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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Balandžio (April) 28, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c
Nikolajev mieste baigtas bū

davot! naujas galingas ledlau
žis “Lazar Kaganovič.” Ledlau
žis turi 345 pėdas ilgio, 72 pė
das pločio ir 10,000 arklių jė
gą ir skiriamas šiaurių Jūroms. 
Sulaužytus propelerius bus ga
lima ant vandens pakeisti nau
jais, nesinaudojant laivų taisy
mo fabrikais. Sovietai būda
vo ja ir daugiau panašių ledlau
žių.
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Du Sovietų leitenantai, V. 
Evsiejev ir S. Suprun, ruošiasi 
šiemet atlikti lėktuvu kelionę 
iš Minsko į Uleną ir atgal be 
sustojimo. Tai būtų kelionė 
virš 20,000 kilometrų. Jų lėk
tuvas bus ore papildytas kuru, 
nes jokis lėktuvas negal tiek 
daug kuro pasiimti. Jie skrį- 
sią bent 26,000 pėdų augštu- 
moje. Jie jau padavė apie tai 
pareiškimą Tarptautinei Avia
cijos Federacijai.

Ispanų Respublikos
Laivukas Sumušė Du

Priešų Karo Laivus
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Italijos atstovas praneša So
vietų Sąjungai, būk lar'ų 
“Komsomolo” ir “Smidovič” 
įgulos esą laikomos ispanų fa- ja gįe faįvaį skubiai atplau- 
šistų nelaisvėj. ‘ Komsomolą į mūšio vietą, už 30 my- 
fašistai sudegino jūroj, o “Smi- Į-- ~
dovič”, sako, būk nusivarę į 
vieną savo Afrikoj prieplauką. 
Taip elgiasi šių dienų piratai.

NAZIŲ KARO LAIVAS “LEIPZIG” TARNAVO KAIP 
ŽVALGAS ISPANIJOS FAŠISTŲ KARO LAIVAM 
Valencia, Ispanija. — B e-f -------- 7 7

plaukiant respublikos nedi
deliam kariniam laivukui- 
naikintojui vardu “Sanchez 
Barcaiztegui” į Cartagenos 
uostą, du fašistų • karo lai
vai už 12,000 jardų pradėjo 
šaudyt į “Sanchezą.” Jis gi 
per pusę valandos mušė 150 
šūvių į fašistu laivus.

Tuo tarpu “Sanchez” da
vė žinią respublikos karo 
laivams Cartagenoj; bet ka-

Liaudiečiai Užginčijo Du
rango ir Eibaro Kritimą

Pittsburgh, Pa. bal. 27.— 
Vandenys Allegheny ir Mo
nongahela upių pakilo 35 
pėdas virš paprasto savo ly
gio. Apsemta dalis vadina
mo “Auksinio Trikampio.” 
Potvinio priežastis—smar
kios liūtys.

Wheeling, W. Virginia, 
bal. 27. — Bijoma, kad Ohio 
upės vanduo galės pakilt 46 
pėdas augščiau normalio ša

vo lygmalo. Wheelingo 
miesto, dalis jau apsemta.

Tūkstančiai g y v e n tojų 
bėgdami nuo potvinių, ap
leido savo namus vakarinėj 
Pennsylvanijoj, kaip kad 
Latrobe, Vandergrift, Sha
ron ir keliuose kituose mie
steliuose.

Gręsia naujas didelis pot- 
vinis Johnstownui, Pa..

Dabartiniuose potviniuose 
jau žuvo 15 žmonių.

teisino Herndoną, Ne
grą Komun. Jaunuolį
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Sakoma, kad Respublikiečiai 
Apleidžiu Durango

Sovietų Sąjungoj buvo daug 
rašyta apie Darwina proga 
55 metų sukaktuvių nuo jo mir
ties. Charles Darwinas suvai
dino didelę rolę išaiškindamas, 
kad gamtoje visi gyviai keičiasi, 
kad niekas nestovi ant vietos.

lių nuo Cartagenos. nerado 
nė pėdsako fašistų karo lai
vų. Taigi vienas valdžios 
laivukas-naikintojas “ San
chez Barcaiztegui” jau bu
vo nuvijęs du kur kas dides
nius priešų karo laivus.

“Sanchez” komandierius 
Buiza matė, kaip mūšio lai
ku Vokietijos karo laivas 
“Leipzig” davinėjo signalus 
'fašistu karo laivams. “Leip-

Jis tą ir praktiškai įrodė. Tais zig” darė savo šnipiškus 
laikais kunigija baisiai jį keikė, ĮpraneŠintUS fašistams apie 
niekino, nes jis į dulkes sumušė Į respublikos karinių laivų
religijos pasakas. Ir dabai’ k u- I 
nigija jo nekenčia.

Švedija, Norvegija, ir Danija 
tariasi, kaip čia joms bendrai 
gintis nuo užpuolikų. Numato
ma, kad Vokietijos fašistai, 
ruošdami karą prieš Sovietų 
Sąjungą, rengiasi pulti ir tas 
šalis. Mat, per jas jie galėtų iš 
šiaur-vakarų pulti Sovietus.

Sovietų Sąjungoj jau išėjo 
ketvirtas tomas M. Gorkio vei
kalo “Klim Samgin”. šis tomas 
yra paskutinis Gorkio kūrinys.

Per paskutinius 40 metų ca- 
ristinė Rusija pergyveno daug: 
Rusų-Japonų Karą, tris revoliu
cijos laipsnius, daugel) kovų ir 
milžiniškų permainų. Gorkis tą 
atvaizdavo šiame grožinės lite
ratūros kūrinyje.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos kuo
poms išsiuntinėta laiškai, pra
nešant, kaip jos stovi duoklių 
mokėjime už 1937 metus. Mo
kėkite duokles, nes jūsų vilki
nimas sutrukdo centre “švie
sos” ir knygų leidimą.

Su sekamu numeriu “šviesos” 
sulaikysime ją suntę tiems na
riams, kurie už pereitus metus 
nepasimokėjo. Mes manome, 
kad tokių mažai bus, nes kiek
vienas įvertina šią kultūros ir 
apšvietos organizaciją ir todėl 
duokles pasimokęs.

“Vilnies” suvažiavimas įvyks 
16 d. gegužės. Mes raginame 
visas ALDLD kuopas, apskri- 
čius ir geriau stovinčius na
rius siusti pasveikinimus ir au
kų. Popiera žymiai vėl pabran
go, ir tas daug apsunkina mū
sų dienraščius ir ALDLD veik
lą.

NA ŽIU MINISTERS) GO- 
ERINGO PASITARIMAS

SU MUSSOLINIU
Roma, bal. 26. — Hitlerio 

oro laivyno ministeris Goe
ring, pasitaręs su Mussoli
niu apie Ispanijos karą ir 
ajpie santikius su Austrija,

Bilbao, Ispanija.—Baskų 
respublikiečių v y r iausybė 
užginčijo, kad fašistai būtų 
užėmę Durango ir Eibarą 
tuo laiku, kai fašistai (bal. 
26-27 d.) skelbėsi, būk jie 
jau užėmę tuodu miestus. 
Respublikiečiai sako, kad 
priešai labai mažai tepažen- 
gė pirmyn.

SSRS Lėktuvų Gamyba 
Žymiai Pagreitėjo

Išvyta 300 Streikierių 
Sėdėtojų Detroite

Sovietų Auksas Buvęs 
Šinkuojamas Trockini

San Sebastian, Ispanija, 
bal. 27.—Press Radio Biu
ras praneša iš fašistinių 
šaltinių, kad baskai respu
blikiečiai jau traukiusi iš 
Durango ir Eibaro, šiauri
niame Ispanijos fronte. 
Fašistai skelbiasi, būk su
ėmę 7,000 respublikos mili
cininkų.

judėjimus. “Leipzig” nau
dojo savo švyturį ir radio, 
duodamas ženklus ir žinias 
fašistams.

“Leipzig” yra vienas iš 
Vokietijos karo laivų, kurie 
“piketuoja” rytinį Ispani
jos vandenų ruožą, bet “pi
ketuodamas” jis tarnauja 
kaino fašistų žvalgas. Pa; 
našią rolę vaidina ir kiti 
Hitlerio ir Mussolinio karo 
laivai.

Maskva. — Kai kurie So
vietų lėktuvų fabrikai jau 
visiškai sumechanizuoti, sa
koma, pagal amerikinius 
pavyzdžius. Todėl šie fab
rikai pagamina 3 ir 4 sy
kius daugiau orlaivių negu 
pirma; ir gamybos greitu
mas nekenkia jos gerumui.. 
Sovietai planuoja panašiai 
sumechanizuoti ir visus ki
tus savo lėktuvu fabrikus.

New Yorko Times kores
pondentas Harold Denny 
spėja, kad Sovietai jau da
bar pasigamina daugiau or
laivių negu bet kuri kita ša
lis.

Detroit, Mich. — Šimtai 
policijos užpuolė trejetą 
šimtų streikierių sėdėtojų, 
daugiausia merginų, Parke- 
Davis vaistų ir chemikalų 
fabrike ir išvijo juos lau
kan. -18 streikierių tapo 
areštuota ir perduota fede- 
ralės valdžios agentams. 
Tai, girdi, todėl, kad šie 
streikieriai gal “ėmę” nar- 
kotiškų svaigalų, laikomų 
fabrike.

Prieš minimą kompaniją 
streikavo 2,100 darbininkų; 
dauguma jų pikietavo fab
riką iš lauko pusės.

Fašistą Blefas apie Ispanijos 
Karo Laivą “Jaime 1”

Basku Liaudiečiu Jėgos

EXTRA!
DURANGO LIAUDIEČIAI 

DAR LAIKOSI

Hendaye, Franc., bal. 27 
d.—United Press žiniomis, 
Eibar, Bilbao fronte, dar 
nėra fašistų paimtas; bet 
jų generolas Molą sakosi 
taip sudaužęs Eibarą, kad 
galis jį “bile minutę” už
imti.

Baskų liaudiečių vyriau- 
bė šaukia 80,000 atsarginių 
savo milicininkų prieš fa
šistus.

Vidurdienio pranešimais, 
fašistai dar nepaėmė Du
rango miesto, šiauriniame 
fronte. Tik fašistai jį įnir
tusiai, neatlaidžiai bombar
duoja kanuolėmis ir lėktuvų 
bombomis.

San Sebastian, Ispanija. 
Žinia iš fašistiniu šaltiniu 
sako, kad baskai liaudiečiai 
(katalikai) turi 50,000 savo 
kareivių, 5,000 socialistu, 
komunistų ir anarchistu mi
licininkų, daugiausia Astu- 
rijos mainieriu, ir dar 3.000 
komunistų milicijos iš San- 
tanderio. Baskai liaudie
čiai taipgi turį 100 lėktuvų 
ir ivalias kanuoliu ir kitų 
ginklu ir amunicijos. (Iš 
kitų šaltinių buvo pirmiau 
pranešta, jog baskai respu
blikiečiai Bilbao fronte, 
šiaurėje, turi virš 100,000

Gibraltar.— Ispanijos fa
šistų generolas de Llano bu
vo per radio paskelbęs, būk 
fašistų kariniai laivai užvi
ję respublikos karo laivą 
“Jaime I” ant seklumos ir 
jį ten “prisvilinę.” Bet pa
sirodo, jog tai buvo tik fa
šistų pasigyrimas. Nes įvai
rių " šalių ’ laivų kapitonai 
praneša, kad . “Jaime I” 
sveikas plaukioja sau Vi
duržemio jūra, arti pietinės 
Ispanijos,—ir fašistų kari
niai laivai bijo su juom su
sidurti.

Maskva.—Sovietų vyriau
sybė areštavo buvusį Pra
monės Banko direktorių Tu- 
manovą ir kelis žemesnius 
to banko buvusius viršinin
kus. Jie kaltinami, kad 
banko auksą siuntė trockis- 
tam į užsienius.

Vienam iš tokių banko 
viršininkų, Aleksandrui P. 
Serebrovskiui statoma klau
simas, kokiam tikslui jis lai
kė atskyręs 115,000 aukso 
rublių, neleisdamas jų apy
varton, o laikydamas tuos 
pinigus bergždžiai, be nuo
šimčių. Vyriausybė surado 
tik 85,000 rubliu tame “Se- 
rebrovskio fonde.” Ką jis 
padarė su kitais 30,000 ru
blių, dar nėra žinios, ir ve
dama tyrinėjimai. Manoma, 
kad tų pinigų gavo trockis- 
tai.

Didinsią Tunga Aliejaus Ga
mybą Jungtinėse Valstijose

Dallas, Texas. — Pietinių 
Valstijų Išvystymo Taryba 
svarsto, kaio praplėst augi
nimą “tung” augalo, kurio 
aliejus naudojamas greitai 
džiūstančiose m a 1 i a vose. 
Pernai 125,000 svarų tokio 
aliejaus buvo įvežta iš Chi- 
nijos.
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kariuomenės ir milicijos.)

Bilbao dar ne Viskas

Fašistų Lakūnai Iššaudė 
šimtus Kaimiečių

Valencia, Ispanija.—Res
publikos valdžia nepripažįs
ta jokios svarbos fašistų 
tvirtinimams, būk jiems bū
tų “užtikrintas” karo lai
mėjimas, jeigu jie paimtų 
Bilbao, šiaurinę Ispanijos 
prieplauką.

Čeveryku Fabrikantai 
Jau Derisi su Unija

Lewiston, Me., bal. 27.— 
Savininkai 19-kos užstrei- 
kuotų čeverykinių fabrikų 
kelios dienos atgal bažijosi, 
kad niekad neisią į derybas 
su unija priklausančia prie 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto (CIO). 
Bet dabar jau veda dery
bas su tokia unija.

Teisėjas H. Manser buvo 
išdavęs indžionkšina, įsaky
damas uždaryt CIO stotis, 
teikiančias maisto streikie- 
riams. Bet balandžio 26 d. 
jis pakeitė savo sprendimą 
ir leido veikti toms maisto 
stotims.

Romos Karo Laivai Vis Var-

G. B. Shaw Duoda Savo 
Dramas Vaidint Pašalpi- 

niams Aktoriams
New York.— Žymiausias 

Anglijos rašytojas George 
Bernard Shaw leidžia visus 
savo veikalus vaidinti pašal- 
piniams WPA aktoriams, 
bet uždraudžia imti dau- 

j giau kaip po 50 centų už ti- 
kietus į tokius vaidinimus, i kas.

Anglų Ex-Karalius Traukia 
Teisman Knygos Autorių

London, bal. 27.—Buvęs 
Anglijos karalius Edwardas 
traukia teisman rašytoja 
“Coronation Commentary,” 
kurioj Edwardas piešiamas 
kaip išgverėlis ir “pašlemė-

PERANKSTI FAŠISTAI PASIGYRĖ DURANGO PAĖMIMU

Guernica, Ispanija, bal. 
27.—Fašistų lėktuvai kul- 
kasvaidžių ugnim išžudė 
šimtus baskų kaimiečių, už
klupdami juos laukuose.

Italijos-Vokieti jos Armijų 
Karine Sąjunga

Roma, bal. 27.—Po Vo
kietijos orlaivyno ministe- 
rio Goeringo pasimatymui 
su Mussoliniu, pasklido kal
bos. kad būsianti sudaryta 
Italijos ir Vokietijos armi
jų sąjunga (prieš demokra
tines šalis vakarų Europoj 
ir prieš Sovietų Sąjungą).

ISPANIJOS LAIVAI NU
VIJO FAŠISTU TORPEDI

NIUS LAIVUS

Valencia, Ispanija.—Liau
diečių karo laivai nuvijo 
šalin du fašistų karinius 
laivus, kurie, už 9.000 jardų, 
buvo pradėję šaudyti torpe
domis į valdžios laivus. Nė 
viena torpeda nepataikė.

London, Ont. — Kanadie
tis teisėjas priteisė, kad 
motina išpertų kailį savo 16 
metų sūnui Stewartui Wal- 
ters’ui, suimtam už vagystę.

New Yorko Daily News paėmę tą miestą, 
pirmoji laida bal. 27 d. pra
nešė, 
Durango. 25,000 gyventojų 
miestą, Baskų krašte. Ispa
nijoj, už apie 16 mylių nuo 
Bilbao. Bet vėlesnė to pa
ties laikraščio laida nieko 
nesako apie tokį fašistų lai
mėjimą.

Už . fašistus kalbantis 
New Yorko Times kores
pondentas Wm. P. Carney 
bal. 27 d. numery j, spaus
dintam apie 12 vai. naktį, 
sako, kad fašistai užėmę 
Durango su dideliu jo gink
lų fabriku.

Aštuoniomis valandomis 
vėlesnis radio ’* pranešimas 
skelbė tik tiek, kad, fašis
tai, girdi, sugniuždinę bas
kų milicininkų linijas, gi
nančias Durango: bet nepa
tvirtino, kad fašistai būtų

• New Yorko Times’ui taip- 
būk fašistai paėmę gi pranešta, būk liaudies

milicininkai padegę Eibar 
miestelį, Bilbao fronte, ir 
“pabėgę.” Šiam pranešimui 
taipgi stokuoja patvirtini
mo.

Vyriausias fašistų ko
mandierius gen. Franco ofi
cialiame pranešime tą die
ną irgi neprisimena, kad jie 
būtų užkariavę Durango ar 
Marquina.

Minimas N. T; Times ko
respondentas pasakoja, būk 
visos dienos mūšyj del Du
rango tik “šeši” fašistai li
kę sužeisti ir “nė vieno” ne
buvę užmušto, bet , jie “ne
laisvėn paėmę virš 3,000” 
liaudies milicininkų, šičia 
jau kiekvienas matys fašis
tų blofą.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teismas 
5 balsais prieš 4 panaikino 
Georgikos valstijos teismo 
sprendimą, skyrusį 18 iki 
20 metų katorginio kalėji
mo negrui komunistui jau
nuoliui Angelo Herndonui, 
pirmininkui Jaunųjų Komu
nistų Lygos. Už Herndono 
išlaisvinimą bal. 26 d. bal
savo teisėjai Hughes, Bran- 
deis, Cardozo, Roberts ir 
Stone.

Herndon buvo nuteistas 
1932 m. į pragarinį kalėji; 
mą, kur kaliniai turi dirbti 
surakinti retežiais ir plaka
mi sargybinių. Tatai būtų 
reiškę jam laipsnišką mirtį, 
jeigu komunistai, Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas ir kovingoji socialistų 
dalis nebūtų išjudinę pla
čias darbo minias kovon už 
Herndono išteisinimą. Pats 
Herndon dabar pareiškia, 
jog tik žmonių minios jį 
išliuosavo.

Jis buvo nusmerktas ka- 
torgon pagal 1866-1871 m. 
Georgijos valstijos įstaty
mą, išleistą prieš “maišti
ninkus” bei tuos, kurie prie
šinsis valdžiai. Tas įstaty
mas buvo taip ištemptas; 
kad kukluksiniai teisėjai 
pritaikė jį prieš Herndoną 
todėl, kad Herndon vadova
vo Atlantos negrų ir baltų-- 
jų bedarbių bendrai, demon- 

sto pašalpos. Ir nors tada 
Herndon buvo areštuotas;1 
bet ant rytojaus miesto val
dyba jau paskyrė $6,000 pa
šalpos bedarbiams.

Vyriausio Teismo daugu
ma pareiškė, kad literatūra 
ir dokumentai, kuriuos po
licija rado pas Herndoną, 
negalima vadinti “kurstan
čiais į maištą.” Penki iš de
vynių teisėjų taipgi patvir
tino žodžio laisvę komunis
tams, kol jie tiesioginiai ne
kursto sukilti prieš val
džią.

Šitoks Augščiausio Teis
mo sprendimas yra milži
niškas laimėjimas Ameri
kos darbo minių. Jis patar
naus ir kovai už išlaisvini
mą bent keliolikos kitų po
litinių kalinių.
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Valencia, Ispanija. — Pa
gal nutarimą tarptautinės 
“nesikišimo” komisijos, sve
timų šalių karo laivai, pi
ketuojantieji I s p a n i j o s 
vandenis, neturi .plaukioti 
arčiau kaip už 10 mylių nuo 
Ispanijos -pakraščių. Bet 
Italijos karo laivai daplau- 
kia iki 8 mylių ir arčiau Is
panijos pakrantės. Taigi po 
“bepusiškumo” skraiste 
Mussolinio karo laivai įve
da varžesnę blokadą prieš 
Ispanijos respubliką.

Policija su Bombomis Užpuo
lė N. Jersey Streikierius
Trenton, N. J. — Ther- 

moid gumos kompanijos 
streikieriai pastojo kelią 
skebiniam trokui, bandžiu
siam išvežti dirbinius iš fa
briko. Tada policija ėmė 
ašarinėmis bombomis bom
barduoti streikierius. Kai 
kurios numestos bombos ne
sprogo. Tad streikieriai pa
sigriebdami jas leido atgal 
j policininkus. Tuo būdu ir 
daugelis mėlynsiūlių gavo 
apsiašaroti ir pasprangsėti. 
Galų gale, streiklaužių tre
kas buvo priverstas sugrįž
ti atgal į fabriko kiemą. 
Policija areštavo penkis ko
vingus pikietininkus.

Senatas Pusiau Pasidalinęs 
Vyriausio Teismo Klausimu

Washington, bal. 27.— 
Pranešama, jog perklausi- 
nėjus senatorius, 47 iš jų 
pasisakė už prezidento Roo- 
sevelto planą delei Vyriau
sio Teismo pataisymo ir 47 
prieš tą planą.

FAŠISTŲ LAIVAI BOM
BARDUOJA VALENCIJĄ

Gibraltar, bal. 27. — Pra
nešama, jog fašistų karo 
laivai bombarduoja Valen- 
ciją, laikinąją Ispanijos res
publikos sostinę.

Ispanijos valdžios karo 
laivai bombardavo fašistų 
prieplaukos miestą Malagą, 
taikydami ypač j cukraus 
fabrikus, žibalo tankus ir 
kitas svarbias įmones. Pa
dare daug žalos priešams.

London. — Anglijos val
džia išleido dar $500,000,000 
valstybės paskolos bonų. 
Gaunami už juos pinigai 
bus panaudoti pasmarkin
tam ginklavimuisi.

Versailles, Franc. — Pa
rako fabriko eksploziją’* už
mušta vienas darbininkas ir 
pavojingai sužeista šeši.
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Angelo Herndon Laisvas!
Aukščiausiojo šalies teismo sprendi

mas Angelo Herndono bylos reikalu turi 
nepaprastai daug reikšmės. Jis paliečia 
ne vien tik patį draugą Herndoną. Jis 
paliečia milionus žmonių.

Herndon buvo nusmerktas 20 metų ka
lėti, pasiremiant Georgia valstijos įstaty
mu, padarytu 1871 metais,—tuojau po pi
lietinio karo. Tasai įstatymas buvo pa
darytas suvaržymui negrų, kuriem civili
nis karas iškovojo (teorijoj) laisvę, pa
naikindamas vergiją kaipo sistemą.

Drg. Herndonas buvo suareštuotas ir 
kaltinamas už organizavimą juodųjų ir 
baltųjų darbininkų ir skleidimą komuni
stinės literatūros. Pas jį buvo rasta bro- 
šiūraičių, kuriose buvo dėstoma reikalas 
negrams laisvės kaipo tautai,—apsispren
dimo Juodajam Ruožte. ,

Jam buvo suruošta greitas teismas ir 
ten, be jokio atsižiūrėjimo (kaip ir pa
prastai su teisiamaisiais negrais pietinė
se valstijose), jis buvo apakaltintas ir nu
smerktas 20-čiai metų kalėti.

Komunistų Partija ir kitos darbinin
kiškos organizacijos tuojau stojo savo 
jaunam kovotojui pagelbon. Jis buvo iš
laisvintas po $7,000 bėla ir padaryta ape
liacija į aukštesnį teismą. Iš ten eita į 
šalies aukščiausįjį teismą, kuris, tačiau, 
tylą grąžino atgal, reikalaudamas per- 
teistk Kai antru kartu teisiant d. Hern
don buvo pripažintas (sritiniam valstijos 
teisme) nekaltu, tuomet Georgia valstija 
apeliavo į aukščiausį valstijos teismą, 
kuris vėl pripažino Herndoną kaltu. Iš 
čia Herndono šalininkai apeliavo aukš
čiausia šalies teisman ir štai dabar to pa
sėkos.

Vadinasi, šis aukščiausiojo teismo 
sprendimas ne tik padaro laisvu patį d. 
Herndoną, bet pripažįsta nekonstituciniu 
patį įstatymą, sulyg kuriuo Herndon bu
vo suareštuotas ir baustas.

Dabar Georgia valstijoj juodveidžiai 
ir baltveidžiai darbo žmonės galės kur 
kas laisviau ir. drąsiau veikti.

Stebėtina tai, kad ir šiuo klausimu, 
kuris rodosi jau taip aiškus, aukščiau
siam šalies teisme pasireiškė pasidalini- 

.pias. Penki teisėjai už padarymą reak
cinio įstatymo nekonstituciniu, o keturi 
—prieš juos. Jei teisėjas Roberts nebū
tų savo rankos pakėlęs su liberališkes- 
niais teisėjais, tai, vadinasi, Herndon bū
tų turėjęs eiti kentėti ir Georgia reakci
ninkai būtų smaugę kiekvieną pavergtų 
žmonių prasižiojimą.

Vadinasi, vienas teisėjas Roberts čia 
padarė sprendimą, panašiai, kaip jo pasi
sukimas padarė konstituciniu Wagnerio 
aktą ir kt.

Antra, jei šis sprendimas būtų buvęs 
darytas dar prieš tai, kai prezidentas 
Roose veltas pasimojo reformuoti teismą, 
veikiausiai jo tarimas būtų buvęs prie
šingas padarytajam.

Masinis žmonių prieš teismą bruzdėji
mas, vadinasi, čia suvaidino didelį vaid
menį.

Šiuo teismo sprendimu džiaugsis visa 
Amerikos darbininkų klasė. Juo džiaug
sis ypačiai pavertosios negrų masės.

Šia proga mes siunčiame d. Herndonui 
—jaunam ir griežtam kovotojui, laimė
jusiam šią pergalę,—mūsų karščiausius 
sveikinimus!

(Beje, Angelo Herndon dalyvaus ko
munistinės Jaunimo Sąjungos suvažia
vime, įvyksiančiam gegužės 2-3-4 dd., 
New Yorke. Sekmadienį Madison Sq. 
Gardene įvyks masinis mitingas, kur 
kalbės d. Angelo Herndon, dd. Fosteris,

Browderis ir kiti. Komunistinė Jaunimo 
Sąjunga taipgi galės gražiai pasidžiaugti 
savo vadovo ir koVotojo išlaimėta per
gale.)

Judošius, Šėtonas, Spauda ir 
Kunigai

Tūlas jėzuitas rašo Chicagos kunigų 
dienraštyj apie Judošių, šėtoną ir bedie
viškąją spaudą ir kunigus. Rašytojas 
pradėjo su “paskutine vakariene/’ Judo- 
šiaus parsidavimu šėtonui, ir baigia ka
talikų “parsidavimu” bedieviškajai spau
dai arba šėtonui. Girdi:

Pirmas susibičiuliavimas su šėtonu yra 
pirmas pamėginimas skaityti bedieviškąją 
spaudą. Jis žmogų ap j akina,, kad po to 
žmogus visai nustoja skaitytis su visomis 
nuodėmėmis, ypač puikybe.. . .

Rašytojas šitaip “virozija”:
Kiti, dar save vadindami katalikais, sako: 

“Aš skaitau blogąją spaudą tik dėl to, kad 
ją skaityti draudžia Bažnyčia ir perspėja 
katalikiškoji spauda. Tad noriu žinoti, ka
me priežastis draudimui ir aš neskaitau to, 
kas yra bloga.”

Taip sanprotaudamas kiekvienas katali
kas, skaitydamas bedieviškąją spaudą, nei 
nepasijunta, kaip jo sąžinėje pradeda įsiga
lėti neapykanta ant kunigų, vienuolių, visų 
katalikų. Su tokiu kataliku stojasi daug 
blogiau, negu su Judu! Judas nusikalto tik 
per kelias valandas: nuo ketvirtadienio vė
laus vakaro, iki penktadienio ankstyvo ryto. 
O žmogus, skaitydamas blogoje spaudoje 
įvairius nebūtus šmeižtus ant kunigų, ne 
kelias valandas, bet visą gyvenimą krauna 
kaltes. (“Draugas” už bal. 24 d., 1937).

Išeina, sulyg kunigų laikraščio posma- 
vimais, kad katalikas, kuris skaito be
dievišką raštą, yra baisesnis už Judošių. 
Ar gi kunigai tiki šitiems žodžiams? 
Aišku, ne. Juk jie patys skaito daugiau 
bedieviškos spaudos už katalikus. Tik la
bai, labai tamsus arba prasigėręs kuni
gas neskaito bedieviškų laikraščių, žur
nalų bei knygų. Tokių nedaug surasi. 
Daugumoj kunigai skaito ir tuomet, su
lyg kunigų dienraščiu, jie save pasistato 
aršesniais už Judošių!

Kodėl gi kunigai bedievišką spaudą 
skaito? Ne todėl, kad jie ją mylėtų, bet 
todėl, kad daugiau žinių gavus. Bet jie 
pekla ir velniais gązdina katalikus, kurie 
taipgi skaito bedievišką spaudą tik tam, 
kad gavus daugiau žinių ir platesnių ži
nių apie visokias pasaulio “marnastis.”

Šitaip rašydami ir grąsindami kunigai 
dar ir dar kartą pasako katalikams: da
rykite, kaip mes sakome, bet nedaryki
te, kaip mes darome.

Nusiduoda Nesuprantą
Balandžio 22 d., kai Amerikos univer

sitetų ir vidurinių mokyklų studentai 
buvo paskelbę streiką prieš karą, dauge-. 
lis jų, tuo pačiu sykiu, susilaikė nuo pie
tų. Pinigus, kuriuos būtų išleidę pie
tums, studentai aukojo Ispanijos lojalis- 
tams, demokratijos gynėjams.

Dėl šito studentų gražaus žygio tūli 
t. v. pacifistai ir visokį priešingi Ispani
jos demokratijos gynėjams žmonės ši
taip sako: Žiūrėkit, studentai streikuoja 
prieš karą, bet patys remia karą.

Tūliems gali ir atrodyti, kad ištikimųjų 
taip ir yra. Bet nieko toliau nuo tiesos. 
Žmonės, kurie kovoja prieš karą, kuriem 
rūpi kova prieš karo pavojų, tuo pačiu 
sykiu turi kovoti ir prieš fašizmą, ka
dangi fašizmas yra didžiausias karo ša
lininkas. O jeigu kovoji prieš fašizmą, 
tai privalai visomis išgalėmis remti Is
panijos demokratijos gynėjus. Rėmimas 
jų, reiškia ne karo palaikymą, bet kovą 
už taiką.

Juk Ispanijos žmonių išrinkta vyriau
sybė nepradėjo šito karo. Jį pradėjo fa
šistai, generolai, fabrikantai, remiami 
Italijos ir Vokietijos fašistų ir laiminami 
aukštosios katalikų dvasiškijos. Žmonės, 
vadinasi, tiktai ginasi nuo užpuolikų, no
rinčių sunaikinti demokratiją, pasirįžu- 
sių sunaikinti žmonių laisvę.
•»’ -TįF.!' .'*■ *» ■T' ’ —------ ■ -r~r^T'-------,»x-—

Todėl visų žmonių (viso pasaulio), nu
sistačiusių už taiką, pareiga remti Ispa
nijos demokratijos kovotojus. Tuo bųdu 
bus paremta taika. Amerikos studentai 
taip dalykus ir suprato, taip juos ir iųia. 
Dėlto visi taikos mylėtojai tik pasidžiąug-. 
ti tegali.

Saugumas Apsimoka
Amerikos industrija kasmet 

užmuša 24,000 darbininkų, su
žeidžia dar kitup 3,000,000 ir iš
moka bilijonus dolerių kompen
sacijai ir darbo pralaimėji
mams.

Works Progress Administra
tion rekordai parodo, kad prak
tiškas nukreipimo programas 
apsaugoja gyvastis ir sutaupo 
dolerius.

Pereitais metais, vienu laiku, 
WPA samdė suvirš milijonus 
darbininkų prie 100,000 projek
tų. Privatiškų industrijų išro- 
kavimai parodo, kad kompen
sacijos apsauga šitam skaitliui 
darbininkų būtų kaštavę net 
$80,000,000.

Vieton to, WPA praleido ma
žiaus kai 10 milijonų — arba 
43V2 milijonus dėl jos naujos 
rūšies praktiško nukreipimo 
programo, ir tik 4Į4 milijonus 
kompensacijai. Sutaupė $70,- 
000,000.

WPA apsaugos kampanija 
kuri yra tos rūšies didžiausia 
pasaulyje, buvo įsteigta pagal 
būdų National Safety Council 
ir asekuracijos ekspertų reko
menduotų.

Įvedė į daugelį darbo • dirvų 
pasekmingus saugumo eksperi
mentus — plieno, geležies, vie
šosios naudos, cemento, .alie
jaus, papicros ir chemikalų 
korporacijose. WPA padengti 
darbai apima visokias rūšis pa
vojingos statybos ir žemės kon
strukcijos, kuriose industrija 
visai nei nebandė apsaugoti 
darbininkus.

WPA saugumo kova numušė 
sužeidimų ratą iki 1-7 dalies 
ratos dėl darbininkų privatiško- 
se industrijose panašiose aplin
kybėse.

Trys svarbieji faktoriai prie 
to prisidėjo — kooperacija tar
pe darbininkų, jų vartojimas 
gyvasties-išgelbėjimo prietaisų; 
ir tinkamas peržiūrėjimas ir 
užveizda visų jų veikimų prie 
projektų ir triobosė, kur jie dir
bo.

Moderninėje industrijoje, 
vieno darbininko svajojimas ar
ba neatsargumas gali atnešti 
mirtį daug kitiems. Tinkamas 
nukreipimas priguli nuo koope
racijos visų darbininkų. WPA 
darbininkai atsargiai lavinti 
prie darbų, susirinkimuose 
jiems duodama prakalbos, pla
katai ir specialiai pranešimai 
supažindina juos su saugiais 
darbo būdais ir kaip tinkamai 
atlikti savo darbą. Sąryšyje su 
Amerikos Raudonuoju Kryžium 
ir Su v. Valstijų Kasyklų Biuru 
250,000 vyrų išlavinti pirmos 
pagelbos darbui.

Gyvasties išgelbėjimo prie- 
taisos, kurias pristatė WPA, 
įima akinius, maskas ir respi
ratorius apsaugoti darbininkų 
akis ir plaučius; šalmas, sau
gumo diržus ir linijas apsau
goti darbininkus nuo staigios 
mirties; sunkias pirštines ir 
metalinius čeverykus nukreipti 
puolantį medį; ir akmens ir 
medžio įstaigose visokios rūšys 
apsaugojančių daiktų pritaikin
tų prie krutamosios mašineri
jos nukreipti sužeidimus. Dar
bininkai turi priverstinai nešio
ti ir vartoti šitas apsaugojan- 
čias prietaisas.

Peržiūrėjimą visų projektų 
veda tam tikslui išlavintas šta
bas, kuris dirba iš distrikto 
centrų kiekvienoje valstijoje. 
Inspektoriai jieško visokių pa

vojų ir pilnai tyrinėja visus ne
laimingus atsitikimus. Jie siūlo 
rekomendacijas nukreipimui bū
simų nelaimingų atsitikimų ir 
praneša jų radimus State Safe
ty Consultant. Jis perduoda re
kordus WPA Safety Director, 
Washingtpne, kuris krūvon su
renka raportus iš visos šalies ir 
nustato nukreipimo valdymo 
būdus. Rankvedžiai ir praneši
mai išleisti kaip tinkamai ves
ti darbą ir kaip tinkamai var- 
tot įrankius, mašineriją ir gy
vasties išgelbėjimo prietaisas.

Pasekmės taip nustebino 
Amerikos industriją, kad tūks
tančiai darbdavių prašė, kad 
WPA pagamintos knygutės ir 
pranešimai būtų jiems siunčia
mi. Darbo pašalpos eksperimen
tas išnaikino nuomonę, kad 
saugumo programas yra per 
brengus.

Toliaus, ekspertai siūlo darbo 
pašalpos kampaniją, kaipo jų 
reikalavimo galutiną darodymą, 
kad tautos nelaimingų atsitiki
mų rata gali būti nukirsta iki 
2% — tai yra, nuo 24,000 mir
čių į metus iki mažiaus kai 
500, ir nuo 3 milijonų rimtų 
sužeidimų iki 600,000.

WPAIS.

LIETUVOS ŽINIOS
Katalikams Uždrausią Svars

tyti Bažnyčių ir Kunigų 
Turtus

Nors jau senai praėjo pas
kutinioji K V C. konferencija, 
tačiau toje konferencijoje iš
keltos mintys ir dabar tebe- 
svarstomos pavasarininkų ir 
kt. katalikiškųjų organizacijų 
susirinkimuose, ir dažnai esą 
prieinama nenaudingų dvasi
ninkams ir bažnyčiai išvadų. 
Bažnyčios vyresnybė į tai pra
dėjus kreipti ypatingą dėmesį 
ir rengiantis katalikams už
drausti savo organizacijų su
sirinkimuose kalbėki apie baž
nyčių ir kunigų turtus.

močiutė, augindama našlaitę, 
pasirūpintų ir tolimesniu jos 
gyvenimu.

Už tuos pinigus ir buvo pa
statyti našlaitei Vandai Pilviš
kiuose minimi namai. Bet ka
dangi mergaitė buvo dar ma
žametė, tai močiutė sudarė 
turto aktą ant savęs, taip, kad 
kol ji gyva, tai tie namai skai
tysis jos, o po mirties — paliks 
našlaitei.

Bet niekam nieko nežinant, 
staiga ir netikėtai senutė K. 
Z. tuos namus užrašė ne au
gintinei, bet kun. Pėstininkui, 
kuris tokiais atvejais mirusius 
laidoja su visomis iškilmėmis.

Byla Dėl Palaidos
• Beždžionės

Povilas Vanagas savo laiku 
nusiskundė policijai, kad jų 
gyvenamam name, Mickevi
čiaus g. 16 nr., atskirame bute 
gyvenąs pil. Bielaseris su Po- 
likaite-Dirdiene Juze ir laiką 
palaidą beždžionę, kuri kieme 
sukandžiojus Vanagų trejų 
metų amž. mergaitę. Vėliau 
beždžionė sukandžiojus kitą 
vaiką.

Skundėjas prašė policiją nu
statyt, keno yra beždžionė ir 
už laikymą palaido pavojingo 
gyvulio nubausti.

Kauno apyl. teismas Dirdie- 
nę pripažino kalta ir nubaudė 
500 lt. arba vienu mėn. papr. j 
kalėjimo.

Sprendžiant Dirdienės apel. 
skundą apygardos teisme Va
nagas Dirdienei dovanojo, tai 
teismas kaltinamąją nuo baus
mės atleido, tik įspėjo, kad 
daugiau palaidos beždžionės 

! nelaikytų.
Baltijos Jūroj Žuvo 4 Žvejai

Palangos — šventosios kai
mo 4-ri žvejai kovo 15 d. rytą

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Bruožai iš Mūsų Veikimo
Balandžio 10 d. Baltramie

jaus Svetainėje buvo sureng
ta ALDLD 31 kp. vakarienė. 
Vakarienė nusisekė gerai ir 
publika buvo patenkinta.

Balandžio 17 dieną Lewiston 
Jaunimo Choras perstatė ope
retę “Lietuvos Piršlys.” Akto
riai savo užduotis labai gerai 
atliko linksmindami publiką 
maloniais ir gerai išlavintais 
balsais.

Balandžio 17 d. atsibuvo 
ALDLD 31 kuopos susirinki
mas. Buvo skaitytas laiškas 
Lietuvių Meno Sąjungos. Laiš
kas priimtas ir 31 k p. iš iždo 
nutarė pasiųsti LMS vieną do
lerį. Buvo skaitytas laiškas 
“Vilnies” Bendrovės su už- 
kvietimu pasiųsti delegatą į 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mą. Nutarėm delegato nesiųst, 
bet pasiųsti suvažiavimui pa
sveikinimą nuo ALDLD 31 kp. 
su dviem doleriais dovanų.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
ALDLD 7-to Apskričio orga
nizatoriaus d. J. Grybo, kuria
me jis rašo: “Man yra praneš
ta, kad jūsų ALDLD 31 kp. 
dvi narės čeverykų dirbtuvėje 
skebauja. Mūsų organizacijos 
nariam skebauti yra griežtai 
uždrausta. Todėl tas nares 
tuoj aus turite ištraukti iš 
dirbtuvės, o jei jos pasiliks 
skebauti, tai be jokio pasigai
lėjimo vykite laukan iš 31 kp. 
ir paskelbkite viešai vardus, 
kaipo skebų.”

išplaukę su motorlaiviu į jūrą 
žvejoti iki šiol dar nesugrįžo.

Kovo 17 d. rytą prie šven
tosios uosto bangos išplovė

Laike to dalyko apkalbėji
mo viena draugė pasiaiškino, 

1 kad ji jau devynios dienos, 
'kaip išėjo iš dirbtuvės ir pa
stoliai negrįš į dirbtuvę, pake
liai nebus streikas laimėtas.

Įdomūs Faktai, Kuriuose Teise 
ir Valia Įgauna Savotišką

Pobūdį
Pilviškių miestelyje jau bus 

apie 15 metų, kai vikarauja 
kun. Pėstininkas. Jo savybė— 
mokėti rinkti turtus.

Yra žinoma eilė faktų, kaip 
pav. 1) Muraškiūtė Pilviškiuo
se, Daržų g., pavedė kun. Pės
tininkui gyvenamą namą; 2) 
ten pat senukas Stanaitis pali
ko didelius namus su tvartu, 
kluonu ir nemažu žemės skly
pu; 3) Šešupės g. Bukšniutė 
užrašė gyv. namus su klėtele 
ir tvartu; 4) toje pačioje gat
vėje kita davatkėlė paliko gy- 
ven. namus, kuriuos kunigas 
vėliau pardavė ir dabar juose 
gyvena Grabauskiutė. It t.t.

Atrodytų, jog čia viskas 
tvarkoj: savo turtą gali ati
duoti, kam nori. Bet sekantis 
faktas parodys, kad ne visai 
taip yra, kad čia yra kitų veik
snių.

Ūkininkė Kotrina Zajenkau- 
skienė, dabar einanti 84 me
tus, gyveno Vaitų km. iš anū
ko ordinaruos, o Pilviškiuose 
turėjo Šešupės gatvėje medi
nius namus ir daržą. Jos duk
tė Agota po karo mirė ir pali
ko vieną 5 m. našlaitę. Tą na
šlaitę pasiėmė į ūkį auginti jos 
močiutė — K. Zajenkauskienė. 
Kitos dvi dukterys, gyvenan
čios Amerikoje, nelaimingai 
sesers našlaitei sutarė sudėti 
dalią. Tam reikalui jos įgalio
jo savo motiną K. Z. išjieškoti 
jų neatsiimtas tėviškėje dalis, 
prisiuntė jos vardu pinigų, kad

motorlaivį 61 nr., kuriuo sa- 
I kyto kaimo žvejai Jonas Ta
pinas, 25 metų amž., Miklovas 
Kikalas, 46 m., Jonas Devi- 
nas, 24 m. ir Ansas Dejus, 48 
m., buvo su ūdomis išplaukę į 
jūrą. Ties Šventosios uostu ra
sti išplauti ir žvejų ,su savim 
turėti daiktai: krepšiai, duon- 
maišiai, motorlaivio dugnas ir 

, kt.
Reikia pastebėti, kad kovo 

15 ir 16 d. Baltijos jūroj 
siautė didelė audra, ši audra 
ir bus palaidojusi Baltijos jū
ros dugne minimus mūsų pa
jūrio žvejus.

Kita gi narė dirbo ligi šio su
sirinkimo, todėl draugai nuta
rė taip: Jeigu po šio susirin
kimo nors vieną dieną eis dirb
ti, tai pati save išsibraukia iš 
kuopos, o jeigu daugiau nebe- 
skebaus, tai pasiliks kuopoje.

Kovo mėnbsio 10 d. sykiu su 
korespondencija nusiunčiau 2 
doleriu aukų nuo gero draugo 
V. Antanaičio dėl Ispanijos 
kovotojų. Gavau iš “Laisves” 
kvitą, kad aukos priimtos, bet 
paskelbtos aukos korespon
dencijoje nebuvo. Todėl pra
šau dabar įdėti šį mano pra
nešima. Gamtos Sūnus, s

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

INTAPAI
Gerb. daktare, tokie tamsūs 

spuogeliai, lyg kokios tamios 
karpos, gadina mano kūną. 
Nežinau, kaip jos vadinasi, 
lietuviškai—tos karpos. Ang
liškai—birth marles arba beau
ty spots. Mūsų šeimynoj visi 
jų turi. Aš labai norėčiau ži
not, kaip jos nugydyt, kad jų 
nebebūtų .mums ant kūno.

Ar tai gali būt nuo kokių 
valgių ? O gal tai yra taip sau 
kokia ypatybė?

Malonėkite man patarti per 
mūsų dienraštį “Laisvę”. La
bai ačiū iškalno.

ATSAKYMAS
Tai tos lyg ir karpos yra

intapai. Jei vienas, tai intapas; 
jei jų yra daug, vadinasi inta
pai. Su jais žmogus apsigims- 
ta, todėl intapai kai kada va
dinama ir apgamais.

Intapai tai jau ne karpos. 
Visai kitokio paėjimo. Ir visai 
kitaip jie reikia gydyt, negu 
paprastos karpos (warts). Ko 
jau nedarytume!, bet neerzin
kite jų, tų intapų, nekrapšty
kite, nespaudinėkite. Nedegin
kite kokia rūkščia ar kokiais 
smarkiais chemikalais. Tai bū
tų labai pavojinga. Intapai da
žnai nuo tokio deginimo arba 
erzinimo ima ir įsipyksta, įsi- 
sėtrija ir išsigimsta į piktus 
naujikus: pavirsta vėžiais.

Palikite juos ramybėj. Nie
ko jiems patys nedarykite, ne-

BENDRAS VAIZDAS MASKVOS-VOLGOS KANALO

bent pats daktaras ką darytų. 
O daktarai dažniausia intapus 
visai išpjauna, kad jų nė pėd
sakų neliktų. Išpjaut labai len
gva, nepavojinga, neskaudu.

Kitokiais būdais naikint to
kie intapai yra pavojinga, ri
zikinga. Už vis geriausia bent 
didesni intapai išpjaut. Tai 
jau, žinoma, gydytojo darbas. 
Jūs patys prie to, susimilda
mi, nagų nekiškite: paskiau 
galėtų išeiti da blogiau.

Intapai, žinoma, ne nuo val
gio atsiranda. Jie išsivysto kū
dikiui da tebesant gimtuvėj, 
pirma gimimo atsiranda dėl 
tam tikrų embrijologinių su
trikimų.

h. ........ . ... " .....
J. 
(
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apsaugoti Sovietų rubežių ir 
yra pavyzdingos motinos.

J. Bondžinskaitė.

VAKARIENĖS
Veik kožnoje kolonijoje yra 

rengiamos įvairių draugijų, 
kuopų bei kliubij vakarienės. 
Vakarienių rengimo bene bus 
svarbiausias tikslas, tai pasida
ryti pelno. Rūpestingai supla
nuota vakarienė, jeigu tik pub
likos skaitlingai atsilanko, vi
suomet duoda gražaus pelno, 
bet kartais pasitaiko, kad ir 
publikos lankėsi daug, gi pelno 
likosi neperdaugiausiai. Vaka
rienių rengimas veik išimtinai 
skaitosi moterų darbas. Kartais 
kaip kurioje kolonijoje randasi 
vienas - kitas draugas ką nusi
mano apie maisto gaminimą, 
bet bet tai tik retenybė.

Plačioji publika, ką lankosi 
vakarienėse, apie gaspadinių 
pareigą mažai nusimano. Gi 
kas yra rengęs didžiąsias vaka
rienes, tai pamisimus apie ki
tos vakarienės surengimą tik 
šiurpas per nugarą pereina ir 
atsidūsėję pamislina, kad tik 
man ir vėl netektų į komisiją 
pakliūti.

Paimkime, kad ir paskutinę 
“Laisvės” vakarienę Brooklyne; 
kiek teko patirti, tai buvo su
pirkta tiktai vištų 500 svarų. 
250 svarų dešrų ir 150 svarų 
kumpių. Pridėkim žalias daržo
ves, bulves, pyragaičius, kavą 
ir vaisius, tai į vieną sunkve
žimį, da pridėjus duoną, nei ne
sutalpinsime. Na ir mūs mote
rų darbas! Gaspadinės tyliai, 
rūpestingai darbuojasi ir už 
savo triūsą gauna per laikraš
tį pasakyt ačiū. Jos daugiau 
nieko nei nesitiki, nes dirbo 
savo idėjos laikraščią palaiky
mui. Jeigu tas drauges kas bū
tų samdęs tokio darbo atliki
mui, aš abejoju, kad bent vie
na būtų apsiėmusi, nes perdaug 
gerai žino, koksai sunkus yra 
tas darbas. (Minimos vakarie
nės gaminime dirbo ir 1 vyras 
virėjas bei keletas vyrų gaspa
dinių padėjėjais.)

Rengiant vakarienę, komisija 
pirmiausia domėn ima patenki
nimą susirinkusios publikos, gi 
patenkinimas reiškia, kad mai
sto būtų lig valiai. Aš Čion kal
bėsiu ne apie paskutinę “Lais
vės” vakarienę, bet apie mūs 
rengiamas vakarienes abelnai. 
Gera vakarienė skaitoma, kada 
maisto ant stalų prikrauta tiek, 
jog geras kiekis da atlieka. 
Mėsa neduodama porcijomis, 
bet sukraunama į dideles lėkš
tes ir lai svečiai daro, kas ką 
išmano.

Keli mėnesiai atga man teko 
dayvauti taipgi didelėj vaka
rienėje, kur maisto sąstatas bu
vo sekamas: pusė greipfruto, 
pusėtinai gerai prirengta sriu
ba, su rusiška, specialiai del 
sriubos kepta banduke, dešrų, 
raugytų šutintų kopūstų su ba
ravykais, bulvių salad, kepto 
kalakuto su kemšalu, trintų bul
vių, šalto kumpio, šviežių pjau
stytų kopūstų su prieskoniais, 
salerių, pyrago ir kavos. Viskas 
buvo labai gerai 
Mėsa, kaip ir visuomet pas mus 
yra daroma, buvo duodama 
bendrai, didelėse lėkštėse. Pa
baigus valgyti, ant mūs stalo 
da stovėjo trys didelės lėkštės 
pilnos mėsų, gi šaliniam stale 
svečiai šaukė, kad neturi ką 
valgyti. Paėmiau lėkštę su mė
sa šaliniam stalui, pasiūliau ir 
kitą, bet jau atsakė, .kad dau
giau nereikia. Po vakarienei 
girdėjosi, kad maisto buvę per- 
maža.

Kitoj irgi didelėj vakarienė
je, maistas buvo sekamas: pu
sė greipfrūto, šalto kumpio, 
karštų dešrų, keptų vištų, vie
toje kemšalo keptas kugelis, 
trintos karštos bulvės, švieži 
pjaustyti su prieskoniais kopūs
tai, šalti burokai, saleriai, py
ragas ir kava. Į abi vakarienes 
įžanga buvo po $1.25 centus. 
Po vakarienės sekė dainų pro
grama ir šokiai.

Vakarienes Koteliuose
Vakarienė su įžanga $2.50

dovaną laimėjo moteris iš Ohio 
valstijos, kurios siūlomi pietūs 
buvo sekamo sąstato: sriuba, 
pečiuje kepta žuvis, virtos ir ža
lios daržovės, vaisiai, pyragai-

Mano Pirmas Maršrutas 
Mass. Valstijoj

Gražiai Pasidarbavo 
“Virėjai”

centų: stiklelis kaktėlio, porci
ja pjaustytų iš skardinės vai- tis ir kava. Taipgi bulkutės su 
siu, lėkštė tyros sriubos, viena sviestu. Tame maisto 
bulkutė su sviestu, labai maža užtektinai radosi proteinų 
porcija žuvies su sosu, pusė 
mažo vištuko, ant tos pat lėkš
tės žirnių su morkomis, ir ap
kepinta bulvė, porcija šaltako- 
šės, mažytis pyragėlis, kavos 
puodelis, ant stalo padėta aly
vų, salerių ir spragintų riešu
tų.

Vakarienė su įžanga $4.00; 
stiklelis kaktėlio, porcija vai
siu iš skardinės, lėkštė sriubos, 
maža porcija žuvies, pusė viš
tuko, ant tos pat lėkštės švie
žių virtų žirnių ir bulvių, in
dividualiai salotos su priesko
niu, šaltakošės, mažas pyragė
lis ir kavos. Sviesto ir po bul- 
kutę kiekvienam atskirai, del 
10 žmonių, bonka vyno, alyvos, 
saleriai ir spraginti riešutai 
bendrai. Dainų programos ir 
šokių nei vienoje nebuvo.

Dabar palyginkim paskutines 
dvi vakarienes sd mūs rengia
momis vakarienėmis.

Jeigu ne mūs darbščiosios 
moterys, tai vakarienių suren
gimo klausimas reikėtų pavesti 
svetainių savininkams ir pelno 
nieko neliktų. Kada kalbam 
apie visuomenės veikėjus, tai 
nepamirškime vakarienių ren
gėjų. Nors jų vardai ir nes
kamba viešai, bet jų darbas la
bai reikšmingas.

šiame savo rašinyje aš noriu 
pakelti klausimą ar nereikėtų 
biskelį modifikuoti mūs rengia
mas vakarienes? Mano many
mu, davimas trijų rūšių mėsos 
yra didelis pinigų eikvojimas. 
Dviejų rūšių žalios daržovės ir 
dviejų rūgiu bulvės taipgi pini
gų ir bereikalingas energijos 
paaukojimas. Vakarienių rengi
mo komisijos svarbiausia už
duotis turi būt sekama: jeigu 
mes pasiryžome tiek triūso au
koti, lai mūs triūsas atneša 
kuodaugiausia materialės nau
dos. Ir tuomet turėt mintyje: 
1) ekonomiją, 2) akį ir skonį 
patenkinti, 3) maisto balansas.

Nesenai Amerikos profesijo- 
nalės moterys savo suvažiavi
me paskyrė tris dovanas šei- tėmyti 
m i n i n k ėm s (ne profesijo- bankiete. Būt gerai šiuomi klau- 

geriausiai simu daugiau nuomonių išgirsti.
Skruzdė.

sąstate
ŽU2 

vyje, piene su kava ir grietinė
je su sriuba; angliavandžių 
cukruje, pyragaityje ir duono
je; mineralų—vaisiuose, daržo
vėse; riebalų žuvyje, svieste, 
grietinėje ir piene.

Nuo savęs aš pasiūlysiu va
karienių rengėjams sekamą 
maisto sąstatą, kuomet už va
karienę kaina yra doleris ar 
kiek biskį daugiau ir svetainė 
neperbrangi: sriuba iš mėsos 
kaulų arba, jeigu bus vištų, tai 
nupjaustytų vištų dalių, daržo
vės ir kiek kitokių pridečkų. 
Kadangi mūs žmonės valgo 
daug mėsos, tai ant bendros 
lėkštės—šalto kumpio arba šal
tos keptos veršienos; katra pi
giau kainuos. Į bliūdus sudėt 
šviežio pjaustyto kopūsto, su
taisyto su majoneisu ir citri
nos sunka; kainuoja nedaug ir 
labai gera daržovė. Kiekvienam 
svečiui atskirai — ketvirtadalį 
vištos, trintų bulvių ir virtų 
šabalbonų ankščių. Abi daržo
vės geros ir nebrangios.

Kad 
progos 
stokos, 
aplink
mažesniais šmoteliais supjaus
tytos vištienos ir pasiūlo kam 
da trūksta. Nuėmus lėkštes nuo 
stalų, duot šviežių, pjaustytų 
vaisių, koki sezone randasi ir 
pigiau kainuoja, puodelį kavos 
ir pyragėlį.

Vištiena pigiau kainuoja ne
gu dešros, taipgi vištieną gali
ma pavaduoti kepta veršiena 
arba aviena, bet vištiena 
žiaus atrodys sudėjus ant 
tės. Duona, cukrus eina 
keliu.

Kur nebrangiai galima
ti gėlių, tas labai papuošia sta
lus, tik nereikia daug gėlių dėti 
į vieną vietą.

Didelėse vakarienėse, kuomet 
maistas duodama bendrose lėk
štėse, jo labai daug bereikalin
gai nusimeta ir tankiai kitiems 
nedatenka. Jūs tai galite pa- 

kiekviename tokiame

kal-
Jų

Man

Dau-

tikrai niekas neturėtų 
išmetinėti delei maisto 
lai šeimininkės pereina 
stalus su didele lėkšte,

Kitą vakarą Norwoode 
b^jau vien tik moterim, 
buvo pilna svetainiukė. 
iškalbėjus apie valandą ir pusę 
dar nei viena nėjo namo,
gelis davė klausimus, kuriuos 
aš atsakiau pagal savo žinoji
mą. Per tas vienas prakalbas 
27 užsirašė “Virėją.” Ir beveik 
kiekviena aukavo lėšų padengi
mui. Tai pasekmingos buvo
Norwoodo moterų prakalbos.

Vienu žodžiu sakant, Nor-. 
woodo ALDLD moterys yra gy
vos ir darbščios. Moka sušaukti 
publiką į jų parengimus ir pra
kalbas. Nors jos tarpe savęs 
pasiginčina ir ypatiškumų turi, 
bet kad reikia dirbti organiza
cijos ir visuomeniškas darbas, 
tai jos su pasišventusiu ūpu ir 
draugiškumu dirba.

Jos taipgi labai vaišingos 
moterys. Jos tiek daug visokių 
valgių prigamina, duonų ir py
ragų prikepa, kad aš nors ir 
norėjau nepersi valgyt, bet ne
galėjau, nes kiekvienos patro- 
vos vis norėjau paragaut ir 
prašyt recepto “Virėjai.”

Viena jauna mergaitė, man 
valgant pietus, sako: “Pas ma
no mamą visi kalbėtojai ir dai
nininkai tankiai nakvoja, žin- 
geidu tėmyti, ką kiekvienas 
valgo!”

Na, reikia važiuot iš Nor
woodo. Draugės Kurgonienė su 
Sarapiene pasiėmusios karuką
gabena mane į Bridgewater, cialistinės 
Mass. Čia mes praleidom apie’ kurių atsiekime ir 
pusę valandos pakol suradom aktyviai dalyvauja. 
Indijonų Svetainę, nes joj pra- pavyzdžiai moterų dalyvumo

l.įlH>i HJ.įl

The USSR is forging this gigantic symbol of the re
volution which will surmount the 110-foot tower of the 
Soviet Pavilion at the Paris 
stainless steel, it represents a 
collective farm girl. The man 
a huge hammer and sickle.

exposition. Made of 
young worker and a 
will hold in his hand

Sovietą Moterys Turi Daug Kuo Džiaugtis 
Apvaikščiodamos Gegužės Pirmąją

Sovietų moterys šiemet švęs 
tarptautinę darbininkų, dieną 
Gegužės Pirmą su dideliais so- 

šalies laimėjimais, 
jos pačios 
Štai keli

gra- 
lėkš- 
savo

gau-

. nalėm virėjom) už
, balansuotą maistą. Pirmutinę

Lietuvių Moterų Konferencijoj, Chicagoj,
Sutvertas Moterų Organizacijų Sąryšis

Kad moterys karo pavojų ma tokia konferencija vidur- 
tikrai nujaučia ir yra pasiren
gusios prieš jį kovoti, parodė 
didelė ir pasekminga Vidur-va- 
karinių Valstijų Lietuvių Mote
rų Taikos ir Socialės Gerovės 
Konferencija, įvykusi balandžio
11 d., Chicagoj.

Į Rezultatai, duoti palyginamai 
mažai įdėto darbo prirengime

pnrengta. pagjos konferencijos (su vaka-
riene, žinoma, buvo dideliai 
sunkus darbas), turėtų būti tik
ru paakstinimu daugiau dar
buotis moterų organizavime.

Delegačių konferencijoj da
lyvavo 63 nuo 42 organizacijų, 
atstovaujančių 3,200 narių. 
Vien moterų organizacijų buvo 
13; kitos nuo mišrių. . .

Aukų su pasveikinimais 
plaukė $95.10.

Apart Chicagos miesto,
lyvavo delegačių iš: Detroit, 
Mich.; Grand Rapids, Mich.; 
Cleveland, Ohio; Gary, Ind.;

vakaruose,” kalbėjo nekurios, 
^“reikia jų daugiau.”
Į Svarbiausias atliktas darbas 
tai suorganizavimas Vidur-va- 
karinių Valst. Lietuvių Moterų 
Organizacijų Sąryšio. Išrinkta 
Sąryšio komitetas iš 9 narių. 
Komitetas susideda iš Chicagoj 
gyvenančių moterų, bet vėliau 
kolonijose tąps išrinktos narės, 
kurios turės ryšius su Sąryšiu. 
Pirmutinė 
delegačių: 
sirinkimus 
moterų ir
vietinę sekretorę.

i Sąryšio Komitetas 
iš sekamų moterų:

E. MikuŽiutė, mokytoja, Am
erikos Lietuvių Kongreso iždi
ninkė; A. Jonikienė, M. Schultz, 
K. Keturakienė, A. Misčikaitie- 
nė, visos nuo Liet. Moterų 
Draugijos “Apšvieta”; A. Za- 
bukienė, nuo Brighton Parko

užduotis sugryžusių
sušaukti plačius su-

visokių
išrinkti jų

pažvalgų 
komiteto

su-

da-

susideda

Indiana Harbor, Ind.; Kenosha, • Liet. Moterų Kliubo; K. Abe- 
Wis.; Sheboygan, Wis.; Herrin | kienė, nuo Amerikos Lietuvių 
ir Johnson City, III., ir Rock-| Literatūros Draugijos 1-mo ap- 
ford, III. įskričįo; A. SalaveiČikienė, nuo

Nors konferencijos dienotvar-1 ALDLD kuopos; U. Nedvaraitė, 
kis buvo gana ilgas ir turėjo 
būti atliktas tik į vieną dieną 
laiko (ir dar pasitaikė neįeiti 
į svetainę laiku, kas sutrukdė 
suvirš valandą), bet konferenci
jos dalyvės skirstydamosi pa-

j reiškė pasitenkinimą. “Tai pir-

nuo LDS 2-ro apskričio.
Išrinkta trys alternates: Ske- 

berdytė, nuo LDS Apskričio, 
Toleikienė, ii’ Dočkienė, nuo 
ALDLD kuopų.

A. Jonikienė,
Konferencijos Sekretorė.

socializmo statyme.
Yra nemažai moterų sunkio

joj industrijoj. Lengvojoj in
dustrijoj, kaip ,audimo fabri
kuose, siuvyklose, transporte

I

rytojaus atėjo pas mane 
draugė ir sako: Ar ne
pažiūrėti mūsų čevery-

kalbos buvo rengiamos.
Moterų ir vyru į prakalbas 

susirinko apie 50. Rengėjai 
manė, jog už tai mažai žmonių 
susirinko, kad lietuviam minėta
svetainė buvo nežinoma, šiam ; dirba 8,000,000. Kolektyvuose— 
miestuke lietuvių gyvena apie 
du šimtai.

Antrą vakara į vienų moterų 
prakalbas susirinko nemažai. 
Man pirmininkė pareiškė, kad 
šiam miestuke daugiau moterų 
ir nėra, beveik visos atėjo. 
Prieš prakalbas užrašėm 10 
“Virėjų.”

čia man moterys atrodė lėtos 
ir nedrąsios. Po mano prakal
bai nei viena nedavė klausimu. 
Maniau sau, mano prakalba 
buvo jom neinteresinga arba 
jos žino viską, ką aš jom sa
kiau.

Ant 
viena 
return
kų fabriką? Taip, sakau, būtu 
žingeidu. Mes abi ir dvi mer- | 
gaitės parėjusios iš mokyklos 
einam keliu į fabriką, čia ne
gali sakyt, kad einam gatve, nes 
šaligatvių nėra. Kelias didelis, 
gyventojų stubos toli nuo vie
na kitos, šeimynos gyvena kai 
viensėdininkai.

Baigiame eiti prie fabriko. Iš 
lauko namas atrodo neprastas, 
švarioje vietoje pastatytas. Ei
nam į vidų. Niekas neklausia 
ko mes čia ateinam. Pirmiausia 
įeinam į skyrių, kur vieni vy
rai dirba. Nespėjom įeiti, ma
no draugės pradėjo “helio” sa
kyti vienam ir kitam. Aš jas 
klausiu, “Ar jūs čia visus pa
žįstat?” Sako, “Didžiumą pažįs
tam, o, antra, tai čia visi mū
sų miestuko lietuviai dirba. 
Vienas ar du yra svetimtaučiai. 
Kiti lietuviai iš Montello va
žinėja čia dirbti.

Oras lauke buvo pusėtinai 
šaltas, bet dirbtuvėje darbinin
kai dirba vienmarškiniai, atsi
segioję apykakles. Viduje oras 
šiltas ir tvankus. Mašinos gre
ta viena kitos sustatytos palei 
sieną po langais. Klausiu vie
no, ant kurio kaktos prakaitas 
žibėio, “Kodėl langų neprasida- 
rot?” Jis man sako^ “Kaip tik 
pradarai, tai kiti sako, kad 
jaučia “čongą” ir bijo šaltį pa
gauti. Tai mes laikome langus

18,000,000.
Suvirš 15,000 moterų dirba 

mokslo srityse. Pusę visos ša
lies gydytojų sudaro moterys. 
Mokslų sričių vedėjais 20 nuoš. 
yra moterys. Mokytojų 50 nuoš. 
vietų užima moterys. Istorinia
me 8-tame Sovietų Suvažiavime 
moterų delegačių dalyvavo su
virš 4,000. Už puikų ir herojiš
ką darbą kaip moksle, taip ir 
praktikiniam darbe Sovietų val
džia apdovanojo ordenais 1,400 
moterų.

Desėtkai tūkstančių moterų 
dirba inžinieriais, kurios yra 
kamandieriais socialistinės sta
tybos.

Darbininkų ir Valstiečių 
Raudonosios Armijos kaman
dierių žmonos lošia didelę rolę 
socialistinėj statyboj. Kaman
dierių žmonos rūpinas, kad bū
tų gera tvarka valgyklose, vai
kų sodeliuose, kazarmėse, loge- 
riose. Jos dirba bile darbą. Bet 
tuo pačiu kartu jos ir pačios 
rūpestingai lavinasi. Į trumpą 
laiką 10,000 kamandierių žmo
nų likvidavo mažaraštystę; 

121,000 užbaigė vidurinį moks
lą; 2,000 gavo mokytojų diplo
mus; 1,000 užbaigė specialius 
kursus, kad padėjus dirbti kny
gynuose; 15,000 vadovauja įvai
riems dailės rateliams, kaip tai 
muzikos, dainų; 56,000 išdavė 
normas
apsigynimui;
rių žmonų turėjo 
nių pamokų, kad 
gus apginti šalį.

Pabaigoje 1936 
donosios Armijos
žmonų suvažiavime jos d. Voro- 
šilovui pasakė, kad kamandie
rių žmonos tai yra antra Rau
donoji Armija. Jos sakė: Mes

sdvažiavime kalbėjo 
motina.

šaltos 
užmušė

vaikais. Bet mano 
valios Kolčakas 

Aš dėjau daug 
darbo, kad savo

Būk gatavas darbui ir 
6,000 kamandie- 

140 praktiki- 
būti pasiren-

metų Rau- 
kamandierių

uždarę. Kuriem šilta, tai pa- 
kenčiam. Vis jau šiluma ne taip 
greit kaulus laužo, kaip šaltis.” 
Man atrodė, kad jų dirbtuvėj 
reiktų geri oro mainytojai įtai
syti.

E. Vilkaitė.
(Daugiau bus)

esam pasirengusios bile dieną 
ir valandą apsiginti nuo užpuo
likų. Jei fašistai užpuls—mes 
eisim į frontą, būsim seserim ir 
sužeistam raudonarmiečiui mo
kėsim suteikt pagelbą. Nuo fa
šistų kulkų kritus raudonarmie
čiui mes mokėsim iš jo rankų 
žaibo greitumu paimt šautuvą 
ir penkiom dešimtim šovinių 50 
kulkų suvarysim fašistui į pa
čią širdį. Jos sako, mes visos 
nepataikysim į širdį, bet į fa
šistų galvas visos pajėgsim su
varyti kulkas.

Tame pačiame kamandierių 
žmonų
keturių kamandierių 
Ji sako: 1919 metais 
žiemos metu Kolčakas 
mano vyrą. Piliečių karas tę
sėsi iki 1922 metų. Pasilikau 
su keturiais 
energijos ir 
nesulaužė, 
energijos ir
sūnus išauklėjus tinkamais ko
votojais su priešais. Ir ve, Di
mitrovas—Baltikos Jūrų laivo 
kapitonas. Gari—D a r bininkų 
ir Valstiečių Raudonosios Ar
mijos kapitonas. Baiamin— 
baigė Žukovskio vardo karinį 
universitetą. Jis yra karinis 
piešėjas — aukštas kamandie- 
rius.

German tapo apdovanotas 
'Sovietų Valdžios aukščiausia 
dovana — Lenino Ordenu už 
išgelbėjimą Čeliuskino. Gari— 
apdovanotas Raudonosios Vė- 

I liavos ordenu.
Aš patariu visom Sovietijos 

moterim gimdyti daug gerų 
sūnų ir dukterų. Sovietų Val
džia pagelbės išauklėti jūsų 
vaikus. Ji pagelbėjo išauginti 
ir išmokyti mano vaikus. Nau
joji gentkartė didvyriškai gins 
savo socialistinę šalį.

Dar vienas pavyzdis: Gruo
džio 26 d., 1936 m., japonai iš 
Mandžurijos perėjo Sovietų 
rubežių ir užpuolė Sovietų gy
ventojus. Laike mūšių japonai 
banditai nušovė Sovietų kulka- 
svaidininką. K a m a n dieriaus 
žmona draugė Engrafova pa
ėmė kulkasvaidį nuo fašistų 
kulkomis užmušto Sovietų kul- 
kasvaidininko, atsuko jį į ja
ponus užpuolikus ir japonai 
kareiviai pradėjo kilti į pa
danges. Japonus su žemėm su
maišė, o du raudonarmiečiai 
vos spėjo jai patronus prista
tyti.

Sovietų Sąjungos moterys, 
turėdamos lygias teises su vy
rais, petis petin žengia su vi
sos šalies darbininkais ir hero
jiškai kovoja už statymą so
cializmo. Jos taip pat moka

Ne vien moterys, bet ir ne
mažai vyrų rūpinasi padėjimu 
mums išleisti knygą “Virėja.” 
štai geriausias to įrodymas:
“Gerbiamos Draugės:

“Kaipo ALDLD 31 kp. se
kretorius, aš gavau nuo jūsų 
knygutę rinkti “Virėjai” pre-

■ numeratų, kurią iš mane pa-
■ ėmė d. A. Apšegienė ir žadėjo 
i parinkti prenumeratų. Tačiau
nelaukdamas ir aš pats stojau 
į darbą ir čionai rasite vardus 
12-kos prenumeratorių ir $9 
pinigų. Aš adresų neįdedu, ge
riau visas siųskit mano vardu, 
aš išdalysiu. O jeigu norit 
antrašų, tai atsiųsiu.

“Draugiškai, A. Kaulakis,
“Auburn, Me.”

Draugui A. Kaulakiui nuo
širdus ačiū už pasidarbavimą 
ir už pažadėjimą išdalyti. 
S i u n č i ant viename punde 

i mums susitaupys daug per-
• siuntimo lėšų. Prašome visus 
j galinčius pasidarbuoti išdalini-
■ me knygos tai pažymėti pri- 
| siunčiant prenumeratas.

O štai pavienis užsakymas ir 
auka:

• “Gerbiamos Draugės:
“Prisiunčiu $1 knygai “Vi

rėja:” 25 centus skiriu spar
tesniam jūsų darbui, o už li
kusius, kada knyga bus gata
va, tai vieną man prisiusite.

“Draugiškai, Y. Žilinskienė, 
“Suffield, Conn.”

Drauges ir draugus prašome 
dar sunkiau pasidarbuoti ir 
pasėkas prie pirmos progos 
grąžinti, kad neužilgo galėtu
me pradėti darbą. Draugė K. 
Petrikienė jau senokai sakė, 
kad reikalui esant būtų galima 
knygą pradėti statyti, nes di
delę didžiumą turi pilnai pri
rengus. Pyragam receptų jau 
senai turi daugiau, negu gali 
įtalpinti. O už savaitės kitos 
ir visus skyrius baigs, tad ga- 

iįėsim duot spaudai, jei tik ra
sis įvalias pinigų. Kol kas pi
nigų dar daug trūksta iki pra
džiai darbo reikalaujamos su
mos.

E. Vilkaitė, 
Knygos Sekretorė.

Brooklyn, N. Y.
Balandžio 22, “Laisvės” Sve

tainėj, buvo pasekmingas ALD 
LD Moterų 81-mos kuopos su
sirinkimas, nors narėmis buvo 
ir nelabai skaitlingas, kadangi 
tą vakarą smarkiai lijo.

Po visų raportų, kalbėta apie 
pasisekusį “Laisvės” bazarą, 
prie kurio moterys daug prisi
dėjo ne tik su įvairiomis dova* 
nomis, bet ir su dideliu darbu. 
Draugės rinko dovanas ir visus 
vakarus dirbo, ypatingai daug 
triūso pridėjo paskutinį vaka
rą, kurį moterų kuopa buvo su
rengusi. Buvo gražios pasek
mės, už tai mūsų draugės tuo- 
mi ir pasidžiaugė.

Plačiai kalbėta apie darbinin
kių moterų skyrių, kuris išeina 
trečiadieniais “Laisvėj” (ir 
“Vilnyje” antradieniais). Drau
gės, matydamos trūkumus tuo
se skyriuose, bandė surasti, 
kaip galima pagerinti. Išvados 
nebuvo galima padaryti kito
kios, kaip tik pačioms moterims 
stengtis daugiau rašinėti.

. Ištikrųjų mes, moterys, galė
tume paįvairinti minėtus sky
rius. Juk daugel merginų ir 
moterų dirba visokiausiose 
industrijose, kui’ yra baisus iš
naudojimas net ligi žemiausio 
laipsnio. Nekartą tenka išgirsti 
ypatiškus nusiskundimus ir 
skaudžių dalykų. Kodėlgi tos 
draugės negalėtų parašyti į 
laikraštį, per kurį platesnės 
minios galėtų išgirsti apie to
kius bjaurius atsitikimus?

Visos sutiko ruoštis Pirmos 
Gegužės Paradui (kurios išgali 
pasirodys baltai), dalyvauti 
bendrame maršavime kartu su 
kitomis lietuvių darbininkų or
ganizacijomis.

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Organizuoti Darbininkai Laimi
NEW BRITAIN, Conn.- 

Landers Frary and Clark dirb
tuvės darbininkai keturi mė
nesiai atgal pradėjo organi
zuotis į United Radio and 
Electrical Workers of America 
CIO uniją, šiomis dienomis 
unija pateikė kompanijai rei
kalavimus. Kai kuriuos gavo. 
Iš karto, kuomet unija tvėrė
si, kompanija išbandė visus 
skymus, kad nesusitvertų uni
ja: pakėlė per du kartu kai 
kuriem darbininkam po penk
tą procentą algos. Unijos pa
teiktus paskiausiai reikala-
vimus irgi nenorėjo priimti. 
Bet kompanija pamatė, kad 
stipri, tai ėmė ir dalinai nusi
leido. Sutiko pakelti visiem 
darbininkam penktą procentą
ir nustatyti minimum algas se
kamai: Moterim ir jauniem 
darbininkam po 40 centų va
landai, vyram po 45 centus 
valandai ir bonus. Tai geras iš 
pradžios laimėjimas.

prieš

Ši kompanija per laikus 
darbininkam mokėdavo že
mas algas. Moterys ir jau- ( 
nuoliai daugumoj gaudavo po 
26 iki 30c valandai, vyrai nuo 
37 iki 40 centų valandai; Tad 
per unijos pastangas algos 
kaip ir labiau sulygintos. Nors 
daugiau uždirbantiem mažiau 
laimėta, bet darbininkai pasi
tenkinę tuomi ir unijai pasida
rė tvirtas pamatas gyvuoti ir 
siekti didesnių laimėjimų.

New Britain Hard were 
Corp, paskelbė įvedanti 40 va
landų savaitę ir kai kuriose 
divizijose darbininkam pakels 
algas. Čia ši kompanija bando 
vartoti seną, nudėvėtą metodą, • 
ką vartojo Landers Frary and 
Clark, kad darbininkai nesusi
organizuotų į uniją. Bet nė 
šiai kompanijai sulaikyt dar
bininkus nuo stojimo j uniją , 
nesiseks. Sakoma, storas ledas 
jau pralaužtas. Gal daugiau 
kai pusė darbininkų unijoj, o 
gal kur kas daugiau. Niekas 
kol kas to tikrai nepasako.. 
Tiek matoma, kad darbininkai 
sparčiai rašosi j uniją ir ne
užilgo reikalaus daugiau mo- 
kesties ir pripažinimo unijos.

Kitose didelėse dirbtuvėse 
taipgi sparčiai darbininkai or
ganizuojasi. Stanley Works 
svarbiausias skyrius jau 80 
procentų organizuotas. Bridge- 
porte tos pačios kompanijos 
didelė dalis irgi gerokai susi
organizavę.

Organizavimosi darbas kur 
kas eitų sparčiau, kad būtų 
patyrusių tame darbe spėkų. 
Jų nesant, darbas eina kiek 
povaliau.

Tačiau šiomis dienomis dar
bininkus nuo organizavimosi 
niekas negali sulaikyti, štai 
kaip yra: Aną dieną teko bū
ti CIO svetainėj. Atėjęs darbi
ninkas iš tūlos dirbtuvės, ku
rioj dirba apie 300 darbinin
kų, organizatoriui sako: Mes 
esam trys dalys darbininkų 
jau organizuoti į uniją, tik 
duokite mum daugiau infor
macijų. Daugelis darbininkų 
sumokėjo ir duokles, bet netu
rime išrinkę komiteto, tai pas 
ką reikia laikyti pinigus ir tt. 
Micheal Petanovich, organiza

torius, jiem teisingai patarė: 
šaukite susirinkimą ir išsirin
kite komitetą, kuris viską 
tvarkys. Bet tų darbininkų 
nuomonė kitokia. Jie nešaukiu 
jokio mitingo iki nebus unijoj 
90 procentas, o tą jie padary
siąs į kokias dvi savaites lai
ko.

Tai taip eina darbas orga
nizavimosi į CIO unijas.

CIO Draugas.

Rengiamasi prie Didžios 
Svarbos įvykio

Vis labiau ir labiau įsijudi- 
na darbo žmonių masės į kovą 
už tikrąją demokratiją, prieš 
šėlstantį fašizmą ir abelnai 

imperialistinę reakciją.
Sėkmėje nesenai įvykusios j 

'Pottsville, Pa., konferencijos 
(del rėmimo Ispanijos kovoto
jų už demokratiją dabar ruo
šia Gegužinį apvaikščiojimą, 
Central Labor Unija, Lans
ford, Pa., 30 d. balandžio, 
nuo 7-tos vai. vakaro, ši unija 
atstovauja virš 50,000 unijistų. 
Tame bendrai veikia Komu
nistų Partija ir daug kitų or
ganizacijų. Rengėjai mano, 
kad jie čia sutrauks didelę 
minią žmonių; taip, kad ir la
bai didelėn svetainėn gal ne
tilpti, tai bus sakoma prakal
bos ir ten pat atvirame ore, 
nes kalbėtojų bus suvažiavę 
daug—įžymiausi šie : Louis 
Yagoda, State organizatorius 
Amalgamated Clothing Work
ers, atstovas iš Ispanijos kon
sulato—veikausia bus amba
sadorius De Los Rios, James 
Kelly iš Textile org. komiteto.

Apart Gegužinės progra
mos, bus parengimas su šo
kiais paramai Ispanijos Loja- 
listų prieš fašizmą. Svetainės 
vieta man nepaduota, bet ją 
galima lengvai rasti tokiam 
mažam miestelyje.

Arbačiauskas.

Lowell, Mass.
Ir Griežčiausias Nusistatymas 

Neišlaikė Prieš Vieningą 
Kovą

“Laisvės” 87-tam numeryj š. 
m. mano buvo paduota, kad 
Laganas Shoe Co. sustreikavo 
tūkstantis darbininkų. Bet tai 
buvo ne vienos šios dirbtuvės 
darbininkai. Tuo laikų sustrei
kavo tūkstantis darbininkų, 
imant bendrai su kitomis iš- 
dirbystėmis. O Laganas čevery- 
kų kompanijos tuo laiku išė
jo į streiką 400 šiaučių.

Bet ve, dalykas tame: virš- 
mineta kompanija buvo grieš- 
čiausia nusistačius nesiskaity
ti su kovojančiais streikieriais. 
Kietai buvo pareiškusi, jog jos 
fabrikas operuos, kaip opera
vęs, ar kas skelbs streiką, ar 
ne. Darbdaviai nenorėjo nei 
girdėti tų trijų raidžių: CIO.

Kompanija buvo pareiškus 
norą turėti reikalą tik su se
naisiais Amerikos Darbo Fe
deracijos vadais, bet Laganas 
kurpių darbininkai susirašė į 
uniją United Shoe,Workers of

“Laisvės” Skaityto jy Atydai

America, Komiteto Industri
niam Organizavimuisi (CIO) 
vadovybėj ir taipgi griežtai
pareiškė, jog kaip vienas lai
kysis savo reikalavimų. Ir taip 
šiaučių aiškus ir nesvyruojan
tis vieningumas privertė kom
paniją pasiduoti.

Reiškia, vieninga darbinin
kų kova sulaužė bosų gudrų 
manevravimą ir jų kietą užsi
spyrimą nesiskaityti su unijis- 
tais. Kurpiai liko pergalėto
jais — laimėjo savo visus rei
kalavimus ir balandžio 16 d. 
grįžo darban.

Šiaučiai Gerai Kovoja ir 
Laimi

Iki šiol mūsų mieste bėgyje 
nepilnai dviejų mėnesių jau 
septynių čeverykų dirbtuvių
darbininkai laimėjo streiką, 
būtent: Laganas, Berkley,
Phyllis, Beverly, Federal,
Lowell ir Green-Barr. Darbi
ninkai laimėjo savo sekančius 
reikalavimus: pripažinimą
unijų įtekmėj CIO, 40 valan
dų darbo savaitę, pakėlimą al
gų ant 15 nuoš. ir nekuriu 
darbe sąlygų pagerinimą.

Nėr abejonės, kad ir kitų 
išdirbimų pramonės darbinin
kai tą pat padarys — organi- 
zuosis ir kovos už pagerinimą 
būvio.

Tiesa, dar nedaug, bet trum
pame laike iki šiol Lowellyj 
jau susirašė į uniją 1600 šiau
čių, ir kasdieną vis rašosi dau
giau naujų narių. Unijų orga
nizatoriai stropiai darbuojasi 
suorganizavimui visų darbinin
kų. Tas pat daroma ir kitose 
industrijose. Čia turi ne
snausti audėjai, verpėjai, karš
tuvų ir įvairių kitų darbų dar
bininkai tekstilės pramonės. 
Dabar patogiausias laikas or
ganizuotis ir kovoti.

Ir Tekstilės Darbininkai 
Sujudo

Čia apart kitų pramonių 
nemažai yra ir tekstilinės pra
monės įvairių. išdirbysčių: 
daug vilnonių audimų ir ver
pimų, keletas stambių katmili- 
nių (medvilnės) dirbtuvių ir 
pora didelių šilkinių audiny- 
čių su kitokiais darbais. Ka
dangi pats miestas ne visai 
mažas — turi apie 110 tūks
tančių gyventojų, tai, savaimi 
aišku, turi būt ir darbų viso
kių, bet iki šiam laikui darbi
ninkai buvo veik kaip ir ne
organizuoti, arba labai mažai 
kurie buvo unijos nariai. Ta- 
čiaus ir tos unijos tik ant kny
gų kiek gyvavo, o veikime ne
buvo jaučiamos, išskiriant če
verykų pramonės unijos, ku
ri karts nuo karto neblogai 
pasirodydavo kovose. Bet da
bar ir tekstiliečiai jau prade
da smarkiau judėti.

Tekstilės darbininkai myli 
CIO aktyvingumą ir toj įtek
mėj pradeda organizuotis ir 
kovoti. Dabar jau 350 darbi
ninkų “Waterhead Mill” dirb
tuvės gerai susiorganizavę 
streikuoja, reikalaudami to 
paties, ką ir šiaučiai laimėjo, 
būtent: pakėlimo algų penkio
lika nuošimčių, trumpesnių 
valandų ir unijos pripažinimo.

Streiką vadovauja CIO or
ganizatoriai: Henry A. Jen- 
nigs ir James Carlen. Bet 
Mass, valstijos arbitracijos ta-

tos desėtkų unijos nusamdytų 
teksiu, buvo sutikti streikie- 
rių didžiausiu entuziazmu ir 
aplodismentais. Kur tai nugirs
tas bosų švilpukas klernetos 
greit buvo užkimštas — nu
gaišo.

Streiko lauke lieka maž
daug virš 4000 darbininkų, iš
vedami nauji darbininkai strei
kan kasdiena. Darbininkai 
kasdien labiau cementuojasi 
kovoj, įgaudami daugiau paty
rimų. Skebai malšinami. Pi- 
kietuoti vietomis policija te
leidžia tiktai po 8-10 žmonių. 
Už tai mes einame kitais ša
ligatviais. Policija siunta, čia 
jiems pietūs ir vakarienė nuo 
bosų — riebi-skani.

Pasirodo praktiška pikie- 
tuoti tiesiog namų augštuose 
koridoriuose, prie šapų durų, 
kur skebai sutikę pikietą neži
no kas jis yra, o policija neži
no, kuris areštuoti. Ryte mū
sų pikieto grupės mergina, už
pulta areštuoti, sukirto polici
ją nuduodama kitokia esanti 
prie šapos durų 8-tam augšte.

| Mes, eiliniai streikieriai, iš
girdę Amerikos darbininkų so
lidarumą ir reiškiančią pagel- 
bą mūsų kovoj, jaučiamės la
bai dėkingi, laukdami progos 
jums padėti ištikus reikalui.
Moterys Fizinėj Gatvės Kovoj

Šįryt (bal. 22 d.) nuo pikie
to už bloko moteris streikierė 
užpuolė sulaikyti moterį ske- 
bę. Gražiuoju jai neklausant, 
pradėjo snukį abliuoti. Kol 
nuo mūsų pikieto pasiųstas 
raitelis prišoko artyn, moteris 
dingo publikoj, nors retoj. Po- 
licininkas-vilkas grįžo be avies- 
aukos atgal prie mūsų pikieto 
linijos, kur smarki francūzaitė 
užklausė francūzą policininką, 
“Kiek tavo arklys mylių pada
ro į valandą?” Jis tik nosį 
kryptelėjo.

Jei neklystu, tai dalyvau
jant praktiškoj kovoj už būvį, 
giliai analizuojant aplinkybės, 
liaudies psichologiją, tempą 
revoliucinio kilimo, nejučio
mis nešančio aukštyn ir smar
kyn, revoliucionizubjant mases, 
prie galutino pasiliuosavimo— 
galiu pasakyt, kad kartais per 
vieną vai. dangiau galima iš
mokti, kaip nuošaliai studi
juojant per vienus metus. Už
tai kviečiu montrealiečius pa
sipraktikuoti mūsų kovoj.

Streikierys.

mą.” Tačiau komunizmas nė
ra išnaikinamas, nepaisant, 
kaip jisai kam nepatinka.

Dorothea Shoolis iš Dema
rest High School, Hoboken, 
laimėjo pirmą dovaną spelini- 
mo kurse. Dalyvavo keletas 
desėtkų jaunuolių, bet gabi 
Dorothea pralenkė visus. Iš 
pavardės atrodytų lietuvė, bet 
man nėra žinoma.

» Korespondentų šuva žiavi- 
praėjo. Manyje pasiliko gili 
atmintis. Įsitėmijau drg. V. 
Andrulio pasakymą, jog rei
kalas mesti tankų vartojimą 
“kad,” ir jeigu šis patarimas 
nebus pamirštas, jo vengsiu, 
kiek galima. Drg. Andrulis 
pasakė: Vienam paragrafe už
tenka vieno šio žodžio, bet ne 
kelių paeiliuje.

Nuo 21 d. balandžio iki 
24-tai Betty ir Benny šoko 
mirties šokius nuo Loews te
atro namo iškeltame šimto pė
dų aukščio bokšte, žiopsotojų 
prisirinko tūkstančiai, nepai
sant lietaus. Ir ištikrųjų pavo
jingas užsiėmimas.

Iš New York o į Weehaw
ken, N. J., kasamam tuneliui 
per Hudson upę duotas var- | 
das Lincoln Tunnel.

Balandžio 23 d. formaliai 
atidarytas naujas parkas bolė- 
mis žaisti. Parko vardas Roo
sevelt Stadium. Pastatymas lė- 
šavo virš milioną dolerių, dir
bo 2,400 WPA darbininkų.

K. Biuras.

BROOKLYN, N. Y.

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
Minėta kuopa smarkiai ren

giasi paminėti Motinų Dieną su 
prakalbomis, kurios įvyks 8 ge
gužės, “Laisvės” svetainėj. Kal
bėtojomis bus daktarė Aldona 
Šliupaitė ir kita žymi moterų 
veikėja. Moterys, nepraleiskite 
progos. Prakalbos bus žingei
džios ir pamokinančios apie 
sveikatą ir apie darbininkių 
motinų rolę ir jų padėtį.*

F. K.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Jersey City, N. J.
Sietyno Choras

Pirmu kartu Jersey City 
dainuos Sietyno Choras iš Ne
wark, N. J., parengime pir
mą dieną gegužės, Ukrainų 
Svetainėj, 158-60 Mercer St. 
Rengia Laisvės Draugija ben
drai su Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 133 kuopa. Vie
tiniai ir apylinkės lietuviai 
prašomi širdingai prie skait
lingo atsilankymo. Važiuojant' 
iš Newarko ar New York o 
Hudson Tubes, išlipkite ant 
Grove St. ir eikite po tiesiai 
porą blokų iki Mercer St.

NE GEMBLYKITE ( 
SU SAVO VIZIJA
Tai yra labai svarbu jūsų > 

;■ gerai sveikatai ir pasise- I;
kiniui! 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

Nauja Literatūra
Tuojau jsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

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

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

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:

komunistų programa
Prašalinimui Kary ir rašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFNTŲ.

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ii* 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.

KRIKŠČIONYBĖ

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 jnokslu 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.

Šiomis dienomis išsiuntinėjome atvirutes “Laisvės” 
skaitytojams, kuriij prenumeratos yra pasibaigę. Prašo
me atsinaujinti be atidėliojimo, nes šiuom tarpu labai i 
reikia įstaigai pinigų.

Yra keletas desėtkų tokių skaitytojų, kurių prenume
rata už dienraštį senokai pasibaigė ir jau esanie siuntę 
keletą prašymų atsinaujinti, bet nesulaukiame atnaujini
mo. Skaitlingi siuntinėjimai prašant atsinaujinti daro 
įstaigai nuostolius. Padėkite savo dienraščiui mažinti iš
laidas, siųskite atnaujinimus tuojau kaip tik aplaikote 
paraginimus.

Visų dienraščio skaitytojų prašome rūpintis gavimu 
“Laisvei” naujų skaitytojų. Daugelis žmonių gavę kur 
nors pasiskaityti “Laisvę” patys užsisakė ją, be jokty 
kalbinimų. Tas duoda mums suprasti, kad pakalbinus 
žmones skaityti “Laisvę” nebūtų sunku prikalbinti.

“Laisvės” prenumerata metam $5.50 ir pusei metų $3. 
Kiekvieno darbininkiško judėjimo budavotojp yra būtina 
pareiga gauti nors po vieną naują skaitytoją savo dien
raščiui šiuo tarpu.

“LAISVĖS" ADMINISTRACIJA.

B--------------------------------—-------------------------------------------------------------E

ryba tarpininkauja ir bando 
įsiūlyt streikieriams tik 5-tą 
nuošimtį pakėlimą algos.

Streikieriai nubalsavo atme
sti tą siūlymą ir pasiryžę ko
voti už pilną laimėjimą. Tik 
dabar daugiau vienybės, jums, 
kovotojai, daugiau ištvermin
gos kovos ir kooperavimo tei
singoj CIO vadovybėj ir jūs 
būsite laimėtojais.

Kaimynas.

Montreal, Canada
Sukniasiuviai Laimi Streiką.

Bal. 22 d. ryte, 2000 strei- 
kierių iš 51 šapos, grįžo dar
ban, laimėję Intemacionalės 
Unijos pastatytus reikalavi
mus. Bal. 21 po pietų vėl 3 
šapos pasirašė kontraktą su 
unija ir sykiu išėjo trys dide
lės šapos streikan, vienoj dir
bo 100 mašinų. Laike masinio 
mitingo Auditorium Salėj, kur 
dalyvavo įvairių laikraščių re
porteriai ir fotografistas — 
nauji streikieriai, atvėžti kele-

Vietinė anglų spauda mažai 
rašo apie Ispanijos civilį karą, 
bet atsitikime, jei fašistai lai
mi, tuomet žinia esti ant pir
mo puslapio.

Regina Barteska, 16 metų, 
ir Blanche Lycowski, irgi 16 
metų, likosi sugrąžintos į tė
vų namus, Jersey City. Pir
mutinė jau ketvirtu kartu ap
leidžia namus, gi antroji tre
čiu kartu. Jų tikslas bėgimo į 
Wyoming,, valstiją likti “cow
girls,” bet pasiekė tik Newark 
ir likosi areštuotos. Jaunos 
metais, bet padykę.

K. Baranauskas, gerai žino
mas vietos lietuviams, nusipir
ko naują automobilį, tai pa
didins vietos lietuvių tarpe 
skaičių turinčių automobilius.

Gegužės 11 d. įvyksta mies
to valdininkų rinkimai. Demo
kratų partija per savo lyderį 
Hague paskelbė karą komu
nizmui. Demokratų platformos 
vyriausias obalsis “nesveika 
bus komunistam Jersey City, 
kurie bandys plėsti savo veiki

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be Skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių 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 Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygutė 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- 

karnų antrašu:
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
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ALDLD REIKALAI
Anglų Kalboj Knygos 

Jaunuoliams

Jau nupirkta anglų kalboje 
knygos ALDLD jaunuoliams 
1937 metams, šių metų, kaip 
ir kitų, yra labai geros anglų 
kalboje knygos. Jų yra penki 
setai. Kiekvienas jaunuolis ga
li pasirinkti tokį setą, kokį jis 
nori. Gaus tik tie, kurių mo
kestis pilnai ($1.50) jau yra 
pamokėta už šiuos metus. Jei-j 
gu kuopos nepraneš, kokius se- j 
tus nori jaunuoliai, tai tada

metais, bet naujiems 
arba tiems, kurie 
metais gavo kitus, 

labai geri. Gaukite 
jaunuolių į ALDLD!

pereitais 
nariams, 
praeitais 
jie bus 
daugiau
Mokėkite duokles!

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

Skaitytojų Balsai
Centro Komitetas pasiųs pa-
gal savo nuožiūrą. Sekami se-
tai yra:

THE
Setas No.

FOREIGN
1
BORN IN

THE UNITED STATES, by i

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 30 d., Lietuvių Svet., 180 
New York Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi nariai būtinai turi dalyvaut 
ir užsimokėt duokles už šiuos metus, 
nes Centrui pinigai labai reikalingi. 
Taipgi atsiveskit ir naujų narių pri- 
sirašyt. Org. G. Ž.

(100-102)

Lawrence, Massžesnės vertės, mano many
mu, dalykai.

Paimkime bile laikraštį, 
kuriame bus labai įdomios 
žinios parašytos, bet jos vi
sos su labai mažais antgal- 
viais. Tai tokis laikraštis 
atrodo lyg nublukęs, pusbal
tis. Net nėra noro juomi 
įdomautis. Išrodo, jog visi 
straipsniai vienodo svarbu
mo, net nebežinai, kurį iš jų 
pirmiau skaityti. Bet kuo
met paimi kitą laikraštį, ku
riame svarbūs nuotikiai at
žymimi dideliais antgal- 
viais, tai jau susidaro kas 
kita. Tokiame laikraštyje 
skaitytojas tuoj griebiasi 
labiau atžymėtus dalykus

C. I. O. unija jau turi suor
ganizavus 8,000 tekstilės pra
monės darbininkų. Organiza
toriai gerai darbuojasi. Darbi
ninkų ūpas pakilęs. Prie kat
rų tik prieinama, tai nė vienas 
neatsisako stoti į uniją. Taip 
ir turi būti. Kaip greitai dar
bininkai susiorganizuos, taip 
greitai jie pagerins savo būk
lę.

Visi stokite į C. I. O. uniją!

■, i • i * Broad ir Poplar. Bus graži progra-quehanna anglies kompani
jos kasykloj krisdamos uo
los užmušė mainierius M. 
Silinskį, Fr. Kraylicą ir A. 
Essney.

ma, taip pat ir geri kalbėtojai. Todėl 
visus skaitlingai užkviečiame daly
vauti.

1 d. gegužės demonstracijos pra
sidės 1 vai. po pietų ir trauksis iki 
5 vai. Ateikite visi ant Reyburn Pla
za. Komisija.

(100-102)

PRANEŠIMAI IS KITUR

Sekmadieni, 4 Liepos-JulyPHILADELPHIA, PA.
1 d. gegužės (May), Lyros Choras 

rengia didelį balių. Pradžia 8 v. v., 
Ukrainų Svet., 847 North Franklin 
St. Po demonstracijos malonėkite at
eiti ir pralefisti linksmai laiką. Bus 
gera orkestrą šokiams. Prašome vi
sus skaitlingai dalyvauti šiame pa
rengime, paremti Lyros Chorą, ku
ris atsilygins jums su dainomis dar
bininkiškuose parengimuose.

Lyros Choras.
(100-102)'

CLEVELAND^ OHIO

Clcvelando Piknikų Daržo Ben
drovės susirinkimas įvyks ketvirta
dienio vakare, balandžio 29-tą, Lie
tuvių Darb. Svet., 920 E. 79th St., 
8 v. v.

Šis susirinkimas yra labai svar- Į 
bus, todėl visi šėrininkai būtinai turi 
atsilankyt ir visos draugijos, kurios 
turi Šerus šioj Bendrovėj, turi pri- 
siųst savo atstovus.

Sekr. E. Stripeika.
(100-101)

HUDSON, MASS.
Paminėjimui 1-mos dienos gegužės, 

Tarptautinės Darbininkų Solidarybės 
Šventės, Arn. Lietuvių Kongreso Ko
mitetas rengia vakarienę ir šokius, i 
Įvyks šeštadienį, 1 d. gegužės (May),' 
7:30 vai. vak., H. L. Piliečių Kliubo 
Svet., 17 School St. Po prakalbų ir 
vakarienės įvyks linksmus šokiai prie 
geros orkestros iš Worcesterio.

Kviečia Rengėjai.
(100-102)

CLEVELAND, OHIO
Draugijų Veikiančiojo 

svarbus susirinkimas Įvyks 
landžio (April). Turėsime 
lykų aptarti. Dalyvaus ir 
savininkas, tarsimės apie 
Ateikite visi atstovai i Darbininkų 
Svet., 920 E, 79th St., 7:30 vai. va
kare.

Sekr. F. Bauža.
(100-101)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Draugijų Veikiančio Ko

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

Prašome visų pasižymėti, 
jog sekmadienį, 4-tą liepos, 
įvyks “Laisvės” piknikas 
Brooklyne. Bus laikomas

Milchen. Shoe kompanijos 
darbininkai susiorganizavo į 
C. I. O. uniją. Prisirašė 700 
darbininkų. Taipgi pranešama, 
kad buvo streikas dėl neati- 

pirmiausiai perskaityti, kad davimo vienos savaitės algos, 
dažinojus, kas taip svarbaus 
juose rašoma.

Juk ar nesvarbu atžymėti 
aiškiau, kuomet iš miesto 
rašoma, kad streikas laimė
tas, kad įvyko didelė darbi
ninkų demonstracija, kad 
bedarbiai valdininkus pri
vertė teikti didesnę pašelpą, 
kad įvyko darbininkų tarpe 
skaudus nuotikis iš turčių 
godumo ir tt? Vienas daly
kas yra žinomas, tai tas, 
kad daugiau darbo susidaro 
tokiais antgalviais laikraštį 
padaryti; daugiau ir vietos 
užima laikraštyje. Bet tai 
niekis. Reikia žiūrėti, kuomi 
keliamas skaitytojų ir vei-- 
kėjų upas, paakstinimas 
veikėjų prie greitesnio pa- 
tėmijimo svarbių nuotikių 

turi cijom nereikia dideli ant-j įgijimui pamokų veikloje.
galviai dėti, kuriose aprašo- Patartina “Laisvei” žy
ma mirtys, parengimai, su- mias korespondencijas atžy- 
sirinkimai, vestuvės, poki- mėti dideliais antgalviais, trečią valandą po pietų. Kai
liai, susirgimai ir kiti ma-I visados.

žodis Reikale Antgalvių
Kadangi praėjo “Laisvės” 

korespondentų konferenci
ja, kurioj kai kurie dalykai 
likos apkalbėti, bet su kai 
kuriais draugų išsireiški
mais negalima sutikti,—tad 
norisi pridėti savas dvyle-Dwight C. Morgan. Brošiūra. -

Ji turi 82 puslapius, kaina 10c. i . .v .
THE COCKS FUNERAL, by * Daug korespondentų issi- 

Ben Field. Apysakų rinkinys, reiškė, kad, esą, nereikalin- 
Apdaryta. Knyga turi 210 pu- ga korespondencijas apka- 
slapių, kaina $1.25.

FRANCE TO-DAY
I rūnavoti su dideliais antgal- 

and viais. Tai bloga mintis. 
PEOPLE’S FRONT, by Mau- ‘
rice Thorez. Knyga turi 256 kuriose yra aprašyta svar- 
puslapius, apdaryta. Jos kai-. būs darbininkų laimėjimai

Visos korespondencijos,

na $1.75.
Setas turi 548 puslapius ir 

kaina $3.10.

Setas No. 2

THE FOREIGN BORN 
THE UNITED STATES. 
Dwight C. Morgan.
82 pusi. Jos kaina 10c.

MAN CHANGES UIS • ninku judėjimą. 
SKIN, by Bruno Jasienski.
Apysaka. Apdaryta. Ji 
896 puslapius ir reguliarė kai
na $3.00.

WHAT IS LENINISM? 
ksliška knyga. Apdaryta, 
turi 126 puslapius ir jos kaina 
50 centų.

Setas turi 1,104 puslapius 
ir jo kaina $3.60.

Setas No. 3

THE FOREIGN BORN IN 
THE UNITED STATES, by 
Dwight C. Morgan. Brošiūra. 
Ji turi 82 pusi., kaina 10c.

CHANGE THE WORLD, by
Michael Gold. Knyga apdary
ta. Ji turi 272 puslapius; kai
na $1.40.

THEORY OF THE PROLE
TARIAN REVOLUTION. Mo
kslinė knyga. Apdaryta. Ji tu
ri 156 puslapius ir jos kaina 
60 centų.

Setas turi 510 puslapių, kai
na $2.10.

Setas No. 4

THE FOREIGN BORN 
THE UNITED STATES, 
Dwight C. Morgan. Brošiūra, 
82 pusi., kaina 10c.

CONVEYER, by James Stee
le. Apysaka. Knyga apdaryta, 
ji turi 222 puslapiu. 
$1.25.

ir skaudūs nuotikiai, reikia 
atžymėti dideliais antgal- 
viais. Tuomi kitų miestų 
skaitytojus patrauksime 
tokias korespondencijas 

oasimo- 
augiau 

pamokų, kaip vesti darbi-

IN 
l^, by perskaityti, is jų p 
Brošiūra kinti, kad įgauti d

Tik tokiom koresponden-

Mo
ji Vikutis.

UŽLAIKYKIME KIEKVIENĄ DIENĄ KAIPO 
SOČI ALES HYGIENOS DIENA

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisionierius
Kelios savaitės atgal pirma 

National Social Hygiene Diena 
buvo apvaikščiota per visą šalį. 
Dr. Thomas Parran, Suv. Vals
tijų Viešos Sveikatos Tarnystės 
vyriausia galva, kuris pripažin
tas veneriškų ligų žinovu, pas
kyrė tą dieną. Ir šita Social Hy
giene Diena pažymėjo pirmą vi
są tautą apimančią kovą prieš 
sifilį—ligą, kuri liečia dešimtą 
dalį mūsų gyventojų.

“Turime išnaikinti sifilį,” sa
ko Dr. Parran. “Mūsų vaikai 
mus skaitys kriminališkai ne- 

Kaina atsargiais ir netinkamais, jeigu 
mes, su mums žinomais įran- 

LIFE AND TEACHINGS OF kiais, neišnaikinsime šito bai- 
by R. Palme ' saus užkrėtimo mūsų getkartė- 

Įje. šitas yra vienas prisidėji
mas, kurį mes žinome, kuris 
gali padaryti pasaulį saugesniu 
ir linksmesniu.

Šiandien gyventojai žino kaip 
gydyti sifilį, ir kaip sulaikyti 
užkrėtimą nuo kitų. Mūsų svar
biausia problema šiandien yra 
pritraukti žmones, kurie šitą li
gą kenčia, kad jie save pasiduo- 

by tų tinkamui medikališkui pagy
dymui, kuomet liga vos tik pat 
pradžioje. Tikras tikslas šitos 
tautą-apimančios kovos yra su
vesti visus, kurie tik šita liga 
serga po medikališku prižiūrė
jimu ir sulaikyti juos nuo save- 
gydymo ir vartojimo visokių 
apgavingų vaistų — kas labai 
tankiai yra pavojinga.

žmonės šiandien jau neskai
to sifilio, kaipo “atlyginimo už 
prasikaltimą,” nes liga yra to
kia pasaiinga, kad net ir nekal
čiausias žmogus gali visai ne
kaltai ja užsikrėsti. Sifilis yra 
rimta liga ir turi būti gydoma 
kaip rimtos ligos gydomos ir, 
kaip džiova arba vėžys, ji išgy
doma, jeigu ligonis pasiduos 
medikališkam gydymui pat pra
džioje.
Tai todėl mes sakome: užlai

kykime kiekvieną dieną, kaipo 
Social Hygiene Dieną, išnaikin
dami šitą baisų sveikatos pavo
jų. Pirmas reikalavimas yra pa
siduoti savo gydytojui dėl pilno 
fiziško egzamino, kuris privalo

įimti garsųjį “Wasserman 
Test” kraujui. Vienas iš de
šimts parodys sifilitišką užkrė
timą sistemoje. Pasiduok išeg- 
zaminavimui. Jeigu rasi, kad 
esi užkrėstas — nesirūpink. 
Atsimink, kad medikalifckas 
mokslas dabar turi išgydymą 
šitai ligai. Saugokis nuo viso
kiu šundaktariu 
vaistų. Pasiduok 
dytojui ir sek jo

ir garsinamų 
šeimynos gy- 
patarimą.

IN 
by Rochester, N. Y

Streikas ėjo dvi dienas. Kom
panija prižadėjo atmokėti.

L. K. Biuras.

Binghamton, N. Y
Apvaikščiokime Pirmąją 

Gegužes
Šis Pirmosios Gegužės ap- 

vaikščiojimas turės būti skir- 
tingesnis nuo praeityje buvu
sių ap vaikščiojimų tuo, kad 
jį rengia bendrai 13 darbinin
kiškų organizacijų, kurių tar
pe yra kelios ir lietuvių orga
nizacijos.

Organizacijų išrinktas ko- 
1 mitetas deda visas pastangas, 

• kad šis apvaikščiojimas būtų 
pasekmingas pilnoje to žo
džio prasmėje. t

Turime leidimą turėti masi
nį mitingą ant Courthouse 
Square. Šis mitingas įvyks šeš
tadienį, gegužės 1 d., prasidės

j bes geras kalbėtojas.
Kitas masinis mitingas su 

muzikale programa įvyks šeš
tadienį, geguž. 1 d., Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Po pro
gramos bus šokiai prie Sumari 
Band. Įžanga 35 centai ypatai.

Dabar belieka priminti vi
siems Binghamtono lietuviams 
darbininkams įsitėmyti tuos du 
masiniu mitingu ir dalyvauti 
juose, kaipo darbo klasės na
riams.

Visus kviečiame apvaikščio
ti šią Pirmąją Gegužės su pil
na energija ir pasirįžimu.

Suvienytas Pirmosios 
Gegužės Komitetas.

BIRŽAI

Komiteto 
29 d. ba- 
daug da- 
svetaines 
svetainę.

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

pikniką ir pasisvečiuoti New Yorke.

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

V. I. LENIN, L, ... ------ -
Dutt. Knyga apdaryta. Ji turi į 
96 puslapius; kaina 50c.

THE IRON FLOOD, by A.
Serafimovich, 
ta. Apysaka, 
lapius; kaina

Setas turi 
kaina $2.85.

Setas No. 5

THE FOREIGN BORN 
THE UNITED STATES, 
Dwight C. Morgan. Brošiūra, 
82 pusi., kaina 10 centų.

A STONE CAME ROL- 
LING, by Fielding Burke. 
Knyga apdaryta. Ji turi 412 
puslapiu; kaina $1.75.

THE LIFE AND DEATH 
OF SACCO AND VANZETTI, 
by Eugene Lyons. Knyga ap
daryta. Ji turi 208 puslapius, 
kaina $1.00.

SOCIALISM UTOPIAN 
AND SCIENTIFIC, by Frede
rick Engels. Brošiūra 94 pusi., 
kaina 15c.

PROBLEMS OF LENINISM, 
by Joseph Stalin. Brošiūra tu
ri 96 puslapius, kaina 25c.

Setas turi 892 puslapiu, kai
na $3.25.

Kaip matote, tai knygos ge
ros ir kiekvienas narys gaus 
daug daugiau vertės, kaip jis 
įmoka į ALDLD. Mūsų Centro 
Komitetas tą daro todėl, kad 
norime pagelbėti jaunuoliams 
gauti jiems reikalingų knygų. 
Du setai, No. 4 ir No. 5 yra 
tie patys, kurie buvo duota

Knyga apdary- 
Ji turi 246 pus- 
$1.00.
646 puslapius,

IN

Du Svarbūs Pažmoniai

Baigiantis vėsesnio oro se
zonui, rochesteriečiai turės dar 
dvi puikias progas praleidimui 
linksmaus laiko. Pėtnyčioj, 7 
d. gegužės yra surengtas va
karas “Vilnies” pasveikinimui. 
Rengia ALDLD 50-ta kuopa, 
Gedemino Svetainėj. Tikietai 
pardavojami plačiai, publikos 
permatoma virš poros šimtų. 
Rengėjai ketina turėti gerą 
orkestrą. Jaunuomenė priside
da tikietų platinime.

žymiomis raidėmis verta

Labai Daug Miršta Žmonių

Biržų apskrity šiuo metu 
nepaprastai padidėjo mirimų 
skaičius. Miršta nuo įvairių li
gų, daugiausia, pagyvenę žmo
nės. Daugelis miršta staiga, vi
sai nesirgę. Taip mirė dr. Za- 
borskis, Mažuika ir kt.

Senato Komisijos Dauguma 
Remia Roosevelto Planą del 

Vyriausio Teismo

Washington, bal. 26.—Kai 
kurie politikieriai siūlo, kad 
Rooseveltas sutiktų įstatyt 
tik keturis naujus pažan
gesnius teisėjus į šalies Vy
riausią Teismą vieton jo

pastebėti antrą parengimo va- reikalaujamų šešių.
karą. Rengia Gedemino Cho
ras 15 d. gegužės, subatos va
kare. Programą pildys atva
žiavę kanadiečiai. Los veika
lėlį “Kauno Ponai”. Dainuos 
Gedemino Choras, solistais ir 
duetai. Jaunos mergaitės šoks 
baletą ir ukrainų šokikai šoks 
rusų teatralius šokius.

Vakaras bus surengtas ne- 
prastesnis už profesijonalų pa
rengimus. Svečiams iš apylin
kės patartina atsilankyti.

Pranešama, jog senatorių 
teisių komisija pasidalinus 
taip, kad 10 komisijos narių 
pilnai remia Roosevelto pla
ną delei Vyriausio teismo, 
o kiti 8 priešinasi.

94 Metų Smarkuolė

Rochesteryj streikų bangos 
vilniuoja ir ateityj permato
ma dar audringesnių kovų. 
Nekuriu industrijų šapos jau 
padarė taiką, išpildydamos 
unijos reikalavimus.

Streikus vadovauja C. I. O. 
Amalgamated Unija — didelis 
faktorius streikuose.

Šiomis dienomis Amalga
mated Clothing Workers veda 
streiką Rochester Button Com
pany firmoje. Streikas yra 
“Sit-Down”.- Buvo bandyta 
skebąut. Girdėjau, kad skebai statys, 
sustabdyti.

Lydney, Anglija. — Sarah 
Ann Apperley, 94 metų am
žiaus, nusileido 600 pėdų 
žemyn į angliakasyklą ir 
gana smarkiai kirto anglį 
mainierių “pikiu.” Kada 
SaVah buvo 91 metų, jinai 
pirmą kartą skrido lėktuvu. 
Senė renka įspūdžius ir gė
risi pažanga.

M, D,

KLAIDOS PATAISYMAS
Balandžio 24 d. Meno Sky

riuje .drg. A. B. straipsnyje 
“Mechaniškas Protavimas ir 
Aiškinimas” pasakyta: “Jis 
taip nušneka, kad net svarbu, 
ką kaip veikalo autorius per- 

Turėjo gi skambėti: 
“Jis taip nušneka, kad net ne
svarbu” ir tt.

NEWARK, N. J.
Ateinantį ketvirtadienį, sietynieeiai 

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

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio (April) 30-tą, 8 vai. va

kare, bus didelis mitingas prisiren
gimui prie gegužės pirmos demons-

TeL Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS) I

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčių 
ir salę del po Šermenų pietų.

v

Teikiam nemokamai vėliausio* 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

Varpas Bakery,

Cheese Cake, 
Cake. Stollen, 
ir Jelly Rolls, 
greitai pristato, 
svorj ir kainas.

Brooklyn, N. Y.
VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerkles, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai j 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-ppmduliai Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virfi 25 Metų Praktikos -

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

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MES KALBAME LDETUVISKAI)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N, Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Kalbės Slaptai Pribuvęs 
Vokiečių Jūrininkas

ŠIŲ METU GEGUŽES PIRMOJI Lengviau Apgaudinėt, 
Negu Reikalaut

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

(93-110)

a a
Telefonas: -Humboldt 2-7964 M

DR. J. J. KASKIAUCIUS

Įdomu bus išgirsti, kaip na- 
zių Vokietijoj gyvenantieji 
darbo žmonės veda priešfašis- 
tinį darbą slaptose sąlygose. 
Apie tai papasakos Vokietijos 
jūrininkas, kuris nuo vieno na- 
zių laivo ateis į tą mitingą, 
kur kalbės apsimaskavęs, kad 
nazių šnipai negalėtų pažint.

Tą Vokietijos jūrininkų va
dą saugos skaitlinga amerikie
čių jūrininkų sargyba.

Tame pačiame mitinge kal
bės amerikietis generolas 
Smedley Butler ir Tony Sen- .
der, buvusi per 14 metų at- po devynių jau pradės mar- 
stove Reichstage, dabar gyve- šuot. O paskutines eiles šaukia 
na New Yorke, kaipo pabėgę- net pusė po dviejų. Tai ma
lė nuo nazių teroro. tot, skirtumas net penkių ir

Mitingas bus penktadienio pusės valandos. Tas mums pa- 
vakara, Mecca Temple, 133 | sako, kad laukimas jau panai- 
W. 55th St., N. Y. Skintas.

Kaip mes, Lietuviai, apvaikš- 
čiosim Pirmų Dieną Gegužes?

Turiu pasakyt, kad geram 
prisirengimui prie apvaikščio- 
jimo yra dedamos visos 
stangos kaip iš generalio 
miteto, taip ir iš lietuvių 
miteto.

Pirmiausia rūpinamasi, 
žmones nenuvargint ilgu 
vėjimu ant vietos ir 
maršuot. Tas šiemet 
kartos. Pavyzdžiui:
maršuotojai šaukiama 9 vai. 
ryto. Tai reiškia, pirmutinės 
eilės turės susirinkti į jiem pa
skirtas vietas 9-tą vai. ir pusė

pa- 
ko- 
ko-

kad 
sto- 

laukimu 
neatsi- 

pirmieji

Įspūdingas Ben Leideno Mirties Minėjimas
Pereitą pirmadienį, Hippo-1 taipgi aukojo $100! 

drome Teatre, New Yorke, 
įvyko minėjimas mirties Ben 
Leideno, laikraštininko, orlai- 
vininko, žuvusio Ispanijoj ko
vose su fašistais. Fašistų or
laiviai jį nukovė ore laike vie
no susirėmimo.

Ben Leider buvo komunis
tas. Gyvendamas New Yorke, 
jis dirbo reporteriu New York 
"Post” dienraščiui. Buvo veik
lus Amerikos Laikraštininkų 
Gildijos (dalies ADF) narys. 
Todėl, kai tik pasiekė žinios, 
kad Ben Leider žuvo Ispanijoj 
bekovodamas su juoduoju fa
šizmu, Amerikos Laikraštinin
kų Girdija tuojau įsteigė Ben 
Leideno Atminties Fondą, ku- 
rin renkamos aukos bus per
duotos Ispanijos respublikos 
gynėjams.

šį masinį mitingą suruošė 
paminėtasis Fondas. Dalyvavo 
apie 3,000 parinktinės publi
kos, laikraštininkų, profesio
nalų ir darbininkų. Sakė trum
pas kalbas visa eilė žymių 
žmonių, tarp kurių buvo ir ve
lionio Benio brolis. Pastarasis 
pareiškė, kad visa Leiderių 
šeima džiaugiasi tokia jų na
rio mirtimi, kadangi jis mirė 
už reikalus visų laisvę 
čių žmonių, mirė kaip 
ris.

Pirmininkauti turėjo 
wood Broun, bet jis 
tad jo vietą užėmė 
Amerikinės Civilinių 
Unijos pirmininkas, 
paprašė aukų, tai 
žmonių aukojo po $100 ir $50 
—aukojo Ben Leiderio Atmin
ties Fondui. Velionio brolis

žodžiu, mitingas buvo labai 
įdomus ir įspūdingas.

N-r-d-s.

Lietuvių kolumnai laikas 
maršuoti paskirtas 2:30 po 
pietų, bet mes turim paimt 
laiko susimobilizavimui.

Lietuvių komitetas šaukia 
visus lietuvius prie Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo na
mo, kampas Stagg Street ir 
Union Avenue, Brooklyne, 1 
vai. dieną. Tas reiškia, kad 
mes visi tuo laiku jau būsim 
prie kliubo, kad nereiktų 
laukt. Iš čia visi sykiu važiuo
sim į mums paskirtą vietą, ant 
54-tos gatvės tarp 9-tos ir 10 
Avenues." Iš ten maršuosim į 
Union Square.

Tai matot, mums neprisieis 
ilgai laukti maršavimo.

Antras dalykas, mes turėsi
me beną iš dvylikos muzikan
tų, tas mums priduos energi
jos maršavime.

Taipgi mūsų moterys bus 
apsirengusios vienodai, baltai. 
Tas nereiškia, kad tos mote
rys, kurios neturi baltų drabu
žių turi pasilikt namie.

šiemet bus didžiausia ir 
įspūdingiausia demonstracija. 
Taigi, nepasilikim nei vienas 
namie, visi maršuokim.

P. Taras.

Kai kuriems žmonėms leng
viau apgaudinėt praeivius, ne
gu iš valdžios reikalaut pašal
pos ar darbo.

Sekmadienį po pietų ant W. 
42nd St., New Yorke, prie 
Damond Jim Kavinės atėjo še
ši vidutinio amžiaus vyrukai 
ir pasidalino į dvi grupes. Du 
garsino mažas knygeles, po 10 
centų, o keturi iš tos pačios 
grupės buvo pirkėjais.: pirko, 
grąžino, ir vėl pirko, norėdami 
apgauti praeivius. Bet niekas 
nekreipė domės. Amerikos 
publiką nelengva apgaudinėti.

Skersai gatvę darbininkas 
pardavinėjo "Sunday Work
er”, tas turėjo geras pasek
mes.

Valgykite Medų
“Laisve” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
puse 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.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.
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NATURAL - LAX - HERB TEA

CINAL

HERBS

Kaimietis.

Pašovė Juozą Bogush

MEDI- 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, čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

PERMANENT WAVE

mvlin- 
didvy-

Hey- 
susirgo, 

Baldwin, 
Laisvių 
Kai jis 

nemažai

Vegetarijonai Mitingauja
Ant Broadway, kampas W. 

48th St.. New Yorke, vegeta
rijonai dienomis ir vakarais 
duoda prelekcijas apie mais
tą, koki valgiai yra geresni 
žmogaus kūnui. Pasako daug 
ir naudingu dalykų apie už
laikymą sveikatos.

Kaimietis.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00.'
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-r o Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—1281h St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Long Island Press 
Streikas Baigta

Pirmadienį pasibaigė laimė
jimu Long Island Press redak
cijos darbininkų streikas, ku
ris tęsėsi 3 savaites. Pasirašy
ta sutartis su Laikraštininkų 
Gildija. Gaunama taip vadina
mos "preferential shop” sąly
gos, sutiko sugrąžint 63 strei- 
kierius, taipgi dalį laiko dir
bančius, kurie nedavė raštų 
laike streiko, atleist streiklau
žius. Duoda 40 vai. savaitę ir 
už viršlaikį lygų laiką liuos- 
laikio darbo laiku.

Iškilmingai Dalyvaus 
Gegužinės Parade

iš-Kailiasiuvių Unija žada 
eiti į gatves Gegužės Pirmą 
su mažiausia 8,000 narių, taip
gi penkiais benais, dviem di
džiuliais "floatais,” 40 dide
liu piešinių ir daugybe mažes
niu iškabu su obalsiais. Pir
miausia eis garbės sargyba su 
100 vėliavų, taipgi turės dvi
ratininkų brigadą.

Vaikai Užmiršta Pavoją
Pavasario gražus oras išve

da vaikus žaisti i gatves. Jie 
savo žaismių entuziazme užsi
miršta važiuotės pavoju ir 
daugelis tampa užmuštais bei 
pavojingai sužeistais. Dėlto 
draiveriai turi būt nepaprastai 
atsargūs, kur vaikai žaidžia. 
Suaugusiu pareiga visur prida
boti vaikus, o ypatingai sėdint 
prie rato. Reikia važiuot lė
čiau ir net sustot reikale iš
vengimo nelaimės. Vengkite 
važiuot žaislagatvėm.

Tėvai ir prižiūrėtojai priva
lo įsakyt vaikams naudot žai
dimui tik artimiausius parkus, 
žaislavietes ir žaislagatves. 
Išvengimui nelaimių reikalin
ga visų kooperacija.

Trafiko Stotis "K.”

Susiniove už Milionus

ex-Betty Randolph, buvusi 
Follies gražuolė, patraukta 
teisman būk tai už suokalbiais 
išgavima iš Louis Bamberger, 
Wall St. brokerio, $1,700,000. 
O Betty brokerį apskundė už 
sulaužymą pažado ją užlaikyti 
nėr visą amžių, mokant po 
$100,000 j mėnesi, bet sulaikęs 
mokestį 1933 metais.

Mischa Rosš Įkaitintas pir
mo laipsnio žmogžudystėje, 
nors jo advokatas sakė, kad 
jis nekaltas. Tikimasi greito 
teismo.

Gaukite “T^aisvei” Naujų
Skaitytoju

Anksti pirmadienio rytą 
policijos stotį, Maspethe, 
vežtas Juozas Bogush 
dviem kulkom viduriuose. Bo
gush yra 23 metų, gyvena 
61-32 55th Drive, Maspethe. 
Jo tėvas laiko užeigą prie 55th 
Drive ir 61st St. Juozo drau
gas, kuris jį atvežė, sakėsi 
Juozą radęs ant grindų tėvo 
užeigoj, taipgi matęs du vien: 
plaukiu vyru išbėgant iš užei
gos.

Patsai sužeistasis buvo per- 
silpnas, negalėjo atsakyt į 
klausimus, kas ten atsitiko. 
Nuvykus į užeigą policija ra
do kėdės ir stalus išvartytus,

legatus, bet be plačios visuo-1 registerio likučius išbarstytus, 
menės paramos to negalės iš- taipgi tris kepures, iš kurių 

viena esanti paties Bogušo. 
Bandoma nustatyt, ar ten bū
ta apiplėšimo, ar tik taip su
sirėmimo.

Jaunuoliams Reikia 
Nakvynių

Gegužės 2 d. New 
prasidės Jaunų 
Lygos Nacionalė Konvencija ir 
tęsis iki gegužės 5 d. Delega
tai ’ suvažiuos iš visos Ameri
kos. Jaunų Komunistų Lygos 
lietuvių kuopa nori aprūpinti 
nakvynėmis visus lietuvius de-

Yorke 
Komunistų

į 
at-
su

STEAM OIL
CROQUIGNOLE
PERMANENT
$5 VERTES

Ekspertai —
Operatoriai qp • > 

pilnai su šiuo 
skelbimu

Be Mašinos C4 
Permanent r“

Plaukai atgaivinami su 
link originališkos spal
vos, nepaisant kokioj 

padėtyj nebūtų.
MME. VERA

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

Įskaitant 
Shampoo

Finger Wave 
ir pakirpiinai 

LOngacro 
5-3278

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTŲS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th
• Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

t

tesėti. Todėl prašome visus iš- ' 
galinčius pernakvinti jaunuo
lius tuojau pranešti M. Sinke
vičiūtei, "Laisvės” raštinėj.

Kur Būsite 9 Dieną Gegužės?
Dabar oras dar yra gana 

vėsus ir, veikiausiai, jis nepa
sikeis iki 9 dienos gegužės, o 
ta sekmadieni bus Lietuvių 
Komunistu Frakciios vakarie
nė, “Laisvės” svetainei. Kurie 
turite nusipirkę tikietus, ra
ginkite ir savo draugus, kad ir 
jie nusipirktu juos iš anksto, 

: nes tas yra geriau vakarienės 
rengėjams ir patiems fdaly- 
viams. Komisija rūpinasi, kad 
būtu gera vakarienė ir kon
certinė programa.

Kitur galima daugiau išleis
ti pinigu, kurie eitų ne organi
zacijos reikalams, o šioj vaka
rienei kiekvienas centas eis 
svarbiems tikslams, kurie rišu
si su darbininkų judėjimu 
klasių kovoj.

Kviečia visus,
Rengimo Komisija.

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
Pirmos Kuopos Balius

Balandžio 25 d. "Laisvės” 
salėie įvyko minėtos kuonos 
metinis parengimas, žmonių 
dalyvavo vidutinis skaičius.

Dovana, rankini laikrodėli 
laimėjo Spiegei iš Long Island 
Citv.

Sekantis kuonos susirinki
mas įvyks gegužės 6 d. “Lais
vės” salėje.

E. Bensonas.

Lietuviams Komunistams
Šį ketvirtadienį, 29 balan

džio. 8 vai. vakaro. "Laisves” 
Svetainei. ivvks Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakciios su
sirinkimas. Yra svarbiu reika
lu, tad visi nariai privalote bū-

Valdyba.
MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Petras 'Zobas, 48 m. amž., 
151 Furman St., mirė balan
džio 26 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko konly- 
čioj. Bus palaidotas balandžio 
29 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
motiną Catherine; du brolius 
Kazimiera ir Juozapą, dvi se
sutes p. Mazurienę ir p. Gra- 
mienę. Visa šeima prašo visus 
gimines ir nažįstamus atlan
kyti Petrą 'Zobą paskutiniam 
atsisveikinimui.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Nuėmė Paveikslą Prieš Einant 
Ant Kvotimo

Harold Baker tapo pašauk
tas kriminalinėn policijon iš
aiškinti misteriška nražuvimą 
savo žmonos Cecilia Baker, 
kuri dingo po pareiškimo, kad 
ji mananti, jog jos vyras turįs 
ką bendro su raketų, 
vyro buvo atsiskyrus.

Bakerio advokatas 
pranešė policijai, kad
jentas gatavas pasiduot, 
perspėjo, kad ką tik nuimti jo 
naveikslai ir kas nors turės 
būt atsakomingas, jei po kvo
timo jis atrodys kitaip.

Ji nuo

Barra 
jo kli- 

bet

Nebuvėle "Pare”

as.Nick Quattriociocchi, ital 
balandžio 1-mą sugalvojęs 
nuošniem savo "frentam” iš
kirsti šposą, sušaukdamas juos 
i "misterišką parę.” Jis taip 
ir nadarė. Pare buvo sukviesta 
balandžio 24 d. ir pasirodė ti
krai misteriška, nes susirinkę i 
paskirtą vieta—480 Park Ave
nue — puošnūs ponai nieko 
nerado apart tragedijos. Mat. 
tam pat bildinge kaip tik tuo 
laiku pataikė nusižudyt graži 
aktorė Helen Kim Mont.

REIKALAVIMAI
Reikalingas suaugęs žmogus dirbti 
ant farmos, galintis su arkliais dirb
ti ir mokantis vartoti dalgį. Kreipki
tės: Kazys Staniulis, 321 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

(100-102)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja ’forniŠiuotas kamba

rys, yra garas ir šiltas vanduo vasa
rą ir žiemą. Gali atsišaukt vedę ar 
nevedę. Del tolimesnių informacijų 
kreipkitės po num. 261 Hewes St., 
Brooklyn, N. Y. Beje, galima ma
tyt nuo 11 vai. iš ryto iki vėlai va

kare.
(100-102)

į 168 Grand Street jį
i Tel. Evergreen 8-7179 £

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

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
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

-

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Pnraamdau automobilius vestuvėm, 
parent, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

t

Vyrams 
dieniais, 

niais

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

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

Speciales kainos savaitei.

A. J. BUKENAS
Lietuvis

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

<




