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KRISLAI
Kur Katalikų Dvasiškija 
Komunistų Balsas, t/ 
Del Karūnacijos Sorkių. 
Motinos Diena.
Amerikos Universitetai.

RAŠO A. B.
----------- -

Arti šimtas žymių Amerikos 
žmonių pasirašė protestą prieš 
generolo Franco užpuolimą ant 
Ispanijos miestelio Guernica. 
Tarpe jų-matosi pavardės pro
testonų bažnyčios vadų, kaip 
vyskupo Manningo ir kitų. Bet 
nesimato katalikų bažnyčios 
galvų—nei kardinolo Hays, nei 
kardinolo O’Connell.

Kodėl? Juk Guernica buvo 
katalikų šventovė. žuvo ten 
taip pat beveik vien tik katali
kai.

Baskijos Komunistų Partija 
išleido atsišaukimą į žmones. 
Šaukia visus sujungti spėkas ir 
atmušti gen. Franco gaujas. 
Sveiki vyrai turi stoti į frontą, 
o netinkami frontui turi gamin
ti amuniciją. Viskas laimėji? 
mui karo prieš fašistus! /

I

Anglijoje rengiamasi prie 
taip vadinamos naujo karaliaus 
karūnacijos. Tai bus milžiniš
kos sorkės. Ponija ruošiasi 
smarkiai pašumyti. Valdžia 
pati išleis milionus dolerių tų 
sorkių pravedimui.

Sunku mums suprasti, kodėl 
Anglijos Darbo Partija rimtai 
nestato klausimo apie nuverti
mą monarchijos. Tai juk ne
apsakomai skaudus ir išlaidus 
šašas ant Anglijos kūno.

Gegužės 9 d. buvo motinų die
na. Nemažai mitingų atlaikyta, 
daug gražių kalbų pasakyta 
apie mūsų motinas. Visi jas 
giria, visi joms gėles po kojų 
kloja.

Bet gi faktas yra, kad kas
met Jungtinėse Valstijose nuo 
gimdymo miršta dešimts tūks
tančių motinų. O jos miršta 
tik todėl, kad neturi tinkamos 
priežiūros laike gimdymo, ne
gauna reikalingo medikališko 
patarnavimo. O negauna todėl, 
kad neturi iš ko užsimokėti gy
dytojui arba ligoninei.

V

Vokietijos hitlerininkai gau
na per nosį nuo Amerikos di
džiųjų universitetų. Beveik vi
si atsisako dalyvauti Vokieti
jos universiteto Goettingen ruo
šiamose sukaktuvėse paminėji
mui dviejų šimtų metų jo gy
vavimo. Universitetų valdybos 
pažymi, kad Goettingen turi ge
rų atsiekimų mokslo ir progre
so srityje, bet Hitleris taip su
teršė visą tą kraštą, jog doram 
žmogui nebegalima dalyvauti 
jokios įstaigos iškilmėse.

Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijoje buvo perrinkimas vir
šininkų. Rinkimai buvo pra
vesti slaptu balsavimu ir rimtos 
savikritikos dvasioje. Nema
žai senų viršininkų nebebuvo 
išrinkta. Nauji draugai atsi
stojo svarbių partijos organų 
pryšakyje.

Mūsų priešai, žinoma, tai pa
skaitys Komunistų Partijos 
silpnybe. Bet ar gi bolševikai 
paiso, kaip apie juos kalba 
jų klasiniai priešai.

) 

h Mūsų draugės moterys smar
kiai ruošiasi prie išleidimo kny
gos “Virėja.” Dabar renka 
knygai prenumeratas, nes, mat, 
be pinigų knygos neišleisi. Iš 
anksto užsisakant knygą galima 
gauti tik už 75 centus. Paskui 
kaštuos čielas doleris. Todėl 
verta tuojaus užsiprenumeruoti.

Dar ne pervėlu priminti; kad 
šį sekmadienį, gegužės 16 d., 
įvyks dienraščio “Vilnies’’ su
važiavimas. Pagalvokite, drau
gai, apje pasiuntimą kolektyvių 
arba pavienių pasveikinimų. 
“Vilnies” adresas toks: 3116 
Sb. Halsted St., Chicago, Ill.

Aukodami visokiems kitiems 
darbininkiškiems reikalams iš

19 Kongreso Narių 
Reikalauja Išardyt 
Franco Šnipų Lizdą

Ispanijos Fašistų Šniukštai 
Laužo Amerikos Bepusiš- 

kumo Įstatymą
New York.—Ispanų faši

stų šnipų šaika New Yorke 
pereitą mėnesį stengėsi nu
mirkti ginklų ir slaptais ke
liais pasiųsti juos Ispanijos 
fašistams. Tų šnipų agentas 
Joaquin Sunye vedė ginklų 
pirkimo derybas su tūlu biz
nierium, kurio vardas dar 
laikomas slaptybėj. Šį suo
kalbį sužinojo ir paskelbė 
komunistų dienraštis “Dai
ly Worker.”

Washington. — Progresy- 
vis republikonas senatorius 
P. Nye rengia senatui įne
šimą ištirt Ispanijos fašis
tų šaikos veiklą, kuri laužo 
Amerikos bepusiškumo įsta
tymą. Kongresmanas Ber
nard ir 17 kitų kongreso at
stovų to pat reikalauja. Jie 
jau matė fotografines laiš
kų kopijas ir paveikslus, 
parodančius ispanų fašistų 
veikimą Amerikoj.

Tų Šniukštų gengės galva 
yra Juan Fr. de Čardenas, 
buvęs Ispanijos ambasado
rius Washingtone; su juom 
darbuojasi ir du kiti- buvu
sieji Ispanijos atstovybės 
nariai, de Gregorio ir T. 
Mateos. Jų diplomatiniai 
pasportai išsibaigė 1934 m. 
ir jie neturėjo teisės toliau 
pasilikti Jungtinėse Valsti
jose. Senatorius Nye reika
lauja visus tris suimti ir de
portuoti iš Amerikos. Jis 
sako, kad galima taipgi de- 
portuot ir Garcia su Diazu, 
vadus laivų kompanijos, ku
rie šnipinėja prieš Ispanijos 
respubliką ir darbuojasi 
ginklavimui Franco fašistų. 
Parodyta, kad jie susiraši
nėjo ir su svetimšaliais dė
lei karinės paramos Ispani
jos fašizmui.

Tas Ispanijos fašistų ra
telis New Yorke, be kitko, 
planavo gauti karo laivą ir 
pasiųsti jį į Meksikos pa
kraščius, idant skandintų 
Ispanijos laivus, plaukian
čius su reikmenimis liaudies 
valdžiai. Tai ši šnipų šaika 
išdavė Franco fašistam ir 
liaudiečių laivą “Mar Can- 
tabrico.” Ispanijos fašistų 
karo laivai, naudodamiesi 
savo šnipų pranešimais iš 
New Yorko, paskui iš Mek
sikos, tada ir nuskandino ši 
laivą Ispanijos pakraštyj 
sausio .mėnesį. Jis vežė res
publikai apsigynimo reik
menis iš Amerikos ir kelio
nėje atgal dar staptelėjo 
Meksikos prieplaukoje.

savo vasarinių parengimų* pel
no, nepamirškite, draugai, ir 
Agitacijos, Fondo. Dabar Agi
tacijos Fondo sekretorium-iždi- 
ninku yra drg. V. Rudaitis.

Audros kaip ir aptilo automo
bilių pramonėje. Likos nepa- 
klupdytas tiktai vienas Henry 
Fordas. Bet United Automo
bile Workers Unija, C. I; O. va
dovybėje, veikiausia rengiasi 
prie ofensyvo ir prieš Fordą. 
Fordas nėra joks darbo žmonių 
draugas. Tai vienas iš gud
riausių ir nachališkiausių Ame
rikos išnaudotojų.

<>

Baskų Liaud. Armija 
Pralaužė Fašistų Lini
jas Trijose Vietose

ISPANIJOS RESPLBLIKIEČIAI PRASIMUŠĖ Į TO 
LEDO; FAŠISTAI SUDAUŽĖ KLIOŠTORIŲ
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‘‘Espana,” Ispanijos fašistų pasigrobtas šarvuotlaivis, kurį nelabai 
senai lojalistų orlaivininkai nuskandino Baskijos Įlankoj.

ŠIANDIEN KARŪNUOJASI ANGLIJOS KARALIUS JURGIS
Milžiniškas Biznis iš Karūnacijos Ceremonijų
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Londc*i. — Šį trečiadienį 
įvyksta karūnavimas Angli
jos karaliaus Jurgio šešto. 
Karūnacijos ceremonijas 
matyt suvažiavo apie 300,- 
000 asmenų. Jie Londone 
praleisiu iki $250,000,000. 
Tarp svečių yra didžiausias 
Amerikos bankininkas Mor
gan ir 20,000 kitų ameriki
nių buržujų.

Karalius ir karalienė bus 
apkarūnavo ti Westminster 
katedroj. B e s i re ngdami 
tom cerettibifijom, jiedu su 
anglikonų vyskupais padarė 
pustuzinį repeticijų.

Už vietą ant tam tikrų 
pagrindų, nuo kur būtų ma
toma karūnavimo procesija 
gatvėse, mokama po $40 iki 
$130.
Karaliaus Prisieka — Dau
giausia Užtikrinimai Anglų 

Protestonų Bažnyčiai
Karaliui karūną uždės

Daugiau Nazių Karo 
Laivg prieš Ispaniją
Wilhelmshaven, Vokieti

ja.—Pasiųsta dar du Vokie
tijos karo laivai, “Deutsch
land ir “Scheer” su eile tor* 
pedinių laivukų p Ispanijos 
vandenis.

(Neva “bėpusiškai pikie- 
tuodami” tuos vandenis, na- 
zių karo laivai galės pralei
sti juo daugiau kareivių, 
ginklų ir amunicijos talkon 
ispanų fašistam, taipgi bom- 
barduot respublikos prie
plaukas.)

Amerikiečiai

Amerikos Lakūnai Rytoj 
Grįšią iš Anglijos 

L o ndon.
lakūnai H. T. Merrill ir J. 
S. Lambie per 20 valandų ir 
59 minutes atskrido iš New 
Yorko į Londoną, pralėda- 
mi 3,500 mylių. Šį ketvir
tadienį jie tuo pačiu lėktu
vu “Lockheed Electra” lėk
siu atgal į Jungtines Valsti
jas. Skubinsią parvežti 
karaliaus Jurgio karūnavi
mo judamuosius paveikslus 
teatrams ir spaudai.

Audra buvo privertus 
juodu nusileist Essex’e,. bet 
paskui pakilę jiedu pasiekė 
Londoną per 11 minučių.

Daugumoj Amerikos mie
stų ir miestelių yra tik po 
vieną rytinį ir po vieną 
vakarinį laikraštį.

Canterbury’o arkivyskupas. 
Jis duos Jurgiui ir prisieką. 
Tos prisiekos didžiuma tai 
prižadai globoti Anglijos 
protestonų episkopalų baž
nyčią ir užtikrinti jos vys
kupams ir kunigams pirme
nybes ir teises, kaipo “tik
riems” evangelijos skelbė
jams.
Medalių ir Titulų Dalinimas

Ryšyj su karūnavimusi 
karalius Jurgis skiria titu
lus ir garbės ženklus visų 
partijų vadams, apart ko
munistų.—Žino, jog komu
nistai tokios “garbės” ne
priimtų.

Be kitų, Ramsay MacDo
nald, buvęs darbietis minis- 
teris pirmininkas, taipgi 
gausiąs pono titulą.
Boikotas prieš Italų Kalbą

Karūnavimo ceremonijos

GRĘSIA 200,000 PLIENO 
DARBININKŲ STREIKAS
Pittsburgh, Pa. — Dar 

nŠra padarę-.sųtarčių su in
dustrine Plieno Darbininkų 
Unija "Jones and Laughlin 
ir apie, ,100 mažesnių plieno 
kompanijų.

Šį trečiadienį 25,000 Jones 
ir Laughlin darbininkų bal
suoja streikuoti, jeigu bosai 
nepasirašys sutarties su šia 
unija, priklausančia Idustri- 
nio Organizavimo Komite
tui. Tai galės būt pradžia 
streiko dar ir 175,000 kitų 
plieno darbininkų.

I '

Japonijos Laivynas Kursto 
Karan prieš Sovietus

Tokio. — Japonijos karo 
laivyno ministerija išleido 
ir paskleidė šimtus tūkstan
čių egzempliorių knygutės, 
kurioj ragina savo šalį būt 
prisirengusia ypač ant jūrų 
“atmušti priešą.” Knygutė 
mini Japonijos laivyno lai
mėjimą prieš carinę Rusiją 
ir išvedžioja, būk dabar 
“gręsiąs” Japonijai panašus 
karinis “pavojus” kaip 
anais laikais. Šis leidinys 
yra kariškas kurstymas 
prieš Sovietų Sąjungą.

Atlantic City,’.N, J.—Suk- 
niasiuvių (L L. G. W.) Uni
jos suvažiavimas paskyrė 
$100,000 organizuot darbi
ninkus tose siuvyklose, kur 
dar nėra unijos.

bus skleidžiamos per radio 
trimis desėtkais įvairių kal
bų, bet nė vieno žodžio ne
leidžiama per radio pasaky
ti italų kalba. Tai todėl, 
kad Mussolinis atšaukė Itali
jos laikraščių koresponden
tus iš Anglijos ir uždraudė 
savo spaudoj karūnacijos 
paveikslus ir aprašymus.

London, geg. 11: — Karū
navimo išvakarėse dar tebe- 
streikuoja 25,000 auto-busų 
darbininkų Loųdoną, >

Karaliaus-Mikčiotojo Dova
na Savo Mokytojui

London. — Anglijos ka
ralius Jurgis VI yra mikčio- 
tojas (“mermeklis”). Už 
padėjimą jam ištart žodžius 
jis dabar apdovanojo savo 
mokytoją L. Longue aukštu 
Victoria ordenu.

Naujas Amerikiečių 
Lincoln Bataliono Žygis

Madrid.—Ispanų liaudies 
armija su amerikiečių Lin- 
colno Bataliopu.priekyje at- 
'jmušė fašistų \ padarytą 
kpntr-ątaką ir apdrūtino 
Arges miestelį į pietus nuo 
Madrido. Rengiasi nukirst 
fašistam susisiekimą tarp 
Madrido priemiesčių ir To
ledo.

BASKAI ATĖMĖ KALNŲ 
VIRŠŪNES Iš FAŠISTŲ
Hendaye, Franc., geg. 11. 

—Baskų liaudies armija, už- 
puldama fašistus laike aud
ringo lietaus, pastūmė prie
šus atgal 11 mylių fronte. 
Liaudiečiai netikėtai užklu
po fašistus Solluve kalno 
viršūnėse ir išmušė maurus 
iš daugumos kalnų pozicijų. 
Baskai taipgi atkariavo nuo 
fašistų Rigoitia ir išvijo 
juos iš Amorebietos. Sukel
dami savo kanuoles į kalnus, 
liaudiečiai tuoj ėmė bom
barduoti fašistų Bermeo 
vieškelį.

Negras Kongresmanas Trau
kia Tieson Geležinkelius
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vienintelis negras 
kongresmanas Mitchell, iš 
Illinois, patraukė teisman 
Pullman vagonų kompaniją 
ir Illinois Central ir Rock 
Island geležinkelius, reika- 
laudamas^iš ju $50,000 ^atly
ginimo už įžeidimą, pažemi
nimą ir nepatogumą.

Jis, važiuojant per pieti
nes valstijas, buvo išmestas 
iš Pullmano vagono ir nu
varytas i “Jim Crow” vago
ną, skiriama tik negrams, 

Heinkeliai pirmadienį ketu- baisiai apleistą ir purvina, 
ris sykius užpuolė bombar- nors Mitchell turėjo Pull- 
duot Bilbao, bet juos šalin mano tikietą. Kada iis už- 
nuvijo respublikiečiai prieš- protestavo, tai buvo iškeik- 
lėktuvinėmis kanuolėmis. tas ir grasinamas areštu.

NAZIŲ ORLAIVIAI KAR
TOTINAI BOMBARDUO

JA BILBAO
Bilbao, Ispanija.—Vokie

tijos orlaiviai Junkeriai ir

Madrid, geg. 11.—Ispani
jos respublikos kariuomenė 
perėjo per Tajo upę ir įžen
gė į pakraštines Toledo mie
sto gatves. Eina mūšiai su 
fašistais pačiame mieste.

Bilbao, Ispanija. — Nazių 
lėktuvai bombardavo Algor- 
ta kaimą, už 5 mylių į Siau
tę nuo Bilbao; sunaikino 
katalikų vienuolyną, užmu
šė kunigą ir kelis kitus as
menis. Hitlerio lakūnai 
taipgi bombardavo ir degi
no Guenes ir Zollo kaimus, 
už trijų mylių į pietus nuo 
Bilbao.

Baskų liaudies armija už
puolė fašistus arti Munguia, 
Plencia ir Amorebieta mies
telių ir atmušė priešus at
gal; atėmė iš fašistų tris 
kariškai svarbias kalvas, 
apie 14 mylių į šiauriu ry
tus nuo Bilbao. (O fašistai 
jau praeitą sekmadieni pa
sigarsino, būk “užėmę” 
Munguia.)

- Už Munguia, Gamiz sri
tyje, yra turtingos metalų 
kasyklos ir didelės plieno 
liejyklos, tarp Bilbao ir Du- 
esto. Taigi fašistams būtų 
labai svarbu užimti šią sritį.

Sakoma, kad Basku res- 
publikiečių koma ndierius 
gen. L. de la Encomienda 
turi daugiau kariuomenės 
negu fašistai Bilbao fronte, 
ale resnublikiečiams vis 
trūkstą lėktuvų.

Iš Barcelonos buvo siun
čiama Baskiiai 16 respubli
kos lėktuvu, bet juos užpuo
lė daug didesnis skaičius 
nazių Henkel ir Junker or
laivių; todėl resnublikiečių 
lėktuvai buvo priversti pa
bėgti i Franci ją.

Fašistų generolas Franco 
vėl atsišaukė į Baskijos gy
ventojus, kad jam pasiduo
tu, jeigu jie nenori, kad fa
šistai sunaikintų Bilbao. 
Tame atsišaukime i is žada 
(neva) pripažint Baskijai 
savivaldybę.
Bilbao Gynimo Komitetas
Sudaryta Bilbao gynimo 

komitetas iš prezidento J. 
Aguirre ir penkių augštų 
armijos karininkų.

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli I

I
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Baskų batalionai užkirto, 
fašistam Segona ir Gaidai 
cano kelius į rytus ir žie
mius nuo Bilbao. Astūrijos 
mainieriai milicininkai at
kariavo tūlas pozicijas, ku
rias fašistai buvo pirmiau 
užėmę Solluve kalno šonuo
se.
Išsiųsta 10,000 Baskų Vaikų 

ir Moterų į Franci ją
Baskijos ir Franci jos pre

kybiniais laivais iškrausty
ta jau apie 10,000 Bilbao 
vaikų ir moterų į Franci ją, 
saugoj ant jų gyvybę nuo fa
šistų oro bombų.
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340,000 Unijistų Pikie- 
tuos Judžių Teatrus

I
Hollywood, Calif.—Vadai 

mechanikų-artistų s t r eiko 
prieš judamųjų paveikslų 
kompanijas išreiŠKė pasi
piktinimą, kad Judžių Ak
torių Gildija nestreikavo 
išvien, bet tuoj padarė su
tartį su septyniomis didžio
mis judžių kompanijomis. 
Gildija laimėjo tūlų pageri
nimų. Dar trys kompanijos 
nedaro sutarties su Gil
dija.

Pacifiko pakraščio Laivą* 
krovių Unijos suvažiavimas 
išnešė protestą prieš Akto
rių 'Gildijos atskirą taiky
mąsi su bosais. Sako, tai 
unijinės vienybės ardymas.

Mechanikų-artistų strei
ko vadovybė priėmė pasi
siūlymus Industrinio Orga
nizavimosi Komiteto (CIO) 
ir Amerikos Darbo, Federa- 
cijos pikietuot visus juda
mųjų paveikslų teatrus ry
tiniuose ir vidur-vakari
niuose didmiesčiuose. Strei- 
kierių atstovas Charles Les
sing sako, kad 340,000 Dar
bo Federacijos ir CIO unį* 
jistų pikietuos tokius teat
rus. Tai bus galingiausias 
veiksmas priverst judžių 
kompanijas išpildyt strei- 
kierių reikalavimus.

£
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FAŠISTAI VIS NAIKINA 
MADRIDĄ

Madrid, geg. 11. — Fašis-' 
tai šoviniais iš toli mušan
čių kanuolių per 7 valandas 
bombardavo Madridą, 55, 
žmones užmušdami ir 130 
sužeisdami. Per porą mėne
siu jie tuo būdu išžudė 850 
nekariškiu madridiečių ir 
sužeidė 3,500

y
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Organizacijų Veikiančio 
Komiteto Valdyba.

wo?

. PHILADELPHIA, PA
ALDLD 6-to Apskričio ir kitų 

sų organizacijų ribose yra šaukia
mas svarbus susirinkimas ketvirta- 1 
dienj, 13 d. gegužės, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vakare.

Šiame susirinkime apkalbėsime, ko
kius “prizus” duosime “Laisvės” pik
nike. Parkas jau paimtas. Jei su
spėsime, išduosime “Laisvės” ban- 
kieto raportą. Draugai iš Chesterio, 
Camdeno ir artimesnių kolonijų 
stengkitės dalyvauti Šiame susirinki
me. Bus ir d. P. Buknys iš Brook- 
lyno

Phila.
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Vėliausi Įvykiai Ispanijoj
Ispanijoj karas eina jau džių. Miestelį pavertė į ug-i tai bandė sutraukti daugiau 

dešimtas mėnesis. Kasdie- nies ežerą. » Prieš tą vokie- j karių, bet 63 liaudiečių lėk- 
ninės žinios taip nepasto- čių fašistų žiaurumą kelia
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Išvyti Laukan Fašistų Šnipus!
Komunistų Partijos centralinis orga

nas “Daily Worker” iškėlė nepaprastai 
sensacingą ir svarbų dalyką. Jis (laidoj 
už gegužės 10 d.) išspausdino savo skil
tyse dokumentus, rodančius, kad Jungti
nėse Valstijose veikia gerai organizuota 
klika Ispanijos fašistų agentų, dirbančių 
generolo Franco naudai.

Vyriausiu tos klikos žmogumi yra ne 
kas kitas, kaip tik kadaise Amerikoj, o 
paskui Franci jo j Ispanijai ambasadoria
vęs Juan Francisco de Cardenas.

Jis sau gyvena vienam puošniausių 
New Yorko viešbučių ir diriguoja šnipus 
ir visokius nenaudėlius, dirbančius prieš 
Ispanijos žmonių valdžią.

Su de Cardenas glaudžiai kooperuoja 
tūla ispaniška laivų kompanija, Garcia 
and Diaz, per kurią, fašistai organizuoja 
pagalbą generolui Franco ir jo sėbrams 
Ispanijoj.

Per paminėtą kompaniją vietiniai Is
panijos fašistų šnipai darbavosi sužino-

- jimui “Mar Cantabrico” laivo judėjimo, 
į. kurį paskui fašistai, sakoma, sugavę 

Baskijos vandenyse.’ Šis laivas gabeno 
Ispanijai medikamentų ir kitų daiktų, 
svarbių gelbėjimui Ispanijos žmonių

|| sveikatai.
Ši šnipų gauja dėjo pastangų uždary

mui Meksikos uostų, kad iš ten nebūtų 
■**~galima prisiųsti jokios Ispanijos vyriau- 

r sybei pagelbos. Jinai taip pat darė vis
ką, kad pažeidus ir Amerikos laivus, ga
benančius pagelbą Ispanijos lojalistams.

“Daily Workerio” iškeltus faktus, mą
styt, jau bus matęs ir senatorius Nye, ku- 

I ris reikalauja padaryti kongresinius ty
rimus apie šitų šnipų žygius Amerikoj.

Kad Ispanijos fašistų agentai čionai 
veikia, nereikia abejoti. Buvo tik svar- 

ibu, kad jie būtų susekti ir iškelti viešu
mon. Dėka “D. Wy” budraus korespon
dento (d. Raymond) pastangoms, jie ta
po susekti ir iškelti viešumon. Sučiupta 
laiškai ir kitoki dokumentai, rodą tų ne
naudėlių pragaištingus darbus.

Dabar Jungtinių Valstijų kongresas 
privalo veikti ir veikti greitai.

Pirmiausiai: suimti įvardintus šnipus; 
atimti iš jų Jungtinių Valstijų pasus, iš
gautus neteisėtai, prigavikiškai.

i.. Su Ispanija Jungtinės Valstijos gyve
na (bent teoretiškai) geriausiuose santi- 

* kiuose, todėl negalima toleruoti suorga
nizuota šnipų gauja, kurios tikslas kenk- 

f ti Ispanijos žmonių išrinktai valdžiai.

Kiekvienas pasaulyj despotas sakosi su 
dievo valia smaugiąs žmones. Rusijos ca
ras Mikė paskutinysis taipjau skelbėsi 
esąs dievo pasiuntiniu ant žemės. O tai 
užtvirtino popai ir kunigai. Nei jokios 
nuostabos nėra, jei ir Anglijos karalius 
panašiai skelbsis.

Deja, su Jurgiu neišeis pilnai, kaip An
glijos monarchistai trokštų. Jo brolis 
Edwardas gerokai dalykus sumaišė, pasi
traukdamas nuo sosto. Juk per eilę me
tų buvo skelbta, kad Valijos Princas yra 
dievo parinktinis, kuriam bus lemta ka
raliauti, kai jo tėvas numirs. Tuomet 
apie šitą Jurgį mažai kas ir pagalvojo. 
Tik kai Edwardas (buvęs Valijos prin
cas) pasitraukė nuo sosto—dėl Simpso- 
nienės ir kt. dalykų,—tik tuomet dabarti
nis Jurgis išlindo “kaip Pilypas iš kana
pių.” Buržuazinė Anglijos spauda tuo
jau ėmėsi garbinti Jurgį, dievinti jį, pa
našiai, kaip kadaise darė su Edwardu, 
dabartiniu Windsoro kunigaikščiu, bet j 
taip trumpą laiką negi galėjo sukompro
mituotą autoritetą atsteigti.

Daugelis žmonių dažnai stato klausi
mą, kodėl gi palaikoma Anglijoj monar
chija? Ji ten, nurodoma, neturi jokios 
galios, karalius net apsivesti negalįs su 
tuo, su kuo jis norįs. Į tai atsakoma: 
dėl tradicijų. Bet daryti tą visą monkey 
business dėl tradicijų atrodo paika.

Tradicijos čia vaidina tik tam tikrą 
vaidmenį. Tikrumoj monarchija palai
koma imperialistiniais sumetimais. Jei 
šiandien monarchija taptų panaikinta, 
tai, veikiausiai, ant syk nuo Anglijos at
simestų tiek Kanada, tiek Pietų Afrika, 
tiek Australija, Naujoji Zelandija ir gal 
būt Indija. Airija jau tą faktinai pada
rė. Tuomet Anglijos imperija subyrė
tų. Dėlto imperialistai ir net darbiečiai, 
ir liberalai paturi monarchiją su josios 
viduramžių ceremonijomis ir kitais ga
lais.

Bet Anglijos monarchijos, kaip ir pa
ties kapitalizmo (tas pats ir su kitų kra
štų), dienos nėra perilgiausios. Neužil
go monarchijos atsidurs muzėjuose. 
Žmonės, skaitydami apie tokius prieta
ringus darbus, koki šiandien: vykdomi 
Londone, juoksis ir stebėsis, kad 20-tam 
šimtmetyj civilizuotoj Anglijoj1 toki da
lykai buvo atliekami.

Energiškiausia dalis žmonių, nūnai ko
vojančių prieš monarchiją, yra Anglijos 
komunistai ir jų pritarėjai.

protestą net Guernicos ku
nigai. Fašistai naudojo vo
kiškus lėktuvus “Junke
rius” trimotorinius, “Hein- 
kel-He 51” ir “Heinkel — 
111.” Fašistai sudegino iš 
lėktuvų Eibarą ir dar apie 
tuziną miestelių Nervion 
upės pakraščiais.

Balandžio pabaigoj bas- 
kiečiai pašaukė prie ginklo 
dar 80,000 žmonių. Balan
džio 29 dieną jiems į pagel- 
bą iš Madrido fronto atskri
do 32 liaudiečių karo lėktu
vai, vadovaujami Indalecio 
Prieto, Ispanijos liaudies 
orlaivyno ministerio.

Gegužės pradžioj, baskie- 
čiai sulaikė fašistus ir pa
tys perėjo į ofensyvą. Ke
lis tūkstančius fašistų išmu
šė, pagrobė daug ginklų ir 
3,000 italų fašistų apsupo 
Bermeo miestelio apylinkėj, 
atkirsdami juos nuo kitų fa
šistinių jėgų. Italijos karo 
laivai norėjo apsuptiems fa- 

ro laivai ir lėktuvai veikia j sis^ar?s. atvežti ^padiutmi-

vios, kad kartas nuo karto 
tenka tam tikro laikotarpio 
daryti peržvalgą. Į dvi sa
vaites laiko, tarp 20 d. ba
landžio ir 5 d. gegužės, bu
vo šie svarbesni įvykiai.

Baskiečių Frontas
Didžiausios kovos eina 

šiaurėje — baskiečių fronte 
ties Bilbao. Jau antras mė
nesis, kaip fašistų generolo 
Molą armija vis “eina” pir
myn ir niekaip negali pa
siekti Bilbao, kuris pradžioj 
ofensyvos buvo tik 22 my
lios atstume. Dabar fašis
tai yra apie 12 mylių nuo 
Bilbao.

Fašistai paskelbė blokadą, 
kad jie neprileis kitų šalių 
laivus su maistu, kad badu 
išmarins apie- 300,000 žmo
nių. Baskiečiai pakraš
čiais pristatė didelių kanuo- 
lių, iš kurių nuveja fašistų 
karo laivus, kurie bando 
prisiartinti. Baskiečių ka

pavergti Austriją. Mussoli
nis mokės tam tikras pre
mijas tėvams, kurie turės 
daugiau vaikų. Italijoj 
mažta gimimai.

Japonijos fašistai pralai
mėjo rinkimus į parlamen
tą. Bet fašistinis genero
las Senjuro Hayashi nesi
rengia trauktis iš ministe- 
rių pirmininko vietos. Prieš 

j Japonijos imperialistus pra
sidėjo didesnis Mandžurijos 
gyventojų sukilimas. Suki
limas apima šiaur-rytinį 
Mandžurijos kraštą, kuris 
tris kartus didesnis už Nau
ją Angliją.

Sovietų Sąjungoj pradėjo 
aštresnę kovą prieš tikybą. 
Ispanijos delegacija Pirmos 
Gegužės parade išbučiavo 
draugą Staliną. Maskvoj ir

tuvai juos bombomis išvai
kė. Terulio fronte fašistai 
pradėjo kontr-atakas, kad 
atėmus iš liaudiečių Alfam- 
rą ir prašalinus pavojų ap
supimui Terulio. Šiame 
fronte kiek laiko atgal liau
diečiai pradėjo atakas, kad 
apsupus Terulį ir uždarius 
jame fašistus, kurie įlindę, 
kaip kokiam kišenių j. Ka- 
taloniečiai praneša, kad ties 
Santa Barbara išžudė virš 
500 fašistų. Pietų fronte 
įvyko mažesni susirėmimai.
Nuskandinimas “Espana”
Didžiausį smūgį fašistai kituose SSSR miestuose bu- 

gavo 30 d. balandžio, kada Vo dideli kariniai paradai— 
liaudiečių lėktuvas nuskan- pagrūmojimas agresoriams 
dino šarvuotį “Espaną.” Fa- fašistams ir imperialistams, 
šistai turėjo tik vieną šį šar-l Ispanijoj vis daugėja 
vuotį, kuris buvo 16,140 to-| skaičius amerikiečių kovo-

S Šiandien Anglijoj
Šiandien, gegužės mėn. 12 d., Londone 

įvyks karaliaus Jurgio VI-to j o karūnaci
ja (vainikavimas). Jau prieš tūlą laiką 
buržuazinė Amerikos spauda pradėjo ne- 

J paprastai daug rašyti apie šį įvykį. Vi- 
•'sas karūnacijos biznis išgarsintas taip, 

kad jis sutrauks iš viso pasaulio bagotų 
žmonių dešimtimis tūkstančių. Jie, su
važiavę ten, darys biznį, leis pinigus. Rei
kia atsiminti, kad už tūlų sėdynių panuo- 
mavimą mokama net po $250 keliom va- 

j landom! Prabangoj gyvenanti buržuazi
ja sugabens Londonan milionus dolerių. 
Dėl to, aišku, Anglijos pramonininkams 
ir biznieriams pasidarys neblogas gešef-

. Karalius Jurgis (jo tikras vardas Al
bertas, Jurgį pasirinko tam, kad pasi
naudojus savo tėvo, karaliaus Jurgio V 
populiariškumu) šeštasis atlikinės viso
kiai ceremonijas, kokios buvo atlikinėtos 

i 'laike karūnacijų viduramžiuos. Kai Kan- 
terburio arcivyskūpas uždės ant kara
liaus Jurgio karūną, jis paskelbs, kad tai 
įdaroma su dievo valia, kad tik su dievo 

tikimu Jurgis patampa “karalius' Di
džiosios Britanijos, Airijos ir Britų Do
minijų, esančių užjūriuos, tikybos gynė- 
■ jas, Indijos imperatorius/' etc.
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Ossietzkio Duktė Prašo Pagelbos
Norvegijoj įsisteigė speciališka komi

sija, besirūpinanti Vokietijos garsaus 
pacifisto, Carl von Ossietzkio, dukterimi, 
Rosalinde, kuri lanko mokyklą Švedijoj. 
Ši mergaitė dabar 16 m. amžiaus, pasili
kusi be skatiko, o josios garsus tėvas te
besėdi Vokietijos fašistų nelaisvėj.

Kaip žinoma, Ossietzkis pernai gavo 
taikos Nobelio dovaną, su kuria jam tu
rėjo tekti kelios dešimtys tūkstančių do
lerių pinigų. Bet tuos pinigus pasigro
bė hitleriečiai ir dabar jų nebeduoda nei 
Ossietzkiui, neigi jo mergaitei, trokštan
čiai išmokti profesiją.

Pats Ossietzky dabar įkalintas Berly
ne Nordend ligoninėj. Jo niekur fašistai 
neišleidžia ir prie jo niekam nevalią pri
eiti. Kelis kartus Ossietzkis troško pa
kalbėti telefonu su savo dukrele, bet na- 
ziai ir tą užgynė.

Tikri nenaudėliai tie naziai!

Kokį Paminklą?
“Tėvynė” pasiūlė statyti Mikui Pet

rauskui paminklą. Toks paminklas, pa
sak jos, galėtų būti kur nors Bostone, 
Chicagoj ar Brooklyne, kadangi tuose 
miestuose kompozitorius yra daugiau 
darbavęsis.
. “Naujienos” mano, kad geriau būtų 
pirmiau atspausdinti ir išleisti Petraus
ko dainas ir operetes, o paskui kalbėti 
apie paminklą—statulą.

Cleveland© Karpiukas išstojo už sta
tymą Petrauskui paminklo Celevelande 
ir Jis praneša, būk tuoj ten susidarysiąs 
ir komitetas paminklo statymui. Girdi, 
kitų miestų lietuviai tegul renką aukas 
ir siunčią jas Celevelandan fašistukams.

Mes pritariam “Naujienų” siūlymui, t. 
y., visųpirmiausiai išleisti Petrausko dai
nas, operetes ir operas. Visi jo darbai 
reikėtų išleisti populiariškose laidose, 
kad būtų prieinami plačiajai lietuvių vi
suomenei.

Tegu visuomenė plačiau susipažįsta su 
Petrausko darbais, o paskui aukoja jo 
paminklo statymui.

prieš fašistų - blokadą. Už 
trijų mylių nuo krašto pre
kybos laivus apsaugoja An
glijos ir Franci jos karo lai
vai. Jie tą daro ir su tais 
laivais, kurie iš Bilbao veža 
į Franci ją moteris ir vai
kus.

Fašistų blokada nėra 
tvirta. Jų kreiseriai “Cana- 
rias” ir “Beleares” nuplau
kė j Viduržemines Jūras, 
kur jie su pagelba Italijos 
karo laivų apšaudė Valenci- 
ją. Ties Bilbao prieplauka 
liaudiečių lėktuvai nuskan
dino fašistų didžiausį karo 
laivą—šarvuotį “Espaną.” 
Jau daugelis Anglijos laivų 
su maistu pasiekė Bilbao 
prieplauką. Bado blokada 
sulaužyta, žinoma, mieste 
yra virš 350,000 žmonių, tad 
sunku visiems maisto pri
statyt.

Prieš Bilbao sutrauktos 
geriausios fašistų, kaip is
panų, taip vokiečių ir italų 
spėkos. Vokietijos fašistai, 
apimti pasiutimo, kad nega
li įveikti baskų ir paimti 
Bilbao, per 30 minučių bai
siausiai bombardavo istoriš
ką miestelį Guernica. Jį la
bai sudegino ir apie 1,000 
vaikų ir moterų užmušė. 
Prieš šį fašistų žiaurumą 
kelia protestus ne vien dar
bo žmonės, bet ir šiaip pa
žangesni žmonės visame 
pasaulyj. Fašistai ant mie
stelio išmetė virš 1,000 bom
bų po 200 švarų ir daug 
mažesnių. Jie šaudė į mo
teris ir vaikus iš kulkasvai-

rnų, bet liaudiečių kraštų 
kanuolės nuvijo laivus.

Eina dideli mūšiai. Faši
stai nori prasimušti ir pa
imti Bilbao miestą, baskie
čiai atmuša jų puolimus, 
vietomis patys pereina į už
puolimą ir atima nuo fašis
tų anksčiau nustotas terito
rijas. Baskiečiai stengiasi 
išvežti daugiau moterų .ir 
vaikų iš miesto. Jeigu fa
šistams nepavyks paimti 
Bilbao miestą, tai jų ūpas 
visai nupuls ir artinsis karo 
pralaimėjimas. Dabar jau 
atrodo,, kad Bilbao miestas 
virs antru Madridu, prie 
kurio fašistai išsisuks 
dantis.

Madrido Fronte / ,
Madrido fronte jau veik 

mėnesis laiko, kaip liaudie
čiai atkirto fašistų kelis 
tūkstančius U n i v e rsiteto 
miestelyj ir laiko apsupę. 
Fašistai nepasiduoda. Ke
lis kartus bandė prasimušti 
pas savus, ’bet liaudiečių bu
vo atmesti atgal.

Fašistų generolas Fran
co, norėdamas pagelbėti ap
suptiems fašistams, virš 
dvi savaites iš kanuolių 
bombardavo Madridą. Už
mušė virš 600 žmpnių 
apie 1,000 sužeidė. D 
giausiai nukentėjo moterys 
!ir vaikai. Liaudiečiai kelis 
šimtus fašistų užmušė Uni
versiteto miestelyj, sugriau
dami namus.

Kiti Frontai
Guadalajara fronte f ašis-

•

ir 
au-

Vaizdas iš Sovietų Sąjungos: Įėjimas į Taškento Kultūros 
ir Poilsio parko paviljoną.

nų įtalpos, ginkluotas aš- 
tuoniomis kanuolėmis 12- 
kos colių gerklėmis diamet- 
riškai ir turėjo 24 mažesnes 
kanuoles. Liaudiečių karo 
lėktuvas taip sugabiar nu
metė bombą, kad ji pataikė 
į dūmtraukį ir iššaukė vi
duj laivo-sprogimą. Į tris 
ketvirtadalius valandos din
go jūrų bangose tas milži
nas su apie 750 fašistų jū
reivių. Dabar liaudiečiai 
bus daug galingesni už ‘fa
šistus ant jūrų. Jeigu dar 
liaudiečiams pavyktų sunai
kinti fašistų kreiserius “Ca- 
narias” ir “Beleares,” tai 
tada fašistai negalėtų ant 
jūrų kariauti.

Nuskandinimas “ E s pa
nos” tuoj aus iššaukė tarp 
karo laivynų specialistų gin
čus, ar verta šarvuočiai bu- 
davoti. Mat, šarvuotis at
sieina kelis desėtkus milio- 
nų dolerių, o gerai patai
kęs lėktuvas jį į kelis desėt
kus minučių nuskandina.

Sukilimai
Katalonijos valdžia vis 

nedalyvauja tinkamai kare 
prieš fašistus. Ji nuolatos 
turi .savo naminių bėdų, tai 
su trockistais, tai su monar- 
chistais. Pradžioj gegužės 
prieš ją buvo sukilę anar
chistai. Barcelonoj ėjo mū
šiai. Valdžia juos nugalėjo.

Fašistų generolo Franco 
viešpatavimui pasipriešino 
generolas Gonzalo Queipo 
de Lano, atsisakydamas va
žiuoti į Afriką. Praneša
ma, kad pietų fašistų armi
joj pasireiškė sukilimų. Pe
nas Blancas ir Vįllaneueva 
apylinkėj buvo armijoj su
kilimų. Airių fašisto gene
rolo Owen O’Duffy batalio
nas visai pasitraukė iš mū
šių ir generolas Franco pa
siuntė namo 750 airių.

Tarptautiniai Įvykiai
Ispanijos liaudi.es valdžia 

iškėlė. faktą, kad dar 1934 
metais Mussolinis pradėjo 
organizuoti Ispanijos fašis
tų sukilimą. Jis dabar juos 
remia ginklais ir net ištisas 
divizij as armij os siųsdamas.

Lenkijos ir Italijos fašis
tai tdriasi bendram išstoji
mui prieš Čechoslovakiją. 
Jie į tą suokalbį nori 
įtraukti ir Rumuniją. Če- 
choslovakija pradėjo dau
giau ginkluotis. Ji turi 15,- 
000,000 gyventojų ir užlaiko 
180,000 armiją, apie 500 ka
ro lėktuvų. Ji turi bendro 
apsigynimo sutartį su So
vietų Sąjunga.

Hitleris skelbia, kad Vo
kietijoj jo partija j-au turi 
6,000,000 narių.- Jie dalina
si į įvairias /organizacijas. 
Žinoma, kad nėra jie visi iš
tikimi fašizmui. -Vokietijos 
fašistų spauda daugiau puo
la Ąngliją, kam ji nesudrau- 
džįa savo kompanijas nuo 
vežimo maisto į Bilbao mie
stą. Vokietijos - fašistai 
džiaugiasi, kad Mussolinis 
sutinka, jog Hitleris gali

tojų už demokratiją. Ispa
nijos. Komunistų Partija au
ga nariais, dabar turi virš 
300,000 narių. North Ame
rican Comm, to Aid Spanish 
Democracy, New Yorke, pa
skelbė, kad pasiuntė 48,000 
dėžučių kenuoto pieno Ispa
nijos liaudžiai už amerikie
čių aukas.

UETUVOS ŽINIOS
Aukštos Arklių Kainos

Nuo bal. 6 iki 15 dienos vy
ko Klaipėdos krašte arklių su
pirkinėjimas. Mokėta nuo 800 
iki 1900 lt. už vieną arklį. 
Brangiausio arklio savininkas 
(1900 lt.) yra Bitėnų ūkinin
kas Fritz Augę. Viso supirk
ta 138 arkliai už 158,100 lt. 
Taigi, už vieną arklį vidutiniš
kai buvo mokama po 1,145 lt.

KLAIPĖDA.
Kontrabandinis Spiritas

Šiomis dienomis Klaipėdos 
pasienio policijos tarnautojai 
aptiko jūroj, ties Šiaurės molo 
švyturiu 240 Itr. spirito, supil
to į skardines po 10 Itr. kiek
vienoj.

Skardinės buvo viena prie 
kitos pritvirtintos abipusiai 
geležinėmis štangomis, kad 
negalėtų atsipalaiduoti.

Pasirodo, ir jūra pradeda 
save išdavinėti mūsų policijai, 
ir “vargšams” kontrabandinin
kams vis labiau nebesiseka.

Degė Kareivinės
Balandžio 15 d. apie 11 va

landą ėmė degti Plungėje ka
riuomenės dalinio, puskarinin- 
kų mūrinis fligelis. Kaip spė
jama, gaisras prasidėjo iš pe
čiaus ar dūmtraukio. Pučiant 
stipriam rytų vėjtii, ugnis greit 
apėmė trobesio stogą ir kitas 
medines dalis. Nors ir labai 
ugniagesiai kovojo, tačiau ug
nis persimetė į malkų sandėlį 
ir artilerijos remonto dirbtuves, 
kurių stogus ir kitas medines 
dalis sunaikino. Buvo pradėju
sios degti ir naujosios kareivi
nės, užsidegė stogas, bet dide
lėmis pastangomis ugnis buVo 
nugalėta ir naujos kareivinės 
išgelbėtos be didesnių nuosto
lių.

žmonių aukų nėra, turto di
desnioji dalis taip pat išgelbė
tą, bet visgi nuostoliai yra di
deli.

ŽUDĖSI DEL MEILĖS
Grinkiškis. Ėai. 9 d. 19 vai. 

E., jauna, graži, kukli, mergai
tė, grįžusi vakare iš darbo, 
savo bute išgėrė nuodų ir buvo 
savo draugių rasta be sąmo
nės. • •

Buvo iškviesta vietos dakta
rė, kuri suteikė medicinos pa- 
gelbą, šiek tiek E. sąmonė bu
vo atgaivinta.

Priežastis to viso esanti ta, 
kad E. prieš keletą metų čia 
buvusio pil. buvo mylitna ir 
pati jį mylėjusi. Tačiau jam 
persikėlus į vieną didmiestį, 
jautėsi jo atšalimas. Tik prieš 
keletą dienų E. gavusi laišką, 
kame būvę pabrėžta,' kad mei
lės ryšiai nutraukiami, del ve
dybų su kita. Jautri mergaitė, 
nepakėlusi to, ryžosi žudytis.

ft. UK i

liaudi.es
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Darbininkė ir Šeimininkė
Mergaitės Traktoristės

Vasario 11 d". Maskvoj įvyko | čių brigados ir 113 traktorisčių. 
geriausiųjų Sovietų Sąjungos1 
traktorisčių pasitarimas. Pasi
tarime dalyvavo laimėtojos vi
sasąjunginėse traktorisčių bri
gadų lenktynėse.-

Kuo gi Pasižymi šitas 
Pasitarimas?

Pirmiausia šitas pasitarimas 
rodo, kaip išaugo žemės ūkyje 
moterų kadrai, valdantieji su
dėtingą techniką. Jis rodo, ko
kia savistovia ir lygiateise tapo 
Sovietų moteris-valstietė, praei
tyje buvusi užguita ir tamsi — 
pilnoj vyro ai’ tėvo priklauso
mybėj. šitos vakarykštės kaimo 
moterys Sovietų valdžios ir Ko
munistų Partijos dėka sugebė
jo užvaldyti techniką, iškilti į 
kolchozinio darbo herojas. šitos 
jaunos traktoristės davė aukštų 
gamybinių rodyklių. Technikos 
užvaldyme, gamybiniame darbe 
jos ne tik neatsilieka nuo vyrų, 
bet kartais ir pralenkia juos.
Ką gi Parode Traktorisčių 

Lenktynės?
Traktorisčių lenktynėse daly

vavo daugiau 20 tūkstančių tra
ktorisčių. Jos sudarė 1,250 bri
gadų. Iš tų brigadų 300 viduti
niai kiekviena “STZ” ar “CMZ” 
traktoriumi apdirbo 790 hekta
rų; prie vidutinės normos ap
dirbama 463 hektarai. Tokiu 
būdu moterų traktorisčių briga
dos užėmė žymią vietą visoj 
SSRS.

Šios lenktynės iškėlė ir visą 
eilę naujų, žymių traktorisčių. 
Taip, Paša Ledovskaja ir jos 
brigada apdirbo su kiekvienu 
traktorių 2,058 hektarus. Tima- 
ševa Motia apdirbo 1,803 hek
tarus.

Šių lenktynių išvadoj gavo 
premijas 53 moterų traktoris-

Brooklynietės Minėjo 
Motinų Dieną

8-tos vakarą Am.
Darb. Literatūros

81-ma kuopa (mote-

ir prelek-

visoms-vi- 
prelekciją

Gegužės 
Lietuvių 
Draugijos 
rų) buvo surengus Motinų Die
nai minėti prakalbas 
ciją apie sveikatą.

Pamokinančią ir 
siems suprantamą 
apie vėžio ligą davė daktarė 
Aldona Šliupaitė, taipgi atsaki
nėjo į eilę paduotų klausimų. 
Puikią prakalbą apie Motinų 
Dienos reikšmę pasakė d. K. 
Petrikienė. Nors jinai jau ilgo
kas laikas prakalbų sakymu ne
užsiėmė, tačiau nuo savo gra
žios iškalbos nenutolo, taip pat 
neapleido ir sekimą šių dienų 
įvykių. Mes tikimės, kad d. Pet
rikienė, pabaigus didelį darbą 
surinkimo medžiagos ir sureda- 
gavimo mūsų knygos “Virėja,” 
neatsisakys mums pasakyt dau
giau prakalbų.

Po prakalbos, vakaro pirmi
ninkė E. Vilkaitė paprašė su
sirinkusius šį minėjimą atžymė
ti aukomis Ispanijos kovoto
jams prieš fašizmą. Aukojo se
kamai :

K. Petrikienė, E. Simonavi- 
’čienė ir Liepienė po $1; Gus- 
taitienė, Kanaporienė, S. Brie
dienė, Adomaitienė ir Sasna po 
25 c. Viso su smulkiomis su
rinkta $7.

Pertraukoje Navikutis pasa
kė eiles. Užrašyta knygos “Vi
rėja.”

Komisija buvo pasirūpinus ir 
vaišėmis, nes po programos pa
kvietė dalyvius prie arbatos su 
pyragaičiais. Vaišės ir d. F. 
Kazakevičienės papuošta gėlė
mis estrada pridavė mūsų mi
tingui kokį tai panašumą į šei
mynišką Motinos Dienos minė
jimą.

Dalyvė.

Tos lenktynes davė ne tik 
aukštas gamybines rodykles. Jos 
paveikė ir pakele ir kultūriniai- 
technikinį lygį ir bendrą ap- 
švietą. Lenktynes paveikė ir į 
politinį mergaičių aktyvumą.

Kaip gi Paveikė Lenktynės 
į Traktorisčių Uždarbį?
Pakilusios gamybinės rody

klės žymiai atsiliepė į uždarbį, 
štai Timaševos brigada. Tima- 
ševa brigadirius uždirbo 1936 
metais 4,221 rublį pinigais ir 
3,753 kilogramus duonos. Ma
žiausiai jos brigadoj uždirbo 
traktoristė Aristova Marija, bet 
ir ji gavo 2,010 rublių pinigais 
ir 2,412 kilogramų duonos.

Vidutinis premijuojamų bri
gadų uždarbis buvo už sezoną 
3,030 rublių ir 2,950 kilog. duo
nos.

Pasitarimas iškėlė ir eilę ne- 
dateklių, kurie kliudė darbui ir 
eilėj vietų nedavė galimybės 
plačiau išvystyti lenktynes.

Šiais metais turės žymiai pa
kilti moterų traktorisčių ir 
kombainerių skaičius, žemės 
ūkio komisariato visoj Sovietų 
Sąjungoj organizuotose mokyk
lose ir kursuose mokinama 64 
tūkstančiai moterų. Tas skai
čius du kart didesnis, negu 
1936 m.

Pasitarimas parodė, kaip au
ga traktorisčių skaičiuje pirma
eilė kolchozinio moterų jaunimo 
dalis. Mechanizuotų kadrų augi
mas, technikos užvaldymas vis 
labiau kelia bendros kultūros 

'laipsnį — Sovietų kolchozinis 
kaimas kultūrėja, eina pirmyn.

Traktorisčių lenktynės paro
dė, kaip turi būt vedama kova 
už kultūrinį augimą viso mote
rų kaimo jaunimo.

L. Liepa.

Kas Gali. Priglausti 
Ispanę Kūdikį? 

Mes jau skaitėme šiame sky
riuje ir kitose “Laisvės” špal- 
tose, kaip žiauriai fašistai elgia
si su Ispanijos liaudiečių kūdi
kiais. Jie mėto bombas į sode
lius, kur žaidžia vaikai. Jie pa- 
deginėja ir griauja Madrido 
namus, kur daugiausia randasi 
tik kūdikiai, moterys ir sene
liai, nes visi galintieji vartoti 
ginklą išėjo į frontą. O vėliau
sia žiaurybe buvo bandymas už
pult ir paskandint tūkstančius 
kūdikių, kurie iš Bilbao laivais 
buvo vežami Francijon, kad ap
saugot nuo fašistų.

Daugelis tų vaikų tėvų ir 
motinų jau krito fronte. Kiti, 
nors ir gyvi būdami, nebeturi 
ištekliaus juos maitinti, nes pa
tys badauja. Gi šiomis dienomis 
panešama, kad tūkstančiai 
baskų moterų išėjo kasti tran
šėjas aplink Bilbao, iš kurių iki 
paskutinio .kraujo lašo kausis 
prieš fašistus apgynimui mies
to. z

Kas Rūpinsis Tais 
Kūdikiais?-^

Išvada aiški. Fašizmas yra 
visų darbo žmonių, demokrati
jos ir visokio progreso priešas. 
Baskų tauta ir visi Ispanijos 
žmonės, kovodami prieš fašizmą 
tenai, kovoja už mūsų visų rei
kalus. Dėlto gelbėjimas nuken
tėjusių šeimynų kūdikių yra 
švenčiausia kiekvieno pareiga.

Kaip Jiems Pagelbėti?
■ Kiekviena žymesnė draugija 
ar kuopa, o mažesnėse kolonijo
se visos kuopos ar draugijos 
bendrai galėtų pasiimti ant sa
vęs atsakomybę auklėti vieną 
kūdikį ar ,kiek išgali. Tas ne
reiškia, .kad tą kūdikį turės čion 
atkviesti. Kol kas to plano nė
ra. Jie bus apgyvendinti Fran-

cijoj arba kur kitur arti Ispa
nijos, tačiau mes galime juos 
aprūpinti maistu ir drabužiais, 
sukelti tam tikrą sumą kas sa
vaitė ar mėnuo kūdikio užlaiky
mui. Rasis gerų žmonių, kurie 
sutiks apsidėti save mokestimis 
tam svarbiam tikslui, tik reik 
pasidarbuoti. Moterys turėtų 
būt pirmutinės pradėt šį vajų.

S. Sasna.

“VIRĖJA”
Bėgiu savaitės gauti sekami 

gražūs atsiliepimai apie mūsų 
leidžiamą knygą “Virėja”:
Gerbiama Draugė—

Atsiprašau, kad aš taip il
gai neprisiunčiau pinigų už “Vi
rėją.” Biskį nesveikavau, tai ir 
užtrukau. Bet vistiek savo dar
bą atlikau, šiame laiške rasite 
$7.50 už “Virėjos” prenumera
tas. Siųskit knygas mano var
du, aš jas išdalysiu. Tik prisiųs- 
kit vardus visų, kurios užsirašė.

Draugiškai,
M. Wirb'ickienė, 

Nashua, N. H.
Gerbiama Draugė—

Prisiunčiu $7.50 už “Virėjos” 
prenumeratas. Išplatinau visą 
knygutę. Taipgi išplatinau 15 
knygučių moterims. Už jas pri
siunčiu $1.50.

Knygas “Virėja” galit siųsti 
mano vardu ar jas išdalysiu.

Draugiškai,
A. Peslienė, 

Bridgewater, Mass.
Prisiunčiu 75c. Meldžiu man 

prisiųsti “Virėją,” kaip bus ga
tava.

M. Anėiukaitis, 
Shenandoah, Pa.

Gerbiama Draugė—
Prisiunčiu $7.50 už knygos 

“Virėjos” prenumeratas. Kada 
bus gatava',’malonėsite 11 kny
gų man prisiųsti mano vardu, 
o aš jas išdalysiu.

Draugiškai, 
J. Briedis, 
Ambridge, Pa.

Gerb. Draugė—
Ir dėl manęs dvi “Virėjas” 

palaikykite. Pinigus gausite ne
užilgo. (

Draugiškai,
M. Stelmokienė.

Gerbiama Draugė—
Prisiunčiu čekį $7.50 už “Vi

rėjos” prenumeratas-; 9 pren. 
knygutėj ir viena man pačiam. 
O už pasidarbavimą rinkime 
prenumeratų kreditas priklau
so M. Valentai, nes ana į komi
siją apsiėmė ir visas surinko, 
tai jai priklauso ir dovanom 
žadėta, knyga. Gal būt geriau, 
kad pasiųstumėt visas knygas 
M. Valentos antrašu, o ji išda
lys toms narėms, nuo kurių ji 
gavo pinigus.

B. Kirstukas, 
Cleveland, Ohio.

Gerbiama Draugė!
Per drg, Sasnauskienę gavau 

knygelių dėl užrašymo knygos 
“Virėja.” Pirmiau esu pasiun
tus nuo ALDLD 137 kp. 14 pre
numeratų ir šiame laiške pa
siunčiu 16, iš kurių dvi prašau 
priskaityti ALDLD 47 kp., jas 
gavo drg. O. Virbylienė, kuri 

i jau yra pirmiau gavusi ir pa
siuntusi 10. Drg. Virbylienė 
jau yra gavusi 12 pren. Gi ALD 
LD 137 kp. jau yra gavusi 28 
pren. Prenumeratos, kurias 
šiandien gausite, yra gautos se
kančių draugių: drg. žasienė 
gavo 5; drg. Barzdienė—5; 
O. Kilikevičienė — 1; A. šuple- 
vičienė —- 1; P. Trečiokienė — 
1, ir E. Juškevičaitė—1.

Dar daug blankučių išdalinta, 
gal jau draugės yra gavusios 
pren., bet pakol kas man ne
priduota. Visos laukia greičiau 
knygos, o tuomet dar bus gali
ma daugiau užrašyti. Pasisteng- 
kite kaip nors ilgai nenutęsti. 
Draugių yra net pasiūlymų gau-

ti kur nors paskolą, kad tik il
gai nenutęsti knygos išleidimą.

Su šiuo laišku pasiunčiu mo
ney orderį $12.00.

Draugiškai,
P. Matulaitytė, 

Montreal, Canada.
Draugė. O. Večkienė, iš Law

rence, praneša užrašiusi 6 ir 
darbuojasi toliau, kad pripildyt 
knygelę. Drg. M. Jamisoniūtė, 
newarkiete, užsisakė knygelę 
prenumeratom rinkti. Taigi, 
ačiū draugių ir draugų para
mai yra viltis, kad neužilgo mū
sų finansinė padėtis jau 
tokia, kad galėsim knygą 
spaudon.

“Virėjos” Sekretorė,
E. Vilkaitė.

bus 
duot

Metam Praslinkus
Sakau, tas laikas toks greitas, 

tik bėga, tik sukas, štai, neju
čiomis, metų ratas ir apsisuko 
aplink savo ašį.. .

. Aš paėmiau nuo lentynos 
knygą su gerokai dulkėm “ap
gyventu” viršeliu. Tai mano 
“p r i v atiški” užrašai—pereitų 
metų dienynas. Verčiant lapus 
povaliai patėmijau keletą eilu
čių, didelėm raidėm pažymėtą 
nuotikį, kuris, mano supratimu, 
vertas viešai paminėt, ypatin
gai metams prabėgus. Minimas 
nuotikis skamba sekamai:

“Šiandien, balandžio 25, 1936 
m., atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
draugė M. Krasnickienė, water- 
burietė. Bal. 27 d. tapo palai
dota į amžino pasilsio vietelę. 
Gaila man jos kaipo 
darbininkų judėjimo 
narės.”

Man su nabašnin.ke 
kiene teko susipažinti
jant Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Suvažiavime, buvu
siam Brooklyne (nepamenu, ku
riais metais). Antru kartu, ir prenumeratų rinkėja. Buvo išti- 
tai buvo paskutinis su ja pasi- kima ir veikli Komunistų Par- 
matymas, buvo netikėtai man 
pakliuvus į waterburiečių su
rengtą virš minėto susivieniji
mo vakarienę 1930 m.

Su ja pasikalbant ypatiškai,

veikėjos, 
šeimynos

Krasnic- 
dalyvau-

Mano Pirmas Maršrutas Mass. Valstijoj
(Tąsa)

Antrą vakarą turėjau kal
bėt So. Bostone lietuvių dide
lėj svetainėj, žmonių prisirin
ko pilna svetainė. Rengėjos 
turėjo-pakvietusios dainininkų, 
šokikų ir muzikantų. Taipgi 
jos įžangą turėjo 10 centų, ir 
dar aukas rinko Ispanijai ir 
nemažai surinko.

Už poros savaičių bostonie- 
tės pamatė, kad aš turiu dvi 
dienas liuosas, jos ir vėl su
rengia prakalbas, šaukdamos 
tik vienas moteris, ir, nedėlios 
rytą pagarsina per radio.

Aš būdama Marlboro, Mass., 
miegu septintadienio rytą sau 
ramiai, mislydama, kad šį va
karą nereiks kalbėti. O ant ry
tojaus važiuosiu į Worcester, 
kuri bus mano paskutine sto
tis. Tik išlipau iš lovos, įeinu 
į virtuvę pasišildyti, ir įeina du 
vyrai iš Hudsono, Mass., su 
“special deliveriu”, atsiųstu 
drg. Sukackienės, kuriame sa
ko : “šiandien turi važiuot kal
bėt So. Boston, Mass. ; >

Nusiskubinu į So. Bostoną 
kaip 3 Mval. po pietų. Pilna 
svetainė prisirinkus moterų. 
Na, jos dabar buvo vienos, be 
vyrų, tai viską pasakiau, ką aš 
jom pirmiau žadėjau. Čia mo
terys buvo vienos iš drąsiau
sių. Jos klausė visokius klau
simus, kurių aš net abejojau 
atsakyt. . Bet tai pagirtina, 
kad moterys drąsios. Tik taip 
darant galima daug ką išmokt 
ir sužinot.

Prakalbos užsibaigė kaip 6 
vai. vakare, čia moterys vėl 
turėjo surengusios’ vakarienę.

Žodis Į Rytinių Valstijų Drauges
Manau, kad ne visos “Lais

vės” skaitytojos skaito “Vilnį”, 
o betgi daugelis žingeidauja 
apie mūsų Vidur-Vakarinių 
Valstijų Lietuvių Moterų Tai
kos ir Socialės Gerovės Konfe
renciją, buvusią bal. 11 d., Chi- 
cagoj. Noriu nors trumpai pra
nešti apie tai. (Trumpa sutrau
ka pirmo d. A. J. pranešimo 
tilpo šiame skyriuje 28 bal., ta
čiau šis pilniau apibūdina kon
ferenciją ir jos atsiekimus.— 
Sk. Ved.)

Konferencijoj dalyvavo 76 de
legatės nuo 41 organizacijų ir 
atstovavo netoli 4,000 narių. Su
laukėme delegačių iš 'Detroit, 
Cleveland, Grand Rapids, Rock
ford, Sheboygan ir Kenosha, 
Wis., Johnson City ir Herrin, 
Ill., Gary ir Indiana Harbor, 
Ind. Trylika delegačių atstova
vo moterų organizacijas bei 
kliubus. Iš mišrių org., apart 
LDS ir ALDLD kuopų buvo de
legačių nuo Amerikos Lietuvių 
Politikas Kliubo, Chicago • SLA 
60 kp., Grand Rapids, Mich.; 
Lietuvos Balso Draugijos, Ke
nosha, Wis.; Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos, Grand Ra
pids, Mich.; ir Liet. Teatrališ
kos Draugystės Rūtos No. 1., 
Chicago j.

Aukų suplaukė $95. Jų gavo
me ir iš tolesnių kolonijų, ku
rios negalėjo atsiųsti delegačių; 
nuo Brooklyno ALDLD Moterų 
81 kp.—$6.00; nuo ALDLD 20 
kuopos Moterų Skyriaus, Bing
hamton, N. Y.—$2.25; nuo L. 
D. S. 63 kp., Benld, Ilk, (Susi
rinkime surinkta)—$1.05;. nuo 
LDS kp. Westyille, Ill.—$2. Tos 
aukos ir pasveikinimai davė 
konferencijai suprasti, kad mū- 

būdavo, tuojau nukreipia “te
mą” link organizacijų darbuo
tės. Buvo tikra proletarė, ak
tyve susirinkimų lankytoja, ne
pavaduojamai gabi literatūros 
platintoja, eilinė, bet veik nuo
latinė “Laisvės” bepdradarbė ir 

tijos nare kol gyvybės siūlas 
nutrūko.

Gaila man jos ir metam pras
linkus !

O. Gaškauskienė.

Iš tikro, Bostono ALDLD. mo
terys labai daug dirba orga
nizacijų labui. Už tad jom ir 
sekas. Jeigu jom vieną sykį 
nepasiseka, tai jos vėl iš antro 
syk dirbs ir jų tikslas turi būt 
atsiektas. Jos, rodos, turi virš 
40 moterų ALDLD 2-ros kuopos 
Moterų Skyriuje. Kitot, mo
terys veikia daug prie Ame
rikos Lietuvių Kongreso ir prie 
kitų organizacijų.

Trečiu syk atsisveikinu Bos
toną ir važiuoju į Lowell, Mass. 
Oras buvo šaltas ir lijo. Atva
žiavus į Lowellj, nebuvo gali
ma nė nosies iškišti į gatvę. Tu
rėjau du antrašu pas mūsų 
draugus. Parodžiau taksęs drai- 
veriui abudu ir sakau, “Vežk 
ant to antrašo, kuris yra arčiau 
prie tokios ir tokios svetainės.”

Atveža mane į suskurdusią 
gatvę, o sustoja prie namuko 
dar skurdesnio. Paskambinau 
varpelį, išėjo jauna, suvargus 
mergaitė. Klausiu, “Ar čia gy
vena Karsonas?” Sako, “ taip, 
ant antro ' aukšto.” Tai buvo 
aukšti ir tamsūs stepsai. Lipu 
ir misliju, “argi čia draugas 
Karsonas galėtų gyventi,” nes 
žinojau, kad keli metai atgal 
jam traukinys nukirto abi ko
jas liki kelių. Užlipus radau 
Karsono moterį, kuriai persi- 
stačiau, kad atvažiavau kalbėt. 
Ji man sako, “Bėgsiu pašauksiu 
savo vyrą iš svetaįnės.” Sakau, 
“Neik, jam sunku vaikščioti.” 
“Tai nieko, jis nepaiso,” ji at
sakė.

Už kelių minučių, nugi ir at
eina, laikydamas po lazdukę 
abiejose rankose. Kaip pama- 

mes tik

dalyvių, 
už tokį

sų obalsis, už taiką ir socialę 
gerovę, plačiai rado sau atbalsį 
ir pridavė delegatėm drąsos pa
sisakyti, kad tai tik pradžia 
mūsų darbo, nuo dabar lietuvės 
moterys ims daugiau dalyvumo, 
kaip ekonominiuose taip ir poli
tiniuose gyvenimo reikaluose. 
Perilgai ir taip mes pasidavė
me tai agitacijai, kad mes esa
me tik “ateivės”, ir viskas turi 
būti pravesta kitų, o 
sekti galime.

Varde konferencijos 
noriu išreikšti padėką 
gražų rytiečių atsinešimą link 
mūsų konferencijos. ALDLD 
Centro Moterų Komiteto pa
sveikinimas, kaip ir drg. Karo- 
sienės iš Oakland, California, 
suteikė ne tik moralę paramą, 
bet davė tikrą pamatą diskusi
joms. Gaila, kad viena diena 
negalima buvo ganėtinai visus 
klausimus apdirbti. Vienok kon
ferencijos pradėtas darbas gali 
būti praplėstas ir dapildytas 
tęsiant diskusijas per spaudą. 
Turėtume daugiau apsimainyti 
raštais iš rytų į vidur-vakarius, 
ir atbulai. Reikėtų turėti ko
respondentes, kurios rašytų iš 
rytų į “Vilnies” Moterų Skyrių, 
o iš čionai į “Laisvės” Moterų 
Skyrių.

Bendras moterų frontas prieš 
karą ir fašizmą buvo pamatinis 
konferencijos šaukimo tikslas. 
Nors nepilnai atsiektas, nes ne
buvo delegačių nuo katalikų or
ganizacijų, bet visgi puiki pra
džia padaryta, nes iš diskusijų 
buvo aišku, kad čia susirinko 
ne vienos nuomonės moterys, 
bet visgi visos stoja į darbą už 
taiką ir socialę žmonių gerovę. 
Nežinia kodėl neatvyko, bet bu
vo šaukimo .komitetui raportuo
ta, kad Šv. Onos draugystė, 
Chicago j e, atsišaukimą užgyrė 
ir paliko valdybai pasirūpinti 
su atstovybe.

Nutarta suorganizuoti mote
rų organizacijų sąryšį, kuris 
vadinsis Vidur-Vakarinių Vals
tijų Lietuvių Moterų Org. Są
ryšis. Į sąryšio komitetą išrink
tos šios delegatės: E. Mikužiūtė, 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
iždininkė; A. Jonikienė, M. 
Schultz, K. Keturakienė ir A. 
Miščikaitienė, narės Lietuvių 

čiau, nusistebėjau. Sakau, 
Drauge, kaip tu .puikiai eini su 
abiem medinėm kojom.” Jis 
man sako, “Kaip mano keliai 
prasitrina bediriguodami medi
nes kojas, tada aš save nešuos 
ant lazdų.”

Sau viena ir pamislijau: 
“Kiek esu mačius žmonių, kurie 
netenka kojų, tai atsisėda į va
žiuojantį krėslą ir pasidėję ran
kas nieko daugiau nemislija, tik 
apie save ir savo nelaimę .ir iš 
kiekvieno arti jų būnančio rei
kalauja nepersto j ančios užuo
jautos.’” Gi drg. Karsonas visai 
kitokio būdo žmogus. Jis studi- 
juoja-mokinas, eina, dirba vi
suomenišką darbą, rodos jis ne
reikalauja jokios simpatijos. Jis 
deda visą energiją būti naudin
gu sau ir darbininkiškai visuo
menei.

Na, einam į prakalbas. Čia 
žmonių mažai susirinko. Drau
gai kalbasi, “Viena priežastis 
tai. blogas oras, kita, tai daug 
žmonių dirba ant naktų, trečia, 
tai lietuvių kunigas yra uždrau
dęs savo parapijonams lankyti 
progresyvių prakalbas.”

Antra vakarą moterų susirin
ko mažai taipgi. Kitos atėjo tie
siai iš dirbtuvės. Kai kurios at
rodė suvargusios, bet' tuo pačiu 
sykiu pilnos juokų ir draugiško 
linksmumo. Buvo ir pora, jaunų 
mergaičių, kurios nori savo mo
tinom padėti veikti.

Lowellio miestas labai pras
tai atrodo. Stubos ir gatvės ap
leistos. Darbininkai gyvena 
bankų stubose, kurios yra visai 
netaisomos. Prieš depresiją jos 
buvo- darbininkų, o dabar jos 
yra bankų.

Iš Lowellio važiuoju į Law- 
rencių, tai į savo “tėvynę,” į 

Moterų Draugystės “Apšvieta”; 
A. Zabukienė, narė Brighton 
Park Moterų Kliubo; A. Sala- - 
veičikinė ir K. Abekienė, na
rės Lietuvių Moterų Kultūros 
Kliubo, ir U. Nedveraitė nuo 
LDS 2-ro Apskričio. Alterna
tes: U. Skeberdytė, O. Dočkies 
nė ir Toleikienė. Nutarta kolo- . 
nijose sudaryti bendri moterų 
komitetai ir, išrinkus sekretorę, , 
turėti ryšius su sąryšių.

Sąryšis jau išsiuntinėjo kolo
nijom blankas dėlei parašų: 
viena, “The Peoples Mandate 
To Governments,” už taiką, o - 
kita, protestas prieš Sheppard- 
Hill bilius, įneštus į kongresą. 
Tą darbą tvarkys sąryšio iš- ' 
rinktas įstatymdavystės veikimo jį 
komitetas.

Delegatės iš kolonijų pasiža- 1 
dėjo šaukti 
mus taikos 
klausimu,- kad pravedus konfe
rencijos tarimus. Delegatės, ku
rios atstovavo mišrias organiza- / 
ci j as, galės raginti visą orga- ' 
nizaciją veikti, d kad darbuotis • 
dėlei specialės agitacijos tarp • 
moterų, galima išrinkti taikos 
komitetus, kurių užduotis bus 
raginti ir neorganizuotas mote- > 
ris į darbą prieš karą ir fašiz
mą.

Duodu žodį, kad už tokį gra- , 
žų kooperavimą, mes, vidur-va- 
karinių valstijų moterys, dau
giau kreipsime atydos į rytiečių 
darbus, suteiksime jums nuola
tinių žinių iš mūsų sąryšio dar
buotės. .

XI

J
moterų susirinki- 

ir socialės gerovės
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A. Jonikienė.

Galutinas Katalonijos Sukilė
lių Malšinimas

Barcelona. — Centralinė 
Ispanijos valdžia atsiuntė 
4,000 parinktinos policijos 
padėt Katalonijos provinci
jos vyriausybei galutinai 
numalšint fašistų šnipų ir 
trockistų kurstomus sukili
mus tarp anarchistinių dar
bininkų.

Valencia, Ispanija.—Res
publikos valdžia paskyrė sa
vo generolą Sebastianą Po- 
zas’ą,- kaip vyriausią ko- 
mandierių Katalonijos pro
vincijos armijos.

kurią beveik iš Lietuvos atva
žiavau. čia taipgi kalbėjau du 
vakaru. Bet per abu vakaru mo- 
terys pralenkė vyrus lankyme 4 
prakalbų. Lawrenciaus pažan- 
gios moterys yra susiorganiza- i 
vusios į kliubą, kuriame pri- 
klauso ir ALDLD moterys. 
Kliubas turi apie 80 narių ir 3 
apie $200 pinigų. Jeigu Law
renciaus moterų kliubas pasi- < 
spirtų, tai jos galėtų pralenkti S 
visų miestų moteris. Jos gale- *• 
tų prisidėti prie “Virėjos” iš
leidimo su didele auka, paremt 
Ispanijoje kovą prieš fašistus, & 
o prisirašydamos prie ALDLD ■’* 
tuomi jos pagelbėtų leisti lietu- - 
viškas knygas, paremt dienraštį 
“Laisvę.” Smagu būtų, kad 
Lawrenciaus moterys būtų gar
sios ir žinomos, kaip kad jos 
buvo 15 metų atgal žinomos vi- 
suomeniškame veikime. Aš ma- « 
nau, kad jos vieną gražią die- 
ną tą padarys.

Pora žodžių apie patį miestą.. "... 
Lawrenciaus miestas neapleis- 
tas. čia didžiausios išdirbystės tį 
yra audinyčios. Lietuviai darbi- 
ninkai ne prasčiausiai gyvena. 
Lietuviai yra gyvi ir smarkūs. ; 
Kad ir tikintieji nepasiduoda 
bile kokiam kunigui. 

»*
Na, Haverhillis, tai Lawren- 

ciaus kąimynas. čia kalbu du ‘į 
vakaru irgi. Per abu vakaru 
žmonių susirenka netaip jau 
mažai. Veikėjų atrodo yra labai 
mažai. Kadangi Haverhille ne- ' ; 
nakvojau, tai neturėjau progos S 
daugiau nieko patirti. Haver- 
hillietės moterys turi drąsos ir 
energijos, tik jom reikia susita- 3 
rimo veikime. Vienai draugei 
visi darbai atlikti yra per sun- J. 
ku.
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E. Vilkaitė.
(Daugiau bus)
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Laisvoji Sakykla
Atvangos Žygiuokim Pir
myn Pažangos Keliu.

Rašo Dr. A. L. Graičūnas
Užsispyrimu, piktžodžiau

jant ir kirciklišku nusistatymu 
ir gražiausią-kilniausią idėją 
nepravesi, neįkūnysi.

Švelnumu, rimtumu viską
nugalėsi. Teisybė, yra storžie
vių, kuriems švelnumas, rimtu
mas yra svetima ir tokius tik
kumštis nugali. Nes švelnus at- 
sinešimas jį tik paskatina prie 
trukdymo kitiems, kurie dir
ba kultūrinį darbą. Tokius 
storžievius tik baimė skaudaus 
kumščio gavimo sulaiko. Bet 
jų mažai rasi Amerikoje. Lie
tuvoje, kur viešpatauja nepa
prasta padėtis valstybės tvar
koje, kumštis madon įėjo. Tad 
ne veltui sakoma: kumščio 
valstybinė tvarka.

Man rūpi švietimo-kultūros 
darbai ir savaime suprantama, 
kad tiems kūrybos darbams 
mažai randasi darbininkų, o 
čia dar sužiniai, ar nesužmiai 
trukdomas darbas.

Amerikos' lietuviai daug turi 
įrašę į istorijos lapus kilnių, 
gražių kūrybinių kultūros dar
bų, bet tie darbai iki apčiuo
piamų vaisių pakankamai 
tvirtai nepribrendinti, nes ma
žiausias sukrėtimas gana žy
miai išblaško pradėtąjį kūryy 
binį kultūros darbą, ir tik po 
metų-kitų atsipeikėja ir vėl 
stveriasi brendinti pirmiaus 
pradėtąjį darbą.

Štai atpalaidojimas lietuvių 
nuo bažnytinių burtų ir ne
sąmonės, nuo vergovės, bau
džiavos likučių yra uoliai ne- 
liautinai varomas, stumiamas 
darbas per Dr. Joną šliupą ir 
talkininkus pirmyn, jau nuo 
50 metų. Šis kultūros, švietimo 
darbas tai pakyla aukštyn, tai, 
žiūrėk, vėl nupuola ir susilp
nėja. Praeina metai-kiti ir vėl 
atgyja it pavasaryje augmeni
ja.

Po atsilankymo praeitais 
metais Dr. Jono šliupo pas 
mus Amerikon, atgijo šis gim
tas kultūros-švietimo darbas; 
Pagrindin padėta etika ir tyri 
mokslo daviniai! Po vardu 
Laisvamanių Etines Kultūros 

< Draugija. Draugija turi orga
ną “Laisvoji Mintis,” kuris or
ganas privalomas visiems 
Laisv. Etinės Kultūros Draugi
jos nariams. Nori būti nariu- 
rėmėju Draugijos, turi būtinai 

| užsiprenumeruoti organą. Or
gano kaina tik $1.00 metams. 
Ir štai šis organas yra tas tvir- j 
tas ryšulys, kuris glaudžia ir protines jėgas'padirbėti! 
bendrina ir mokina atsipalai-1 Ką manot?

>rt-
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Natūralizacijos Privilegijos Ateiviams-Vetera- 
nams Išsibaigia Gegužės Mėnesį 25 d.

Ateiviai, kurie tarnavo Ame-i 
rikos ginkluotuose pulkuose, ka- 

Suv. Valstijos dalyvavo pa
uliniame kare, turės kuogrei- 
ausia imti žingsnius tapti 

šios šalies piliečiais, jeigu jie 
nori pasinaudoti palengvinta 
natūralizacijos procedūra, kuri 

bar egzistuoja; jeigu Kongre- 
ant toliaus nepratęs tą įsta- 

palengvinta naturalizaci- 
ateiviams-veteranams užsi- 

gegužės 25-tą d.
Iki tai dienai, ateivis, kuris 

avo Amerikos pulkuose 
balandžio 6-tos d., 1917 ir 

r. 11, 1918 m., gali paduo- 
riaturalizacijos prašymą, jam 

giausiui natūralizacijos tei
ni. Jam nereik deklaracijos 

cijos (arba pirmų popie- 
, Jis turi darodyti tik dvie- 
metų nuolatinę rezidenciją 
. Valstijose, o ne kaip nuo 

kitų aplikantų reikalauta, 
metus legališkos reziden- 

Suv. Valst. ir šešių mėne- 
rezidenciją apskrityje, kur 
ymas paduotas. Jo įleidi- 
į šią šalį turi būti legališ- 
ir nuolatiniam apsigyveni- 

, bet sąryšyje su jo prašy- 
jam nereik pristatyti atva

žiavimo certifikato, tik jeigu jo 
paskutinis įvažiavimas įvyko po 
kovo 5 d., 1924 m. Jam nereik 
pristatyti lifldininky dėl gero 
morališko apsiėjimo ir reziden- 

doti save galutinai nuo bažny
tinių prietarų ir nuo likučių 
nelemtų papročių baudžiavos 
laikų.

Kad darbas pasekmingiau 
ir nuosekliau eitų ir kad ap
čiuopiamus vaisius duotų, or
ganizuojama Amerikoje dviem 
frontais veikmė. Pirmas — tai 
tvėrimas Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos kuopų, ku
rių šventa pareiga ir užduotis 
visais galimais būdais remti 
morališkai ir pinigiškai Lietu
vos Laisv. Et. Kult. Draugijos 
Centrą.

Antras frontas tai savo gim
tos vietelės nepamiršimas. Lie
tuvoje plačiai išsiplėtė skyriai 
Laisv. Et. Kult. Draugijos, bet 
jie yra neturtingi ir labai sun
kiose sąlygose atsiduria — 
jiems būtinai pagelba reikalin
ga, ir tąją jpagelbą gali tik 
Amerikos lietuviai duoti. Ir 
štai Amerikoje tveriasi taip 
vadinamos parapijinės grupės. 
Keli lietuviai iš Žagarės susi
grupuoja ir gelbsti saviesiems 
Lietuvos žagariečiams pinigiš
kai. žagariečiai aplaikę pini
ginę paramą įsisteigia Laisvus 
Kapus, knygynus ir kai kurie 
net užsimoja kultūros tvirto
ves statyti po vardu “Liaudies 
Namas.“

Tokių parapijinių grupių yra 
Amerikoje, ypač Chicagoje su
sitvėrę nemažai. Tos grupės 
kaip kruopiečiai, kupiškėnai 
yra suteikę savo gimtai viete
lei ne po vieną šimtą dolerių, 
o po keletą. Ir sykiu yra na
riais vietos Laisv. Etinės Kul
tūros Draugijos kuopos. Nežiū
rint dvigubai sunkesnės naštos 
parapijinių grupių, jie netik 
kad nenusiskundžia sunkeny
be, bet, atpenč, didžiuojasi ir 
yra tai gražiausias pavyzdis ir 
paskatinimo akstinas kitoms 
parapijinėms grupėms. Gra
žiausiai ir kilniausiai iki šiol 
pasirodė savo darbais tai Ku
piškėnų Kultūros Draugija; 
Kruopiečių Kliubas, ir žaga
riečiai.

Jei tais praskintais takais 
pradėtų žygiuoti ir visi kiti 
Amerikos lietuviai, tai Lietu
vos padangėj šviesos spindu
liai įsiskverbtų į vargingiausią 
ir tamsiausią stubelę ir prieta
rus, baudžiavos laikų likučius 
kaip bematai išnaikintų ir Lie
tuvos piliečiai išsiliuosuotų iš 
po kunigų ir ponų 
ant visados.

Tad ar neverta 
j daugiau sukaupus 
1 nrnfinaa inirac 'nori 

globos sykį

toj kryptyj
fizines ir

cijos. Daugumoje teismų jam 
nereik mokėti, natūralizacijos 
mokesties.

Svarbus įstatymo punktas, 
kuris veikia nuo birželio 24 d., 
1935 m., yra tas, kuris duoda 
lygias privilegijas nekuriems 
ateiviams, kurie tarnavo su ali- 
jantų pulkais karo laiku. Atei
vis, kuris gyveno šioje šalyje, 
kada karas prasidėjo rugpjūčio 
4 d., 1914 m., bet kuris apleido 
šitą šalį tarpe rugp. 4, 1914, ir 
balandžio 5 d., 1917 (kada Suv. 
Valstijos stojo karan), tarnauti 
armijoje arba laivyne vieno iš 
alijantų, gali iki gegužės 25d., 
1937 m. pasinaudoti palengvin
ta natūralizacija taip pat, kaip 
ateivis, kuris tarnavo Ameri
kos pulkuose. Nekurie apsigy
venę ateiviai, kurie apleido 
Suv. Valst. po balandžio 5 d., 
1917 m. tam tikslui, irgi gali 
naudotis natūralizacijos privi

legijomis. Jie turi pristatyti 
“garbingo paliuosavimo’’ certi- 
fikatą arba panašų dokumentą, 
parodant, kad jie tarnavo sveti
moje tarnystėje. Jeigu juos pri
rašė tam tikslui Suv. Valstijose 
įsteigta organizacija, tai gal 
nekuriuose natūralizacijos teis
muose jie gali prašyti privilę- 
gijų, bet paprastai Veteranai, 
kurie apleido šalį po balandžio 
mėn. 1917 m., turės parodyti, 

kad jie bandė prisirašyti prie 
Amerikos armijos ar laivyno, 
bet del kokios nors priežasties 
nebuvo priimti. F.L.I.S.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. P. Grybui, Aberdeen, Wash. 

—Ačiuojam už nuorašą tos mo
ters (Mrs. Ross) nuomonės 
apie SSRS, bet nepasinaudo- 
sim. šiuo tarpu labai daug su
grįžusių iš Sovietų Sąjungos vi- 
zitorių gėrisi socialistinės šalies 
gyvenimu. Visų jų nu'omonių 
sutalpinti negalime ir, pagaliau, 
nėra reikalo.
Dry. Jaučiui, Worcester, Mass. 

—Didelis ačiū už persiuntimą 
mums medžiagos iš anapus oke
ano. Pastaruosius porą rašinių 
sunaudosim greitoj ateityj.

BROLIAI LIETUVIAI, PRA
ŠAU JŪSŲ PAGELBOS

Atvažiavus į Ameriką jau
nam, gražiausiose jaunystės 
dienose, vos sukakus 17 metų 
amžiaus, 1916 m. dirbtuvėje 
nupjovė man dešinę ranką, 
o padarius operaciją reikėjo 
nupjauti ranką iki alkūnės. 
Nors ir likau su viena ranka, 
bet pradėjau užsidirbti sau 
pragyvenimą vaikščiodamas 
per lietuvius ir pardavinėda-1 
mas įvairias gyduoles ir kny
gas. žmonės mane atjautė ir 
didelės bėdos nebuvo.

Bet jau 4 metai esu tikrai 
nelaimingas. Atvažiavus į 
Norwoodą vėl sukrėtė mane 
skaudi liga. Du kartu darė 
operaciją ir dabar gyvenu iš 
miesto pašalpos. Rankos ope
raciją padarė negerai ir pra
deda džiūti likusi dalis rankos 
ir paralyžiuoti visą pusę. Rei
kia daryt operaciją iš naujo. 
Jokių įeigų iš niekur neturiu. 
Daugelis žmonių mane pažįs
ta Chicago j e, Pennsylvanijos 
valstijoj, Detroite ir kitose ko- 
lonijpse; jeigu galėčiau juos 
pasiekti ypatiškai, jie man 
pagelbėtų.

Todėl šiuomi atsišaukiu į 
visus geros širdies lietuvius ir 
prašau mane sušelpti. Gavęs 
pradžią, gal aš vėl galėsiu pra
dėt pasidaryt sau pragyveni
mą.

JONAS ŠALČIUS, 
845 Washington Street, 

Norwood, Mass.

Socialiai Veikėjai Reikalau
ja Priimt Baskus Pabėgė

lius Amerikon

New York. — Devynioli
ka Amerikos žymiausių so
cialių darbuotojų atsikreipė 
į prezidentų ( Rooseveltą, 
kad priimtų į šių šalį pabė
gėlių dalį iš savivaldiškos 
Baskų Katalikų Provinci
jos, šiaurinėj Ispanijoj.

Dabar tie pabėgėliai, ypač 
vaikai ir moterys, yra lai
vais gabenami iš Bilbao į 
Francijų, idant fašistai jų 
neišžudytų .

MS

Gen. Srąedley Butler sveikinasi su pasivadinusiu 
VHdtiš Schmidt’’—-Slaptos Vokietijos jūrininkų uitii- 

vadti, kuris pasirėdė Mėfcca Tenipl& ąalėjė (New 
Yorke) masiriiam mitifigė maskiibtas, kad hėpdžini- 
ty jo priešai. Jis ten sake priešhitlerinę .kalbą.

PASAULINES ŽINIOS
Komunistą Atsišauki

mas į Baskijos Liaudį
BILBAO, Ispanija.—Bas

kų Komunistų Partija išlei
do atsišaukimų į to krašto 
liaudį, šiaurinėje Ispanijo
je, kad dėtų paskučiausias 
pastangas atmušt fašistų 
ofensyvų:
“Darbininkai, Kareiviai, 

Valstiečiai!
“Nesitraukite nė vieno 

žingsnio daugiau atgal. Pe
tys petin su mūsų broliais 
reguliarėje armijoje mes 
turime sudaryt nepajudina
mų sienų, į kurių atsimuš- 
dami įsiveržėliai būtų su
daužyti.

“Vyrai ir moterys! Jūsų 
pareiga, kaipo fašistų prie
šų, reikalauja, kad būtų su
mobilizuotas kiekvienas as
muo, nedirbantis karinėje 
pramonėje. Vieni turi savo 
skaičium padidinti liaudies 
armijų, kiti turi sudaryt 
kariškai išlavintus galingus 
rezervus (atsarginius), 
dar kiti turi įstoti į karines 
apsitvirtinimo brigadas.

“Visos moterys turi įsi- 
rašyt į apkasų kasėjas, į 
fortų ir kulkasvaidžių liz
dų būdavo toj as ir atlikti 
vyrų darbų šiapus fronto. 
Ši užfronte turi be gailes
čio sunaikinti vadinamų fa
šistų “penktųjų eilę” (ko- 
lumnų); turi priverst pa
razitus ir paneles statyti 
drūtvietes.

“Turi būt sumobilizuoti 
visi, neskiriant amžiaus ir 
lyties, kad fašistai nepraei
tų!”

____/_______________

Ispanu Liaudiečiai Apdaužė 
Fašistus 3-se Frontuose

Madrid.—Ispanijos respu
blikiečiai skaudžiai atmušė 
italus fašistus Almerijos 
fronte, pietuose. Valdžios 
kariuomenė pagrobė daugį 
ginklų ir amunicijos.

Madrido fronte fašistai 
vėl padarė atakų, stengda
miesi paliuosuot 3,000 savo 
sėbrų iš Universiteto Mies
to, kur respublikiečiai laiko 
juos aklinai apsupę. Ata- 
kuotojai tapo atmesti atgal. 
Du fašistų oficieriai ir dau
gis jų kareivių liko nukau
ti. Respublikiečiai pagrobę 
du priešų kulkasvaidžius ir 
daug šautuvų.

Santanderio srity j, apie 
50 mylių į vakarus nuo Bil
bao, bankai liaudiečiai at
ėmė iš fašistų Espinosa de 
Bricia ir Cilleruelo.

■ M

Vokiečių Katalikų Vyskupo 
Protestas Prieš Nazius

Berlynas. — Katalikų vy
skupas K. von Preysing pa
rašė protesto laiškų prieš 
nazių spaudų. Nes nazių lai
kraščiai kaltina katalikų 
kunigija ir vienuolius 
bjauriausiais lytiškais suge
dimais, “sodomiškais grie- 
kais.” Vyskupas savo laiške, 
kuris skaitytas Berlyno ba
žnyčiose, sako, kad tokių 
sugedėlių gal esanti tik “be
galiniai mažytė dalelė” tarp 
dvasiškių; todėl šaukia pa
rapijomis pilnai pasitikėt 
savo kunigais.

Naziai Sulaiko Baliūno “Graf 
'■ Zeppelin” Keliones

BERLYNAS.— Vokieti- 
jos orlaivyno ministeris 
Wm. Goering uždraudė ba- 
liūniniam orlaiviui “Grafui 
Zeppelinui” vežioti kelei
vius, iki bus galutinai iš
tirta priežastis, del kurios 
žuvę didžiausias nazių or
laivis “Hindenburg,” Lake
hurst, N. J., Amerikoj. 
“Graf Zeppelin” dabar yra 
vienintelis likęs didelis ba- 
liūninis orlaivis Vokietijoj.

Great Neck, N. Y. Du Dideli “Laisvės” Piknikai
Mūsiškis Pirmyn Choras 

rengia iškilmingą koncertą ge
gužes 16 d., šį sekmadienį. 
Koncertas įvyks Kasmočių sve
tainėje, 91 Steamboat Rd. 
Prasidės 5 vai. vakare.

Programos išpildyme daly
vaus sekamos meno spėkos: 
Pirmyn Choras, A. Višniaus- 
kas iš Bayonne, N. J., Aidbal- 
sių Vyru Kvartetas iš - Brook- 
lyho, JP. • Ceasary, buvęs ope
ros dainininkas, Aidbalsiai, 
vadovystėje kompozitorės * B. 
Šaknaitės, Aldona ir Bertha 
Klimiutės daiguos duetą ir 
Brooklyno Aido Choras. Po 
koncerto šokiams grajys prof. 
Norris orkestrą.

Įžanga tiktai 50 centų, tik 
į šokius 40 centų, vaikams 20 
centų. Nuoširdžiai kviečiame 
Great Necko ir visos apylin
kės lietuvius dalyvauti.

Kl-ton.

Baltimore, Md.
Alma MFG Cd.

Šioj dirbtuvėj dirba apie 
175 darbininkai. Sulyginus su 
kitomis išdirbystėmis, tai čio
nai išnaudojimas žymiai dides
nis. Mechaniko uždarbis sie
kia nuo $21 iki $25 savaitėje, 
d paprastų darbininku nuo 
$8 iki $12. Užėjus N.R.A. pa
prastiems darbininkams pakė
lė algas, bet mechanikam liko 
tos pačios. Išnykus N.R.A. ir 
paprastiems darbininkams li
kos sumažintos algos iki to, 
kiek gaudavo pirmiau.

Darbininkai ilgiau nebega
lėjo kentėti, pradėjo organi
zuotis ir išėjo į streiką. Buvo 
reikalaujama algų pakėlimo 
ant 10 nuošimčių ir unijos pri
pažinimo. Kompanija tuoj aus 
algas pakėlė septyniais ir pu
se nuošimčio, bet atsisakė pri
pažinti uniją. Po trijų savaičių 
streiko darbininkai nusitarė 
grįžti dirbti ant kompanijos 
siūlomų sąlygų.

Buvo jaučiama, kad pastrei- 
kavus kokią savaitę laiko, bus 
laipiėtas Amerikos Darbo Fe
deracijos unijos pripažinimas. 
Bet atsirado šiaudadūšių, ku
rie agitavo, kaip galėdami, 
kad darbininkai grįžtų dirbti. 
Šiaip neblogai darbininkai lai
kėsi vienybėje.

Ši kompanija išdirba viso
kias sagtis ir knypkius. Daug 
tų sagčių ir knypkių kriaučiai 
vartoja prie drabužių. :

Ką aš noriu čia pasakyti, 
tai tą, kad aš negaliu supras
ti, kodėl kriaučiai šimtu nuo
šimčių organizuoti, o perka 

r sagtis skebšapeje pagamintas^ 
I Pirko net ir tada, kada ten

ėjo streikas. Kas nors yra ne
gero. i

Baltimorėje susiorganizavo 
Komitetas Gynimui Ispanijos 
Demokratijos. Atidarė ofisą 
po num. 213 W. Franklin St. 
Visus surinktus tam tikslui 
daiktus nuneškite po virš mi
nėtu adresu.

Taš Pats.

KLAIPĖDA
Ir Nidai Išaušo Pavasaris
šeštadienį, Klaipėdos tur

gaus dieną, neringiškis garlai
vis “Herta“ šiais metais pirmą 
kartą atplaukė iš Nidos į 
Klaipėdą. Jis atgabeno trupu
tį Nidos žvejų žuvies į turgų 
ir pasikrovė įvairiausių pre
kių, kurias nidiškiai per žiemą 
buvo išbaigę Nidiečiai atplau
kė į Klaipėdą ir prisipirko 
įvairių reikmenų. Sako, vaka
re, grįžtant “Hertai” pirmą 
kartą į Nidą, jos prisirinksią 
sutikti pusė miestelio gyvento
jų. Taip žmonės pasiilgę mie
sto, kuriame viskas dvigubai ir 
trigubai pigiau.

KAUNO KEPĖJAI ATSISA
KO PRIEŠ ŠVENTADIENIUS 

NAKTIMIS DIRBTI

Daugelio Kaimo kepyklų 
kepėjai savo darbdaviams įtei
kę memorandumą, kuriame 
rašo, kad prieš šventadienius 
naktimis jie atsisaką dirbti. 
Tuo reikalu kepyklų savinin
kai su darbininkais tariąsis.

Artinasi mūsų didieji piknikai. 4-tą dieną liepos 
(July) “Laisves” piknikas bus Brooklyne ir tą pačią 
dieną bus Mayndrd, Mass. Jau esame prašę, bet ir 
vėl prašome New Yorko ir Bostono apielinkių drau
gijų minėtom dienom nieko nerengti ir jų narius 
kviečiame J “Laisves” piknikus.

Abiejų piknikiį bilietai greit bus gatavi ir juos rei
kės platinti išahksto. Prie įžangos bilieto yra skiria
mos ir piniginės dovanos, taip kaip būdavo kitais 
metais. Ypač Bostono apylinkės pikniko lankytojai 
turi daug progos, nes yra skiriama 36 piniginių do
vanų prie įžangos bilieto.

“Laisvė” yra pažangiosios lietuvių liaudies dien
raštis Amerikoje. Ji gina reikalus visų stambaus ka
pitalo išnaudojamųjų sluoksnių; darbininkų, smulkiu 
biznierių, profesionalų ir smulkių farmerių. Tie visi 
sluoksniai privalo remti “Laisvę”. Darbuokimės visi, 
kad šie “Laisvės” piknikai būtų sėkmingi.

Kiekvienais metais į “Laisvės” pikniką Brooklyiie 
atvažiuoja daug jos širdingų rėmėjų iš kitų miestų, 
šiemet svečių iš tolimesnių miestų turėtų būt dar 
daugiau, nes po pikniko ant rytbjaūs bus švente. Tai. 
bus proga pamatyti New Yorko miestu, pasimaudyti 
atvirose jūrose ir. svarbiausia, dalyvauti savo dien
raščio piktiike, kur suvažiuoja tūkstančiai žmonių.

May nardė, Mass., Vose Pavilion Park, yra pui
kiausia vieta piknikam. Aplinkui puikūs miškeliai 
pasivaikščiojimui, labai gražus ežeras pasiritatidy- 
ti, gera salė šokiam ir visi patogumai patarnauti ren
gėjam su gėrimais ir valgiais. Todėl čia į “Laisvės” 
piknikus žmonės važiuoja su džiaugsmu kiekvienas 
savo krūtinėje.

“Laisvės” piknikuose, Brooklyne ir Maynarde da
lyvauja tūkstančiai žmonių. Suvažiuoja paremti savo 
dienrašty pasimatyti su daugeliu bendros idėjos Žmo
nių ir įsigyti plačios pažinties. Ypač daug jaunimo 
dalyvauja “Laisvės” piknikuose, ir tai labai naudinga 
jaunimui lankyti “Laisvės” parengimus, tai geriau-1 
sias būdas įsigijimui platesnės pažinties.

žinokiriie, jog “Laisvės” piknikai Brooklyne ir 
Maynarde bus 4-tą dieną liepos (July). Brooklyne 
piknikas bus Ulinėr Park Music Hall, čia grieš dvi 
brkestros įvairius kavalkus šokiafti.- Svetainė didelė 
—net 2,000 porų gali šokti vienu kartu. O Bostojio 
apielinkės draugijų rengiamas “Laisvės” naudai pik
nikas bus Vose Pavilion Park, Maynard, Mass. Apie 
šį parkį kalbėjome anksčiau, kaipo apie nepaprastai 
gražią piknikam Vietą.

Į šiuos “Laisvės” piknikus reikia iš anksto rengtis. 
Iš anksto reikia samdytis busus ir iš anksto organi
zuotis važiuoti. Dabar jau laikas tam darbui ruoštis. 
Reikia sudaryti gražias grtipes iš kiekvieiio artimes
nių miestų ir miestelių. Kad “Laisvės” piknikai biivo 
didėli net blogiausiais križio metais, tai Šiemet, kiek 
tiek pagerėjus laikam, mūsų piknikai turi būt dar 
didesni*

Sudegė Tvartas su Gyvuliais
Balandžio 14 d. apie 18 vai. 

J. Salys, gyv. ftorVaišių k., 
Plungės v., buvo nuvykęs į 
Plungę reikalų atlikti ir grį
žęs rado apdeglisį gyv. namo 
stogą ir sudegusius tvartą 
ir kiaulidę (po vienu stogu), 
kuriuose sudegė ir gyvuliai: 
dvi kiaūlės, 13 mėn. veršiš, 3 
avys su 6 ėriukais ir ūkio in
ventorius.

Trobos ir inventorius neap
drausti. Nuostolių padaryta 
per 1000 lt. Gaisras kilo iš 
kūrenamos ir netvarkingai pri
žiūrimos krosnies.

Hendaye, Franc., geg. 10. 
— Ne mažiau * kaip 10,000 
Italijos fašistų kariauja 
prieš Baskiįos liaudiecius. 
Bė to, po fašistų Vėliava 
yra daug nazių lakūnų it 
artileristų.

STEAM BATH 
PIRTIS

74 CEDAR STREET, 
so. Norwood, Mass.

Pel Moterų ir Vyrų 
Kiekvienam atskitas kambarį. 
Atdara: Penktadienį nuo 4-tos 

po pietų iki 12-tai naktį, 
šeštadienį: nuo 11-tos iš ryto 

iki 12 naktį 
Pilnai sutaisyta' ir Švariai.

Naujas savininkas
JOHN SUOMI

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
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Haverhill, Mass
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ganizacijos dalyvavo surengi
me minėjimo. Waterbury, Conn

Puslapis Penktas

Puikus Parengimas ir 
Prakalbos

Atsibuvo teatras, koncertas 
ir prakalbos L. 
324 River St. 
džio. Septynių 
dras komitetas 
rą “žentai iš 
koncertą. Aktoriai buvo Liau
dies Choro nariai iš Lawren- 
cio Mass. Parengimas buvo 
įvairus. Buvo gražių dainų, 
muzikos ir viskas nusisekė ge
rai ir publika buvo užganė
dinta. O aktoriai verti pagy
rimo už dėjimą pastangų 
likti gerai savo pareigas.

P. G. K. svet., 
25 d. balan- 
draugijų ben- 
surengė teat- 
Amerikos” ir

rinkimą, kuris atsibuvo gegu-
1 žės 2 d. Delegacija nuvežė su
rinktas aukas ir pridavė masi
niam mitinge. Visi delegatai 
pasakė po agitatyvišką pra
kalbą. Tarp tų delegatų buvo
2 lietuviai, G. Daivis ir V. 
Shatkus. Tai yra tikras įro
dymas, kad Brocktono Broth
erhood unija gausiai remia 
streiką Lewiston šiaučių, ku
rie organizuojasi į industrinę 
darbininkų uniją C.I.O. vado
vybėje. Kaip girdėtis, yra vil
ties streiką laimėti.

Sugrįžę delegatai pasakoja, 
kad tame masiniame susirin
kime, kuris atsibuvo gegužės 2 
d., publikos buvo susirinkę 

'apie 5 tūkstančiai. Vienas iš 
Aukojo: S. Benkus $1.00; Brocktono delegatas kalbėjo 

po 50 centų: W. Mizienka, M. francūzų kalba. Mat, ten yra 
Mizienkienė, V. Kancevičius ir 
M. Jačiunskienė; po 25 centus, 
J. Aidukonis, J. Šilanskas, P. 
Galinis J. Saulėnas, A. Več- 
kys, Ig. Klimavich, J. Caspar, 
V. Verseckienė, M. Matonis 
A. S. Kazlauskas, J. Šimko- 
nis, A. Račkauskienė, A. Na
vickas ir A. P. Dambrauskas. 
Visiems aukotojams labai 
ačiū.

Lewiston, Me. šiuo tarpu 
siaučia didelis čeverykų darbi
ninkų streikas prieš savo iš
naudotojus; Brocktono Broth
erhood unija, iš Generalės Ka
sos, jau nusiuntė aukų 5 tūks
tančius dolerių ir Lasterių Lo-, 
kalas surinko virš 4 šimtus do
lerių. Kadangi nusiųstų čekių 
Lewiston bankai nemaino, tai 
Brotherhood Lasterių Lokalas 
išrinko 4 delegatus ir nusiuntė grjžo namo geg. 8 d. ir vėl sto
juos į masinį streikierių susi- į jo prie savo kasdieninio darbo • 1 • 1 . • J • 1

Po liūdesių sugrįžo namo 
draugė Strižauskiene, veikli 
mūsų draugė ir kovotoja. Ge
gužės 1 dieną ji gavo praneši
mą, kad jos motina labai sun
kiai serga ir tą pačią dieną 
išvyko į Ashley, Pa. Motina 
mirė 4 gegužės ir buvo palai
dota 7 d. geg.

Draugė Strižauskiene su-

ir veikimo. Reiškiame jai gilios 
užuojautos, netekusiai savo 
motinos.

at-

85Balandžio 29 d. ALDLD 
kp. surengė prakalbas L.P.G. 
K. svetainėje. Kalbėjo d. V. 
Andrulis, “Vilnies” redakto
rius. Kalbėtojas pasakė gerą 
ir pamokinančią prakalbą, iš
aiškindamas fašizmą, jo žiau
rumus ir Ispanijos darbininkų 
sunkią kovą prieš fašizmą. 
Publikos buvo nemažai ir au
kų surinkta $8.72. Jeigu liks 
kiek nuo padengimo lėšų, tai 
bus pasiųsta Ispanijos kovoto
jams prieš fašizmą.

Aukojo:
daug francūzų. tautybės darbi 
ninku. Šalna.

Auburn, Me
. 31 
Kai

rė

Reporteris.

Bridgeport, Conn

H. Bedarbis.
Red. Atleisite, kad 

tikietu
Nuo 

apleidome kiek kas 
pArdavė ir kitas smulkmenas.

Montello, Mass
Pirmosios Gegužės Minėjimas 

Gerai Pavyko
Tarptautiniai suren^Voš’ Pir

mosios Gegužės minėjimas 
įvyko balandžio 30 d., Pythian 
Temple Hall, Brockton, Mass. 
Pirmininkavo Albert Addie. 
Pirmiausia kalbėjo Joe Cald
well, nuo socialistų. O paskui 
drg. Sam Appel, komunistų 
partijos narys, iš Boston, 
Mass. Abudu kalbėtojai pa
sakė po gerą prakalbą. Po jų 
prakalbų buvo rodomi kru- 
tami paveikslai:1 /‘Spain in 
Flames”. (Ispanija Liepsnose). 
Krutami paveikslai labai aiš
kiai parodė, kaip budeliai fa
šistai visokiais būdais žudo ne
kaltus Ispanijos gyventojus, 
senelius, moteris ir mažus kū
dikius. Nors įžanga buvo 25 
centai, bet vistiek darbininkiš
kos publikos atėjo apie 5 šim
tai. Dėl Ispanijos gelbėjimo 
aukų surinkta apie 70 dolerių. 
Nuo įžangos tikietų, atmokė
jus išlaidas, dar atliko ir pelno 
apie 30 dolerių.

Pirmos gegužės minėjime 
tarp kitų tautų, matės nema
žai ir lietuvių, taipgi beveik 
visos pirmeiviškos lietuvių or-

Gegužės 1 A.L.D.L.I 
kp. surengė prakalbas, 
bėjo dienraščio “Vilnies 
daktorius V. Andrulis. Klau
sytojų prisirinko pusėtinai. 
Buvo ir visokių klausimų, ku
riuos kalbėtojas gerai su nu
rodymais atsakinėjo. Pertrau
koje buvo renkamos aukos dėl 
Ispanijos gynėjų.
$15.29.

Balandžio 10 d. 
miejaus svetainėje 
rengta ALDLD 31 
vakarienė, apie kurią jau bu
vo “Laisvėje” rašyta. Čia no
riu pridėti, kad laike vakarie
nės drg. A. Kaulakiui, kuopos 
sekretoriui, buvo įteikta maža 
dovanėlė atminčiai nuo narių 
draugų-gių ir simpatikų, kai
po nenuilstančiam darbuoto
jui šioje kuopoje.

žemiaus seka aukavusių 
vardai:

E. Krapavickienė, J. Krapa- 
vickas, L. žarkauskienė, P. 
žarkauskas, A. Apšegienė, F. 
Apšega, J. Apšega, J. Mali
nauskienė, A. Laucius, J. Lau
čienė, R. Šileikienė, J. Šilei
kis, O. Bironienė, M. Bironas, 
J. Stukienė, A. Stukas, E. 
Naujokienė, H. Žilinskienė, J. 
Žilinskas, P. Vaitonis, U. Vai- 
tonienė, F. Krūkas, S. Krū- 
kienė, A. Steponaitienė, K. 
Steponaitis, J. Plandunis, O. 
Jakavonienė.

Varde drg. A. Kaulakio 
riu širdingai ačiū-visiems 
kavusiems.

A. Apšegienė.

Surinkta

šv. Baltra- 
buvo su- 

kp. puiki

ta-
au-

Greensboro, Florida. — 
Bušo nelaimėje užmušta 6 
vidurinės mokyklos studen
tai.

JŽinios iš Darbininkų Judėjimo 
Mūsų Mieste

Casco dirbtuvės darbininkų 
streikas pasibaigė, laimėjimas 
darbininkų pusėje, čia pažy
mėsime svarbiausius laimėjimo 
punktus :

1. Pripažinimas C. I. O. uni
jos, po kuriuo pasirašo Casco 
prezidentas ponas Cohen, čia 
įeina kolektyviškas derėjima
sis ateityje per abiejų pusių 
atstovus.

2. 40 valandų darbo savai
tė, mokestis ir pusė už virš
laikį darbo.

3. Visus darbininkus grą
žinti darban be jokios diskri
minacijos dėl streikavimo.

4. Pakėlimas 10 centų ant 
valandos, kuris turi Ifūti moka
mas tuojaus sugrįžus darbinin
kams į darbą.

Kova buvo ne visai lengva. 
Čionai visi darbdaviai turi su
darę savo organizaciją po var
du Employers’ Association. 
Tai jie visi už vieną ir vienas 
už visus stoja ir dėjo pastan
gas, kad Casco aštuonių šim
tų darbininkų streikas būtų 
sukriušintas. Tačiau darbinin
kų kovingas pasiryžimas iš
draskė visas ją pinkles. '

Aš turiu pasakyti :> šis lai
mėjimai; suteikė daug kredito 
lyderiams, ypatingai Louis Ta
rre, C. I. O. valstijos organi
zatoriui. Jis dėjo didžiausias 
pastangas tam laimėjimui. L. 
Tarre yra nepaprasto gabu
mo iškalbume ir vedime strei
ko.

Laimėjimo proga gegužės 3 
d. buvo surengta demonstraci
ja, kurioj pirmą vietą užėmė 
Casco kompanijos darbininkai. 
Juos sveikindami G. E. darbi
ninkai ir kitų dirbtuvių unijis- 
tai ir neunijistai džiaugėsi ir 
bendrai maršavo.

Maršavimas prasidėjo nuo 
Bulls Head—Madison Ave., 
per miesto centra į Seaside 
Parką. Darbininkai nebuvo 
kliudomi. Ten atsibuvo prakal
bos. Visi kalbėtojai buvo 
C.I.O. organizatoriai bei va
dai. Daugelis jų buvo atvy
kę net iš tolimų miestų, iš 
Bostono, iš New Yorko, iš 
Philadelphijos ir kitur. Visi 
pasakė puikias prakalbas, ’ri
šant unijos reikalus, ypatingai 
ragino kiekvieną darbininką 
Bridgeporte 
nizatorium, 
jistu.

Louis
Trumpoje ateityje Bridgepor- 
td*Tniestas turi būti padarytas 
šimtu nuošimčių C. I. O. mies
tu ir taip bus. Gana vergi
jos, gana klausytis kapitalisti
nės giesmės apie raudonąjį 
baubą. J darbą visi ir kovoki
me už duonos kąsnį bei savo 
šeimos- laisvę!

būti C.I.O. orga- 
o ne vien tik uni-

Tarre pareiškė:
i $

Anglija stato naują karo laivą “Ark Royal”. Jis 
turi veik 800 pėdų ir galės gabent 70 orlaivių. 
Laiva* kaštuos $15,000,000. Statomas Birkenhead, 
Anglijoje.

Streikieriai visi pravaryti iš 
darbo. Kaip McLevy jaučiasi 
sėdėti raštinėje, kuomet tokio
mis iškabomis apsikaišioję ir 
apdriskusiomis uniformomis 
darbininkai vaikštinėja aplin
kui ją ? M. Arison.

Lewiston ir Auburn,
Maine

Le-

Antras incidentas Bridge- 
porte, tai streikas išmatų ko
lektorių—garbage collectors, 
rytinės miesto dalies. Streiko 
pamatas: prašalinimas vieno 
darbininko iš darbo. Plačiau 
dar neteko sužinoti apie strei
ko eigą. Kuomet gausime ži
nias, parašysime plačiau.

Dabar tik tiek: Kartą einu 
pro miesto valdvietę, kurioje 
ir pats J. McLeyvy, miesto ma
joras sėdi. 'Pastebėjau, kad 
du vyrai išmatų kolektorių 
uniformose ii” dideles iškabas 
ant krūtinių užsikabinę vaikš
to palei pat miesto namo du
ris. Iškabos skamba: “Pilie
čiai, mes norime dirbti, tik ne
norime būti vergais Jes. Mc- 
Lewy ir Brewsterio.” Ponas 
Bre.Wsteris yra tų- darbų per- 
dėtinis.

darbininkų. Ir visi kaip vienas 
pakėlė dešinę ranką aukštyn 
ir padarė prižadą, kad kovos 
ligi galo, nežiūrint ant to, kad 
jų vadus įkišo į kalėjimą ant 
6 mėnesių.

Darbo Santikių Komisijos 
trys nariai ir federalės val
džios advokatas Edward 
Schneider darė čia tyrinėjimą 
ir dabar ant 17 d.
šaukia keturius čeVerykų 
tuvių fabrikantus neva 
teismo. Kaltina, kad tos 
tuvės—Cushman, Clark,

jimai. šis vakarėlis įvyks 15 d. ge
gužės, šv. Jurgio Svet., 1513 Quarry 
Ave., N. W. (111-112)

Gegužės 4 d. vakare, 
wiston' City Hali įvyko Mor
phy, Prospect ir Highland če
verykų. dirbtuvių darbininkų 
susirinkimas, kuriame U. S. 
W. A. C. I. O. organizatorius 
W. J. Meckecy skaitė padary
tą sutartį su šiomis kompani
jomis. Po ilgo ir audringo ap
kalbėjimo sutartis 388 balsais 
prieš 69 tapo priimta.

Gegužės 5 d. ryte tų tri
jų dirbtuvių darbininkai susi
rinko į C. I. O. valgyklą ir iš 
čia sykiu numaršavo į dirbtu
ves. Po 15 dienų nuo pasira
šymo sutarties, darbininkai 
balsuos tik už vieną uniją C. I. 
O., už ar prieš. (Yes or no). 

(Yra tikra viltis, kad darbinin- 
i kai nubalsuos už U. S. W. A. 
uniją. Tosp trijose dirbtuvėse 
dirba apie tūkstantis darbinin
kų.

Norint išlygos, ant kurių 
darbininkai sugrįžo į dirbtu
ves po 7 savaičių streiko, ne
pergeriausios, bet visgi vieti
nis čeverykų fabrikantų trus- 
tas tapo suskaldytas. Po nu- 
balsavimo unijos už penkių 
dienų darbininkų atstovai sy
kiu su fabrikantais padarys 
sąlygas apie pakėlimą algos 
ant 15 nuošimčių, 40 vai. dar
bo savaitę, už kurias darbinin
kai streikavo.

Dabar dar liko 16 dirbtuvių, 
kurių savininkai sykiu su Mai
ne valstijos valdžia deda visas 
pastangas streiką sulaužyti.

Gegužės 6 d. Auburne įvy
ko C. 1. O. organizatorių 
Hapgood, Meckecy, Salvaggio, 
Lawless ir Henry, teismas. 
Teisė Supreme Court teisėjas 
Harry Manser. Tai tas pats 
kapitalistų pastumdėlis, kuris 
seniaus išdavė indžionkšiną. 
Apkaltinimas buvo gana keis
tas, neva už neklausymą, ir 
paniekinimą teismo. Mat, pa
gal teisėjo Manser pareiškimo, 
tai streikas turėjęs pasibaigti 
su ta diena, kada jis išdavęs 
indžionkšiną, bet.tie penki or
ganizatoriai ir jų advokatas 
Grant iš Dorchester, Mass., ne 
tik kad neliepę darbininkams 
grįžti į dirbtuves, bet sakę 
prakalbas ir jie patarę laiky
tis streiko lauke patoliai, pa- 
koliai streikas bus laimėtas. 
Ir kada džiūrės, 12 storkaklių, 
išnešė nuosprendį, kad penki 
organizatoriai ir jų advoka
tas Grant yra kalti, tai teisė
jas Manser per 10 minučių nu
teisė visus 6 po šešius mėne
sius kalėjimo, be teisės pa
duoti apeliaciją į aukštesnį 
teismą.

Tai taip mūsų valstijos des
potai elgiasi su darbininkais ir 
jų organizatoriais.

šiandiena (kada?—Red.) 
buvau darbininkų susirinkime, 
į kurį leido tik tuos, kurie pri
klauso prie unijos. Susirinkime 
dalyvavo apie du tūkstančiai

Mussolinio įnirtimas Prieš 
Angliją ir Jos Spaudą

gegužės 
dirb

ant 
dirb- 
Au-

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugijos 

Metinis susirinkimas įvyks (Decora
tion Day) tai yra pirmadienį 11 va
landą ant kapų. Visi Draugijos na
riai pribūkite laiku, susirinkimas bus 
svarbus, bus daug nutarimų kas link 
kapų pagražinimo.

Sekr. E. Cibulskienč.
(111-112)

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks

frusta ir Sommwqpt vra’sulau-^eg- 13, 7:30 y. v. 1339 Medley St. gusta 11 feommeiset yia suiau ^v-s. narjaį kviečiami dalyvauti ir
žę arba prasižengę net 
7 punktus Wagnerio 
(Wagner Act) ir jeigu nesu
tiks susitaikyti su darbinin
kais, kurie priklauso prie C. I. 
O. unijos, tai perduos bylą į 
Federal District Court.

Gamtos Sūnus.

plies naujus narius atsivesti.
akto J' 'P. A. Bernotą.

(111-112)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

Gegužės 15 d. įvyks ALDLD 52 
kp. susirinkimas, 7 vai. vak. Draugi
jų Svet., 4097 Porter St. Visi nariai 
būtinai lankykitės į susirinkimą, nes 

, bus labai svarbių reikalų. Atsiveski- 
j te ir savo draugus ir drauges, nes 
! dabar yra verbavimas narių, gavi- 
i mas j ALDLD 52 kp. laike vajaus.
Kas ’ ’ ’ ’ vi dąbar prisirašys gaus gerą kuy- 

dovanai. Sekr. J. Gugas.
(112-114)

HARTFORD, CONN .
Lietuvos Sūnų ir D. D. bus svar- 

i bus mėnesinis susirinkimas, ketvirta
dienį, 13 d. gegužes, 57 Park St., 

17:30 vai. vak. Visi nariai stengkitės 
i dalyvauti, nes turėsime daug dalykų 
aptarti, kas link 25 meti) sukaktuvių 

i pikniko. - Rašt. J. Kazlauskas.
(112,113)

GRAND RAPIDS, MICH.
United Workers Co-operative (Lie

tuvių ir kitų tautų) rengia linksmą 
vakarėlį. Bus graži programa ir 
gera orkestrą šokiams. Prie įžangos 
bilietų bus 3 laimėjimai: Radio dėl 
automobiliaus ir kiti mažesni laimė-

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 paskubusio 
D-ro 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—128th St.
So. Ozone Park, N.

j Charles’ Up. To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O t 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.^

Telefonas: EVergreen 7-4335

ii

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tėl. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

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.

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

Roma. — Mussolinis ne 
tik atšaukė visus Italijos 
laikraščių korespondentus 
iš Anglijos, bet uždraudė 
italų laikraščiams spausdin
ti paveikslus ir aprašymus 
apie karaliaus Jurgio karū
naciją, kuri įvyksta gegužės 
12 dieną.

Italijos fašistai pyksta 
ant Anglijos todėl, kad pa
kviestas į karūnaciją atsto
vas Ethiopijos ex-imperato- 
riaus Haile Selassie; musso- 
liniečiai užsirūstinę, kad 
Abulijos laikraščiai pašie
pia Italijos fašistų bailumą 
ir nepasisekimus Ispanijoj. 
Ųet kacja Ąnglų .laikraščiai 
paskelbę, kacį Baskų mote
rys metė Italijos juodmarš- 
kinius Bermeo per langus į 
jūrą, tai Mussolinis stačiai 
įtūžo prieš Angliją.

GYDOMAJ VYRŲ IR MOTERŲ
i / KRONIKOSLIGOST <,

Patenkinančios ir Greitos
Pasekmės

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Hemorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ii’ 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra' sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesupra'ntate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-rspin,duliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijhnai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Kietų Praktikos 

lift East 16 St, N. Y. 
Bet. 4th Avė., & Trving PI.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P.* M.

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee ' Cake, ■ Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba Užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661 ‘
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NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Paradas Prieš Skerdimą 

Puerto Rico Žmonių
Pagerbk Kito Teises Irwino Jieško Ligoninėse

kur dalyvavo 
d 63 draugijų. I T

Temple, N. Y., ] 
1,000 moterų nuo 63 draugijų, I 
priimta rezoliucija, kuri bus 
pasiųsta prezidentui Roosevel- 
tui. Rezoliucijoj prašoma pa
skelbt Motinų Dieną naciona
le Taikos Diena.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Desėtkai Harlemo organi- 
ų, prisidėjusių prie Puer- 

Rico Politinių Kalinių Gy
nimo, rengia Harleme para
dą ateinantį šeštadienį. Tai 
bus protestui prieš išskerdimą 
17-kos Puerto Rico patriotų 

Ponce verbų sekmadie-
taipgi reikalavimui išliuo- 

o Dr. Pedro Albizų 
Campos ir 7 kitų, kartu su juo 
nuteistų dešimčiai metų į At
lantos kalėjimą.

Tikimasi parade dalyvau
siant apie 10,000 maršuotojų. 
Jisai prasidės 1 vai. dieną, 
prie 112th St. ir 5th Avė.

Draugiškumas, mandagu
mas ir prisilaikymas taisyklių 
yra reikalingas visuose spor
tuose. Juo labiau tas reikalin
ga automobiliais važiuotės 
sporte. Tas padarytų važiuotę 
ne tik smagiu, bet ir saugiu 
pasilinksminimu. Nelaimei, 
maža grupė nieko neprisilai
kančių kenkia didelei didžiu
mai save ir tvarką gerbiančių 
motoristų. Jei ta mažuma iš
moktų prisilaikyti tvarkos, 
mums nereiktų tokių griežtų 
važiuotės įstatymų ir tai sau
gumas ant kelio būtų užtikrin
tas. Trafiko Stotis “K.”

Jieškomo sąryšyje su artis
tų modelio Gedeonaitės nužu
dymu Roberto Irwin net iki 
šiol niekur nesurado. Paskuti
nė jieškotojų viltis esanti jį 
rasti kur nors ligonbutyje, tad 
visos šalies ligonbučiams įsa
kyta sučekiuoti visus nužiūri
mus asmenis.

IRT Darbininkai Balsuos 
Pasirinkimui Unijos

Majoro Stipri Kritika 
Susisiekimo Tarybai

Bildingų Darbininkai Gavę 
Pagerinimą

Savo prakalboj per radio 
pereitą pirmadienį majoras 
LaGuardia stipriai smerkė Su
sisiekimų Komisiją už atme
timą jo plano suvienyti visas 
miesto subves. Komisija, kaip 
jau buvo rašyta, argumentuo
ja, būk suvienijimas pakels 
fėrą, ir kad gali sudaryti nuo
stolių taksų mokėtojams.

Atsakydamas į tai majoras 
pareiškė, kad Komisijos veiks
niai yra padiktuoti “politinių 
bosų,” pabrėždamas, kad li
nijas galima nupirkti už pi
giau, negu Seabury-Berle pla
ne pažymėta, būtent už $321,- 

. 000,000, vieton iš karto pla
nuotų $436,000,000. Tas išriš
tų gązdinimo taksais klausi- 

U mą.
Majoras pasiūlė Susisiekimų 

Komisijai 100 dienų veikimui, 
o jei iki 1 rugsėjo ji nieko ne
padarys, jis pats kreipsis į 
miesto gyventojus, kad Komi
siją panaikintų, kaipo “bran- 

• gią bejėgę ir nenaudingą įs
taigą.”

Iškėlimas 5c. fėro klausimo, 
sako majoras, rodo jų didelį 
nervingumą, n u r o d ydamas, 
kad jų pačių atstovai priva- 
tiškuose pasikalbėjimuose 

’ gindavo pakelti fėrą.

Pasibaigė vedamos derybos 
tarp Bildingų Unijos ir bildin
gų savininkų. Esą išgautas ma
žytis algų pakėlimas. Klasė 
A. gausianti apmokamas va- 
kacijas, klasei B. pakeliama 
algos po 75c j savaitę, kla
sei C — po $1 į savaitę, taip
gi nustatoma 45 valandų sa
vaitė. Sutartis paliečia 52 tūk
stančiu bildingų aptarnautojų.

šeštadienį, 15 gegužės, In- 
terborough Rapid Transit 
(IRT) Kompanijos darbinin
kai turės balsavimus, kad pa
sirinkti uniją, kuri juos atsto
vautų derybose su bosais. 
Darbininkuose yra didelis sen
timentas už Transporto Dar
bininkų Uniją, kuri pereitą 
pirmadienį per CIO tapo ofi
cialiai pripažinta nacionale 
unija ir jai pavesta rūpintis 
visomis transporto sritimis, ap
art gelžkelių.

Balsavimai bus vedami 15 
gegužės nuo 7 ryto iki 11 vai. 
vakaro, 244th Coast Artilery 
Armorėj, 125 W. 
N. Y. Balsavimus
Miesto Industrinių Santikių 
Taryba.

14th St., 
prižiūrės

ra-

Priteisė Atmokėt už 
Sužeidimą

Jieško “Nepavojingos” 
Gyvatės

Šį 'Rytą Teis Šešios 
Bedarbius

šešių bedarbių, Am. Darbi
ninkų Susivienijimo narių teis
mas įvyks šį rytą, Felony 
Court, 120 Schemerhorn St., 
Brooklyne. Jie buvo areštuoti 
už sėdėjimo streiką 79-toje 
talpos Biuro stotyje, Nost- 
rand ir Lafayette Avės. Strei
kas buvo iškilęs šalpos Biurui 
atsisakius turėt reikalą su 
Darb. S-mo komitetu, taipgi 
numest kaltinimus prieš Al- 

| bertą Shell, negrę, kuri pir
miau buvo areštuota biure.

Pinigai Nesėdi Ant 
Šaligatvio

■ ; Ben Bimbergui mandagu
mas ir užsimiršimas New Yor
ke brangiai atsiėjo. Jis turėjęs 
su savim portfelį su $12,000 
brangumynų, kurį pasidėjo 
ant šaligatvio, kad padėt žmo- 

V hai įlipt į automobilių, bet 
pasiimt užmiršęs. Po to jis 
parvyko namo į Mamaronek 
ir tik tada atsiminęs sugryžo 
jieškoti, tačiau portfelis jau 
buvo “nusikraustęs” nuo šali
gatvio.

Susiėjo po 40 Metų
Mrs. Gentile, gyvenanti 23 

| Locust St., per 40 metų sva
jojus, kada nors dar susieiti 
savo tris brolius, nuo kurių ji 
atsiskyrė kūdikystėje, tėvams 

% išmirus. Ji lajks nuo laiko pa- 
sirausdavo po prieglaudų re
kordus, bet veltui. Seserf ji 
susirado 20 metų atgal. Dabar 
netikėtai susirado du broliu, 
kada brolis Jonas kreipėsi į 
prieglaudą gimimo liūdymo, 
kad galėtų gaut Socialio Sau
gumo numerį. Jis ir kitas bro
lis gyveną Akrone.

Brooklyno barbenai iššau
kiami streikan už pakėlimą 
algų nuo $4 iki $5 j savaitę.

Teisėjas Fawcet priteisė 
trokų savininkus Grodsky- ir 
Zuckerman sumokėti jų tro- 
kais sužeistai Paulinai Fran- 
kienei $50,000 ir jos vyrui 
$20,000. Nelaimė ištiko 21 
birželio, 1934 m. Frankienei 
stovint prie savo namų, 531 
Dumont Ave., trokai susidau
žė, užšoko ant šaligatvio ir 
prispaudė Frankienę prie sie- 
pos. To pasėkoj ji neteko ko
jos ir šiaip nukentėjo.

Vyras savo bylą pamatavo 
medikališkomis išlaidomis ir 
netekimu žmonos patarnavi
mo.

Lietuviai Ruošiasi 
Piknikams

Veik visos draugijos ruošia- 
saviems piknikams. Vienu 
šauniųjų ir ankstybųjų pik

nikų, manoma, bus Am. Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 2-ro Apskričio pik
nikas, kuris įvyks 13 birželio, 
Cranford, N. J. Programos 
pildyme dalyvaus visi apylin
kės darbininkų chorai.

Rep.

si 
iš

Jaunas Vyras Brangiai 
Kainavo

Generalių Sesijų Teisme ei
na byla ponios Susie Olive 
Tukerienės prieš savo 27 me
tais jaunesnį vyrą. Poniulė 
skundžiasi, kad per 13 metų 
jos vyrelis jai kainavęs $800,- 
000. Dabar ji sakosi esanti be 
cento. Ji sakėsi “įsimylėjus” į 
Tuckerį, kada jis buvo 16 me
tų, nes jis buvęs “gabus ir 
aukštas sulyg savo amžiaus.” 
Dabar ji yra 59, o jis 32 metų. 
Tuckeris ją apleido pereitais 
metais.

Vėjas Apvertė Valtį
Smarkiam vėjui papūtus, 

apvirto valtis, plaukiojanti po 
Narrows, netoli Shore Road, 
ir valtyje buvusieji trys jau
nuoliai suvirto į vandenį. Ne
toliese buvę žmonės pastebėjo 
nelaimę ir pašaukė policiją, 
kuri visus išgelbėjo. Vaikinai 
per 10 minutų išsilaikė ran
komis už valties krašto.

Prie 60-21 Myrtle Ave. nu
šautas James Keenan, kuris 
bandęs įsibriaut į ten esančią 
kepurių krautuvę. Jį nušovė 
panaktinis G. Schuck, 1650 
Jefferson Ave., kada Keenan 
pasipriešinęs areštui ir jiedu 
susikibę varžytis už šautuvą. 
Keenan turėjęs kriminalį re
kordą nuo . 1914 m.

Gates Avenue srities polici
ja jau greit bus savaitė, kaip 
prakaituoja jieškodama boa 
veislės, šešių pėdų ilgio gyva
tės, kurios netekęs savininkas 
sako, kad ji “nepavojinga’’. Ir 
susiedai neriasi iš kailio. Ne
vienam yra įgrisęs susiediškas 
“malonumas” nusisukti spran
dą paslydus savo kieme ant 
Susiedo šuniuko padaryto 
“hot dog,” bet jau užminti ant 
tos “nepavojingosios”!? brr...

Tas “naminis” gyvūnėlis pa
kando ar patraukė* ziperį ir 
pasiliuosavo iš ziperinio mai
šo, kuriame buvo padėtas ant 
gaisrinių laiptų, 252 Sumner 
Ave.

Tuo tarpu Charles Muile, 
kuris gyvatę buvo parsinešęs 
“pasisvečiuoti,” šaukiamas tei
sman pasiaiškinti, kuo pama
tuodamas jis ją paliko ant 
laiptų. Susiedas.

Teis Tris Areštuotus Prie 
Nazių Konsulato

Trys jauni vyrai, Am. Prieš- 
karinės-Priešfašistinės Lygos 
nariai, nuėjo pikietuoti nazių 
konsulatą, 17 Battery Place, 
New Yorke. Jie sudarė Hitle
rio knygų deginimo pajuokos 
aktą, Al Gordon persistatyda- 
mas Hitleriu, Romeo Antonio 
—vokiečių profesoriumi, o 
Gordon Sloane nešė iškabą, 
ant kurios buvo užrašyta: 
“Kultūra po nazių padu.”

Aktorius areštavo ir šį ry
tą bus teisiami už “kėlimą be
tvarkės,” Pirmo Distrikto Tei
sme, 32 Franklin St., N. Y.

Kartūnistai Darbininkai 
Nori Daugiau Algą

Max Fleischer Studios, 1,600 
Broadway, N. Y., streikuojant 
ti darbininkaijšreikalavo savo 
atstovų pasitarimą su bosais 
Industrinių Santikių Tarybos 
raštinėje. Pasėkos dar nežino
mos.

Streiką veda Commercial 
Artists and Designers Unija, 
kurios nariai masiniai pikie- 
tuoja užstreikuotą šapą. Strei
kas sulaikė darbą, Betty Boop 
ir Popeye karikatūros nepasi
rodė, apart dviejų paveikslų, 
bet tie buvo ant pikietų iška
bų su prierašais: “Mes negali
me gaut špinakų su $15 algo
mis,” ir, “Mes juokiname mi- 
lionus, bet šposas yra mūsų 
algose.”

Apie Motinų Dieną
Motinų Taikos Dienos ma

siniame mitinge, Pythian

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

L.D.S. 13-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ŠIANDIEN, gegu
žės (May) 12, Kiburio svetinėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 8-tą 
vai. vakaro, šis susirinkimas labai 
svarbus, nes turėsim apkalbėt išva
žiavimą j Forest Parką 6-tą birželio 
(June).

Svetainė bus atdara laiku, kaip 
savininkas prižadėjo diena atgal. To
dėl jokios abejones nėra—susirinki
mas įvyks.

Prot. Rast. J. Valatka.

Ordenas Protestuoja Prieš 
Kapojimą WPA Algų

Tarptautinis Darbininkų Or
denas (IWO) varde savo 140,- 
000 narių pasiuntė rezoliuciją 
Paskyrų Komitetui Washing
tone. Rezoliucijoj griežtai pa
sisako prieš nukapojimą WPA 
paskyrų ir pareiškia, kad re
mia kongresmano Gerald Boi- 
leau Bilių, reikalaujantį pa
skirt daugiau pinigų tęsimui ir 
plėtimui WPA darbų.

Boileau Bilius reikalauja 
paskirt 3 bilionus aprūpini
mui 10,000,000 Amerikos be
darbių.

“Nebuvo Kur Žaisti”
Nesenai pražuvusi iš namų 

nuo 16th Ave., Queens, 14 
metų Patricia Bernard rasta 
Cambridge, Mass., pas tėvų 
pažįstamus, nuo kurių netolie
se jie gyveno prieš atvyks
tant į New Yorką, 3 metai at
gal. Mergaitė sakėsi negalinti 
Brooklyne gyventi, nes “nėra 
kur žaisti.” Tačiau tėvai jau 
sudarę planus ją vėl apgyven
dinti pas save, Brooklyne.

Mabel Hill, 26 metų negrė 
pripažinta kalta pirmo laips
nio žmogžudystėje už nužudy
mą Lacey Stephens.

Ji teisme liudijo, kad tarp 
jų dviejų iškilęs barnis už 
sriubą, kurią ji įpylus Stephe- 
nui į tą patį bliūduką, iš ku
rio jinai valgė. Jisai puolęs 
ant jos su peiliu, bet jai pa
vykę iš jo peilį atimt ir jis 
pats puldamas ant jos tuo pei
liu įsidūręs, nuo ko ir mirė. 
Tačiau tuomi liūdymu 
ko išsigelbėti.

nepavy

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 13 
d. gegužės, 8 valandą vakare,. Za- 
bielskio svetainėje, Maspethe.

Visi nariai dalyvaukite, nes turi
me keletą svarbių dalykų aptarimui.

Sekr.
(112-113)

Legal Notice
State of New York, Department 
of State, ss:

I do hereby certify that a certi
ficate of dissolution of Matthew P. 
Ballas Inc., has been filed in this 
department this day, and that it 
appears therefrom that such corpo
ration has complied with section one 
hundred and five of the Stock Cor
poration Law, and that it is dis
solved.
Given in duplicate under my hand 
and official seal of the Department 
of State, at the City of Albany, 

this sixth day of May, one 
thousand nine hundred 

and thirty seven.
Edward J. Flynn,

-Secretary of State.
(seal)

By Frank S. Sharp,
Deputy Secretary of State. .

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkų, kurie my

lėtumei padirbėt ant farmų. Atsišau- 
kit be skirtumo, jauni ar suaugę, su 
patyrimu ar be patyrimo. Karvių 
melst nereikės. Valandos neilgos; 
mokestis $20 mėnesiui ir burdas.

W. G. LASKY, 
Brooktondale, N. Y.

Reikalinga moters arba merginos 
dirbti restauracijoj. Patyrimo nerei
kalinga. Valandos nuo 9 iki 7 vai. 
vak. Alga nuo $10 iki $15 j savaitę, 
nedėliom nereikia dirbt. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės: 148 Grattan 
St., kampas "Varick Avė., vienas blo
kas nuo Thames St., Brooklyn, N. 
Y. Tel.: Evergreen 8-8792.

(110-1112)

Valgykite Medų
“Laisve” tik dabar vėl ga

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

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

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

Dr. Herpian Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
/ _______

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. j
__ ______________________________________ i______ A-----------------r...

u — ---- - -----
Tcl. StaK(r 2-0783 NOTARY
Night TVI. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Taipgi atmalia- 
yoju jvairiom 
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

STANLEY MASIULIO
■

Restauracija ir Gėrimų Įstaiga
Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 

Taipgi Lietuvos Valstybinė
Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 

importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Tūri įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
‘Piliečių -Kliubo gaspadoriumi.

Stanley Masiulio {staiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y..

Tarpe Union Ave. ir Lorimėr Street

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
0------------------------------------------------

—______________________

7""^

NATURAL - LAX - HERB TEA

MEDI
CINAL

HERBS

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. Jb. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:

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

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

Vietos ir irripor- 
tuptos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
ėikite susipažinti.

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

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

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso,Telefonas: Pulaski 5-1090, Viduj TeĮ. 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

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktį 76c. 

Speciales kainos savaitei.
.i_____ ______  u. ii . -------------- ■ 4,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą •
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.»

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Ihžinierius 

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

hm fui imi mv m fui m im m imi m m fui m w» na an wi

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems (pašarvoti dovanai

•

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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