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Nudėvėta pasaka.
Brooklyniečiams.
“March and Sing.”
Argentinos Draugai.

Rašo A. B,

Smetonininkų “Vienybė” at
gaivino seną ir nudėvėtą pasa
ką apie Suvalkijos valstiečius, 
šmeižia juos ir niekina. Bando 
svietui įkalbėti, kad 1935 me
tais Suvalkijoje valstiečių ju
dėjimas buvęs tiktai užsienio 
piktų spėkų bandymas Smeto
nos panosėje sudrumsti vande
nį. Už tai gerai buvę, kad su 
tais valstiečiais buvę taip trum
pai apsidirbta, keletą jų pasiun- 
čiant pas Abrahomą.

Drg. Buknys renka pasveiki
nimus dienraščio “Vilnies” su
važiavimui, kuris įvyks gegu
žės 16 d. Chicagoje. Mes netu
rėtumėme užsileisti chicagie- 
čiams. Atsimenate, kaip gra
žiai jie pasveikino “Laisvės” 
suvažiavimą. Tiesa, Brooklyne 
lietuviško svieto mažiau, kaip 
Chicagoje, bet tas nieko nereiš
kia—nėra jokia naujiena dide
liam mažą sukirsti, bet kai ma
žas didelį supliekia, tai ilgai 
svietas kalba ir pamena.

Taigi, kurie turite dolerį ki- 
šeniuje ir gerų linkėjimų gal
voje, matykite d. Buknį ir prisi
dėkite prie sudarymo ilgo ir 
gražaus pasveikinimo dienraš
čiui “Vilniai”.

Philadelphijos drg. Smithas 
irgi renka “Vilniai” pasveiki
nimus. Rodė man ilgą listą pa
vardžių ir sakė, jau turįs su
rinkęs iki dvidešimt dolerių, o 
dar tik esanti pradžia darbo. 
Jis žada Brooklyną sukirsti.

Newyorkiškė Muzikos Lyga 
išleido brošiuraitę “March and 
Sing.” Tai rinkinys gražių dar- 
bininkiškų-liaudiškų dainų su 
muzika ir viskuo. Darbas gra
žiai padarytas ir taikomas Pir
mosios Gegužės demonstraci
joms. O gegužinėje, žinote, mes 1 
maršuojame ir dainuojame.| 
Kurie supranta ’notas, turėtų 
įsigyti “March and Sing.”

Nemažai argentiniečių lietu
vių išvyko Ispanijon kariauti 
prieš fašistus. Jų tarpe randasi 
drg. Pranas Ulevičius, žurnalo 
“Dabarties” redaktorius.

Šviesioji, liaudiškoji Lietuva 
didžiuojasi tokiais savo vaikais. 
Smetona juos išblaškė į tolimus 
kampus, bet neužmušė jų did
vyriškos kovingos dvasios. Jie 
pažįsta fašizmą Lietuvoje, jie 
žino, ką fašizmas reikštų Ispa
nijoje.

O Smetnos valdžia? Jinai 
ranka rankon eina su kruvi
nuoju.gen. Franco. Jinai išlei
do griežtą uždraudimą iš Lie
tuvos liuosnoriams važiuoti ir 
padėti Ispanijos žmonėms ka
riauti prieš fašizmą. Istorija 
tokius Ulevičius, visus, kurie 
važiuoja Ispanijon kariauti su 
fašizmu, vadins didvyriais, o 
tokius Smetonas ir Francus iš
mes į sąšlavyną.

Fašistai Išnaujo Bombarduo
ja Madrido Gyventojus

Madrid. — Fašistai toli 
siekiančiomis kanu olčmis 
panaujino Madrido bombar
davimą, pereitą sekmadienį, 
po 36 valandų pertraukos. 
Šiuo žygiu dar bent 25 ne- 
kariškius gyventojus užmu
šė ir daugelį sužeidė. Per 
trylikos dienų bombardavi
mą fašistai išžudė 275 neka- 
riškius ir sužeidė 700. Di
džiausia dalis jų užmuštų ir ' 
sužeistų yra moterys ir vai
kai.

SIMPSONIENĖS NAMAS 
ATIDARYTAS BIZNIUI
Baltimore, Md. Atidary

tas “publikai.” reiškia, biz
niui namas W. W. Simpso- 
nienės, mylėtinės Anglijos 
ex-karaliaus Edwardo. Už 
įleidimą vidun ima po 50 
centų. Pirmą dieną atsilan
kė 150 žingeiduolių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Liaudiečiai Šaukia Apsuptus 
Maurus Pasiduoti

M a d r id. — Respublikos 
gynėjų komanda paskutinį 
kartą atsišaukė, kad pasi
duotų 3,0b0 maurų, fašistų 
karių, kuriuos respublikie- 
čiai laiko apsupę Universi
teto Mieste. Jeigu jie ne
pasiduos, tai bus sunaikinti 
valdžios kanuolių šoviniais 
ir lėktuvų sproginiais, sako 
liaudiečių komanda.

Naziai Suėmė 2 Socialistus, 
Danzigo Seimo Narius

Danzig. — Viešpataujan
tieji čia naziai areštavo du 
socialistu, Weberį ir Dedec- 
ką, Danzigo seimo atstovus. 
Naziai pirmiau reikalavo, 
kad jiedu atsisakytų nuo so
cialistinių įsitikinimų.

Italijos Karo Laivas Stabdė 
Anglų Žibalo Laivą

London. — Italijos karo 
laivas sustabdė vieną Ang
lijos žibalo laivą Ispanijos 
vandenyse, netoli Barcelo- 
nos. Kada liaudiečių lėktu
vai atskrido, Italijos karo 
laivas šalin nuplaukė. Su
grįžus lėktuvams sausumon, 
vėl Italijos karinis laivas 
artinosi prie anglų žibali
nio laivo. Tada liaudiečių 
lėktuvai išnaujo atskrido, ir 
Mussolinio laivas-draskūnas 
nuplaukė tolyn. Tuo būdu 
anglų laivas ir atvežė žiba
lą į Barceloną.

Švelnus Teismas Žudikams 
Juodiesiem Legionieriam
Detroit, Mich. — Teisėjas 

J. J. Maher teskyrė tik pen
kis metus kalėjimo dviem 
juodiesiem legionieriam, ku
rie kartotinai darė pasimo- 
jimus nužudyt Ecorse mies
telio valdybos pirmininką 
W. W. Vosine: Jiedu, su
prantama, dalyvavo ir suo
kalbiuose, per kurius buvo 
sušaudytas vienas baltas 
pašalpinis darbininkas ir 
vienas negras.

Turkų Ubagų Kompanija 
Pelnė $17,500 per Metus
Istanbul, Turkija.—Poli

cija galutinai uždarė 17 el
getų kompaniją, kuri per 
metus prisiubagavo $17,500. 
Kai kurie “kompanai” buvo 
tyčia susižeidę, idant gautų 
daugiau “almužnų.”

Anglijos Ex-Karalius Pyks
ta del Knygas apie Jį

Viena. — Austrijoj gyve
nantis buvęs Anglijos kara
lius Edwardas reikalauja, 
kad Anglijoj būtų sustabdy
ta platinimas knygos “Ko
mentarai apie Karūnaciją.” 
Sako, kad jis ten esąs šmei
žiamas kaip niekam netikęs. 
Jeigu “Komentarai apie 
Karūnaciją” nebus sustab
dyti, tai Edwardas dar pirm 
savo brolio Jurgio šešto ka
rūnacijos apsivesi ąs su gy
vanašle Simpsoniene. Tuom 
padarysiąs Jurgiui gėdą. 
Jis taipgi grasina teismu 
tos knygos leidėjams.

Memphis, Tennessee.—Per 
dvejus metus 30 sykių tapo 
apiplėšta Vaughn’s gazolino 
stotis.
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DU ŽYMOS KATALIKU KUNIGAI DAR 
BU0JAS1 ISPANIJOS RESPUBLIKAI

ŠAUKIA AMERIKOS KATALIKUS PAREMTI ISPA
NIJOS DEMOKRATIJĄ PRIEŠ FAŠISTŲ TERORĄ

New York. — Šiaurės 
Amerikiečių Biuras dėlei 
Medikalės Pagelbos Ispani
jos Demokratijai surengė 
priimtuves Hotelyj Lexing
ton atvykusiam iš Airijos 
kovhigam katalikų kunigui 
M.O’Flanagan’ui, buvusiam 
Airijos respublikos vicepre
zidentui. Dabar kun. O’Fla- 
nagan leidžiasi į prakalbų 
maršrutą šaukti, ypač ka
talikus, kad aukotų dėlei 
medikalių reikmenų kovoto
jams už Ispanijos respubli
ką prieš fašizmą.

Savo kalboj priimtuvėse 
kun. O’Flanagan smerkė 
Airijos vyskupus, kad jie 
įsakė bažnyčiose kolektuot 
pinigus Ispanijos fašistams 
ir airių fašistinio generolo 
O’Duffy savanoriams, ka
riaujantiems prieš liaudies 
valdžią. Jis pranešė, jog tuo 
būdu surinkta $500,000 pa
ramos fašistams Airijos

Reikalauja Suskaityti 
Amerikos Bedarbius
Washington. — Pataria

moji Biznierių Taryba rei
kalauja, kad valdiškas Cen
zo Biuras suskaitytų, kiek 
tikrumoj yra bedarbių Ji<i- 
gtinėse Valstijose.

Stambieji kapitalistai, ko
vojantieji prieš reikalingų 
pinigų skyrimą bedarbiams 
šelpti, tvirtina, būk dabar 
šioj šalyj gal nebūsią dau
giau kaip trejetas milionų 
bedarbių. Tuo būdu jie “nu
skaito” kokius 5-6 milionus 
bedarbių.

Fabrikai Jau Būk Samdą 
Tiek Darbininkų Kaip 1929

New York. — Amerikos 
Fabrikantų S u sivienijimas 
skelbia, būk dabar pramo
nėje dirba jau tiek darbi
ninkų kaip 1929 gerovės 
metais. Bet kaip fabrikan
tai užtrins tą faktą, kad vis 
dar tebėra apie 10 milionų 
bedarbių, pagal skaitmenis 
Amerikos Darbo Federaci
jos? Washingtono valdžios 
nariai gi dabar skaito iki 
8,000,000 bedarbių šioj ša
lyj.

ŽUVO AMERIKIETIS “ŠIKŠNOSPARNIS” LAKŪNAS
I

Vincennes, Franci j a. — 
Vietiniame oro cirke perei
tą sekmadienį iššoko iš lėk
tuvo amerikietis Clem 
Sohn, 26 metų amžiaus, ir 
pritaisytais prie pažastų 
sparnais leidosi žemyn, iki 
pasiekė apie 600 pėdų augš- 
čio nuo žemės. Tada jis su
glaudė sparnus ir patraukė 
virvę, idant atsidaryt para
šiutą; bet parašiutas neat
sidarė. Clem Sohn, todėl, 
bandė vėl atsiskleist spar
nus, ale jie buvo įsipainioję 
į parašiuto virvę. Todėl jis 
nukrito ir vietoj -užsimušė. 
Orlaivis, iš kurio jis iššoko, 
buvo 6,500 pėdų augštyje. 
Šia nelaimę matė apie 200,- 
000 žiūrovų.

Clem Sohn per paskuti

bažnyčiose. Kun. OFlana- 
p-an taipgi aikštėn iškėlė 
Ispanijos fašistu žmogžu
dišką terorą prieš tuos ka
talikų kunigus, kurie stoia 
už demokratine valdžia. Už 
tai vienu tik žvgiu fašistai 
sušaudė 40 baskų katalikų 
kunigų, sakė kun. O’Flana
gan.

Garsus baskų katalikų 
kunigas Ramon Laborda 
taip nat darbu oiasi naudai 
Isnaniios liaudiečių. Jis bu
vo baskų kataliku bažnvčios 
delegatas į Eucharistini 
kongresą Dublino, Airiioj, 
1932 m. Jis giedodavo ka
talikų radio valandose ir 
buvo mylimas Airiios vys
kupų. Bet kai kun. Laborda 
dabar norėjo pasimatvti sii 
tais naciais vvskūnais. tai 
iie ne vienas jau “neturėjo 
laiko.” Šis liaudiškas kuni
gas pasidarė jiem visai “ne- 
košernas.”

Fašistai Bombardavo 
Anglę Prekybos Laivus

Bilbao, — Atvežė maisto 
baskam r-es p ublikiečiams 
šiaurinėj Ispanijoj dar du 
Anglijos prekybos laivai. O 
jau pirmiau šeši anglų mai
sto laivai praėjo pro fašis
tų blokadą į Bilbao. Tuo bū
du liaudiečiai gavo (žinoma, 
už pinigus) 10,000 tonų 
maisto.

Du naujai atvykusius an
glų prekybos laivus jau 
prieplaukoj bombardavo fa
šistų lėktuvai. Tuo laiku 
maisto produktai buvo jau 
iškrauti iš laivų. Nė viena 
fašistų bomba nepataike į 
tikslą.

ŽUVO LIETUVIS MAI- 
NIERIS A. GRISTAITIS
Pottsville, Pa.—-Kasykloj 

ties New Philadelphia už
griuvo lietuvius mainierius 
Stasį Pošką ir Antaną Gris- 
taitj. 200 draugų angliaka
sių išgelbėjo Pošką, bet Gri- 
staitį rado negyvą ir išnešė 
laukan tik jo lavoną.

Berchtesgaden, Vokietija. 
—Hitleris slapta kalbėjosi 
su atvykusiu Vengrijos ka
ro ministeriu gen. V. Roe- 
deriu.

nius dvejus metus Amerikoj 
pagarsėjo kaipo “šikšnos
parnis lakūnas;” jis desėt- 
kus sykių buvo sėkmingai 
nuskridęs žemyn iš augštai 
pakilusių lėktuvų.

ANGLIJA STENGIASI 
SUARDYT TURKIJOS - S- 

SRS DRAUGIŠKUMĄ 
Istanbul. Turkija. — An

glijos valdžia stengiasi su- 
traukyt draugiškumą tarp 
Turkijos ir Sovietų Sąjun
gos. Turkų laikraščiuose 
pradeda pasirodyt nedrau
giški rašymai kas liečia So
vietus. Ligšiolinis Sovietų 
ambasadorius K a r a c han 
įteikė savo pasitraukimo po
pierius Turkijos valdžiai 
bal. 25 d.

SSRS Užbaigė 2-rą Penkme- 
tukę 9 Mėn. Pirm Plano
Maskva. — Sovietų pra

monė bendrai įvykdė Antro
sios Penkmetės programą 
iki bal. 1 d. šių metų, tai 
yra, devyniais mėnesiais 
anksčiau, negu buvo nusta
čius Valstybinė Planavimo 
Komisija. Dirbinių daugis 
davarytas iki 86.400,000,000 
rublių vertės iki balandžio 
pradžios.

Fašistai Skelbia Savo Laimė
jimus Baską Fronte

San Sebastian, Ispanija. 
—Fašistai praneša, kad jie 
atėmę iš baskų liaudiečių 
tris apdrūtintas Enchortas 
kalno viršūnes ir užėmę EI 
Orrio kaimą už trijų my
lių nuo Durango. Nuo Orrio 
iki Bilbao lieka . 19 mylių.

Minimas viršukalnes faši
stai bombardavo Vokietijos 
ir Italijos kanuolėmis ir 
nazių orlaivių bombomis.

EXTRA!
Ispanų Fašistų Protestas 
Prieš Anglijos Maisto Lai

vus Bilbao Liaudiečiam
Salamanca, Ispanija, bal. 

26.—Vyriausias ispanų fa
šistų komandierius gen. 
Franco užprotestavo Angli
jai, kad ‘Anglų laivai, pro 
fašistų blokadą, gabena 
maistą į Bilbao, Ispanijos 
liaudiečiams.

Fašistų pietinės armijos 
komandierius gen. De Llano 
per radio iš Sevillėš užreiš- 
kė, jog fašistų karo laivai 
“tur būt, šaudys” į Anglijos 
prekybos laivus, plaukian
čius su kroviniais į Bilbao.

Gen. Franco savo protes
te pasakoja, kad tai Ispani
jos respublikos ambasado
rius Londone suorganizavęs 
anglų laivus vežt reikmenis 
Bilbao liaudiečiams. Franco 
taipgi protestuoja, kad už 
tuos reikmenis apmokama 
Ispanijos auksu.—Tą respu
blikos auksą fašistai norėtų 
pasisavinti.

Anglijos Protestas Fašis
tams prieš stabdymą Anglų 

Prekybos Laivų
London, bal. 26.—Oficia

liai pranešama, jog Angli
jos valdžia užprotestavo fa
šistams, kad jie bandė su
stabdyt Anglijos prekybos 
laivus, plaukusius su maistu 
į Bilbao.

Hitlerio Pasveikinimas Is
panijos Fašistų Galvai
Salamanca, Ispanija, bal. 

26.—Hitleris atsiuntė pa
sveikinimo telegramą gene
rolui Franco’ui, vyriausiam 
fašistų komandieriui, už 
tai, kad Franco panaikino 
visas kitas partijas ir įsakė 
sueiti į savo įsteigtą vieną 
fašistų partiją.

Baskai Liaudiečiai Atmušė 
Fašistus

Bilbao, bal. 26.—Siaučia 
baisiausi liaudiečių mūšiai 
su fašistais visame Bilbao 
fronte.

United Press praneša, jog 
baskai milicininkai su tan
kais, šarvuotais automobi
liais ir orlaiviais, po 4 va
landų įnirtusios kovos, at
mušė fašistus atgal Duran
go srityje.
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Hitlerio Submarinas 
Bombardavo Ispanų 
Respublikos Laivų

HITLERIEČIAI NORĖJO TĄ LAIVĄ NUSIVARYT Į 
ISPANIJOS FAŠISTŲ PRIEPLAUKĄ

12 Fašistų Karių iš Univer
siteto Miesto Atbėgo pas 

Liaudiečius
Madrid, bal. 26.—Perbėgo 

į Ispanijos liaudies armijos 
pusę dvylika maurų, fašistų 
kareivių iš Universiteto 
Miesto, kurį liaudiečiai lai
ko apsupę is visų pusių.

88 Metą Farmerys Pasakė 
Sau Laidotuvių Pamokslą
Danville, Indiana.—Wade 

Millman, 88 metu amžiaus 
farmerys, nenori graborių 
nei kunigų savo laidotuvė
se. Todėl jis pats išanksto 
atliko savo šermenų ir pa
kasynų reikalus. Pasidirbi- 
no grabą iš ąžuolo nuo savo 
žemės; pasistatė paprastą 
akmenį kaip antkapės pa
minklą; užmokėjo po $5 še
šiems grabnešiams, ir per
eitą sekmadienį Canaan pro- 
testonų bažnyčioj nasakė 
pas sau pomirtinę kalbą-pa- 
inokslą; tai buvo jo gyveni
mo istorijukė. Wade Mill
man yra sveikas, bet su
pranta, kad jau neilgai tek
sią jam gyventi.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
MILICIJOS NAUDOJIMĄ 

STREIKUI LAUŽYT’
Boston, Mass. — Interna

tional Workers Order, tarp
tautinio darbininkų savišal
pos susivienijimo apskritys, 
pasiuntė Maine gubernato
riui protestą, kad naudoja 
miliciją laužyt čeverykų 
darbininkų streiką.

“VAIKŲ SVEIKATOS” 
DIENA“ — MULKINIMAS 

DARBININKŲ

Albany, N. Y.—Guberna
torius Lehman paskelbė 
Pirmąją Gegužės kaip “vai
kų sveikatos šventę.” Nori 
atitraukt darbininkus tė
vus, motinas ir jų vaikus 
nuo dalyvavimo proletarinė
se Pirmosios Gegužės de
monstracijose.

TRAUKINIŲ SUKLIUVI- 
MAS PHILADELPHIJOJ

Philadelphia, Pa.—Iššoko 
iš bėgių du vagonai prekių 
traukinio, prie North Penn 
Junction. Keli geležinkelio 
bėgiai buvo taip užversti 
pabirusiais kroviniais, jog 
per pusantros valandos ne
galėjo praeiti keleiviniai 
traukiniai.

“Lėtumo Streikas” Pusiau 
Suparalyžiavo Tokio

Tokio, bal. 26.—Japonijos 
sostinės Tokio požeminių 
gelžkelių, traukinių ir auto, 
busu darbininkai jau penk
tą dieną tęsia “lėtumo strei
ką,” kadangi miesto valdy
ba atsisako pridėt jiem 20 
procentų algos. Sužiniai lė
tai dirbdami, streikieriai 
pusiau suparalyžiavo važio- 
tės judėjimą mieste.

1 m

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

9 Valencia.—Vokietijos sub
marinas paleido torpedą, 
vandeninį šovinį į Ispanijos 
prekybos laivą “Cyclope”, 
arti Calpe, rytiniame Ispa
nijos pakraštyje. Taip pra
nešė savo valdžiai “Cyc
lope” kapitonas, bal. 25 d.

Nazių subnrarino koman
dierius iš pradžios liepė lai
vui plaukti į fašistų uostą 
Majorca saloj. Kada kapi
tonas atsisakė, tai submari- 
Inas ir iššovė torpedą į “Cy
clope,” bet nepataikė. Lai
vas tada skubiai atplaukė į 
respublikos prieplauką Va
lencia.

Tą Ispanijos jūrų pakraš
tį “daboja” Vokietijos ka
ro laivai neva, kad nepra- 

j leist kareivių, ginklų ir am
unicijos į Ispaniją iš užsie
nių “nei fašistams nei liau
diečiams.” Bet tas “daboji
mas” yra tik blokada prieš 
respubliką, o apsauga Vo
kietijos ir Italijos laivams, 
vežantiems karo reikmenis 

I ispanų fašistams prieš liau
dies valdžią.

Franc. Socialist^ Kandidatas 
Laimi Seimo Rinkimus

Paryžius. — Pradiniuose- 
papildomuose rinkimuose į 
Francijos seimą nuo Sete 
srities jau paduota 5,240 
balsų už socialistų kandida
tą Jules Mochą. Liberalų, 
vadinamų “radikalų socia
listų” kandidatas gavo 5,094 
balsus, o komunistų kandi
datas 2,992. Galutini rinki
mai įvyks ateinantį sekma
dienį. Suprantama, jog ko
munistai atiduos savo bal
sus už socialistų kandidatą 
Mocha, kuris todėl ir bus iš
rinktas.

Japonai Šmugelninkai Užpuo
lė Chinus Valdininkus

Shanghai, Chinija.—Mui
tinės valdininkai užgrobė 
įšmugeliuojamą vyną ir 
dirbtiną šilką nuo Japoni
jos laivo “Nagasaki Maru.” 
Del to 30 japonų užpuolė 
Chinų muitinės valdininkus 
prieplaukoj. Įvyko smar
kus susikirtimas su šmugel- 
ninkais. Chinijos valdžia 
pasiuntė Japonijai naują 
protestą su reikalavimu su
stabdyt šmugelius ir užsi- 
mokėt muitinius mokesčius 
už įgabenamus Chinijon ta
vo rus.

Gimė Chiny “Penktukai”
Peiping, Chinija.—Viena 

kaimietė Luanhsien sodžiuj, 
už 100 mylių nuo Tientsino, 
pagimdė tuo pačiu pradėji
mu penkis berniukus. Visi 
sveiki. Kūdikiu tėvai labai 
vargingi. Todėl sodžiaus 
seniūnas prižadėjo jiem pa- 
gelbą.

G i b r a Itar. — Ispanijos 
liaudies lakūnai smarkiai 
bombardavo fašistus Mala
goj.
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Smetonos Žvalgybininkai Valstie
čių Tarpe

Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto organas “Tiesa” (num. 4 už ko
vo mėn. 1 d., 1937) rašo, kad Smetonos 
žvalgybininkai prisidėjo prie Lietuvos 
valstiečių “judėjimo nukreipimo teroro 
aktų keliu.” Laikraštis rašo:

“Žvalgyba savo agentus įpiršo kai ku
riems valstiečiams į ‘vadus/ kurie kurs
tė ir siuntė valstiečius ardyti susisieki
mo priemones, padegioti, žudyti. Jie 
stengėsi įtikinti valstiečius, kad tokiomis 
priemonėmis galima nuversti fašistų val
džią. Tiems žvalgybos agentams ne fa
šizmo nuvertimas, o jo gelbėjimas rū
pėjo, jiems rūpėjo valstiečių judėjimą 
pakreipt taip, kad jį lengviau būtų su
daužyti. Žvalgybai svarbu buvo, kad ne
įvyktų valstiečių demonstracijų, mitingų. 
Todėl ji prisidėjo prie valstiečių kursty
mo imtis individualaus teroro, nes tik 

K tokiu būdu ji galėjo sušaudyti ir sugrūsti 
į kalėjimus geriausius valstiečių sūnus, o 
likusius nugąsdinti. Ryškiausias to
kių žvalgybos agentų, įgavusių valstiečių 
tam tikro pasitikėjimo, pavyzdys Juozas 
ir Zigmas Jonynai, pirmas iš Janukiškių, 
antras iš Piečiškių kaimo, žvirgždaičių 
valse., Šakių apskrities. Tie du niekšai 
girtuokliavo su žvalgyba Kudirkos res
torane Naumiestyj, kai jų išprovokuoti 
valstiečiai daboklėj nėtilpoGiBfe* to, Z. Jo
nynas pasisavino 4,000 litų valstiečių su
rinktų pinigų ginklams pirkti.”

Dabar valstiečiuose vyksta persiorien
tavimas, sako “Tiesa,” bet jiems į provo
katorišką talką peršasi voldemarininkai. 
Įtikinėdami, kad Kaune kariuomenė pa
ruošta sukilimui, kad kituose apskričiuo- 
se valstiečiai ginkluoti, voldemarininkai 
“ragina valstiečius įsigyt ginklus ir būt 

’pasiruošusiems išstoti, kada gaus nuro
dymą.”

“Tiesa” ragina komunistus susirūpin
ti valstiečių padėtimi ir jų švietimu. “Mes 
turim dėt visas pastangas, sako laikraš
tis, kad nei žvalgyba, nei voldemarinin
kai neišprovokuotų valstiečių judėjimo. 
Reikia plačiai išaiškinti valstiečiams in
dividualaus teroro aktų žalingumą vals
tiečių judėjimui ir jų naudingumą žval
gybai. Reikia vesti voldemarininkų, 

'kaip Lietuvos liaudies priešų, demaskavi
mo darbą. Tačiau negalima pasitenkinti 
vien aiškinimo darbu. Reikia valstiečius 
organizuoti į antifašistines organizacijas 

1 ir mokinti juos masinės kovos dėl fašiz
mo nuvertimo.”

Franci jos ir Anglijos, sakoma, buvo pa
daryta militarinė sutartis. Kokios rūšies 
ši sutartis, kaip toli ji siekia, kokius, pa
galiau, toji sutartis turi dėsnius linkui 
Franci jos ir Sovietų Sąjungos gynimosi 
sutarties—kol kas neaišku.

Ši sutartis, spėjama, tapo padaryta 
dėlto, kad Belgija, kuri iki šiol buvo 
Francijos ir Anglijos sąjungininkė, da
bar pasitraukė ir pasiskelbė esanti neut- 
rališka. Girdi, jinai gyvens tokiu pat 
neutrališku gyvenimu, kokiu gyveno 
prieš karą, prieš tai, kai Vokietijos kai- 
zeriškas militarizmas tą neutrališkumą 
sulaužė.

I

Nereikia nei aiškinti, kad šis Belgijos 
neutrališkumas padarytas dėka naziš- 
koms įtakoms, kurios valdančiuose Belgi
jos sluogsniuose yra gerokai įsistiprėjil
sios. Kai Belgija pasitraukė iš Franci
jos ir Anglijos talkininkystės, tai Fran
cija su Anglija mačiusios reikalo suda
ryti stipresnę grandį rišančią abi tautas. 
Ta grandis ir buvo militariška sutartis.

Šiuo tarpu peranksti sakyti, kur link 
tas viskas pasaulį prives, nežinant 
smulkmenų. Vienas tenka pastebėti, kad 
niekad Europos buržuazinių kraštų už
sieninė politika nebuvo tokia nepastovi, 
kaip šiandien. Vakar viena valstybė bu
vo talkininkė pro-fašistinio valstybių 
bloko, o šiandien jau—pro-demokratinio, 
arba vice-versa.

Tik viena Sovietų Sąjunga tebestovi 
drūčiai vedama vieno ir to paties tikslo: 
palaikyti pasaulyj taiką, palaikyti pasau
lio demokratines valstybes prieš fašisti
nes.

Kalbėdamas National Press Club (Ša
lies Spaudos Kliube) Washingtone, So
vietų Sąjungos ambasadorius Trojanov- 
skis labai ryškiai užakcentavo Sovietų 
Sąjungos poziciją.

“Kai ateis laikas kovojimui,” sakė jis, 
“už netobulą demokratiją arba už tobulą 
fašizmą, tai mes (Sovietų Sąjunga) esa
me pasirengę mesti visą savo įtaką pu
sėje demokratijos.”

Jeigu tos sutartys ir naujos politinės 
kryptys Europoj yra daromos ambasa
doriaus suminėtuoju sumetimu, tai Eu
ropa gali tikėtis šviesesnio rytojaus.. )

Kaip Sovietai Sukūrė Naują Jūrą
1931 metais Sovietų vy-1 yra 196. Iš jų pagrindinių 

riausybė iškėlė sumanymą 
sujungti kanalu Maskvos 
upę su Volga. Remiantis 
Sovietų vyriausybės nutari
mu 1932 metų gale buvo 
pradėtas kasti naujasis ka
nalas.

Sovietai buvo labai susi
rūpinę del Maskvos aprūpi
nimo vendeniu, nes 4 milio- 
nai gyventojų miestas, turįs

yra 11 didžiulių šliužų, 5 
pompavimo stotys ir 10 di
džiulių užtvankų. Viena to
kia užtvanka yra prie Vol
gos, kuri sudaro didelį eže
rą, talpinanti 1 milioną 420 
tūkstančių kub. metrų van
dens.

Apie kanalo konstrukcijos 
milžiniškumą, galima spręs-

tendencijos nuolat didėti,1 ti iš šių davinių. Kiekvie- 
ypač ėmė jausti vandens noje pompavimo stotyje yra 
trūkumą. Tkišinl kipkvio-4 didžiuliai nropeleriniaitrūkumą. Ikišiol kiekvie-,4 didžiuliai propeleriniai 
nam Maskvos gyventojui ter! siurbliai, kurių kiekvienas 
ko po 156 litrus vandens per sekundą galės užvaryti 
per parą, kai tuo tarpu Pa-1 į viršų po 25 kub. metrus 
ryžiaus gyventojui tenka j vandens, vadinasi du kartu 
450 litrų,'o New Yorko 500 daugiau vandens, negu Ma

važiavo į Leningradą, turė
jo pervažiuoti Maskvos jū- 
,rą per ištisus 9 klm. Sovie
tų spauda rašo, kad iš va
gonų langų buvo matyti įdo
mus vaizdas, kaip vienoje ir 
kitoje geležinkelio pusėje, 
kuris dabar pakeltas ant 
aukšto pylimo, kunkuliavo 
ir teliškavosi Maskvos jū-

Per tą pačią jūrą išti-

s; , Dalykai Keičiasi
Dvi svarbios tarptautinio pobūdžio ži

nios pasiekė mus pereitą savaitę. Pir- 
" moji buvo ta, kad Mussolinis atsisakąs 

“globoti” Austriją. Matyt, jis susitaręs 
su Hitleriu tai daro. Savais laikais, kaip 
žinia, Italijos dučė buvo pasirengęs skelbt 
Hitleriui karą, jei šis būtų bandęs kištis 
Atlstrijon. Dabar gi sako, tas jam ne
apsimoką. Matyt, dučė čia vadovaujasi 
tam tikra politika, tam tikrais išrokavi- 
mais. Galimas daiktas, kad Hitleris du
čei sutiko leist įsigalėti Ispanijoj, Jugo
slavijoj ir kitose šalyse už tai, kad Hitle
riui bus suteikta daugiau laisvės daryti 
vienybę su Austrijos fašistais.

Bet Vienos valdžia, sukrėsta Mussoli- 
nio naujo nusistatymo linkui Austrijos, 
sakoma, jieškosianti naujų kaimynų. Jais 
būsią Čechoslovakija ir Francija. Jei 
šiton pusėn Austrijos politika bus pasuk
ta, tai reikia tikėtis, kad greitu laiku toj 
šalyj sukurstyti Hitlerio pasekėjai gali 
pradėti kelti triukšmus, o Hitleris, pasi
naudodamas tuo, įsikišti į Austriją su 
ginklu. Žinoma, taip bus, jei Francija 
ir Anglija leis jam zylioti, kaip iki šiol.

Antra svarbi žinia tai ta, kad tarp

“Paklydėlio Atsivertimas”
“Draugas” išspausdino tūlo Vaclovo 

Vaicekausko atsivertimo pareiškimą. Pa
minėtasis Vaicekauskas kadaise gyveno 
Amerikoj ir buvo susidėjęs su “nezalež- 
ninkiškais” katalikais ir kunigais. Su
grįžęs į Lietuvą (į Jėzną), jis nuėjo pas 
pralotą Vaičiulį ir su jo pagelba padarė 
viešą pareiškimą, pasisakydamas, kad 
papildęs “niekšišką darbą,” nes buvo pri
sidėjęs “prie bažnyčios priešų.” Girdi:

Aš žinau, kad Amerikos Lietuvių tautinė 
bažnyčia yra atskala, nuklydusi nuo Tikro
sios Rymo Katalikų Bažnyčios, nuo Tikrojo 
Kristaus mokslo ir veda į pražūtį, suvedžio
dama žmones gyvenančius Amerikoje.
Iš kur Vaicekauskas tą sužinojo? Ar 

jis tai savo protu patyrė? Aišku, ne. Jis 
to patirti negalėjo, nes tai negalimas da
lykas. Jam tai sakė kunigas arba pra
lotas, na, ir jis patikėjo. Pirmiau jis ti
kėjo “nezaležninkų” kunigams, o dabar 
“zaležninkų” arba rymionių kunigams 
tiki, bet savo proto jis nevartoja.

Jei jis protautų, tai prieitų išvados, 
kad visokia tikyba yra išnaudotojų įran
kis slėgti išnaudojamuosius ir dėlto nuo 
jos atsisakytų, patapdamas sąmoningu 
laisvamanišku žmogumi, kovojančiu 
prieš melą!

skvos upe vasaros metu per 
tą patį laiką nuteka. Vo
kietijoje įrengti geriausi 
siurbliai teįstengia užvaryti 
per sekundą tiktai 8 kub. 
metrus vandens.

Kanalo plotis yra 85į me
tro ir juo laivai gali plauk
ti po 20 kilometrų per va
landą greičiu. Vokiečių 
Kielio kanalu laivai gali 
plaukti tik po 6 klm. per va
landą. 7 kilometre nuo ka
nalo pradžios skaitant nuo 
Volgos pusės, matomas ne
paprastas vaizdas. Kana
las eina viršum upės, kuri 
kryžmai perkerta kanalui 
kelią. Smulkiau paaiškinus 
šį reikalą atrodo šitaip: 
apačioje plaukia Sestros 
upė, kuri suspausta į gelž-, 
betoninius krantus. Skersai 
viršum upės pastatytas mil
žiniškas gelžbetoninis lovys, 
iš abiejų pusių suremtas 
plieniniais stulpais ir užber
tas žemėmis, kurios nelei
džia tam loviui išsiskėsti. 

kebu gaus naftą ir benziną. I ^uo Tjau^a. kaTal° 
Kanalas Gorkio miestą pri- i vancįuo ir visi laivai. Dau- 
artina prie Maskvos per 110 ! vieM J<ana?°. aPaŲa 
kilometrų, o Ribmską—per 

1100 kilometrų. ______
yra 120 kilometrų ilgio.

Maskvos kanalas eina iš
imtinai per sausumą ir to
dėl jam pagaminti reikėjo paleistas vanduo jau kovo 
iškasti daugiau kaip 135 mėnesio pabaigoje. Kanalu 
milionus kub. metrų žemes, j atvarytas i Maskvą vanduo 
Pagal paskutinius davinius, i užliejo milžinišką plotą že- 
su visais gretutiniais dar- i__z_ 2'„J__ i____A.
uoao I - •_ •- i __ • t___

litrų per parą. Dabar, ka
da kanalas baigtas, ir Mas
kvos gyventojai galės su
naudoti ne mažiau, kaip po 
500 litrų vandens per parą.

Maskva kasdien iš Volgos 
gaus po 658 milionus kibirų 
vandens per parą. Iš to 
skaičiaus 231 milionas ki
birų vandens eis į Maskvos 
upę ir į Maskvos jūrą van
deniui papildyti, 315 milio- 
nų kibirų teks Maskvos pra
monei ir gyventojams ir 
112 milionų kibirų vandens 
susisiekimo reikalui.

Dėka naujo j o kanalo, 
Maskva pasidaro kontinen
to viduryje 5 jūrų uostu. 
Labai geras susisiekimas su 
tolima šiaure. Iš ten bus 
gabenamas miškas, marmu
ras, granitas ir kita staty
binė medžiaga. O į šiaurę 
bus gabenama maistas ir 
kiti fabrikų bei laukų gami
niai. Iš Baku ir Astracha
nės Maskvos fabrikai šiuo

Kanalas Gorkio miestą pri- i

Boikotuoja
Visa eilė Anglijos darbo unijų atsisa

kė dalyvauti karaliaus Jurgio vainikavi
mo ceremonijose. Jos tai daro dėlto, kad 
vainikavimo ruošimo komisija darbo uni
joms suteikė tikietų, su kuriais galima 
būtų (laike vainikavimo pokilių) įeiti į 
labai prastas, pačias pigiausias Stebėto
jų vietas, iš kurių vargiai ką kas gali 
matyti.

Taigi Britanijos mainierių unija, gele
žinkeliečių ir eilė kitų atsisakė dalyvauti 
vainikavimo iškilmėse.

Anglijos didžiūnai, aišku, mažai paiso 
darbo unijų. Jiems svarbu sukviesti iš 
viso pasaulio buržuazijos atstovus iriuos 
susodinti geriausiose vietose, kur ne tik 
jie galėtų kitus matyti, bet ir juos kiti. 
Pagaliau, vainikavimas juk nėra jokis 
darbininkų pokilis. Tai ir gerai, kad 
darbo unijos atsisako dalyvauti jame.

dar ne visur ir ne viskas 
spėta išgabenti iš slėnio. 
Vietomis betonine siena yra 
aptverti pastatai, aplink ku
riuos dabar teliškuoja jūra, 
o viduje gyvena žmonės. 
Maskvos Volgos kanalo sta
tytojai pasirūpino ne tik ra. 
žmonių perkėlimu į kitą vie- sus 20 kilometrų eina ir 
tą, bet taipogi jšvalė visą plentas. Vienur kitur jūroje 

matosi salelės. Greta vie
nos salelės matosi bažnyčia. 
Dar nesenai ten stovėjo 
Barkos kaimas. Jis perkel
tas kiton vieton, bet bažny
čia palikta. Bažnyčia bū
sianti paversta švyturiu, 
kuris rodys kelią praplau
kiantiems laivams. Hidro- 

nors’krantą. 8,000 ha teri-jlogai apskaičiavo, kad kilus 
torijoje ne tik nukirsti visi dideliam vėjui, Maskvos jū- 
medžiai, bet nuvežti visi, ros bangos pasieks 1 metro 
šiaudai, šienas, medgaliai,' aukštį. Šioji, naujai sukur- 

i šakos, mėšlas ir visa kita,. toji jūra, ir kanalas oficia- 
ikas jūros vandenį galėtų liai bus atidaryti gegužės 1 
padaryti nešvarų. 500 ha d. ir į Maskvos jūrą at
busimos jūros dugno paruo- plauks jš Ispanijos jau pen- 
šta žvejininkystei.

busimąjį jūros dugną. Vi
si miškai iškirsti. Miško 
žvėrys: lapės, vilkai, lokiai, 
kiškiai ir kiti, išvaikyti į ki
tas vietas. 'Mikolajevkos 
kaime, kurį vanduo staigiai 
užplūdo, raudonarmiečiai iš 
vandens ištraukė 3 lapes, 
kurios plaukė paviršium, 
bandydamos pasiekti kur

ki garlaiviai. Numatoma, 
kad Sovietų garlaivių į 
Maskvos jūrą suplauksią 
apie porą šimtų. P. P.Jau kovo mėnesio 31 d. 

traukinys, kuris iš Maskvos 1

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

Tel.: Humboldt 2—7964

ir

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Smulkiosios Kirmėlaitės

Drauge gydytojau, duokite
man patarimą per dienraštį' pamate bus tos nelabosios kir- 

Laisvę” arba per “Liaudies. mėlaitės. Spalinės, siutinės, 
(adatinės—ar kaip kitaip pri- 

Turiu šešių metų mergaitę. įtiktų jos lietuviškai vadinti.

ATSAKYMAS

Tai, matyt, pačiame dalykų

Dau- Balsą.

.  .'eina plentai ir’keliai, o vir- Gerai auga, augalota, bet jos ' Angliškai—pinworms arba se- 
Kanalas ®um ^ana^0 geležinkelių Ii- sveikata negaliu džiaugtis. | atworms.

nijos.

Kanalas buvo baigtas ir

! mes netoli Maskvos ir suda- 
bais, iš viso iššėmta 202 mi-' rė naują jūrą, kuri vadina- 
lionai kub. metrų žemės.'ma Maskvos jūra.. Šios jū-
Kad tai būtų vaizdingiau, 
reikia įsivaizduoti pastatą, 
kuris turi 600 metrų ilgio, 
600 metrų pločio ir 160 me
trų aukščio. Tai yra milži
niškasis kubas, susidarąs iš 
iškastosios žemės.

Jeigu tik orai atsimaino, tuoj 
gauna šaltį krūtinėj ir kosti.

Ir ji turi mažų, kaip spa
liai, kirmėlaičių išeinamojo] 
žarnoj. Kokiuo būdu tie para
zitai būtų galima pašalinti?

Ir kodėl jos paakiuose eina 
mėlynos spalvos gyslutės ? Ir 
gerokai jos matyt. Jos jau 
nuo senai, da mažiukė kūdikė
lis buvo—jau turėjo. Aš ma
nau, užaugusiai pakenks veido 
grožiui. Pirmiau buvo matyt 
tik paakiuose, o dabar yra ir 
ant kaktos, ir nuo smakro eina 
į kaklą, ir ant krūtinės. Ir 
nežinau, nuo ko jos atsiranda. 
Miegot ji labai gerai miega, 
bet miegodama labai griežia

ros plotis yra 327 kvad. 
klm., o gylis tos jūros, kada 
vanduo ją visai užpildys, 
pasieks pačioj negiliausioj 
vietoj 15 metrų. 10 kaimų 
yra nugriauta ir perkelta į 
aukštesnes vietas. Ūkinin
kai labai nenoromis kėlėsi, dantimis.
iš užpilamos vietos, kur gy- ' Su valgiu tai jau tikra bėda, 
veno jų tėvų tėvai. Kai ' Jinai pati verkdama sako— 
kurie ūkininkai savo namus ; mamyt, neturiu apetito. Nors 
net paliko, manydami, kadlv.agl. taikau sulyg jūsų pata- 
vanduo tiek aukštai nepa
kils ir jų namų neužlies. Bet 
jau pirmą dieną, kaip į jū
rą buvo paleistas vanduo,

Nuo Volgos kanalas per
40 klm. eina į aukštumas. 
Taigi, vanduo iš Volgos ka
nalu į Maskvos upę pats jo
kiu būdu negali plaukti. To-

■ del buvo reikalas įrengti 
daug techniškų priemonių: 
šliužų, pompavimo stočių, 
užtvankų ir kitų hidrotech- jis užpylė 10 kvadratinių 
ninių įrengimų, kurie van-, kilometrų žemės paviršiaus, kių vaistų dėl pataisymo ape- 
denį varo į aukštumą. |

Iš viso tokių įrengimų duo pakilo 5į metrų.

j rimais, vaisius valgo gerai, 
bet jau su daržovėmis, su 
sriuba arba kiaušiniais tai 
turiu daug bėdos, kol susiū- 
linu. Laukan ant šviežio oro 
eina kasdien. Tai gal yra ko-

I Per 30 valandų jūroje van- tito ? Prašau parašyt,—būsiu
1 1 M r'1 —■L—Bet labai dėkinga.

Nariai National Labor Relations Boat’d: Donald W. Smith, pirminin
kas. Warrėn Maddėn ir Edwin S. Smith. Paveikslas nutrauktas tuo
jau po to, kai būvu paskelbta, kad Wagnerio Aktas pripažintas

konstituciniu per aukščiausiąjį šalies teismą.

Tai labai įkirūs parazitpa- 
laikiai. Sunku jie išganabyt, ir 
jie gadina sveikatą, gadina 
apetitą.

Tos kirmėlaitės daugiausia 
susidaro storosios žarnos vir
šutinėje dalyje, pasiskleidžia 
palei visą žarną, net iki pa
čiai išeinamajai atvarai. Išlen
da ir visai laukan, šliaužioja 
po apačias ir sukelia smarkų 
niežėjimą. Vaikas kasosi, 
krapštosi ir pirštais į burną 
vėl ir vėl apsikrečia tais pa
razitais.

Iš čia matote, kad svarbiau
sia yra apsaugot rankutės nuo 
apsiteršimo, kad paskui ne- 
apsikrėtus išnaujo. Ir gydant, 
reikia pakartot gydymai kas 
pora savaičių, bent per kelis 
kartus.

Darykite šitaip. Iš vakaro 
duokite mergaitei ricinos alie
jaus. Ant rytojaus pusryčių 
neduokite, bet paduokite jai 
Santonin, 1 grain. Už valandos 
paduokite Calomel half grain, 
o da už dviejų valandų—kar
čiosios druskos (epsom salts), 
kad gerai išvalytų visą muzi
ka. C

Paskui jau galima duoti val
gyt. Ir tada reikia gerai iš
plaut apatinė žarna su karti- 
medžio arbata. Gaukite Quas
sia chips, % pound. Saują tų 
skiedrelių pavirinkite puskvor- 
tėj vandens. Pasidalys lyg ir 
arbata. Kai ataušo, įleiskite į 
apatinę žarną. Ant rytojaus ir 
vėl įleiskite tos arbatos.

Už poros savaičių pakarto
kite visą tą gydymą. O per tą 
laiką tepliokite apačias su 
gyvsidabrio mosčia (mercu
rial ointment, 1 oz.). Ranku
tes apmaukite pirštinukėm, 
dažnai mazgokite ir saugokite, 
kad nekaišiotų į burną.

Kai išnyks kirmėlaitės, pasi
taisys ir apetitas. Duokite 
džiovintų mielių — Brewers 
Yeast Tablets, po 4—5 table
tes 3 kartus dienoje—sukram- 
tyt arba sutrint, arba su van
deniu. Duokite tincture iodine 
po lašą vandeny, du kartu 
kas savaitė. Žuvų aliejaus po 
šaukštą kas diena. Tos gyslu
tės nesimatys, kai mergaitė 
pasidarys riebesnė.
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Laisvė 600 Politiniams Kaliniams, 
Antifašistams!

Puslapis Trečias

Rochester, N. Y mas unijos, penkios dienos į , 
savaitę, 40 valandų darbo sa- • 
vaite, mokestis ir pusė už - 
viršlaikį darbo, penkioliktas 
nuošimtis pakėlimo mokesties. 
Laimėjimas palietė 135 darbi
ninkus.

Skundas paduotas prieš 
Merchants Dispatch Corpora
tion East Rochesterio į Natio
nal Labor Relation Board Wa- 
shington’e.

Tiek šiuo sykiu iš ekono
mišku kovų lauko Rochestery.

M. D.

II Skyrius, 54 Kamera
Už žalios duonos neėmi- 

mą visa kamera nubausta 2 
mėn. be maišto ir pasima
tymų.

IV Skyrius, 91 Kamera
Š. m. gegužės mėn. 9 d. 

draugai A. Mickevičius, R. 
Petrikas, Mėlinis ir Kuolas 
nubausti 7 paromis karce
rio už tariamą neleistino 
turinio susirašinėjimą.
VIII Skyrius, 145 Kamera

Šiame skyriuje yra dvi 
nuteistųjų polit. kalinių ka
meros. Čia, kartu su svei
kaisiais, sergą sifiliu, tra- 

|choma naudojasi bendra iš-
Drg. Žvironui buvo siųsta einama ir prausykla. Jokių 

15 lt., Širvidžiui ir Dudlaus- tikresnių savisaugos prie- 
kui — po 10 lt. Pinigus ga-; monių nėra. Pasitaiko, kad 
vo tik Žvironas, kitiems — sveikieji apsikrečia, pav. d. 
pavogė, 
ženklai.

Kamerose sėdi po 30 ir 
daugiau žmonių. 10-12 vi
suomet tenka gulėti ant 
grindų.

Gvdvtoias. kariškis Smil
gevičius į kalėjimą retai at
silanko. Ir atėjęs “tamsiai-

i Ilgai neleido turėti rašo- 
Įmosios medžiagos.

Bibliotekoj viso yra 140 
knygų. Kitas, jam nepatiku-

lėtą žodžiu broliams valstie- sias, vald- Andriuškevičius 
v’ išėmė.

(Viešas. Lietuvos politkali- tiesioginių mokesčių, prave- 
nių atsišaukimas, išleistas sti 10 milionų likučių išjieš- 

1936 metais). jojimą, sumažinti ūkio ga
minių kainų palaikymą.

Į šias ir eilę kitų didėjan
čio išnaudojimo ir priespau
dos priemonių valstiečių 
masės atsakė nauja kovos 
banga. Įvykiai Vilkaviškyj, 
policijos rezervo kelionės į 
Veliuoną, žvalgybos agentų 
masinis vijimas iš kaimų — i kitų .... 
štai tos kovos požymiai. I Kalėjime mus

Fašizmo agentai kaime, kankina išskirstę po vieną,1 
centrus įsigiję valdininkai, du plėšikų ar šnipų kamero- 
ėmė staugti keršto šauki- se. Čia ir saulės spindulys 
mu . šaukiamu balsu apie ne tas svečias. Už mažiausį 
naują priešvalstybinių gai- menkniekį baudžia be mai-

| sto. karceriu ir t. p.
Kenčiam panieka, bet su 

viltim tikim, kad jūs, bro- 
____________ ____  „„ e liai, vesit kova iki laimėii- 

kartu tieV perpildyti negu Narkevičius i. veidą drebia mo. Tik per kovą atgausim 
į-ejses jr iaįSVę? pagerinsim 
savo būklę.”

Valstietis.

Fašizmas pildė, perpildė 
Lietuvos kalėjimus.

Nėra miesto, iš kurio ka
lėjimuose nesutiktum poli
tinių kalinių. Nerasi mieste
lio, kurio keletas ar kelioli
ka gyventojų nėra kalinami 
ar nėra buvę kalinti, tremti, 
administratyviniai bausti.

Dešimtaisiais savo valdy
mo metais fašizmas atsiekė 
naujų laimėjimų.

Šiandien, vargu ar rasi 
Suvalkijos ir Dzūkijos kai
mą, iš kurio grinčių nebūt 
areštuoto, kankinto ir kali
namo tėvo, brolio ar gimi
naičio.

ciams.
Visi žinome, dabartinis Jaunuoliai buvo varomi 

mūsų sunkus būvis yra nuo- Ppie kalėjimo statybos dar- 
pelnas gobšaus fašizmo. Jis bų. Atsisakius, du kart bau- 
į musų teisėtus reikalavi
mus atsakė kalėjimais, kan
kinimu, nekaltų mūsų bro
lių šaudymu. Taip žuvo Gu
staitis ir Veiveris, Abrama-

sti viso 3 mėn. baudžiamą
ja padėtimi.

Panevežis
Politkalinius daugiausia

vičius, Alkevičius ir daug ■ provokuoja vald. Vepštis, I nnv S>nlo<yii nnvtic T? a Vi a ir
fašistai foto£- Kligis.

priž. Solagubovas, Rekis ir

Sėdėjimo streikų bangos pa
siekė ir Rochesterį. šiuo sykiu 
guzikų fabrikas turi sėdėjimo 
streiką, apie 350 darbininkų 
streikuoja. Streiką vadovauja 
C.I.O. organizacijos vadovybė. 
A.C.W.A. gelbsti pikietuoti, 
gelbsti ir moraliai.

Pasitarimas prasidėjo Fold
ing Box Company. Tikimasi 
ten streiką sutaikyti.

Pasirašyta kontraktas Wil
liam Heiber and Sons Compa
ny su C.I.O. unija. Kontraktas 
išgautas sekantis: pripažini

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

I

GREITAI SUSTABDYKITE TUOS BAISIUS SKAUSMUS

REUMATIZMO
tiekia džiaugsmingų palengvinimų 
daugeliui kitų. Geriausia už viską jūs 
galite būt užtikrinti, jog BARUVA- 
COL neturi svaigalų—Neturi Opiumo. 
Prisiųskite šj 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)is vaibueub uebna bau- Kalėjimo Medicina siais vaistais” — karceriu,r toliau Prieš Smetonos naicjuuv mcuivma (

Kaune yra bene didžiau-

minalinių ir politinių kali-’vo paleidimo— jis areštuo- tarais pakviesti Kauno. me- kalinių. Kameros perpildy-

mmo sąjungų narius.

kalbos vadovėlis ir gramati-giau vietos.

Lawrence. Mass.

veža-

Binghamton, N. Y
KRIKŠČIONYBĖ

14

ke

denai admin, < 
ninkas Valaitis, vald. Kub-

marininką, hitlerininką ar 
panašų atmatą.

Kalėjimo viršininkas d.

šaudytų valstiečių byloj.
Iš PROVINCIJOS 

KALĖJIMŲ

antifašistus, | gražinimo!
Tiesa, melu ir provokaci-

“Gimtąją Kalbą” — abu 
kartu pareiškimas liko be 
pasėkų.

kad rei- 
ant ap- 
ALDLD 
kuopos

Šiauliai
Kalinama- virš 100 polit

Raseiniai
Čia trij’ose kamerose, su

lig tautybe paskirstyti, lai
koma 40-50 politkalinių- 
jaunuolių. Veik nėra jokio

KOMUNISTŲ PROGRAMA 
Prašalinimui Karų ir fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CF'H'Ų.

Nauja Literatūra 
—._2.   - :.................................. ............................- —.

Tuojau jsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA
Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

vieton iš karo policijos at- d6s 7 vai. vakare. Įžanga vi-

valu veikla kaime.
Kovą pradėjęs Lietuvos 

.valstietis ryžtingas ir atka- 
Provincijos kalėjimai du klus. Šaudomas valstietis

Į jamas. 1
negailestingai 1 Visa tai rodo, nebeturėti Račiūnas, Laurinavičius,

$
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kiek leidžia jų apimtis.
Šiurpą sukelia buv. Kau

no tvirtovės požemiai. Vie
nam iš iu, VI forte — dabar 
karo kalėjimas. Tarp vande
niu varvančių IX forto sie
nų laikoma keli šimtai kri-

fašizmui kaltinimus: ‘‘jus 
gailėiotės žmogžudžių hitle
rininkų ir šaudote mus.” Su-1 
žeistas valstietis Čėsna šau
kia ir _
valdžią. Valstiečio Valuckio 
sūnus griežtai reikalauja te- šia kalėjimo ligoninė. Dak-

mų.
Fašizmas

žudo savo režimo _ aukas: .fašizmui baudžiavos laikų Landsbergienė ir kt. 
nepartinius 
komunistus, socialdemokra- j

Vagiama ir pašto M. Drizinas apsirgo ir da
bar laikomas kartu su tra
choma sergančiais krimina
listais.
VIII Skyrius, 144 Kamera

Stovįs koridoriuj sargas 
kiekvieną dieną šaukia “pa
mokos.” Jos tęsiasi tarp 
8—11 ir 2—5 vai. Jų metu 
kitą darbą dirbti draudžia
ma.

Kiek kalėjimo administra
cijai rūpi kalinių švietimas 

i ir mokinimas lengva suvok-

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 kentėto
jas vėl gali gėrėtis gyvenimu. Negau
kite! Gaukime BARUVACOL, LvJo

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVIL DETROIT, MICH.

idicinos pažibos: Za.charinas, įos> 55 jr 52 kamerose sėdijJLr 1Ilunuiuuao ouvun- 
24 š™0?68’ j°se ti: iš visų polit. kalinių at

gali ^10-13 žmonių. 54 kame- įmtos nuosavos knygos.
2” U Kalėjimo viršininkas d. 

. . . . „^aydomieji; £ubuį neįleido geografijos
talpinami po 4-5 vienutėse, įr lietuvių kalbos skaitymo 
—tarp kriminalistų. vadovėlių. Iš polit. kalin.

Skundėmės ankštumu —; Davidavičiaus kratos metu 
administracija atėmė visas paimtas geografijos atlasas, 
nuosavias knygas, bus dau-: gi iš d. Kirstuko — latvių 

* ( kalbos vadovėlis ir gramati-
Didžiausi pol. kalinių bu- ka. Drg. Baspiulis du kartu 

■ • daliom virši-1 Tašė pareiškimus prasyda- 
, . , _ > cxxcxxvxs, vald. Kub- bias pirkti__ ar išsirašyti
kam Radare |įcįįs Andriuškevičius ir kt. 1 Irnii’/A II Ii 7

Kaip šie ponai elgiasi su roj laikoma^ 12-13^ gi^ vietos 
tus, Jaunimo ir Darbo jau-! ja fašizmas dar pavieniuose f patys. j oi e yra 8 žm.
nimo sąjungų narius. . atsitikimuose įstengia už- '

Žvalgyba ir išimties teis- gniaužti valstiečiu priešini
mai kankina ir žudo, ilgų|masi.
metu kalėjimu teisia i j šau- j hitlerininku suvedžiotus at- 
do valstiečius liaudininkus, skirus valstiečius Braziule- 
valstiečius vienybininkus ir vičiaus teismai gali dar 
nepartinius, visus kovą tę
siančius valstiečius.

Mus grūda į, kalėjimus, 
ne mėnesiams ir metams, 
bet ištisiems dešimtme
čiams! Vidutinė politkalinio 
bausmė viršija 8 metus s. d. 
kalėjimo.

Laisvės draugai!
Fabrikuose ir dirbtuvėse 

kvieskite darbininkų susi
rinkimus bei pasitarimus. 
Reikalaukite savo ir arti
mųjų fabrikų kalinamų ir 
areštuotų darbininkų palei
dimo. Reikalaukite savo 
verslo ir profesijos draugų 
išlaisvinimo!

Broliai valstiečiai! Seniū
nijų, kaimų v valsčių suei
gose, kiekviena proga rei
kalaukite jūsų apylinkės 
valstiečių išlaisvinimo. Vie
tos ir centro valdžiai krei
piantis visu ryžtumu atsa
kykite :

Laisvės nuteistiems ir 
tardomiems valstiečiams!

Visose mokyklose ir tėvų 
tarybose reikalaukite lais
vės kalinamiems studen
tams ir moksleiviams.

Geruoju fašizmas neišleis 
savo teroro aukų.

Tik jūsų, laisvės draugai, 
kova gali mus išvaduoti iš 
kalėjimų požemių. Tad, 
benurai sujungKit jėgas po
litinių kalinių išlaisvinimo 
kovai!

Atidarykite kalėjimų du
ris! Laisvės politiniams ka
liniams antifašistams!

2. Nebeužtvenkti Upės 
Kegi-no

Tautininkų spauda buvo 
vienu balsu suklegus, Suval
kijos streikas esąs baigtas. 
Kaime — tvarka ir ramu
mas.

Žiauriai slopinamas vals
tiečių judėjimas nemąžta. 
Jis plinta ir įgauna vis aš
tresnes formas.

Šių metų pavasarį vėl val
stietis išėjo į kovos kelią. 
Jo būklė niekuo nepagerė
jo: dirva prašo grūdo, o jis 
sėklos neturi. Anstolis bai
gia varžyti jo turto liku
čius. Jis pamatė fašistų 
duotų pažadų melą.

1936 metais valdžia nu
mato dar daugiau išrinkti 
iš kaimo tiesioginių ir ne-

Zacharinui visi kaliniai 
xr u • • i • (žinoma, be hitlerininku ir 
„V..1 o K I voldemarininku) banditai ir

vagvs. Jis kohojasi pasku
tinio chuligano žodžiais. 
Jam kaliu vs — tik operaci-i 
ios medžiąo’a. Jei išonpra- 
vus skundžiasi, tai iškolio- 
ia ir išvaro, 
pav. su Pizernikaite, U. Li- 
aipnp ir kt.

Popiiinas npr valanda ap- 
£vnri 95-30 lio-nniii. Pol. kai. 
O Dikaitei IX forto sutino 
knins. Ja ir B. Glezeriene 
Račiūnas išvadino šimuli an
tenų s. Jo pydoma Lanai te 
nustoia U kilocr. svorio. Po
lit. kalini Ličhta jis. nubau
dė 2 savaitėm be maisto ir 
pasimatymu.

Polit. kalinė M. Popelvtę 
keturis mėnesius serganti 
laikvta forte ir i Kauną at
vežta paralyžiuota.

6. Išvarė Džiovininkus
Kauno kalėjime sėdį 6 

džiovininkai, felč. Veiveriui 
pasiūlius, išvaryti iš ligoni
nės patalpų. Kai kurie iš jų, 
pav. d. Kučinskis, sėdi jau 
8 metai. Jie patalpinti pa- 
praston kamerun ir beveik 
iš visų atimta ligoniams tei
kiamas maistas, pasivaikš
čiojimo lengvatas.

7. Kankina Valstiečius.
Į Kauno kalėjimą atveža

mi valstiečiai kalba apie ne
paprastus kankinimus pro

Zarasai
Daug iš čia laikomų poli

tinių kalinių moterų serga 
įvairiomis ligomis. Seniau 1 
rimčiau susirgus veždavo į 
Kauno ligoninę. Dabar vie
tos gydytojui atsiųstas raš
tas vengti kalines vežti 
Kaunan.

Serga draugės: R. Gleze- 
raitė — pažandžiu h’o’a. F. j 
Fataitė — širdies,__
naitė — nlaučių ir kitos nė
ra nei p’vdomos. nei 
mos į kitų kalėjimų ligoni
nes.

KAUNO tvirtovės 
POŽEMIUOSE

VI Fortas—Karo Kalėjimas
Čia dabartiniu laiku kali

nama 50 kareiviu. Kaliniai 
verčiami 8-9 vai. dirbti ūkio 
darbus — kasti griovius, 
grindini taisvti. Be to, bū
na rikuotės ir statutų pa
mokos.

Didžiausi budelį — pusk. 
Navicką iškėlė į Dulką. Jo

smerkti mirtimi ir Šaudvti.
Bet, neatsilaikyti fašiz

mui prieš masine valstiečiu 
kova! Ne pavienių, nors 
griežtu, išstoiimu baukšto- 
si fašizmas. Ji baugina ir 
drebina valstiečiu darbo 
masių iėo'a ir svoris, iu rvž- 
tamumas, kuris oraso virsti 
planingu, organizuotu. lai- 
mpiima lemiančiu darbo 
vabtipčhi masiniu antifašis
tiniu iudėiimu.

Valstiečiai reikalingi pa- 
gelbos. Čia dėkinga darbo 
dirva kiekvienam antifašis
tui, socialistui ar komunis-1 
tui, kiekvienam liaudies 
draugui. Vyti laukan Vol
demaro ir Hitlerio agentus. 
Atskirą nepasitenkinimą, 
pavienį išstojimą paversti 
bendra kaimo, valsčiaus ir 
apskrities vieninga kova — 
štai kelias į laimėjimą. Štai 
būdas nušluostyti nuo Lie
tuvos veido fašizmo gedą.

3. Ne Malonės Prašom — 
Teisių Reikalaujam

Kalėjimuose stinga vietų. 
Kaune galima laikyti 500- 
600 kalinių, dabar čia kali
nama 1200-1500 žmonių.

Smetonos valdžia norėda
ma pratuštinti vietos vis 
naujiems kaliniams antifa
šistams ir valstiečiams 
kartkartėmis iš kalėjimo Ant. Venckus prarijo įžie-! 
paleidžia vieną kitą volde- biamą mašinėlę. 
marininką, hitlerininką ar Uteniškių byloje valst. 
panašų atmatą. Dudlauskas ir mariampolie-

Hoyerio, Narako ir Suda- tis Pudinaitis vežti ryčiom 
ko paleidimas davė progos šaudyt. Visi kankinti 4 su- 
geltonajai spaudai pūsti di
delį velykų amnestijos bur
bulą.

Fašistams ruošiantis šau
kti tariamą seimą “Diena” 
ir panašūs šunlapiai vėl 
ėmė rašyti apie gausybę pa
duodamų iš kalėjimų malo
nės prašymų, busimą amne
stiją ir t. p.

Tai melas! Nė vienas do
ras politkalinis iš fašizmo 
laisvės neprašė ir neprašys. 
Valstiečiai negalvoja apie 
malonės prašymus. Tik ma
sinė kova gali grąžinti 
mums laisvę ir teises!

4. Valstiečio Laiškas 
Iš Kalėjimo 
(Ištrauka)

“Gavęs progos rašau

Ukmerge.
Ukmergėje kalinama 

moterų polit. kalinių. Visos 
sukimštos į vieną tamsią 
kamerą. Kameroj — menka 
elektros šviesa. Užkalus 
priešais tvorą — saulės veik 
neįeina.

Politinė kalinė M. Ikorai- 
tė jau metai laikoma atski
rai — kriminalisčių kame
roje.

Nepaprastas Lietuvių 
Susirinkimas

Trečiadienį, tai yra, balan
džio 28 d., Lawrencan atva- 

Berma- ^Uf)ja ip kalbės lietuvių masi- 
’ niame susirinkime Chicagos

.dienraščio “Vilnies” redakto
rius drg. V. Andrulis. Jisai 
aiškins daug nepaprastos svar
bos klausimų, kaip, pavyz
džiui, kas bus su Lietuva, jei
gu Hitleris išprovokuos euro
pinį karą ? Kodėl fašistiniai 
tironai taip pamilo trockiz- 
mą ? Ką reiškia pasauliui Is
panijos liaudies didžiosios ko
vos už demokratiją prieš fa
šistinį barbarizmą ? Kas yra 
tie sėdėjimo streikai ir kodėl 
jie taip sėkmingi ? Kodėl kapi
talistai taip baisiai bijo indus
trinio unijizmo?

Šis masinis susirinkimas ir 
prakalbos įvyks Lietuvių Sve

tainėje, 41 Berkeley St. Prasi- 

keltas pusk. Jakavičius. jis įsiems veltui. Ir visus"Lawrence 
lietuvius ir lietuves nuoširdžiai 
užkviečiame dalyvauti.

L. K. Biuras.

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ
ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit

vincijoj. Mušamas valstietis, Y^r8* Petruitis jr teroii-
-J - ........... Izuoja dabar kareivius.

IX Fortas
Kameros drėgnos, nuo 

sienų rudenį teka vanduo. 
Nuolat kali apie 50 nuteis
tų ir po keliolika administ
raciniai baustų.

Kalinius daugiausiai te
rorizuoja vald. Gailevičius 
ir priž. Riauba. Per pusę 
metų karceriu bausta 5 
draugai viso 30 parų ir 12 
draugų 10 mėnesių baudžia
mosios grupės.
KAUNO S. D. KALĖJIMO 

CHRONIKA
VI Skyrius, 120 Kamera
Tarp vagių ir plėšikų sėdi 

apie 10 valstiečių. Juos vi
saip provokuoja chuliganai 
Podvorotnikas ir Kutulis.

Valstiečiai skundėsi ir 
prašėsi iškeliami į polit. ka
linių kameras. Vald. Kra- 
kovskis jiems atsakė: “jūs 
blogesni už kriminalistus.”

Mūsų Ligoniai
Draugas Antanas Navalins

kas, smarkiai susirgo, gavo ko
jų. sąnarių įdegimą. Jau antra 
savaitė kaip guli lovoje. Veik 
visai negali vaikščioti. Jis yra 
“Laisvės” skaitytojas, ALDLD 
ir LDS kuopų narys ir geras 
darbininkiško judėjimo rėmė
jas.

Draugė Adelė Tvarijonienė 
irgi ūmai susirgo. Net vidur-, 
naktį turėjo išvešti į ligonbutį. 
Ji dabar randasi Johnson City 
ligonbutyje. Manoma, 
kės daryti operaciją 
pendikso. Adelė yra 
kuopos narė ir LDS
nutarimų sekretorė, gera dai
nininkė ir šiaip veikli narė. 
Linkiu abiem draugam kuo- 
greičiausiai pasveikti.

O. Girniene.

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas. Žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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, Mass.
Įvairios Naujienos

Gilbert čeverykų dirbtuvės 
darbininkai visi susiorganiza
vę į CIO uniją. Bus nuo bosų 
reikalaujama pripažinimo uni
jos. Darbininkai dirba už la
bai mažą atlyginimą. Dirba 
daugiausia jaunuoliai ir jau
nuolės. Kompanija manė, kad 
jaunimas niekados akių neat
merks. Bet atpsigavo. Darbi
ninkai pamatė, kad jie per 
daug išnaudojami. Jau ir 
jiems kantrybė išsisėmė. Jie 
rengiasi į kovą.

Mirė Morta Melinskienė, 
Jono Melinsko žmona, gimus 
Lietuvoje, atvykus Amerikon 
1912 metais. Palaidota Belle
vue kapinėse. Reiškiame už
uojautą Jonui Melinskui.

Susirgo šie šv. Lauryno 
Draugystės nariai: Jonas 
Brauka, Zigmas Bonka, ir Mo
tiejus Svekla. Vėliname vi
siems greitai pasveikti.

Beje, serga ir F. Krancevi- 
čius, kuris per “Darbininką” 
smarkiai šmeižia komunistus.

Judami paveikslai “Ispani
ja Liepsnoje” buvo rodomi 
Central School, Methuen, 
Mass. Reakcionierių organiza
cijos padarė didelį protestą 
Methuen miesto valdybai ir 
reikalavo, kad neleistų rodyti. 
Rodymui šių judžių buvo prie
šingos šios organizacijos: 
American Legion Post 122, 
Sons of Veterans of the Spa
nish War, Lawrence taryba 
Knights of Columbus.

Gavę protestą, Męthuen 
“selekmenai” sušaukė special} 
susirinkimą. Atėjo ir visi re
akcionieriai ir dar kartą pro
testavo. Bet “selekmenai” vis 
tiek nutarė leisti judžius ro
dyti.

Rodant paveikslus, publikos 
buvo 1,800, aukų surinkta, 
apart įžangos, $149.84. Var
giai buvo vienas gerai mąs
tantis žmogus toj publikoje, 
kuris nebūtų išliejęs ašarų, 
matydamas tuos baisius vaiz
dus, kur fašistai bombomis 
griauna namus ir žudo moteris 
ir vaikus. Didelį įspūdį pada
rė vaizdas, kur maži vaikučiai 
eina ir iškėlę rankutes dainuo
ja “Mes nedavonosime tiems 
kraugeriams fašistams.” Taip
gi parodė kraugerius Hitlerį 
ir Mussolinį ir visa publika 
baubė ant jų, kaip ant šunų.

L. K. Biuras.

ĮVAIRUMAI

Tekstalinėse dirbtuvėse dar
bai ne kaip eina, apart tų de
partment^ kurie dirba taip 
Vadinamą “komišion” darbą 
dėl kitų miestų išdirbysčių. 
Matomai, prisibijo streikų.

Iš visų gal geriausia dirba 
popieros išdirbystė Internatio
nal Champion Paper Co. Šioj 
išdirbystėj nuo senų laikų yra 
įvesta 8 vai. darbo diena, ir 
jos darbininkai gal geriausia 
yra apmokami. Už tai jos dar
bininkai ir neturi susikirtimų 
su savo darbdaviais per daug 
metų.

Daug yra lavintų darbinin- 
Jcų, avalų išdirbystėje,—vieni 
dirbdavo čion pat, kiti važinė
davo į apylinkės miestelius. 
Bet dabar daug jų pametė sa
vo amatą ir jieško darbo kito
se industrijose. Yra paskalų, 
kad tose dirbtuvėse ypač jau
nos mergaitės kartais uždirba 
13 centų per dieną. Mat, dar
bai nuo štukų, o kartais prisi
eina kuo ne visą dieną išlauk
ti, kol darbas ateina nuo kitų 
rankų.

Per tat, rodos, ant vienos 
tokios dirbtuvės durų valdžia 
uždėjo spyną tol, kai bus per
žiūrėtos knygos tos kompani
jos.

Per “pagerinimą” audžiamų 
mašinų irgi daug audikų nu
moję rankas jieško kitokio už
siėmimo. O jų vietas užima at
važiavę iš kitur. Prie išstūmi
mo senų audikų, dar prisideda 
ir tas: tūluose fabrikuose rei
kia bosus “tept”. Jei “tepsi,” 
tai važiuosi, o jei ne, tai.. .

Užtat patsai gyvenimas ver
čia darbininkus vienytis, vie

nytis ypač prie unijos, kuri 
apima visas industrijas.

Bal. 18 d. atsibuvo ALDLD 
37 kp. susirinkimas. Apart kit
ko, nutara pasiųst pasveikini- 

i mas “Vilnies” šėrininkų su- 
: važiavimui su auka 5 dol. 
(Taipgi išdavė drg. Penkaus- 
l kas raportą iš “Laisvės” suva
žiavimo ir sykiu koresponden
tų posėdžio. Abu raportai už- 
girta.

Aš norėčiau dar pridėt nuo 
savęs dėl korespondentų po
sėdžio : Gaila, kad tame po- 
sėdyj nebuvo užsiminta apie 
kovą prieš pagerbimus, išgar- 
binimus asmenų. . .

Turiu mintyje tą: jei atsi- 
būna parengimas—koncertas, 
teatras, turi girt be mieros ir 
krašto. O jei pažymėsi kores
pondencijoj tik kaipo faktą, 
neišgarbinsi, tai tuoj ir užsi- 
gauna. Gerai pagerbt už ge
rą atsižymėjimą. Bet jei kar
tais reikalauja neužsipelnytos 
garbės, tai būna gėda prieš 
publiką, ir laikraščiui, kuria- 

.me būna aprašyta, daro ne
garbę.

“Laisvėj” už bal. 10, Meno 
Skyriuje, drg. Mizara, apra
šydamas apie Miko Petrausko 
gyvenimą, prisiminė, kad jis 
mokino ilgai, apart kitų cho- 

jrų, ir Liaudies Chorą Lawren- 
i ce, Mass, žinodamas gerai 
apie Liaudies Chorą, turiu pa

stebėti, kad M. Petrauskas 
i niekad nemokino to choro. Jis 
i keletą sykių turėjo čion tik 
j privatiškus parengimus su Ga
bijos choro (iš So. Bostono) ir 
sykį su savo lawrenciškių 
mokinių pagelba. Tai viskas.

Kor. Reporteris.

Brighton, Mass.
Jau ilgokas laikas, kaip lai

kraščiuose žinių nesimato apie 
Brighton© lietuvius, atrodo, 
kad jų čia jau nebėra. Bet 
būtų klaidinga taip manyti. 
Yra dar gerokas būrelis. Dar 
gyvuoja dvi pašalpinės 
draugijos, būtent: Pašalpinė 
Draugija Vienybė ir švento 
Vincento Draugija. Nors slab- 
nai, bet vis dar tebegyvuoja.

Bet kultūriniame visuome
nės veikime visiškai nedaly
vauja. Mano supratimu, nelai
mė yra tame, kad lietuviai ne
skaito laikraščių ir neseka da
bartinių pasaulinių nuotikių. 
Tai didžiausias apsileidimas.

Brightono lietuviai turi gra
žiausi savo namą-svetainę. 
Taipgi likos atgaivintas Lietu
vių Piliečių Kliubas. Taigi, vi
siems Brightono lietuviams 
reikėtų priklausyti prie kliubo 
ir jį remti, jeigu norime palai
kyti namą.

Šis Lietuvių Piliečių Kliubas 
buvo surengęs balandžio 18 d. 
teatrą “žentai iš Amerikos” ir 
koncertą. Veikalą suvaidino 
lošėjai iš Lawrence Lyros Cho
ro, -taip išpildė didžiąją dalį 
koncerto. Taipgi koncerto 
pildyme dalyvavo worcesterie- 
čiai J. Sabaliauskas, Tamanis 
ir Karsokienė. Viskas nusisekė 
labai gerai, aktoriai ir daini
ninkai savo roles atliko pui
kiai. Dėkavojame visiems. 
Jaunasis L. Buinis iš Cam
bridge, Mass., su savo grupe 
gražiai pagrajino ir porą solų 
vienas grajino ant smuiko.

Apart koncertinės progra
mos, turėjome progos išgirsti 
drg. V. Andrulį, “Vilnies” re
daktorių iš Chicagos. Jis pa
sakė nors trumpą, bet įspūdin
gą prakalbą apie dabartinę 
Ispanijos žmonių kovą prieš 
fašizmą ir apie fašizmą visam 
pasaulyje. Po prakalbos buvo 
renkamos aukos. Surinkta 
$12.17. Iš tos sumos $6.10 
pasiųsta Ispanijos liaudie- 
čiams, o $6.07 Lietuvos politi
niams kaliniams.

Tai pagirtinas darbas Brigh
tono Lietuvių Piliečių Kliubo. 
Nepamirškite ir ateityje su
rengti panašius kultūriškus 
pokilius delei visuomenės, tai 
ir visuomenė bus su mumis.

Aukotojų vardai. J. V. Vaš- 
kis paaukojo $1, J. Mickūnas 
50 centų; po 25 centus auko
jo: Ernast K. Bonevičius, A. 
Gricius, A. Sharka, J. Beleke- 
vič, M. Beleckienė, A. Jokšas, 
D. Kiaunienė, J. Tiškus, E. 
Chuberkis, S. žizas, W. Nor

kienė, V. Rimkus ir P. Tu- 
mienas. Kitos surinkta smul
kiomis.

Vardan Brightono Lietuvių 
Piliečių Kliubo visiems auka
vusiems tariame širdingą ačiū.

K. J. W.

A.L.D.L.D. REIKALAI
Balandžio 18 dieną ALDLD 

12 apskričio valdyba turėjo 
savo susirinkimą ir likosi ap
tarta daug svarbių reikalų, 
tarp kurių nors keletas prisi
eina suminėt.

Nutarta atsikreipti per dien
raštį “Laisvę” į kuopas šiam 
apskrityj, kad darbuotųsi ga
vime naujų narių į šią mūsų 
apšvietos organizaciją.

Apkalbėta pilnai apie aps
kričio pikniką, kuris įvyks ge
gužės 30 dieną Valley View 
Parke, Inkerman, Pa. šis pik
nikas bus pirmas šio pavasa
rio ir bus vienas iš geriausių. 
Yra paimta svetainė šokiams 
ir gera orkestrą, šokiai trauk
sis lig vėlumai nakties. Todėl 
visose kuopose darbuokimės, 
kad šis piknikas būtų pasek
mingas.

Pusmetinė apskričio konfe
rencija bus birželio 20 dieną 
Scranton, Pa., draugų scran- 
toniečių parke. Konferencija 
prasidės anksti ryte, nes tą 
pačią dieną vietinė ALDLD 39 
kuopa rengia pikniką. Užbai
gę konferenciją galėsim links
mai laiką praleisti su scranto- 
niečiais ir apylinkės draugais.

Liepos 18 dieną yra rengia
ma piknikas dienraščio “Lais
vės” naudai. Piknikas bus Val
ley View Parke.

Kaip vietos taip ir apy
linkės organizacijos įsitėmyki- 
te čia suminėtas dienas ir 
susilaikykit nuo atskirų pa
rengimų tomis dienomis.

Visose ALDLD kuopose bū
tinai reikia darbuotis gavime 
naujų narių, taipgi rūpintis 
duoklių mokėjimu už šiuos 
metus.

ALDLD 12-to apskričio raš
tininkas,

J. T. Visockis.

Bayonne, N. J.
Senai Taip Turėjo Padaryt

Šiurpas per kūną eina klau
santis pasakojimų. Atlas Steel 
Barrel Co. darbininkų, kokiose 
aplinkybėse jie pirma streiko 
turėjo dirbti.

Minėta dirbtuve nedidelė, 
dirba apie 150 darbininkų. Jų 
darbo sąlygos buvo baisios. 
Uždarbis mažas, dirbti vers
davo neapsakomai greit 
(speed up). Iš tos priežasties 
įvykdavo daugybė susižeidi- 
mų. Už viršlaikius nemokėjo 
laiko ir pusės, dirbtuvė nesa- 
nitariška, darbininkų persiren
gimo vietose baisi nešvara, 
smarvė, kad baisu būdavo ir į 
vidų įeiti. Bosai su darbinin
kais elgdavosi žvėriškai. Sun
ku ir į s i s v a j o t, koks šių 
darbininkų kantrumas buvo, 
kad prie tokių baisių sąlygų 
taip ilgai be jokio pasiprieši
nimo galėjo iškentėti.

Tiesa, sunku jiems buvo su
sitarti pasipriešinimui bosų 
sauvaliai, nes buvo neorgani
zuoti. Bet galų gale jų kant
rybė išsisėmė, ir nors neorga
nizuoti būdami, bet baisiai 
sunkių darbo sąlygų verčiami, 
susiėjo į daiktą ir nutarė grie
žtai pareikalauti geresnių dar
bo sąlygų ir didesnio atlygini
mo už darbą. Ir ant vietos iš
dirbę reikalavimus, įteikė bo
sams, duodami tris valandas 
laiko atsakymui. Nesula*ukė 
atsakymo į paskirtė laiką, pa
skelbė sėdėjimo streiką. Iri 
visi griežtai atsisakė apleisti, 
dirbtuvę, apart 15 bailių, ku
rie pabėgo iš dirbtuvės.

žinoma, bosai iš sykio ma
nė, kad čia juokai. Bet jų- šyp
są greit užsičiaupė. Mat, šiems 
žiaurūnams (bosams) nervus 
baisiai sugadino darbininkų 
solidariškumas. Nes kaip greit 
pasklydo žinia, kad minėtos 
dirbtuvės darbininkai paskel
bė sėdėjimo streiką, taip greit 
įvairių kitų įstaigų darbininkai 
apstojo dirbtuvę, siūlydami 
visokią pagelbą viduje sėdin
tiems streikieriams. Tas, žino
ma, bosus varė į pasiutimą. 
Bet džiuginantis dalykas dėl 

darbininkų.
Ir penkias dienas pasėdėjus 

(pastreikavus), bosai matyda
mi, kad darbininkų vienybę 
sulaužyt bus sunku, o čia vėl 
bosus baimė kankina, kad dar
bininkai nesusirištų su C.I.O., 
sutiko priimti beveik visus 
darbininkų reikalavimus.

Dabar Džiaugias
Dabar darbininkai su šypsą 

veiduose pasakoja, kad po 
streiko sugrįžę į darbą, paju
to daug geriau. Sako, “pri
vertėm bosus panaikint pasku
bos sistemą ir darbą nuo ka- 
valkų, už viršlaikį mokėt lai
ką ir pusę, išvalyt pasmirdu
sias persirengimo vietas, duot 
savaitę apmokamų vakacijų, 
mokestis už darbą pakelt 12 ir 
pusę nuošimčių tuojaus, o ki
tus 121/2 nuoš. už poros mė
nesių vėliaus. Ir abelnai darbo 
sąlygos dabar daug geresnės. 
Net ir tie žiaurieji bosai pasi
darė daug geresni.”

Tai nemažas darbininkų lai
mėjimas. Turėjo senai taip pa
daryti. Tik gaila, kad jie ir 
vėl pasiliko neorganizuoti.

Proletaras.

Oxford-Southbury, Conn.
Mire Jonas Kairiūkštis

Kaip daug lietuvių, taip ir 
Jonas Kairiūkštis jaunas bū
damas atvyko į šią šalį jieš- 
koti kiek lengvesnio gyvenimo. 
Jonas ant ūkės Oxforde išgy
veno apie 20 metų. Išauklėjo 
šeimą, sūnus jau 18 ir duktė 
13 metų. Buvo labai draugiš
kas ir gražiai su visais sutiko.

Jonas mylėjo apšvietą. Tad 
kuomet pribrendo aplinkybės 
tverti ALDLD kuopą, tai Jo
nas buvo pirmas kuopos narys. 
Vėliau tveriantis LDS kuopai 
jis į ją su pirmaisiais nariais 
įstojo.

Jonas per ilgoką laiką nesi
jautė drūtas. Jam kas nors ne
gero buvo su strėnomis. Dabar 
pasirgęs apie dvi dienas plau
čių uždegimu balandžio 12 d. 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Pa
liko moterį, sūnų, ir dukterį, 
Lietuvoje keturias seseris ir 
senutę motiną, o brolį Franą 
New Britain, Conn. Jonas pa
ėjo iš Lietuvos Girininkų kai
mo, Suvalkų rėdybos.

Lai būna jam lengva juoda 
žemelė. O jo šeimai didžiau
sios užuojautos liūdnose va
landose.

Nusiklausęs.

Rochester, N. Y.
žinių Rochesteryje begalinė 

kiekybė, tik stoka laiko jas 
pasiųsti laikraščiui.

Reikalingas priminsiu bent 
trumpais sakiniais.

Iš atsibuvusio surengto va
karo “Spain in Flames” 7 d. 
balandžio, aukų Ispanijos liau
dies paramai surinkta $126.50.

Įsplaukos dar neapskaitliuo- 
ta (ne iš visų organizacijų 
priduoti pinigai už tikietus).

Balandžio 19 d. susirinkime 
Ispanijos Liaudies Gelbėjimo 
Komiteto pranešta, kad $150 
pasiųsta į centro komitetą del 
nupirkimo maisto. Nutarta 
rengti masinį sušaukimą Con
vention svetainėje. Kalbėtojų 
komitetas instruktuotas veikti 
tame klausime.

Komitetas išėmimui leidimo 
surengti “Tag Day” raporta
vo, kad miesto vyriausybė at
sisakius duoti laidimą. Kilo 
bangos protestų. Komisija iš
rinkta protestuoti per vietinę 
spaudą. Tame klausime nutar
ta kreiptis į publiką ir žymes
nius intelektualus, kad telefo
nu ir laiškais bombarduotų 
miesto viršininkus.

ALDLD laikytam savų mė
nesiniam susirinkime balan
džio 13 d., nutarė surengti va
karėlį pasveikinimui “Vilnies” 
suvažiavimo. Tam surengimui 
išrinkta komisija.

Nedėlioj, 18 d. balandžio, 
komisija susirinkus nutarė 
rengimo vakarą, šurum-burum 
surengimas 7 d. gegužės. Tai 
bus pėtnyčios vakaras ir pa
rengimui labai patogus.

Rašant korespondenciją apie 
“Vilnies” vakarą, užėjo į min
tį paskaityti progresyvių šei

mynas, kurios nuolat paremia 
įvairius progresyvius ir dar
bininkiškus parengimus. Su
skaičiau net 85 šeimynas, o 
turiu prisipažinti, kad ne vi
sus pažįstu. Kurie įėjo į mano 
skaitlių, pasitikiu, bus. Iškal- 
no numatau skaitlingą vakarą.

Nedėlioję, balandžio 18 d., 
Gedemino Draugija turėjo su
rengus vakarą. Vakaras buvo 
pusėtinai skaitlingas. Laikas 
praleista linksmai.

M. D.

Sėdėjimo Streikas Rochester 
Button Kompanijos ant 

State Gatves
Streikas parsidėjo 16 d. ba

landžio, dalyvauja virš 300 
darbininkų. Streiklaužių ran
dasi mažai. Streikas vedamas 
Amalgameitų Unijos ir pike
tuojama dirbtuvėmis pasimai
nant dienas.

Balandžio 21 d. ryte pane
lė Katherine Ciufo nuo 11 Ad
miral Park, užgavo su paipa 
pikieto organizatorių Vincent 
Uhl į galvą ir smarkiai sužei
dė. Panelė areštuota ir padė
ta po $1,000 parankos.

Otto Ebert, 267 Ave. D, kal
tinamas už mušimą moteries 
pikieto. Ebertas sakosi esąs 
prezidentas (?—Red.) prieš 
CIO.

Bal. 22 d. vienas streiklau
žys gavo apmušti. Rašėjui šios 
žinutės teko dalyvauti pikiete 
apie pietus, kuomet sėdėto
jams buvo atnešti pietūs. Pie
tūs sudėti į beskes ir užtrauk
ti virvėmis ant 3-čių ir 4-tų lu
bų. Prie pietų buvo pridėti 
raščiukai, kam jie priklauso.

Pad avinėj imas pietų ėjo 
nuo State gatvės prieš ofisą. 
Bosai žiūrėjo su didžiausia pa
gieža į kiekvieną keliamą bes- 
kę. Dalyvis.

Shenandoah, Pa.
švento Jurgio parapijos po- 

bažnytinės svetainės durų rak
to skylę kažin kas užkalė su 
medžiu.

Kadangi parapijonai turi 
daug nesusipratimų su vietos 
prabaščium kun. Karalium, 
tai manoma, jeigu ne pats ku
nigėlis, tai jo gizeliai atliko 
ta d arba, c. v

Mano geras frentas Bon 
Ami rašo iš Kulpmont, kad 
LDD kuopa rengia Gegužinės 
paminėjimą. Gerai, kad ren
gia. Bet, vyrai! ar nebūtų jau 
laikas mesti tą LDD ir dirbti 
ALDL Draugijoj kartu su vi
sais susipratusiais lietuviais? 
Jeigu jūsų kolonijoj nėra 
ALDLD., tai, mano supratimu, 
Bon Ami dabar turėtų suorga
nizuoti.

Dėdė Kalnietis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. U. ir J. U. Vargdieniui, 

Brooklyn, N. Y. — Rašinius 
prie pirmos progos peržiūrė
sime ir jei tiks — sunaudosim. 
Ačiū.

Tūliems Klausinčtojams. — 
Redakija dažnai gauna įvairių 
klausimų, kuriuos klausėjai 
prašo išaiškinti (per laikraštį 
arba laišku). Dažnai tie klau
simai tokios rūšies, kad reikė
tų užlaikyti specialistai į juos 
atsakinėti. Pav., andai vienas 
žmogus prašė paaiškinti jam, 
koks skirumas tarpe japonų 
ir chiniečių kalbų. Kitas drau
gas nori jam išaiškinti apie 
benanes, kaip jie auga, kur, ir 
tt. Trečias prašo jam paaiškin
ti, “kaip geriaus ir kokiais ke
liais galėtų nuvažiuoti auto- 
mobilium iš Lawrenco, Mass., 
į New Jersey valstiją, nekliu
džius New Yorko miesto?” 
Tas pats žmogus klausia, “ko
kis yra pirmutinis Vardas Lie
tuvos konsulo Budrio, ir nuo 
kokio krašto jisai paeina iš 
Lietuvos?” “Kokiais metais 
yra pradėta statyti Kauno 
tvirtovė?” ir tt. i

Nei prie jokių, sąlygų re
dakcija negali tų draugų norų 
patenkinti. Tūli klausimai to
kio pobūdžio, kad juos pats 
klausėjas gali lengviausiai iš
rišti. Sakysim, norįs važiuoti iŠ 
Lawrence į New Jersey tegul j

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Angly kalboje yra išleista labai sVarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtiniu Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Angly Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

) 
l

gauna (veltui) gazolino sto- 
tyj žemlapį, rodantį automobi
lių kelius, ir klausimas išriš
tas. Sužinojimui p. Budrio 
gimtosios vietos mums reikė
tų rašyti Lietuvon, teirautis ir 
tik iš ten gavus informacijas, 
duoti atsakymą klausėjui. O 
ar tas turi kokios nors visuo
meninės svarbos? Aišku, ne. 
Panašiai ir su daugeliu klau
simų. Todėl mes kreipiame 
mūsų skaitytojų domę, kad, 
jei jie klausia pas redakciją 
kokių reikalų, tegu klausia 
tik tokių, kurie turi visuome
niškos svarbos, o mes mielai 
atsakysime per laikraštį.

1,000 Vokiečių Protestonų 
Maištas pneš Mažius

. Darmstadt, Vokietija. — 
Naziai buvo griežtai už
draudę susirinkti sinodui 
(suvažiavimui) protestonų 
konfesionalų bažnyčios at
stovų. Bet virš 1,000 pro
testonų nepaisė uždraudi
mo ir keturias valandas de
monstravo. Tuo tarpu keli 
tūkstančiai, susirinkę baž
nyčioj, atsidarė langus ir 
skardžiai giedojo: “Tėve, 
išlaisvink mus” ir “Dievas 
yra mūsų galinga tvirtovė.” 
Hitlerio policija buvo apsu
pus demonstraciją ir bažny
čią, bet nedrįso užpulti pa
siryžusių žmonių.

“Ispanija Liepsnose” Methue- 
ne, Lawrence, Mass.

Lawrence, Mass. — Kle
rikalai iš Knights of Colum
bus dėjo dideles pastangas, 
kad Methuen miestelio val
dyba uždraustų rodyti ju
damąjį paveikslą “Ispanija 
Liepsnose.” Bet šis judis iš 
Ispanijos liaudies kovų su 
fašistais vis tiek buvo paro
dytas Centralinėj Mokykloj 
“Mitūnuose.” Ispanijos re
spublikos draugai taip pa
veikė miestelio valdybos 
daugumą, kad jinai leido tą 
judį rodyti. O jo pažiūrėt 
susirinko bent 1,000 publi
kos.

Rodant “Ispaniją Lieps
nose,” kalbėjo protestonų 
kunigas Donald Lothrop, 
pirmininkas Ispanijos De
mokratijos Rėmimo Komi
teto iš Bostono ir net pora 
“Mitūnų” mokyklinės tary
bos narių.

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 b 
padidinu t o k i < 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
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.
Tel.: Glenmore 5-6181

NE GEMBLYKITE
SU SAVO VIZIJA
Tai yra labai svarbu jūsų 
gerai sveikatai ir pasise

kimui! Pasitarkite su
JOSEPH D. GAYSON
Lietuvis Laisniuotas Optikas
721 Main St. Room 23 

HARTFORD, CONN.
Taisome visokių rūšių stiklus
Aš naudoju vien tik geriausias 
medžiagas ir stiliaus, kokį tik 
galima gaut, ir pats atlieku 

tekinimus ir aplipinimus.
Tel. 2-6848

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS) |

LIETUVIS GRABORIUS i
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

I WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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

I Juozas Levanda
! (LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobiliui 

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.
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Iš ALDLD Centro Komiteto Posėdžio
Sekmadienį, 18 d. balan- Veikiančiam Komitetui, 

džio, atsibuvo Amerikos kad jis išplatintų tas kny- 
Lietuvių Darbininkų Lite- gas ir pinigus panaudotų 
ratu ros Draugijos Centro aLDLD kuopų budavojimui 
Komiteto posėdis. Iš įo ta- Kanadoje.

3 ssfi" "s™“"
J.U Gauta 318 Na,,)., Na,.),,

ALDLD dabar turi vajų permažas skaičius musų 
už naujus narius. Į centrą draugių ir draugų, galinčių 
jau yra susiųsta duoklės už vartoti plunksną, dalyvauja 
318 naujų narių. Bet drąsiai “šviesai” raštų teikime. Nu
galima sakyti, kad iki va- sarta paraginti visus suga- 
jaus pabaigai bus nemažiau jesnius bendradarbius, kad 
o00 naujų narių, nes dauge- jie rašytų į “Šviesą” iš uni- 
lis kuopų pranešė, kad gavo jų organizavimo patyrimo 
naujų narių, bet duokles į ir taip svarbiais dienos 
centrą dar neprisiuntė.

Centro Komitetas nutarė, 
kad naujus narius priskai- 
tyti prie vajaus gautų, už 
kuriuos duoklės bus prisiųs
ta į centrą ne vėliau 15 d. 
gegužės. Reiškia, dar ir 
naujus narius gali priimti 
be įstojimo iki to laiko. Tai 
yra, kaip ir mažas valaus 
prailginimas ir suteikimas 
kuopoms progos prisiųsti 
už visus naujus narius duo
kles, kad gavus dovanas.

Busimoji Knyga
Centro Komitetas nutarė 

1937 metais išleisti drg. An
tano Bimbos knygą “Kelias 
į Naują Gyvenimą.” ši kny
ga bus labai naudinga, nes 
joje aprašoma, kaip Ameri
kos Jungtinės Valstijos yra 
turtingos, technikiniai išsi
vystę ir kaip čia darbo žmo
nės galėtų turėti gerą, gra
žų, linksmą ir malonų gy
venimą, jeigu nebūtų kapi
talistinės išnaudojimo tvar
kos. Knyga mokslinė, bet ji 
parašyta labai lengvoj ir su
prantamoj kalboj. Svarbu, 
kad yra originalas, parašy
ta lietuvio komunisto veikė
jo ir apima mūsų šalies rei
kalus, kur mes gyvename ir 
kovojame. Ši knyga atmuša 
šimtus visokių daromų pri
metimų komunistams ir, 
kaip veidrodyj parodo kapi
talistinės tvarkos netinka
mumą, o komunistinės tvar
kos reikalingumą. Jau nuo 
senai tokios knygos buvo 
reikalas. Šiemet ALDLD su 
pagelba drg. A. Bimbos! 
duos ją tūkstančiams mūsų 
narių. Duos tą taip reika
lingą ir aštrų klasių kovos 
įrankį.

Centras nutarė, kad grei
tai imtis už darbo. Drg. 
Bimba apsiėmė ją greitai 
baigti ir duosime spaudon.

Mūsų Aukos
Lietuviai jaunuoliai ruo

šiasi išleisti mėnesinį anglų 
kalboje žurnalą. Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros" Draugijos Centro 
Komitetas nutarė paaukoti 
jaunuolių žurnalo reika
lams $50.00.

Mes manome, kad mūsų 
kuopos pasidarbuos rinki
me prenumeratų ir jo plati
nime. Daugelis ALDLD na
rių turi paaugusius vaikus 
ir labai gerai padarys užra
šydami jį savo jaunuoliams, i paramą. Tai bus sumoje $17. 
Metinė prenumerata $1.50. Aukavo: ALDLD 13 kp. $5, 

Paaukauta “Laisvės” Šė- L. Tilvikas $5, J. Johnson $2, 
rininkų suvažiavimui $10.00. M. ir B. Urbai $2, M. Katinienė 
Nutarta pasveikinti “Vii- $L V. J. Senkevičius $1, M. 
nies” šėrininkų suvažiavi- Meisonienė 50c, J. Meškauskas 
mą su $10.00 ir pasveikintij 50c. Viso $17.00. 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
suvažiavimą su $10.00.

Reiškia, mūsų organizaci
ja ne vien organizuoja lie
tuvius, leidžia geriausią 
Amerikos lietuvių žurnalą 
“Šviesą” ir knygas, bet re
mia ir kitus kultūrinius ir 
organizacinius darbininkų 
reikalus.

Auka Kanadiečiams
Į Kanadą mes daug dau

giau pasiuntėme knygos 
“Gamta ir. žmonės,” kaip 
ten yra ALDLD narių. Cen
tro Komitetas nutarė paau
koti tą perviršį Kanados

svarbiais 
klausimais.

Moterys Veikia
Draugė S. Sasnauskienė 

raportavo, kad ALDLD Mo
terų Komisija gerai dar
buojasi ruošime knygos 
apie valgius ir rinkime pre
numeratų. Reikia dar dau
giau pasmarkinti tą darbą. 
ALDLD kuopoms yra iš
siuntinėta knygelės rinki
mui prenumeratų “Virėjai.” 
H Kolonijų ateina žinių, kad 
yra geras pageidavimas to
kios knygos. Bet jos išleidi
mui ALDLD negali narių 
sumokėtas duokles7 naudoti, 
kadangi jų užtenka tik 
“Šviesos” ir knygų leidimui 
bei organizacijos būtiniems 
reikalams. Todėl reikia su
kelti pinigus prenumerato
mis “Virėjos” išleidimui.

Knygos Platinasi
Centro Komiteto sekreto- 

rius-knygius raportavo, kad 
per keturis mėnesius kny
gų parduota už $250. Dau
giausiai perkasi pavieniai 
žmonės. Tūli iš jų susipaži
nę su mūsų knygomis stoja 
į organizaciją.

LAISVI

Mūsų Švente
Puslapis Penktas

Brooklyn, N. Y. — Polici
ja užpuolė streikuojančius 
ir pikietuojančius “Long 
Island Daily Press” laikraš
čio rašytojus. Kelis su
žeidė.

rinėmis bombomis ir kitais tam liktus” banke, nejudinamus 
panašiais pabūklais. pinigus daugiau kaip per 20

Tie ryklės mūs bijo, mat, jie __ N B
nenori, kad žmonės žinotų apie _______ ’______

nenori» 1<a(i badaujan- Paryžiuje parsiduoda per- 
tieji žinotų, kad maisto yra pa- fumuotas sviestas. 
kankamai visiems.

Sovietų šalyse apvaikščios vi
si, ir jeigu ten žmonės maršuos 
apsiginklavę, tai jų ginklai ne
bus atgręžti prieš mus, bet prieš 
pasaulio rykles.

Darbininkų šventė
Gegužės Pirma yra pasaulio 

darbininkų šventė, ir mes nie
kados to neužmiršime. Visos 
piniguočių ir bažnyčių šventės 
yra apvaikščiojamos kieno nors 
keršto ir neapykantos arba pra
eities (?—“L.” Red.), bet Ge
gužės Pirma yra šventė pasau
lio brolybės ir ateities, kurios 
jokis baisūnas nesulaikys. Karts 
nuo karto mums gali atrodyti 
ir tamsu, bet mes gerai žinom, 
kad kūdikiai išauga į vyrus, ir 
jų augimo jokis baisūnas negali 
sulaikyti, taip kaip jis negali 
sulaikyti saulės užtekėjimo.

Centro Komitetas nutarė 
dar ilgiau palaikyti “Lais
vėj” ir “Vilny j” knygų 
skelbimą. Platinkite mūsų 
knygas!

Mokėkite Duokles
Duoklės už 1937 metus 

plaukia labai povaliai. Jau 
baigiame šių metų ketvirtą 
mėnesį, o dar daugiau kaip; 
pusė kuopų neprisiuntė nei 
vieno nario duoklių, o ku
rios ir mokasi, tai, išimant 
kelias, mokasi labai pova
liai.

Gi centre reikia pinigų. 
Reikia leisti “Šviesą,” reikia 
ruošti spaudai knygą, pirk
ti jai popierą ir kitus dar
bus apmokėti. Centro Komi
tetas ragina visus narius ir 
nares nieko nelaukiant tuo- 
jaus mokėti duokles ir jas 
siųsti į centrą.

Nors mūsų vajus už nau
jus narius greitai pasibaigs, . . . . .
bet neapsistokime traukę !ja vtas Pacias damas ir apimti 
nmiins narius i nraanizari-1 troškimais tos pačios vilties.

Kas gi tie per žmones?
Jie yra pasaulio darbininkai 

ir valstiečiai, jie yra žmonės, 
kurie viską o viską padaro, bet 
laikomi vergystėje. Jie siuva 
drabužius, jie pagamina mais
tą, bet jie ir jų vaikai vaikš
čioja nudriskę, alkani, paskendę 
baisiausiam skurde.

Keistas tas pasaulis: žmonės, 
kurie viską padaro, yra vergais 
tų, kurie nieko nedaro.

Gegužės Pirma yra ateities 
šventė, lyg ir gimtadienis, ku
ris sužymi augimą žmonijos. 
Tą dieną žmonės susirenka ap
vaikščioti ateitį, kada nebus ka
rų, skurdo, nei klasių neapy
kantos. Gegužės Pirmos šven
tėj susirenka milionai žmonių 
ir sako: mes kovosime už tokį 
pasaulį, kuris pat savaimi ne
ateis.

žmonės su dideliais pinigų . . .
maišais nenori tokio pasaulio, I bet ^e gyvenime. Amerikos 
todėl jie prieš Gegužės Pirmą 
kovoja visokiais būdais, tan
kiai šaudo, areštuoja tuos, ku
rie apvaikščioja Gegužės Pir
mą. Mat, turtingi žmonės no
ri, kad pasaulis pasiliktų tokis, 
kokis jis yra dabar. Nors mi
lionai žmonių be darbo, kitas 
pasaulinis karas jau čia pat, 
kuriame dar milionai žmonių 
bus paskersta, bet piniguočių 
klasei daug brangesnis pinigų 
maišelis, negu žmonių rasė.

Kova už Aukso šmotelį
Nėra jokios priežasties, kodėl 

viena tauta skerstų kitą, arba 
kodėl vienas žmogus gali turė
ti daugiau pinigų už kitą, kada 
čia visokio turto užtenka vi
siems, 
kurios 
žmonių, 
visiems

žmonės, kurie apvaikščioja 
Gegužės Pirmą, gerai* supranta, 
kad čia yra visiems visokio tur
to ir gerybių, ir niekam nerei
kia kovoti už duonos kąsnelį. 
Mes turėtum turėti pasaulį bro
lių ir sesučių, vietoj priešų. Mes 
galėtume nustoti rūpintis, ką 
rytoj valgysime, ar gausime 
darbo ir turėti linksmą, gražų 
gyvenimą.

Yra pasaulyj dvi vietos, kur 
darbininkai turi jau pravedę 
tokią idėją, t. y., Sovietų Są
junga ir Sovietų Chinija. Jie 
ten taip pat apvaikščios Gegu
žės Pirmą, bet ne taip, kaip 
Amerikoje, čia piniguočių po
licija apsups su mašininėmis 
kanuolėmis, motorcikliais, aša-

naujus narius j organizaci
ją. Vasarą bus daug pikni
kų ir išvažiavimų. Kiekvie
noj tokioj sueigoj yra daug 
lietuvių darbininkų, profe
sionalų ir pažangių biznie
rių, kurie dar nepriguli 
prie ALDLD. Pasikalbėki
me su jais. Kalbinkime juos 
j mūsų organizaciją. Nusi
neškite į parengimus “Švie
sos” ir knygų. Parodykite 
jiems. Nueikite ir pas savo 
kaimynus ir jiems suteikite 
žinių apie ALDLD, o naujų 
narių gausime.

Traukite ir lietuvių jau
nimą į ALDLD, nes mes 
jiems duodame kiekvieną 
metą bent $3 vertės anglų 
kalboj knygų. Budavokime 
ALDLD ir platinkime jos 
išleistas knygas! Nariai, 
mokėkite savo duokles!

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

Kur Yra Noras-Yra ir Pasisekimas
Šiais metais (1937) vienas iš 

darbščiųjų dienraščio “Laisvės” 
platintojų, drg. Dobinis jau 
gavo 4 naujus skaitytojus. Jam 
vajus yra apskritus metus; 
taip ir turi būt.

Dienraščio “Laisvės” 
’ liacija vis kyla. Nuo 
kovo (March) mėnesio iki šiol 
“Laisvė” gavo 50 naujų skaity
tojų. Pasispaudus galėtų gauti 
dar daugiau.

cirku- 
vidurio

Kiti draugai ir draugės pa
sižadėjo aukauti vėliau, naujam 
linotipui.

Draugiškai,
V. J. Senkevičienė.

Visų pasveikinimų kartu pa
skelbti negalėjome, nes labai 
daug jų buvo. Daugelį dėjome 
sutrumpintai, prašome draugų 
už tai atleisti. Ypatingai atsi
prašome draugų eastoniečių už 
suvėlinimą paskelbti jų pasvei
kinimo.

Skelbiant p a s v e i k i nimus 
“Laisvės” bendrovės suvažiavi
mui slystelėjo į šalį draugų eas
toniečių pasveikinimas, kuris 
skamba sekamai:

EASTON, PA.
Brangūs Draugai:—

Mes, žemiau pasirašę, sveiki
name mūsų dienraštį “Laisvę,” 
pilnai užgirdami jo užimtą li
niją ir taktiką. Kas liečia pa
ties dienraščio turinio, mes ti
kime, kad mūsų delegatas per
duos Jums mūsų mintis ir su
manymus.

Su pasveikinimu mes siun
čiame ir nedidelę medžiaginę

P. Buknys.

Wilkes Barre, Pa
Balandžio 21 dieną Wilkes- 

Barre Aido Choro pamokos 
įvyko, bet draugės ir draugai, 
kurie dalyvavo choro parengi-I 
mėlyje balandžio 18 dieną ir į 
įdavė vardus, pasižadėdami 
būt choro nariais-narėmis, ne 
visi pasirodė. Draugės ir drau
gai, į kitas pamokas visi bū
tinai turit ateiti, atsivesdami 
ir naujų narių. Pamokos įvyks 
balandžio 28 dieną, Union 
Hali, 12 E. Market St., viršu
tinėj svetainėj. Pradžia 7-tą 
valandą vakare. Kviečiame vi
sus dalyvauti.

Choro Komisija.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJU-

ŠYPSENOS
PIRMOJI NAUJŲ KAUNO TAISYKLIŲ 

AUKA

J ui. Boks.
Sulindęs į žemę, apšepęs, mažiukas 
Mickevičiaus gatvėje stovi namukas; 
Namelyj siuvėjas ramiausiai sau siuvo 
Ir rūpesčio jokio kauniečiam nebuvo.
Policnykas, žydas, ar ponas, ar Barbė— 
Visi tą namuką mylėjo ir gerbė;
Ramiausiai namukas pelijo ir puvo 
Ir niekam po kojom lig šiol jis nekliuvo.

Gegužės 1-ma diena yra viso 
pašaunu uiuuuų zmumų sveme. 

jbazaiycios turi savo svenies 
ir KiCKViena tauta turi savo 
šventes, bet Gegužės 1-ma yra 
nauja švente, nuri vienija Vi&ų 
uaz-nycių, visų rasių ir visi/ tau- 

| tų žmones. V įsam pasaulyj ap- 
vaiKscioja Gegužes 
T'rancijoj, Anglijoj, 
taip-pat Japonijoj, 
žmones, kurie Kaina 
.Kainomis, turi įvairius papro
čius, susilieja į didžiulę armiją 
draugų. Jie dainuoja tas pa
čias damas, dalinasi tais pa
čiais jausmais. Jeigu turėtum 
žaibo greitumo orlaivį ir galė
tum į keletą minučių perlėkti is 
vienos dalies pasaulio į kitą, 
Pirmąją Gegužės jaustumeis 
kaip namie. Gali būti, kad ne
suprastum įvairių kalbų, tačiaus 
žinotum, kad tie žmonės dainuo-

Pirmąją: 
VoKieujoj, 

Chimjoj. 
įvairiomis

Mes išradom mašinas, 
dirba už tūkstančius 
kurios pridirba visko 

užtektinai, 
kurie

Bet laikas vis bėgo, sostinė gražėjo 
Ir gatvėj . . . laikytis taisyklės išėjo . . . 
Lengvai nenorėčiau aš galvą čia dėti, 
Bet šitas namelis turės nukentėti.
Pirmiausias dalykas, kaip kokia rankovė, 
Neleistinu kampu jis gatvėje stovi;
Ir jei neišnyks jis nuo gatvės šiais metais— 
Į darbo stovyklą jisai kandidatas!
Sulindęs į žemę, sukrypęs, mažiukas 
Mickevičiaus gatvėje stovi namukas;
Mei šitoks paredkas nebūtų išėjęs, 
Būtų šis namukas per amžius stovėjęs.

(“Kuntaplis”)

Procentų “Stebuklai”

Sekmadienį, 4 Liepos-July
Prašome visų pasižymėti, 
jog sekmadieni, 4-tą liepos, 
įvyks “Laisvės” piknikas 
Brooklyne. Bus laikomas

ULMER PARK MUSIC HALL
Gale 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

Sekantį pirmadienį, 26-tą ba
landžio “Laisvės” Bendrovės 
Direktorių taryba laikys savo 
susirinkimą, kur bus išspręsta 

sudarymas programos.

DVI DIENOS ŠVENTĖ
Ant rytojaus, po “Laisvės” pinikui, bus neprigulmy- 
bės pasiskelbimo šventė, paprastai vadinama Fourth 
of July. Kadangi 4-ta liepos pripuola sekmadienį, tai 
Neprigulmybės Pasiskelbimo Šventė biūna perkelia
ma j pirmadienį. Tai turime šventę po piknikui ant 
rytojaus. Puiki proga iš kitų miestų atvažiuoti į 

pikniką ir pasisvečiuoti New Yorke.

Jeigu nuo krikščionių ga- i 
dynės pradžios būtų pade- < 
ta bankan $1 su keturiais T 
procentais palūkanų ir jei- | 
gu palūkanos nebūtų niekad s 
imtos iš banko, tai, sudėti- J 
niais nuošimčiais skaitliuo- < 
jant, tas doleris iki šiol bū- ž 
tų išaugęs iki 600 decilionų U
dolerių. Tokią skaitlinę ga- •< y £ T IT Tt^
Įima šitaip išreikšti — pa-(\/ A | B f L | > \ / Ih
rašykite $600, ir dar pride-' V Z / AY L/l K L v J\ >
kite 30 zero (“baronkų”) 36-42 Stagg St. 
paeiliui. O tai nepalygina
mai daugiau negu šiandien 
visame pasaulyj yra pinigų.
< Panašus dolerio “išsipū
timas,” žinoma, yra “gali
mas dalykas” tik teorijoj,

bankai, beje, nepriskaito 
sudėtinių nuošimčių už “pa-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Draugijų Veikiančio Ko

miteto susirinkimas atsibus 29 d. ba
landžio, kai]) 8 vai. vak., Lietuvių 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Visi 
Draugijų Komiteto nariai dalyvau
kite, nes bus svarbių reikalų aptart, 
taipgi kartu bus svarstoma ir pikni
kų daržo bend, reikalai. — Komite
tas. (99-100)

NEWARK, N. J.
Ateinant) ketvirtadieni, sietyniečiai 

neturės repeticijų, nes salės negau
nam. Bet visi draugai būtinai turim 
susirinkti šeštadienį, 1-mą d. gegu
žės (May), Jurginės Svet., 7:45 v. 
v., nes kaip žinot, visi esame apsi
ėmę dalyvaut Jersey City. Tai ne
pamirškite, visi dalyvaukite laiku. 
— Org. (99-100)

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio 27 d., 7:30 vai. v. Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St. šiame susirin
kime bus perrinkta kuopos valdyba. 
Todėl visi nariai ateikite ir išrinkite 
1937 m. valdybą. Taipgi malonėkite 
atsilankyti ir pašaliniai pasiklausyti 
mūsų darbuotes irykurie galite, pra
šome prisirašyti prie mūsų kuopos.

Org. II. S.
(97-99)

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čiclų 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, Bunko ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery, Brooklyn, N. Y.
VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
. Kraujo ir Odos Ligos, Nervą 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- j 
smo ir nesmagumų priežastys, Strč-1 
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Nėr-1 
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški I 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, I 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra se-! 
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklaupkite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, 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 Itving PI.

Valandos 9 A. M. iki 4 P. M. 
Hekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Kovojančių Abraham Lincolno Būryje Lietuviu 
Jaunuoliu Pagarbai Sueigoj Surinkta $98. _ □- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Balandžio 24 d. “Laisves” 
salėje buvo nepaprasta ir nie
kam netikėta sueiga pagerbi
mui didvyrišku lietuviu jau-

“Iš Meilės” Su Liaudies 
Dainomis

Kriaučiai, Nepamirškit 
Šeštadienio Vakaro

Nors jūs visi jau žinote, kad 
mūsų 54-tas Amalg. Unijos 
Skyrius nutarė minėti Pirmą
ją Gegužės, tai yra šeštadie
nio vakare, Piliečių Kliubo

Šaukia Masinį Mitingą 
Gelbėjimui Sėdėtoją

Nuteisus 16 streikierių ir 
vieną unijos organizatorių, už 
sėdėjimo streiką Brooklyno 
žydų Ligoninėje, darbininkai 
nesnaudžia. Visur kyla stip-

Reikalingas pusininkas (partneris") 
prie ūkės. Gali būt ir moteris. Ūke 
yra 94 akrų, vėliausios rūšies ma
šinerija, netoli nuo didmiesčių. Kas 
nori sužinoti daugiau apie šią ūke, 
malonėkite rašyti sekamu antrašu: 

Chas. Rice, Stockton, N. J.
(97-99)

nuolių, kovojančių Abrahomo 
Lincolno Batalione Ispanijoj.

Pirmininkauja d. A. Bim
ba. Prie paruoštų su užkan
džiais ir gėrimais stalų susėdo 
svečiai. Seka programa. Kalba 
“Laisvės” redaktorius d. R. 
Mizara, O. Cibulskienė, John
nie Orman, LDS Jaunuoliu na- 
cionalis sekretorius; dainuoja
J. L. Kavaliauskaitė akompa
nuojant Albinai Depsiutei. Po 
dainų taria žodi žymus pažan
giųjų rėmėjas M. Liepa, E. 
Vilkaitė, artistas Jonas Valen
tis, Aldona Kairiūtė, studentas
K. Michelsonas, V. Čepulis, M. 
Vaicekauskaitė, E. Jeskevičiū- 
tė, P. Buknys, K. Rušinskienė 
(nesenai atvykus iš Miners
ville, Pa.), D. M. šolomskas, 
Charles Young ir Vytautas 
Zablackas, “Laisvės” Jaunimo 
Skyriaus redaktorius.

Entuziazmas augščiausiame 
laipsnyje. Išsireiškimuose dau
gelis, pabrėžė, kad šiandieną 
didžiausias progreso ir pažan
gių žmonių neprietelius yra 
fašizmas ir kad kovotojai 
prieš fašizmą Ispanijoj atlie
ka didžiausią ir garbingiausią 
pareigą žmonijos labui. Kyla 
mintis, kad parodymui tarp
tautinio solidarumo reikia fi
nansiniai paremti Ispanijos 
Liaudies Fronto kovotojus. 
Aukavo sekanti:

V. Rudaitis—penkinę ir dar 
dolerį priedams.

M. Liepos šeima—$5.
P. Baranauskas—$5. 
Skirmontas—$5.
J. Stančius—$3.
N. Pakalniškis—$2.
A. Mockevičia—$2. 
Baltrušaičiai—$2.
M. Stakoff—$2.
J. Kalvaitis—$2.
J. Ažius—$1.25.
Aukojo Po Dolerį:

A. Bimba, A. Orman, J. Or
man, Orman, B. Fulton, Ch. 
Alex, B. Kalakauskas, V. Nas- 
kauskas, L. Kavaliauskaitė, 
P. Pross, K. Balčiūnas, A. 
Pross, K. Joneliūnas, P. Ta
ras, E. Bensonas, D. M. šo
lomskas, T. Vasikoniutė, J. 
Valentis, Rainys, P. šoloms
kas, J. Visockis, J. Balčiūnas, 
V. Čepulis, S. Kazokytė, K. 
Depsas, O. Malinauskienė, S. 
Sasna, K. Levanas, E. Yum- 
plot, A. Stančienė, D. Velič
kienė, P. Buknys, O. Cibuls
kienė, J. Zablackas, A. Kala- 
kauskienė, K. šolomskienė, A. 
Zablackienė, Pivoraitienė, P. 
Cibulskis, R. Mazara, F. Fin
nell, J. Grubis, Ch. Lelešius, 
G. Wareson, M. Sincus, J. Gu
žas, M. Vaicekauskiūtė, V. 
Pranaitienė, E. Kavaliauskie
nė, Laukaitis, Dumblis, J. 
Thompsonienė, K. Post, P. 
Fulton, J. Saulėnas, F. Kaza
kevičienė, M. Lukšienė, E. N. 
Jeskevičiutė.

Po 50 centų aukojo: II. Ju
ška, K. Rušinskienė, M. Maže- 
lienė, Dumblienė, C. Finnell, 
A. Gustaičiūtė, O. Čepulienė. 
Po 25c: M. Bonkevičienė ir E. 
Vilkaitė.

Pirmininkas kvietė užpildy
ti išvykusių Ispanijon jaunų 
kovotojų vietas įstojimu Ko
munistų Partijon ir Jaunų Ko
munistų Lygon. Du įstojo Par
tijon ir keletą pasižadėjo įsto
ti į Partiją ir į Lygą vėliau. . .

Užbaigiant sueigą, pianu ly
dint d. Aldonai Žilinskaitei 
sudainuotas “Internacionalas.” 
Po to visi skirstėsi į namus 
pilni vilties, kad su pagelba 
amerikiečių Lincolno Batalio
no ir viso pasaulio darbininkų 
ir visų demokratijos draugų 
fašizmas Ispanijoj bus 'sumuš
tas. E. Bensonas.

svetainėje, tačiau bus nepro- 
šalį visiems kriaučiams ir ne- 
kriaučiams pakartoti tarimą, 
kad tą vakarą pasiliktum 
liuosą nuo visų asmeniškų su
siėjimų ir dalyvautume sykiu 
su visais prakalbose, kurios 
bus pertraukiamos dainomis, 
muzika ir šokiais.

Kalbės: Mizara, Stilsonas ir 
Michelsonukas. Dainuos: Aido 
Choras, Kavaliauskaitė, Ve
lička; šoks Bubniutė ir grieš 
armonistas Tamašauskas.

Į minėjimo Gegužinės pa
rengimą įžangos nebus. Už- 
kviečiame visus!

J. N., Komisijos Narys.

rūs protestai prieš bosų ir 
jiems prielankių .teisėjų nusi
statymą pūdyti kovingus uni- 
jistus kalėjime ir tuo pat sy
kiu pasmaugti teisę sėdėjimo 
streikų.

Gegužės 3-čią vienas pro
testo mitingų įvyks Franklin 
Manor svetainėje, Franklin 
Ave. ir Eastern Parkway, 
Brooklyne.

Areštuota Harperienė, kuri 
pereito gruodžio mėnesį prasi
šalino su $55,000 savo boso 
pinigų, kuriam ji dirbo knyg- 
vede. Ji sugrįžo su $1, kitus 
praleidus rezortuose.

A. ŠERTVIETYTĖ, 
vaidins Onutės rolėje.

Aida šertvietytė dainuos to
kių liaudies dainelių. Vienos 
jų duodame keletą posmelių:

Tūkstančiai Klausėsi 
Balso iš Ispanijos

Keli Faktai Apie Šių 
Metu Gegužinę

žymus negras komedijantas 
Stepin Fetchit sunkiai sužeis
tas jo automobiliui atsimušus 
j eleveitės pastolį prie 135th 
St. ir 8th Avė. Trūkus šyna 
buvus priežastimi nelaimės.

Linksma lakštingalėlė 
Girelėj giedojo, 
Jaunas bernužėlis 
Į karužę jojo.

Bernužėli mano, 
Žalias diemedėli, 
Kaip mane palieki 
Vargšę našlaitėlę.

Mergužėle mano, 
Žalioji rūtele, 
Tai tave palieku 
Sesučių būrely.

Tai tik trys punktai šios 
Lietuvos liaudies dainos. Jų 
yra gana daug, šios dainos 
tinkamai ir armoningai pritai
kytos veikale. Po Jono Valen- 
čio rešisūra veikalas bus pa
pildytas, pagražintas. Visi ruo
škitės matyti veikalą “Iš Mei
lės.” Įsigykite tikietus iš ank
sto.

Vaidinimas įvyks 2 d. gegu
žės, 5 vai. vakare, Labor Ly
ceum svetainėje.

Žiūrėtojas.

Piliečiu Kliubo Bazaras 
Sėkmingai Prasidėjo

Penktadienį, 23 d. balan
džio, bazaro pirmininkas K. 
Vilkas oficialiai atidarė baza
ro biznį. Pirmiausiai pakviečia 
Lietuvių Liaudies Teatro lošė
jus, kuriuos mokina artistas 
Jonas Valentis. Jie suvaidino 
vieno veiksmo komediją “ša- 
laputris.” Vaidintojai yra se
kami: J. Visockis, Adelė Rai
nienė, N. Pakalniškis ir Aldo
na šertvietytė. Publika turėjo 
smagaus juoko. Vaidinimas vi
siems patiko.

Svečių buvo gana daug. Ba- 
zaru visi patenkinti. Pirminin
kas K. Vilkas sako, kad bus 
daugelis naujų dalykų kituose 
vakaruose. Bazaro vedėjais 
yra sekami: K. Vilkas—pirm., 
J. Buivydas — sekr., V. Bra
zaitis — kas., A. Kulikauskas 
— vyriausias bartenderis, V. 
Retikevičius — ork. vadas.

E. Bensonas.

Apie 2,500 žmonių, susirin
kusių Mecca Temple, New 
Yorke, klausėsi Abraham Lin
colno Bataliono vadų ir kitų 
kovotojų kalbų per radio iš 
Madrido. Tik apgailėtina, kad 
nebuvo galima žodis į žodį su
prasti. Nežinia, ar nebuvo ge
rai sujungta, ar pasitaikė 
šturmas ant jūrų.

Lincolno Bataliono atstovas 
savo kalboj pareiškė, kad 
Tarptautinės Brigados karei
viai labai pasižymi. Ačiū jų 

, pasiryžimui ir gabumui labai 
lengva juos išmokyti, į dvi sa
vaites laiko tampa gerais mili- 
taristais, gabiai vartoja gink
lą. 4.

Tarptautinėj Brigadoj yra 
daug vokiečių pabėgėlių iš 
Hitlerio koncentracijos stovy
klų, kariaujančių Ispanijoj 
prieš fašistus. Taipgi nemažai 
pabėgėlių nuo Mussolinio ko
voja už demokratiją. Randasi 
ir Amerikos italų Ab. Lincol
no Batajione.

Dr. Pike, kalbėdamas varde 
visų amerikiečių medikaii.ško 
būrio Ispanijoj atsišaukė į 
Amerikos žmones suteikti ci
garų ir čokolado kovotojams.

Buvo renkamos aukos kovo
tojams už demokratiją karo 
fronte. Aukų surinkta virš 
$900. Kaimietis.

Maži vaikučiai parodė dalį 
savo prisirengimo Gegužės 
Pirmos paradui paskutinėj Ge
gužinės konferencijoj, pereitą 
šeštadienį, .Webster Hall, kada 
birbynių ir bubnų benas iš 30 
ėmė griežt maršą. Tai tik vie
nas pavyzdis iš daugelio. Šią 
Gegužės Pirmą vaikai turės 
savo iškilmes, lenktynes ir 
liaudies šokius Chelsea žaisla- 
vietėje, 28th St. ir 10th Avė.

Apie suaugusių maršuotojų 
prisirengimą muzikos srityje 
galima spėti iš to, kad prieša
kinėse eilėse grieš šimto ga
balų benas, susidedantis iš 
Amerikos Muzikantų Federa
cijos narių.

Lietuviai taipgi turės savo 
beną.

Ketvirtą valandą po pietų 
atmaršavusieji į Union Square 
girdės Ispanijos Liaudies Val
džios pirmininką Largo Caba
llero, socialistą. Jo rekorduo- 
ta kalba bus perduodama gar
siakalbiais.

Vienu svarbiu pobūdžiu šių 
metų demonstracijoj bus tas, 
kad nereiks ilgai laukti savo 
eilės. Įsakyta susirinkti į mo
bilizacijos punktus kaip tik 
prieš laiką pradėt maršuot. 
Pavyzdin, lietuviams paskirta 
pribūt tik 1:30 po pietų, tokiu 
būdu ir turintieji vengti nuo
vargio galės dalyvauti marša- 
vime.

Sunkiai Serga Mureikienė
Penkios dienos suėjo sek

madienį, kaip Barbora Murei
kienė nepasikelia iš lovos. Da
ktaras pripažįsta, kad turi 
pneumonia (plaučių uždegi
mą). Barbora daugiau trisde
šimties metų gyvena Williams- 
burge, turi daug pažįstamų. 
Malonėkite sergančią aplan
kyti. Randasi namie, 317 Mar
cy Ave., Brooklyne.

Brooklyniečių Sveikata

Valgykite Medy
“Laisve” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą ; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitvtoju

PERMANENT WAVE
STEAM OIL 

CROQUIGNOLE 
PERMANENT
$5 VERTfiS 

Ekspertai.
Operatoriai 

pilnai su šiuo 
skelbimu

Be Mašinos C A 
Permanent r“

Plaukai atgaivinami su 
link orifrinališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI
CINAL

HERBS
IN

1 BOX

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čeki už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Įskaitant 
Shampoo

Finger Wave 
ir pakirpimai 

LOnRacrc 
5-3278

MME. VERA
512—5th Av., N. Y., (Ent. on 43rd St.) Suite 307

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS \

50 Court Street ?
Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y. >

168 Grand Street ?
Tel. Evergreen 8-7179 l

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

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.

Mrs. Nino Liberto, 157 Ave
nue C, New Yorke, mirė nuo 
sužeidimo, kurį ji buvo gavu
si nuo krintančio tinko savo 
apartmente pereito kovo 19. 
Ji prašiusi namo savininko 
tinką taisyti prieš nelaimę, 
prašiusi po nelaimės, bet tin
kas ir dabar tebėra netaisytas. 
Darbininkų susivienijimas rei
kalauja panaikinimo tokių na
mų.

Septynių metų vaikas parė
jęs iš mokyklos pasakė tėvui 
matęs, vaiką krintant duobėn 
ant Fillmore Ave. Pašaukta 
policija ir gaisrininkai išpum
pavo iš duobės 7 pėdas van
dens. Vaiko nerado, tačiau 
įsakė duobę uždengti, kad ne- 
įpultų kas kitas.

Policistas J. V. Buckley bu
vo kaltinamas pirmo laipsnio 
žudystėj už mirtį Har. Sul- 
livano, tapo išteisintas. Sulli- 
vanas krito susišaudžius trim 
policistam ir penkiom civi
liam jo naktiniam kliube 
ant 7th Ave., New Yorke, per
eito rugsėjo 21 d;

Mirė M. Branašnevičius
Balandžio 24-tą dieną mirė 

Mykolas Branašnevičius, kuris 
užlaikė valgomų daiktų krau
tuvę, 77 Gold Street, Central 
Brooklyne. Mirdamas paliko 
dideliame nuliūdime moterį, 
dvi dukteris ir tris sūnus.

Velionis buvo katalikiškų 
pažiūrų, bet nuoširdus ir ge
ras žmogus. Kartais neatsisa
kydavo ir darbininkiškus rei
kalus paremti.

Velionio kūnas pašarvotas 
savo namuose, 77 Gold Street. 
Amžiaus jis turėjo 53 metus.

Reiškiame didelę užuojautą 
jo likusiai šeimynai ir gimi
nėms.

Centralbrooklynietis.

Diphtherija plečiasi. Perei
tą savaitę visame didmiestyje 
buvo 40 naujų susirgimų ta 
liga ir 13 iš tų buvo Brook
lyne. Du mirė. Nuo pradžios 
metų Brooklyne buvo 11 mir
čių nuo tos ligos, tai yra tiek, 
kiek buvo 1936 metais per vi
sus metus. Sveikatos komisio- 
nierius Rice perspėja, jog pa
didėjęs mirtingumas turėtų i 
būti perspėjimu kiekvienai 
motinai, kad įčiepytų vaikus 
nuo diphtherijos pavojaus.

Tymais susirgimų buvo 64, 
škarlatina — 159.

Viso mirė 579, iš tų 45 
plaučių uždegimu, 3 influenza, 
5 automobilių nelaimėse.

Per savaitę gimė 813. Pe
reitais metais tuo pat laiku 
gimė 708.

Antrosios žydų Ligoninės 
sėdėjimo streikierių grupės 
teismas atidėtas jų advokatui 
Kuntz užprotestavus prieš ve
dimą. bylos pas tuos pačius 
teisėjus, kurie pirmuosius 16 
streikierių apkaltino. Antroj 
grupėj randasi 38 darbininkai.

K. Degutis Savininkas 
plaukų 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams. .
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Moterims Pirmadieniais ir Antra- Vyrams 
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 dieniais, 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams. n,a*s

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktj 75c. 

Speciales kainos savaitei.

♦

Rosso apįeistoji žmona at
važiavo į New Yorką jį gel
bėti. Ji sako, kacf jos vyrąs 
buvęs labai geras, tik Lubova 
jį išvedus iš kelio. Sakosi te- 
bemylinti vyrą, nors per du 
metu jis ją buvo apleidęs dėl 
kitų moterų.

Legal Notice
NOTICE is hereby given that Ca
pitol Paint & Varnish Works, Inc., 
of Brooklyn, N. Y., has registered 
its Trade-Mąrk “Capitol Unikote” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on paints and paint 
products of every class and descrip
tion. x

(93-110)

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Pnr«amdau automobilius vestuvėm, 
parent, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

A. J. B URENĄS
Lietuvis '

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service
436 E. Girard Avenue
PHILADELPHIA, PA.
Didelė {staiga Taisymui 

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

t

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




