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KRISLAI
Apie Janonį.
LDS Pastogėje.
LDS ir APLA.
“Internacionalas” Viršuj 

Pasaulio.
Ispanijoj ir Amerikoj.

Rašo R. MIZ AR A

♦

20-metinių Juliaus Janonio 
mirties sukaktuvių proga “Lai
svė” suteikė, berods, savo skai
tytojams visapusį to didžiojo 
mūsų poeto darbų įvertinimą.

Įtalpinome nemažai jo paties 
raštų.

Janonio motina aprašė plačiai 
savo garsaus sūnaus vaikystės 
dienų gyvenimą.

Patiekėme V. Kapsuko išsa
mų rašinį, kuriame įvertinama 
Juliaus Janonio kūryba.

Darbininkams, rašė Kapsu
kas, “reikia tokios poezijos, 
kaip Janonio, kur jų gyvenimą 
piešia, jų vargus ir skausmus 
rokuoja, rodo klesų prieštara
vimus ir žadina juos į kovą dėl 
savo išsiliuosavimo ir jų kovą 
vaizduoja. Tokio turinio vaiz
dai, talentingo poeto nupiešti, 
visuomet bus daug gilesni il
gai ingesni, negu ‘grynosios’ po- 

. ezijos vaizdai, negu ‘šaulės spin
dulių slaptosios maldos’...”

I

Lietuvoj fašistinės sferos Ja
nonį bando visiškai paneigti. 
Kadaise Kaune gatvė buvo pa
vadinta Janonio vardu, bet dar
bininkų judėjimo priešai ją “at- 
krikštijo.”

Tik kuomet fašizmas bus iš
šluotas iš Lietuvos, Janonis 
bus tinkamai įvertintas!

ten

se- 
eilę 

Juliaus

Lietuvių Meno Sąjunga 
kantį rudenį žada suruošti 
vakarų paminėjimui 
Janonio mirties.

Gražus pasimojimas!

Prieš kelias dienas įvyko Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
Centro Valdybos suvažiavimas. 
Tai jau antras šiemet. Orga
nizacijoj tvarka gera. Vajus už 
naujus narius eina sklandžiai, 
nors dar visa eilė kuopų vis ne
beįstengia išsijudinti darban.

Iki šiol jau gauta virš 250 
naują narią.

Vienybė tarpe LDS ir APLA, 
rodosi, jau visai arti. Tik ne
bent nenumatos kliūtys galėtų 
pastoti vienybei kelią.

Birželio mėn. 20-21 dd., Pitts- 
burghe, įvyks APLA Seimas, 
kuris tuo reikalu 
lutiną žodį.

APLA 
vienybės 
sti savo 
Seiman.

tars savo ga-

kurioms rūpi 
turėtų pasių

siu

kuopos,
reikalai, 
geras delegacijas

Pasaulio viršūnėj, t. y., šiau
riniam Poliuj, be mokslininkų, 
nuskrido ir Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos organizato
rius, d. Dogmorovas. Jis nulė
kė ten su Mazuruko orlaiviu ir, 
šiuos žodžius rašant, ši grupė 
dar tebėra atskirta nuo prof. 
Šmidto grupės.

“Atlėkę ant šiaurinio Po
liaus,” skelbia d. A. A. Dogmo
rovas, “nusileidome ant keturių 
metrų storumo ledo. Išlipę iš 
orlaivio, visi sudainavome Tn- 
ternacionalą,’ kurio aidai nu
skambėjo plačiuose tyruose. 
Taipgi surikome tris kartus 
“urra” draugui Stalinui.”

N.e už kalnų tie laikai, kai ir 
Pietiniam Poliuj bus dainuoja
mas “Internacionalas” ir plevė
suos raudonoji vėliava! Jis ten 
gal būt skambės ispaniškai, bet 
visvien bus “Internacionalas.”

Atsiminkim: Pietų Amerikos 
darbo žmonės negalės ilgai kę
sti tos padėties, kurioj jiems 
dabar tenka gyventi. Pietinė 
Argentinos dalis, Tiera del Fu- 
ego, šiuo tarpu naudojama tam, 
kam caras Mikė kadaise naudo
jo Sibirą. Kai darbo žmonės 
laimės, toji Ugnies žemė pataps 
vietove, iš kurios argentinie- 
čiai darbo žmonės bandys galu
tinai užkariauti Pietį] Poliaus 
plačiąsias sritis.

Skambės “Internacionalas”

INDIANOS SOCIALISTŲ 
BENDRAS FRONTAS SU 

KOMUNISTAIS
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PROTESTO STREIKAI 
PRIEŠ CHICAGOS STREI- 

KIERIŲ ŽUDYTOJUS
kovos 
bend- 
fašis-

MUSSOLINIS IR NAZIAI 
NUSPRENDĖ ŠTURMU 

PAIMTI BILBAO

PROF. VIDA D. SCUD
DER TAIPGI APLEIDO 
TROCKIO KOMITETĄ

M ■

jEdwardo vestuvėse. Jis, 
kaip žinoma, pasitraukė 
nuo sosto, kad Anglijos vy-

i.' ? ii 13

Rochelle, Francija.—Ispa
nijos laivu “Habana” tapo 
atvežta 3,000 pabėgėlių vai
kų ir moterų iš Bilbao, Bas
kų krašto sostinės.

raliui susituokti su “ 
našle” Simpsoniene.

kiečiam 
tvirtovę Segovia, už 
lių nuo Madrido.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 
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LEWIS REIKALAUJA, KAD NUSIGIN
KLUOTŲ PLIENO KOMPANIJOS

Chicagos Plieno Streikieriai Buvo Žudomi Pagal Bosą 
Ir Miesto Policijos Išanksto Sudarytą Planą

ANGLIJA DARO NAUJUS NUSILEIDI
MUS HITLERIUI ISPANIJOS KARE

Portugalija Taipgi Pasitraukė iš Nesikišimo Komisijos; 
Anglija Stengias Patenkint Visus Naziy Reikalavimus

Youngstown, Ohio.—John 
L. Lewis, pirmininkas In
dustrinių Unijų Organiza
vimo Komiteto (CIO) rei
kalauja, kad Republic Plie-
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nokorporacija nuginkluotų p0racįj0S galva Girdler pats
savo fabrikus.

Prieš Republic ir kitas 
dvi “nepriklausomas” plie
no kompanijas dabar strei
kuoja apie 85,000 darbinin
kų.

Republic korporacija pri
sikrovė į savo fabrikus 
bombų, šautuvu ir kulka- į Ir 7 L.

svaidžių prieš streiko pikie- 
tininkus.

Lewis sako: Jeigu strei
kieriai neturi teisės laikyt 
sau ginklų sandėlius prieš

Pasmerkė "Biednų Kunigą” už Šliūbo Davimą 
Buvusiam Anglijos Karaliui su Simpsoniene

Monts, Francija, birž. 3.— 
Miestelio majoras dr. Mer
cier davė civilį šliūbą Wind- 
soro kunigaikščiui, buvu
siam Anglijos karaliui Ed- 
wardui, su W. Warfield- 
Simpsoniene, a m e r i kiete, 
persiskyrėle, Gande dvaro 
palociuj. Paskui Anglijos 
episkopalų kunigas R. A. 
Jardine dar religiniai juo
du sušliūbavojo dvaro kop
lyčioje.

Anglikonų bažnyčios vir
šininkai nesutiko duot to 
sakramento E d war du i su jų 
nekenčiama Simpsoniene.

Darlingtono vyskupas jau 
per spaudą pasmerkė kuni
gą Jardine už tą “patarna
vimą” Edwardui su Simpso
niene. Jardine yra žino
mas kaip “biednų žmonių 
kunigas.”

Nė vienas karališkos šei
mynos narys nedalyvavo
žemės viršuj ir apačioj, skam
bės jis ir pagal visą ekvatorių 
—žemės “juostą!”

Dešiniųjų socialistų Federa
cija, savo suvažiavime, įvyku
siame Pittsburghe pereitą šeš
tadienį ir sekmadienį, pareiškė, 
kad jos politika būsianti “neko
operuoti su komunistais” Far- 
merių-Darbo Partijos budavoji- 
me. Jie, žinoma, bandys prieš 
komunistus kovoti, jų neįsileist 
į tąjį judėjimą, už kurį per il
gus metus komunistai betarpiš
kai darbavosi.

O Norman Thomas, Am. So
cialistų Partijos galva, nesenai 
apsilankęs Ispanijoj, teigia, kad 
ten komunistai pasirįžusiai gi
na demokratiją, puikiai 
darni lojalistą eilėse.

dešinieji socialistai 
komunistus, užuot

Jei 
prieš 
rai su jais kovojus prieš 
tus, tai jie pasitarnaus ne de
mokratijai, bet fašizmui.

Panašiai šiandien visur: tas, 
kuris sako, būk reikią kovoti 
prieš komunistus, yra sąmonin
gas arba nesąmoningas fašistą 
talkininkas.

Jei Waldmanai ir Onealai to 
nesupranta,—jie nieko nebesu
pranta !

fabrikantus, lygiai taip ne
turi teisės fabrikantai būt 
apsiginklavę prieš streikie
rius.

Bet Republic Plieno kor-

nesenai sakė: “Aš nežinau 
nė vienos plieno dirbtuvės, 
kuri nelaikytų šautuvų ir 
amunicijos...”

Lewis kaltina Republic 
į plieno korporaciją ir Chi- 
ieagos policiją už jų padary
tą žmogžudišką užpuolimą 
ant streikierių. Jis pareiš
kia, jog Republic bosai ir 
Chicagos policija išanksto 
suplanavo tą žudynę, kur 
šeši darbininkai buvo nu
šauti.

Dują Eksplozija Plaučiuos 
Užmušė Operuojamą Ligonį
Baltimore, Md.— Kuomet 

buvo daroma operacija Ben. 
Tayloriui, Johns Hopkins 
Universiteto ligoninėje, eks- 
plodavo migdomosios dujos 
jo plaučiuose, ir žmogus li- 

|ko vietoj užmuštas. Ethe- 
rio, oxygeno ir nitro-deguo- 
nies dujos užsidegė nuo ki
birkšties iš elektrinio ins
trumento, kuriuo buvo de
ginama votis ant ligonio 
kaklo. Nuo eksplozijos ap
svilo ir pora slaugių.

Sakoma, jog tai retas at
sitikimas, kad plaučiuose 
eksploduoja “apmarinan
čios” dujos, bedarant kam 
operaciją.

Unijos Skundas Valdiškai 
Komisijai prieš Fordą

Wash ington. — Homer 
Martin, pirmininkas Jungti
nės Auto Darbininkų Uni- 
i’os, įteikė skundą valdiškai 
)arbo Santikių Komisijai 

prieą automobilių fabrikan
tą Henry Fordą. Skunde iš
dėsto, kaip Fordas laužo 
iDarbo Santikių Įstatymą.

Fordas nesenai užsiundė 
savo užlaikomus gengste- 
rius, kurie budeliškai pri
mušė unijos organizatorių 
Frankensteeną ir porą de- 
sėtkų kitų veiklių unijistų. 
Vien paskutiniu laiku For
das išmetė iš savo fabriko 
150 darbininkų už tai, kad 
jie rėmė uniją.

Naziai ir Mussolini 
Blokaduoja Ispaniją
Mussolinis Liepia Šaudyt Sovietą Laivus, Gabenančius 

Bet Kokią Pagelbą Ispanijos Liaudies Valdžiai
Berlin. — Vokietijos val

džia skubotai pasiuntė dar 
keturis submarinus ir šar- 
vuolaivį “Leipzig” į Ispani
jos vandenis. O ten jau nuo 
pirmiau yra nazių karo lai
vas “Admiral Scheer,” pus
tuzinis. torpedinių laivukų 
ir keli kariniai laivai-nai- 
kintojai, neskaitant šarvuo
tlaivio “Deutschlando.” Pa
starasis sužeistas dviem Is
panijos lėktuvų bombom ir 
nuplaukė ilsėtis ir taisytis į 
vieną fašistų uostą Balea
ric salose.

Vokietijos karo laivam 
įsakyta šaudyt Ispanijos 
respublikos laivus ir lėktu
vus, kur tik “matysią sau 
pavojų” iš jū pusės. (Reiš
kia, naziai pirma šaudys, o 
paskui meluos, būk Ispani-1 
jos laivai ar lėktuvai grasi
nę jiems.)
Mussolinio Suokalbiai su 
Hitlerio Karo Ministeriu
Roma.— Mussolinis ilgai 

skūpai ir ministeriu kabinę- slapta kalbėjosi su atvyku- 
tas neleido jam kaipo ka- siu Vokietijos , kafro minis- 

gyva- teriu generolu Blombergu.
'Jiedu tarėsi “apvienyt” Ita-

Roma, birž. 3. — Asso
ciated Press praneša, kad 
Mussolinis ir Vokietijos ka
ro ministeris gen. Blom
berg nusprendė suderinti ir 
sustiprinti savo armijų vei
kimą šiaurinėje Ispanijoje, 
idant greičiau užimtų Bil
bao, Baskų krašto sostinę.

Anglija žada Apsaugą Ro
mos ir Nazių Karo Laivam 

Ispanijos Vandenyse
London, birž. 3. — Angli

jos valdžia žada saugoti Vo- 
kietijos ir Italijos karo Jai- 
vus Ispanijos vandenyse, 
idant respublikiečiai jų ne
bombarduotų. Tuo žadėji
mu Anglija stengiasi, vėl 
įtraukt Vokietijos ir Italijos 
diktatorius į tarptautinę 
“bepusiškumo” komisiją, 
nuo kurios jie šiomis dieno
mis atsimetė.

Jaunuoliai žmogžudžiai Nu
teisti 29 Metus Kalėt

Jersey City, N. J., birž. 3. 
—Tapo nuteisti po 29 metus 
kalėt Gladys MacKnight, 17 
metų mergaitė, ir Don. 
Wightman, jos vaikinas, 19 
metų amžiaus, už tai, kad 
jiedu kirviu nužudė tos 
mergaitės motiną.

Ispanijos Respublikiečiai 
Muša Fašistus Atgal

Madrid. — Ispanijos res- 
publikiečių armija tolyn 
muša fašistus atgal Gua
darrama kalnuose. Teliko 
jau tik 6 mylios respubli- 

pasiekt fašistų 
43 my- 

Ii jos ir nazių politiką “Is
panijos klausimu” (prieš Is
paniją).

Mussolinis sako, būtinai 
reikią užkirst Sovietam ke
lias Viduržemio Jūroje, 
idant jie negalėtų vežt ka
rinių medžiagų ir reikme
nų Ispanijos respublikai. 
Mussolinis pakartojo, jog 
Italijos karo laivai turės 
šaudyt, jeigu kitaip negalės 
sulaikyt Sovietų laivų su 
kroviniais Ispanijai.

London. — Associated 
Press, United Press ir spe- 
cialės k o r e s p o ndencijos
spaudai patvirtina, jog Vo- nuolankiai klausinėja Vo
kietijos ir Italijos karo lai
vai tikrai blokaduoja ryti
nius Ispanijos vandenis, 
kad liaudies valdžia pro čia 
negautų iš užsienio jokių 
medžiagų reikalingų karui 
prieš fašistus. ,

Roma.—Italų valdžia, blo- 
kaduodama rytinius Ispani
jos vandenis, sako, reikią 
daboti, kad “komunistai” iš 
užsienių daugiau neįgaben
tų ginklų ir amunicijos Is
panijos respublikai.

Pašaukti Tardyman Fordo. 
Sūnus ir Gengsteriai

Detroit, Mich. — Apskri
čio prokuroras McRea pa
šaukė tardyman Edselį For
dą, automobilių fabrikanto 
sūnų; keturis Fordo Dear
born fabriko gengsterius ir 
Dearborn policijos galvą ir 
to miesto majorą. Jie ka- 
mantinėjami prieš teisėją 
Liddy, kokiu būdu ir kodėl 
pereitą savaitę prie to fab
riko buvo primušta Fyan- 
kensteen, Jungtinės Auto. 
Darbininkų Unijos organi
zatorius, Walter Reuther, 
jos lokalo pirmininką^ ir 
pora desėtkų unijistų.— Jie 
tada tik ramiai dalino dar
bininkams unijinius lape
lius.

Fordo Kulkasvaidžiai, Bom
bos prieš Streikierius

Richmond, Calif.—Į For
do automobilių vietinį fab
rikų yra gabenama ir krau
nama daugis kulkasvaidžių, 
šautuvų, kulkų ir bombų 
prieš streikuojančius 1,500 
darbininkų. —Tiek Fordas 
tepaiso šalies įstatymo, ku
ris pripažįsta darbininkam 
teisę laisvai organizuotis į 
uniją, streikuoti ir nevar
žomai pikietuoti.

N. J. “TVARKDARIAI” 
BOMBARDAVO STREIKO 

PIKIETĄ
Little Falls, N. J. — Poli

cija ir specialiai šerifai su 
ašarinėmis bombomis ir 
buožėmis užpuolė ir išblaš
kė 1,000 ‘šilko dažytojų ir 

1 kitų darbininkų, kurie pi- 
Cleveland, Ohio. — Otis kietavo Little Falls Skalby- 

plieno darbininkai trimis 
skirtingais ūtvėjais pereitą 
trečiadienį streikavo sėdė
dami po penkias minutes; 
protestavo, kad Republic 
Plieno korporacija per savo 1 
papirktą policiją nušovė še- daužė kelis skebinius auto
šis streiko . pikietininkus mobilius ir apkūlė kai ku- 
Chicagoj. riuos streiklaužius.

London. — Anglijos val
džia būtinai nori, kad Itali
ja ir Vokietija sugrįžtų at
gal į tarptautinę “nesikiši
mo” komisiją, kas liečia ka
rą tarp Ispanijos valdžios 
ir fašistų. Žada Hitleriui 
ir Mussoliniui visokius užti
krinimus, kad Ispanijos lėk
tuvai ar kariniai laivai dau
giau hebombarduotų Vokie
tijos ir Italijos karo laivų,’ 
plaukiojančių ispaniškuose 
vandenyse. '

Anglų politikieriai kalba 
apie ’ įsteigimą “saugumo 
plotų” tuose vandenyse, jei
gu vėl ten “pikietuos” Mus- 
solinio ir Hitlerio karo lai
vai. Anglijos vyriausybė

Pirmutinės Aukos Is
paniškoje Savaitėje
New York. — Pirmą Is

panijos Savaitės dieną su
plaukė $1,738.32 aukų sušel
pti šimtus tūkstančių Ispa
nijos vaikų, kurie buvo pri
versti pabėgt arba tapo iš
gabenti iš mūšių frontų. 
Per šią savaitę, kuri tęsiasi 
iki birž. 9 d., yra nusistaty
ta surinkti $100,000 tokiai 
pagelbai.

Nuo Amerikinių Ispani
jos Demokratijos Draugų iš 
Washingtono atėjo $350.

Ispanijos Savaitės obalsis 
yra, “Kad Galėtų Gyventi 
Ispanijos Vaikai.”

Šiaurinės Amerikos Ko
mitetas Pagelbėti Ispanijos 
Demokratijai jau yra nu
siuntęs $200,000 vertės dra
bužių, maisto ir kitų reik
menų’ nekariškiams Ispani
jos gyventojams. Jo pirmi
ninkas yra methodistų epi- 
skopalų vyskupas F. J. Mc
Connell.

New York. — Iš “Komi
teto Trockiui Ginti” pasi
traukė ir prof.' Vida D. 
Scudder. Tai jau kelintas 
intelektualas atsimeta nuo 
to komiteto, bandančio iš
teisint teroristą Trockį, 
bendradarbį fašistų prieš 
Sovietų Sąjungą, prieš Is
panijos liaudies valdžią ir 
prieš pažangią darbo unijų 
vienybę.

klą, neleisdami jai atsida- 
ryt. Susikirtime keliolika 
asmenų sužeista, tame skai
čiuje pora policinių konstei- 
belių.

Streiko pikietininkai ap-

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

kietijos atstovų, kokių sąly
gų naziai norėtų Ispanijos 
vandenyse, o Anglija žiūrės, 
kad jų norai būtų patenkin
ti.

Tuo tarpu ir Portugalijos 
fašistuojanti valdžia atsi
metė nuo tarptautinės nesi
kišimo komisijos.

Anglijos ambasadorius Ne
ville Henderson pokilyje 
Berlyne smerkė tuos, kurie 
kritikuoja nazių diktatūrą, 
“nesuprasdami jos tikslų.”

Franci jos valdžia taipgi 
yra gatava užmiršti, kad 
nazių karo laivai barbariš
kai subombardavo Ispanijos 
prieplauką Almeria.

Vis tai nauji nusileidimai 
Hitleriui ir Mussoliniui.

Bemaitindami Skebus 
Sudužo Du Lėktuvai

/

Youngstown, Ohio.—Nu
krito ir sudužo du lėktuvai, 
kurie pristatydavo maistą 
skebams, laikomiems Repu
blic Plieno korporacijos fa
brike, Warren, Ohio, už 15 
mylių nuo Youngtowno. Lė
ktuvai susikūlė pačiame fa
briko kieme. Bosai pasako
ja, būk tuos lėktuvus šaudę 
streikieriai.

Iš lėktuvų taipgi buvo 
numetama maistas skebams 
laikomiems kitame korpora
cijos fabrike Niles, Ohio.

Fabrikantai iki šiol tik 
oru tegalėdavo pristatyt t 
maistą savo skebams už- 
streikuotose dir b y k 1 o s e. 
Nes streikieriai neleido įve
žti bei įnešti jiem maisto. 
Dabar gi, sudužus dviem 
skebiniam lėktuvam, bosai 
griežtai reikalauja, kad še
rifai ir policija apsaugotų 
trokus, kuriais bus siunčia
mi valgio dalykai skebams.

Indianapolis. — Indianos 
Socialistų Partijos su važia-' 
vimas priėmė komunistų pa
siūlymą, kad abidvi partijos 
tqje valstijoje išvien veiktų 
s rbiaisiais darbininkams 
ekdnpminiais ir politiniais 
reikalai 
rytas bendras komitetas* Į 
jį neįleista nei vienas Troc
kio pritarėjas.

uo tikslu suda

Youngstown, Ohio. — 
Darbininkai kietai pikietuo- 
ja užstreikuotus plieno fa
brikus, nepraleisdami reik
menų skebams, kuriuos bo
sai laiko viduj.

ORAS
New Yorko Oro Biuro ži

niomis, šį penktadienį bus 
giedrus ir vėsesnis oras čia 
ir New Jersey valstijoj.

Vakar New Yorke tempe
ratūra buvo tik apie 70 lai
psnių; oro drėgnumas—79. 
Saulėtekis—5.26 vai.: sau
lėleidis 8:22 vai. *
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Tom Mooney Sunkiai Serga
Mūsų korespondentas iš San Francisco 

(d. Pacific) praneša, kad garsusis darbi
ninkų vadas, Tom Mooney, iš kalėjimo 
perkeltas į ligoninę ir ten sunkiai sergąs. 
Serga skilvio vėžio liga,—vadinasi, labai 
pavojinga liga.

Jau visiems aišku, kad Tom Mooney 
virš dvidešimt metų iškalėjo nekaltai— 
tik dėlto, kad jis buvo kovingas, ištiki
mas darbininkų klasei ir rūpinosi darbi
ninkus suorganizuoti į uniją.

Kalėjime samdytojų klasė palaužė jo 
sveikatą, sunaikino žmogų ir dabar įme
tė ligoninėn.

Bet ir šiuo tarpu Tom Mooney yra ne
laisvas. Ligoninėj jis laikomas kaipo 
prasikaltėlis ir ten, aišku, jo sveikata 
vargiai kas rūpinsis.

Ar ne laikas Amerikos darbininkų kla
sei imtis griežtesnių žygių išlaisvinime 
Tom Mooney? Ar ne laikas, sakysim, 
CIO ir ADF nariams griežtai pareika
lauti išlaisvinti šį darbininkų vadą?

Ar bus dora, ar bus gražu, jei Tom 
Mooney kalėjime numirs, o organizuotas 
darbininkų judėjimas nebus padaręs nei 
vieno griežtesnio žingsnio jo išlaisvini
mui?!

puolimą skaityti karo žygiu prieš Ispa
nijos respubliką.

Amerikoj laisvę mylinčios mases, visi 
piliečiai ir organizacijos privalo išstoti 
prieš fašistų barbarizmą! Siųsti teleg
ramas, laiškus ir rezoliucijas kongres- 
manams ir senatoriams ir reikalauti, 
kad Washington© valdžia sulaikytų gink
lų pardavimą Vokietijai ir Italijai, kad 
pasmerktų jų budeliškus žygius Ispani
joj. . . ,

Tūli politikieriai kalba, būk jie “nori 
Ameriką išgelbėti nuo karo ir todėl nesi
kiša.” Tai klaidinga pozicija! Ameriką 
galima išgelbėti nuo karo tiktai pasaulį 
apsaugojant nu p karo. Kito kelio nėra. 
Jeigu fašistai užkurs didelį karą Euro
poj, tai neišvengiamai jis įtrauks ir Ame
riką, kaip pereitas karas kad įtraukė. 
Šiandien kova prieš fašizmą reiškia ko
vą už taiką, kovą prieš karą.

Sulaikykime ginklus Vokietijai ir Ita
lijai! Neįleiskime Amerikos į karą ap
saugodami pasaulį nuo karo!

'Laisvės” Spaustuvės
Gerinimas’ v

“Laisvės” spaustuvė turi puikią mašineriją atlikimui 
spaudos darbų. Buvo didelis pagerinimas mūsų spaustu
vėje, kai, trys metai atgal, įsigijome automatišką mašiną 
spaudos darbam dirbti. Ji daug pagreitino atlikimą spau
dos darbų, daug pasitarnavo draugijom. Dabar jau esa
me užpirkę naujausios mados, vėliausių ištobulinimų ma
šiną raidėm rinkti.

Springfield, 111

Neduoti Fašistams Ginklų!
Jungtinių Valstijų valdžia būtinai turi 

sulaikyti ginklų pardavimą Vokietijos ir 
Italijos fašistams, nes tie ginklai naudo
jami prieš Ispanijos liaudį. Per mėnesių 
mėnesius Vokietija ir Italija pusiau slap
ta vedė karą prieš Ispaniją. Italijos sub- 
marinai skandina liaudiečių laivą po lai
vo. Kelios jos armijos divizijos atvirai 
kariauja prieš liaudiečius. Šimtus kartų 
buvo įrodyta Italijos kare dalyvumas Is
panijos fašistų pusėj. Vokietijos fašis
tų lėktuvai sudegino Guernicą, išžudė 
šimtus moterų ir vaikų. Vokietijos fa
šistai grobė liaudiečių laivus ir be per
traukos siunčia ginklus prieš liaudiečius. 
Juk jie į griuvėsius ir pelenus pavertė 
Almerijos prieplauką! Kokio dar kito 
karo reikia? Jie į jokį karo paskelbimą 
netiki. Japonijos imperialistai be karo 
paskelbimo pavergė Mandžuriją ir dide
lę dalį Chinijos. Jie į griuvėsius paver
tė Chapei miestą. Italijos fašistai be ofi- 
cialio karo paskelbimo bombomis, gazais 
ir kulkomis išžudė šimtus tūkstančių 
Ethiopijos žmonių ir tą šalį pavergė.

Gana priedangos komedijų! Visiems 
aišku, kad Vokietijos ir Italijos fašistai 
kariauja prieš Ispanijos liaudies valdžią. 
Jeigu jie kol kas ispanus liaudiečius ne
galėjo įveikti, tai tas nei kiek nepakeičia 
padėties.

Kopgresmanas O’Connell, iš Montana 
valstijos, įnešė Jungtinių Valstijų Kong- 
resan rezoliuciją: tuojau sulaikyti par
davimą ginklų Vokietijai ir Italijai. Se
natorius Borah ir keli kiti reikalauja ją 
priimti. Senatorius Elbert D. Thomas, 
iš Utah valstijos, tarp kitko pareiškė:

“Šaudymas beginklių moterų ir vaikų 
Almerijoj todėl, kad vienas karo lėktu- 

metė bombą ant karo laivo, negali 
pateisinamas keršijimu... Tai karas,

tai bru’tališkas karas, kaip lygiai buvo 
: metant bombas ant Chapei.”

Tai buvo pareiškimas į tų senatorių 
kalbas, kurie vis dar abejoja, ar galima 
Vokietijos karo laivų ant Almerijos už-

Ne “Deutschland”, bet Bilbao
Vokietijos ir Italijos fašistai pasiuto 

ne todėl, kad bomba buvo atsakyta į 
“Deųtschlando” kanuolių ugnį. Ne! Jie 
tą naudoja tik savo tikslų pateisinimui.

Vyriausia priežastis jų pasiuntimui, 
bombardavimui Almerijos, pasitraukimui 
iš Londono Nesikišimo Komiteto, grūmo
jimui pulti atviroj jūroj Sovietų Sąjun
gos prekybos laivus, yra jų ir Ispanijos 
fašistų nepasisekimai karo lauke.

Po to, kaip pietų fronte fašistai pra
laimėjo, kada susmuko prie Madrido, ka
da gavo baisų smūgį prie Guadalajara, 
kada prakišo kampaniją prie Jarama 
upės, tada Vokietijos ir Italijos fašistai 
įsakė generolui Molai pulti apsuptus bas- 
kiečius; paimti Bilbao, Santander, Gi j on 
ir pavergti tą kraštą. Fašistai sutraukė 
prieš baskiečius baisias karo jėgas ir 31 
d. kovo pradėjo ant Bilbao puolimą. Gy
rėsi, būk į kelias dienas jį paimsią.

Kas atsitiko? Jau virš du mėnesiai 
laiko kaunasi-. Fašistai ten sumalė savo 
geriausias jėga$. Neteko apie 50,000 už
muštais ir sužeistais. O ne tik Bilbao ne
paėmė, bet nepriėjo nei prie jo pirmų 
tvirtumų! Ką jau kalbėti apie užėmimą 
Santanderio, Gi jono ir pavergimą viso 
baskięčių krašto! Ką ir kalbėti apie pa
ėmimą Madrido, Valencijos, Barcelonos 
ir pavergimą Ispanijos liaudies!

Dar didesniam fašistų pasiutimui Ispa
nijoj susidarė nauja valdžia. Ją remia 
visos partijos, išimant trockistus. Troc- 
kistų^prųyokacijos ir sukilimai nepavy- ' 
ko; Ispanijos liaudiečių valdžia sustip
rėjo ir Segovia fronte perėjo į ofensyvą. 
Fašistai neteko vilties esamomis spėko
mis nugalėti Ispanijos liaudį. Italijos fa
šistai prabilo apie tai, kad “jie siųs savo 
armiją suvaldymui Ispanijoj svetimša
lių.” Jie ugnimi spjaudo į Sovietų Sąjun
gą ir rengiasi pulti jos laivus. Apimti 
desperacijos, fašistai griebiasi paskutinių 
priemonių.

Darbo masės neprjvalo nusiminti. Mū
sų pareiga dar daugiau padidinti Ispa
nijos liaudžiai finansinę ir moralę para
mą. Ypatingai šią savaitę, kada visur 
yra renkamos aukos pinigais, maistu) ir 
drabužiais. Viso pasaulio darbo žmonių 
veikimas sujungtas su Sovietų Sąjungos 
veikimu į niekus pavers visus fašistų 
planus!

Dirbkime!

tar-
Vėliausia intertype Mašina. Model G4-2 s. m.

Neužilgo ji bus nuosavybė “Laisvės” šėrininkų, ji 
naus draugijoms ir visiems dienraščio “Laisvės” skaity
tojams.

Ta mašina su 6 magazinais kainuos $6,000. Su jąja 
bus galima daug greičiau atlikti raidžių rinkimo bei lieji
mo darbas, negu ant tų mašinų, kokias dabar turime. Ją
ja bus galima statyti ir didelėm raidėm.

Mašiną imame ant išmokėjimų. Tačiaus, kaip greit ją 
atveš, turėsime įmokėti $2,000. Užsakydami, įmokėjome 
$250. Ji bus gatava tik apie rugpjūčio mėnesį.

Kylant popieros ir kitų medžiagų kainom finansiniai 
mūsų įstaiga yra sunkiai spaudžiama. Gi “Laisvės” kai
nos nenorime kelti. Tad kaip atsispirti prieš kylančias 
kainas? r’ , . .-tI

Labai dąug mašinos išmokėjimui padės mūsų parengi
mai “Laisvės” naudai. 4-tą liepos (July) įvyks “Laisves” 
naudai piknikas Maynard, Mass., tą pačią dieną įvyks 
“Laisvės” piknikas Brooklyne. Visi privalome rūpestin
gai darbuotis, kad tie parengimai pavyktų; turime iš an
ksto platinti tų piknikų įžangos bilietus.

Taip pat iš anksto reikia rūpintis, kad į tuos piknikus 
įtraukti kuoplačiausias mases. Važiavimui iš toliau jau 
dabar laikas samdytis busus.

Aiškus dalykas, be aukų šiam pirkimui irgi negalėsi
me apsieiti. Matėme dienraštyje vardus 'draugų, kurie 
yra aukoję mašinos įsigijimui.

Šiuom kartu dig. Frank Reinhardt, minėdamas savo 
Sidabrinį Vedybų Jubilėjų, mašinos pirkimui paaukojo 
$2.00, kuriuos “L.” Administracijai perdavė drg. P. 
Balsys.

Drg. J. Anvill, iš Kanados, prisiuntė nuo drg. A. Janu
žio pusei metų prenumeratą už “Laisvę” ir $1 aukojo įsi
gijimui tos mašinos, kurios atvaizdą augščiau matome. 
Lankantis Philadelphijoje “Laisvės” pikniko reikalais, 
kuris įvyks 5 d. rugs.-Sept., drg. A. Daniels užsimokėjo 
prenumeratą ir paaukojo 50c į mašinos fondą.

Dėkavojame draugam už dovanas. Laukiame iš dau
giau draugų prisidėjimo prie įsigijimo mašinos.

P. Buknys.

Anglies kasyklos slabnai dir
ba, iš 10 kasyklų vos 4 po biskį 
tedirba 2-3 dienas į savaitę. 
Mat, vasaros laikas, tai anglies 
daug nereikia. Mokestis butų 
neprasta, o vidutine dirbant ant 
dienų iš kompanijos už 7 va
landas darbo $6.00 ir aukščiau; 
nuo tonų dirbant, tai kaip se
kasi gaut vagonėlių del anglies 
pylimo arba kaip gera vieta, 
kur dirbi.

Unijos čia dvi — United Mi
ne Workers ir Progressive 
Miners. Progresyvių kaikurios 
kasyklos mokėjo seną mokestį, 
bet kaip katros kasyklos atida
vė mokestį tokią, kaip U. M. W. 
moka. O viena kasykla užsispy
rė ir per 3 “pėdės” mokėjo se
ną mokestį. Radosi tokių darbi- 
jiinkj^kad ėmė. agituoti, kad 
-nedirbkim už seną mokestį, ale 
reikalaukim tokios mokesties, 

j kaip gauna U. M: W. unijos 
darbininkai. Karštesni Progre- 
syvės Unijos nariai ėmė ir nu
tarė, kad išmest bei suspenduot 
iš Progr. Unijos tuos 5 vyrus 
ant 2 metų. Taip ir padarė tos 
kasyklos lokalas. Bet bosai tos 
kasyklos užstojo tuos išmestus 
darbininkus ir liepė eiti dirbt 
į savo darbus prieš unijos nu
tarimą ir norą. Kaip tie darbi
ninkai pradėjo dirbt, čia unija 
paskelbė streiką kompanijai ir 
ėmė pikietuoti tą kasyklą. Būk 
tie 5 vyrai galį patraukti į savo 
ir kompanijos pusę iš U. M. W. 
unijos darbininkus ir užimti 
Progresyvių darbus. Kasykla 
savo švilpuku šaukdavo į dar
bą, ale niekas dirbt nėjo. Da
bar kompanija kasyklą uždarė. 
Bet pikietninkai dar vis va- 

, žiuoja ant pikieto prie tos ka
syklos. Nežinia kaip čia viskas 
baigsis. Parodys ateitis. O dvi 
unijos darbo žmonėms daro 
daug žalos—nesutikimų, pykčio 
ir nukentėjimų, ir nėra jokia 
kova su kapitalu, o tik savitar
pinė kova, tokio su tokiu, varg
šo su vargšu.

Mūsų miesto švarumas nely
gus, o taksus reikia mokėt vi
siem. Tai turėtų ir gatves šva
rinti po visą miestą kas priklau
so miesto valdininkam, o ne 
counties valdžiai. Dabar užver
stos alios pelenais, kenais ir vi
sokiu brudu — smarvė. Tai li
gų ir bakterijų vieta veistis 
karštame ore. Ar tai namelių 
savininkai nepareikalauja tą 
viską išvežti į dumpas? Nėra po

visą miestą tokia tvarka nešva
rumo. Yra daug vietų, kur šva
ru, kad ir toki pat biedni gy
vena. A. Čekanauskas.

Baltimore, Md.

vas 
būti

Nubausti Žmogžudžius!'
John L. Lewis, pirmininkas Komiteto 

Industriniam Organizavimui (C. I. O.), 
reikalauja, kad Washington© federalė 
valdžia paimtų ištyrimui policijos bude
lišką užpuolimą ant plieno darbiųinkų 
Pietų Chicagoj ir nubaustų žmogžudžius.

Lewis sako, kad nužudytų darbininkų 
kraujas, kad tas bjaurus policijos užpuo
limas pasidarė bjauria dėme ant šios ša
lies istorijos. Negali taip lengvai praei
ti šešių darbininkų nužudymas ir kelių 
šimtų sužeidimas. Budeliški policijos va
dai ir policininkai turi būti patraukti at
sakomybėn.

Tardymas prieš Fordo Bosus pasiaiškinę, kaip tai jų v v p . . gengsteriai padarė kruviną n JŲ Gengstenus užpuolimą ant Jungtinės 
—------ . Auto. Darbininkų Unijos

Detroit, Mich. — Apskri- organizatoriaus Franken- 
Čio prokuroras D. C. Mc- steeno ir kitų unijistų.
Crea šaukia H. Fordo auto- Tardy man taipgi šaukiama 
mobilių fabriko viršininkus Fordo gengsterių vadas H. 
į Grand Džiūrės tardymą Bennett ir Dearborn© poli

cijos viršininkas ir majoras. 
— Minimas užpuolimas bu
vo padarytas prie Fordo fa
briko Dearborne.

Berlin, birž. 1.—Vokie
tijos karo ministeris gen. 
Blomberg išvyko pas Mus
solini.

Binghamton, N. Y.
Į jumis, seni ir jauni draugai!

Liet. Darb. Susivienijimo 
jaunuolių 223 kuopa ruošia iš
važiavimų ateinantį sekmadie
nį, birželio 6 d., žvirblio far- 
moje. šis išvažiavimas-pikni- 
kas bus kaip ir minėjimas me
tines sukakties, kaip mūs kuo
pa gavo iš LDS. Centro čar- 
terį. Mes ruošiamės priimti 
svečius geriausiu savo mokė
jimu ir nuoširdumu. Mes no
rime, , kad svečiai, atvykę į 
mūsų pikniką, nenuobodautų. 
Dėlto, mes turėsime kelis žai
dimo kontestus, kuriuose vieni 
asmenys dalyvaus, o kiti—pa
sižiūrės, pasijuoks vienų pra
laimėjimais, kitų — laimėji
mais. Kontestai bus: virvės 
traukimas, lenktynės maišuo
se, vinių kalimas į medį, švil
pimas ir kiti.

Svečiai bus aptarnauti ska
niais valgiais ir gėrimais, bus 
ir muzika šokiams. Visi galės 
pasidainuoti kuolaisviausiai!

Dabar—pasisakymas. Metai 
laiko atgal, mes, rodos, turė
jome daugiau entuziazmo. 
Kai kas sako, gal dėlto, kad 

buvom, metais jaunesni, bet

i gal ir kitos priežastys. Mano 
žinojimu, pernai mes buvom 
daugiau susidomėję LDS. Sei
mu ir Spartakiada, kuri įvyko 
Rochester, N. Y. Ten siuntėm 
delegaciją ir sportininkus, ku
rie gražiai pasižymėjo ir visi 
parsivežė po medalį!

Šiemet, vasaros sezonui 
d i d e 1 io veikimo nesuplana- 
vom. Vieni turime šiokius to
kius darbus ir nepalankias va
landas liuoslaikiui, kuriame 
galėtume veikti organizacinį 
darbą, kiti—susirūpinę mo
kyklos reikalais, treti-1—meilės 
dalykais. . .

Mes žinom, kad senesnieji 
draugai ir draugės brangina 
organizacijas, stengiasi jąs au
ginti, auklėti, padeda ir jau
nimui organizuotis. Mes tatai 
labai 'įvertinam. Mes manom, 
kad skaitlingas visų—senų ir 
jaunų — atsilankymas į mūs 
pikniką, nuoširdus parėmimas 
mūs kuopos, paakstins ir mu
mis daugiau domėtis brangia 
ir plačios veikmės organizaci
ja—L. D. S. ! Todėl, visus pra
šom į pikniką! Pasimatykime, 
nors ir lietus lytų! (Pastogės 
užteks.)

LDS 223 kp. pirm.,
Stanley Žvirblis.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

1937

Federalės valdžios agentai 
pradėjo puolimą ant nemo
ralių merginų užlaikytoji^. Su
areštuota apie penkiosdešimt 
žmonių. Manoma, kad dar bus 
kita tiek suareštuota tuom pat 
reikalu. Yra daug įvelta po
licijos ir valdininkų, taipgi 
penki gydytojai, kurie, sulyg 
valdžios patvarkymų, turėjo 
užregistruoti u ž s i k r ė tusias 
merginas. Sakoma, kad polici
ja ėmė didelius pinigus už ap
saugojimą to biznio. Viename 
iš tų namų atrado vieno polici
jos didelio viršininko paveiks
lą pakabintą.

Gegužės 23 dieną čia kalbė
jo kunigas M. O. Flanagan už 
Ispanijos liaudies reikalus, 
žmonių buvo susirinkę apie 
600. Aukų surinkta $504.00. 
Kalbėtojai nurodė, kaip ge
nerolas Franco po priedanga 
“išgelbėjimo” Ispanijoj krikš
čionybės žudo žmones, Musso- 
linis siekia išplėsti Italiją, kaip 
buvo Romos imperija su se
niais dievais, Hitleris gtrąžina 
senovės pagonių dievus. Ge
nerolas Franco su mahometo- 
nais-maurais, buvusiais už
keiktais krikščionių priešais, 
puola Ispanijos žmones ir žu
do. žinoma, kad fašistai tik 
savo klasinių siekių siekdami 
dangstosi visokiais “gelbėji
mo” žygiais, tai krikščionybės, 
tai Ispanijos, o tikrumoj jie 
jau padalino Ispaniją tarpe 
Italijos ir Vokietijos fašistų.

Tas Pats.

So. Boston, Mass
RADIO

Sekmadienį, June 6-tą, ra
dio programa per stotį WORL, 
9201 kilocycles (randasi tarp 
stočių-WHDH ir WBZ) nuo 
2:00 iki 2:30 po pietų.

1—Longin Buinis, Jr. Trio 
iš Cambridge.

2—Marijona MilteniutČ, dai
nininkė iš Montello.

3—Monologą “ženatvė”, 
pasakys Andrew Yuga iš So. 
Bostono.

Po programai prašome pa
rašyti laiškelį ar atvirutę, pra
nešant, kaip patiko šios sa
vaitės programa. Rašykit į sto
tį WORL, Lithuanian prog
ram, Boston, Mass.

Steponas Minkus,
garsintojas. -

DARBININKŲ 

SVEIKATA

PER SAPNĄ IŠSILIEJA
Drauge daktare, prašau ir 

aš patarimo per mūsų dienraš
tį “Laisvę.”

Jau keli metai, kaip man 
per sapną prisisapnuoja po 
du, tris sykius į savaitę, kad 
turiu susinešimą lytišką su mo
terim,—ir man beveik visad 
išsilieja per sapną, ar turiu ar 
neturiu su moterim lytiškus 
susinėsimus, vis tas pats. Taip 
esu sveikas, jaučiuos gerai. 
Esu 35 metų amžiaus. Mažai 
rūkau ir mažai geriu. Už pa
tarimą tariu ačiū.

ATSAKYMAS
Tai jūs, kaip matyt, vyras 

visai tvarkoj. Ir nėra jums ko 
rūpintis, sielotis dėl tų nakti
nių išsiliejimų.

Veikiausia jūsų lytinės liau
kos ir šiaip liaukos yra pusė
tinai veiklios. Tai taip ir ge
rai, taip ir turi būt sveikam vy
rui.

Matot, kaip yra. Lytinio su
brendimo ir lytinio veiklumo 
laikotarpiu, kiaušinėliai (inks- 
tukai) nuolatai gamina sėklą, 
pačią svarbiąją sėklos dalį— 
spermatozojus. Ta sėkla lai
bučių dūdelių takų takais su
sidaro į sėklapūsles, ką ran

dasi pūslės apačioje, virš pro- 
statinės liaukos.

Jei kiaušinėliai yra labai 
veiklūs, tai sėklapūsles ne
trunka pilnai prisipildyti sėk
la. Jeigu tuomet nesunaudoji 
tų sėklų .(per susinešimą), .tai 
jos ir pačios išsilieja. Prisipil
dę, pritvinkę sėklapūsles su
jaudina smegenų centrus per 
miegą. Iš to atsiranda roman
tiški sapnai,—ir žiūrėk : čia 
buvo, čia nebėr. Ir išsiliejo.

Patyręs vyras tuo sau gal
vos nekvaršina: jis žino, kad 
tai yra tik ženklas nemažo 
lytinio veiklumo. Jeigu jis 
dažniau turi susinešimus, daž
niau normaliu keliu ištuština 
sėklapūsles, — tai joms ne
tenka išsituštinti nakčia per 
sapną, rečiau teesti tų nakti
nių išsiliejimų.

Lytinio sveikumo ir bendrai 
sveikatos žvilgsniu daug ge
riau yra, jei sėklos sunaudoja
ma natūraliniu keliu — per 
lytinius susinešimus, negu kad 
joms leidžiama per sapną iš
silieti. Pastarajam atsitikime, 
kai esti labai jau didelis lyti
nis susivaldymas ir represija 
ir, vadinas, kai sėklos dažnai 
naktimis išsilieja, tai išsivysto 
netikęs lytinis paprotis (tie 
naktiniai išsiliejimai), ir ima 
silpnėt vyriškumo pajėgos.

I
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Gražioji, Istorinė Almeria
Almeria, kurią pusiau su-'tėlė, tačiaus, priklausanti 

daužė naziai šoviniais savo nuo Granados, 
karo laivų, yra vienas įdo- i 
miausių istorinių miestų Is-

* panijoj.
600 metų atgal Almeria 

priklausė Granados kara
liui. — Tada keli savaran
kūs karaliai valdė įvairias 
Ispanijos provincijas.

Kastilijos karalius pada
rė sąmokslą su Aragono ka
ralium užgrobti Almerią. 
Mat, Kastilijos valdovas tu
rėjo negražią dukterį Leo-1 davota 1524 m. • 
norą su akimis panašiomis ' tai graži bažnyčia, 
į slyvas. Jis norėjo įpiršt ją i kanuolės šovinys dabar 
sūnui Aragono karaliaus. 
Bet reikėjo labai didelės pa- 
sogos. Todėl Kastilijos ka
ralius nusprendė užgrobti 
Almerią ir atiduot ją kaipo 
savo dukters pasogą Arago-

< no karalaičiui.
Taip 1309 metais Kastili

jos karalius ir įsibriovė su 
savo raitarija į Almerią. 
Bet Almerijoj jis gavo di- j 
džiulį aukso kyšį, idant pa
liktų miestą ramybėje. Ta
da Kastilijos karalius pasiė
mė siūlomą auksą, apleido 
Almerią ir sugrįžo namo. 
O kokia pasoga paskui te
ko jo slyva-akiai dukteriai, 
apie tai istorija nieko ne
sako.

Mahometonų-Mauių 
Valdžioj

1200 metų atgal Almeri
joj gyveno mahometonai 
maurai. Taigi 709 m. buvo 
pasiųsta 300 krikščionių lai
vų apgult Almerią ir iš- 

- mušt netikėlius maurus. Di
delė armija krikščioniu še
šis mėnesius laikė apgulę tą 
miestą, ir galų gale patys 
tapo sumušti, išblaškyti; 
taip maurai ir toliau pasili
ko viešpataut Almerijoj.

Savo tvirtovę tada mau
rai gynė “balistomis,” me
dinėmis patrankomis, jeigu 
galima jas taip vadinti. Tai 
buvo mašinos mėtymui ak
menų, nes šovinių tuomet 
dar nebuvo.

Vienus- krikščionis mau
rai mahometonai išdaužė 

» tais akmenimis, o kitus pa
skui kardais iškapojo. 90,- 
000 krikščionių ir žuvo prie 
Almerijos.

Taip Almeria ilgą laiką ir 
pasiliko maurų rankose 
kaipo viena iš jų stipriau
sių tvirtovių. Šio miesto 
vardas taipgi esąs sudarv- 
tas iš maurų kalbos dviejų 
žodžių Al ir Meria, arba Al- 
Meria, kas reiškia Jūros 
Regykla.

Nuo maurų viešpatavimo 
laikų užsiliko ir eilė dailiš- 
kų rūmų, kuriuos dabar su
daužė naziai.

Romos Globoj
Krikščionių gadynės p ra

ją džioj Almeria jau buvo val
doma Romos imperijos, ir 
19 metais, tai yra, 1918 me
tų atgal Almeria buvo pada
ryta viena iš svarbiausių 
prieplaukų Ispanijos (Iberi- 
jos) pusiausąlyje.

Mahometonų-maurų vieš
patavimo laikais Almerijoj 
buvo didysis, ginklų dirbimo 
centras, jų sandėlis ir prie
plauka. Kai kas iš to išve
da ir Almerijos vardą, nes 
maurų kalboj žodis “alma- 
riya” reiškiąs sargybos bok
štą ir prieplauką. *

Nuo 13 šimtmečio galo iki 
15 šimtmečio vėlesnės dalies 

w Almeria su sayo provincija 
‘ buvo savivaldiška karalys-

pardavimui į visas pasaulio 
dalis.

Almeria geležinkeliu su-Kaip Atrodo Almeria
Dauguma Almerijos gat 

vių yra siauros, senoviškos. ’ pį pozicija ne tik iš van- 
Is tolo matyt keturi dideli dens, bet ir iš sausumos pu
mai! rų pastatyti tvirtovės I sės. Ramiais laikais Almeri- 
bokštai. Miestas vienu savo jos mieste gyveno apie 50,- 
šonu “žiūri” į Viduržemio i 000 žmonių, bet dabar ten 

| Jūrą, o antru šonu — į ne-i suplaukė dar apie 40,000, 
i paprastai gražu, derlingą daugiausia iš Malagos pa- 
klonį tarp kalnelių. bėgėlių nuo fašistų.

Almerijos katedra pabu-

Žada Operacijomis Ataugini 
Plikiam Plaukus

Daktaras Gust. Auricht 
pranešė susirinkimui N. Y. 
Valstijos Dentistų Draugi-

įsijungia su Madridu. Taigi Jos’ ^ad jau tikrai galima 
i kariniu atžvilgiu yra svar-)atauginti plaukus ant

Tai tą istorinį gražiamie-
— nepapras-; stį dabar naikino ir urmu 

. Nazių i žudė jo gyventojus naziai, 
• su- barbarai, seilę rydami, kad 

ardė, turbūt, dailiausią jos I gal kaip nors jiems pavyks
dalį — milžinišką kopulą 
(apvalą ‘bonę’).

Gamtos Turtų Sandelis
Almerijos provincija yra 

turtinga kasyklomis gele
žies, švino (alavo), ‘aukso, 
sidabro, druskos, barijo sul
fato, sieros ir zinko. O Al- 

j merijos Sierra Nevada kal- 
j nuošė yra puikių marmurų 
i laužyklos. Almerijos vyn- 
| uogynai kas metai duoda 
po 1,000,000 bačkų baltųjų 
vynuogių, kurios išvežamos

ir užvaldyt Almerijos pro
vincija, taip turtingą gam
tinėmis dovanomis. — N. M.

Didis Išradėjas Negras

Detroit, Mich. — Suva
žiavimas 1,000 mokslininkų 
su didele pagarba pasitiko 
negrą mokslininką dr. ,G. 
Washingtona Carverį, di
džiausią Amerikoj išradėją, 
kaip perdirbt įvairius au
galus j naudingas pramonei 
medžiagas.

RIJIKAI PEILIU, VINIŲ, STIKLU IR KT
Vienas “burtininkas” In- Jeigu dyvai, kad indėnas 

dijoj buvo tiek prisirijęs gali ryti peilius, tai ne ma- 
pęilių ir kitų geležinių daik- žesni dyvai,. kad skilvys yra 
tų, kad praeitą savaitę turė
jo kreiptis pas gydytoją 
Bombay mieste. Gydytojas, 
padaręs operaciją, išėmė iš 
to “magiko” pilvo tokius 
daiktukus: 18 atlenktų kiše
ninių peiliukų; du durų rak--

j toks drūtas, jog per eilę me
tų* gali išnešioti tokį baga-

“Nelaisvėj” Buvo 23 Metus

Kurti ir Neprigirdintieji

plikių galvų daugelyje atsi
tikimų. Bet tam reikią ope
racijos — atliuosuot nuo 
makaulės prikepusią odą. 
Tada, girdi, pradeda krau
jas gausiau vaikščioti po 
oda ir taip greitu laiku ima 
dygti plaukai. Operacija 
esanti nepavojinga.

Kova su Difterija

Jungtinėse Valstijose yra tuvus, kurie daug padeda 
10,000,000 ] _ J ‘ \ ‘
arba sunkiai girdinčių žmo 
nių. O neprigirdėt yra dide 
lis nesmagumas. Gal paste 
bėjote, kaip nekantriai re 
kiama žmogui, kuris iš sy 
kio nenugirdėjo, ką jam sa 
k ė kitas?

neprigirdinčių, girdėjimui.
t- i Chicago j yra kurčia ne

bylė kabaretų šokikė Fran
ces Wood. Jos kojos apčiuo
pia muzikos virpėjimus ir 
jinai puikiai pataiko šokti 
pagal muziką.

Visiškai kurčių žmonių
Daugelis neprigirdinčių šioj šalyj yra skaitoma iki 

nusimena dėl tokių nesma- | 90,000. 
gumų, pasidaro bailūs, ner- 
vuoti ir “užsidarę savyje.”

Trumpų apysakų rašyto
jas Royal Brown, kuris pats • • 1 • 1 •

no kablius, dvi plienines 
grandis, dviejų peilių kriau
nas ir kelis plieno šriubus.

Jis uždarbiaudavo, ryda
mas metalinius daiktus, 
ypač aštrius. Kartais po to
kio “teatro” nuėjęs šalin kai 
ką laukan išvemdavo. Bet 
per 15 metų vis tiek susida
rė toks “geležies kromas” 
pilve, jog toliau negalėjo 
pakelti.

Tam burtininkui prapjau
ta plyšys skilvio šone, išim
ta pašaliniai daiktai, susiū
ta plyšys ir su gydyta. Tai 
dabar išnaujo pradėsiąs už
darbiaut rydamas peilius ir 
geležgalius.

Bet kiek newyorkiete Ma- 
belė Wolf, departmentinės 
krautuvės tarnautoja, suri
jo metalinių daiktelių, tai 
skaičium viršijo ir tą indė
ną “stebukladarį.” Jinai 
pradėjo ryti vinis, šriubus 
ir kitką, idant pataisyt sau 
ūpą, įpuolantį į nusiminimą, 
ir tik po penkerių metų ji 
pradėjo dėl to rimčiau sirg
ti. Tad 1934 m. kovo mėnesį 
buvo padaryta jai skilvio 
operacija Kings County Li
goninėje, Brooklyne, ir iš
imta 1,203 įvairūs metali
niai ir kitokie * daiktukai: 
vinys, šriubai, kabliukai, 
saugumo špilkos ir papras
tos spilkutės, gyvulių šerių 
gniužulai, karoliai, vielų ga
lai, 89 stiklo šmoteliai, ka
vinio puoduko rankena ir 
kt.

Paul Papas’ienei Nyack’e, 
N. Y., 1935 m. per operaci
ją išimta iš skilvio 234 me
taliniai daiktai: šaukštukai, 
virtuvės įrankiai, automobi
lių retežių dalys, neaštrūs 
stiklo gabaliukai ir kt., ku
priuos ji surijo per kelerius 
metus.

Keletas metų atgal f ran- I 
cūzų mokslininkas Ramon 
surado čiepus nuo difteri
jos. Jo išrastas būdas ap
sisaugojimui nuo tos ligos 
dabar yra vartojamas vi
sam pasaulyj, o ypač pla
čiai yra vartojamas Sovietų 
Sąjungoj, kur tasai būdas 
tapo patobulintas prof. P. 
F. Zdrodovskio.

Senojoj Rusijoj, 1913 me
tais, buvo 471,130 susirgimų 
difterija. Tas sudaro 34.4 
susirgimus ant kiekvienų 
10,000 gyventojų. Bėgiu ke- 
letos pastarųjų metų Sov. 
Sąjungoj susirgimai difte
rija nuolat mažėjo. 1936 me
tais yra užregistruota 5 su
sirgimai ant kiekvienų 10,- 
000 gyventojų. Austrijoj, 
V okietij o j, Čechoslovaki j o j, 
Finlandijoj, Danijoj ir Ven
grijoj susirgimai ant 10,000 
gyventojų svyruoja nuo 30 
iki 10. Vokietijoj susirgi
mai difterija siekia virš 20 
ant 10,000 gyv. Geresnėj pa
dėtyj negu Sov. Sąjunga 
dar randasi Franci ja, Švei
carija, Holandija, Jungtinės 
Valstijos ir Kanada.

Sovietų Sąjungoj tapo 
atsiekta šioj srityj tokių 
milžiniškų rezultatų ačiū | 
masiniams į č i e p i jimams. I metras nėra laikomas

11 Proc. Neprigirdi. — 
Nesenai padaryti moksliniai 
tyrimai New Yorko viešose 
mokyklose parodė, jog 11 iš 

neprigirdi, sako, jog nere-j kiekvieno šimto mokinių 
giams žmonės parodo dau- daugiau ar mažiau nepri- 
giau palankumo ir manda-: girdi; o tas kenkia mokslui, 
gurno negu neprigirdin- Į Retas kuris samdytojas 
tiems. I ima darban ar tarnybon

Išimtys.—O vis dėlto yra neprigirdintį žmogų. Kažin 
neprigirdinčių, kurie nela- ' kaip yra nuo senovės išsi- 
bai tuom nusiskundžia, i dirbęs klaidingas “suprati- 
Taip antai, garsusis išradę- ; mas,” kad jeigu asmuo kur-, 
jas Edison sakydavo, kad | čias arba neprigirdi, tai jis
neprigirdėt jam esą naudin
ga. Nes žmonės negali jam 
kvaršinti galvos tokiais 
šnekų dalykais, kurie jam 
neįdomūs; todėl jis geyiau 
galįs mąstyti apie jam įdo
mius dalykus.

Edisonas atsisakydavo 
naudot elektrinius kiaušy-

ir protiškai žemai stovįs. 
Juk ir lietuvių šnekoj panie
kos žodis “glušas” reiškią 
bukabrotį, “avigalvį,” “dur
ną.”

Kai kurios valstijos neno
ri duot kurtiems leidimų 
automobilius valdyti. O iš 
antros pusės, pasirodo, jog

POLIAUS SUSIKALBĖJIMAS SU MASKVA
Lakūno Mazuruko vairuo

jamas lėktuvas buvo priver
stas nusileisti už 25 myliu 
nuo šiaurės poliaus, kurį 
laimingai pasiekė trys kiti 
Sovietų lėktuvai. Bet gabiai

Kaip Šilima Saikuojama
Iš Bludenez, Austrija, 

pranešama, kad tik dabar 
pargrįžo namo Josef Mai
šei’, buvęs Austro-Vengrijos 
kareivis. Jis į rusų karei
vių nelaisvę pateko laike pe
reito imperialistinio karo, 
1914 metais, spalių mėnesį.

Taigi šio žmogaus “nelai
mėtus. valdžia pasiūlė įvesti 
nerado verstiną čiepijimą vaikų 
didelės • nuo 1 iki 9 metų amžiaus, 
surado • Sovietų Sąjunga bus viena- 
pusių! tinė pasaulyje šalis, kur 

i priverstinas čiepijimas nuo 
difterijos yra įvedamas 
įstatymų keliu. x V. R.

svė” tęsėsi veik 23 
Parėjęs namo ‘jis 
pirmiau buvusios 
Austro-Vengrijos, o 
tik mažutę, iš visų 
apkarpytą Austriją.

Nors jis sako, kad jam bu
vę daug kliūčių parvykti, 
bet matyt, kad jis nelabai 
namo skubinosi, nes belais
viai tuojaus po karo buvo 
apmainomi. — V. S.

Jungtinių Valstijų Ento- 
mologijos Biuras skaitliuo- 
ja, kad šioj šalyj esą 1,000,- 
000,000 klevų medžių.

Laivo Alarmas Pats 
Nu jaučiąs Nelaimę

Radiomarine inžinieriai 
išrado prietaisą laivams, 
kad jis pats savaimi sukels 
alarmą, jeigu koks kitas lai
vas audroj ar šiaip nelaimėj 
šauksiš pagelbos.

Laivai, atsidūrę pavojuj, 
paprastai šaukiasi pagelbos 
per bevielinį SOS telegrafą. 
Minimas prietaisas yra 
toks, kad atsiliepia tik į to
kius bevielinio telegrafo 
ženklus, einančius 600 me
trų. ilgio radio bangomis. 
Tada jis pradeda išgąstin
gai skambinti ii; švyturiuoti 
ir sukelia visą laivo įgulą.

“Vištienos sandvičiuose” 
I valgyklose daugiausia gail
inate sklypelius kalakuto.

1936 metais tapo įčiepyta 
5,500,000 vaikų.

Pereitais metais Sovietų 
Iš

nusileido ant nelygaus plū
duriuojančio ledo ir nė vie
nas iš šešių jame buvusių 
žmonių nesusižeidė. Nusi
leidus gi visi džiaugsmingai 
sudainavo Internacionalą.

Pakilt lėktuvui išnaujo 
nebuvo kur įsibėgėti. To
dėl jo įgula per visą savai
tę turėjo daužyti šimtmeti
nius ledų kupstus, idant iš
lyginti lėktuvui “lauką.”

Kitas vargas buvo tas, 
jog iš pradžios Mazuruko 
lėktuvas negalėjo per radio 
susisiekt ^su kitais trimis 
lėktuvais, apsistojusiais prie

kurčių vairuojami automo
biliai mažiau turi nelaimių 
negu gerai girdinčiųjų. Nes 
kurti yra daug atsargesni 
važiuotojai.

Priežastys.—Kartais kur
tumas būna įgimtas, o kar
tais jis paeina nuo įvairių 
ligų, kaip kad smegenų plė
vių įdegimas, škarletina, ty
mai, vidujinės ausies sužei
dimai. Apkursta žmonės ir 
nuo perdidelio trukšmo fa
brikuose. Dirbtuvių bildėsis 
abelnai silpnina klausos 
jauslumą.
Skirtumai Girdėjime Kaip 

ir Regėjime
Vienas blogumų, tai kad 

neprigirdintis iš pradžios 
to nejaučia, todėl nesigydo, 
ir taip laipsniškai kurtumas 
išsivysto, jog paskui sunku 
jį pilnai atitaisyti.

Visi žino, jog vieno žmo
gaus regėjimas skiriasi nuo 
kito; jog vienam reikia vie
nokių akinių, o kitam — 
kitokių; jog dažnai viena 
akis pas tą patį žmogų yra 
stipresnė, kita silpnesnė.

Bet kas liečia ausų, tai 
dauguma’ įsivaizduoja, būk 
visi nekurti žmonės lygiai 
girdį arba turėtų lygiai gir
dėti.

Vaistai.—Quinine vaistas, 
ypač kai duodamas vai
kams, labai blogai veikia 
girdėjimą. Salicylatai, nau
dojami kai kuriuose vais
tuose, bukina girdėjimo 
jauslumą. Panašiai veikia ir 
alkoholis. Jie gadina ypač 
girdėjimo nervus.

O girdėjimo nervų suge
dimas kaip tik ir yra blo
giausias dalykas. Tokio ne- 
prigirdėjimo negalima pa
taisyt net dirbtinais klausy
tu vais. Bet jeigu klausa nu
puolus dėl kokių ausies me
chanizmo negerumų, tai gir
dėjimas pataisomas klausy- 
tuvais. Jie perduoda garsų 
virpėjimus net per galvos ir 
veido kaulus. Vaikams kar
tais pataisoma girdėjimas, 
išimant nesveikus adenoi- 
dus, tonsilus ir įvairius pri
augimus nosyje.

Tyrimas. — Klausa dabar 
yra ištyriama vadinamu 
audiometru, kurį išvystė 
Western Electric Kompani
ja 1927 m. Tai panašus į fo
nografą įtaisas. Jis griežia 
bei kalba vis lėčiau ir lė
čiau, iki tyriamas asmuo 
daugiau jau nebegirdi. Su
lig tos vietos, kur jis nusto
ja girdėjęs, tai ir sprendžia
ma apie jo klausos stipru
ma.v
Gimti Kurčiam Dar Nereiš

kia Liktis Nebyliu
Pirmiau būdavo klaidin

gai manoma, kad jeigu kas 
gema kurčias, tai jis turi 
būt ir nebylys, neš kaipgi 
jis išmoks kalbėti, negirdė
damas? Bet dabar Jungti
nėse Valstijose yra 209 mo
kyklos, kurios gimusius 
kurčius išmokini kalbėti. 
Washingtone yra ir Gallau- 
det Kolegija, kurią šalies 
valdžia palaiko vien tik 
kurtiem studentam. Tai 
vienintelė kurčių kolegija 
pasaulyj.

Minimos mokyklos, moki
na kurčius ir kaip suprast 
kitų kalbą pagal jų lūpų ju
dėjimus. Čia pastebėta vie
nas keistokas dalykas: vi
siškai negirdintieji greičiau 
išmoksta “skaityt” kalbą iš 
svetimų lūpų negu pusiau- 
girdintieji. — N. M.
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Tankiai girdisi, kad vieni 
sako, yra daugiau šilimos, 
karštesnė diena, o kiti tvir
tina, kad mažiau. Paprastai 
šilimos saikavimui termo- 

; nei 
prieš saulę, nei nuolatinia
me pavėsyje. Jis yra pri
dengtas nuo saulės spindu- šiaurės poliaus. Mazuruko 
lių ir laikomas aukštai.

Štai birželio 1 dieną, New 
Yorke, šilimos saikavimo 
punkte, 2 vai. po pietų, ter
mometras rodė 87 laipsnius 
virš zero; gi tuo pat kartu 
žemai, pavėsyje buvo 
laipsniai, o prieš saulę 
129 laipsniai. — V. S.
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Buvęs Anglijos imperijos 
galva, ex-karalius Edwar- , 
das nešioja tik apie 6 ir pu- Buvęs N. Y. valstijos 
sės “saizo” skrybėlaitę. gubernatorius Al Smith už 

----------- savo pranešimus spaudai iš
Dramblys (slonius), ne- užsienių gauna po dolerį už 

žiūrint savo dydžio, gali nu- žodį. Jis dabar fašistinės Li- 
1 bėgt 10 mylių per valandą, berty Lygos vadas.

SU VIDURIAIS NESUTIN
KANTIEJI VALGIAI

Kaip Česnako Dvokas 
Naikina Bakterijas

Daugelio žmonių viduriai 
blogai priima žalius svogū
nus (cibulius), pieną ir Sme
toną, žalius obuolius ir vir
tus kopūstus. Kitų viduriai 
protestuoja prieš šokoladą, 
ridikus, tomeites, agurkus 
ir kiaušinius. Bet mažai yra 
tokių opių vidurių, kad jiem 
kenktų žirniai, bulvės, žuvis 
ir vištiena.

Jeigu vienas ar kitas val
gio daiktas “nesutinka” su 
viduriais, tai reikia jo veng
ti, o jo vieton pasirinkti ki
tą tinkamą maisto produk
tą, sako Mayo Klinikų dak
tarai. Jie nepataria prisi
vers! prie nepatinkamo val
gio.

Česnakas taip stipriai 
kvepia (arba kai kas sakys, 
dvokia), kad užmuša bent 
kai kuriuos perus-bakteri- 
jas.

Pietinės Californijos Uni
versitete nesenai buvo pa
daryta bandymai, kad pa
tirt česnako “mačią.” Su
grūdo česnakus ir arti jų 
padėjo didelį bakterijų liz
dą, išauklėtą universiteto 
laboratorijoj, ir per 30 mi
nučių visos tos bakterijos 
“užvertė kojas.”

Bet ne pats česnako dvo
kas esąs perų naikintojas, 
ale su tuo dvoku sykiu ei
nanti duja, vadinama allyl 
aldehyde, sako tie česnako 
jėgos tyrinėtojai.

lėktuvo radio pasiekė toli
mas vietas, už šimtų mylių 
nuo poliaus, ale poliuje jis 
nebuvo girdimas.

Taigi anų trijų lėktuvų 
mokslininkai pradėjo tyri
nėti, kaip skirtingai veikia 
elektrinės, radio ir magna- 
so bangos poliuje ir sulig to 

i pritaikė savo radio apara
tus. Tuomet jau lengvai su
sikalbėjo su Mazuruko lėk
tuvu,

Poliaus srityje esantieji 
Sovietų lakūnai nuo birže
lio 1 d. pradėjo susikalbėti 
su Maskva per radio telefo
ną. Elektrinės audros kar
tais pertraukia susikalbėji
mą, bet abelnai gana gerai 
yra susikalbama.

Desėtkai Sovietų lakūnų 
ir mbkslininkų šiaurės po
liuje, tolimiausiame žemės 
gale, gauną radio žinias iš 
Maskvos apie įvykius Ispa
nijoj ir šiaip pasaulyj.

Dabar šiaurės poliuj, am
žinų ledų vietoj, oras yra 
neperšaltas, apie 10 laipsnių 
virš zero pagal Fahrenheit 
termometrą. Čia reikia pri
minti, jog pagal šį termo
metrą vanduo pradeda už
šalti nuo 32 laipsnių. Taigi 
dabar šiaurės poliuje buvo 
apie 22 laipsniai Fahrenheit 
šalčio.

Ketvertas sovietinių mok
slininkų pasiliks ten žiema- 
voti. Tyrinės įvairius gam
tos reiškinius. Jie, supran
tama, visu kuom išanksto 
aprūpinti. — D. W.
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Puslapis Ketvirtis 
i

LIETUVOS ŽINIOS
MARIJAMPOLĖ

Atgimsta Susisiekimas Kau
nas—Marijampole Arkliais

Del aukštų susisiekimo kainų 
autobusais ir traukiniu Mari
jampolėj jau praktikuojamas 
susisiekimas arkliais. Keturis 
kartus savaitėj pasikinkę į ilga- 
drobynes arklius keliolika mari
jampoliečių už pigų atlyginimą 
veža neturtingus keleivius ir 
prekes Kaunan. Į Kauną kelio
nė trunka ištisą naktį, bet kaš
tuoja 1—1>/> lt. Kai kurių pre
kių transportas į Kauną ar iš 
Kauno į Marijampolę taip pat 
pigiau apsimoka, negu trauki
niu ar sunkvežimiu. Marijam
polėje šitas verslas pakol kas 
laikomas gana pelningu ir duo
da pragyvenimą bent 15-kai 
marijampoliečių šeimų.

Iššuto Antramečiai Dobilai
Ūkininkams šiemet smarkiai 

iššuto antramečiai dobilai, ku
riuos tenka išarti. Rugių ir ypa
tingai kviečių pasėliai atrodo 
silpni.

BIRŽAI

Vogė Kviečius
Neseniai, vieno arti 

esančio kaimo gyv. K. kaimynui 
nesant namuose, šio samdiniui 
davė pinigų, kad šis nematytų, 
kai K. iš to ūkininko klėties neš 
kviečius.

Atvykęs ūkininkas, ir radęs 
išvogtus kviečius, pranešė poli
cijai, o ši surado kviečius ir va
gį. Dabar jam teks atsakyti tei
sme. Pažymėtina, kad K. yra 
dviejų jaunimo organizacijų 
narys.

Biržų

Gaisras Sunaikino Ūkį
Gegužes 6 d., šeštinėse, per 

pietus užsidegė pil. Tranizo, 
gyv. šleideriškių k., gyvenama
sis namas ir tvartas. Sudegė vi
sas turtas, drabužiai, ūkio įran
kiai ir gyvuliai: keturios kar
vės, telyčia, teliukas, avys, du 
bekonai ir kt. Paliko tik arklys 
ir avelė, kuri apsvilusi iš ugnies 
išbėgo, žmonės likosi taip, kaip 
buvo apsivilkę.

Gaisro priežastis neaiški.
Trobesiai buvo apdrausti sa

vitarpio nuo ugnies draudimo 
Pundurių seniūnijos draugijo
je.

J. Penčyla už Išeikvojimus 
žemės ūkio Draugijoj Nu

bausta 4 Metus Kalėti
Marijampolės apygardos teis

me buvo nagrinėta J. Penčylos, 
buv. žemės ūkio draugijos vedė
jo byla. Jis buvo kaltinamas 
išeikvojęs apie 30,000 dr-jos pi
nigų. J. Penčyla teisme aiškino
si, kad jis tais pinigais apmo
kėjęs savo skolas. O tų skolų 
buvę daug, nes jis esąs vieno 
bankroto auka. Tas bankrotas 
davęs jam apie 25,000 lt. nuos
tolių. J. Penčyla trūkumus ka
soje norėjęs atlyginti vekseliais, 
kuriems žirus iš kelių asmenų 
išgavęs apgaulės būdu. Byloje 
buvo iškeltas ir šitų vekselių 

. klausimas. Visi vekselių žiran- 
’ tų parašai iš vekselių buvo iš- 
i braukti ir vekseliai palaikyti 

beverčiais. J. Penčyla nubaus
tas 4 metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo, ir iš jo priteista že
mės ūkio dr-jai civilinis jieški- 
nys arti 30,000 litų sumai.

13 S I S M B Penkta'd., Birželio 4, 1937

Idas—pavardė ir gimimo—miri
mo data. Kuklus laukinės uolos 
paminklas turės simbolizuoti 
kuklų ir tvirtų įsitikinimų inž. 
Vaclovą Bielskį, kokį jį pažino
jo visa Lietuvos visuomenė. Te
ko patirti, kad ir V. Bielskio 
idėjos draugai ir jam artimos’ 
organizacijos taip pat rūpinasi 
paminklo statymu, kurio pro
jektą dirba menininkai. Del vie
tos šiam paminklui tuo tarpu 
dar nenusistatyta.

Prienų Plento Darbai 
Tęsiami

Pavasarį pradėti plento į 
Prienus tiesimo darbai tęsiami 
toliau.* Dabar darbai eina 9-14 
km. Plentas vedamas tiesiai per 
laukus Prienų kryptim, veik ne
prisilaikant vieškelio, besisuki
nėjančio tarp vienkiemių. Plen
tas bus baigtas tik po penkerių 
metų ir bus apie 40 km. ilgio.

Pasityčiojimas iš Paukštelių
Marijampolėj nesenai kaž-kas 

parišo balandėliui po kaklu 
raudoną raištelį ir paleido.Kaž
kas tą balandį nušovė. Kitą die
ną pasirodė du balandžiai su 
raudonais raišteliais. Ir juos 
kažkas nušovė. Na, ir kuo tie 
paukšteliai kalti?

Paliko 7 Vaikus
Marijampolėje džiova mirė 

rimorius Kedys ir paliko 7 'vai
kus ir žmoną našlaičiais.

WPA APRŪPINA VISUS PA
SILINKSMINIMU CENTRUS

kaip parko departamentai ir su- 
siedijos centrai. \

Įvairios pusiau-viešos įstaigos 
taip pat prisidėjo. Bet del de
presijos mažai pagelbos tos 
agentūros galėjo duoti. Bet jų 
laimė, kad federalė darbo pro
grama stojo pagelbon mūsų 
draugijoms.

Daug WPA projektų su “bal
tų apykaklių” darbininkais buvo 
organizuota prisidėti ir prisitai
kyti prie egzistuojančių agen
tūrų. Vieši pakrančiai ir pasi
maudymo vietos, kad būti sau
giomis ir naudingomis, reika-.' 
Jauja žmogų apsaugoti gyvastį,- 
tokis žmogus privalo būti gabus 
instruktorius. Viešos žaismavic- 
tės reikalauja išlavintų augusių 
užveizdėtojų. Susiedijos namai 
reikalauja tam darbui išlavintų 
žmonių prižiūrėti ir mokinti 
klesas visoms ten rengiamoms 
pramogoms.

WPA projektai pristatė daug 
tokių užveizdėtojų. Daug iš tų 
darbininkų vėliaus gavo regu- 
liariškus darbus prie miestų 
įstaigų. Kažkuriose vietose šitie 
WPA “recreation” projektai bu
vo pirmi toje dirvoje, ir jie to
ki pasekmingi, kad juos pasi
savina vietos, kaip tik greitai 
vietiniai biudžetai pavėlina.

WPA Informacijų Biuras.

Profesionalai Neturi 
Laiko

Mašinų amžius duoda mums 
daugiau laiko pasilinksminimui. 
Bet mes turime mažiaus vietos _ _ 
pasilinksminimui mūsų prigrūs- Ugdyti, 
tuose miestuose, negu buvo šim-

“Vienybėje” eina diskusi
jos dėlei Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos atgaivinimo. 
Strimaičio raštams, rodos, 
nebus nė galo, nė krašto. 
Atsiliepia vienas kitas ir ei
linis to senos draugijos na
rys. Bet jie mato, kad su 
profesionalais Strimaičio ti
po nebus galima susikalbėti 
ir grįžti darban, draugiją

goję. Paviršutinis papasa
kojimas to, kas toje knygo
je dėstoma, neįtikėtinas. 
Bet atydus knygos perskai
tymas, nušviečia dalykus 
pilnoj skaidrumoj.

Knyga “Gamta ir Žmo
nės” nepatinka tautinės 
sriovės profesionalams. Dėl
to ši knyga neįleidžiama 
Lietuvon. Draudžiama — 
“non admis.” Bet — drau
džiamas vaisius smalsumu 
ragaujamas. Neapsivilsite, 
broliai, pasiskaitę!

Mūsų, draugai ALDLD 
nariai, prievolė — įteikti 
šią knygą pasiskaityti vi
siems, kas tik ims!

St. Jas—nis.

Naziu ar. Romos Submarinas 
Nuskandino Kitą Prekybinį 

Ispanijos Laivą
T a r r agona, Ispanija. — 

Didelis fašistų submarinas 
praeitą pirmadienį subom
bardavo į gabalus žėglinį 
Ispanijos respublikos laivą 
“Granada”, 214 tonų įtalpos^ 
arti Ispanijos pakraščio, už 
60 mylių į pietų vakarus 
nuo Barcelonos. Vienas lai
vo jūrininkas užmuštas; 
septyni kiti, nors sužeisti, 
šiaip taip išsigelbėjo , iš-i 
plaukdami valtele į kraštą.

(Tai buvo Italijos ar Vo
kietijos submarinas, nes Is
panijos fašistai patys netu
ri nė vieno submarine.)

Maskva. — Sovietų vy
riausybė numušė . įvairių 
dirbinių kainas 5 iki 15 pro
centų.

— .......... — ' ■ ąĮess
Užsidarė 150 “čeinstorių” 

Philadelphijoj.
Philadelphia, Pa., birž. 2.

— Užsidarė 150 grosernių 
Atlantic and Pacific ir 
American, Stores kompani
jų. Tuom protestuoja, kad 
Pennsylvanijos seimelis iš
leido įstatymą, pagal kurį 
tokie kompanijų “čeinšto- 
riai” yra taksuojkmi po $1 
iki $500 per metus, žiūrint 
pagal jų skaičių valstijoje.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

į 4 C

į Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street i
1 Tel. Triangle 5-3622
5 Brooklyn, N. Y. E

> 168 Grand Street E
? Tel. Evergreen 8-71 T9 ?
> Brooklyn, N. Y. >

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&štų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. It, N. Y.
s, .

Wm. Staupickas (“Vien.”
tas metų atgal, kuomet vaikai No. 121), teigdamas, gerus

Ūkininkąi Jau Baigia Sėją
Paskutiniu laiku Marijampo

lės apylinkėse ūkininkai jau 
baigia užsėti savo laukus. Cuk
rinių runkelių augintojai skun- lenktynių 
džiasi, esą lietaus stoka galinti 
pakenkti diegams prigyti.

V. Bielskiui Paminklas 
Užsakytas

Pernai laisvose kapinėse pa
laidoto žinomo visuomenininko 
V. Bielskio dukterys jau užsa
kė mirusiojo kapui paminklą, 
kurį sudarys didžiulė 2 metrų 
uola, pastatyta ant cementinio 
pjedestalo. Ant uolos bus aukso 
spalva užrašyta mirusiojo var-

savo norus, jieško tai orga
nizacijai gaivintojų iš pa
prastų kaimo artojų berne
lių ir lietuvaičių sesučių, 
rūtelių mylėtojų. Jis mato, 
kad “mūsų profesionalai 
daugumoj nenori arba, kaip 
jie patys aiškinasi, neturi 
laiko šiam kultūriniam dar
bui.” Galų gale, jis norėtų 
sugraudinti tuos neva netu
rinčius laiko profesionalus, 
prašydamas juos pažvelgti 
“į mūsų pirmtakūnų aušri
ninkų darbus,” kaip jie pa
siryžusiai ir energingai my
nė takus per sužėlusius dir
vonus; prašo pažvelgti į 
drąsuolių knygnešių dar
buotę ir tt.

Aišku, doleriniams pro
fesionalams, kurie tautinin
kų sriovę sudaro, širdžių 
nesugraudins Staupickas. O 
per juos nepaims draugijos 
kontrolės nė kaimo paprasti 
artojai berneliai. Tatai turė
tų suprasti ir Staupickas ir 
kiti jo minties žmonės.

Tokiam Staupickui ir jo 
vienminčiams susidarytų 
skaidri išeitis, jei jie atsuk
tų savo nugaras tautinės 
sriovės profesionalams, ne
turintiems laiko, o patys jei 
ateitų į kultūros ir švieti
mosi organizaciją vardu 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
ja, kurios kuopos randasi 
beveik kiekviename lietuvių 
apgyventame mieste, šios 
organizacijos pastogėje jie 
jaustųsi kitaip. Čia rastu 
savas teises visi paprastieji 
kaimų artojėliai-berneliai ir 
seselės, rūtų mylėtojos.

. Staupickui ir jo vienmin
čiams nuoširdus mano pata
rimas: susižinokit su ALD 
LD kuopų nariais, gaukite 
šios organizacijos knygų 
pasiskaityti. Būtinai gauki
te ir atydžiai perskaitykite 
knygą vardu “Gamta ir 
žmonės.” Iš jos sužinosite 
kokią augštą kultūrą gali
ma atsiekti einant keliu,

turėdavo ne per toli didelius 
daržus, su giriomis ir upeliais. 
Matydami, jog stoka progų nor- 
mališkam pasibovijimui veda 
prie visokių prasikaltimų tarpe 
jaunųjų, mūsų municipališki 
apskričiai pastatė parkus ir žai- 
smavietes. Bet 1930 m. buvo 
mažiaus kaip viena žaismavietė 
kiekvieniem ‘3,000 vaikų.

Pasilikti sveikais, augusieji 
žmonės irgi reikalauja pasilink
sminimo, poilsio. Mažai žmonių 
tegali prisirašyti prie taip vadi
namų “country” kliubų. Kiek
vienoje šventėje .mūsų parkai 
pilni žmonių, per visą vasarą 
pakrančiai prisigrūdę miniomis 
žmonių ir nuo šeštadienio iki 
pirmadienio mūsų keliai į lau
kus pilni automobilių.

Depresija paliko mūsų mies
tus su mažai pinigų viešiems 
parkams ir žaismavietėms. Bet 
gerai, kad federalė valdžia sto
jo pagelbon su jos darbo pro
grama.

Iki rugsėjo 30 d., 1936 m., 
pradėta beveik 8,500 projektų 
pastatymui arba pagerinimui 
pasilinksminimo vietų. Beveik 
1,900 iš tų buvo “recreational” 
triobėsiai — stadijos, gimnasti- 
kinės, vidujinės pasimaudymo 
vietos, susiedijos namai ir 
kliubų namai. Daugiau kaip 2,- 
500 projektų pastatys žaisma- 
vietes ir atletiškus laukus, ir 
suvirs 2,700 pasimaudymui pa- 
krančius ir lauke pasimaudymo 
vietas, golfo laukus ir žemes pa
rodoms ir “rodeo”.

WPA pastatė beveik visokių 
I rūšių pasilinksminimo paran
kamų — vietas skrituliais lošti, 
karabinų • laukus, stadijas, ir 

vietas, žieminiams 
sportams pastatyta “ski- 
jumps”, rogutėms čiužinėjimai, 
ir šėnučių čiužinėtojams vietos. 
Kitos lauke statomos vietos yra 
basebolo, futbolo ir soccero lau
kai ir kiemai dėl teniso, basket- 
bolo ir “volley ball”.

Bet Amerika nereikalauja 
vien tik laiko ir vietos. Reikia 
senoviškų susiedijos būdų pri
žiūrėjimui to visko, tą turi veš

ėti atsakomingi žmonės, apart 
'tokių viešų grupių ir įstaigų, nurodomu toje pačioje kny-

Josephine Kasmočius’ Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 

naujai įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum 
šokiam platformą bei pavilion.•

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
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 j puikų 

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.
Čia yra Restauracija, kur gaminama visokį valgiai ir 

yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 
Degtinių, Vyno ir Alaus•

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

ITT ĮJ A T 184 W. 54th Street11 i “ 11 1 BAYONNE, N. J. -

NAUJAI ĮRENGTAS KABARETAS 
Tai gražiausias visoje Hudson Counly

PROGRAMA KAS VAKARĄ
Dainuoja žymūs talentai

PENKIŲ KAVALKU ORKESTRĄ
Kas vakarą griežia šokiams

Savininkai Šios įstaigos Yra

J. STANEL1S ir S. RUTKOWSKI
184 W. 54th Street Bayonne, N. J.

PIKNIKAS - ŠOKIAI - KONCERTAS
’ • ■ ■ ■ /

Rengia Lietuvių Parko Bendrovė Kartu su Kitomis Organizacijomis

Įvyks Sekmadienį 6 Birželio-June
PUIKIĄ MUZIKOS IR DAINŲ PROGRAMA DUOS LIETUVIŲ MENO GRUPĖ

Lietuvių Parke, Už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn.
Šokiai Prasidės 1-mą Vai. po Piety, Grieš Merrymakers Orkestrą

&

Laisves Choras iš Hartfor, Conn.
M__ m-m—„I—nu—nu—un—m<—im—mh—km—nu—»«—»«—m—»•—""—*—"•—“»—“•—""—------- -—”—" * "" " *" " * *—•—»

Taipgi dalyvaus programoj Jaunimo Choras iš Torrington ir Laisvės Choras iš Hartfordo.
Bus daug svečių iš visos Connecticut ^valstijos ir iš daugelio Massachusetts valstijos miestų. J ai bus ptiiki 

proga pasilinksminti, girdėti ir rrtatyti puikią programą ir įsigyti daug naujos pažinties. /

Pikniko Pradžia 12 Vai. Dieną Įžanga 25c. Asmeniui
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Waterbury, Conn

Pradė-

Water- 
svarbių

Sukurkime Jėgas
Waterburyj yra lietuvių ga

na daug, visi žino. Waterbury 
yra ir gerų veikėjų. Galima jie 
būtų visi suburti į krūvą, gali
ma padalyti vienas kūnas. Kas 
pradės ?

Rodos, Waterbury yra ir 
A. L. D. L Draugija ir Kom
partija ir tt. Argi negalima 
būtų daryti pradžią ? 
k it! Visi rems.

Korespondencijose iš 
būrio būna paliestų
dalykų darbuotėj. Kodėl ne
pradėt? Atsakykite! Jau gam
ta išaušo savo nubodulį, pasi
darė jaukesnė, prieinamesnė, 
krutėkim. O mūsų krutėjimas 
tai yra parengimai (baliai, po- 
kiliai, piknikai ir tt.). Atsilan
kys daug žmonių, gal ne vie
nam širdis suplaks darbinin
kiškai ir stos į eiles tos, kur ir 
už jo būvį kųyoja.
Kodėl “Laisvė” Turės Tylėti?

Teko tėmyti šiomis dieno
mis “Laisvėj”, kad tūli mūsų 
draugai pageidauja, kad “Lai
svė” neliestų kunigų, svogūnų 
ir tt. Gal vienam kuriam ir ne
patinka, bet dešimčiai patin
ka! Kiek atrodo,* mano kores
pondencijos buvo gana įdo
mios, vienok gerokas skaičius 
jų pasiekė krepšį. Ką darysi, 
o apie svogūnus “L.” rašo. Bet 
teko nuo kitų girdėti, kad kas 
“L.” rašoma ne vienam, tai ki
tam, o visgi būna įdomu, tad 
dienraštis stengiasi visus pa
tenkinti. Man kaip tik malonu 
apie kunigus skaityti, manau 
ir daug tokių yra.

Taigi, draugai-ės, kaip sau 
bebuvo, o dienraštį ugdykime, 
remkime, nes mūsų pažiba, o 
dienraštis “L.” stengsis mus 
visus patenkinti. Taigi, drau
ge, nuskriaudė “L.” tave ir 
mane, kad mūsų netikusios 
korespondencijos — pasiuntė 
“Draugui” ir “Darbininkui.” 
Atleiskite “L.” už tai. Tegu 
rašo ką nori, užteks ir dėl 
mūs.
Skęstantis Šaukiasi Pagelbos

Praėjusiais metais A. Alek- 
sis buvo apšaukęs beveik ge- 
neralę kovą prieš Waterburio 
komunistus darbininkus, buvo 
net ir savo “buzę’ įdėjęs į an
gliškus laikraščius, kaipo pra- 
vadyrius prieš-darbininkiško 
judėjimo. Kaip kas nuo jo vei
klos nukentėjo, bet tai menk
niekis, ką jis gali? Šiemet to
ji misija ir vėl pasikartojo. 
“Kova antikomunistinė.” Tai i 
taip skęsta mūsų Aleksiukas j

............ — v

Linkėtina greito pasveikimo 
visiems.

Pasaulio Pilietis.

te-

Waterburi o komunizme.
Vyrai, ratavokit, duokit man 

skęstančiam skustuvą!!!
“Laisvė” iš Waterburio 

Tuščia
žiemą ir pavasarį daug

ko tėmyti “Laisvėj” rašančių 
iš Waterburio. Kur jūs, drau
gai, dingote dabar? Juozelis 
buvo universitete, bet už jį ra
šė kiti, Juozelis atgijo, atgy- 
kite, draugai, paskui jį, su vasa
ros darbymete, prie darbo!

Ar Waterburis Paseks

(Red. Pastaba,. Apie t$s iš
leistuves praleidžiame. Tuo5 bū
du dalykų padėties nepataisy
sime.)

San Francisco, Calif.

to programa, virvės traukimas, 
pajų valgymas, dainavimas ir 
šokiai. Bukime visi iš arti ir 
toli. žvalgas.

“Laisvės” pasilinksminimas 
(piknikas) jau neužilgo. Visi 
ruošiasi, o ypatingai Patcrso- 
nas jau beveik užgarantavo du 
autobusus pilnus—sako, “pa
žiūrėsime, gal ir trečią pripil- 
dysime?” Waterbury tiek lie
tuvių, kiek pusė Pat. gyvento
jų. Argi mes nusileisimc? Ne!

bent 
kad

Tom Mooney serga vėžio li
ga. Laike teismo, kuriame buvo 
tyrinėjamas jo nekaltumas, 
Mooney buvo San Francisco ap
skrities kalėjime. Dabar perkel
tas į ligoninę. Gydytojai pripa
žino, kad jis serga skilvio vėžio 
liga.

Richmond, UI.
Fordo fabriko darbininkai iš

ėjo į streiką. Jie reikalauja al
gų pakėlimo iki $8 dienai, pra
moninės (CIO) unijos pripaži
nimo, dviejų darbininkų sugrą
žinimo į senas vietas ir kitų pa
gerinimų.

Pacific.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštytoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Ilumboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

NATURAL - LAX - HERB TEA

Prie darbo visi, į talką, 
nors du busus, o geriau 
du po du ir dar du!

“Vienybė” Kiš Koją

Pernai “V.” Union City 
rengė pikniką, atvykęs buvo 
net jo didenybė Tysliava. Rie
bi buvo jam toji diena, šiemet 
ir vėl teko girdėti, kad kiš ko
ją prie waterburiečių. Argi 
mes negalime taip padaryti? 
čia mūsų jėga ir veikla. O kas 
bus su šituo ?

Susitarkime
Kad būtų kuosekmingesnis 

parengimas ir nauda iš jo di
desnė, susitarkime kelių apy
linkių draugai vieni kitus rem
ti, atsilankyti. Bus smagiau, 
jaukiau ir su tikslu. Pas mus 
vyktų visa darbo klasė, neiš
skiriant ir svetimtaučių, nes 
mūsų idėjos, tai bendros idė
jos, mūsų kova, tai kova už 
būvį ne vieno, bet už būvį 
visų !!! Susitarkime ir remki
me vieni kitus. Gerai taip ?

Juozelis.

Rumford, Me

su-

Šio miesto lietuviai vis retė
ja. Bernotaičiai, kurie čia ver
tėsi apartmentų randavojimu ir 
buvo veiklūs tarp vietinių dar
bininkų, dabar randasi pietinėj 
Californijoj. Gerai būtų, kad jie 
čion vėl sugrįžtų.

Draugai King’ai, daug kuo 
prisidėję prie vietinio lietuvių 
darbininkų judėjimo rėmimo, 
netolimoj ateityj žada persikel
ti į Redwood, Cal. Ten statosi 
gražų namą. Laimingo jiems 
gyvenimo naujoj vietoj.

šaukia Presbyterijonų Baž
nyčią Remt Ispaniją

Columbus, Ohio.—Visuo
tinam Amerikos presbyteri
jonų bažnyčios suvažiavi
mui įnešta rezoliucija me
džiaginiai ir dvasiniai remti 
Ispanijos valdžią. Rezoliuci
jos įnešė j as kun. J. A. Mc
Cullum sako, jog Ispanijos 
liaudies valdžia nepersekio
ja religijos, kaip kad fašis
tai išmislioja.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobiliui- 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

12
MEDI-

CINAL

HERBS
IN

1 BOX
NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad ' .

paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, b< t dar ’ i a,• > L»N1Ų
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina n gydo kitan 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- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

GARSINKITES “LAISVĖJE”
---------------------------- ---- --------------------------- :----—*

Rumfordiečių Sveikata
Sunkiai serga d. F. Mishen’as. 

Jis randasi Rumfordo ligoninėj. 
Yra narys LDS 28 kp., dar jau
nas vaikinas.

Drg. J. Raulinaitis 31 d. ge
gužės nusilaužė koją. Jis taip
gi narys LDS 28 kp. Randasi 
namie.

Taipgi padaryta operacija 
Emilijai Klcmunckytei-Sanders, 
musų LDS 28 kp. vice-pirminin- 
ko dukterei.

Bus Dviejų Dienų Šventėje

Sekmadienį, 4Liepos-July
Programoje Dalyvaus Keturi Chorai: 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos, 

Vadovaujamas J. Jurčikonio

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J
Vadovaujamas B. L. Šalinaitės

PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y.
Vadovaujamas Aldonos Klimaitės

AIDO (įHORAS iš Brooklyn, N. Y.
Vadovaujamas B. L. Šalinaitės

Dvi Orkestras Grieš Šokiams
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

ULMER PARK MUSIC HALL
GALE 25th AVE. BROOKLYN, N. Y.

4-rios Dovanos prie Įžangos Bilieto Perkant Išanksto

1-ma $10, 2-ra $7, 3-čia $5 ir 4-ta $3.
JŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 
Dovanų Proga.

Gegužės 25 M. išėjo streikai! 
darbininkai 16-kos didžiausių 
viešbučių. Viešbučiai pikietuo- 
jami po 10 žmonių kiekvienas. 
Nešiojamose iškabose užrašyta: 
“Tipai vergams, o Amerikos pi
liečiams — algos!” Policijos 
skaičius taipgi padaugintas: 
prie kiekvieno viešbučio po de
šimts policmonų.

Kuomi streikas pasibaigs, 
sunku pasakyti, bet streikieriai 
laikosi tvirtai ir nemano sam
dytojams pasiduoti.

Pacific.

Norwood, Mass
Pavasarinfhi Parengimai 

Puikiai Pavyko
Am. Liet. Darbininkų Litera

tūros Draugijos 9 kp. ir jos Mo
terų kliubas turėjo bankietą, 
koncertą.ir grožio parodą, kuri 
atsibuvo 18 d. balandžia. Paren
gimas visais žvilgsniais pavy
ko. Pelno davė $51. ALDLD 9 
kp., laikytame savo susirinkime 
9 d. gegužės, pusę pelno nutarė 
pasiųsti Ispanijos liaudies para
mai, $5 paaukavo Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui, 

;$5 Lietuvių Meno Sąjungai vei- 
ikalų išleidimui, kaip metinę 
duoklę, ir $3.60 paaukauta Lie
tuvos politiniams kaliniams, o 
keletas dolerių liko vietos veiki
mo reikalams. Nestebėtina, kad 
mūsų parengimus lanko skait
linga publika, nes padarytas 
pelnas esti sunaudotas visuo
meniniams reikalams.
LLR. Choro Juokų Diena 

Gerai Pavyko
^Vietos L. L. R. Choras 16 d. 

geg. davė “juokų dieną,” kuri 
išėjo vykusiai, tik dalis juokų 
buvo pakartota jau seniaus nau
dotų. Programą pildė visi vieti- 

1 niai, tik priedui buvo pakvies
ta šokikė iš Bridgewater, kuri 

' gražiai pašoko. Choro šis pa
rengimas duos pelno porą de- 
sėtkų dolerių, kurie bus sunau
doti įsigijimui naujos muzikos, 

; veikalų-operečių ir tolimesniam 
lavinimuisi.

Ruošiasi Ispanijos Savaitei
Lietuvių Komunistų Frakci

ja šaukė viešą Lietuvių susirin
kimą Lietuvių Svetainėje, kuris 
atsibus 4 d. birželio, kuriame 
bus perduotos vėliausios ži
nios iš Ispanijos Įcaro lauko. 
Lietuvių Svetainėj, 8 v. vakaro.

Pinmas Norwoodo Lietuvių 
Piknikas

LDS 3 kp. rengia pikniką la
bai gražioj vietoj, palei vande
nį, kur svetainė stovi ant van
dens. Karštam ore ten vėsu ir 
smagu praleisti laikas. Pikni
kas bus 6 d. birželio, Grape Ar
bor Pavilion, palftTBullard St., 
No. Walpole, Mass. Bus ir spor-

PUIKI VIETA VAKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kąmbariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
as.

Ši
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klhnat;

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, CauterskiH Road
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

VIETA 
PIKNIKAMS

Telefonas ' 
Tunkhannock 9-018R2

CREEKSIDE
FRANK MANKOUSKY, Savininkas

ALUS, DEGTINĖ IR SKANŪS UŽKANDŽIAI

GAZAS IR ALIEJUS 
Vasarojimo Nameliai (cabins)

Route 92 3 mylios nuo Tunkhannock, Pa.

“Laisves” Naudai Piknikas, Maynard, Mass
Rengia Massachusetts Valstijos Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai

•V Ubu. ' .*■

Įvyks Sekmadienį, 4 Dieną Liepos (July)-Dvi Dienos Šventė
Bus puiki dailės ir sporto programa, dalyvaus visi didieji Bostono apylinkės chorai; bus svečių iš tolimų kolonijų, 

nes ant rytojaus po pikniko bus šventė

Aido Choras iš Worce^Ier, Mass vad. Vytauto Sukacko, dalyvaus programoje.

Visoje Bostono apylinkėje jau laikas samdytis busus ir rengtis kelionei j pikniką, Itffiįris bus sekmadienį, 
dieną liepos (Juty).

' Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass., Kur Bus Piknikas, Yra Gražus Ežeras Maudytis.
Išąnksto įsigykite įžangos bilietus. Prie įžangos bilietukų yra skiriamos stambios pinigįiės dovanos. Daug 

palengvinsite rengėjam išanksto turėdami bilietus

J) $25, 2) $20, 3) $15. Keturios Dovanos po $10 ir net Dvidešimt Astuonios po $5. 
Visi bilietų platintojai yra kviečiami tuojau ir visur platinti bilietukus.

M



Saw Aerial Bombardment of Madrid

An anti-

truck,

fascists hope to gain
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Salud!
Bunni.

it possible to get the daily

DOINGS OF THE L. M. S

of Corneville, who

Femmes

IS

3 parts with no sing- 
ing-to be chosen later

story of KORNEt 
here is a brief

injury 
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Trucks came 
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4 peasant girls, to be 
chosen later

Avoid hard
Avoid off-face, low-crown-

(expensive) non-mili- 
of shelling Madrid! 
question mark of this

business, 
sweeping 

i front of 
along and 

from the

Your Musical Director 
Vitold Sukaskas.

P. S. Is 
copies of Laisve and the bi-monthly 
issues of Tiesa? For one thing I’ll 
be forgetting the language soon [if—

Bunni.

rder—Lenin’s word^ about a 
guard have been quoted to use
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IN THE YEARS GONE BY
Younger Days of People in the News

made that statement he
Baltimore Belle, he had

of

The Brooklyn Owl

į
a military oath. In

I read, ‘Thou shalt

unto
his collarbone in several places as a result

i

A TALE OF SIX KINGS
By FLOYD DEWEY
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Feed the 
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interest- 
that the

George Andrew 
fourteen-year-old

who always meets the deadline 
take his place. •
seems that there are some col- 
students and amateur profes- 
in Brooklyn who always go

here 
five 
119

hold

he
I 

in

he: 
Bible

You sęe, \B. K. was 
al writer

Voice (over phone): “Hello... hel
lo, the Beauty Shoppe? Well, please 
send over two of your best beauties.”

months in jail,” the judge 
and summoned the next

T® Mortimer, greeting^! 
He sure is &oot> news! 

He Cortes To Nix MESTINfrS 
AND PACYS up His bUES' .

THRU
rHer i 

I RAMO.

rang 
put down the

Royal Highness”. Now he is 
and London hot with demands 
stowed on Wallis Warfield.

bolstered his 
stack of chips.

man, 
thing 

kings

SAt> case OF 
TohY -Z, , VUrto 
STooPEb To TIE" 
H'S SHOE LAGE, 

WHEH SOFTE

On June 3rd, the date of his marriage to the 
a chance to make good on that statement.

Patrick 
school

an
al so 
his

e'ditors who 
surprisingly huge

Officer: “Now tell me, what is 
yotfr idea of strategy?”

Boot: “It’s when you’re out of am
munition, but keep right on firing.”

Diner: “Have you any wild duck?” 
Waiter: ‘No, sir, but we can take Į 

a tame one and irritate It for you.

once said, “I feel happy among Americans”, when, 
in palmier days, he visited this country as Prince of Wales. When he 

had not met Wallis Warfield of Baltimore.

LAISVE YOUTH SECTION
H. R. H., EDWARD, DUKE OF WINDSOR

DWARD WINDSOR

Officially listed as Edward Albert Christian
David, he was given a much shorter name by his 
mates at naval training school. They called him “Sardine”. It took Wind
sor twenty-five years to rise to the,top of his profession. He entered the 
navy in 1911 as midshipman and by 193G he was Admiral of the fleet.

“I know what it feels like to be a bride,” he said to Viscount Grey 
when New York women pelted him with roses on his first visit to Ameri
ca during the gilded twenties. Though he knew at an early age what it 
feels like to be a bride, and came closer to marrying more women than 
any other British subject, he didn’t know what it felt like to be a groom 
until he heard the words of the marriage service in the castle hall June 3.

Likes to hunt and go to the theater. Has been a Knight of the Golden 
Fleece of Spain, a Knight of the Order of the Elephant of Denmark as 
well as a King of England. He holds fourteen honorary degrees from uni
versities that include Oxford as well as WItwatersrand, South Africa. He’s 
also a general in the Japanese Army and an admiral of the Danish fleet.

As a youngster on pleasure trips to Paris he took after his worldly 
grandfather, Edward VII, whose Continental adventures were said to have 
given Queen Victoria many gray hairs.

At school he once gave a schoolmate a black eye for calling him “Your 
keeping the telephone wire between Monts 
to have the title, Her Royal Highness, be-

In bachelor days he broke 
of his furious game of polo. Now’ newspapers report that he sits in an 
armchair, knitting a blue sweater for Wally.

Likes to take Turkish steam baths; sat for hours in Vienna directing 
an artist who was painting a portrait of Wallis Warfield. Has a farm in 
Canada, used to have five residences, enjoys American jazz.

NICE UNSTEADY* JOB
NEW YORK.—(YNS)—Two hund

red and ten jobs await any girl 
who is brunette, brown-eyed, 
feet five inches tall, weights 
pounds, can cook, dance, and 
her tongue.

Seniors at Manhattan College 
voted fhat as a composite picture of 
their ideal girl, “Miss Manhattan, 
1937”. 210 men cast ballots in the 
annual poll.

i NEWS ITEM: The Armenian 
! Youth of America recently held a 
dance in Astoria. It paid to be short 
because they charged admission at 
the rate of four cents a foot.

Indubitably, that is the reason 
why the six foot seven Laisve Youth 
Editor did not attend!

Pipiras.

Ma: I left two pieces of cake in 
the cupboard this morning, Johnny, 
and now there is one piece there, 

į Can you explain it?
Johnny: I guess it was so dark I 

I didn’t see the other piece.

CIGARETTE hung low in his 
lips, the big man shuffled the 

cards. Like pistons, the fingers 
ruffled the deck, shot them out to 
the five men who sat around the 
green covered table in the dingy 
saloon.

The hush that hung over the room 
was menacing, fearful. Timid men 
edged their way to the door, ready 
to dart at the first sign of trouble. 
Other men,, stubble covered faces 
showing grim and leering through 
the smoke .that hung in a haze over 
the room, stood with fingers poised 
over the butts of six-guns.

But the big man seemed to pay no 
attention. He picked up his hand, 
dropped a pair of agate eys down 
to rehd it. Then he reached for a 
stack/of blue chips.

“Open.” His vaice was low and 
'easy. '

“Slim” Conners breathed heavily, 
licked his lips with a trembling 
tongue. “Call.”

The four other men laid down 
their hands quietly.

“Cards?” The cigarette jerked in 
the big man’s mouth as he spoke.

“One.” Slim Conners looked about 
the room, seemed to gain courage as 
he noticed his men behind him.

The big man shot over a card. 
“I’ll stay pat” he said.

Conners picked up his card, 
grinned feebly. “I’m betting all my 
chips.”

“Call.” The big man’s voice was 
cold, like a slap of frosty water.

Slim Conners turned over his 
cards. “Four kings.”

’ The big man nodded. “Fours beats 
a full house.”

Conners sighed, reached to take 
the pot.

“Wait a minute,” the big man’s 
voice was still cold. “There’s some- 

", thing I want you to explain.” He 
turned over his cards. One, two, 
three tens. And a pair of kings!

, ' ' The big man’s voice was still cold.
“Decks I play with ain’t got but 

four kings.” He sat still.
^Conners half rose in his chair. 
“Yuh was dealing.”

The big man nodded. “Yes—but I 
say that decks I play with 

ain’t got but four kings.”
Slim jerked a hand, leveled a colt 

M the big man. “I say juh slipped
■

■

them extra cards in, Mister—” 
“Name’s Ruffer—Big Ruffer.” 
Slim’s eyes bulged, his fingei* 

tightened on the trigger.
CRASH! A single shot stabbed 

through the room. Slim stumbled, 
clutched at Ms belly to stem the 
crimson ebb that suddenly stained the 
front of his vest a brilliant red.

The big man brought his hand up 
from under the table, leveled a 
gun around the room.

“This gent got any friends?” 
voice still easy.

There was a low murmur,
none answered. The hombres who a 
few moments before had their hands 
poised over revolver butts started 
drifting toward the door.

The bartender cleared his throat. 
“Drinks on the house, gents.
was a sudden 
tion.

Big 
racked

“I’m

News Briefs From 
Here and There

BLOf>D DUEL SETTLES 
COLLEDGE FEUD

LOS ANGELES, Cal.—(YNS)— 
Blood flowed as an affair of honor 
at Los Angeles County Junior College 
here was settled with epees by two 
members of ' the varsity fencing 
team.

In a dispute over a place on the 
team, Robert Cousineau vanquished 
his opponent, Harold Bauer, and in
flicted on him a three-inch scar 
that might have been envied at 
Heidelberg.

Regulation French dueling epees 
were used with their tips bared. The 
two parties to the duel were stripped 
to the waist and wore masks to pro
tect their faces. Five hundred girls 
among the spectators shrieked when 
Cousineau drew -blood.

REPUBLICANS SCARCE AMONG 
PRODIGIES

NEW YORK.-( YNS)—Republicans 
are .as scarce as hen’s teeth among 
gifted children, a survey of the po
litical beliefs of thirty outstanding 
high school students here showed to 
their teacher, Miss Elsa Ebeling.

She said the 
placed in a class

• were more tolerant 
Ichilren. She pointed 
t that their

selected children, 
by themselves, 

than average 
oiit, however, 

political beliefs reflect 
their parents’ thought rather than 
any independent thinking on the part 
of the children themselves.

Ruffer 
in the 
an easy going 

boomed, “but they’s one 
don’t like—and that’s six 
any deck I play with.” 

He walked to the 
into the darkness.

“Cut!”
The director’s voice 

group around the bar 
cold tea they had been drinking. 
The big man came back on the set, 
mopped his face.

He spoke to the director. “How 
was the- scene?”

“Okay,” he mumbled. “Guess the 
fans’ll eat it up. I don’t know where 
a ham actor like you gets all those 
big ideas, but it’ll do.”

Later, the big man chuckled to 
himself as he sat down before his 
dressing table. He took out a worn 
wallet from the top drawer, unfolded 
a large yellowing square of paper.

He looked at it for a long moment 
—at the young face of thirty years 
ago that stared back at him. He 
fingered his lip—he had been pretty 
proud of that mustache.

Then he looked at the reading 
under it:

“WANTED—Big Ruffer for the 
murder of SJim Conners.”

Outside he could hear the direc
tor’s voice mumbling.' “I wish, we 
could have more realism. But I guess 
the fans wouldn’t like it.”

Youth Held Big 
Peace Festival

A LETTER FROM A LITH-AMER YOUTH 
MEMBER OF LINCOLN BATTALION

Cardinal Mundelein, archbishop 
Chicago, who, in referring to the 
persecution of Catholics in -Germany, 
enraged the Fuehrer by referring to 
him as a “paperhanger, and a poor 
one at that”. There were those who 
thought it was the paperhangers who 
had a right to feel insulted.

More than <5,000 youth members of 
various organizations attended the 
Peace Rally held at Randalls Island 
on May 30th. The festival was 
sponsored by 12 youth groups and 
was presided over by James Wechs
ler, editor of the Student {Advocate.

Speakers from youth organizations, 
unions, peace clubs and ‘committees 
to aid Spain, spoke about the part 
youth will play in the coming danger 
of war and in what ways they can 
avert the impending conflict.

A sport program followed consist
ing of broad jumping and track 
running. In the evening informal 
activities were held such as dancing, 
group games, singing and ball play
ing. Nothing but sheer modesty pre
vented your reporter from showing 
them how we do the polka in Brook
lyn!

A mighty king was stricken with 
a strange malady, for which his phy
sicians could find no remedy. A | 
soothsayer told him that if he wore 1 
the shirt of a happy man, he would 
recover. With fresh hope, the king I 
ordered the country searched for his 
happiest subject—but alas! when, 
they found him,, he had no shirt!

ST. VEIT, Austria.—(YNS)—Her
man Goeschl is serving three months 
in jail here for taking the Bible too 
literally.

Goeschl is under sentence for re
fusing to serve his term of military 
service in the Austrian army and 
refusing to take 
court, said

“In the
not kill’.”

“Render Caesar that which 
is Caesar’s,” the Judge-'retorted.

I “You must obey God sooner than 
man,” young Goescht, who is 21, 
asserted.

“Three
declared
case.

By GRAF ERNEST
Recently Al Kairukštis wrote 

.other of his fine articles and 
did request some criticism on 
preceding ones.

Now no one did venture forth with 
criticism—for the columns were very 
finely written; grammer, rhetoric and 
facts were very exacting!y correct. 
But since Al thinks that 
be some faults... Well, 
that, I see some faults, 
within Al’s writings.

I am referring to the 
give such a 
amount of detailed material. It is 
not exactly my own idea, but also 
that of many other readers. The 
facts prove that we have had too 
much of this minutely detailized 
material.

Our Youth Section caters to read
ers who can read and write the Eng
lish language very well. The young
sters are not like many of their il
literate parents who have their de
tailized material translated into Lith
uanian. Our Youth Section readers 
can hunt up these various hobbies 
and arts in the respective publica-and arts in the respective 
tions on those subjects.

We can mention some 
ing topic and recommend 
readers consult such and such a pub
lication; but to write paragraph on 
paragraph of material for readers 
who are not interested, or who have 
the power of finding for themselves, 
that is not tact. Either the editors

need space fillers, or else...
Such fine writers as Al should 

not be sacrificed on such work. I 
think that if Al was allowed to 
write on such a subject as “My Ex
periences As An Artist”, we surely 
would have interesting material and 
would appreciate the efforts of all 
concerned.

Having sneezed ar the editors, I 
must also wheeze at Al. I always 
read the Youth Section and there
fore—-jead all of Al’s work. I’ve 
noticed Al always manage^- to show 
that some of our great men of 
art were subject to various mental 
faults, sexual disorders, etc... I 
guess Al wants to show that even 
great men sin.

I think that such statements (as 
those concerning sex) should not be 
brought in—^unless accompanied by 
a full explanation of facts. A few 
simple statements can be seen many 
ways.

I’m not a censoring Hayes, but I 
do think that the cut of “Genesis” 
was quite out of order; even more 
so when one reads the accompany
ing article. The article should not 
have asked as to whether “Genesis” 
was art. It should have explained 
the writer’s views and match them 
with those of others. Parents who 
saw the picture were surprised (even 
indignant). And what of our opposi
tion groups—wouldn’t they seize 
such an opportunity to build up 
stories as to our conduct, etc?

I think that this question should 
be soundly discussed. I still do think 
that detailed material belongs in the 
respective publications.
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Well, boys and girls, how do you 
like this new masthead? Henceforth 
it will take the place of Bali K’s 
“Scribblings”. 
always a very un-p'
and now a steady hard-working fel
low 
will

It 
lege 
sors
around spilling big tales and quot
ing Spinoza and Shakespeare. To 
these gents I offer a famed pro
verb of Benny Franklin: “You phil
osophers are sages in your maxims 
but fools in your conduct.”

Every now and then I drop in by 
the Brooklyn BuiLDerS to see what 
sort of dirt’ I could pick up. . Al
though I won’t write all of it (The 
Ed. wouldn’t print it anyway) I can 
just mention a little bit. There are 
a few girls who like to walk around 
with their pert noses stuck up in the 
air like lighthouses and who think 
the world of themselves. All dames 
who are like that, please note: No 
fellow likes 
“small fry”, 
flattery and 
wall-flowers
prised how they will 
you! Believe you me 
happen and it rarely fails! (P. S. 
All this excludes me, I like ’em 
ruff and tuff.)

To our muscle massagers in the 
Aido Chorus: If you must wrestle 
why don’t you join the Lith. Ath
letic Club and meet some real husky 
fellows instead of showing off your 
half-inch biceps to a group of ad
miring girls ?

Oh woe is me! Instead of writing 
some comments on the “woild sit- 
cheration” my column has become a 
gossip-monger. Oh well, if you want 
some serious stuff, I’ll see what I 
can dd. Pipiras.

as if he is 
guys a bit of 
if you were 
will be sur
flock around 

, I’ve seen ę it

Elizabeth, N. X.
Dear Youth Editor:

Seeing that you might need some 
criticism on your paper, I decided 
to drop you a line giving jto drop you a line 
about it.

As a whole it’s 
seen worse. Why in the world don’t 
you go back to the double page? It 
was much 
read. All 
out here.

Can the 
f‘r‘instance. I doubt if any one ever 
reads them because they are not in
teresting enough. That short story 
by Bob Vinatus was pretty good 
even though it was a bit fantastic.

That poetry by Francois and Leg- 
malis is considered darn good by a 
lot of people here. Keep them up.

Here’s an idea for you: Why not 
publish some songs in Lithuanian So 
that we may all know them and be 
able to sing them when we gather 
in picnics? Yd'u know that a lot of 
us do not belong to choruses and 
can’t learn the songs. If you print 
them we would be able to study 
them and sing them when have some 

i soi# of outing.
Dont Print Mah Name, Suh!

EDITOR’S NOTE: Your idea about 
printing Lithuanian songs has its 
merits but I will wait and see what 
the other readers think before be
ginning. Drop me a line, readers, 
and let me know if that should be 
done.

May 13, 1937 | of the city. Not being so very well 
Albacete, Spain

Dear Friend and Comrade:
Last evening when I returned 

from a trip across the mountains I 
found on top of my pile of blan
kets a package of three “Laisvės”. 
It took me some time to wade 
through what is now a strange and 
difficult language, but in the end 
found that there were two articles— 
one provoked enthusiasm and the 
other a quizzical interest, 
fascist cheer for the $98.00 collected 
at the April 24th Banquet and ano
ther cheer and regards to Comrade 
Rudaitis in leading the list of do- 
nars. Now I’m afraid that corre
spondent Matthews (N.Y. Times cor
respondent in Spain—Ed.), so far as 
I can make out in the Apr. 24th 
issue, is right. There are many Ame
ricans in Spain at present but only 
a small percentage make up the 
Lincoln Battalion. The rest are en
gaged in technical pursuits, truck 
driving and other sundry duties. 
Why, there is one auto park that is 
composed^ mainly of recently arrived 
Americans. Matthews is also more or 
less correct about other things.

I believe I dropped a card a short 
time ago with just a blanket state
ment that I’m a truck driver now. 
Perhaps a few more words of ex
planation would be welcomed by 
you. On one of the cards we made 
out some months ago was a space 
devoted for answers to the question 
of how many things one can do in 
the mechanical or technical line. I 
indicated a knowledge of the auto
mobile. Suddenly, ony day a month 
or so ago, a notice came to me to 
report away from the lines to a 
small town in the rear. I reported 
and was led to a truck and asked 
to give a performance. The outcome 
was, that I was assigned to that j ^^“'with “theft Yftes. Tnd FYanco 

, keeps up the 
tary practice

• Madrid is 
war!

informed about the fascist methods 
upon the areas of Madrid, .1 parked 
my caurmionette in front of the 
Grand Via Hotel, just across the 
street from the Telephone Building.

It was early in the morning. I 
stepped into the hotel to inquire 
about breakfast when a shell burst 
against the top floors of the Tele
phone Building hurtling debris down 
into the thoroughfare, mostly con
crete and shrapnel. Then another 
and another. I was forced to remain 
in back of the lobby with a slowly 
growing crowd of safety seekers.

One shell hit the top of the hojtel 
bringing glass, wood and brick down 
the elevator shaft. For 3i hours the 
shelling continued. Miraculously my 
caurmionette escaped serious 
—there were only small holes 
body made by shrapnel.

On the street, around the 
lay huge chunks of concrete and 
waves of glass. As. soon as it was 
ascertained that the bombardment 
had ended people were again in the 
street going abopt their 
Shop keepers were busy 
the dirt away from the 
their stores, 
picked up 
streets.

What the 
by terrorizing the civilian popula
tion of the city is not known. I say 
terrorizing, when as a matter of fact 

Jhe morale is strong. The people re
fuse to move out. One youngster in 

j the lobby of the hotel was asked 
i why he remained in such a dange
rous place. His determined voice 

, said that Madrid was his home. 
I Asked what he would do if Franco 
! entered Madrid, he answered that 
j Franco would never enter for he and 
his family and friends are ready to

truck and sent back to the Lincoln 
Battalion to do chauffeur duty for 
them. There is no choice when given 
an order—Lenin’s word 
rear g 
for justification.

Witnesses Shelling of Madrid
The other morning I made my 

first visit to Madrid. While there 
was treated (or shall I say sub
jected?) to a sight of one of the 
most vicious artillery bombardments

For those chorus members who 
have not read the 
VILIO VARPAI, 
resume:

Grafas, Marquis
has been since childhood, owing to 
civil war, ah exile, returns to his 
ancestral home on the occasion of 
the great annual fair which is being 
celebrated in the village that re
ceived its name from this chateau. 
It is one of the old-fashioned Nor
man villages of the 17th century.

In the first act, the curtain rises 
on an assemblage of village gossips 
discussing scandal and small talk. 
Serpolette is the topic of conversa
tion among the belles of Corneville. 
She comes in just in time to turn 
the tables on the others and changes 
their taunts into expressions of rage. 
Gasparas, an old miser, wishes to 
marry his niece Zerme, to an old 
village official, Vaitas, but Zerme 
has been forced to promise her hand 
to Grenys, a young fisherman who 
pretends tliat he saved her life from 
drowning. Meanwhile, Serpolette is 
trying to win Grenys away from 

’Zerme, just on general principles, 
because she doesn’t really love him. 
To escape from the power of old 
Gasparas, Zerme takes advantage of 
the privileges of the fair and be
comes the servant of the Marquis. 
Her example is followed by Grenys 
and Serpolette.

The second act is taken up with 
the supernatural visitors who have 
made the Castle of Corneville so long 
an object of dread. Grafas deter
mines to find out' the real character 
of these ghostly apparitions and dis
covers that it is all the work of the 
old mjser who has concealed his 
treasures in the chateau. The discov
ery drives Gasparas crazy, especially 
when he hears the bells of the 
chateau ringing for the first time 
since the flight of the old Marquis.

The third act represents the grand 
fete given in the honor of the return 
of Grafas to his ancestral home. 
Serpolette arrives as a Marchioness 
as some papers found in the chateau 
indicate that she is the lost heiress. 
The miser, however/ recovers his 
reason and shows that Zerme is the 
true Marchioness. A love duet bet
ween her and Grafas and the recon
ciliation of all the parties brings the 
romantic story to a close. *
And here is the cast which will

enact t;his opera: 
SerpoletteL-Josephine Lattimer,

t Worcester
Zerni^—Isabelle Yarmalavich,

() Norwood
Gertrude— 
Jeanne— 
Mapette— 
Suzanne— 
Grafas—Al Dwoske, Lawrence 
Grenys—Gene Krance, Bridgewater 
Gasparas—Matthew Bolys, Boston 
Vaitas—Charles .Vitartas, Norwood 
Registrar- 
Assessor— 
Notary—

Bits For

YOUR NOSE TOO BROAD?
AVOID light shades of powder, and 
repowdering. Avoid large rouge 
areas on cheeks. Avoid sloppiness, 
wjspy, flying hair, careless dress 
and slouchy manner, 
waves, 
ed hats.
DO use 
sides of 
foundation over bridge, 
dstintiness

a darker foundation along 
nose, blending into a light 

Cultivate 
oamuness. iHair should be softly 
tailored, drawn up off forehead to 
increase the effect of an up-and- 
down line.

Popularity—
Biological beauty is not necessary 

today for popularity. To be popular 
a person must have personality, in
telligence, and poise. You must be 
a good speaker arid above all a good 
listener. Personality is usually ra
diated through intelligence, manners, 
sportsmanship, and the clothes you 
wear.

You must interest yourself in the 
activities of your associates—not 
yourself. The doom of popularity is 
when you begin considering your
self better than your associates. Con
fucius said: “Who Soars Not Nevdr 
Falls.” If only some people knew 

the great truth of those words.

‘Ilu-,-. , *» '*}4 ‘ •Ci
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Worcester, Mass.
Sunkiai plaučių uždegimu su

sirgo d. A. Kiaulėnas. Nuvežtas 
miesto ligoninėn. Draugai ir 
prieteliai, atlankykit d. Kiau- 
lėną, nes jis visuomet rėmė 
darbininkų judėjimą.

I)rg. D. Vaitelis jau antri 
metai serga. Gyvena po num. 
154 Perry Ave. Kai jis buvo 
sveikas, d. Vaitelis visada dar
buodavosi darbininkiškose drau
gijose. Todėl jis reikalinga at
lankyti. Jam bus smagiau.

Jieškotojas.

Lawrence, Mass.
G eg. 22 d. Maple Parke 

įvykusioj vakarienėj Ispanijos 
respublikos gynėjams suauko
ta $14.12. Aukojo: J. Urbo
nas $2, V. Iloldz $1. Po 50c.: 
J. Kancevičius, P. Lipševičius, 
D. Kirmella, A. Billa,; po 25 
centus: P. Karpavičius, B. 
Balau, V. Vaikšnoris, A. Sta- 
navičius, J. Gacevičius, A. 
Karmazinas, J. Šleivienė, Z. 
Penkauskienė, M. Balavičius, 
Kristauskas, ’ L. čulada, J. 
Kračiška, J. Rudis, V. Radze
vičius. J. Kvedarą 30c.

Aukojusių mažiau 25c. var
dų neskelbiame.

Visiems aukotojams tariame 
-širdingą ačiū. Podraug atsi
prašom, jei kurių aukotojų 
pavardės nebus tinkamai už
rašytos. Aukų rinkėjai turi vi
suomet stengtis užrašyti tei
singai.

L. K. Biuras.
Red. Pastaba. — Kadangi 

apie pačią vakarienę “L.” jau 
buvo rašyta, tai iš šitos kores
pondencijos tąją dalį aplei
džiame.

Paterson, N. J.
Jau buvo “Laisvėje” rašyta 

apie dienraščio pikniką (Lie
pos mėnesio 4 d., Ulmer Park, 
Brooklyne). Dabar pranešu, 
kad busai jau yra paimti—di
deli ir prieinama kaina. Į abi 
puses (iš Patersono Brookly-

Pavasarinis Piknikas
Kurį Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Antras Apskritys

Nedelioj, Birželio 13 June, Meadow Grove Parke, Cranford, N. J.
Prasidės 1-mą valandą pp pietų ir tęsis iki vėlai nakčia

***■ -WW w.- i ii"» n ■«--—■ i r->- —■»- —— — - ---

--------------- —rirf SŪKIAMS GRIEŠ LIETUVIŲ ORKESTRĄ. JŽANGA 25c

Sietyno Choras iš Newark, N. J., kuris dainuos šiam piknike
Dailės programą duos Brooklyno Aido Choras, Newarko Sietyno Choras, Elizabetho Bangos Choras ir 

Great Necko Pirmyn Choras.
KELRODIS iš Elizabetho and West Jersey ir Broad gatvių imkite Union gatvekarį 49 ir važiuokit į vakarus iki 

Garwood stoties. Išlipę eikit iki North Ave., sukite po dešinei iki Cedar Street ir paskui eikite Cedar Street u iki Brook
side Hospital, sukite po kairei ir Division Avenue iki Meadow Grove. Ten bus piknikas.

Automobiliais važiuokite i Elizabeth, N. J. Vąžiųokįt North Bro.ąd Street iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuo
kite iki North Ave., Garwood, KT. J. North Ave. važiuokite iki Cedar Street, čia sukite po tiesei; kaip aukščiau nurodyta.

===== . a __
nan ir atgal) tik $1.10 asme
niui. Dabar visi draugai dar
ban organizuoti važiuotojus. 
Reikia daryti viską, kad Pa
tersono lietuviai pasirodytų 
gražiai. Norintieji važiuoti, 
registruokitės pas ALDLD 84 
kuopos narius.

Drg. J. Bimba apleidžia Pa- 
tersoną ir išvažiuoja Naujon 
Anglijon darb. organizavimo 
reikalais. Jis ten lankysis 
Lawrence, Nashua, įr kt. kolo
nijose. Geriausių jam pasek
mių.

Drg. S. Sadauskas susirgo. 
Turėjo eiti operacijai j kurią 
atlikus, sveiksta. Drg. S. S. 
yra ALDLD 84 kp. narys. 
Kuopos nariai turėtų atlanky
ti drg. Sadauską. Randasi $v. 
Juozapa ligoninėje. Vai.: ket
virtadieniais tarpe 2 ir 4 vai. 
po p. ir tarpe 7 ir 8 vai. vak. 
Linkėtina ligoniui greit pa
sveikti !

Tuliem “Laisvės” skaityto
jams pasibaigė laikraščio pre
numeratos. Prisieina vaikšti
nėti po kelis kartus į stubas 
raginant, kad užsimokėtų, bet 
tūli vis neatsinaujina. Jau ne 
kartą “L.” administracija ra
gino užsimokėti, nes užtęsda- 
mi atsinaujinimą, apsunkina 
“L.” administraciją.

Aš nuo savęs prašau visų 
tų, kurių prenumeratos pasi
baigė, atsinaujinti. Atsiteiski- 
te, draugai ir draugės, arba 
per “Laisvės” agentą, arba 
tiesiai pasiųsdami pinigus 
“Laisvės” administracijai, ne
laukdami daugiau raginimų.

Zig-Zag.

Laisvoji Sakykla
J Jus, Laisvieji Žmonės

Liet. Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos 1 kuopa 
Chicagojc nutarė rinkti aukas 
steigimui laisvų kapinių ri 
kitų civilių kultūrinių įstaigų. 
Jei tamstos sutiktumėt parink
ti tam tikslui aukų, tai mel
džiame pranešti raštininkui, 
Grace Kuchi'n, 45 E. 98th St., 
Chicago, Ill., kiek norėsite 
blankų, kurių mes turime at
spausdinę. Aukų rinkimo va
jus prasidėjo su 30 d. gegužės 

=^============s===== 
ir tęsis apie'porą mėnesių.

Blankos bus siuntinėjamos 
su 1 kuopos antspauda. Ant 
kiekvienos blankos aukų rin
kėjas turės pasirašyti. Aukau
tojai taipgi pasirašys, kiek jie 
aukoja. Visos aukos turės būt 
siunčiamos per pirmos kuopos 
iždininką, S. Dombro, Chica
go, 111.

G. K.

Youngstown, Ohio*
Plieno darbininkų streikas 

prasidėjo gegužės 26 d., 11 v. 
naktį. Vietos kapitalistai, ma
tyti, netikėjo tokio energingo 
smūgio prieš save. Apie porą 
savaičių prieš streiką bosai su
šilę dirbo, kalbindami ir raši
nėdami darbininkus, kad ne
streikuotų, kad prigulėtų kom- 
paniškai unijai. Bet streiko 
signalas iššaukė visai netikė
tus rezultatus. *

Gegužės 27 d. ryte Sheet 
and Tube Co. darbininkų 
streiko Jauke buvo 15,400. 
Republic Co. fabrikuose liko 
tik ofisų darbininkai ir bo
seliai, o taipgi samdyti geng- 
steriai, kurie eina neva policis- 
tų pareigas. O šiaip darbinin
kai visi išėjo ir taip stangiai 
užblokadavo dirbtuvėse liku
sius, kad tie, spangi kapitalo 
gynėjai, patys nežino, kas su 
jais bus.

Kompanijos užtaisė geleži
nius vartus ant visų įėjimų į 
fabrikus. O streikieriai iš lau
ko pusės užrakino vartus 
Amerikos vėliavom ( ?—“L.” 
Red.) ir uždėjo užrašus: 
“Streikas.” Entuziastiški dar
bininkai, daugiausiai jauni
mas, pikietuoja visas streiko 
apimtas dirbtuves. Stropiai 
saugo skebus. Sugavę—bau
džia.

Carnegie Steel Korporacijos 
fabrikai dirba, nes pripažino 
Amalgamated Association uni
ją, bot mes, dirbantieji, turime 
pagelbėti streikieriam. -Kurie 
turite automobilius, pavėžyki- 
te streikierius į pikieto lini
jas. Paremkim juos dvasiniai 
ir moraliai, nes ši plieno dar
bininkų kova—kova visos dir
bančiosios liaudies, šito strei
ko istorijos lapas bus žymus 
ant visados.

Saulėtekis.

n ® i b e ■
“Deutschland” vėl Išplaukė 

Linkon Almerijos Uosto 
Gibraltar. — Vokietijos 

karo laivas “Deutchland” 
geg, 31 d. ant greitųjų iš
plaukė iš Gibraltaro linkui 
Almerijos, piet-rytinęs Is
panijos prieplaTikos, kurių 
nazių karo laivai įnirtusiai 
bombardavo pirmadienio 
rytų.

Policija Išvaikė Londono
Demonstraciją prieš Nazius
London. — Raita policija 

išblaškė 3,000 demonstran
tų, kurie, susirinkę prie Vo
kietijos atstovybės rūmo, 
protestavo, kad nazių karo 
laivai bombardavo Almeria. 
Demonstrantai šaukė: “Hit
ler, nustok žudęs kūdikius!”

PRANEŠIMAI Iš KITUR

KEARNY-HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia linksmą 

pikniką sokmadicnj, 6 d. birželio. 
Pradžia 11 vai. ryto, Kulikausko 
Parke, Nutley, N. J. Dainuos Sietyno 
Choras iš Newarko. Galėsite laimėti 
penkis dolerius pinigais ir fountain 
plunksną su paišeliu. Bus gera or
kestrą šokiams ir taip pat turėsimo 
skanių valgių ir gėrimų. Jeigu lytų 
tą dieną, tąi parengimas įvyks 15 
Ann St., Harrison, N. J. Įžanga vel
tui. Užkviečia komisija.

(131-132)

LAWRENCE, MASS.
Maple Parko Bendrovės nariai yra 

raginami pribūt 10 vai. ryto kelio 
taisyt. Vakare, 6 vai. bus pasikalbė
jimas, kuriame dalyvaus drg. J. Bim
ba. Prašome visus ALDU) narius 
ir simpatikus pribūti. Kurie negalė
site laiku pribūt dirbti, tai atvažiuo
kite nors į susirinkimą.

(131-132)

TACOMA, WASH.
ALDU) Tacomos ir Seattle kuopos 

rengia pikniką, liepos 18-tą, “Lake 
Geneva.” Tai užprašo visos apylin
kės Californijos, Oregon, Washing
ton ir B. C. Kanados Lietuvius at
silankyti i šį bendrą pikniką ir links
mai laiką praleisti ir suspažinti su 
nepažįstamais savo broliais darbinin
kais lietuviais.

Pereitą vasarį mūsų bendras pik
nikas daug supažindino lietuvius, tad 
tikimės, šiemet dar daugiau sutraukti 
lietuvių, per tai sueisime savo senus 
pažįstamus ir bus galima su dar nie
kad nematytais susipažinti. Taigi 

(

nuoširdžiai prašom, kad kitu koloni
jų lietuviai nieko nerengtų tą dieną.

Pelnas nuo pikniko skiriamas svar
biems darbininkų reikalams.

Kom.
(131-132)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. “special” susirin

kimas įvyks 13 d. birželio 5 v. v. Visi 
nariai turite pribūti, nes šis susirin
kimas bus paskutinis prieš įvykstan
ti “Laisvės” pikniką. Turėsime daug 
apkalbėti ir taip pat išrinkti darbi
ninkus dirbti piknike.

Org. Sikorskis. 7

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. rengia Ispanų va

karą, 8 d. birželio, Gedemino Svet. 
Programoj dalyvaus choras sų pui
kiom dainom taip pat yra permato
ma, kad Gedemino Kliubas ir LDS 
kuopa dalyvaus rengiamam vakare. 
Kiekvienas smerkiantis žiaurumą fa
šizmo yra kviečiamas dalyvauti šia
me parengime.

Koresp. M. Duseika. 
(131-133)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. suširinkimas įvyks 

sekmadienį, biržėlio 6 d., 10 vai. ry
to. Lietuvių Kliube, 4th ir Upland 
gatvėse. Visi ųariai dalyvaukite lai
ku. Sekr.

(131-132)

NEWARK, N. J.
Newarko Lietuvių Draugijų - Sąry

šio susirinkimas įvyks 7 d. birželio 
8 v. v. Liet. Svetainėje,, 180 New 
York Avė. Visi delegatai būtinai da
lyvaukite, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti/

KELRODIS: Iš New Yorko apy
linkės automobiliais važiuojant nuo 
Trentono važiuokite River Road, per
važiavus Riverside miestelį už pusės 
mailės privažiuosite Cambridge, N. J. 
Pasisukite po kairei per gelžkelj, ten 
stovės vienas draugas, kuris nurodys 
Pikniką. Važiuojant busu, paimkite 
su užrašu “Philadelphia”.

■ Kviečia Kom.
(129-131)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

<1. birželio, 735 Fairmount Ave. 
7:30 v. v. Brangūs Draugai ir Drau
gės, visi dalyvaukite šiame susirin
kime, nes bus išduoti du raportai, 
vienas “Laisvės” bankieto, o antras 
10 kp. pikniko. Tai matote, kiek tu
rėsime svarbių dalykų išgirsti ir 
išspręsti, kur tuos pinigus dėsime.

Kp. Sekr. J. S. Rainys.
(129-131)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, bir
želio 4 d. pas drg. N. Macukienę, 16 
Carver St. 7:30 vai. vak. Draugės, 
šis susirinkimas bus gana svarbus, 
kviečiame visas nares dalyvauti ii 
išgirsti visą raportą nuo pereito 
bankieto. Taipgi atsiveskite ir naujų 
narių prie Moterų Skyriaus.

M. Kulbienė, Sekr.
(129-131)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 4 d., 7:30 vai. 
vak. 3014 Yemans. Visi nariai būkite 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. A. V.

(129-131)
(131-132)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia draugišką iš

važiavimą šį sekmadienį, 6-tą d. bir
želio, Burholme Bark. Choristai kvie
čia, kad visi, seni ir jauni atvažiuotų 
ir praleistų laiką linksmai šviežiam 
ore. Turėsime gorimo ir užkandžių. 
Galima nuvažiuoti su gatvekariu No. 
50, kuris važiuoja ant 5th St. Va
žiuokit visą kelią iki Burholme Bark.

Rengimo Komitetas.
(131-132)

WORCESTER, MASS.
Birželio 6 d., sekmadienį, įvyks 

LDS 57 kp. piknikas, Olympia parke 
prie ežero kranto, kur galima mau
dytis. Yra moderniška salė, bus mu
zikalia programas. Brolių Streimikių 
orkestrą grieš šokiams, žaislų pro
grama su lenktynėmis ir dovanomis, 
vaikų ir mergaičių bėgimo lenktynės,

BINGHAMTON, N. Y.
Pirmas šių metų piknikas įvyks 

sekmadienį, birželio (June) 6, 1937, 
J. K. Žvirblio Farmoje. Rengia LDS 
Jaunuolių 223 kp. Prasidės 10 vai. 
rytą.

Šiame piknike bus cilė^kontestų ir 
atsižymėję asmenys gduš dovanas.

1. Virvės traukimas.
2. Lenktynės maišuose.
3. Vinių kalimas į medį.
4. švilpimas.
Bus ir kitokių žaidimų; taipgi šo

kiai.
Publika bus aptarnauta skaniais 

valgiais ir gėrimais.
Visus lietuvius—senus ir jaunus 

—širdingai kviečiame atsilankyti ir 
smagiai praleisti dieną!

Rengėjai.
(130-132)

PHILADELPHIA, PĄ.
Svarbus susirinkimas ALDLD 149- 

tos kuopos įvyks sekmadienį, 6 d. 
birželio, 
Mickus, 
me visų

10 vai. iš ryto, pas draugus 
2316 E. Margaret St. Prąšo- 
būti laiku. Sekr. A. R.

(130-132)

Ko- 
bir- 
St.

CLEVELAND, OHIO
Clevelando Lietuvių Draugijų 

miteto susirinkimas įvyks 8 d. 
želio, 8 vai. vak., 920 E. 79Lh
Reikale kas link svetainės palaikymo 
ant toliau. Visi atstovui nuo draugijų 
dalyvaukite, nes šis susirinkimas yra 
šaukiamas “ekstra.”

Taipgi Clevelando laikraščių vaji- 
nipkų susirinkimas įvyks tą vakarą, 
nes turime rengtis prie spaudos pik
niko, liepos 11 d. Laiko nedaug, bet 
tikietukų dar mažai turime išplatinę. 
Prašome visus “Laisvės” ir “Vil
nie” skaitytojus dalyvauti, nes to 
pikniko pasekmės priklausys nuo 
mūs visų. Galėsite išgirsti raportus 
delegatų nuo 
suvažiavimų.

ALDLD 22 
birželio 8 d. 
susirinkimų), 
te. Priežastis atlikt ant syk tris su
sirinkimus vienu vakaru, tai stoka 
vakarų. Pasistengkime, kad atliktu
me sėkmingai visus tris susirinki
mus. . / B. Kirstukas.

(130-132)

Laisves” ir “Vilnies”

kp. susirinkimas įvyks 
(tuoj po virš minėtų 

Visi nariai dalyvauki-

BALTIMORE, MD.
(Ferndel, Md.)

ALDLD 25 kp. rengia pikniką, bir
želio 6 d. Pradžia 10 vai. ryto. Vie
ta visiems gerai žinpma, Pužaičio 
ūkėje, Ferndel, Md. šiame piknike 
leidžiama Shenandoah’rio moterų 
rankų darbo lovai • kaldra. Bus val
gių ir gėrimų ir gera muzika. Kelro
dis: Mašinoms važiuokite Westfort 
Roąd iki Camp-Med Rd. iki Linthi
cum Heights. Privažiavus pirmą 
gelžkelj, dar pavažiavus 150 pėdų 
nuo gelžkelio, privažiavę pirmą kryž- 
kelj, sukit po kairei. Važiuokite tie
siog į pat Pužaičio kiemą.

(130-132)

BURLINGTON, N. J.
Birželio. 6 d. įvyks puikus ir links

mas piknikas Lietuvių Laisvės My
lėtojų Pašalpinės Draugijos Cambrid
ge, N. J. frądžia 10 vai. ryto. Įžan
ga 25c. Gerb. Philadelphijos, Cam- 
deno ir apylinkės visuomene, visi 
skaitlingai dalyvaukite šiame pikni
ke, kuris įvyks gražiame parke. Yra 
didelė naujai perdirbtą svetainė, tu
rėsime gerą orkestrą šokiams ir taip
gi skanių užkandžių ir gėrimų. Čia 
galėsite susitikt su pažįstamais ir 
įsigyti naujos pažinties.

Puslapis Septintas *

moterys darys lenktynes, vinis su- 
kalstys j medį. Bus įvairiausių gė
rimų ir užkandžių. Todėl kiekvienas 
nepamirškite dalyvauti. Turėsite 
smagų laiką. LDS 57 Kp. Koresp.

(129-131)

Bitininkų Atydai
Nelaukit iki inspektorius ateis ir 

privers bites sudegint dėl Amerikoniš- 
ko-Europiško ĮpuolanČio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana, kad turėsit nuostuolj, bet 
būsit priversti atlikti barbarišką dar
bą.

Minėtos ligos lengvai yra išvengia
mos. Mes padirbam prietaisą ir para- 
šom patarimus, lietuviškai ir angliš
kai, ir siunčiam j visas dalis pasaulio, 
tik už Vieną Dolerį.

Naudojant mūsų patarimus su prie
taisais, netik ligos dingsta, bet ener
gija su produkcija padidėja iki 75 
nuošimčių. J. kitokius klausimus per 
laiškus neatsakinėjam.

K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus
sudarau su ame- ! 
rikoniškais. Rei
kalui esantz ir 
padidinu toki*o 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore i-6111

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St,
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi,

Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N.

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
keksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

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

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

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

£
ii

geriausios

me greit į jūsų namus. Prašome įsi-

Kampas Union Avė. ir Grand St.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis,

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris. Pristato

tėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: EVergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti į ofisą

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

N^DfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

NEW YORKO IR AHEUNKES ŽINIOS
Bendras Lietuvių Darbininkiškų Draugijų

Išvažiavimas Ispanijos Paramai
I?

metais

ti

Medikališka Grupė Vyksta

Sėdėjimo Streikas Dažykloj

T eatras-Dainos-Muzika

Biedniokai Neturi Namų Švenčių Saužudžiai

K

N-d.-r-s.

ėjimas 
trafiko 
ant ra- 

dviračiu

ir
4

teatras * yra 
tarpe 43rd ir 
Yorke. Kainos 

o dabar

Šį vakarą iš “Laisvės” sve
taines bus siunčiami rinkėjai 
su dėžutėmis eiti po stubas

Puslapis Aštuntas

Visa Brooklyno ir priemies
čių darbininkiškoji ir demo
kratiją mylinti lietuvių visuo
menė šį sekmadienį, 6 birže
lio, trauks į Forest Parką, nes 
ten bus visų šio didmiesčio 
lietuvių darbininkiškų draugi
jų surengtas bendras išvažia
vimas Ispanijos naudai.

Jau nekalbant apie šio pir
mo išvažiavimo smagumą iš 
atžvilgio į pavasario gražumą, 
mes dalyvausime ten vedami 
gražios idėjos — sušelpti Ispa
nijos karo našlaičius ir bena
mius kūdikius ir padėti Ispa
nijos liaudžiai greičiau nuga
lėti fašizmą, sustabdyti žudy
mą nekaltų kūdikių, moterų 
ir vyrų ispanų, kurie dabar 
tūkstančiais krinta nuo Hitle
rio ir Mussolinio bombardavi
mo ir padeginėjirųo darbinin
kais apgyventų ramių miestų 
ir kaimų.

Rengkimės dalyvauti tame 
svarbiame išvažiavime patys, 
kalbinkime kitus. Lai ši pra
moga- bus skaitlinga, smagi ir 
suteiks juo daugiau naudos 
tam kilniam tikslui.

Kompozitoriui Mikui Petraus
kui Minėti Vakaras

Penktadienį, 11 birželio 
(June), 8 valandų vakaro 
Įvyks kompozitoriaus Miko 
Petrausko mirties minėjimo rinkti aukas sušelpimui nu- 
mitingas, Amerikos Lietuvių kentėjusių nuo karo Ispanijos 

Union vaikų ir paramai, kovotojų už 
demokratiją.

Negalintieji eiti po stubas, 
bet turinti progą kitur kur pa
rinkti aukų, galėsite parsinešt 
dėžutę ir pasidarbuoti kur ir 
kada paranku.

Rinkliava tęsiasi visą savai
tę ; paskutinė diena bus 9-tą 
šio mėnesio, trečiadienį, tad 
kiekvienam dar yra proga pa
rinkt aukų.

Dėl parankumo, mes, lietu
viai, pasiskyrėm ketvirtadienį 
ir penktadienį, 3 ir 4 birželio, 
kuriomis norim daugiausia pa
dirbėti.

Prijautimas amerikiečių Is
panijos liaudžiai yra didelis. 
Tą patyrė jau pradėjusieji 
rinkti aukas; aukoja veik visi, 
daugelis aukoja ne tik ceritais,j 
bet kvoderiais, pusdoleriais. i

Paaukaukime, draugės ir' 
draugai, nors po porą valandų 
tam darbui, sukelsime kelis 
šimtus dolerių paramos nu- 
kentėjusiems ir patys galėsime 
pasidžiaugti atlikę didelį žygį.

Rinkėjai prašomi susirinkti 
į “Laisvės” svetainę tarp 7 
8 vai. vakaro, penktadienį, 
birželio.

Piliečių Kliube, 280
Ave., Brooklyn, N. Y.

Kompozitoriaus Miko Pet
rausko mirties minėjimo mi
tingą rengia Lietuvių Meno 
Sąjunga. Vakaro programa 
susidės iš vien tik Petrausjcp 
pagamintų dainų, kurias išpil
dys (sudainuos) sekamos gru
pės ir solistai:

Aido Choras
Aidbalsiai
Aidbalsių Vyrų Kvartetas

; Aidbalsių Merginų Trio
» Konstancija Menkeliūniūtė
? Amilija Jeskevičiutė
* Aldona Klimiūtė
” A. Višniauskas
• A. Velička

L. Kavaliauskaitė
J. Velička
A. Žilinskaitė
Kompozitorė B. šalinaitė 

vadovauja visai dainų progra
mai. . >

R. Mizara, “Laisvės” redak
torius kalbės (skaitys refera
tą) apie velionį Miką Petraus- 
n*
« Lietuvių Meno Sąjunga 
kviečia visus Brooklyno ir 
apylinkės lietuvius skaitlingai 

b susirinkti į šį mitingą ir ati- 
duoti paskutinę pagarbą mi
nusiam muzikos tvėrėjui.

“ Pirmadienį iškilęs gaisras 
47 Allen St. apartmente, East 
Side, sudegino gyventojų dra
bužius ir rakandus, kokius dar 
turėjo, Ir sienos gerokai ap
svilo, tačiaus antradienį gy
ventojai tebebuvo tuose kam
bariuose, nes nebuvo kur eiti. 
Susiorganizavę, trečiadienį jie 
nuėjo į Šalpos Biurą ant Blee- 
cker St. reikalauti pagelbos.
į Namas buvęs neva pataisy
tas, iš fronto uždėti gaisriniai 
laiptai, tačiau sukiužęs namas 
taip greit prisipildė liepsna, 
kad niekas negalėjo prie tų 
laiptų prieiti. Laimei, pasitai
kė dienos metu, vaikų nebu
vo stuboj ir suaugusių buvo 
piažai, tai šiaip taip išsigelbė
jo senoviškomis kopėčiomis.
* Suspirgėjimo pavojus grę- 
sia šimtam tūkstančių šio did- 
Jpliesčio gyventojų, štai dėlko 
rendauninkų organizacijos rei
kalauja nugriauti netinkamus 
ir greit pataisyti dar taisyti
nus namus, o nugriautųjų vie
toje pastatyt naujus ir priei
namomis rendomis.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Majoras Pasmerkė Toriy 
Buožės Politiką

Kalbėdamas atsižymėjusių 
policistų ir gaisrininkų pagar
bai ceremonijose, City Hali 
Plaza, kur dalyvavo penkioli
ka šimtų policistų ir gaisrinin
kų ir apie pora tūkstančių žiū
rovų, majoras LaGuardia pa
reiškė, kad “ekonominiai rei
kalai negali būt rišami polici
jos buožėmis.”

Ką manė policistai—sunku 
pasakyti, bet publika entu
ziastiškai plojo majorui.

Jis neminėjo vardų, tačįau 
buvo aiškiai suprantama, kad 
jis kalbą specialiai taikė at
sakymui į Queens prezidento 
Harvey pasiūlymą sėdėjimo 
streikierius ir komunistus mušt 
guminėmis nagaikomis. Majo
ras sakė, kad kol jis bus ma
joru, neleis naudoti policijos 
departmentą mušimui ir nie
kinimui žmonių, kurie naudo
jasi savo teisėmis, nustatyto
mis konstitucijos.

Šiandien Pasidarbuokim 
Gelbėjimui Ispanijos Kūdikių

Keista, bet tiesa, kad Ame
rikoje šventės pasižymi* pa- 
daugėjusiom s a u ž udystėm. 
Rasta nusižudęs gasu groser- 
ninkas D. Pietjan,'Į.04-43 Lef
ferts Blvd., Richmond Hill. 
Tai buvo antras, bandymas. 
Savaitė atgal jis buvo atrastas 
dar pusgyviu ir atgaivintas.

Ronkonkoma ežero srityj 
rasta vyras pasikoręs. Jo gal
va buvo tik pėda nuo grindų. 
Tyrinėtojai stebisi iš tokio už
sispyrimo numirti.

East Upėj rasta lavonas ne
žinomo. vyro, apie 55 metų, 
5 pėdų 9 colių aukščio, plikis, 
juodais ūsais. Rado prie 154th 
St., Whitestone, Queens.

Keturi Apsvaigo nuo 
Smarvės

Keturi darbininkai apsvai
go švaros Department© pum- 
pavimo stotyje, 201 Douglas 
St., nuo nuodingų gasų, dvo
kiančių iš rinų. Jų gelbėti pri
buvo būrys maskuotų policis- 
tų, bet ir iš jų du apsvaigo. 
Vieno darbininkų nerado, jieš- 

koma.

Dėlko Vaikai Pakliūva po 
Automobiliais?

Pol. D-to rekordai rodo, kad 
vaikų pakliuvimo važiuotės 
nelaimėsna pavasario metu 
daugiausia būna sekamos prie
žastys: ėjimas skersai kelią ne 
perėjimo vietose, ūmus išbėri
mas nuo šaligatvio ant kelio, 
žaidimas ant kelių, 
skersai gatvę prieš 
šviesas, čiuožinėjimas 
tukų ir neatsargus 
važinėjimas.

Sumažinkime šiais
nelaimių kiekį lavindami vai
kus saugumo praktikos, patys 
parodydami važiuotės taisyk
lių laikymosi pavyzdį.

Trafiko Stotis “K.”

Lankiausi Hippodrome 
Operoj

Pereitą sekmadienį teko bū- 
Hippodrome teatre ir maty- 

ti-girdėti vaidinant vieną žy
mesniųjų kompozitoriaus G. 
Verdi operų, “Rigoletto.” Ar- 
tistai-dainininkai pažymėtinai 
puikiai visą veikalą atliko.

Publikos, nepaisant šilto 
vakaro, buvo pilna, mat, New 
Yorke visgi muzikos mėgėjų 
yra nemažai. Reikia pripažint, 
jog New Yorko Hippodrome 
,Opera, kurią jau penkeri me
tui vadovauja maestro Alfre
do Salmaggi,1 yra vienatinė 
bjew Yorke įstaiga, kur opere- 
/tiški muzikos kūriniai vaidi
nama veik visiems ,prieinama 
kaina. Muzikos meno brangin- 
tojams pravartu naudotis pro
ga matyt-girdėt žymesniąsias 
operas per šios vasaros sezo
ną.

Vaidinama paprastai penk
tadienių, šeštadienių ir sek
madienių vakarais. • Šį penk
tadienį vaidins “Samson- ir 
Dalila,” šeštadienį — “Lucia 
di Lammermoor,” sekmadien- 
nį — “Aida.”

Hippodrome 
prie 6th Avė., 
44th Sts., New 
ten visuomet žemos, 
specialiai sumažintos, kad at- 
žymėt penkerių metų sukaktį 
nuo tos operos įsteigimo; aukš
čiausia kaina —- įskaitant tak
sus — 99c. J. B-us.

e “PARYŽIAUS KOMUNA”
Antradienį Cameo Teatre 

pradėta rodyti garsusis Mos- 
filmo veikalas “Paryžiaus Ko
muna.” (“Paris Commune”). 
Veikalas vaizduoja istorinį 
įvykį, sukrėtusį Franci ją ir 
smarkiai atsiliepusį į visą pa
saulį, kai 1871 metais Pary
žiaus darbininkai pasiryžo pa
tys (be buržuazijos) valdytis.

Veikale smulkmeniškai vai
zduojama tie nesusitarimai pa
čios Komunos viršūnėse, kurie 
daug prisidėjo prie jos žlugi
mo, taipgi parodoma išdavys
tės tūlų strategiškų komunarų 
punktų buržuazijaivaizduo
jama didvyriški moterų ir vyrų 
kovotojų žygiai kovoje su 
Thierso budeliais. Parodoma 
didelis pasirįžimas ir revoliu
cijai atsidavimas lenko gen. 
Dombrowskio, kuris žuvo ba
rikadose su būriu kovotojų.

Paryžiaus Komuna buvo 
pranokėja Lapkričio Revoliu
cijos. Iš jos daug pamokų sė
mė Leninas ir visa bolševikų 
partija.

Asmuo, kuris jieško juda
muose paveiksluose kaž kokių 
didelių intrigiškų smagurių, 
“Paryžiaus Komunoj” mažai 
jų ras, bet žmogus, trokštąs 
susipažinti su tuo didžiuoju 
įvykiu, šiame veikale susiras 
daug naudingų pamokinimų 
ir pasitenkinimo. -

Mrs. Rose M. Dann, 40 me-1 
tų, 42 La Salle St., nušovė sa-1 
vo vyrą automatišku revolve
riu, kurį jie nusipirko apsi
saugojimui nuo plėšikų tuo
jau po vedybų dešimtis metų 
atgal. Ji sako, kad jiedu barę-1 
si ir, jisai jai smogęs veidan, 
už tai šovusi.

New Yorke Protestas Prieš 
Pogromus Lenkijoje

Trečiadienį penkiolika tūks
tančių žmonių susirinko į 
Union Square protestuoti po
gromus prieš žydus Lenkijoj. 
Mitingą surengė žydų Liau
dies Komitetas Kovai Prieš 
Anti-Se.mitizma ir Fašizmą.

Kalbėtojai buvo nuo darbi
ninkiškų, fraternalių ir politi
nių organizacijų. Visi jie šau
kė už vienybę žydų liaudies 
su visais darbininkais kovai 
prieš persekiojimą ir fašizmą.

Pasiųsta rezoliucija, pra
šant prezidentą Rooseveltą pa
siųst protesto notą , Lenkijos 
valdžiai. Kitoj rezoliucijoj pa
reikšta Lenkijos valdžiai pro
testas prieš pogromus. L Am- 
terio sumanymu taip pat pri
imta protesto rezoliucija prieš 
nazių bombardavimą Guerni- 
kos ir Almerijos, Ispanijoj.

Nelauktas “Svečias”
Neprašytas ir nelauktas di

dokas aligatorius atkeliavo į 
East Upę prie Old Slip. Jį pa
stebėjęs prekinės pervažos 
kapitonas Fisk perspėjo plau
kiotojus ir jiems pabėgus ant 
kranto “svečias” kol kas pa
liko nevalgęs.

Dr. Irving Busch, ‘ vienas 
žymiųjų surgikų Beth Israel 
Ligonbutyje, New Yorke, tre
čiadienį laivu Aquitania išvy
ko Ispanijon padėti Ispanijos 
demokratijai. Jisai pavaduos 
Dr. Edward K. Barsky, kuris 
veda vyriausį fronto ligonbu- 
tį Madride. Dr. Barskis tūlą 
laiką darbuosis Amerikoj už 
teikimą daugiau medikalės 
pagelbos Ispanijai, o atlikęs 
užsibriežtą darbą vėl grįš Is
panijon. ' ,

Su Dr. Busch išvyko Ruth 
Davidow, slaugė žydų Ligon- 
bučio, ir George Draper, bu
vęs Columbijos studentas, ku
ris ten vairuos ligonvežimį.

Pirmas sėdėjimo streikas 
audimo industrijoj New Yor
ke pradėta antradienį Malina 
Yarn Dyeing Co. šapoj, Port 
Authority Bildinge, 15th St. 
ir 8th Ave.

Būrys streikierių užsibari
kadavo viduje, o 103 pikieta- 
vo iš lauko. Jie reikalauja tei
sės kolektyvių derybų ir mini
mum algos, kurią nustatys de
rybose. Bandyta susitart su 
bosais be streiko, bet nepavy
ko. Streikui vadovauja Audė
jų Darbininkų Organizavimo 
Komitetas.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4336

Stanley Masiulio 
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybine

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.

rmrvjov. -
_ _ Stanley Masiulio įstaiga Yra

518 Grand St. Brooklyn, N. Y
Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street
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Sincel873 Consecutive Dividends ! ;
astĄ fy aid.,

Woodhaven Boulevardu su
sisiekimas su Rockaway pa
lengvės praplatinus Įgelia tarp 
Queens Blvd, prie Rego Pk. 
ir Myrtle Ave., Glendale. Ke
lio plotis su šaligatviais bus 
150 pėdų. Kelio plėtimui 
WPA». projektas išleis $300,- 
000.

LEGAL NOTICES
Notice is hereby given that Roeb

ling Liquor Store, Inc., has filed its 
trademark: “BROADLING” with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on foods, liquors, beverages 
and ingredients thereof, of every 
class and description.

(130-147)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Stanislo

vo Norvilos, kilusio iš Lietuvos, šau
lių apskričio, Šiaulių valsčiaus, 
Pumpučių kaimo. Prašau jo paties 
atsiliepti, nes turiu svarbų reikalą, 
arba kas apie jį žinote, malonėkite 
pranešti už ką būsiu dėkinga.

KONSTANCIJA BALČIŪNAITĖ, 
R. O. del Uruguay, Montevideo, Villa 
del Cerro, Calle, Mejica 164.

(130-131)

EKSKURSIJA
LAIVU

MANHATTAN
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apskr. 4

-■ Bus

Rugp. 11 August
NUO WALL ST.

Į RYE BEACH
Ši ekskursija yra rengia
ma spaudos naudai. Tai 
bus išvažiavimas laivu j 

atviras jūras

Ant Laivo Šokiai
Ant laivo yra įtaisyta pui
ki platforma šokiam. Va
žiuojant visu laiku grieš 
orkestrą ir bus galima 
šokti. Taipgi, patys eks
kursijos rengėjai patar
naus valgiais ir gėrimais.

Maudysimos Rye Beach
■Laivas išplauks nuo Wall 
Street prieplaukos ir 
plauks per atviras jūras į 
Rye Beach. Čia sustosime 
vidurdienyje ir galėsime 
smagiai pasimaudyti.

Bilietas $1.25 
Iš Anksto Perkant tik $1.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

SSIAN STf AM BOOM

MORKUI m MUS

iLtEPlNG 
ACCOMMODATION

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobiliuR vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) , 

BROOKLYN, N. Y.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Penktad., Birželio 4, 1937

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų,‘ Republic 9-3040

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c 
'' Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.




