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Stebėtinai keistų randasi 
draugų. Stengkis, kaip nori, 
bet neįtiksi jiems. Kas nors 
jiems nepatinka, ką nors jie 
suras blogo.

kad jis 
nepasi- 
dar iš- 
dalykė-

štai pavyzdys. Berods labai 
gerą turėjome korespondentų 
suvažiavimą. Draugai džiaugė
si ir mūsų korespondencijos 
pusėtinai pagerėjo. Bet ne taip 
su vienu draugu. Jam nepati
ko. Jis Literatūros Draugijos 
susirinkime pareiškęs, 
nieko iš suvažiavimo 
mokinęs. Maža to, jis 
kraipė mintis, iš mažų 
lių. padarė didelius. Iš to jo 
“raporto” kuopos mitinge iš
sivystė negražios, nedraugiš
kos diskusijos.

Ką gi su tokiu draugu da
rysi? Nieko. Jis klysta. Tiki
mės, kad susipras ir kada nors 
sarmatysis. O vietos draugams 
patartina nekreipti atydos į 
jojo neapgalvotą ir iškraipytą 
raportą iš mūsų koresponden
tų suvažiavimo.

Gen. Franco bandė vienu iš- 
sižiojimu praryti Baskų kraš
tą, ypatingai skaniai laižėsi 
prie jų sostinės Bilbao. Bet 
neišdegė. Jau savaitė laiko ar
mijos grumiasi ant vietos. Fa
šistai nebemaršuoja, tik džiau
giasi atsilaiką kalnuose. O lai
kas kalba už Ispanijos liaudies 
kovotojus. Baskiečiai buvo už
klupti prastai prisirengę. Da
bar jie susitvarko ir didvyriš
kai laikosi.

New Yorke centralinis kny
gynas daro naujus bandymus 
pasiekti platesnes mases su 
knygomis. Lauke, parke, įstei
gė knygų stotis. Kas nori, 
pasiima knygą, atsisėda par
ke, pasiskaito ir vėl sugrąžina.

Geras bandymas. Vasarą 
daug žmonių sėdi parkuose ir 
neturi ką veikti. Jei ten ,bus 
knygų, daugelis jų ims ir skai- Ria jo sekretorius su polici-
tys.

Knygos rašomos ir leidžia
mos ne tam, kad jas laikyti 
dulkėtose knygynų lentynose. 
Tegul žmonės skaito. Ir kai 
žmonės neina prie jų, jas rei
kia atnešti pas žmones!

Dideli vaidai kilo dėl ponų 
šunų lenktynių. New Yorke 
pasidarė politinis klausimas. 
Politikieriai pešasi. Vieni sto
ja už uždraudimą šunų lenk
tynių, kiti už leidimą. Šis klau
simas jau atsidūrė net ant pir
mo “New York Timeso” pus
lapio. Nebėra svarbesnių ži
nių! Šitaip nukultūrėjo mūsų 
buržuazija ir jos laikraštija.

Vėl pažvelgkime į Holly- 
woodą. Streiką pradėjo vie
nuolika amatinių unijų. Iš sy
kio veikė sutartinai. Bet dabar 
dvi unijos susitaikė su bosais 
ir streiką pabaigė. Jų nariai 
grįžta į darbą ir skebauja ant 
tebestreikuojančių. Mušasi 
darbininkai su darbininkais. O 
judžių pramonės baronai juo
kiasi iš abiejų.

Tai tragedija amatinio uni
jizmo. To nebūtų, jeigu visi 
judžių' pramonės darbininkai 
būtų organizuoti industriniai. 
Viena pramonė—viena unija!

Metodistų bažnyčios kuni
gai arba ministerial laikė kon
ferenciją. Tiktai 92 balsais 
prieš 57 balsus konferencija 
atmetė užgyrimą sėdėjimo 
streikų. Konferencijoj atsira
do net 57 ministerial, kurie 
atvirai kalbėjo ir balsavo už 
darbininkus. Tokio dalyko ne
užeisi jokioj katalikų bažny
čios kunigų sueigoje.

Griežtas pasidalinimas tarp 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir Komiteto Industrinio Orga\ 
nizavimos (CIO) pasidarė ne
išvengiamas. Federacijos va
dai šluoja laukan iš miestų 
tarybų ir valstijų organizacijų 
unijas, kurios pritaria CIO. Į

Jau turime du judėjimu. Tą 
situaciją pagimdė Federacijos 
biurokratai. /

Komunistai skelbia darbo 
unijų vienybę CIO judėjimojlučių parašyti?

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Roosevelt Įvedė Sau 
Naujus Apsisaugoji
mus nuo Žmogžudžių

ATŽAGAREIVIAI REPUBLIKONAI JAU SENAI PA
TARĖ NUŠAUT PREZIDENTĄ ROOSE VELTĄ

Washington.—Prezidento 
Baltajame Rūme tapo įves
ti nauji alarmo įtaisai, pa
našūs į tuos, kuriais didieji 
bankai saugoja savo kasie- 
rius nuo plėšikų.

Nauji prezidentui Roose- 
veltui apsaugojimai įtaisyti 
tą pačią dieną, kai komuni
stų dienraštis “Daily Wor
ker” paskelbė slaptą Mc
Clure laikraščių kompanijos 
pranešimą saviškiams,—jog 
tūli kapitalistai pageidau
ja, kad kas nužudytų Roose- 
veltą. Apie tą grūmojimą 
prez. Rooseveltui, beje, tyli 
visi didžiųjų kapitalistų lai
kraščiai.

(Vakar plačiau “Laisvė
je” rašyta, kaip republikonų 
fabrikantų ir bankininkų 
pokilyje viršininkas Cyana- 
mid amunicijos kompanijos 
išreiškė pageidavimą, kad 
atsirastų koks “geradaris” 
ir nušautų prezidentą Roo- 
seveltą.)

Nauja elektrinė preziden
to apsaugos sistema sujun- 

ja ir detektyvais, sergėjan- 
į čiais prezidentą. Paspau
dus Roosevelto raštinėje 
tam tikrą knypkį, tuoj visi 
sargai gautų ženklą, kad 
prezidentui gręsia pavojus.

Viršminėtas slaptas pra
nešimas McClure laikraščių 
kompanijos kartotinai žy
mėjo, kad ir daugelis kitų 
stambių kapitalistu trokšta 
mirties Rooseveltui.

Suimta Šokikė Atsinešė Gy
vates j Policijos Stotį

Rochester, N.Y. —Nakti
nių kliubų šokikė Andra 
Cooper, nugąsdino polici
ninkus, kuomet jinai polici
jos stotyje atsidarė savo 
popierinę dėžę. Policmanai 
atgal atšoko, kada pamatė 
susirangiusias dėžėj gyva
tes. Ale šokike suramino 
tvarkdarius: “Šie žalčiukai 
yra nepavojingi; jie bent 
man nekanda, kada aš nau
doju juos šokiuose ir leidžiu 
jiems raitytis apie mano 
plikas rankas, kojas ir kak
lą. O dabar duokite stiklą 
vandens; aš turiu savo gy
vatėles laiku pagirdyti.”

Šokikė buvo areštuota, 
kad perdaug pasigėrė.

Bilbao, Ispanija. — Bas
kų krašto vyriausybė įsakė 
visiem nekariškiam gyven
tojam sunešt savo ginklus 
ir šovinius valdžiai.

pamatais. Vienybė negalima 
senais amatinio unijizmo Fe
deracijos pamatais.

Susimildami, draugai, nevė
luokite su pranešimais apie 
įvykius savo kolonijose. Pa
vyzdžiui, vienam mieste vie
nas draugas numirė balandžio 
mėnesį, o tik dabar korespon
dentas apie tai rašo savo ko
respondencijoje. Kodėl nebu-. 
vo galima tuojaus keletas ei-/ _ _y_ L! n

O “Herald Tribune,” at- ___ ______
žagareivių republikonų ministerius,—praneša Asso-; Unija, galingiausia socialis- 
dienraštis New Yorke, tik ciated Press. .tų-komunistų darbininkų
už trijų mėnesių po per-1 Pagal tą patį pranešimą, f organizacija visoj Ispanijoj, 
nykščiam Roosevelto išrin- Anglijos valdžia žada pri- pasižadėjo visomis jėgomis 
kimui jau mokino savo šąli- imti Baskų krašto valdiniu- remti perorganizuotą respu-
ninkus, kad “yra ir neteisė
tų būdų, kuriais galima pra
šalint” prezidentą Roosevel- 
tą, panašiai kaip buvo pra
šalintas senatorius Huey 
Long. O Long, kaip žino
ma, buvo nušautas.

Airijos Seimas Veja Lau
kan Anglijos Atstovą

Dublin, Airija. — Airių 
seimas 58 balsais prieš 27 
nutarė pavaryt Anglijos 
general-gubernatorių, kaipo 
Londono valdžios atstovą 
Airijoj. Anglijos general
gubernatorius Airijoj reiš
kė Airių respublikos pri
klausomybę nuo Didžiosios 
Britanijos. O dauguma ai
rių norėtų visiškai paliuo- 
suot savo šalį nuo Anglijos 
imperialistų.

Hitlerio Bombininkai 
Sudegino Amorebieta
Bilbao, Ispanija, geg. 19. 

—Generolo Molos naziai ir 
italai lakūnai bombomis su
degino ir sudąužė Amore- 
bietą panašiai, Kaip jie pir
miau sunaikino Guernicą. 
Amorebieta, 5,000 gyvento
jų miestelis taipgi buvo už
frontėje, kada fašistų bom
bininkai užklupo jį naikin
ti.

Fašistų lakūnai visą Am- 
orebietą paskandino lieps
nose; tad Baskų liaudiečiai 
buvo priversti iš jo pasi
traukt; bet pasitraukdami 
vieną mylią į vakarus, jie 
įsidrūtino naujoj pozicijoj 
ties Lemona ir veda atkak
liausią kovą prieš užpuoli
kus, apie 8 mylios į pietus 
nuo Bilbao.

Į dar nesudegusias bažny
čias arba jų griuvėsius fa
šistai Amorebietoj susigabe- 
no kanuoles bombarduot 
Baskų respublikiečių lini
jas.

Bučkiai—Pavojus Dantims
Atlanta, Georgia. — Vie

noje pramogoje keturios iš 
šešių merginų, kurios daly
vavo bučkių žaidime, užsi
krėtė burnas įvairiomis li
gomis.

“Kas dažnai bučiuojasi su 
kitais, tai gali prarast ir 
dantis nuo limpamų burnos 
ligų,” persergėja valstijos 
sveikatos skyriaus galva 
daktaras M. M. Harris.

Nusižudė Buvęs Caro Poli
cijos Viršininkas

Paryžius.—Nusižudė bu
vęs Rusijos caro policijos 
viršininkas Nikolai Preo- 
braženski, įpuolęs į nusimi
nimą dėl nepakeliamo skur
do.

F™AmvTRnjmiA Ispanijos LiaudiečiųSUŠAUDYT BASKŲ 
VALDININKUS

Hendaye, Franc.—Ispani
jos fašistų galva gen. Fran
co perspėjo kataliką Baskų 
krašto prezidentą J. A. de 
Aguirre, jog kaip tik fašis
tų armija “įžengs” į Bilbao, 
tuoj sušaudys Aguirre ir jo i Madrid.—Bendroji Darbo

kus, jeigu jiems tektų bėgti blikos ministerių kabinetą, 
iš Bilbao nuo fašistų. \ _ ’L , ‘___  kurio priekyje stovi socia- 

(Klausimas, ar tik Anglų listas dr. Negrių.
valdžia tuom prižadu neno- Anarcho-sindikalistų va
ri palenkt Baskijos valdžią, vai, iš savo pusės, pareiškė, 
kad užleistų Bilbao fašis- kad jie nebendradarbiaus su 
tams?) i naująja valdžia, kadangi ji-

PLIENO BOSAI REIKALAU
JA KOMPAN1ŠKOS UNIJOS

Pittsburgh, Pa., geg. 19. 
—Šį ketvirtadienį 27,000 
darbininkų Jones and Lau
ghlin plieno korporacijos 
balsuoja klausimą, ar jie 
pasirenka Amalgamated 
Plieno Darbininkų Uniją 
kaip savo atstovę. Ši unija 
priklauso Industrinio Orga
nizavimosi Komit. (CIO).

Vyriausias industrinis 
plieno darbininkų organi
zatorius Philip Murray 
tvirtina, kad Jones and. 
Laųghlin darbininkai didele 
dauguma balsų pasirinks 
minimą uniją. Balsavimai 
vedami priežiūroj valdiškos 
Darbo San tikiu komisijos.

Unija laimėjus, rinkimus, 
tai būtų didelė dvasinė pa
rama ir darbininkams 
Youngstown Sheet and 
Tube, Republic, Bethlehem, 
Crucible ir National plieno 
kompanijų priverst fabri
kantus pasirašyti sutartį su 
industrine unija.

Tuo tarpu Crucible Plie
no Korporacija paliepė savo 
kompaniškai unijėlei reika
lauti, kad Darbo Santikių 
Komisija pripažintų bosų 
unijėle ir tais pagrindais 
paskelbtų balsavimus: kas 
nori tokios jų neva unijos, 
o kas ne. Fabrikantai išank- 
sto grūmodami ragina dar
bininkus ruoštis balsuot už 
kompanišką unijėlę.

Ispanijos Skundai T. Lygai 
Prieš Nazius ir Italiją

Valencia, Ispanija, geg. 
19.—Respublikos valdžia pa
skyrė socialistą J. A. del 
Vayo, buvusį užsieninį mi- 
nisterį, kaipo galvą savo de
legacijos į Tautų Tarybos 
posėdį, kuris atsidaro atei
nantį pirmadienį.

Jis įteiks Tautų Lygai 
skundus prieš Italiją ir Vo
kietija ir priduos įrodymus, 
kaip Hitleris ir Mussolinis 
ginkluoja ispanų fašistus ir 
siunčia jiems nazių ir italų 
armijas, laužydami bepusiš- 
kumo sutartį.

Ispanijos valdžios delega
cija taipgi parodys Lygos 
Tarybai, kaip Hitlerio lakū
nai bombomis sunaikino 
“šventąjį” Baskų miestą 
Guernicą, užfrontėje, ir iš
žudė ten 800 civilių gyven
tojų.

Jėgos Kasdien Stiprė
ja, o Fašistų Silpnėja

LIAUDIES VALDŽIOS STIPRĖJIMĄ ATŽYMI IR 
GARSUS AMERIKOS RAŠYTOJAS

7 Demokratai—Cariško 
Teismo Šalininkai

Washington. — Prieš pre
zidento Roosevelto reikala
vimą pagerint Vyriausią 
Teismą šešiais naujais, pro- 
gresyviškesniais teisėjais 
balsavo senatinėje teisių ko
misijoje ne tik trys republi- 
konai, bet ir septyni demo
kratai. Tuo būdu komisija 
10 balsų prieš 8 ir atmetė i fašistu-s’.. YiaPr Pastebima 
Rooseveltp planą, taipgi dtsciphna ir
mušė visus pataisymus. Tų 
pataisymų dauguma siūlė ne 
vienu kartu, bet laipsniškai 
taisyti sąstatą šalies Vy
riausio Teismo.

Taigi tie reakciniai de
mokratai komisijoj pasiro
dė stambiojo kapitalo įran
kiais ir šalininkais palaiky
mo cariškos teismo sauva- 
lios.

Bet Roosevelto rėmėjai 
kongreso atstovų rūme ir 
senate sako, jog tuom kova 
nesibaigia. Jie tikisi, kad 
dar galima sudaryti pačia
me kongrese daugumą se
natorių ir kongresmanų, 
kurie remtų Roosevelto pla
ną dėlei Vyriausio Teismo.

NAUJAS LENKŲ FAŠIS
TŲ KRUVINAS POGRO

MAS PRIEŠ ŽYDUS

Varšava, geg. 19.—Lenkų 
fašistai užpuolė ir sužeidė 
daug žydų rytiniame Lenki
jos mieste Kamien-Kaszyr- 
ski; šturmavo žydų krautu
ves, plėšė ir mėtė jų prekes 
į gatves ir degino. Fašistai 
grūmojo sudegint ir visą 
miestą su 12,000 gyventojų. 
90 procentų jų yra žydai.

Malšint įsiutusius fašis
tus buvo pašaukta policija 
ir iš kitų miestų.

Darbo Federacija Padvigu
binsianti Narines Duokles 

Kovai prieš CIO
Washington, geg. 19.— 

Amerikos Darbo Federaci
jos vadai planuoja dveja 
tiek pakelti narines duokles 
savo nariams, idant gautų 
įvalias pinigų kovai prieš 
Industrinį Organizavimosi 
Komitetą (CIO), kurio pir
mininkas yra John L. Le
wis.

Amorebieta, Ispanija, ge
gužės 19.—Fašistų karo va
dai giriasi, būk per; savaitę 
jau paimsią Baskų krašto 
sostinę Bilbao.

nai sudaryta be anarchistų. 
Nežiūrint to, valdžia jaučia
si gana stipri sėkmingai ve
sti karą prieš fašistus. An
archistai užsipuldinėja dr. 
Negrino ministerių kabine
tą, būk jis esąs “negana re
voliucinis.”

Dabartinės valdžios rėmė
jai taipgi yra Ispanijos res- 
publikiečiai, Baskijos kata
likai ir Katalonijos kairie
ji. Negrino valdžia norėtų 
paramos ir iš Anglijos ir 
Franci jos.

New Yorko Times kores
pondentas pastebi, jog per
organizuota liaudies vyriau
sybė yra sąlydesnė ir stip
resnė negu buvusioji.

Valencia, Ispanija. — Ro
bert Minor, Amerikos Ko
munistų Partijos Centro 
Komiteto narys, praneša, 
kad, persiorganizavus Ispa
nijos valdžiai, juo labiau su
stiprėjo darbo žmonių pasi
ryžimas, žūt-būt, sumušti 

i gumas kovoj prieš fašistus, 
Visi liaudies valdžios šali
ninkai supranta, jog tik kie
tumu tegalima laimėti ka
rą prieš Ispanijos fašistus 
ir jų talkininkus, nazius ir 
Mussolini.

New York. — Iš Ispanijos 
sugrįžo Ernest Hemingway, 
vienas iš didžiųjų Amerikos 
rašytojų ir karinių kores
pondentų. Jis, kelias savai
tes praleidęs Ispanijoj, tvir
tina, kad liaudiečiai, galų 
gale, sumuš fašistus. Sa
ko, jog respublikos gynėju 
spėkos diena iš dienos eina 
stipryn, o fašistų jėgos ir 
jų armijų ūpas silpnėja. Bet 
ir Hemingway numato, jog 
karas gali dar ilgai užsitęst.

Kaip Vištos Pasidalino 
Bendrais Savo Vaikais

Veedersburg, Indiana. — 
Kai farmerys Forrest Son
ger sudėjo dešimts kiauši
nių į gūštą, dvi jo vištos už
tūpė juos perėti. Išperėjo 
aštuonis baltus vištukus, 
vieną juodą ir vieną rudą. 
Žingeidu buvo, kaip jos pa
sidalins “vaikais?” O pa
sidalino visai gražiai. Viena 
ir kita višta visų pirma pa
siėmė po keturis baltus viš
tukus, o paskui vįena pasi
ėmė auklėt rudą vištuką, o 
antra—juodą. į

Pasidalinusios v a i k a is, 
tada vištos jau atskirai ve
džiojos! ir globojo savo šei- 
mynukes.

TABASCO, MEX., PRIPA
ŽĮSTA TIK VEDUSIUS 

. KUNIGUS
Willa Hermosa, Mexico.- 

Tabasco valst. gubernato
rius Manero jau leidžia ka
talikus susirinkti ir melstis 
prie “šventų” paveikslų; 
žada nepersekioti jųjų, bet 
sako, kad, pagal valstijos 
įstatymą, kunigais tegalės 
būt tik vedę vyrai.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės!- Jūs Nieko 
Nepralaimė&it, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!
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GAL VYR. TEISMAS 
IŠSTOSIĄS PRIEŠ 

VAIKĮ DARBĄ
Washington.—Atgaleivis 

Vyriausio Teismo narys 
Willis Van Devan ter 78 me
tų, kuris nuo birželio 2 d. 
pasitraukia iš to teismo, 
gaus iš valdžios po $20,000 
kasmetinės pensijos iki gy
vos galvos, pagal pirmes
ni kongreso nutarimą dė
lei Vyriausio Teismo tei
sėjų.

Kai kurie kongresmanai 
ir senatoriai išsireiškiau 
jog kai Rooseveltas įstatys 
pažangesnį teisėją vieton 
rezignuojančio Van Devan- 
terio, tai Vyriausiame Teis
me bus jau dauguma tokių 
teisėjų, kurie galėsią užgirt 
įstatymą dėlei vaikų darbo 
panaikinimo.

Rooseveltas Siūlo Nustatyt 
Algas, Apribot Darbo Laiką

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas ketina ne
užilgo paragint šalies kon
gresą, kad išleistų įstatymą, 
kuriuom apribotų darbo va
landas ir nustatytų, kiek 
samdytojai būtinai turi, mo
kėt algos savo darbinin
kams ir tarnautojams įvai- _ 
riuose darbuose ir užsiėmi
muose.

ŽINIŲ ŽINELES
Bilbao, Ispanija, geg. 19.; 

—Fašistai, kurių bombinin-; 
kai sunaikino Amorebieta,; 
dabar meluoja, būk “patys”* 
liaudiečiai pasitraukdami 
sudeginę tą miestelį.

Jersey City, N. J.—Eina 
teismas prieš Gladys Mac- 
Knight, 18 metų mergaitę, 
kuri išvien su savo vaikinu 
D. Wightmanu užmušė savo 
motiną.

Judžių Studijų Streikieriai 
Skelbia Boikotą penkiem 

“žvaigždėm”

Hollywood, Calif., geg. 19. 
Streikuojantieji mechanikai 
-artistai prieš devynias ju
džių kompanijas šaukia uni
jinius darbininkus ir jų šei
mynas, kad boikotuotų vi
sus tokius judamus paveiks
lus, kur vaidina Robert 
Montgomery, Frank Mor
gan, Franchot Tone, Hum
phrey Bogart ir Edward 
Arnold. Šie asmenys yra di
rektoriai Judžių Aktorių 
Gildijos (federacinės uni
jos). Streikieriai skelbia 
boikotą prieš jų veikalus to
dėl, kad jie darbavosi, idant 
Aktorių Gildija neprisidėtų 
prie streiko.

Baskai Pasitraukė nuo 
Biscargi Kalno

Hendaye, Franc., geg. 19; 
—Pranešama, kad fašistai 
privertę pasitraukt Basiui 
liaudiečius nuo Biscargi 
kalno į bet liaudiečiai atmu
ša fašistus šiaurėje nuo 
Munguia, apie 7 mylios nuo 
Bilbao.
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Rengiasi Nužudyti Baltojo Namo 
“V ar jotą”

Neįstabu, kad tūli Amerikos “išmin
čiai” pasirengę nužudyti Baltojo Namo 
“varjotą” (prezidentą Rooseveltą). Tiems 
“išminčiam” — stambiesiems Amerikos 
kapitalistams—sunku pakęsti net tokis. 
dalykas, kaip bandymas įvesti šalies teis
me reformą, kaip Wagnerio bilius ir kt. 
dalykai. Apskritai, prezidento Roosevelto 
programa yra programa ne įvedimui 
šalyj socializmo, bet lopymui, taisymui 
įrančio kapitalizmo. Viską, ką Roose- 
veltas daro ir dėlko jis nepatinka “iš
mintingiems” kapitalistams, yra tas, kad 
jis turi galvoj paimti iš didžiųjų kapi
talistų pelnų dalelę minėtos sistemos pa
taisymui.

Ponai kapitalistai ir to pakęsti nebega
li: jiems geriausias tokis prezidentas, 
kaip Hooveris, kuris žiūrėjo, kad ponų 
kapitalistų pelnai nei centu nenukentėtų, 
bet kad viskas būtų atlikta lėšomis dar
bininkų, farmerių, smulkiųjų biznierių ir 
profesionalų. Kadangi Rooseveltas ma
no biskelį skirtingiau (tūlais klausimais, 
ne visais), tai jie ir apšaukia jį “komu
nistu,” “varjotu” ir kitokiais gražbilys- 
tės pavadinimais ir ruošiasi jį nužudyti.

“Daily Worker” atliko didelį darbą iš
keldamas tų ponų klastas ir sumoksiąs. 
Dabar teisingumo depaiitmęntas ar kas 
kitas privalėtų paimti tuos žudymo ruo
šėjus už sprando!

Naujoji valdžia, sako pranešimai, pri
ėmė Komunistų Partijos pasiūlymus ir 
juos dabar įdės į savo darbų programą.

Kaip matome, Ispanijos Komunistų 
Partija nereikalavo, kad į valdžią būtų 
įsileista daugiau komunistų (joje tėra 
tik du komunistai ministerial: agrikul
tūros ir švietimo). Jai ne tiek čia svar
bu asmenys. Komunistų Partijai svar
bu sumušimas fašistų; jai svarbu, kad 
valdžia nesnaustų, bet suderintų visas 
respublikos jėgas tam didžiajam tikslui 
—liaudies pergalei prieš fašizmą.

Į naująją valdžią neįėjo anarchistai. 
Nežinome, kame buvo to priežastis. Bet 
vieną žinome, kad naujoj Negrino val
džioj atstovaujama respublikonai, socia
listai, komunistai, katalonai ir baskai. 
Žinome ir tai, kad apsigynimo ministerių 
padėtas socialistas Prieto, jau parodęs 
pereito j valdžioj, kaipo orlaivininkystės 
ir jūrininkystės ministeris, daug energi
jos ir sumanumo. Dabar tas viskas su
burta į vieną ministeriją—apsigynimo 
ministeriją—ir dėlto reikia tikėtis, kad 
naujoji valdžia pajėgs smarkiau ir sąly- 
džiau suburti visas respublikos jėgas mu
šimui neprieteliaus, fašizmo.

Yra vilties, kad naujoji valdžia bus 
karo prieš fašizmą laimėjimo valdžia. 
Dėlto gražiai pasidžiaugtų ne tik visa Is
panijos liaudis, bet ir viso pasaulio de
mokratiniai nusistatę žmonės.

Valdžios Permaina Ispanijoj
Vadovaujamas Largo Caballero minis- 

terių kabinetas pasitraukė. Vietoj jo su
darytas naujas ministerių kabinetas va
dovybėje Juan (tark: Chuan) Negrino,' 
taipgi socialisto, kuris pirmesniajam ka
binete buvo finansų ministeris. Rašyda
mas apie naują valdžią, “Daily Worke- 
rio” bendradarbis, Robert Minor, kuris 
dabar randasi Valencijoj (Ispanijoj), be 
kitko, pasakė: “Visas padėties tonas yra 
subūrimo jėgų ir padidinimo pasitikę j i- 
mo tonas.” Kitais žodžiais, naujoji val
džia sudaryta tuo tikslu, kad ji sustiprin
tų žmonių apsigynimą nuo barbarų fa
šistų, kad ji būtų stipresnė už buvusiąją., 
valdžią.

Kad Largo Caballero valdžia pastaruo- 
B ju laiku rodė silpnumo ir nesugebėjimo 

vadovautis kraštui opioj padėtyj, tai ge- 
Ą. riausiai paliudijo nesenai įvykęs Barce- 

lonos mieste trockistų ir dalies anarchis
tų išstojimas prieš Liaudies Fronto val
džią. Silpnumą liudijo ir tas faktas, kad, 
apskritai, Katalonija pastaruoju laiku 
nesugebėjo dalyvauti užtenkamai kovoj 
prieš fašizmą. Kai fašistų govėdos, su 
Miissolinio ir Hitlerio prisiųstais karei
viais, naikino Baskiją, tai Katalonija, ku
riai, rodosi, būtinai reikėjo tuojau pra
dėti didelis ofensyvas prieš fašistus, lyg 

j ir nieko nedarė.
'Tik šiomis dienomis Baskijos preziden- 

>tas Aguirre telegrafavo Katalonijos pre
zidentui Companys, prašydamas pradėti 
ofensyvą ant fašistų iš Katalonijos pu
sės, kad juos privertus nutraukti savo

' ; jėgas nuo Bilbao. Tiesa, Companys davė 
atsakymą, kad tai galėsiąs padaryti, bet 
klausimas, ar jis tai būtų ištesėjęs, jei 
sena padėtis būtų tęsusis ilgiau.

U. Dėlto Ispanijos Komunistų Partija ir 
pastatė Caballero valdžiai reikalavimą: 
Arba sukonsoliduokime labiau šalies ap
gynimą, kovą su fašizmu, arba komunis
tai pasitrauks iš valdžios.

Tuomet Caballero atsistatydino ir su 
juo atsistatydino visas kabinetas.

■ $
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Vilniečių Suvažiavimas Gražiai 
k Pavyko

“Vilnis” praneša, kad sekmadienį įvy- 
kusis Lietuvių Darbininkų (“Vilnies”) 
Bendrovės dalininkų suvažiavimas pavy
ko visais atžvilgiais. Be kitko, mūsų 
draugų dienraštis rašo:

Administracija savo raporte nurodė, kad 
reikės tobulinti spaustuvės techniką ir nu
matoma pirkimas naujo linotypo (raidžių 
rinkimo mašinos).

Redakcija savo raporte pažymėjo, kad per 
pereitus metus padauginta laikraščio cirku
liacija ant 600 skaitytojų, gi. ateinančias 
metais vilniečių obalsis 1,000 naujų skaity
tojų Vilniai! Faktinai jau pradėtas vajus, 
kaip daugelis šėrininkų išsireiškė, nes jų 
nekurie suvažiavime pridavė pinigus už nau
jus skaitytojus.

Su pirmiau prisiųstais pasveikinimais ir 
priduotais suvažiavime, organizacijos ir pa
vieniai šėrininkai bei šiaip geri vilniečiai su
dėjo $1,800.

Sumetimas $1,800 “Vilniai” parodo, 
kaip lietuvių darbininkiškoji visuomenė 
rūpinasi mūsų spauda. Reikia atsimin
ti, kad už aukas nebuvo varytas didelis 
vajus, o tik šiaip sau draugai veikėjai 
tūlose kolonijose pasidarbavo, paprašy
dami dienraščiui paramos.

Iš vakaro Chicago j e buvo įvykusi “Vil
nies” korespondentų konferencija, ku
rioj draugas Andriulis redakcijos vardu 
kalbėjo, apie ką ir kaip dienraščio ko
respondentai turėtų rašyti. Atžymėda
mas šį korespondentų suvažiavimą, “Vil
nies” reporteris sako:

Konferencija praėjo gerame ūpe ir visi 
džiaugėsi, kad pirma korespondentų sueiga 
duos naudos Vilniai ir visam darbininkų ju
dėjimui.

Apart to, kad nusitarta rūpestingiau or
ganizuoti korespondentus, nusitarta rašyti 
trumpiau, tiksliau, arčiau prie dalyko, su 
daugiau žmonišku jausmu; dar nusitarta, 
kad mūsų korespondentai turi būti varyklis, 
nelyginant buomas išjudinimui kampanijos, 
kad per ateinančius metus padauginti Vil
nies skaitytojų tiražą ant tūkstančio.

Laisviečiai džiaugiasi mūsų draugų 
vilniečių pasisekimais. Bet faktas pasi
lieka faktu, kad tiek pas mus, laisviečius, 
rytuose, tiek Chicagoje, pas draugus vil
niečius dar randasi milžiniškos galimy- 
mės praplatinimui ir podraug didesniam 
sustiprinimui mūsų dienraščių ir apskri
tai visos spaudos ir darbininkiško judė- ; 
jimo. Mes toli gražu nepasiekėme čiu
kuro, nuo kurio jau aukščiau negalėtum 
kopti. Randasi tūkstančiai lietuvių dar
bo žmonių, mums pritariančių, bet dar 
vis neskaitančių mūsų spaudos. Pas juos 
turime nueiti (jei jie neateina pas mus) 
ir betarpiškai raginti užsisakyti mūsų 
dienraščius. Sukonsoliduokim organiza
ciniai tą įtaką, kurią turim užkariavę 
ideologiniai. Juo tą padarysim greičiau, 
tuo bus geriau!

Kova Prieš Maliariją
Ar uodas buvo viena iš galu

tinų priežasčių puvimo ir nu
puolimo Graikijos ir Rymo? Is
torikai mums praneša, kad ma
liarijos laipsniškas išsivystymas 
nusilpnino didelį skaitlių Medi
terranean gyventojų taip, kad 
jie negalėjo tinkamai atlikti sa
vo darbą, save apsiginti ir prisi
dėti prie civilizacijos progreso. 
Negalint apgalėti maliariją, 
juos apgalėjo kiti barbariški 
užpuolikai.

Mūsų šalyje šiandien maliari
ja yra slapta limpanti liga, ku
ri įsigijo sau pastovią vietą tar
pe biednų ūkininkų pietinėse 
valstijose. 1933 m. liga užpuo
lė net suvirš milioną žmonių. 
Ne visi iš šitų numirė. Jie gy
veno, bet be jokio gyvumo. Bet 
moderninis mokslas žino, kaip 
apgalėti maliariją. Mes žinome, 
kad ‘‘anopheles” uodas, kuris 
veisiasi klampynėse, žmoniją 
užkrečia šita liga. Maliariją ga
lima pasekmingai atakuoti, kuo
met jis dar peras arba kuomet 
miega uodo kiaušinyje. Bet tam 
reikėjo daug pinigų ir daug 
triūso, ir nebuvo galima pradėti 
kovoti maliariją, pakol Works 
Progress Administration prista
tė reikalingus pinigus ir darbi
ninkus darbui.

Surgeon-general Thomas Par- 
ran, galva Suv. Valstijų Viešos 
Sveikatos Tarnystės pareiškia, 
kad kontroliavimas maliarijos 
pirmyn nužengė net 40 
metų per federalius pašalpos 
projektus, šitas maliarijos kon
troliavimo darbas, bedarbių at
liktas, jis sako —- “ant tiek su
mažino ligą ir mirtis nuo ma
liarijos, kad darbas jau už save 
užsimokėjo.”

Į 16 pietinių valstijų, ku
rios iki šiam laikui yra apsisto
jimo vietos “anopheles” uodo, 
armija iš 50,000 pašalpos darbi
ninkų dabar veda kovą vietose, 
kur uodai vaisinasi-klampynių,' 
duobių ir upių su apsistojusiu 
vandeniu.—Yra . du atakavimo 
būdai. Apsistojęs vanduo nulei
stas per iškastas grabes, ir se
nos užkrėstos upės vagos iščys- 
tytos. Uodo kiaušiniai negali iš- 
siperėti bėgančiame vandenyje. 
Kuomet negalima vartoti šitą 
būdą, tai vanduo apipiltas alie
jumi.

Mažulis uodas, kuomet dar 
kirminas, pasilieka vandens pa
viršium, ir kvėpuoja orą per j 
dūdelę. Aliejus sustabdo jų Į 
kvėpavimą. Galima vartoti ne
kurtuos nuodus, kaip tai “paris 
green” ir kitus. Darbininkai 
pompomis vandenį apipurkščia 
aliejumi ar nuodais, mažas 
pompas darbininkai neša pririš
tas prie jų pečių, o didesnės' 
įdėtos į laivelius ir taip varto
jamos.

Galima įdėti žuvų į nekuriuos 
upelius, nes jaunos žuvys su
ėda uodus, kaip tik jie kraiposi. 
Šitą trečią būdą galima varto
ti, tik kur nėr nešvarumų kas 
gali išnaikinti žuvis.

Kiekvienoje valstijoje iš se
kančių valstijų maliarija yra

rimta sveikatos problema neku
rtose apylinkėse. Virginia, 
South Carolina, Georgia, Flori
da, Alabama, Mississippi, Loui
siana, Tennessee, Kentucky, 
Missouri, Arkansas) Oklahoma, 
Texas, New Mexico, California 
ir pietiniam Illinois. WPA iš
kasė 22,000 mylių grabių nu
leisti vandenį nuo 340,000 akrų 
vaisinimo vietų ir taip apsau
goja 14,000,000 žmonių tose 
valstijose.

Federalę kovą prieš uodus ir 
maliariją pirmiausia pradėjo 
CWA, po tam, tęsė FERA ir 
dabar ją varo 764 WPA projek
tai, darbas kaštuoja $26,813,- 
330.

Kas septintais metais malia
rijos atsitikimai pasiekia epide
miškus laipsnius. 1936 m. jie 
pasiekė savo periodišką viršū
nę, tik ne tose valstijose, kur 
pašalpos darbininkai išnaikino 
veisimosi vietas. Sumažėjimas 
maliarijos atsitikimų pasirodė 
dalyse New Mexico, Georgia, 
Virginia, Mississippi ir kitose 
užkrėstose valstijose, kur dar
bas pasekmingai vestas.

WPA Informacijų Skyrius.

Skaitytoju Balsai
Kas Taisytino “Laisvėje”
Drauge Redaktoriau:—Pra- 

tęskite mano prenumeratą už 
“Laisvę” dar vieneriems me
tams, už ką čia įdedu USA paš
to piniginę perlaidą (money 
orderį).

Prie tos pačios progos noriu 
duoti kelis patarimus, kas rei
kėtų talpinti “Laisvėn”, žmo
nės pasigenda daugiau apysa
kų: talpinkite kad ir neperge
riausias, paprastas apysakas, 
nes jos žmonėms patinką. Jūsų 
angliškas skyrius — įdomus, 
bet tiems, kurie angliškai nes
kaito, jis nepasitarnauja.

Matau, jūs turite skyrių, per 
kurį skaitytojai gali išreikšti 
savo nuomones apie dienraščio 
turinį, tad ir. aš . pridedu savo 
nuomonę, kuria gal būt pasi- 
naudosit.

Su tikra pagarba jums,.
Juozas Slanitskis.

Nori Paduoti Oro Spėjimą ♦
Gerbiamieji: Skaitau “Lais

vę” per daug metų ir aš noriu, 
kad per savo dienraštį kasdien 
talpintumėt žinias apie orą. Ma
nau, kad tas skaitytojams būtų 
įdomu ir naudinga,—ypač tiem, 
kurie angliškai neskaito.

Draugiškai,
S!.

(Redakcijoj tas buvo kadai
se svarstyta, bet dalykas tame, 
kad mūsų dienraštis yra nacio- 
nalis, t. y., skaitomas tarpe 
Maine ir Californijos Valstijų. 
Kažin ar dėjimas oro spėjimų 
pasitarnautų daugumai mūsų 
skaitytojų? Jis būtų naudingas 
tik New Yorko ir apielinkės 
“L.” skaitytojams, kurie dien
raštį gauna tą pačią dieną. Bet 
apie tai dar prisieis pagalvoti.

—Red.)

Miltų pilni maišai kraunami- j laivą Anglijos 
prieplaukoj ir gabenami Baskijos katalikams, 
kuriuos fašistai blokaduoja. Šie miltai nupirkti 
aukotais pinigais.

Lawrence, Mass.
Svarbūs {vykiai

Gegužės 22 d. yra rengiama 
lietuvių bendro fronto vaka
rienė ir šokiai parėmimui Ispa
nijos ir Lietuvos našlaičių. Pa
rengimas įvyks Maple Parke, 
prasidės 2 vai. po pietų — šo
kiai nuo 4 vai., o vakarienė 7 
vai. Drg. J. Urbonas aiškins 
šių dienų įvykius Ispanijoje ir 
Lietuvoje. Įžanga tik tai 75c 
suaugusiems ir 25c vaikams.

O ateinantį sekmadienį, ge
gužės 23 d., 1:00 vai. po pie
tų bus nepaprastos svarbos 
masinis audimo pramonės dar
bininkų susirinkimas miesto 
darže “The Common.” šiame 
susirinkime kalbės C.I.O. pir
mininkas John L. Lewis ir 
tekstilės darbininkų organiza
vimo komiteto vadas Sidney 
Hillman. Pirmą sykį Lewrence 
darbininkai turės progą išgir
sti šiuos du industrinio unijiz- 
mo vadu.

Kviečiame ir raginame vi
sus lietuvius dalyvauti.

L. K. Biuras.

Los Angeles, Calif.
Savaitės Įvykiai

Nors Pirmąją Gegužės, tarp
tautinę darbininkų šventę, 
šiais metais skaitlingesnis bū
rys minėjo, bet galėjo būti 
dar daugiaus žmonių, jeigu vi
si būtų bendrai minėję. Dar 
nekurios unijos vis tebesilaiko 
netikusio būdo atskirai svetai
nėse susieiti, kuomet masės 
darbininkų maršuoja gatvėmis 
arba susirenka kur miesto 
aikštėje ir ten skleidžia gegu
žinės obalsius.

Gegužės 2 d. atsibuvo AL 
DLD 145 kp. susirinkimas, 
kur, tarp kitko, nutarė pasvei
kinti “Vilnies” B-vės suvažia
vimą bendrai su LDS 35-ta 
kuopa, kuri iš iždo aukojo 
$2, o ALDLD nariai suaukojo: 
po 50c.: M. Bušiene, P. Re- 
pečka, M. Pūkis ir J. Rabičius; 
po 25c. Pečiulienė, Rufienė, 
Repečkienė ir Pupienė. Tai vi
so su pasveikinimu “Vilniai” 
suaukavo ir pasiuntė $5.00.

Tos pačios dienos vakare, 
Amerikinės Lygos Prieš Karą 
ir Fašizmą Lietuvių Skyrius 
buvo surengęs pietus pas d-gus 
Briedžius. Valgius suaukavo 
Los Angelio “vaikinai,” tai už
darbio liko virš $30, kurių 
$15 pasiųsta priešfašistiniams 
Lietuvos kaliniams ir kiti $15 
Ispanijos demokratijos gyni
mui. Tai dėkui tiems, kurie 
aukavo dėl tos vakarienės ir 
ačiū d-gams Briedžiams už 
suteikimą vietos.

Reikia pasakyti, kad lietu
vių skyrius Lygos Prieš Karą 
ir Fašizmą (kur veikia dau
giausiai moterys), atlieka la
bai gerą ‘darbą, stambiai pa
remdamas prieškarinį ir anti
fašistinį judėjimą.

Gegužės 4 d. Los Angelio 
miesto valdžios buvo rinkimai. 
Išrinkta tie patys valdininkai 
su majoru Shaw priešakyj. 
Taipgi nepraėjo nei kiti pasiū- 
lijimai, kurie teiktų gerumą 
visuomenei. Mat, dar Los An
geles miestą valdo “Chamber 
of Commerce,” tai kaip jie 
sako, taip ir daro. O piliečiai 
dar nepajėgia suprasti tiesos.

Gegužės 9 d. P. Ambrazas 
ir F. Budrikienė buvo surengę 
savo draugams vakarienę. Lai
ke skanių valgių d. G. Kviet- 
kauckas prisiminė, kad reikia 
paaukoti dėl Ispanijos demo
kratijos gynimo. Svečiai tam 
pritarė ir aukojo sekamai: Po 
$1: J. P. Davis ir M. O. Pū
kiai; po 75c: K. Kvietkauckas 
ir G. O. Bernotai (sanfrancis- 
kiečiai) ; po 25c: P. Ambrazas 
ir F. Budrikienė. Tai viso pasi
daro $4.00, kurie • tapo *per 
“Laisvę” pasiųsti Ispanijos de
mokratijos ir liaudie gynimui. 
Tai visiems aukotojams ačiū, 
kad ir mažam būrelyj nepa
mirštama geri reikalai.

Tai ir Hollywoodo judamų 
paveikslų darbininkai sustrei
kavo. Net didžiąsias “žvaigž
des” kelias dienas pikietavo. 

Streikas, kol kas, vedamas ge-

rai ir streiko vadai atsišaukia 
į visos šalies publiką, kad nei
tų į judamų paveikslų teatrus, 
kolei streikas tęsis. Daugiau 
apie streiką nėra ką pranešti, 
nes jau buvo kelis sykius “Lai
svėj” minėta apie tai. Tai šį 
sykį ir bus viskas.

M. P.

Pittston, Pa.
Apie Darbus ir Gandus

Gegužės 14 d. “Pittston Re
view” pranešė, kad No. 14 - 
“breikeris” ir kasyklos neuž
ilgo pradės dirbti. Pittstono ir ■ • 
apylinkės žmonės, pamatę to- -• 
kį pranešimą, labai nusidžiau
gė ir kaikurie linksmai nusi
juokė. Na, ir kaip gi tokiu pra
nešimu nesidžiaugti, ypatingai 
suvargusiems mainieriams. Mi
nėtas “breikeris” ir jam pri
klausančios mainos jau šeši 
metai kaip uždaryti. Rodos, 
toks pranešimas yra geras be
darbiams, kurie gyvena iš šal
pos. Jiems jau nusibodo, kaip 
jie patys sako, valgyti gover- . 
mento duonelę.

Bet aš turiu pasakyti kelius 
žodžius broliams lietuviams, 
kad jie per anksti džiaugiasi. 
Nesakykite, kad tuojau gausi
te darbą. Pirmas dalykas, ne
tikėkite “Pittston Review” tom 
didelėm antgalvio raidėm, kur 
pasakyta, kad 1,500 darbinin
kų bus tuojaus pašaukta į 
darbą. Antras dalykas, pata
riu tą pranešimą perskaityti 
iki galo, perdėm. Jūs rasite 
pasakyta, kad apie birželio 1 
d. bus priimta- 250 darbinin
kų. O du mėnesiai laiko tam 
atgal jau buvo panašiai pra
nešta. Skaitykite tą patį pra
nešimą toliau ir rasite, kad už 
kitų 30 dienų ir vėl bus pa
šaukta 250 darbininkų priren- 
gimui mainų, kad jas būtų ga
lima operuoti. Vadinasi, tik 
prirengimui priims kelius dar
bininkus. Jeigu kompanija sa
ko, kad ji prie darbo pašauks 
250 darbininkų, tai būkime ti
kri, kad tiktai apie 25 darbi
ninkai bus tikrai paimta dirb
ti. Kpjnpaųįja skaitlines visa
da padidina keturis sykius.

Geg. 14 d. man teko užeiti 
pas M. S. — tai lietuviška už
eiga bei saliunas. Ją radau 
pilną prisigrūdusią žmonėmis. 
Pamaniau sau, tur būt kas nors 
naujo atsitiko. Pradėjau tei- ■ 
rautis pas vieną ir antrą ir • 
vis gaunu tą patį atsakymą, 
kad No. 14 mainos tuojaus at
sidarys. žiūriu, jų tarpe ran- • 
dasi ir keletas man gerai pa- ’ 
žįstamų lietuvių. Lietuviai ap
stoję porą airišių ir jau prašo 
darbo. O airišiai didžiuojasi ir 
su lietuviais nelabai nori kal
bėtis. Tuojaus vienas lietuvis 
sušunka “come on, John.” Pri- 
siveda prie baro, žinoma, John 
neužmiršo ir savo “bodę” pasi
kviesti.

žiūriu, kas čionai bus toliau. 
Už gero pusvalandžio didžiu
ma prasiskirstė, tik pasiliko 
penki lietuviai ir du airišiai. 
Pastarieji pradėjo stačiai po 
akių meluoti. Girdi, jūs turite 
mums “fundyti,” o mes tuojaus 
pradėsime dirbti, nes jau esa
me pakviesti į darbą. Jei jūs 
gerai mums “trytysitę,” tai ir 
jus įdėsime į darbą. Mes No. 
14 mainos bosus pažįstame.

O aš tuodu airiu pažįstu 
jau per 18 metų ir žinau, kad\ 
jie mainose nėra dirbę nei vie
nos dienos. Na, bet tie lietuviai 
iš džiaugsmo pradėjo dolerius 
mėtyti ant baro ir dar galų ga
le apsidalino po antausį

Pittstono Žvalgas.

ŠYPSENOS

Abu Turi Kuo Pasigirt
Vilimukas pirmadienį mo

kykloje pasigyrė greta sė
dinčiai mergaitei:

“Vakar mes gavome nau
ją broliuką!”

Magdutė atšovė: “Tai 
nieko. Mes visi vakar gavo
me naują tėvelį!”



Lenino Muzėjus
Maskvoj

A. Valonis. teko praryti net 6 tokias rasa

Raudonoji aikštė. Senobinės, 
dantuotos Kremliaus mūrinės 
sienos. Plevėsuojanti virš Cen
tral. Vykdom. Komiteto rūmų 
raudonoji vėliava. Ir netoli 
sienos, aikštės viduryj, žibantis 
ružavu marmuru saulės spin
duliuose milžiniškas Lenino 
mavzolėjus. Kaip iškalti iš ak
mens, ties įėjimu — sargybi
niai, budriai saugantieji pas
kutinį savo didžiojo vado ir 
mokytojo poilsį.

Baltas, ramus veidas, atro
dąs dar baltesnis raudonos 
medžiagos fone, užmerktos 
akys, kadaise tokios akylios ir 
besišypsančios, aukšta kakta— 
galvotojo ir kovotojo kakta.

Tūkstantinės minios plaukia 
kasdien prie jo kūno, ir skaus
mas ir pasiryžimas žiba kiek
vieno 'akyse, ir stipriau spau
džiasi kumštis. “Leninas mi
ręs, bet leninizmas gyvuoja”, 
—ir jį vykdo gyveniman tavo 
geriausias mokinys ir bendra
darbis—didysis Stalinas.

O keletas dešimčių žingsnių 
atstume nuo mavzolėjaus — 
didžiuliai rūmai. Daugeliu kal
bų parašyti užrašai ties duri
mis—ir tai reiškia — Centra- 
linis V. J. Lenino muzėjus.

Muzėjus yra sukurtas drg. 
Stalino iniciatyva ir VKP(b) 
Centro Komitetas teikia jam, 
nuo pirmos jo įsikūrimo die
nos, didžiausią dėmesį. Pats 
CK sekretorius draugas Ježo- 
vas konkrečiai užsiima muzė- 
jaus^klausimais ir, jo vadovau
jamas, partinis muzėjaus ko
lektyvas sukūrė milžinišką pa
minklą didžiajam Leninui, ga
lingą leninizmo propagandos 
priemonę. Iš visų SSRS kampų 
plaukia minios į šį muzėjų, jos 
randa tenai naują entuziazmo 
ir įkvėpimo šaltinį savo socia
listiniam darbui, jos vaizdžiai 
mato Lenino praeitą kovos ke
lią.

Didžiulės, erdvios salės. 
Šviesios sienos sudaro įspūdin
gą foną tūkstančiams ekspo
natų.

Štai pirmoji salė. Viduryj— 
graži balto gipso skulptūra. 
Leninas jaunystėj. Kuklus, vie
no aukšto namiukas, kur gimė 
ir praleido savo vaikystės die
nas Vladimiras Iljičius. Tėvo, 
mokyklų inspektoriaus, daug 
pasidarbavusio savo krašto 
mokyklų naudai, portretas. Le
nino gimnazijos mokinio žur
nalas su pažymėjimais; vis 
“penkiukės”; vien už logiką 
caro gimnazijos vadovybė ne- 
pasiryžo pastatyti būsimam 
galingam galvotojui ir revoliu
cionieriui daugiau “keturiu- 
kės.”

Nedidokas paveikslas—jau
nasis Uljanovas — studentas. 
Kaip studentų sueigos organi
zatorius, jis liko pašalintas iš 
universiteto. O čia — eilė vals
tiečių bylų, jaunojo advokato 
Uljanovo gintų apygardos teis
me. Ir knygos, knygos, kny
gos be galo. Markso, Engelso, 
Rikardo ir kitų raštai su Le
nino ranka darytais užrašais, 
parodančiais, kaip daug ir 
rimtai dirbo jaunasis Leninas.

Antroj salėj mes matom Le
niną jau kaip subrendusį re
voliucionierių, darbininkų or
ganizacijų ir ratelių vadovą. 
Čia pat jo garsioji brošiūra 
“Kas Tai Yra ‘Liaudies Drau
gai’ ir Kaip Jie Kovoja prieš 
Socialdemokratus,” kur jis iš
stojo prieš narodnikus ir le
galius marksistus. Eilė polici-, 
jos pranešimų apie Lenino vei
kimą—ir kaipo to išvada —Le
ninas atsiduria kalėjime. Bet 
if^kalėjime jis intensyviai tę
sia darbą. Be galo įdomus eks
ponatas : programos projektas 
su paaiškinimais, Lenino para
šytais kalėjimo kameroj pienu 
kažkokios medicinos knygos 
puslapiuose tarp spausdintų 
eilučių. Paveikus į puslapius 
chemikalais—tarp eilučių pasi
rodydavo Lenino rašytas pienu 
tekstas. “Rašalines” tam pie
nui laikyti Leninas pasidary
davo iš duonos ir, pavojui pri
siartinus, jis prarydavo tas 
“rąšalines” kartu su jų turiniu. 
Vieną dieną jam nepasisekė,— 
rašo Leninas vienam laiške,—

Įmes! čia pat ant sienos pir
mieji marksistinių ratelių va
dovai—pirmas jų tarpe—Sta
linas.

Tolimesnės salės pritraukia 
dar didesnį visų dėmesį. Pra
sideda “Iskros” periodas. Pa
tys priešai jau pripažįsta Le
nino reikšmę ir jaučia jo galią. 
Štai dokumentas: žandarų vir
šininkas Zubatovas praneša sa
vo vyresnybei, kad “stambes
nio už Leniną revoliucijoj 
dabar nieko nėra” ir priduria, 
kad “nupjauti šią galvą nuo 
revoliucijos kūno” reikia neati
dėliojant. šalę—Stalino, vieno 
geriausių iskriečių veikėjo, 
portretas. Prasideda RSDRP II 
suvažiavimas — eilė dokumen
tų, ryškių ir ugningų, vaizduo
ja Lenino kovą ir prieš Trockį, 
ėjusi kartu su menševikais, ir 
prieš Martovą ir Plechanovą 
programos ir įstatų klausimais.

Kampe — nedidokas šach
matų stalelis ir lentinukė— 
juose buvo padarytos slaptos 
dėžės, niekuomet policijos ne
išaiškintos, kuriose Leninas lai
kydavo CK archyvą ir kitus 
svarbius dokumentus.

1905 metai. Didelis paveiks
las pritraukia žmonių dėmesį 
—darbininkų d e m onstracijos 
sušaudymas Peterburge, ties 
caro žieminiais rūmais. Revo
liucijos audra apima visą Ru
siją. Darbininkai ir valstiečiai 
šturmuoja caro valdžią mieste 
ir kaime. Leninas ir Stalinas, 
būrio draugų priešakyj, veda 
milžinišką darbą. Iš aplink 
juos besispiečiančių geriausių 
draugų pradeda formuotis bū
simas revoliucijos štabas — čia 
mes matom dd. Vorošilovą, Or- 
džonikidzę, Kalininą, Kuibiše- 
vą, Frunzę ir eilės kitų por
tretus.

Revoliucija laikinai pralai
mėjo. Rusijoj siaučia reakcija. 
Kalėjimai ir kartuvės viešpa
tauja Rusijoj. Tūkstančius 
draugų sukemša į kalėjimus, 
šimtai gauna “Stolipino kalnie- 
rius”— kilpą! Policija smar
kiai jieško nebekartą jau bė
gusį iš kalėjimo ir trėmimo 
Staliną. Jis pagautas. Štai ką 
rašo Bakų žandarai apie Sta
liną, vėl ištremtą 5 metams:

“Kaslink Džugašvili, tai dėl 
jo atkaklaus dalyvavimo, ne
žiūrint visų administracinio 
pobūdžio bausmių, revoliuci
nių partijų, kuriose jis visuo
met užimdavo žymiausią pa
dėti. veikime, ir sąryšyj su jo 
dukartiniu pabėgimu iš admi
nistracinio trėmimo vietų, dė
ka ko jis neatliko nevienos 
iam uždėtos administracinės 
bausmės, aš siūlyčiau pavarto
ti aukščiausią baudimo prie
monę — ištrėmimą į tolimas 
Sibiro vietas penkeriems me
tams.”

Ypatinga dviveidišką rolę 
šiuo periodu vaidino išdavikai 
Zinovjevas ir Kamenevas, ku
rie kartu su Trockiu vedė ko
vą prieš Leniną.

Štai ką rašo Leninas apie 
Trockį:

“....Trockis pasielgė kaip 
bjauria usias karjeristas ir 
frakcionierius.... Nu traukti 
su šiuo perėjūnu ir jį nukaukuot 
CO. Plepa apie partiją, o el
giasi blogiau už visus kitus 
frakcionierius.”

Ir kitur:
“. . . . Trockis a p g audinėjo 

darbininkus pačiu beprincipin- 
giausiu ir bjauriausiu bū
du. ...”

Čia pat eilė dokumentų ir 
fotografijų, rodančių Lenino 
ir Stalino kovą su Trockio or
ganizuotų “Rugpjūčio bloku,” 
kovą ideologiniam fronte su 

! visų rūšių nukrypėliais.
štai po stiklu pirmas “Prav- 

dos” numeris, sukėlęs tiek 
džiaugsmo tarp darbininkų, 
suvaidinęs tokią milžinišką ro
lę revoliucijos jėgų organiza
vime. Trockis vadina bolševi
kus “uzurpatoriais” už, neva, 
jo laikraščio pavadinimo pasi
savinimą. “Be reikalo stengia
tės siųsti sklokinius ir kliau- 
zinius laiškus. Atsakymo ne
bus,”—siūlo Leninas atsakyti 
Trockini “Pravdos” puslapiuo

se.

Padėtos pastangos nenueina 
veltui — judėjimas pradeda 
kilti. Lenos šūviai plačiai nu
aidėjo per visą šalį. Piterio 
proletarai jau stato barikadas. 
Bet Europoj subaubė kanuolės 
—prasideda didysis karas. Le
ninas suimtas, jis sėdi Naujojo 
Targo kalėjime. Jam gręsia 
apkaltinimas — špionaže. Be 
galo jaudina muzėjuj paveiks
las, rodąs d. Krupskos pasima
tymą su Leninu teismo tardy
tojo kameroj.

Vitrinoj — laiškas, plakan
tis Zinovjevą, o taip pat anti- 
partinę Bucharino —Piatakovo 
grupę.

1917 metai. Viduryj salės— 
puiki skulptūra: Leninas ant 
šarvuoto automobilio. Jo ran
ka pakelta ir rodo pirmyn. Be
galiniu pasiryžimu ir pakilimu 
persisunkusi visa Lenino figū
ra. O aplinkui paveikslai, ro
dantieji jo sugrįžimą iš emi
gracijos. Milžiniškos žmonių 
masės džiaugsmingai sutinka 
jį.

Darbas verda. Bet pačiam 
įkarštyj Kerenskio vyriausybė 
duoda įsakymą suimti Leniną. 
Jam tenka pereiti Į palėpę ir 
gyventi palapinėj Razlivo sto 
tyj (prie Suomijos sienos). 
Mes matom čainiką, kirvį, dal
gį ir eilę kitų daiktų, kuriais 
naudojosi Leninas, gyvenda
mas palapinėj.

Bet jau artinasi didžioji 
diena. Nei Zinovjevo-Kamene- 
vo išdavystė, išdavusių Laiki
najai vyriausybei besiartinan
čios revoliucijos planus, nei 
siautęs teroras, nesustabdo 
plieninių Didžiosios Proletari
nės revoliucijos žingsnių.

Štai paveiksle — penketu
ke, organizuota ginkluotam su
kilimui tiesioginiai vadovauti, 
štai darbininkai ir kareiviai, 
šie į šinelius aprengti valstie
čiai, atakuoja baltųjų tvirto
ves. Laimėjimas!

Kapitalistų valdžia nuvers
ta, pirmą kartą istorijoj socia
lizmas darosi realybe.. . .

Bet jaunoji Sovietų šalis iš 
visų pusių apsupta priešų, jų 
begalybė ir šalies viduj. Leni
nas išvysto didžiulę energiją. 
Ir visur, kur sunku, kur veržia
si priešas—važiuoja Stalinas, 
štai paveiksle Leninas ir Sta
linas prie telegrafo aparato, 
štai sėdi Leninas, apsuptas 
darbininkų ir raudonarmiečių, 
jis duoda jiems nurodymus. Ir 
sunkiausiais momentais Leni
nas būdavo ypatingai artimas 
su Stalinu, pasakoja d. Krups
kaja, jis pasiremdavo d. Sta
linu, jų bendradarbiavimas 
būdavo ypač glaudus.

Bet štai esere Kaplan šauja 
į Leniną.. . . Atskiroj vitrinoj 

*—brauningas, kulka, išimta iš 
Lenino kūno.. . . Stiklinėj šė
poj—Lenino paltas, vieta, pra
mušta kulkos ir užtaisyta 
draugės Krupskos rankomis.

Priešai artinasi. Jų ratas vis 
smarkiau suspaudžia Sovietų 
Rusiją. Bet jų laimėjimas tik 

Vaizdas iš Maskvos-Volgos kanalo. Šiuo tarpu Mas
kva turi vandeniu susisiekimus su Baltijos, Baltojom 
ir Kaspijos jūrom. Kai kanalas bus pilnai užbaigtas, 
SSSR sostine turės susisiekimą vandeniu ir su Juodąja 
bei Tarpžemine Jūrom!

laikinas: Stalinas — Caricine, 
Stalinas — Leningrade, ir vi
sur, kur jis atvyksta — laimė
jimas, priešas bėga, raudonar
miečiai pereina į užpuolimą. 
Šalę Stalino jo geriausi pagel- 
bininkai — Vorošilovas, Kui- 
biševas, Frunze, Budionij ir 
kiti. Ypatingai įdomi draugų 
Stalino ir Vorošilovo padėta 
rezoliucija ant Carieino pild- 
komo pirmininko protesto dėl 
mobilizavimo kareivinių sta
tybai grupės inžinierių, dirbu
sių prie Volga-Donas kanalo 
projekto:

“Kanalą prakasim po to, kai 
paskandinsim kadetus Volgoj 
ir Done”. RevvojensovJeto na
riai : • Stalinas, Vorošilovas. 
(22-IX-1918 m.).

Kampe žemėlapis, parodan
tis “Goelro” planą ir netoliese 
Lenino pastaba: “elektrofika- 
cija-j-sovietų valdžia — komu
nizmas.” Nuo to laiko nepraė
jo ir dviejų dešimčių metų — 
Lenino žodžiai liko pranašin
gi. “Iljičo lemputės” dega to
limiausiuose mūsų šalies už
kampiuose ir nušviečia mums 
kelią į komunizmą.. . .

Ir vėl daugybė medžiagos, 
parodančios, kaip glaudžiai 
susipynė Lenino ir Stalino vei
kimas.

štai— Lenino kabineto 
Kremliuj kopija. Kuklus kabi
netas, daug knygų, didelis 
darbo stalas........

Ant sienos — Lenino dviejų 
dienų darbo dienynas — užim
ta kiekviena minutė. Jo darbo 
pajėgumas begalinis ir nei vie
nas svarbus klausimas nebūda
vo rišamas be Stalino dalyva
vimo.

Bet nežiūrint to, kad Leni
nas buvo baisiai užverstas dar
bais, jis randa laiko ir galimy
bės rūpintis kiekvienu draugu 
atskirai. Daug raštelių, rodan
čių jo didžiausį susirūpinimą 
Stalino sveikata. Lenino rašte
lis savo sekretoriui su prašymu 
priminti jam, kad jis tur paš
nekėti su gydytoju, gydančiu 
draugą Staliną, raštelis d. 
Bielenkyj, kur jis prašo suteikt 
Stalinui ramų butą, telegrama 
d. Ordžonikidzei, kur Leninas 
prašo pranešti jam apie Stali
no sveikatą, du rašteliai sekre
toriui, kur Leninas prašo nebu
dinti iš miego Staliną ir, kai jis 
atsikels, paprašyti jį prie tele
fono. Čia pat rašteliuose Leni
nas reiškia susirūpinimą drau
gų Manuilskio ir Ciuriupos 
sveikata.

Lenino kuklumas —- begali
nis. Draugas Bonč-Brujevičius 
gauna papeikimą už tai, kad 
jis “neteisėtai” pakėlė Lenino 
algą nuo 500 lik 800 rublių į 
mėnesį. Atskiras pažymėjimas, 
kur liudijama, kad Leninas 
kaipo žmogus, užsiimąs proto 
darbu neribotą valandų skai
čių, turi teisę naudotis maisto 
ir duonos kortele pirmos ka
tegorijos!

Atskiroj vitrinoj paties Le
nino kruopščiai užpildytos

Puslapis Trečiaš

Lenino kovos

Seattle, Wash
Elizabeth, N. J

$1
PO

pašvęsta se- 
viena iš di- 

aptrauktos 
medžiaga.

*

šio nenumirš-

part, anketos. Partbilietas N. 
114482.. . . Raudonosios vėlia
vos ordenas, Revvojensovieto 
padėtas ant jo karsto. Di
džiausiam susijaudinime stovi 
šimtai žmonių ties šitomis re
likvijomis, giliausiai susikaupę.

Sekanti salė pašvęsta Ko
munistų Internacionalo klausi
mams. Daug geriausių tarptau
tinio judėjimo vadų portretų, 
jų parašai didžiulėj Komunis
tų Internacionalo raudonoj 
knygoj.

1920—1921 metai. Lenino 
brošiūra prieš Trockį, Bucha- 
riną. Pranašingi Lenino žo
džiai: “Iš Rusijos nepinės bus 
Rusija socialistinė.”

Bet Lenino jėgos palaužtos 
ilgų kalėjimo ir emigracijos 
metų, nenuilstamų darbų ir 
žaizdų. Leninas sunkiai serga. 
Savo laiką jis praleidžia Gor
imuose. Fotografijose visur šalę 
jo—Stalinas. Leninas žino, kad 
atiduoda viso savo darbo tąsą 
į ištikimas rankas. Vienas jo 
paskutiniųjų laiškų :

“Aš baigiau dabar savo rei
kalų likvidavimą ir galiu iš
važiuoti ramiai .. .”

Dailininko Brodskio pieštam 
portrete — Leninas-ligonis. Jo 
veidas išbalęs, akys galiai įdu
busios, bet jį palaiko vidujinė 
energija. Jo paskutiniai raštai 
apie Rabkrino reorganizavimą, 
“Geriau mažiau, bet geriau” ir 
kit. Jis jau nebepajėgia pats 
rašyti—savo paskutinius strai
psnius jis diktuoja stenografis- 
tei.

čia pat — begalybė nuošir
džiausių laiškų iš darbininkų, 
valstiečių, vaikų su karštais 
pasveikimo linkėjimais, at
siųstos jam darbininkų dova
nos. Paskutinė dovana — iš
siūtas rankšluostis — atėjo 
prieš pat mirtį. . .

Lenino mirčiai 
kanti salė. Ji — 
džiausiu. Sienos 
tamsiai-raudona
Prieblanda. Nulenktos didžiu
lės raudonos Sąjungos respub
likų vėliavos . . .

Su didžiausiu susijaudinimu 
įžengi į šią salę . . .

Begalybė laiškų iš visų pa
saulio kampų, iš visų broliškų 
kompartijų su užuojauta ir liū
desiu. Paveiksluose Lenino lai
dotuvės. Štai Stalinas neša sa
vo draugo ir mokytojo karstą...

O salės gale — Lenino po
mirtinė kaukė, aplinkui dalelė 
šimtų vainikų, uždėtų ant jo 
karsto.

Ir viršuj, ties kauke, — Sta
lino priesaikos žodžiai dega ir 
nušviečia mums kelią . . .

* * *
Atskira salė pašvęsta Leni

no ir Stalino raštų išsiplatini- 
mo parodymui. Į 83 kalbas yra 
išversti ir išleisti Lenino ir Sta
lino raštai — jie kartu žengia 
į pergalingą kelionę aplink pa
saulį.

Viduryj salės ant specialūs 
šėpukės lėtai sukasi milžiniš
kas globusas. Raudonos lem
putės kaip mažyčiai švyturė
liai, dega visur, kur ėjo ir eina 

• Lenino raštai, ir nėra tokio 
taško žemės rutulyj, kur Leni
no žodis nešauktų žmones į ko
vą už geresnį rytojų.

Daugybė meno, kūrinių, at
vaizduojančių Leniną arba pa-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

J. Stalinas

Igliauskiečiui, Keamy, N. J. 
—Mes manome, kad jūs smar
kiai klystate, kuomet agituoja
te prieš uniją ir dar gąsdinate

Užsakymus siųsti antrašu:
USSR, MOSKVA,

UI. 25 Oktiabria 7, 
Izd. Inostr. rabočich

Galima užsisakyti taipgi per “Laisvę” ir “Vilnį

LDS. jaunuolių kuopa pra- 
deda krutėt. Bet prie progos 
turiu raginti ir raginsiu LDS 
narius ir šiaip progresyvius1 darbininkus darbo netekimu 

švęstų jam, surinkta visose, o,žmones padėti jaunuolių LDS
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ypač paskutinėse specialiai 
tam tikslui pašvęstose salėse. 
Geriausieji menininkai ir šiaip 
darbininkai ir valstiečiai, vai
kai ir suaugę žmonės, SSRS 
gyventojai ir iš užrubežio sten
giasi įdėti visą savo meilę ir 
prisirišimą prie Lenino į jo at
vaizdavimą.

Kiekviena tauta, atvaizduo
dama Leniną, stengiasi priduo
ti jam savo charakteringus 
bruožus:'Kantono darbininkų 
prisiųstam portrete Leninas 
panašus į kinietį, Persijos di- 
vone — į persą, o vieno Irano 
menininko portrete — į ira
nietį : už šio portreto platini
mą jį platinusiems draugams 
buvo nukapotos galvos . . .

Didžiulėj salėj rodomas spe
cialus filmas apie Leniną. Ma
tomas Leninas, girdisi jo bal
sas — ir tuoj po to mes ma
tom jo ir Stalino sukurto lai
mingo gyvenimo vaizdus, jų iš
keltus žmones.
' Ir griausmingais aplodis
mentais sutinka perpildyta sa
lė paskutinius filmo kadrus, 
kur stovi ir kalba didysis Sta

linas, geriausias 
draugas. * *

Didžiulė yra 
tarno Leninui paminklo reikš
mė. Tai yra galinga leninizmo 
propagandos priemonė, supa
žindinanti mus su didvyriška 
mūsų partijos istorija. Muzie
jus vaizdžiai parodo, kaip mil
žiniškai išaugo mūsų partija 
pradedant nuo jos įsikūrimo ir 
iki mūsų laikų. Muziejus vaiz
džiai parodo nenuilstamą Leni
no kovą su visokiais marksiz
mo iškraipytojais, parodo jį, 
kaipo didžiulį revoliucionierių, 
kovojančio proletariato ir re
voliucinių valstiečių vadą, kai
po genialų revoliucijos teore
tiką ir praktiką. Ir mes ma
tom, kaip dar prieš tris dešim
tis metų susipynė didžiojoj ko
voj Lenino ir Stalino keliai, 
mes matom jų bendrą kovą 
prieš bandymus suskaldyti par
tiją, prieš visus partijos prie
šus. Stalinas buvo artimiausiu 
Lenino bendradarbiu ir kovos 
draugu, Leninas nepriimdavo 
svarbių sprendimų nepasitaręs 
prieš tai su Stalinu.

Ir kai Leninas mirė, partijos 
vėliavą aukštai iškėlė draugas 
Stalinas. Lenino keliu jis ve
da mus pirmyn prie naujų lai
mėjimų, prie komunizmo.

(Iš “Pr.”)

Mūsų Naujienos.

Tai ir vėl Singer Sewing 
Machine ir Diehl Mfg. pakėlė 
savo darbininkams algas 10 
nuošimčiu, pradedant su 5 
diena birželio. Tas paliečia 
apie 4000 darbininkų, nelie
čiant Diehl kompanijos darbi
ninkų.

Dabartiniu laiku šių kompa
nijų darbininkai gauna vieną 
savaitę vakacijų su užmokes
čiu, taipogi užmokama už vi
sas legališkas šventes ir dirba
ma apie 40 vai. savaitėje.

Tai antras pakėlimas algų 
šių .kompanijų darbininkams. 
Paskutinį pakėlimą algų pri
vertė veikiausiai C.I.O., kuris 
veda smarkų organizacinį dar
bą tarpe šios kompanijos dar
bininkų.

Skleidžiama tūkstančiai la
pelių raginant rašytis prie C. 
I. O. unijos.

Lietuviai darbininkai priva
lote padėti šiame CIO organi
zacijos darbe. Kuriems tik rū
pi palaikyt geras darbo sąly
gas ir geras užmokestis, rašy- 
kitės prie CIO unijos. Gerai 
įsitėmykite CIO antrašą buvei
nės, kuri randasi po num. 3 
Jefferson Ave., Elizabeth, N.J.

Sekmadienį, 9 dieną gegu
žės, Bangos Choro vaikinai tu
rėjo gana smagų balių, daly
vavo gražus būrys net iš New
ark. Bet kažin kodėl mūsų 
“seniai” nedalyvavo. Teisybė, 
keletas matėsi, bet kur kiti, 
argi taip reikia remti jaunuo
lių triūsą?

kuopai, o ypač LDS tėvai turė
tų raginti savo vaikus daly
vauti LDS jaunuolių kuopelės 
susirinkimuose.

Nesenai grįžęs iš Sovietų Są
jungos Eddie Drutchas gana 
gražiai padeda vesti organiza

Skubėkit Užsisakyti Naują Lietuvių 
Kalba Knygą, Išleidžiamą SSRS, 

Maskvoje

Apie partinio darbo trūkumus ir priemones likviduoti 
trockistinius ir kitus dviveidžius

Pranešimas ir užbaigos žodis VKP(b) CK Plenume 1937 m., kovo 3-5 
KAINA. 15 CENTŲ.

cinį darbą tarpe bangiečių ir 
LDŠ jaunuolių. Girdėjau, kad 
jis turi talentingą brolį ir ka
daise buvusias veiklias dvi se
seris. Jos buvo veiklios De
troite. Na, o kodėl negalima tą 
gražų darbą atgaivinti Eliza
beth e ?

Alexander Balandis praneša 
policijai, jog jo duktė Stepha
nie Balandis, 19 m. amžiaus, 
kažin kur pražuvo 9 d. gegu
žės.

Balandžiai gyvena 69 Mar
shall St. “L.” Reporteris.

Pasveikinimas “Vilnies” 
Suvažiavimui

Aukavo šie draugai: po 
—Ig. Bečys ir D. Krūtis;
50c: W. DomoŠaitis, P. Poš
kus, J. Kentrus, A. Skairus, 
W. K. Sheralis, A. Gudaitis; 
po 25c: A. Saulėnienė, J. Ufco- 
nis, L. Slančauskas, J. Kiršlys, 
A. Gurski, F. Drutchas, W. Bu- 
belis, J. Jodkojis, J. Pasilevi- 
čius, P. šenauskienė, B. Bar
kauskas, P. Vaičionis; LDS 33 
kp. $3. Pasveikinimą su pini
gais pasiunčiau “Vilniai.” šir
dingai ačiū visiems, kurie pri- 
jautėt šiam mano darbui. Vi
so surinkta $11.

Draugiškai, D. Krūtis.

Pirmą kartą, kaip Seattle 
darbininkai atsimena, gavo pa- 
velinimą iš miesto vyriausybės 
maršuot gatvėmis 1 d. gegužės 
— apvaikščiot darbininkų 
šventę. Komitetas dirbo sun
kiai, kad sudarius bendrą 
frontą, bet miesto centralinis 
komitetas, po vadovyste A. F. 
L., atsisakė dalyvaut parade. 
Jie sako, kad mes nepripažįs- 
tam 1 gegužės, kaipo darbi
ninkų šventės. Jie sako, kad 
jie pripažįsta 1 d. rugsėjo 
(Labor Day).

Bet paradas įvyko, maršavo 
tarpe 6 ar 7 tūkstančių dar
bininkų. Iš lietuvių matėsi pa
rade apie 20. Daug matėsi lie
tuvių stovinčių šalę gatvių, bet 
prie maršuotojų neprisidėjo, 
thrbflt sarmatinosi pasirodyt, 
kad jie simpatizuoja pasaulio 
darbininkams.

Pasibaigus paradui žmonės 
susirinko į miesto parką, kur 
buvo laikomos prakalbos. Kal
bėjo 4 geri kalbėtojai. Prakal
bos tęsėsi per 2 valandas, žmo
nės klausėsi su atyda, kaip 
kalbėtojai aiškino, ką ręiškia 
pirma diena gegužės.

Vakare buvo surengta pra
kalbos svetainėj, o po prakal
bų buvo šokiai, kurie traukėsi 
iki vėlai nakties, žmonių tą va
karą susirinko tarpe 3 ar 4 
šimtų. Tokiu būdu ir užsibaigė 
ta darbininkų šventė be jokių 
areštų.

Senas Gluosnelis.

••

Tokia anti-unijinė korespon
dencija, žinoma, negali tilpti 
dienraštyje “Laisvėje.” “Lais
vė” visados griežtai stojo ' ir 
stoja už darbininkų organiza- 
vimąsi į unijas ir kiek galėda
ma jiems padeda tą tikslą at
siekti.
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Gyva Praeitų Kalėdų Dovana
(Tikras Gyvenimo Vaizdelis ....—....  —-

Šeštadienio popietis. Gražus pavasario 
oras. Saulutė, visos gyvybės motina, 
skaisčiais šiltais savo spinduliais taip 
maloniai šildė, kad aš, vos dar tik iš po 
sunkios ligos išsiritęs, negalėjau nurimti 
kambaryje, nes gerai žinojau, kad sau
lės spinduliai teikia sveikatos daugiau, 
negu keli gydytojai...

Išėjau pasivaikščiot, pasikaitint saulės 
spinduliuose. Nors ir pamažu eidamas, 
tačiaus nukiūtinau net į užmiestį.

Saulutei pradėjus slėptis už kalnų, 
ėmus nertis, kaip daugelis tiki, į bedug
nį ežerą, iš kurio išlenda, iškyla sekantį 
rytą — kitoj pusėj “ežero”, aš pasukau 
linkui namų. Tačiaus sumaniau užeiti 
pas savo jaunystės dienų draugą, kuris 
politiniais sumetimais vaduodamasis su 
manim nedraugauja . . Bet aš ...

Kuomet įėjau į Bartkų grintelę, neti
kėjau savo akimis ir be galo nustebau, 
nes draugė Bartkienė, šeštą amžiaus 
kryželį nešdama ir trisdešimtį metelių 
pragyvenusi poroje, lyg toji bevaisė obe
lis “sausa,” ant savo rankų nešiojo ma
žutį, truputį verkiantį kūdikėlį, kas ma
no vaidentuvėje sukėlė mintį: “Nejaugi 
moteris, sulaukusi arti šešiasdešimties 

'metų amžiaus, galėjo susilaukt kūdikio? x 
Nejaugi?! Bet...”

—Sveikas, drūtas, drauge,—tarė Bart
kienė, paguldžiusi kūdikį.—Sėskis, pasi
kalbėsim, nes jau senai, senai atsilankei 
pas mus. Aš myliu pasišnekėt su laisvų 
pažiūrų žmonėmis, kad ir su bolševikais, 
nors mano senis bara mane...

—Ačiū už draugiškumą,—burptelėjau 
sėsdamasis.—Visų pirma pavelykite pa
klausti, ar savo locną lėliukę užmigdė- 
te?

—Kaip čia pasakius,—ir locną ir ne 
locną. Bet tai ne lėliukė, o gyva praėju
sių kalėdų dovana! Tik jau ne mano,— 
juokdamasi atsakė Bąrtkienė ir, atsisė
dusi šalimai miegančio kūdikio, pradėjo:

—Klausyk, drauge! Aš papasakosiu 
jums čielą istoriją. Jūs gal būt žinote 
ar* nežinote, kad aš turėjau brolį, kuris 
gyveno anglies kasyklų srityje, miestu- 
kyj B. Brolis dirbo anglies kasykloje; 
uždirbo nedaug, gyveno skurdžiai, nes 
tik ką buvo vedęs, o, aišku, pradžia že- 
nybinio gyvenimo—visko stoka...

‘Ir vos dar tik pražydėjus ženybinio 
gyvenimo žiedui,—tik laukiantis pirmojo 
vaisiaus,—kuomet jo mylima draugė li
goninėje vaitojo gimdymo skausmuose,— 
jos vyras—ir jau tėvas—tapo baisiai su
žeistas kasykloje, darbe ir atsidūrė ki
ton ligoninėn... Tai šiurkšti gi trage
dija!... Vienas kito nematydami skaus
muose vaitoja!...

Brolienė pasveiko, sustiprėjo ir abidvi 
su dukryte iš ligonbučio į savo dulkių 
pilną atšalusią gūštelę sugrįžo. Tačiau, 
juodviejų duonpelnys ligoninėje, kovoda
mas su mirčia, troško matyt savo kūdikį. 
Bet, porą mėnesių pasikankinęs, mirė.

Broliui mirus, jo žmona su mažyte du
kraite likosi be cento, nes kasyklų, kur 
brolis dirbo, inspektoriai ir miesto “tei
singas” teisėjas, kaip ir visuomet, “su
rado,” kad tai “tikrai” buvę paties darbi
ninko kaltė; kad jisai pats bereikalingai 
pajudinęs akmenį, kuris jį sutrynė. Ir 
jo našlė su kūdikiu už vyro gyvybę ne
gavo nei cento ir tapo išmesta iš kompa
nijos stubos!....

Mano brolienė buvo nepaprastai graži, 
—ir iš stumens ir iš liemens,—tikra gra
žuolė, visi ją vadino “gražioji našlė.” Už 
yiš labiausiai “gražioji našlė” puolė į akį 
^unigui K., miestelio B., lietuvių parapi
jos klebonui, kuriam ir pavyko priviliot 
ją sau už’“tarnaitę gaspadinę.” Tarnai
tė kunigui patiko. Tačiau, jos maža duk
rytė anaiptol ne; nes kunigas pareiškė, 
kad, girdi, “Aš tave, Magdute, myliu... 
pet tavąjį “radio,” kuris perdaug spie
gia, anaiptol ne; nes aš pats radio nusi
pirksiu !... ”

Ir mūsų gražuolei,.pamylėjus kleboni
ją ir minkštą šiltą lizdelį ir nebuvo gailu 
skirtis su savo maža dukryte, kurią ati
davė tūlai dievobaimingai bevaikei mo
terėlei auklėti.

Mergaitė, lyg rožės žiedas, bujojo, 
klestėjo, augo. Gi jos motina, “dievo 
|arno” gražioji gaspadinė pasidarė dar 
gražesnę, buinesnė, nes jai nięko nesto- 
Jcąvo’, niekas nerūpėjo. Net algos nuo

savo “boso” neėmė, manydama, kad jau 
ji amžina gaspadinė... Bet ir ją, kaip 
ir daugelį jos pirmtakūnių, patiko nelai
mė! Prasidėjo, kaip žmonės sako, visų 
galų suirimas, negalavimas... Ir nei iš 
šio, nei iš to klebonijoje ūmai atsirado 
nauja, jauna graži brunetė, mūsų gra
žuolės pavaduotoja gaspadinė!...

Mano brolienė tapo atleista nuo gaspa- 
dinystės ir vėl likosi be cento ir su neiš
vengiama bėda. O kad pasiliuosuot nuo 
negeistino vaisiaus, turėjo abortą. De
ja, mūsų gražią našlę... netrukus už
klupo džiovos bacilai ir, apie metus pasi
kankinusi, mirė.

Kuomet brolienė mirė, tai jos duktė 
jau buvo šešerių metų ir jau pradėjo 
lankyt parapijinę mokyklą, kurioje mer
gaitės motinos “globėjas” kunigas buvo 
vyriausiu “profesorium.”

Suėjus mergaitei šešiolikai metų ir es
ant iš stuoment ir liemens nepapras
tai gražuolei, jos “profesorius” ir “dva
siškas vadas” užsigeidė, kaipo naš
laitę, “priglausti”—paimt sau už gaspa
dinę,—nes esamoji gaspadinė jau buvo 
pusėtinai “susidėvėjusi...” Mergaitė 
dvasiniai atsigimusi į tėvą, augdama 
daugiausia draugavo su laisvų minčių 
jaunimu, už ką buvo savo “auklėtinio” ir 
“profesoriaus” skaudžiai barama... Ji 
gerai suprato kunigo link jos tikslus, nes 
ji gerai žinojo savo motinos praeitį. Vie
ną gražią dieną mano brolio duktė, gra
žioji Magdute, atvažiavo pas mus, pas 
savo tetą.

—Tai kas gi iš to,—įsikišo visą laiką 
tylėjęs Bartkus,—nuo lapės pabėgo — 
vilką sutiko ir prasira...

—Tu, tėvai, patylėk, aš pabaigsiu pa
sakoti,—perkirto Bartkienė senio žo
džius,—nes tu, kaip ir visos davatkos, vi
suomet užtari kunigus ir kitus!... Vos 
tik mūsų Magdute suspėjo apsipažinti su 
mūsų miesto jaunimu, susirado šiokį to
kį darbą, tuojau tai vienas, tai kitas vai
kinai, lyg musės prie šviežio medaus, 
pradėjo pirštis, dovanas nešti... Bet 
aš, kad jūs žinotumėt, daug kartų ją 
perspėjau, jai aiškinau, kad apsiyaktuok, 
nesusidėk su bile kokiu tuščiagalviu, ku
ris kas nedėldienis eina į bažnyčią, tau 
prisiegauja, tačiau velnią mislija!. ..

Bet mano senis visuomet jai sakydavo, 
girdi: “Tu, Magdute, tetos neklausyk 
su bedieviais vaikinais nesusidėk O jei
gu, girdi, gink dieve, susidraugausi ir 
parsivesi bolševiką, tai ir jam ir tau če- 
batu į sėdynę—ir važiuok sveika, iš kur 
atvažiavai.”

Ir ot, kad tu žinotum, mūsų gražuolė, 
ant nelaimės, netikėtai vienam airių jau
nuolių pokilyj susipažino su airių baž
nyčios kunigo Burke broliu vargoninin
ku, kuris ir prilipo prie Magdutės, lyg 
lapas prie sėdynės. Jis jai pirko dova
nas, prisiegavo... žadėjo tik ją, o ne 
kitą vest sau už moterį... O ji patikė
jo tam dievo muzikantui ir... jis, lyg 
toji nuodingoji širšė, įgylęs ją, dingo... 
Magdute dievo muzikanto prigauta... 
praėjusių kūčių vakare, susilaukė, Štai, 
šitą gyvą Kalėdų dovanėlę.

Prinešusi Bartkienė rodė man truputį 
verkiantį mažą kūdikėlį. Ir tuom syk, 
iš miesto grįžusi, įėjo į kambarį kūdikė
lio motina, jauna graži geltonplaukė 
Magdute.

—M^tai, vilką minim ir jis čia,—tarė 
Bartkus adresuodamas į Magdutę.—Tai 
mūsų išdykėlė, kaip ir visos mergos ir 
moterys; ko norėjo ir gavo. O dabar...'

—Tu, tėvai, kaip ir kiti protiniai su- 
l rūgę vyrai,—atšovė Bartkienė, — visuo

met paneigi merginas-motęris, o patį vi
so blogumo kaltininką—vyrą, ar jis būtų 
kunigas ar ‘tai paprastas prigavikas,— 
visuomet pateisini. Bet aš gerai ir labai 
gerai atmenu, ne tik tavo, o ir kitų vyrų, 
jaunystės praeities laikus; jūs tikslus 
linkui merginų!...

—Nors jau per-vėlu, bet dabar pilnai 
suprantu,—pratarė apsiašarojusi Mag- 

i dutė, kad yra didelis skirtumas tarp lai
svų ir religiniai tikinčių vaikinų ir jų 
meiliškų ryšių su mergina!...

Aš augau tarp religiniai apklojamo 
jaunimo, mokinausi bažnytinėj mokykloj 
ir šiek-tiek patyriau, kad tie visoki prie
tarai į jaunimo sielą skiepijama tiktai 
tam, kad ilgiaus pasilaikytų tas visas

blogumas, ką šiandien pąsąulyję viešpa
tauja. Bet aš, kaip ir daugelis jąunimo, 
dar klaidžiojame,—nepažįstame vienas 
kito ir'tankiai pataikom ant apgaviko...

Pastaruosius žodžius tardama, Magdu
te, taip susigraudino, kad daugiau kai- |

bėti negalėjo.
Aš, atsisveikinęs Bartkus, ypatingai 

draugiškai paspaudęs Magdutės dešinę, 
iškiūtinau savais keliais.

Senas Pijus.
III-20-37, Paterson, N. J.

Ašarinėj Bombos prieš 
Spaustuvės Streikierius
Clinton, Mass. — ‘ Policija 

keturius -sykius bombarda
vo ašarinėmis bombomis 
Colonial Press spaustuvės 
streiko pikietuotojus. Ke
lis sužeidė.

A. P. L A. REIKALAI
APLA Seimas Nukeltas į Bir

želio 20 ir 21 .

Centro Komitetas laikė spe
ciali posėdį gegužės 16, 1937, 
Centro raštinėj. C. sekretorius 
išdavė raportą—buvęs pa
kviestas į Insurance Depart- 
mentą, Albany, N. Y., geg. 8. 
Insurance viršininkai užgiria 
praplėstą vienybės planą su 

,'tam tikrais pataisymais.
Kadangi beliko mažai laiko 

pilnam prirengimui vienybės 
plano, tai Centro Komitetas 
nutarė nukelti Seimą iki birže
lio 20 ir 21. Visi delegatai to
dėl turi atsiminti, kad APLA 
27-tas Seimas bus birželio 20 
ir 21, 1937, toj pačioj vietoj, 
1322 Reedsdalė St., N. S. Pitts
burgh, Pa. Visi delegatai pra
šomi tuojaus užbraukti geg. 
30-31 ant savo mandatų ir ton 
vieton įrašyti birželio 20 ir 21.

Kuopų sekretoriai taipgi tu
ri žiūrėti, kad delegatai bū
tų tinkamai informuoti apie 
perkėlimą Seimo į birželio 20 
ir 21. Jeigu kurie delegatai ne
galėtų dalyvaut Seime birželio 
20 ir 21, tai tuojaus turėtų 
pranešti kuopai. Birželio susi
rinkimuose tada būtų galima 
jų vieton išrinkti naujus dele
gatus.

šitas Seimas bus svarbiau
sias, nes jis užbaigs APLA 
vienybę su LDS. Tikimės, jis 
bus gana skaitlingas. Reikėtų 
tad žiūrėti, kad visi išrinkti 
delegatai Seime dalyvautų.

Centro Komiteto Rinkimų 
Pasekmės

Centro pakviestų kuopų at
stovai geg. 7 peržiūrėjo galu
tinus Centro Komiteto balsa
vimus ir surado sekamas pa
sekmes :

Pirm, vietai D. Lekavičius 
gavo 531 balsą; vice pirm.

vietai A. Pipiras, 522; sekr. 
vietai J. Gasiunas 445, V. Ko
nčienė, 104; ižd. vietai J. Ye- 
sadavičia, 437, S. Ivanauskas, 
101; iždo globėjų vietai J. 
Mažeika, 439, A. žvirblis, 411, 
J. Norkus, 365, J. Girštoff, 139 
ir J. Ambrazaitis, 193. Pasi-1 
rašo 7 kuopos atstovas J. Mi- 
keška ir 50 kp. St. Orda. 3 
kp. atstovas buvo kviestas, bet 
nedalyvavo.

Visuotinu balsavimu liekasi 
išrinkti sekami: pirm. D. Le
kavičius; vice pirm. A. Pipi
ras; sekr. J. Gasiunas; ižd. 
J. Yesadavičia; iždo globėjais 
J. Mažeika, A. žvirblis ir J. 
Norkus. Balsavimuose dalyva
vo 45 kuopos.

27-tam Seimui užtvirtinus, 
šie Centro Komiteto nariai 
pradės eiti savo pareigas su 
liepos 1, 1937.
Šeiminis Vienybės Bankietas

Seimo laiku turėsime puikų 
bankietą, kuris įvyks birželio 
20, vakare, 1322 Reedsdale St. 
Šis bankietas taipgi bus labai 
svarbus — tai bus šeiminis ir 
sykiu vienybės. Bus proga su
sipažint visiems su Seimo dele
gatais ir svečiais. Bus svečių 
net iš tolimų kolonijų.

Pasiunčiam artime snėms 
kuopoms tikietų pardavinėji
mui. Svečiai atsilankę gaus 
skanius pietus, galės pasišok
ti prie lietuviškos muzikos ir 
išgirsti muzikalę programą. 
APLA 50 kuopos draugės mo
terys rengiasi gerai pasirodyt 
su skaniais valgiais ir gėri
mais.

Šeiminis vajus su numažin
tu įstojimu taipgi tęsiasi. Tad 
reikėtų visiems pasirūpint,1 
kad gavus daugiau naujų na
rių.

J. Gasiunas, Sekr.
« . v • i • •

T*---- —

Josephine Kasmočius’ Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 
, naujai įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum 

šokiam platfornią bei pavilion.

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILLION
91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.

Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or- 
kestros kiekvieną šeštadienį ir -sekmadienį. Tad norė
dami pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius į puikų 

sodną, tyram ore pasišokt ir' pasivaiŠint.
: * . i

Čia yra Restauracija, kur gaminama visoki valgiai ir 
yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 

Degtinių, Vyno ir Alaus

Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko 
jaučiasi pilnai patenkintas.

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

prieinamesne ’kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
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Nauja Literatūra
Tuojau jsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA
. > - * I z •. > C t i.

Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

Worcester, Mass.
Gegužės 9 d. miesto ligoni

nėj pasimirė Juozapas Bačaus- 
kas. ’ Mūsų mylimam draugui 
4-tą valandą po pietų nusto
jęs širdis plakus ir kraujas te
kėjęs jo gįslose, saulutė jam 
daugiau nebešvietė. Velionis 
buvo 55 m. amžiaus, Amerikoj 
išgyveno 35 metus, priklausė 
prie' Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugijos, ir prie Lietuvių 
Ukesų Kliubb. Velionis buvo 
laisvamanis,' atsilankydavo į 
darbininkiškus parengimus, 
keletą centų paaukaudavo dar
bininkiškiems tikslams. Buvo 
taupus, todėl savo moterev su 
sūneliu Vytautu nepaliko dide
lio vargo, tiktai paliko dideliam 
nuliūdime. Taipgi paliko ir 
tris seseris —■ Jadvygą fr Ka
zimierą Lietuvoj, o Ksaverą 
Rusijoj, ir du broliu — Jokū
bą ir Martiną Bačauskus Ame
rikoj.

Juozas Bačauskas užaugo 
Lietuvoj Šeduvos parapijoj, 
Pakalniškių dvaro oędinarčiko 
bakūžėlėj'. Buvo linksimo būdo, 
su visais gražiai sugyveno, to
dėl jo draugai ir giminės gė- 

I lėmis apdabino jo grabą, ir pa
lydėjo į* Notre D ame kapines. 
Palaidojo su bažnyčios patar
navimu.

Tėbuna jam lengva šios ša
lies juoda žemelė.

Taipgi jo moteris su sūne
liu širdingai d,ėkaydja visiems, 
kurie pirko gėles ir visiems pa
lydovams. , ' "

Laidojimu rūpinosi grabo- 
rius Dirsa. Jie škoto j as.

> ■ * -.- X ■' :■ , - .
..........— ■ ..........................—■ ■ ■ i

•N? Ų Reikalas
Gątvekąrįo Kondukto

rius':' “Q kiek gi junis įlietų, 
mary), niąžiukė mergąite?”

Bostonietę Mergaite: 
“Jeiąų gatv.ękariu kompani
jai vistiek, aš geriau užmo
kėsiu pilną f erą, bet pasilai
kysiu savo, amžiaus rekor
dus.” :*

Surinko Juodvarnis.

London. — A u t o - b ūsų 
streikiėriai milžiniška balsų 
dauguma nutarė tęsti strei
ką už pusaštuntoš valandos 
darbo dieną.

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

| GRABORIUS 
BALZĄMUOTOJAS

| Patarnauju visiems be skirtu
I mo. Parsaindau automobilius 
j kiekvienam reikale. Kainos

Ateikite ir persitikrinkite

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas flats, tiktai miesto 
i patvarkymu pamainytas nume

ris buvusio 107 Union Avenue^

FOTOGRAFAS
.• *. ■ • .< X $• > > K A ;

Traukiu paveikslus famiUjų, ves
tuvių; kitokių grupių ir pavienių.

.. • «. . - ' f , ■' ■ r . i
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su’ ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidau j am a. 1 

Taipgi atmalia- ’ 
voju jvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
* ‘ ■ "i-.,v >•'•// u'' *6v

512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way Ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Teį.:/ Glenmore e

BROOKLYN LABOR LYCEUN
DARBININKŲ IŠTAIGA

Šaltis del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau-4 
šiai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys. *
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

!. •» » • t r ; ' • • I

LIETUVA 1935 METAIS ]
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 1

Smetonos Diktatūrą 5
Parašė FREDAS ABEKAS 1

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ I
Ši knygelė turi daug teisingų aprašymu apie Lietuvos J 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių f 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną < 
Lietuvių Seimą Kaune, kur grėdas Abejas buvo aL 
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit- <

KOMUNINIŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAIRIA 10 CF^TŲ.

KRIKŠČIONYBE
.i.:.., . ■' • .

IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?
Parašė A. M. METELIONIS.

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

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

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
I ’ Parašė A. BIMBA.

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

kad Kristaus mokslu reinįiaiitis, būk galima 
panaikinti yargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

t
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BOSTONO ŽINIOS
Vagia Automobilius

Kiek laiko atgal, į So. Bos
toną atvažiavo iš New Britain, 
Conn., tūlas spaustuvininkas 
su kalendorių pavyzdžiais. 
(Mat, kaip žmones biznio jieš- 
ko iš anksto! O mes ar nega
lėtum šioj srityj padirbėti ir 
gauti biznio “Laisvei”?).

Pasistatė žmogus automobi
li ant kampo 5th ir F St., o 
pats įėjo į Jakšto krautuvę. Po 
kelių minučių jis išbėgo kažin 
ko pasiimti. Ugi žiūri, kad jo 
mašinos jau nėr! Policija ėmė 
jieškoti, bet ar rado čielą ar 
sudaužyta—neteko sužinoti.

K.

Dar Vienas “Sit-Down” 
Streikas

So. Bostono Army Base sto
vi Amerikos motorlaivis Sa- 
wokla. Jo įgula jau trys mė
nesiai, kaip negauna algų. 
Taigi 30 jūrininkų, gegužės 
11, paskelbė sėdėjimo streiką. 
Jie reikalauja tuojau sumokėti 
uždirbtus pinigus. Bet laivo 
čyfas, tūlas Linford Seybert 
pareiškė, kad algų jis nemokė
siąs tol, kol laivas ir įgula ne
nuplauks į St. Johns ir sugrįš 
į New Yorką.

Mūšy Parengimai
LDS 62 Kuopos

Gegužės pradžioj, LDS 62 
kuopa buvo surengus “Penny 
sale.” Bet žmonių, kažin ko
dėl, atsilankė mažai. Rengėjai | 
atsidūrė blogoj padėtyj: ar 
vakarą pradėti, ar ne ? Su j 
mažai publikos pradėsi—eisi 
“skylėn”; nes tų penų susimes 
tiek mažai, %kad neapmokės 
nei pusės daikto vertės.

Kiek pasitarę, rengėjai “jo- 
marką” visgi pradėjo, nors 
ant mažesnės skalės. Kadangi 
išlaidų mažai buvo, tai sako 
dar ir pelno liko doleris, kitas.

Bet visgi. Tokios svarbios 
organizacijos p a r e n gimuose 
nesilankyti — nedovanotinas 
dalykas. Juk kuopa turi savo 
palaikymui sukelti pinigų. Jei 
ji nesukels parengimais, tai 
kiekvienas narys turės mokėti 
iš savo kišeniaus tam reika
lui. Ana SLA 43 kuopa. Šįmet 
užsidėjo ekstra penktuką į 
mėnesį, kuopos reikalams. Mi
nėta kuopa pasekmingų pa
rengimų irgi nepadaro. O fin. 
sek. St. Mockus dar išsiderėjo 
algos pakėlimą.

šis Tas Apie Pačią Lygą
Kad iškovojus So. Bostonui 

reikalingus pagerinimus—per
eitais metais kilo mintis, su
organizuoti tokią plačią orga
nizaciją, kurioj galėtų tilpti 
visi So. Bostono piliečiai, be 
skirtumo tautybės, religijos, 
politinių nusistatymų ir tt.

Organizatorių (jais daugu
moj buvo ir yra komunistai ir 
jų simpatikai) buvo numatyta, 
kad atskiros grupės, įvairūs 
piliečių kliūbai ir draugijos— 

, tikslo neatsieks. Praktika tai 
■ parodė. Todėl ir gimė So. Bos
ton Cosmopolitan League.

Lygos įsteigėjai tuojau krei
pėsi į visas So. Bostono orga
nizacijas, kad jos dėtųsi prie 
lygos, kad sudarius kaip ir ma
syvinį frontą, kuris galėtų 
energingai atakuoti politikie
rius ir išreikalautų reikalingų 
So. Bostonui pagerinimų.

O tokių pagerinimų reika
linga. Pirmoj eilėj, lyga rei
kalauja pastatyti So. Bostono 
jaunimui gimnazium. Toliau 
reikalaujama įtaisyti, taip va
dinamą “Motinų Poilsio Par
ką.” Ir daug kitų pagerinimų.

šiais metais įygai pirminin
kauja Steponas" Minkus, liet. 

| radijo vedėjas, sekretoriauja 
draugė Justine O’Connell ir 
kiti.

Lygoje jau dalyvauja buvu
sių žymių žmonių, daug airių, 
lietuvių ir kitų tautų, bet na
riais Lyga visgi dar neskaitlin
ga. žmonės dar vis nesupranta 
ir nemoka dirbti petys į petį.

Reikia priminti lietuviams, 
kad į šią organizaciją būtinai 
reikia stoti. Ypač progresy- 
viams žmonėms. Tokia lyga 
turi didelės politinės reikšmės 
ir tai žingsnis prie Darbo-Far- 
merių Partijos.

Beje! Nepersenai ant siau
ro Silver Stryčio užsidegė se
nas laužas, kur gyveno varg
šo darbininko šeima. Sudegė 
šešių metų berniukas, o moti
na per langą šokdama užsimu
šė. Lyga ir čia griebėsi dar
bo, kad padėt nelaimingai 
šeimynai, šitas tragiškas atsi
tikimas davė progą Lygai už- 
atakuoti miesto valdininkus, 
kad tie daugiau dėmesio kreip
tų į biednuomenės apgyventus 
kvartalus.

Taigi visi stokim į So. Bos
ton Cosmopolitan League ir 
bendrai kovokim už visų ben
drus reikalus!

J. K. Patrimpas.

Kas Naujo Bendram 
Fronte

Aną sekmadienį pas drau
gus Barčius turėjo savo posėdį 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Massachusetts apskričio komi
tetas ir So. Bostono komiteto 
nariai. Dalyvavo : Bronius Kon

Minstrel Show
Gegužės 9 d., Lietuvių Sa

lėje, Laisvės Choras turėjo, 
taip vadinamą, “Minstrel 
Show”, šis savotiškas parengi
mas, regis, pirmu syk So. Bos
tone buvo surengtas. Ir publi
kai labai patiko. Programa 
labai įvairi: čia juokų, dainų, 
įvairios muzikos. Ir viskas at
likta buvo, sakysiu, labai ge
rai. Ypač pasižymėjo mūsų 
juokdarės: Nellie ir Ona Kirk- 
liauskiūtės ir Petronė Suriliū- 
tė. Labai gerai dialogus sulo
šė H. Žukauskaitė, Gičius ir 
Buivydienė. Gerai dainavo so
lo draugės: Reinardienė, Za- 
višienė, Giciūtė ir Audickas du 
ete. Beje! Geriausia gal daina
vo “cigonka” drg. Rudokiūtė.

Publikos galėjo būt ir dau
giau. Bet ir taip chorui liks 
pelno.

Dar “Penny Sale”
Gegužės 11 d. Lietuvių Sa

lėje turėjo savo “penny sale” 
So. Boston Cosmopolitan Lea
gue (lyga). Šio parengimo ko
mitete iš lietuvių darbavosi: 
p-lė Lillian Senkiūtė ir p-nia 
Valentina Minkienė.

Publikos tarpe šį kartą ma
tėsi daugiau lietuvių, negu ki
tataučių. Ir vis tai mūsų drau- 
gai-draugės — pažangusis ele
mentas. Nesimatė čia nei bro
lių katalikų, nei sandariečių, 
nei kitų. O visi myli kalbėti, 
kad reikia eiti į šios šalies po
litiką !

1

trimas, K. Barčienė, St. Mi- 
chelsonas ir Michelsonienė, 
Ig. Kubiliūnas, J. Virbickas, 
Čeikienė, J. Krukonis, P. Kubi
liūnas.

Padaryta gerų tarimų, k. a.: 
sutvarkyta apskričio pikniko 
reikalai, nutarta išleisti bro
šiūrėlė, nutarta atspausdinti 
atviručių su kokiu dešimčių 
fotografijų nekaltai Lietuvos 
budelių-fašistų sušaudytųjų. 
Atvirutės bus su tam tikrais 
o'balsiais ir pažangieji Ameri
kos lietuviai, kaip lietum, užpils 
jomis Smetonos ir kitų žudi
kų kanceliarijas. Tokių atvi
ručių užprašė ir Kanados lie
tuviai.

Apkalbėta a. a. Miko Pet
rausko pagerbimas. Nutarta 
surengti jo kūrinių koncertą, 
o gal ir su atatinkama paskai
ta apie velionį kūrėją-kompo- 
zitorių.

M. Petrausko minėjimai 
retų būti bendri visų lietuvių, 
be skirtumo pažiūrų ar įsitiki
nimų. Jei tokius minėjimus 
monopolizuos viena kuri sriovė 
—tai ir iš tų minėjimų nieko 
neišeis. Taigi, šis Komitetas 
įgaliojo Ig. Kubiliūną susižino
ti su vietos sandariečiais, kad 
tokį M. Petrausko paminėji
mą surengus bendrai.

Dėl paminklo mirusiam 
kompozitoriui posėdyj prieita 
išvados, kad geriausiu pamin
klu M. Petrauskui būtų, tai 
raštų-kompozicijų išleidimas į 
vieną, gražų leidinį;

Tam tikslui turėtų būti su
darytas vyriausias Amerikoj 
komitetas, kuriame, taip* pat, 
turėtų įeiti įvairių pažiūrų 
žmonės, nes Mikas Petrauskas 
dirbo visiems lietuviams, t. y. 
liaudžiai, pavergtiesiems, 
skriaudžiamiems darbinin
kams. Jo revoliucinės dainos, 
kurios gal taip nemėgiamos 
dabar nekuriems mūsų “pa
triotam,” daug prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo. Tos dainos tūkstančių 
lietuvių širdyse užžiebė kovos 
kibirkštėlę, laisvės pasiilgimą.

Toks komitetas turėtų būt 
tuojau sudarytas. Reikalingas 
tam tikras fondas ir tuč-tuo- 
jau pradėt darbas M. Petrau
sko kūrinių rinkimas ir rinki
mas pinigų jų išleidimui.

“Tėvynės,” “Dirbos” ir kitų 
peršamas bronzinis ar gipsinis 
paminklėlis Cleveland© sodely, 
Miko Petrausko mūsų tautoj 
neįamžins.

J. K. Patrimpas.

Pranešimas
Labai puikų, pavasarinį pik

niką rengia So. Bostono LDS. 
62 kuopa, bendrai su Bridge
water progresyvėmis kuopo
mis, gegužės, May 23 d. (da
bar, va, nedėlioj) Grandge 
Parke, Bridgewater, Mass.

Iš So. Bostono busai išeis 11 
v. ryto nuo Kliubo salės, kam

Pirmas Pavasarinis Piknikas
LIAUDIES DAINŲ DIENA 

BUS ĮVAIRIŲ SPORTIŠKŲ ŽAISLŲ

Rengia Lietuvių Meno Sąjungos III Apskritys 1
Programos pildyme dalyvaus keturi chbrai ir sporto grupes. Bangos Choras iš 
Elizabeth, Sietyno Choras iš Newark, Aido Choras iš Brooklyn ir Pirmyn Choras 

, iš Great Neck

Sekmadienį, 23 d. Gegužės May, Pradžia 12 vai dieną
P. VAIČIONIO MEADOW GROVE PARKE, CRANFORD, N. J.

-------» ♦ t-------
PASARGA: Jei tą dieną lytų, tai piknikas įvyks L. D. P. Kliube, 408 Court 

Street, Elizabeth, N. J. Įžanga 25c
.KELRODIS: Iš Elizabetho ant West Jersey ir Broad gatvių imkite Union gatveka- 

rj 49 ir važiuokite į vakarus iki Garwood stoties. Išlipę eikit iki North Ave., sukite 
po dešinei iki Cedar Street ir paskui eikite Cedar Streetu iki Brookside Hospital, 
sukite po kairei ir Division Avenue iki Meadow Grove. Ten bus piknikas.

Automobiliais važiuokite j Elizabeth, N. J. Važiuokite North Broad Street iki 
Westfield Ave. Westfield Ave. važiuokite iki North Ave., Garwood, N. J. North 
Ave. važiuokite iki Cedar Street. Čia sukite po tiesei, kaip augščiau nurodyta.
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pas E ir Broadway. Tikietai į 
abi pusi tik 70 centų.

Kviečia-visus Komisija.

Trumpai Kalbant
Kas eina anksti gulti, tas 

gal dar negirdėjo šių metų 
griaustinėlio. O aš girdėjau. 
Gegužės 13 d., 12 vai. naktį 
pas mus gražiai nulijo ir per
kūnėlis pagraudėjo. šiemet 
pas mus lietaus dar mažai bu
vo.

Vienas mūs geras draugas 
man pasakoja, kad jo sesers 
žentas, čia gimęs-augęs vyras, 
100% amerikonas, dirbąs ame
rikiečių įstaigose, ima ir pa
skaito retkarčiais “Daily Wor
ker.” Ir CIO pritaria. Tik pyk
sta, kam į CIO komunistai len
dą. Jis, nabagas, nesupranta 
dar to, kad CIO, kaip ir kitas 
naudingas darbo klasei kovas 
nuoširdžiausiai remia Komu
nistų Partija.

tu- • komunistus taip

Tokių žmonių mes turim 
daug. Jie prisiklauso ir prisi- 
skaito apie Komunistų Parti
ją visokio šlamšto. Jie mano, 
kad jei Hearsto geltoniapiai 

atakuoja, tai
iš tikro ir “no good.” Jiems 
trūksta žinojimo, pažinimo.

Taigi, kiekvieno draugo pa
reiga yra tokiems žmonėms 
dalyką išaiškinti. Nemoki iš
aiškinti — įduok jam “Daily 
Worker” ar “Sunday Worker” 
už dyką. Atsivesk į susirinki
mą anglų kalboj. Padarysi la
bai gerą darbą!

Aną kartą drg. A. B. “Lais- 
i vės” Krisluose labai vietoj 
patebėjo Lietuvių Kongreso 
Centralinio Komiteto adresu: 
“Jis ramiai snūduriuoja”—sa
ko A. B. Tai tiesa. Mes vieti
niai komitetai irgi užsnaudėm. 
Po kiekvieno entuziazmo, bū
na toks antpuolis. Bet paties 
centro ir apskričių komitetų 
pareiga mus iš miego pribu
dinti. Duoti veikimui instruk
cijų, nurodymų, planų, tam ti
kros literatūros.

Drg. A. B. ten pat teisingai 
pastebėjo, kad Lietuvių Kon
gresas, apart Lietuvos demo
kratijos gynimo, turi bendro 
veikimo ir Amerikos lietuvių 
tarpe. Tai mūsų mokyklos ir 
abelnai jaunimo auklėjimas. 
Šitą klausimą aš pakėliau So. 
Bostono draugijų atstovų susi
rinkime. Ir ką gi ? Labai geri 
net draugai išėjo prieš. Reiš
kia, mes reikalo gerai dar ne
suprantam.

Arba vėl. Mūs, bendrafron- 
tininkų, nusistatymas turi būt 
aiškus Smetonos siunčiamų 
agentų klausimu. Kaip tik to
kių agentų jis žada atsiųsti šią 
vasarą. Kuomet fašistuojautie
ji jau rengiasi juos priimti, 
mes visai nepagalvojame, kaip 
mes, pažangioji liaudis juos 
“priimsim.”

Murza Neglosto.

Guernica, Ispanija. — Fa
šistai skelbiasi, kad jie at
ėmę iš Baskų liaudiečių Tol
iu kalną, už pustrečios my
lios į žiemius nuo Munguia.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Dr. Herman Mendlowitz

dalyvauti.

TeL Virginia 7-4499

83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y» 
Tel. Evergreen 7-1312

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

LIETUVIS 
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp 

KIRPIMAS
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MONTELLO, MASS.
Penktadienį, 21 d. geg. (May) va

kare, Tautiškam Name, įvyks “Lais
vės” ir visų dienraščio “Laisvės” 
mylėtojų susirinkimas, šiame susi
rinkime dalyvaus vienas iš “Ijaisves” 
štabo, kuris raportuos apie “Lais
vės” reikalus ir abelnai apie darbi
ninkų judėjimo reikalus. Kiekvienas 
darbininkiško judėjimo rėmėjas ir 
apšvietą mylintis privalo būti šiame 
susirinkime. (119-120)

WORCESTER, MASS.
Gegužės 23 d. įvyks piknikas, kurį 

rengia bendrai ALDLD 11 kp. ir 155 
kp. Piknikas įvyks Olympia Park, 
Shrewsbury. Bus programas ir viso
kių žaislų. Taipgi turėsime gardžių 
užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vi
sus

Kom.
(119-121)

WORCESTER,MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį, 10:30 vai. 
ryto, 23 d. gegužės, Lietuvių Svet., 
29 Endicott St. Gerb. nariai, ateikite 
į šį susirinkimą ir užsimokėkite 
duokles. Nepamirškite, kad tą pačią 
dieną įvyks piknikas Olympia Parke.

Org. J. J. B.
(119-120)

ELIZABETH, N. J.
Svarbus ■pranešimas elizabethie- 

čiams! Katrie važiuosite į pikniką 
“Dainų Dieną,” 23 d. gegužės (May), 
Meadow Grove, Cranford, N. J. Visi 
susirinkite 408 Court St. Busas išeis 
kaip 1:30 po pjetų. Nesivėlinkite, 
būkite laiku.

PHILADELPHIA? PA.
Lietuvos Duktėrų Draugystė ren

gia didelį piknilfA, geg. 23, Mikolai-' 
čio (Gudavičiaus) Sode, Eddington,' 
Pa. ^šokiams grii^š šauni orkestrą. 
Bušai išeis iš seįamų vietų: 11 vai. 
ryte. Nuo S. 2nd' ir Tasker gatvių ir 
Liet. Taut. Kliubo, 928 E. Moyamen-' 
sing Ave., 12 Vai. dieną. Nuo 10th. 
ir Fairmount Avenue, Richmond ir 
Allegheny Avenue, taipgi nuo Lietu
vių Kliubo; Meluose ir Margaret Sts., 
Frankford. Visus kviečia komitetas.

(118-120)

DETROIT, MICH.
Ateinantį sekmadienį, 23 d. gegu

žės, įvy^ks pirmas Aido Choro links
mas, su gražia programa piknikas. 
Dainuos Aido Choras. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Jžanga 25c. Bus linksma 
orkestrą šokiams, taip pat gaspadi- 
nės skaniai pavaišins svečius. Visi 
Detroito ir apylinkės lietuviai be 
skirtumo esate kviečiami atsilankyti į 
Beechnut Grove šį ateinantį sekma
dienį.;^ Kom.

(118-120)

(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k^atų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmės

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Heniorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
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 nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

HO East 16 St, N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PL

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

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

BRIDGEWATER, MASS
Bostono ir Bridgewaterio du mies

tai bendrai rengia pikniką, kuris 
įvyks Grange Parke, Bridgewater, 
23 d. gegužes. Tai tradicinis pinikas 
įvykstantis kiekvienus metus, labai 
tinkamoj vietoj dėl ankstyvų piknikų, 
nes yra daug pastogių, sėdynių ir sta
lų. Bus puiki orkestrą, visokių už
kandžių ir gėrimų. Kas met dalyvau
ja tūkstančiai, tikimės, kad ir šie
met bus iš apylinkių miestų. Prašo
me visus dalyvauti. Įžanga veltui.

(118-120)

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Mauler Sts.

TRU-EMBER CO Al COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Telephone: EVergreen 8-9770

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffėe 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, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

• • • ' 
Clement Vokietaitis Į j 
LIETUVIS ADVOKATAS > 1



Puslapis šeštas Ketvirt., Gegužės 20, 1937-

NATURAL - LAX - HERB TEANEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS HERBS12
MEDI INKas Nekenčia Komunistų?Bosus Privertė Skaitytis
CINAL 1 BOX(119-121)

P

H- E
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
(117-119)

Nėra valandų sekmadieniais.
S

Trijų Metų Vaikas

967
lengva tos

BROADLING
būda-

►

Pavilionas taipgi

Ilgakaklis.

ft

rinkimas de-

Lorimer Restauranas, 417Lo- sakydama pati viena planavu- I medikališkos pagelbos darbi- 
rimer St., kaip įsimylėjusi sj jr atlikusi žudystę. Tačiau ninku ir vežimų surinkimui

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

M IMI RJĮIM M M M M M M M M M M M MM

galima 
atviru

komu- 
neturi

tuose
komu-

mokytojas 
Jis pareiš- 
dabartinių 
netinkami,

viskas yra veda- 
patenkinančioje

kvorta 
? .88 paintė

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Vyrattts 
dieniais, 

niais
. 2 METŲ 

SENUMO

MATEUŠAS SIMONAVICTU.S
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

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 DIENA IR NAKTĮ

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

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

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.

buvo vedamas karas 
valdžios prieš žiau- 
priešus, Mussolinio ir 
tarptautinį fašizmą.

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

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

ir Sekmadieniais—Visų 
Dieną ir Nakt| 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

NEW YORK CITY, N. Y.
ALDLD 23-čios kuopos susirinki

mas Įvyks penktadienj, gegužės 21 
d., 7:30 vai. vak. pas drg. Ch. Mat
thews, 433 W. 33rd St., Apt. 8. Visi 
nariai būkite, yra svarbių reikalų: 
duoklių pasimokėjimas, 
legatų Į konferenciją.

Parsiduoda saliūnas, 328 Palisade 
Avenue, Cliffside, N. J. Priežastis 
pardavimo, savininkas Frank Adams 
serga. Parduoda gana pigiai. Gera 
vieta. Apgyventa lietuviais ir len
kais. Laisniai pigūs, <$250.00 metams. 
Ateikite arba šaukite telefonu Cliff
side 6-1383.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA vedusi pora prižiūrė

jimui žydų tautos Synagogos. Po
ra gali būt lietuvių arba lenkų tau
tos, be vaikų. Alga .$30.00 į mėnesį. 
Gaus kambarius su gasu ir elektri
ku veltui. Kreipkitės bile laiku pas 
Mr. Weisblum, 329 So. 5th Street, 
Brooklyn, N. Y. (Ant viršutinių lu
bų).

PARDAVIMAI
Parsiduoda barzdaskutykla su 3 

kambariais užpakalyj. Renda 15 do
lerių Į menesj. Gera vieta padaryti 
pragyvenimą, arti lietuviško kliubo. 
Parsiduoda labai pigiai. Pardavimo 
priežastį sužinosite ant vietos. Gali
ma matyt kiekvieną dieną ir sekma
dieniais. 86 Jefferson St., Yonkers, 
N. Y. (119-121)

Iš Amerikos Šokėjų 
Konvencijos

Pirma Amerikos šokėjų Su
sivienijimo konvencija atsida
rė gegužės 14 d., New School 
Svetainėj, 66 W. 12th St., 
New Yorke.

Delegatų ir pavienių artistų 
suvažiavo iš visų didesniųjų 
Amerikos miestų, didžiumoje 
jaunimas, merginos; daugiau
sia baltųjų, taipgi randasi neg
rų, japonų ir chiniečių. Viena 
jauna delegatė atvykusi iš So
vietų Chinijos.

Ant penktų lubų kambarys 
išpuoštas šokėjų paveikslais, 
barškinimo, skambinimo ir 
spardymo, dabartiniais ir se
noviniais šokimo įrankiais.

Pirmininkė atidarydama 
konvenciją pareiškė, kad tūks
tančiai šokėjų neteko darbo 
nedarbui užėjus. Vieni nusižu
dė, kiti buvo priversti užsiim
ti kitokiais darbais, koki pasi
taikė. O likusi dalis yra pri
versta organizuotis ir kovoti 
už palaikymą savo gyvybės ir 
tolimesnio užsiėmimo savojoj 
profesijoj.

Kalbėjo Mary O’Donnell iš 
Federalio Teatro Projekto. Ji 
nurodė teatrališkų šokėjų ir 
mokytojų .didelius trūkumus, 
ir kad mūsų užduotis organi
zuoti grupes, steigti mokyklas 
lavinimui vaikų nuo 5 metų 
amžiaus, nes nėra 
profesijos išmokti.

Kalba šokikų 
William Kolodney. 
kia, kad daugelis 
šokių ir muzikos
neverti mokintis ir rodyti. Ma
zurkos ir valcai yra pasenę, 
niekas nenori žiūrėti jų šoki
mo. Niekas nėra amžinas, at
gyvena savo laikus ir eina į 
grabą. Pasaulis mainosi poli
tikoj ir ekonomijoj, tad ir 
mes turime mainyti muziką 
ir šokius, pritaikyti juos pjįg 
dabartinės ir ateinančios pub
likos.

Jis sakė, kad Ispanijos da
bartiniai šokiai ir muzika yra 
gerai pritaikyta masėms. Juos 
žmonės myli ir jie turi pasise
kimo. Jis išreiškė pasitikėji
mą, kad šis suvažiavimas per
mainys senus šokius ant nau
jų, o tada laimėsim publiką 
ir nugalėsim sudarkytus ju- 
džius.

Vėliau sekė delegatų rapor
tai. Pasirodė, kad visi sutin
ka mainyti senąją madą ant 
naujesnės.

Sovietų Chinijos delegatė 
išreiškė savo pasitikėjimą, 
kad Amerikos šokėjai bus su
organizuoti į tvirtą ir pasto
vią savo organizaciją. Jaunu
tė, mažo ūgio chinietė gražiai 
kalba angliškai. Publika gau
siai plojo jos pagerbimui.

Konvencijos sekretorė ra
portavo, kad New Yorke ir 
apylinkėj randasi 21 grupė, o 
kituose miestuose 17 grupių 
šokikų, su kuriais turi susisie
kimus ir daugelis čion turi 
savo delegatus, o kiti pribus 
vėliau.

Pasirodo, suvažiavo nauji 
šokėjai, kurie rūpestingai 
svarsto savo reikalus.

Kaimietis.

Lorimer Restauranas
Vėl Pasipuošė

Prano Domikaičio vedamas

Didelei didžiumai IRT dar
bininkų pasisakius už Trans
porto Darbininkų Uniją, kuri 
yra dalimi CIO, dabar daroma 
didelis spaudimas į 3rd Ave
nue linijos bosus, kad leistų 
darbininkams nusibalsuot, ko
kios unijos jie nori. Iki šiol 
bosai tuos reikalavimus igno
ravo. Unija griežtai pareiškė, 
kad šauks streiką, jei nebus 
leista balsuot. Galop įsikišo 
Miesto Industrinių Darbo San- 
tikių Taryba ir vykins taipgi 
prižiūrės balsavimus.

šią savaitę bastosi didžiaja
me New Yorke buvusio Loui- 
sianos diktatoriaus Huey Lon
go pirmoji ranka, kunigas Ge
rald K. Smith. Jis mokina, 
kaip “išnaikinti komunistus.” 
Mitingus jam rengia “Miliono 
Komitetas” ir kitos panašios 
įstaigos. Miliono komitetas at
virai yra išėjęs prieš sėdėjimo 
streikus. O Smith’as apie tuos 
streikus pasakė, kad jie apimą 
“Al Caponės techniką.”

Taigi, toki streikų ir unijų 
priešai pirmiausia puola ko
munistus, kaip kad darė ir te
bedaro Hitleris.

Iš Kriaučių Masinio 
Susirinkimo

Antanas Kasmočius Dabar 
Great Necke, N. Y.

Iš Komunistų Partijos Kalbi
nių Biurų Susirinkimo

Antanas Kasmočius, kuris 
ilgus metus turėjo viešą už
eigą ant Humboldt ir Ten 
Eyck gatvių, o vėliau ant Ten 
Eyck ir Lorimer gat., Brookly
ne, dabar yra Great Neck, L. 
L, N. Y. čia jo žmona Jose
phine Kasmočienė atidarė pa- 
vilioną po antrašu 91 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y.

Kasmočiai čia įrengė labai 
gražią restauraciją, laikoma 
ir visokį gėrimai. Įtaisė lauke 
šokiam platformą, prie gra
žaus sodno, kur išsodinta gė
lėmis ir pristatyta stalų ir 
suolų. Puikiausia vasarinė 
įstaiga pasilinksminimui.

šeštadienių ir sekmadienių 
vakarais Kasmočių pavilione 
grieš orkestrą ir bus 
smagiai pasišokti po 
dangum.

Antanas Kasmočius,
mas Brooklyne, įsigyveno pui
kų vardą, kaipo gabus biznie
rius, mokantis pažinti žmones 
ir suprantantis, kaip juos pa
tenkinti. Kostumeriai jį čia 
mylėjo ir jam biznyje sekėsi. 
Kasmočiaus gaspadorystėje ir 
Great Necke 
ma žmones 
tvarkoje.

Kasmočių
yra išrandavojamas draugi
jom piknikams, vestuvėm ir 
bankietam.

Tiemienė Prisipažino 
Žudžius Vaikus

Antradienį buvo kūdikių žu- 
deikos motinos Tiernienės ofi- 
cialis kvotimas pas Suffolk 
Apskričio prokurorą Hill, kur 
ji išpasakojo visą procedūrą, 
kaip ji pasiryžo prašalint vai
kus, kad galėtų turėti gerus 
laikus su savo meilužiu Geor
ge Christie. Ji prisipažino my
lėjusis su juo ilgai ir jis atei
davęs pas ją veik kas vakarą. 
Paskiau jis nusipirkęs automo
bilių ir pradėjęs rečiau beatei- 
dinėt.

Negalėdama išeit del vai
kų, ji bandžius juos paduot 
auklėjimui, bet neišgalėjus, 
nes reikalauta po $5 ir $6 už 
kiekvieną. O ji dirbdama suk- 
niasiuvykloj geriausiame sezo
ne teuždirbdavo iki $28 į sa
vaitę. Pereitą ketvergą ji su 
George turėjus nesusipratimą 
ir po to ji pradėjus galvot 
apie prašalinimą vaikų.

Prokuroro klausta, ar Chri
stie padėjęs jai planuot nužu- 

į dymą, ji griežtai užginčijo,

Susirinkimas įvyko Darbi
ninkų Centre, New Yorke. At
stovų dalyvavo nuo įvairių 
tautų. Pasirodė, kad kiekvie
na atstovauta frakcija turi 
savo kalbinius laikraščius, tai 
ir buvo nutarta, kad 
laikraščiuose aprašyti 
nistų veiklą.

Buvo išsireikšta, kad 
nistai eidami į mases
atskirų savo sriovės klausimų, 
bet visuomenės, tad apie juos 
turi viešai ir kalbėti.

Pirmu klausimu buvo Ispa
nijos civilio karo reikalai. 
Pažymėjo, kaip pradžioj ne- 
tvarkiai 
liaudies 
riausius 
Hitlerio
Buvo atskiros brigados ir ne
turėjo tvirtų ryšių ir militari- 
nės disciplinos, šiandieną tas 
sutvarkyta. Turi disciplinuotą, 
militarišką tvarką. Liaudies 
kareiviai žingsniuoja pirmyn, 
sukrušina fašistų karo frontus 
ir užima naujas teritorijas. 
Žinoma, tais 1 a i m ė j i inais 
džiaugiasi milionai Ispanijos 
liaudies valdžios rėmėjų : dar
bininkai, profesionalai ir šiaip 
liberališkų pažvalgų žmonės, 
mylinti demokratinę santvar
ką.

Tačiau pasidžiaugimas toli 
gražu negelbės Ispanijos vai

zdžiai. Tiesa, kad amerikiečiai 
duosniai parėmė medžiaginiai 
ir pasiuntė suvirs 3,000 karei
vių. To negana karo audrin
gose grumtynėse su fašizmo 
moderniškiausiai a pginkluo- 
tais kareiviais, karines tankas 
ir kanuoles, neblogesnes už 
liaudies valdžios.

Tokiu būdu, buvo apkalba
mas klausimas, kaip mes galim 
teikti daugiau pagelbos Ispa
nijos liaudies valdžiai. Pirmas, 
turime skelbti vardus tų, ku
rie jau yra Ispanijos liaudies 
karo fronte. Dėti jų paveikslus 
laikraščiuosna. Spausdinti la
pelius su jų paveikslais, šauk
ti masinius susirinkimus dis- 
kusavimui klausimo viešai, ko
dėl turime remti Ispanijos 
liaudies valdžią, žuvusių ka- 
ro lauke kovoj už demokrati
ją minėjimui šaukti susirinki
mus, tą turi padaryti kiekvie
no žuvusio tautiečiai.

Reikia populiarizuoti Lin- 
colno Batalioną, jo didvyriš
kus pasiryžimus ir pasižymė
jimą. Gauti naujų kareivių. 
Vieno žuvusio vietą atpildyti 
su dešimčia naujų kareivių. 
Daugiau maisto, gyduolių ir

mergina, vis dabinasi. Tik ne-' akg> kad jis tankiai'kalbėda- 
senai sienos išklota baltai su • ............ ....
juodais apvadais. Aną dien 
nueinu ir vėl nepažįstamas pa
sidaręs, įdėta naujas “linole
um.” Atsirado prie durų ' ir 
nauja iškaba—“coffee pot.” 
Valgiai, rodos, eina sykiu su 
visu progresu, nes kada užeisi, 
tada rasi gana svečių.

Rep.

Prie St. James PI. ir Fulton 
St. rasta mirtinai pašautas M. 
Fruichtbaum. Nugabentas li
goninėn tuojau mirė. Niekas 
negalėjo išaiškint, ko jis buvo 
toj miesto dalyje, kuomet na
mie jo laukė žmona, manyda
ma, kad jis randasi savo biznio 
vietoj, 679 Broadway, N. Y.

vęs apie vaikų, kliudymą jų 
smagiam gyvenimui.

Iš ryto, pirmešniuose kvoti
muose, ji buvo apkaltinus ir 
Christie. Bet paskiau ji tą at
šaukė, aiškindama pirmiau 
taip sakiusi piktume ant jo 
dėlto, jog jai pripasakoję, kad 
jis vedęs, kad jis visokius da
lykus apie ją.pasakojęs. Chris
tie kol kas sulaikytas tik kai
po liūdininkas.

Pažinusieji ją pečiais trau
ko iš nuostabos. Superinten
dentas namo, kur ji gyveno, 
sako: “Turbūt ji sukvailiojo.” 
Jis sako, kad ji buvus gera ir 
rūpestinga motina.

Jos tėvas, George Smith, be-

sužeistų. Tokis viešas ėjimas 
budavos progresyvį judėjimą 
čia Amerikoj.

Daugiau parašysiu apie tai, 
kas buvo kalbama apie atei
nančius rinkimus.

Geo. Kuraitis.

darbis mašinistas, išsireiškė, 
kad motinos liga galėjus pas 
ją atsikartot, kadangi jos mo
tina kelis metus prieš mirtį 
buvus beprotnamyje, kur jis 
pats ją padavęs bijodamas, 
kad ką nepadarytų vaikams.

Tiernienė yra našlė, jos vy
ras miręs 1933 metais. Jinai 
dėl motinos beprotystės nuo 2 
metų amžiaus buvo užauginta 
pas svetimus.

Gegužės 17 d. įvyko kriau
čių masinis susirinkimas, kai
po pradžia stapičiaus. Kaip 
jau buvo rašyta laikraščiuos, 
kad kriaučiai nuo 15 d. gegu
žės gaus 12 nuošimtį pakėlimą 
algų. Tai dabar ir prisiartina 
minėtas pakėlimas. Bet darb
daviai nėra visi pasirašę, tad 
eina “setlementas”. >

Iš delegato pranešimo pasi
rodė, kad lietuvių dirbtuvės 
tik kelios šią savaitę galės 
pradėti dirbti, o kitoms gali 
prisieiti gana ilgai pastovėti. 
Kada unijos viršininkai pas
kelbė per lakraščius, kad nuo 
15 gegužės bus pakelta kriau- 
čiams 12 nuošimtis, tai darb
daviai pasiskubino pirm pakė
limo pigiai pasidaryti drabu
žių, kad po pakėlimo galėtų 
palaikyti kriaučius ilgiau be 
darbo.

Bet kriaučiai yra pripratę ir 
moka stovėti kovos lauke, taip 
ir šiuo sykiu mokės priimti 
darbdavių užsimojimą ir tin
kamai jiems atsakyti.

Mrs. Geraldine Galvin, 
DeKalb Ave., paliko vigėj, 
svečių kambaryje, savo 2 mė
nesių dukrelę su 3 metų vai
kučiu Noel, o pati nuėjo į vir
tuvę prie skąlbinių. Už tūlo 
laiko motina sugrįžo pažiūrė
ti kūdikio ir vos nepastyro iš 
išgąsčio radus kūdikį mirš
tant. Kūdikio veidukas buvo 
sudaužytas ir galvutė perskel
ta.

Detektyvai nustatė, kad kū
dikį sužalojo 3 metų broliukas 
su žaisliniu orlaiviuku, kadan
gi jam buvo užvydu, kad da
bar tėvas ir motina su jo se
sute daugiau užsiima, negu su 
juo. Vaikas palikta pas tėvus, 
nes jis dar perjaunas laikyt 
atsakomingu už savo darbus. 
Motinom pamoka nepalikt ma
žus su dar mažesniais kūdi
kiais vienus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Prakalbos ir Susirinkimas
Amerikos Darbo Partijos Lietuvių 

Skyriaus susirinkimas Įvyks gegužes 
21 d., 7:30 v. v., Amerikos Piliečių 
Kliubo Svetainėje, 280 Union Avė.

Šiame susirinkime bus kalbėtojai, 
kur išaiškins Amerikos Darbo Part, 
tikslą ir jos reikalingumą darbinin
kų klasei. Taipgi bus daug reikalin
gų klausimų dėl apsvarstymo. Daly
vaukite kuo skaitlingiausiai. Įžanga 
veltui. Kviečia Am. Darbo Partijos 
Liet. Skyriaus Valdyba.

(119-120)

Valdyba.
d (118-119)

IŠRANDAVOJIMAI
PAŠIRANDAVOJA gražus kambarys 

sĮi Valgių ai’ be. valgio. Geram žmo
guj gera vieta. Kam reikalinga pra
šau į kreiptis: P. A. 233 Avenue B 
(50th St.), Bayonne, N. J.
.U; (118-124)

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite Šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Valgykite Medų
“Laisvė” 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 “Laisves” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Straight
RYE

US- SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

90 
Proof

WEEK END SPECIAL 

Lord* Calvert, 100 proof. 
Penkių metų senumo 

Bonded Rye ar Bourbon
79C Paintes> 4 bonkos $2.99 

ROEBLING 
LIQUOR STORE

305 Roebling St., B’klyn 
(trečios durys nuo Broadway) 

EVergreen 8-9091 
GREITAS PRISTATYMAS.

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
Turi 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 įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y 

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

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

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

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N
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