, atlieka naudingą darbą dar
bininkijos gyvenime, tačiaus 
dar įžiūrima reikalas gerinimo 
mūsų dienraščių, kad turėtų 
daugiau patraukimo prie savų

*

Dėti

jų straipsnių, korespondencijų, 
ir kad būtų daugiau efektyvin- 
gesnė, taip kad skaitytojas pa
skaitęs metą-kitą nebeliktų abe
jojantis, kurioj pusėj teisybė. 
O dar dabar taip yra su dau
geliu. Korespondencijos, turime 
pripažinti nekokios, daug jųjų 
perskystos, tik plepančios apie 
gaspadinių gerumą ar priešin
gai.

Teoretiniai straipsniai turėtų 
turėt daugiau ekonominio pobū
džio, lengviau suprantami mūsų 
nelavintiem darbininkam, o gi
lesnieji, politiniai, galėtų rasti 
vietą žurnale “šviesoj, 
daugiau klasinių apysakų, ku
rios kalba apie klasių kovas 
apie darbo žmonių didvyrišką 
atsidavimą klasinėms kovoms ir 
jų prirengimą. Mūsų spauda ga
linga, daugel gerų darbų yra at
likusi, bet daug daugiau dar rei
kia sunkesnių dalykų atlikti. 
Tik paimkim į atydą tą faktą: 
Amerikoj lietuvių darb. gyvena 
apie 300,000, o mūsų eilėse 
skaitome apie 5,000, na, ir duo
kim sau apie tiek pat simpati
kų. Tai labai mažas skaičius.

Draugai, ar negalima būtų 
“L.” įvesti skyrius paprasčiau
sio pasikalbėjimo klasiniai susi- 
pratusio darbininko su klasiniai 
atsilikusiu, su religiniu katali
ku, su visokių meklerių suklai
dintu darbininku, nors po vie
ną dieną į savaitę? Daugybė yra 
darbininkų, kuriem reikia pra
dinio lengvo pašnekesio apie 
darbo ir išnaudojančiojo kapita
lo santikius. Ne visi mes, kurie 
gyvename kartu su tokiais ele
mentais, mokame įtekmingai 
pakalbėti, paaiškinti gyvu žo
džiu. Yra ir tokių, su kuriais 
reikia gan gerai prasilavinusio 
klasiniai, kad jam parodžius jo 
klaidas arba klasinį tamsumą. 
Turėtų būti skyrius klausimų ir 
atsakymų.

Draugai, kuriems rūpi revo
liucinio judėjimo jėgos padidi
nimas, tai aukščiau paminėti 
dalykai turėtų suinteresuoti ir 
jūs, gerai padiskusavę, surastu- 
mėt juos teisingais ir rimtais. 

V. Turauskas.

DONORA, PA
Geras Sumanymas

Per Velykas teko nuvažiuoti 
pas draugus Kamarauskus į 
Coal Center, Pa. Pradėjom 
kalbėtis apie bėgamus reika
lus, tai B. Kizas sumanė, kad 
draugai paaukotų kelis cen
tus del Lietuvos politinių kali
nių.

P. Valutkevičius sakė, jog 
labai geras sumanymas. Au-

Galutinas Paskelbimas Drg. V. Andrulio 
Prakalbų Maršruto Naujoj Anglijoj

ir13 d. bal., Gardner, prakalbos, o 14 d. organizacijų narių 
simpatikų pasitarimas.

15 d., Fitchburg, organizacijų narių ir simpatikų pasitarimas.
16 d., Worcester, prakalbos, o 17 d. organizacijų narių pasi

tarimas.
18 d., Hudson, 2-rą vai. dieną, prakalbos.
18 d., Lawrence, 7-tą vai. vakare, prakalbos.

d., Lowell, organizacijų narių ir simpatikų pasitarimas.
• d., Cambridge, prakalbos.
d., So. Boston, organizacijų narių ir simpatikų pasitarimas, 

o 22 d.—prakalbos.
• d., Bridgewater, prakalbos.

d

19
20
21

23
24
25
25

Montello, org. narių ir simpatikų platus pasitarimas, 
d., Norwood, prakalbos, 3-čią valandą po pietų, 
d., Stoughton, prakalbos, 7-tą vai. vakare.
d., Norwood, organizacijų narių ir simpatikų pasitarimas, 
d., Lynn, prakalbos.
d., Lawrence, organizacijų narių ir simpatikų pasitarimas. 

Haverhill, prakalbos.
d., Nashua, N. H., org. narių ir simpatikų pasitarimas.
d

27 
28 
29 
30
1 d. gegužės, Lewiston, Maine, prakalbos švento Baltramiejaus 

Svetainėje.
d. gegužės, Rumford, Maine, 2-rą vai. dieną, prakalbos, o 
7-tą valandą vakare, platus narių ir simpatikų pasitarimas, 
organizacijos reikalais.
Kur tik yra galimybė, reikia rengti prakalbas su muzikale 

programa, o kur bus šaukiama pasitarimai, tai reikia sukviesti 
ne tik orgaanizacijų nariai, bet ir visi mūsų judėjimo simpa- 
tikai. Draugas Andrulis duos labai svarbius pranešimus orga
nizacijų reikalais. Visur dėkit pastangas organizacijų padaugi
nimui naujais nariais. Garsinkit visokiais būdais. Jei yra fi
nansinės išgalės, tai patartina garsintis per radio.

Šis skelbimas yra galutinas, jokių permainų nebus daroma.
ALDLD 7-to Apskričio Organizatorius,

J. Grybas.
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Cleveland, Ohio
Clevelando organizuoti dar

bininkai rengiasi prie milži
niško Pirmos Gegužės pami
nėjimo. 20 unijų lokalų su na
rių skaičium tarpe 30,000— 
40,000 šaukia konferenciją 
Amalgameitų Rubsiuvių Sve
tainėje, 2056 E. 4th St., suba- 
toje, 10 d. balandžio, 4 vai. 
po pietų. Atsišaukimas baigia
si šiais žodžiais: “Padarykime 
Clevelandą 100% Unijiniu 
Miestu ! Laikykime organizuo
tų darbininkų eiles vienybėje! 
Už 30 valandų savaitę! Už 
apvienytą Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojimą!”

Lietuvių darbininkų organi
zacijos, kurios negalėsite iš
rinkti delegatus, tų draugijų 
valdybos pasirūpinkite turėti 
savo atstovybę šioj konferen
cijoj. šiemet Pirmoji Gegužės 
bus apvaikščiota darbo masių 
minint pergalę prieš Amerikos 
rojalistus, šiemet Fisher Body 
darbininkai minės pergalę 
prieš milžiną korporaciją, taip 
ir visa eilė, kitų industrijų dar
bininkai. Ji bus istorinė Ame
rikos ir viso pasaulio darbinin
kų šventė. Lietuvai, neatsili- 
kime nuo kitų tautų darbininkų.

Draugė Skystimienė, Youns- 
towniete veikėja, lankosi mū
sų mieste del sveikatos taisy
mo. Nors jau nebe jauna me
tais, bet apie darbininkų ju
dėjimą ir lietuvių veikmę dau
gelį jaunų pralenkia. Išauklė
jo sūnus ir dukteris. Visi yra 
LDS nariai, išskyrus vieną, ku
ris apsigyveno Sovietų Sąjun
goj.

Spaudos parengimas “spring 
festival” jau čia pat, tai yra, 
įvyks balandžio 11 d. Vilnie- 
čiai-laisviečiai, pasidarbuoki
me, kad sukvietus kuodau- 
giausia lietuvių į šį smagų pa
rengimą. Girdėjau, kad mūsų 
jaunuolių Lyros Choras pasi
žadėjo su gražiomis dainelė-!nas dalykas, mes nesistengėm 
mis dalyvauti. Tad stengkimės 
nepasiduoti mūsų broliam len-

kojo sekamai:
P. Valutkevičius
B. Kizas ..........
Kamarauskai . .
J. Urbonas........
S. Marusauskas
K. Urbonienė . . .

$1.00
1.00 
1.00 
1.00
2.00 

. .50 i

Viso $6.50 
Visiem aukotojam širdingai 

ačiuojame.
Jonas Urbonas.

K-**

Puslapio Trečias

kams, švedams ir finams šia
me spaudos parengime. Vieta: 
Lenkų Katalikų Svetainėje, 
kampas E. 65-tos ir Lansing 
gatvių. Imkite E. 55th Trough 
gatvekarį, kuris atveža iki pat 
svetainės. M-ka.

aukavusių var- 
aukavo šie: Ch.

Janukaitis, J.

Surašąs Aukavusių LaikęDrg. 
Šolomsko Prakalbų

Laike drg. D. M. Šoloms- 
ko prakalbų buvo renkamos 
aukos Ispanijos liaudies para
mai ir lėšų padengimui, že- 
miaus telpa 
dai: Po dol. 
Dargužis, J
Gurklis, P. Dagis, J. Daminai- 
tis, M. Geibienė ir F. Skleris; 
po 50c.: J. Kalakauskas, P. 
Boika, A. Dočkus, M. Luko
šius, P. Kurulis ir J. Mažeika; 
po 25c.: Remeikis, A. Vasi
liauskas, J. žemaitis, Jankaus
kienė, Andrešiūnienė, C. Le- 
verta, Lineikienė, J. Vaira, 
Shipas, A. Keršis, Jankauskas, 
A. Raulušaitienė, J. Stankus, 
V. Young, F. Pieta, M. Lau
rinaitis, ir J. Bagužis. P. Ne- 
mura 63c.

Smulkiom surinkta $3.62. 
Viso labo $18.50.

Visiems aukavusiems tariu 
ačiū varde ALDLD 15-to Aps
kričio komiteto.

J. Mažeika.

Boston, Mass
Mūsų Veikimo Trūkumai •
Kovo 28 įvyko Komunis

tų Partijos 1-mo distrikto kon
ferencija. Čia pabrėšių keletą 
stambesnių tarimų ir mūsų 
draugų išsireiškimų, kad vi
siems būtų žinomos ir taiso
mos klaidos.

Iš raportų pasirodo, kad 
yra trūkumų pas mus. Kodėl 
taip yra? Kodėl nesame tin
kamai pasiryžę vadovauti mi
nias ir tinkamai nemokam su
vesti visų siūlų galus, kad ne
išspruktų įš mūsų rankų? Vie- 

pasise-

ištrau- 
kurioj 
trūku- 
ir ma-

Jeigu mes tai pa
gausime įtekmę 

to dabar ir trūks- 
turim prašalint tą

išmokti ir susipažinti su va
dovybės darbais, o antra—ne
sistengėm susipažinti su šių 
dienų ir mūsų spaudos reika
lais. Todėl ir neturim 
kimo Savo darbuose.

Aš pabrėšių keletą 
kų iš d. Brown kalbos, 
aiškiai buvo išdėstyti 
m ai vadovybėje streikų
šių. Esame mažai prasilavinę 
išrišti dienos klausimus ir ne
mokam pasitikti kiekvieną 
žmonių pajudėjimą linkui tų 
klausimų, kaip sėdėjimo strei
kus ir tt. Jeigu mes tikrai 
įvertinam savo darbus, turim 
visų pirma patys daugiaus at
kreipti atydos ir domės susi
pažinimui su tais klausimais. 
Negana to—turim daugiaus
domės kreipti lavinimui patys 
save tinkamai išrišti kylančius 
klausimus, 
darysime, 
masėse. O 
ta. Būtinai 
trūkumą. Turim turėt lavini
mosi mokyklas ir tankiai turėt 
diskusijas.

Iš d. Brown kalbos pasiro
dė, kad kur tik yra geresnė 
vadovybė, ten pergalėta ir 
sumušti priešų užpuolimai.

Ar mūsų partijos draugai 
lankosi į tarptautiškus paren
gimus ar’ prakalbas? Visai 
mažai yra tokių draugų todėl, 
kad esame vienpusiški, nemo
kam suprasti tokių - parengi
mų naudą. Jei ir ant toliaus 
būsime tokios nuomonės, ma
žai ką galėsime nuveikti ir 
perduoti kitiems mintį, kad 
esame darbininkų klasės už
tarėjai.

Ar galime pasididžiuoti sa
vo darbais? Be abejo, nėra 
kuom pasididžiuoti. Jei ir 
bandytum pasididžiuoti, vis- 
tiek būtų tuščias pasididžiavi
mas. Galbūt nekurie draugai 
sakys, kad padarę pusėtinai 
daug darbų. Taip, bet yra ir 
daug trūkumų. Galima daug 
daugiaus nuveikti, jeigu dar
bas bus daromas sutartinai ir

, ft..

PASAULINĖS ŽINIOS

Dr. Herman Mendlowitz

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Taiso dantis be skausmų ir už 
labai žemą kainą.

1623 N. 7th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
. Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė...
Brooklyn, N. Y* 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Phone Stevenson 5993

Dr. S. Goldberg

K

w ■

Tel. Staw 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper E-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be 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.

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius 

New Deal Auto Service 
436 E. Girard Avenue 
PHILADELPHIA, PA.

Didelė Įstaiga Taisymui 
Visokių Automobilių

General Repairs—Motors 
Overhauled 

Patarnaujame Patenkinančiai ir už 
prieinamas kainas.

Telefonas Nebraska 4168

1,100 Gėrėjosi Pakorimu
Kennett, Missouri. — Per

eitą penktadienį viešai buvo 
pakartas Fred Adams, 21 
metų jaunuolis, nusmerktas 
už policininko užmušimą. 
Korimas įvyko kumštynių 
arenoj,' atvirame ore. Are
na vidutiniai sutalpina tik 
400 žmonių. Bet pamatyt 
korimą susigrūdo į ją 1,100 
žiūrovų. Žiaurūs tų žmonių 
apetitai.

Turčių Fanny Darbininkų
Streikas Pennsylvanijoj

Pittsburgh, Pa.— Sustrei
kavo darbininkai milionie- 
rių Melionų didžiųjų farmų, 
kur auginama ir medžioja
ma lapės. Tos farmos yra 
vertos $2,500,000.

Darbi ninkai reikalauja 
daugiau algos. Savininkai 
juos už tai vadina “nedė
kingais sutvėrimais.”

Pasikorė 13 Vaikų Tėvas
Somerville, N. J. — Ran- 

dauninkas farmerėlis Char
les Hendershot, 58 metų 
amžiaus, tėvas 13 vaikų, ke
lios dienos atgal gavo pra
nešimą, kad jis bus išmestas 
iš farmukės, jeigu neatmo
kės savininkui užvilktos 
rendos. O ją atmokėti jis ne
turėjo jokios galimybės; to
dėl nuėjo į daržinę ir pasi
korė. &

Negalėdamas p r a gyvent 
su šeimyna iš farmukės, jis 
dar nuošaliai uždarbiauda
vo. Bet paskutiniu laiku 
niekur darbo negavo.

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Priež Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

i Charles’ Up To-Date 
'barber shop

SSRS Jaunuoliai Laimėjo Pa
saulio Muzikos Kontestą
Brussels, Belgija.— Tarp

tautiniame s m u i k i n inkų 
konteste dalyvavo 68 muzi
kantai iš įvairių saliu. Pir
mą dovaną laimėjo D. Ois- 
trach,.. Sovietų jaunuolis. 
Antra . teko Austrijos . pilie
čiui Odnopossovui. Keturias 
sekančias dovanas teisėjai 
pripažino keturiems kitiems 
Sovietu smuikininkams, jau
nuoliams ir jaunuolėms že
miau 17 metu amžiaus.

Kontestas buvo surengtas 
pagerbt atmintį mirusio di
džio Belgijos smuikininko 
Eugenijaus Ysave.

Pernai t a r p t a utiniame 
pianistu konteste nirmą ir 
antra dovanas laimėio so
vietiniai pianistai Flier ir 
GiJels, Vienoje. Austrijoje. 
Užpernai muzikos konteste 
Varšavoj nirma ir ketvirta 
dovana teko Sovietų pilie-i 
čiam.

BERN. 1 SHAWK0N1S
. . (AŠAKUNAŠ)

...............GAUJAS...........

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUQTO JAS

LĄISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

.........Valstijoje •
Graborystės reikale visada jums 

mielai .patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

vieningai pagal vieną planą, o 
ne kaip kas nori. Reikėtų 
įvesti geresnę discipliną ir pri
silaikyti tos disciplinos, tada 
išauklėsime geresnes ir veik
lesnes organizacijas ir masės 
bus su mumis.

M. Tylūnas.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y,

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVR, DETROIT. MICH.

l .
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GRĘSIA 120,000 AMUNI
CIJOS DARBININKŲ 
STREIKAS ANGLIJOJ

mūsų drūtą organizaciją. Šim
tais sykių atvirai galima pasa
kyti, kad gėda mums, kasėjai.

Požeminis.

i > 

i

Dorothy Bubniutė, klasiška šokikė
Ji savo puikiu išsilavinimu linksmins publiką.

Aidbalsiai, vadovaujant Šalinaitei
Pasirodys naujom, gražiom dainom. 

*

Aldona Klimaitė, koloratūra sopranas
Dainuos solus ir teiks susirinkusiems malonumo.

Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, P
Jis jau porą kartų yra dalyvavęs Brooklyne ir savo 
dainavimu yra sukėlęs daug entuziazmo publikoje.

E

TRUMPA BET ŠAUNI PROGRAMAVakarienė bus duodama lygiai
Nuo 7-tos valandos vakaro

Koncertas bus 9-tą valandą vakare

I—-*■

LAIŠKAS IŠ FRANCUOS

<

5 Kazys Adomaitis.

Kietąją Anglią Lauke

■

'fr*

fe’

1

1

Kada Angliakasiai “Branges
ni” už Mulus

. . ' . ' '■A’

■

lavoną palei tavo duris, 
gyvenai ir. .. “eik” :

f■ ■> t ' ■ f >5■''' 'ty'

Puslapis Ketvirtas Antrad., Balandžio 1937

LAISVES KONVENCIJA. BANKETAS ir KONCERTAS
Visi “Laisvės ’ bendrovės dalininkai-šėrininkai būkite konvencijoje sekmadienį, 11 dieną balandžio (April). Kurie dar nesate 

šėrininkais įsigykite Šerus iki sekančio sekmadienio ir dalyvaukite savo dienraščio konvencijoje su pilnu balsu.
Taipgi mielai bus priimami ir svečiai į konvenciją. Kas tik įdomaujate dienraščio “Laisvės” reikalais ateikite j konvenciją. 

Konvencija bus Grand Paradise didžiojoje salėje-Ballroom, prasidės 10 valandą ryte

Įžanga vakarienei ir šokiams $1.25 
Vaikam vakarienė 50 centų
Šokiai prasidės 7-tą valandą vakaro 
Vien tik šokiam 45 centai

Dorothy Bubniutė, 
Klasiška šokike

įvyks Sekmadienį, 11 d. Balandžio-April, Grand Paradise Salėj, 318 Grand St., B’klyn

Adomaitis
T""....................

Franci joj gyvenanti lietu- Karčiauskas . . . . ................  5
viai remia Lietuvos politinius Kregždys .......... ................  5
kalinius. ALDLD 121 kuopos Aleksandravičius .......... 5
draugai surinko 187 frankų ir Aksanitauskas . . ................ 5
50 centimų. Štai aukotojų Danisevičius . . . . ................  5
vardai. Klejno ............... ................. 5
Adomaitis ............... ------ 10 Lukšys ................ ................... 6
Danisevičiiis............ ........... 10 Brazauskas .. .............. 3
Pažėra ..................... ........ 10 Rubinikavičius . . ................. 3
Trušas ..................... ........ 10 Gudaitis ............ ................ 3
Pažėrienė ................. ......01 Navickas .......... ................. 3
Andriušis................. ........ 10 Siurvila.............. ................... 2
Skauradžius............ ........ 10 Kurklinskas .... ............ .. . 1
Giedrys ..................... ........... 10 Trušienė ............ ................ 1
Revinckas................. ........ 10 Dervaiedas .... .............. 1
šešelgis..................... ........ 10 Glaubičienė . . . .............. Ii
Geležiūnas ............... ........ 10 Oželytė . . ........... ..............   . 2 !
Senkus ..................... .......... 5 čebotarovas .... ................  5
Lastauskas ............... .......... 5 Bedarbis .......... 50 centimų. .
Barauskas .......... .......... 5 —
Stenkevyčius .......... ..........  5 187fr. 50c.

Prieš 1915 m., kol nebuvo 
įstatymo, kuris apdraudžia 
darbininkus industrijose nuo 
sužeidimų bei užmušimų, tai 
kasyklų darbininkas baronams 
buvo pigesnis už jų mulus ir į 
darbininką jie neatkreipė ma
žiausio dėmėsio. Jeigu tada 
SuŽeisdavo darbininką, tai 
kompanijai užtekdavo tokio 
pataniavimo, kad bosai ap
svarstydavo žaizdas ir parvež
davo namon ar į ligoninę, kur 
nor£dav«ai. Tolimesnio rūpini
mosi darbininko likimu ar jo 
Šeimos, kompanija nežinojo, 
nes tas joms neapėjo. O kad 

ušdavo kurį, tai kompani-
ii buvo dar geriau. Nereikėjo 

nei tvarstyti: tik išversdavo 
, kur 

gyvenai ir. .. “eik” sau, kad 
nori, savo spėkomis, pas Abra- 

Nesmagumai”, kuriuos 
rėjo komp. po užmušimo 

ėjo, tai tik buvo tokie, kad 
ėjo pašaukti valstijos ka-

pirkdavo. Todėl jos jiem sam
dydavo ekspertą prižiūrėtoją 
ir šėrėją, šerdavo juos gerai. 
Susirgus ar susižeidus daktaro 
priežiūrą jie gaudavo į minu
tę laiko. “Pleisuose” mainie- 
riai turėdavo jiems turėti labai 
apvalytą kelią ir užtenkamai 
vietos. Mulo ar kelių jų “drai- 
verys” buvo atsakomingas už 
jo nelaimes. Jeigu mulas susi- 
žeisdavo “pleise,” tai atsako
mingas buvo ir mainierys. Mu
lų apsaugos taisykles turėjo 
visi darbininkai pildyti po 
drausme, kuri sekė darbo ne
tekimu. O kada mulas likda
vo užmuštas, tai bosai laksty
davo, kaip kulipkų sėdynėn 
privaryti; nuo' aukščiausio iki 
žemiausio komp. viršininko su- 
bėdavo. “Kaltininkai” būdavo 
surasti ir iš darbo išvyti.

Tai buvo didelis skirtumas 
tarpe kasėjo jr mulo.

Kompensacijos Įstatymas

Su 191.5 m. įėjo galion fedc- 
ralis įstatymas, pagal kurį visi

darbininkai turi būti apdraus
ti. Atšvito angliakasių akys. 
Pagal įstatymą, angį, lieka 
apdraustas ant $4,500. Anglia
kasiai ironiškai nusijuokė iš 
mulų. Mat, jie ne tik kad pa- 
sivijo mulus “lygybėj”, bet ir 
pralenkė juos. Dabar, va, ir 
angliakasys sužeistas turi dak
tarą ir būna nuvežtas ligonbu- 
tin ir už patarnavimą nereikia 
mokėti. Ir ne tik, kad nerei
kia mokėti, bet dar ir pinigų 
duoda tam tikrą nuošimtį už- 
dirbdamos algos. O kada už
muša, tai jau nebeverčia, 
kaip meitėlį po durių, o pašau
kia graborių į mainas, kuris 
“gražiai” įmeta beskėn, nusi
veža savo laboratorijon, pada
ro panašų žmogui (jeigu dar 
galimas) ir parveža reziden- 
cijon, kaip “grafą.” Magary
čioms, šeimai išmoka tuos 
$4,500 bėgyje 500 savaičių.

Kaip matome, pusėtinai 
pralenkta mulas.

Bet, Kad Tie Laikai 
Keičiasi. . .

Laikai bėga ir keičiasi, kei
čia ir kompanijos savo, išnau
dojimui darbininkų, sistemą. 
Šis, naudingas darbininkams 
į s t a t y m as pradeda blukti; 
kompanijos pradeda jį suko- 
neveikti. Prie šio federalio 
įstatymo, kompanijos, su ap- 
draudos kompanijomis, privei
sė eibes savotiškų įstatymų, 
pagal kurių eigą ir jų pildymą 
begalima gau*ti atlyginimą už 
sužeidimą ir mirtį. Kaip fede- 
ralis, taip ir kompanijų įstaty
mai visi panešami pačių darbi
ninkų iškaščiais. Apdraudų 
kompanijos reikalauja saugu
mo nuo baronų, o baronai nuo 
darbininkų. O apsauga, visokį 
išradimai apsaugai, kaštuoja 
daug. Todėl darbininkai, kaip 
mulai, verčiami turėt ir pinigus 
mokėti. O jų, kasdieną, dau
giau- ir daugiau išrandama. 
Šiandie jau kasėjai turi nešio
ti kamanas, kad akių neužsi-

gautų.
Nuo 1915 iki šių dienų, 

mums bevėpsant, laikai rago
žium apsivertė, apvertė ir mū
sų sąlygas darbe. Mulai beliko 
tik retenybe kasyklose. Jei jau 
ilsisi savo atidirbę ir atgyve
nę. Dabar kompanijos stengia
si iš mūsų, darbininkų, pada
ryti dvikojus mulus. Ir joms 
tas sekasi. Jos jau paspėjo 
įvesti skubėjimo sistemą, ku
rios mulai nežinojo; jos jau 
numušė algas lygias mulų anų 
laikų; jos jau uždėjo mums 
kamanas ir projektuoja išžio- 
dinti ir įdėti brizgilus neva, 
kad neišmuštumėm dantų dar
be; jos jau pakinkė mumis 
tampyti “shaker shutų” ma
šinas ant savo pečių iš “pleiso 
pleisan.” Jeigu šiandien atsi
keltų mulai ir pamatytų savo 
draugus žmones darbe, tai jie 
taip nusikvatotų, kad ir jiems 
lūpos trūktų, kaip kiškiams.

Verta pažymėti, kad šioje 
negarbėje mes atsidūrėm, kaip 
tik tuo laiku, kada svietas 
mums kreditą atiduoda už

London. — 120,000 Angli
jos ginklų ir amunicijos 
darbininkų rengiasi balsuot 
klausimą, ar eit į pritarimo 
streiką, paremiant laivasta- 
čius, kurie streikuoja Clyde 
River dirbykloj, Škotijoj.

Mechanikai laisvastačiai, 
gaunantieji po $17.50 algos 
per savaitę, reikalauja pri
dėt po du centu uždarbio į 
valandą.

sykių inspektorių ir nuvesti jį Į 
ten, kur likosi užmuštas, nei 
mulo nevertas, kasėjas.

Valdžios inspektorius, su 
komp. atstovais, žinoma, “ap
verkdavo,” kad, “mainos jau 
taip sutvertos, kad darbinin
kai turi žūti” ir, nustatęs ne
laimės priežastį, raport 
valstijos Mainų Bjurpl, 
dar vieną priskaityęlavo 
užmuštų skaitliaus jV met 
le pasakydavo, kiek viso 
užmušta per metus. Kas 
tas, kad darbininkas gyvastį 
prarado ? Hm, komp. niekad 
“nebuvo” kalta ir “negalėjo 
būti kalta.” Kaltas visada bu
vo tas, kas užsimušė.

Šitaip pigiai* labai daug 
tūkstančių kasėjų padėjo savo 
gyvastis barohams; o trigubai 
tiek — amžinai likosi sužalo
ti ir bespėkiai, negalinti dau
giau jokio darbo dirbti; sau 
duoną pelnyti.

Kas kita buvo mulų sąlygos. 
Už mulą komp. turėdavo su
mokėti tam^tikrą sumą, kada

davo 
u ris 
prie
Ma

labo 
kal-

150,000 Detroito darbininkų demonstravo prieš kruvinus užpuolimus ant 
“sėdėjimo” streikierių tame mieste. Šioji demonstracija pralenkė skaičiumi 
net ir prezidento Roosevelto pasitikimą pereitą rudenį.

Loreto, Pa. — Streikuoja 
darbininkai C. M. Schwabo, 
milionieriaus plieno fabri
kanto. 10 darbininkų veda 
sėdėjimo streiką bulvių rū- 
syj. Reikalauja pridėt algos.

Atviras Laiškas “Darbininko” Redaktoriui 
Antanui Kneižiui

GERBIAMAS TAMSTA:—
Tamsta, A. Kneižis, kalbėdamas Norwoode 21 d. vasario, 

1937, labai daug apsilenkei su teisybe. Tamsta sakei, kad 
Ispanijoj komunistai apskelbė karą bažnyčiai-tikėjimui. Taip
gi, tamsta sakei, kad Sovietų Sąjungos bolševikai išžudė 40,- 
000 kunigų, del tikėjimo.

Mūsų supratimu, kaip pirmam primetime, taip ir antram, 
tamsta labai apsimelavai ir Norwoodo publiką klaidingai in
formavai. Todėl, Komunistų Partijos Lietuvių Frakcija, kvie
čiam tamstą, Aiitaną Kneižį, stoti į debatus viršuj suminėtais 
klausimais. Debatai turėtų įvykti 25 d. balandžio (April), 
1937, 2-rą valandą po pietų, Lietuvių Svetainėje, Norwood, 
Mass. Kelionės išlaidas apmokėsim mes (rengėjai). Nuo ko
munistų kalbės Vincas Andrulis, “Vilnies” redaktorius iš Chi
cago, Ill.

Užtikrinam pilną demokratiškumą, tiek laiko duosim kal
bėti Andruliui, tiek ir tamstai. Bet jei tamstai ta diena nėra 
paranki, tai meldžiu greitai man pranešti, paskirdamas die
ną pats. Mes sutiksim dieną permainyti.

Lauksim greito atsakymo, sutinkat stoti į debatus ar ne? 
Su tinkama pagarba, 
Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos 
Norwoodo Kuopos Sekretorius,

JONAS GRYBAS,
14 Chapel Court, Norwood, Mass.
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A. Tarasov-Rodinov

PASKUTINIS CARAS
L (Tąsa)

—Klausau. Taip, pons kapitone! Ar 
pas mus viskas ramu? Taip. Ir pas jus 
ramu? Taip, taip, čia su šaulių komanda 
dabar tik kalbėjausi ir ten viskas tvar
koj. O sakote, kad telefonai negerai vei
kia. Taip, taip, galimas daiktas perdaug 
į žemę traukia. Taip, ponas kapitone. 
Džiaugiuosi tarnaudamas.

* Pakabinau rankenutę ir man dabar be 
' galo smagu, norisi net dainuoti. Iš vir

šininkų telefonai negyvi. Bet ir vėl štai 
ląuko telefonas nuo Vorobjevo suūžė:

—Aga, na, kaip Vania? Pataisei? Jis 
tyli? Na ir gerai, gerai. Na, aš jums tą 
ir sakiau, kad padarysime, juk nutrauk
ta telefonų susisiekimas ir viskas gerai. 
Ką klausi? Oficieriai Šerstiev ir Borš- 
čevski, nutrauk su jais ryšius. Lik svei
kas.

Ant slenksčio stovi Fenkinas ir rašti
ninkas už jo.

—Jūsų “vysokoblagorodija,” ar mane 
šaukėte?

—Taip, taip, Nikita. O, ką aš tau no
gėjau? O, taip, ar tu gėrei arbatą?... 
O ne, ne, ne. Klausyk, šiandien man pie

štus negamink, nes aš kitur pakviestas ...
Ar supranti?

Bet kur tai toli už lango vėl sutauškėjo 
kulkasvaidžiai... Vakaras artinasi.— 
Temsta, uždegk kambaryj šviesą.—Aš 
maišiausi ir pamatęs, kad dar vis Nikįta 
Fenkinas stovi duryse, jam pridėjau:— 
Na, ko tau reikia Nikita? O, aš padariau 
klaidą ;;pie “pietus,” tai yra negamink 
man vakarienės. Gali eiti.—O raštinin
kui—jūs parašykite raportą iš šios die
nos įvykių. Kitas žinias vėliau perduo
siu...

Man pasidarė ant širdies lengva. Štai 
kaip pulkininkas Žervė ir kapitonas Lok- 
tievas norėjo panaudoti liuosnorius, ruo
šiamus į būsimus oficierius, iš penkto 
skyriaus turtingų vaikelius, prieš sukili- 

1 mą. Nepavyko! Reikia patirti, ką gi jie 
ten veikia.

* O O O
Įėjau į penkto skyriaus kambarį, ant 

sienų kabo paauksuotomis antpetimis 
mundieriai. Oficierius Ševelevas kalbasi 
su grupe. Kas tai pastebėjo mane ir su
šuko:

—Atsistoti!
—Smirno!—pašokęs suriko Ševelevas. 

Nuo staliuko nusirito kelios kazyrės.
—Ką jūs čia darote ?—paklausiau aš 

pakeldamas bubnų tūzą.
—Spėliojame!

• Ant sienos kabo ševelevo tėvo paveiks
las. Karinis žmogus. Greta tėvo Ševele
vas dar tik vaikutis ...

—Laikas miegoti!... Laikas gulti,— 
tariau jiems.

4 —Klausau,—atsako Ševelevas.
—O mes vis laukėme, kad mus pašauks 

šaulius kareivius areštuoti, taip mums 
raštininkas sakė,—tarė vienas diktas ka
reivis.

—Ne, vargiai iššauks. Eikite gulti!— 
daviau komandą.

ooo
Tamsūs medžiai pilkavo mėnesienoj 

spaudžiami šalčio. Garsiai skambėjo gar
sai šautuvų. Šūviai girdėjosi iš visų pu
sių, bet daugiausiai nuo gelžkelio ir 
Orembaumo. Atrodė, kad tartum žemė 
nuo šalčio sproginėjo.

—Buch!—trenkė šūvis visai kur tai ne
toli. Jo aidas nuriedėjo, nusirito virš na
mų į mišką. Iš ten tartum sekė jo atsilie- 

> pimas.
—Buch!—trenkė antras šūvis, iš tos 

pat vietos, kur ir pirmas. O paskui jau 
pradėjo tankiai šūviai paukšėti. Bet ne
sigirdėjo jokių balsų, šauksmų, tartum 
šaudė patys medžiai.

—Tra-ta-ta-ta-ta! — sutratėjo kulkas- 
vaidis, kaip paerzintas šuo.

—Ta-ta-ta-ta-ta-ta! — tankiai atsilie
pė antras.

Aplinkui nėra nei vieno žmogaus. Snie
gas girgžda po mano kojomis.

ooo
Grįžau į kambarį. Mano patąrųąutojąą 

Nikita Fenkinas labai nusigandęs, bėgio
ja kambaryj ir kartoja:

€ —Viešpatie!... Viešpatie!
—Ir kd tau reikia nuo to “viešpaties?”
—Viešpatie!... Jūsų blagarodija!—

I
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Verte D. M. šolomskas

dreba jis, dantį į dantį nępataiko.......
—Kulkos.... Šaudo.

—Juokingas, tu Nikita.
Atsiliuosavau diržus, šūyįai ppkši lau

ko pusėje. Nikita atsisėdo ant grindų ir 
verkia. Štai šūvis trenkė visai arti. Niki
ta pašoko ir užgesino šviesą.

Priėjau prie lango ir žiūriu. Jis apša
lęs ir mažai kas matosi. Vienoj vietoj le
do ploniau, per ją matosi plentas.... Nie
ko nesimato.

Ten toliau kareivinių sodas. O štai mė
nesienoj išėjo pavienis kareivis atsags
tytu ploščium. Jis nešasi ranko šautuvą. 
Jis sustojo, ąpsižvalgė, pakėlė į dangų 
šautuvą, ugni$ sužaibavo ir pas mus at
aidėjo:—Buch!

—Jūsų “vispkoblagorodija”! — sujudo 
Nikita.

Kareivis ant vietos pasimindžiojo, per
ėjo kelis žingsnius skersai plentą į kairę 
pusę. Paskui jį pasirodė antrąs. Įr vėl 
sužaibavo ir trenkė šūviai. Jie stovi ant 
plento matyti kalbasi. Štai prie jų priėjo, 
kaip kokis šešėlis, trečias... ketvirtas.... 
penktas. Du iš jų nuėjo į sodą, o vienas 
pasilikęs ant plento pamojavo kepure. 
Greitai prie jo pribėgo apie dvidešimts 
kareivių. Jie pasikalbėjo ir dingo sode 
eidami linkui mūsų kareivinių.

—Ta-ta-ta! — stuksi kųlkasvūidįs.
Štai, išgirdau greitus žingsnius, kurie 

įbėgp į mūsų prieangį ir balsas:
—Nikita!... Nikita!
—Kas ten? — negarsiai užklausė Ni

kita.
—Fenkin, ar jūsų oficierius yra na- 

mie? ,
—O tau kam tas reikalinga ?
—Jeigu jis namie, tai geriau lai ko

kiam laikui pasislepia.
—Kas tu?
—Aš, kareivis šenšinas.... Į mūsų ka

reivinę svetimi kareiviai atėjo. Jie ren
giasi ir mus ragina, kad visi eitume ofi
cierius mušti. Turi šautuvus ir kulkos
vaidžius. Visus oficierius rengiasi žu
dyti.

—šenšine, eikš čionąį.
—Jūsų blagarpdija, įpūsų kareiviai iš

bėgiojo. Labai daug šaudė tie, kurie at
ėjo. Reikalauja, kad parūdytume, kur 
yra oficieriai. Aš daržais čia atbėgau.

—Juokdarys, kur gi čia pasislėpsi. Ge
riau visi einame pas kareivius.

—Einame, — sutiko šenšinas, — tik, 
kad blogiau nebūtų.

Visi išėjome į kiemą. Mano oficieriaus 
kepurė ir auksinės antpetys žvilgą mė- 
nasienoj.

—Oficierius!—kas tai sušuko.
—Oficierius!... Oficierius!—pasigirdo 

dar keli pikti balsai. Vienas kareivis, o 
paskui ir kiti su atstatytais durtuvais 
pribėgo ir apsupo mane.

—Kas tokis?—piktai užklausė karei
vis.

—Oficierius, čia stovinčių kulkasvaidi- 
ninkų.

—Tai mūsų oficierius,—patvirtino šen
šinas.

—Ką žiūrite?... Muškite tą gyvatę!— 
sukomandavo yienas.

—Užmušti, draugai, visada suspėsite, 
—atsakiau jiems.—O jeigu nekaltą žmo
gų, naudingą jums patiems užmušite, tai 
tik sau bįogo padarysite.

—žinome mes tą, koki jūs naudingi! 
Neišsisukinėk!—sušuko viępąs .kareivis 
arti pribėgęs.—Štai Orembauųie, prie' 
gelžkelio stoties, ponai oficieriai apįe 200 
kareivių iš kulkasvaidžių iššaudė! Tai vis 
jūsų brolių darbas!

Smarkus kumštis nusileido njąn į 
sprandą, o kas tai nutverė už kardo.
.—Draugai,, palaukite!—surikau skau

džiu balsu iškeldamas rankas.—Nieka
dos as nebuvau liaudies priešas, ką jūs 
darote? Aš ir dabar patsai išėjau iš savų 
kambario, kad pas jus eįfi. Juk aš nie
kur 'nuo jus nesislėpiau, ųęĮ)ėgau, bet 
patsai pas jus .atėjau!

—Draugdi, palaukite. Leiskite žmogui 
pasiaiškinti!. . . Palaukite! Suspėsime 
apsidirbti, kam taip skubėti- • • • Pątirkį- 
mę,’kas jis yra,—pasigipdp kąręiyįų bal- 
Sąi.

:*

Renė Maison
sako:

o >1 '

Copyrlgtil 1937, n>« American Tobacco Companr

Komitetas.
(81-82)

Azijos Iš<o Wvi<s’’
London. — Aųglįjęs yal- 

džipg iž.dag pernai'. Įųrejo 
$37,650,000 daugiau įplaukų

sakys savo prakalboj, nes jis yra Į šias prakalbas, 
geras prakalbininkas ir rašėjas.

Kviečiami visi lietuviai atsilankyti

>1 i

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

i

I?

NEW BRITAIN, CONN.
Andrulio Prakalbos

Balandžio (April) 7 d., Darbinin
kų svetainėje, 53 Church St., 7:30 v. 
vakare, Įvyks ALDLD 27 kuopos pra
kalbos.

Andrulis, be abejo, daug naujo pa-

Iš LIETUVOS‘i '< a V. I

Puslapis Penitas <w 
• 9

Mano gerkle yra dėkinga
už Luckies”
“Aš esu aplankęs daugelį įvairių 
šalių Europoj, Artimuose Rytuose 
ir Pietų Amerikoj; bet iš visų eiga- 
retų, kuriuos aš tik bandžiau, ge
riausiai prisitaikančiais savo gerklei 
aš atradau Luckies, Aš ir gerejuosi 
Luckies per pereitus penkiarius ar, 
šešiarius metus. Dabar, man keliau
jant užsieny j, aš dedu pastangas 
būti pilnai aprūpintu su Luckies. 
Mano gerklei jie yra taip švelnūs^

.Neseniai 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. Maison, 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 nžsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemąišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

GARSUS METROPOLITAN OPERA 
COMPANY TENORAS

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

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

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

negu išlaidų. Bet jeigu bū
tų mokėjęs Amerikai kari
nes skolas, ne tik nebūtų li
kę perviršio, bet dar būtų 
giliai “įlindęs į skylę.”

Pernai Anglija išleido 
$930,360,000 kariniams tiks
lams.

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

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ljgos, Nervų Sui

rimai, Slogos įr Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abėlnas Nusilpimas, 
Skilvio įr žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažames bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegirtias ir Chroniški' Reumatiški 
keblumai; Nosięs, Gerklps, Plaučiu, 
Plaučiįiių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos bu patenkinančiomis 
ir greitomis pp$ėkqpiis; o jeigu turite 
kokių ligą, kurios jūs peSuprantaįe, 
pąsiklaUfekitė mahęs''su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bųp j urns išaįš- 
kintas. Kraujo Tyrimai. Šlapimo 
Analyze, X-spiliduliai, Serumų įleidi
mai ir Čiepijimaį. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai Veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 Ą. M. iki 1 P. M. 
SbkmąjdįęĮiuaįp g Ą. M- iki 3 P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Grąžino Į Vokietiją 
Mergaitę

Robertas Reimanas iš Eitkū
nų prieš kurį laiką buvo susi
tuokęs su kauniete Šone Jotkov- 
skięne, bet vėliau Kaune jie ir 
išsiskyrė, šešerių metų amž. 
mergaitė buvo pas tėvą. Moti
na sumanė mergaitę atsiimti: ji 
nusiuntė savo motiną, gyvenan
čią Kybartuose, į Eitkūnus, ku
ri saldainiais mergaitę atvilio
jus ligi sienos, t. y. Lieponos 
upelįo tilto, Lietuvos pusėj jau 
stovėjus motina, kuri dukrelę 
ėmė moti,: vadinti ir mergaitė 
be jpkip sienai pereiti leidimo 
perbėgo į Lietuvos pusę. Suži
nojus apie tai tėvas padavė Lie^ 
tųvojs atatinkamiems valdžios 
organams skundą, prašydamas 
grąžinti dukterį kaip nelegaliai 
pagrobtą.

Ppljcija iš Jotkovskipnės mer
gaitę atėmė ir grąžino į Eitkū
nus.
Išėjo iš Lygsvaros Mergina

P-lė M. draugavo su vienu 
kauniečiu, kuris žadėdavęs ves
ti. Nesulaukdama pažado mer
gina išėjus ūš lygsvaros ir aną 
dieną nuėjo į savo draugo butą 
ir išgėrė nęmąžą dožą narko
tikų. Ąlerginą užmigo ir mie
ganti nugabenta ligopinėp. Ji 
įr pabudus ppišsįbląiyp ir visai 
pakrik nervai, del to iš ligoni
nės neišleidžiama.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam 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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jijpų parąįkalavjpio, suteiksime informacijas apie pvprj ir kaipas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.(Bus
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Dukters Karjera, Tėvui Nemi- 
gos Priežastis
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Gedeon Žudysteje Policija 
Jieško Kito Asmens

Kriminalinė policija jau 
padėjo į šalį viltį išaiškinti tri-
gubą kriminalybę kamantinė
jimu J. Gedeon’o. Dabar jieš- 
koma tūlo Robert Irwin, skulp
toriaus, kuris buvęs labai įsi
mylėjęs į gražuolę artistų mo
delį, taipgi jos seserį, kuri da
bar vedus.

Irwin kartą buvęs nuėjęs į 
Bellevue ligoninę reikalaut, 
kad jam padarytų operaciją, 
kuri prašalintų jo įdomavimą- 
si moterimis. Daktarai jį pa
siuntė į pamišėlių ligonbutį. 
Pastaraisiais laikais jis 
iš ten paliuosuotas ir tą 
tę buvęs New Yorke, 
turėjęs pasimatymą su
E. Sheldon sekmadienį, kada 
surasta žudystė. Tačiau 
matymo nevykdęs ir iki 
dienai nesurasta, kur jis 
dasi.

buvęs 
savai- 
taipgi 

tūla

pasi- 
šiai

ran-

Liaudies Teatro Reikalai

turime susi- 
anksčiau, tai galėsime 

pasitarti apie mūsų 
parengimą.
tik aktoriai, bet ir

se-

kiti
na-

Šį vakarą, antradienį, visi 
aktoriai turite susirinkti L. A. 
P. Kliube. Visi 
rinkti 
šį tą 
karną

Ne
Lietuvių Liaudies Teatro 
riai turi sueiti. Plakatai, tikie- 
tai jau gatavi ir reikia labai 
smarkiai platinti. Vaidinimas 
veikalo “Iš Meilės” įvyks ge
gužės 2 d., Labor Lyceum 
svetainėj. Laiko jau mažai li
ko.

Svarbiausias reikalas dabar, 
tai tikietų platinimas. Kurie 
da neturite tikietų, jų- galite 
gauti pas d. Ramoškaitę arba 
kreipkitės į “Laisvės” raštinę; 
Visi nariai ir simpatikai kvie
čiami smarkiai padirbėt per šį 
mėnesį mūsų didžiuliam pa
rengimui.

Pirmininkas.

Lankėsi “Laisvėje”

Masinė Konferencija Priėmė Planus 
Gegužės Pirmos Demonstracijai

vie- 
juos

labai

Prieš pabaigą konferencijos 
atėjo liūdna žinia iš Ispanijos, 
kad vienas newyorkietis, bu
vęs kepėjų unijos vadas (var
do nenugirdau) krito mūšyje 
prieš fašistus. Pirmininkas pa
prašė visų atsistojimu pagerbt 
kritusį draugą. Visi atsistojo, 
tyla vienai minutei.

Tvarka Demonstracijos
Tvarkos direktorius Paul 

White pranešė, kad šiemet 
vaikų paradas bus skyrium, 
nes vaikai labiau pavargsta. 
Jų demonstracija bus Wash
ington Square, kur jie bus pri
žiūrimi slaugių ir mokytojų, 
nes šiemet didelis skaičius mo
kytojų dalyvaus demonstraci
joj. Vaikams ten bus specialė 
programa per visą laiką, o 
prievakariais jie maršuos nuo 
Washington Sq. į Union Sq.

Suaugusių maršavimo linija 
nuo 56th St. žemyn ant 
Avenue iki 30th St., pas- 
30-ta iki 5th Avenue, ant 
Avenue žemyn iki 17th

Mirdama Įvardino Šovusį 
Meiluži v

Graži 27 metų Mrs. Jessie 
Harris, dviejų vaikų motina,

Devyniolikos metų Marga
ret Muntyan, kuri aną sykį 
teisme išsiprovojo iš tėvo teisę 
elgtis kaip ji nori ir eit su vai
kinais, gavo trijų naktų kon
traktą pildymui programos i 
kabarete. Susirūpinęs tėvas sa- Į 
kėši negalįs miegoti, kol dūk- 
te nepareina ir. . . “nieko ne- Į| 
galiu daryti,” sakė jis.

9

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

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais.
<3

nuo 
mirdama ji [ 

kad “Jurgis' 
Ji gyveno 172

Nutarė Šaukt Visų WPA 
Projektų Streiką

šeštadienio vakarą mirė 
kulkos. Tačiau 
spėjo pasakyt, 
mane pašovė.” 
Conklin Ave.

Greitai sulaikytas ir šovikas 
George Grubee, 95 McDougal 
St., kuris irgi tapą pašautas 
detektyvų laike suėmimo. Ji
sai gulėdamas ligoninėje sakė
si nesigailįs šovęs.

“Jinai mane mulkiu laikė. 
Ji ėmė mano dovanas ir veid
mainiavo, tad aš ją nušoviau,” 
atvirai pasakė meilužis, 
sakėsi ją pagavęs einant 
kitu ir dėlto pašovęs.

Tęsia Sėdėjimo Streiką

Jis 
su

Visų WPA projektų atstovų 
konferencijoj pereitą šeštadie- ■ 
nį nutarta pradėti streiką pro
jektuose šį trečiadienį. Anksti 
rytą bendras streiko komite
tas išsiųs skrajoklių būrius 
automobiliais ir garsiniais tre
kais, kurie informuos kiekvie
ną projektą apie prasidedantį 
streiką.

MORKUI i T

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.

Keturi brooklynieciams įgri
sę plėšikai sekmadienį atėmė 
iš groserninko, 4^0 Henry St., 
$300. Plėšimo laiku krautuvėj 
buvo 3 darbininkai ir 4 kostu- 
meriai. Plėšikų nepagavo.

accohmooatiom)

Bedarbiai sėdėtojai šalpos 
Biure, 797 Prospect Ave., iš
sikovojo teisę gaut maistą ir 
tęsia streiką, kuris prasidėjo 
penktadienį, kada tapo atmes
ta 5 aplikacijos reikalaujančių 
pašalpos.

Per 24 valandas neleido 
įnešti maisto iki šalpos Biuro 
viršininkai apsižiūrėjo, kad 
streiko simpatikai lauko pusėj 
surado būdą pro stogą įleisti 
biskutį maisto.

Lauko pusėj eina nuolatinis 
pikietas. St^ėikieriai pasiryžę 
laikytis iki laimės.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

šv. Jurgio Draugijos narių kvar
talinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 7 d., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėje, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Šis susirinkimas bus gana svar
bus, tad visi nariai būtinai turime 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Prie progos, nepa
mirškite pasimokėti draugijai prigu
linčius mokesčius.

Sekr. J. A. Draugelis.
(81-82)

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, šeStadie- 

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

Speciales kainos savaitei.

šeštadienį įvykusioj Ben
dros Gegužinės konferencijoj 
atstovauta 110 amatinių unijų 
ir virš 80 broliškų organizaci
jų. Pusantro tūkstančio dele
gatų savaime atrodė geroka 
demonstracija. Iš to jau gali
ma spręsti, kokia ištiesų bus 
pati Gegužinė.
Atmetė Trockistų Delegatus

Mandatų komisija pasiūlė 
priimti visų organizacijų dele
gatus apart trockistų grupės, 
pasivadinusios R e v olutionary 
Workers League. Du iš tų de
legatų prie durų dalino prieš
revoliucinius lapelius, kuriuo
se pareikšta, kad mainierių 
priešais esą CIO, Komunistų ir 
Socialistų Partijos, anglies ba
ronai ir valdžia. Jie visgi bu
vo įlindę svetainėn, manydami 
ardyt konferenciją, tačiau nie
ko nepešė, delegatai iki 
nam sveikino pasiūlymą 
atmest.

Konferencija buvo
entuziąstišk'a, visi jos dalyviai 
pilni ūpo. Buvo daug kalbėto
jų ir visi kalbėtojai reiškė, 
kad darbininkam reik vieny
bės. Visi atžymėjo pasaulinę 
situaciją, kuri šaukia darbi
ninkų klasę vienytis.

Taipogi visi kalbėtojai at
žymėjo Ispanijos darbininkų 
kovas su fašistais, nurodyda
mi, kad kuomet viso pasaulio 
susipratę darbininkai atėjo į 
pagelbą demokratinei val
džiai, tai šiandien mes matom 
rezultatus. Ypatingai buvo at
žymėta Sovietų Sąjunga, kuri 
pasiryžusiai remia ir rems Is
paniją iki fašizmas bus sukriu- 
šintas.

Taipgi buvo skaitytas pra
nešimas, kad lojalistai apsupo 
15,000 fašistinės armijos. Kilo 
triukšmingiausias delnų ploji
mas ir džiaugsmas. Pirminin-. 
kas pasakė: Tai veiksmas 
Tarptautinės Liuosnorių Briga
dos. Mes, amerikonai, taipgi 
galim didžiuotis savo Lincolno 
Brigada.

bus
8th
kui
5th
St. ir į Union Square.

Tikimasi pusės miliono da
lyvių.'

Kur Kreiptis Gegužines 
Reikalais

Organizacijos, kurios netu
rėjo delegatų, lai kreipiasi į 
Gegužinės Komitetą, 1265 
Broadway, Room 416, New 
Yorke, ten gaus visas instruk
cijas ir medžiagą.
Lietuvių Konferencija Įvyks 

18 Balandžio
lie-
di-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 1930 metų Fordas, 

penkiij pasažierių DeLuxe modelis.
Automobilis geroj tvarkoj ir nesenai 
įdėtas naujas motoras. Kreipkitės 
“Laisvės” ofisan bile dieną nuo 9 
vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

(80-82)

KOMUNISTAI IR SOCIALIS
TAI GELBSTI STREI- 

KIERIAMS
šešių savaičių streiku užda

ryta 14 Silver Rod (cigarų ir 
vaistų) krautuvių. Unijos drū- 
tina pikietus ir demonstraci
jas. Komunistų, ir Socialistų 
Partijų kuopos su Jaunų Ko
munistų Lyga bendrai pikie- 
tuoja ant Kings Highway 
esančias krautuves.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Galutinam sutvarkymui 
tuvių maršavimo tame 
džiajame Gegužiniam Parade 
bus išdirbti planai Brooklyno 
ir Apylinkės Lietuvių Veikimo 
Komiteto šaukiamoj konferen
cijoj, kurios žymi dalis bus 
pašvęsta Gegužės Pirmosios 
reikalams. Ji įvyks sekmadie
nį, 18 balandžio, 2 vai. po pie
tų, “Laisvės” svetainėj. Visos 
lietuvių draugijos ir kuopos 
kviečiamos atsiųsti delegatus. 
Renkasi 1 nuo 10 narii^.

Delegatas.

Minia Užpuolė Vaikų Vilioklį

FOTOGRAFAS
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 žtmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

moterų užklupo kumščiuot tū
lą Di Avanzo, 27 metų, pasi
vadinusį daktaru, nuo 55 De- 
lancey St., New Yorke. Mote
riškė 235 E. 24th St. apart- 
mento koridoriuje išgirdusi 
vyrą sakant: “Eikš čia, mažy
te.” Ji nuėjus pažiūrėt ir pa
mačius savo 3 metų mergaitę 
ir kitus mažus vaikus su dali
nai nusirengusiu vyru. Mote
riškė sukėlė triukšmą, subėgo 
kaimynai. Būtų jam buvę 
riestai, jei ne policija pribu
vus jį areštuot.

Sekmadienį apsilankė “Lais
vėje” žymusis So. Bostono 
dainininkas Ignas Kubiliūnas, 
kuris buvo atvykęs didmiestin 
įvairiais reikalais.

Užklaustas apie bostoniečių 
dalyvumą “Laisvės” suvažiavi
muose ir bankiete ateinantį 
šeštadienį, sekmadienį, 10 ir 
11 balandžio, d. Kubiliūnas 
atsakė, kad iš Bostono bus ma
žiausia viena didelė 
pilna svečių.

Kitu tolimu svečiu 
Ben Medley, gabus
veikėjas iš New Haven, Conn.

Rep.

Bandoma Sukurti Raudonojo Kryžiaus 
Lietuvių Grupė

v
T

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

mašina

tapie

p: Ven-

ren-

buvo d. 
jaunimo ■ %.

Nori Išdeportuoti Ligonę 
Piliečių Motiną

Senatorius Kalbės 
Unijų Bankiete 

vakarą įvyks unijų

STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Evergreen 7-8886

TRU- EMBER COAL COMPANY
’ (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

P

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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

TELEGRAFISTAI BALSUOS 
STREIKO KLAUSIMĄ

Postal Telegraph ir Cable 
Co. darbininkai svarsto strei
ko klausimą, jei komp. neišpil- 
dys reikalavimų. Reikalauja 
pripažinimo unijos, algų pakė
limo 20 nuoš., 40 vai. savaitės, 
$16 minimumo paslams, $25 
raštininkams, $25 jauniesiems 
ir $35 patyrusiems telegrafis
tams.

ši
gi a m as Prieškarinis Bankietas 
atžymėjimui 20 metų nuo J. 
V. pradėjimo kariaut pasauli
niam kare. Vyriausiu kalbėto
ju bus senatorius Gerald P. 
Nye. Pirmininkaus Dr. Harry 
F. Ward. Bus Riverside Plaza 
viešbutyje, 253 W. 73rd St., 
N. Y. Bilietas $1.50.

Profesoriaus Raymond (Ra- sirastų bent dvidešimt lietuvių, 
simavičiaus) ir ponios Venciu- 
vienės iniciatyva, pereitą sek
madienį buvo sušauktas lietu
vių būrelis pasitarimui
reikalingumą Raudonojo Kry
žiaus lietuvių skyriaus. Pasi
tarimas įvyko Dr. Venciaus 
namuose. Susirinko tik šeši ar 
septyni asmenys. Buvo kviesti 
ir lietuviški kunigai, bet nė 
vienas neatsilankė. Buvo kvies
ti laikraštininkai, atsilankė tik 
vienas. Kažin kodėl jie šį pa
sitarimą ignoravo.

Prof. Raymond ir
ciuvienė plačiai aiškino reika
lingumą lietuviams Brooklyne 
Raudonojo Kryžiaus grupės. 
Nurodė, kaip būtų buvę gerai, 
jeigu lietuviai būtų turėję sa
vo grupę laike potvynių, Pitts- 
burghe ir kitur, kur buvo už
gauti ir lietuviai. Būtų buvę 
galima jiems pagelbėti. O 
svarbiausia, jie teigė, tai tas, 
kad Raudonasis Kryžius duo
dąs pamokas moterims ir vy
rams apie pirmąją pagelbą ne
laimei ištikus ir apie namų 
švarą-sveikatą. Pamokas duo
da veltui. Jeigu Brooklyne at-

norinčių tokias pamokas imti, 
tai Raudonasis Kryžius atsiųs
tų instruktorių.

Buvo atstovai ir paties Rau
donojo Kryžiaus. Jie aiškino 
tos organizacijos struktūrą ir 
veiklą nacionale papėde.

Pasitarimas paliko prof. 
Raymond ir p. Venciuvienei 
sušaukti svetainėje platesnį su
sirinkimą. Kada jie tokį susi
rinkimą sušauks, tai jų reika
las.

žodis apie pasitarimo ini
ciatorius. Profesorius Ray
mond mokytojauja Columbijos 
Universitete New Yorke ir lie
tuvių katalikų, Marijonapolio 
kolegijoje. Dėsto lietuvių kal
bą, universitete dvi dienas, o 
kolegijoje tris. Sako, kad uni
versitete turi tik septynius lie
tuvius studentus. Kaipo ypata, 
prof. Raymond priimnaus bū
do žmogus. Jo politinių pažiū
rų nepatyriau.

Ponia Venciuvienė yra žmo
na Dr. Venciaus. Ji svečius la
bai gražiai priėmė ir pavaiši
no. Jis darbuojasi Raudona
jam Kryžiui. Jai rūpinti tiktai

Jungtinių Valstijų Darbo 
Departmentas spiriasi išdepor- 
tuot Italijon Mrs. H. Vendem- 
mia, 63 metų, kuri čia atvyko 
1930 metais pas vyrą ir 3 vai
kus. Jie visi yra Amerikos pi
liečiai. 1932 metais jinai susir
go ir iš ligonbučio tapo paimta 
Ellis Salon deportavimui, nes 
pasidarius “našta visuomenei” 
pirm išbuvimo 5 metus šioje 
šalyje.

Buvęs kongresmanas Vito 
Marcantonio padėjo sukelt 
kauciją jos paliuosavimui.

Ją gina Am. Ateivių Gyni
mo Komitetas.

labdarybė, o politikon jinai 
nesikišanti. Venciai turi sūnų, 
11 metų ir dukterį, 5 metų. 
Vaikai išmokinti gražiai apsi
eiti ir nebijoti svečių.

Rep.

“Laisvės” Konvencijinis Banketas ir Koncertas Bus 11 d. Balandžio-April, Grand Paradise Salėje, 
318 Grand St, Brooklyn. Prašome Išanksto Įsigyti Bilietus. Įžanga Banketui $1.25, Šokiams 45c

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Paraamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Yi

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.




