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Krislai
Meksikoj.
Chicagos Jaunimas.
Matas šolomskas ir

B. Sovetskis.
Broun apie LaFollettą.
Vykęs Apibūdinimas.
Dėl ALDLD Diskusijų.
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Darbo Žmonių
Visą šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $6.00 
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Rimtas pavojus grūmoja 
Meksikos respublikai. Sako
ma, generolas Saturnino Ce
dillo suorganizavo govėdas 
puolimui Cardenaso vyriausy
bės ir respublikos sunaikini
mui.

Nereikia nei aiškinti, kad už 
Cedillo nugaros stovi kitų 
kraštu fašistai ir imperialistai. 
Centralinės Amerikos respu- 
blikėlės knibždėte knibžda 
svetimais gaivalais, paruoštais 
pulti Meksiką.

Tūli gaivalai plepa, būk 
esamoji Meksikos vyriausybė 
esanti komunistinė. Tai, 
noma, didžiausia netiesa. 
Meksikoshvyriausybė būtų 
munistinė, tai ji būtų—

(a) atsteigusi diplomatinius 
ryšius su Sovietų Sąjunga;

(b) neįsileidusi fašistų 
agento Trockio.

Nepaisant visko, yra vilties, 
kad pažangioji Meksikos 
suomenė bent kokį fašistų 
simojimą sutriuškins.

Jei 
ko-

vi- 
pa-

st i-Chicagoj mes turime 
priausį lietuviu jaunimo judė
jimą. LDS kuopos ten stiprios, 
didelės: turi daug prasilavinu
siu veikėju.

Man teko progos su eile jų 
kalbėtis. Džiaugiausi jų susi
domėjimu viskuo, kas tik lie
čia mūsų judėjimą.

Virš metus laiko redagavęs 
“Vilnies” angliškąjį skyrių 
jaunuolis Matas Šolomskas 
dabar važiuoja su maršrutu. 
Jis aplankys visą eilę lietuvių 
kolonijų ir rūpinsis jaunimo 
judėjimo stiprinimu.

Drg. šolomskas yra geras 
kalbėtojas ir nuoseklus veikė
jas. Suaugusieji draugai jam 
turi padėti visur, kur tik jis 
atsilaikys.

Brooklyne d. šolomskas ža
da būti pradžioj liepos mėne
sio.

Dabar “Vilnies” anglišką 
skyrių vėl redaguoja B. So- 

0 vetskis, nesenai sugrįžęs iš 
Ispanijos kovotojas už demo
kratiją.

Amerikos Laikraštininkui 
Gildijos (CIO) prezidentas 
Heywood Broun rašo, kad, jo 
nuomone, stipriausias Ameri
kai fašizmo pavojus šiuo tar
pu keri Wisconsin© valstijos 
gubernatoriaus La Follette’o 
organizuojamoj “progresyvėj 
partijoj.” Mr. Broun paduo
da visą eilę su tuo judėjimu 
surištų dalykų, kurie labai 
analogiški kitų kraštų fašisti
niam judėjimui.

“Vilniai” rašo jos korespon
dentas Lietuvoj :

“...Lietuvoj dabar į žmogaus 
gabumus, jo išsilavinimą nie
kas nežiūri. Būsi tautininkas— 
būsi išganytas. Jeigu nesi toks 
—nesirodyk viešai, nes būsi 
įtartas. Jeigu tautininką asilą 
pavadinsi asilu, tai ‘už vienos 
visuomenės dalies kurstymą 
prieš kitą’ eisi į kalėjimą ar
ba į koncentracijos stovyklą.”

Tai vykęs tautininkų reži
mo apibūdinimas. Turint tai 
prieš akis, kyla klausimas, ko
kia bus Lietuvos kultūrai nau
da iš to fondo, kurį dabar 
manoma steigti ir kuris vadi
namas berods “Kultūros Fon
du”?

ALDLD reikalais diskusinių 
straipsnių turime visą glėbį. 
Visų jų negalima ant syk 

* laikraštin sutalpinti. Prisieis

Franci ja Perka 100 Karo 
Lėktuvų iš Amerikos

Paryžius.—Francijos; fa
brikai dar nepaspėja pri
statyt tiek naujoviškų kari
nių lėktuvų ir iš tokių gerų 
medžiagų, kaip reikėtų pa
gal dabartinę smarkaus gin
klavimosi programą,—sako 
Francijos orlaivyno minis
terija. Todėl jinai užsisakė 
šimtą pageidaujamų 
lėktuvų iš Jungtinių Vals-

rusių

AMALGAMEITŲ SUVAŽIAVI
MO REZOLIUCIJA KO
VAI PRIEŠ FAŠIZMĄ

Atlantic City, N. J.—Su
važiavimas Amalagameitų 
Siuvėjų Unijos vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją kovai 
prieš fašizmą. Rezoliucija 
perspėja, kad ir Amerika 
nėra liuosa nuo fašizmo pa
vojaus.
“Tą žmonijos priešą ir nai

kintoją” tegali atremt tik 
galingas darbininkų judėji
mas išvien su visais demo
kratiniais žmonėmis, sako 
Amalgameitų rezoliucija.

Nazių Pinigais ir Ginklais 
Planuotas Sukilimas Prieš 

Rumunijos Valdžią

Bucharest, Rumunija. — 
Artinasi teismas prieš C. Z. 
Codreanu, vadą “geležinės 
gvardijos?’ naziškų fašistų. 
Viešai paskelbta dokumen
tai, kurie parodo, kad Cod
reanu rengėsi padaryti su
kilimą pagal Hitlerio planus 
ir su pagelba Vokietijos 
ginklų ir pinigų.

Laikraščiai išspausdino 
fotografinę kopiją testa
mento, kurį paliko John 
Stelescu, pirmiau buvęs 
“geležinis gvardietis.” Jis 
tapo Codreanu šaikos nužu
dytas kaip tariamas jų iš- 
davikas^ Testamentas pa
rodo, kad pagal Codreanu 
įsakymą buvo nužudytas ir 
lon Duca, andai buvęs Ru
munijos ministeris pirmi
ninkas.

Codreanu bus teisiamas 
kaip šalies išdavikas ir po
litinis žmogžudis.

93,000 Bedarbių Šeimynų 
Chicago] Pusiau Badauja

Chicago, Ill. — 93 tūks- 
stančiai bedarbių šeimynų 
Chicagoj jau negauna jo
kios daugiau pašalpos, kaip 
tik po biskį ryžių, džiovintų 
vaisių ir pupų.

Los Angeles, geg. 17.— 
Nežinia kur dingo lėktuvas 
su 9 žmonėmis.

po vieną du rašiniu dėti vie- 
nan laikraščio numerin.

Todėl, veikėjai, kurie esate 
pasišovę tuo klausimu rašyti, 
rašykit juo trumpiau.

Man rodosi, ir draugai vil
niečiai turėtų atidaryti savo 
dienraščio kiltis ALDLD pro
blemoms rišti.

ANGLIJA RUOŠIA FAŠISTU SUKILIMU 
PRIEŠ PAŽANGIĄ MEKSIKOS VALDŽIĄ
PASKYRĖ JAU IR SUKI

LIMO VADĄ
London. — “Vienintelė 

viltis anglų Eagle Aliejaus 
Kompanijos Meksikoj susi
laukt teisybės tai bus (fa
šistinis) ‘revoliucinis’ judė
jimas toj šalyj” (prieš pre
zidento Cardenaso demo
kratinę valdžią), kaip rašo 
Central Žinių Agentūra iš 
Londono.

Tas pranešimas buvo tie
sioginiai perleistas Wall 
Stryto bankininkams New 
Yorke.

(Anglijos ministeris pir
mininkas Chamberlain jau 
pasirinko ir sukilimo vadą 
prieš prez. Cardenaso val
džią Meksikoj—tai maištin-

Anglijos Darbiečiai 
Smerkia Valdžios Aš
trumą Link Meksikos
London. — Cl. R. Attlee 

ir kiti Darbo Partijos at
stovai seime aštriai kriti
kuoja Anglijos valdžią, kad 
jinai privedė prie to, jog 
Meksika turėjo nutraukti 
diplomatinius ryšius su An
glija. Meksikos valdžia tik 
ketvertą mėnesių pavėlavo 
atmokėt kelis desėtkus tūk
stančių dolerių metinių mo
kesčių Anglijos piliečiams 
už jų nukentėtus nuostolius 
per buvusius sukilimus-re- 
voliucijas Meksikoj, ir Ang
lijos valdžia pradėjo pliekt 
įžeidžiančias notas Meksi
kai.

Darbiečių vadas Attlee' 
užklausė, ar Jungtinės Val
stijos kada panašiai įžeidė 
Angliją,—nors jinai yra 
skolinga iki 4 bilionų dole
rių Amerikai.

Kitas darbietis pastatė 
klausimą: o kodėl Anglijos 
valdžia nieko šiurkštesnio 
nesako Italijai, kuri yra ne
palyginamai daugiau sko
linga Anglijai, negu Mek
sika ?

Naziai Kerštauja Prieš 
Brazilijos Valdžią

Berlin. — Nazių valdžios 
įkvėpti laikraščiai grūmoja, 
jog Vokietija nepakęs, kad 
prezidento Vargaso valdžia 
Brazilijoj areštuotų bei var
žytų vokiškus nazius tame 
krašte. •

Nazių spauda pasakoja, 
būk prezidentas Vargas pa- 
siduodąs Jungtinių Valstijų 
“žydams.” (Hitlerininkai 
pyksta, kad nepavyko nazių 
vadovaujamas s u k i 1 i mas 
prieš Brazilijos valdžią.)

Brussels. — Belgijos nau
jas ministerių kabinetas su 
socialistu Spaaku priekyje 
svarsto siuntimą “delegato” 
į gen. Franco valdomą plo
tą Ispanijoj.

gą generolą Saturniną Ce
dillo, kuris įsitvirtinęs stra
teginiai svarbioj valstijoj 
San Luis Potosi. Gen. Cedi
llo už Anglų pinigus ir na
zių ginklais jau įrengė savo 
fašistinių smogikų “priva
čią” armiją.)

Mexico City.— Meksikos 
dešiniųjų laikraščiai “Hom
bre Libre” ir kiti panašūs 
pranašauja, kad preziden
tas Cardenas turėsiąs pasi
traukt iš vietos.

Praeitą penktadienį trys 
buvusieji Meksikos prezi
dentai: A. Rodriguez, E. P. 
Gil ir P. O. Rubio suėję ta
rėsi įstatyt Puebla valstijos 
gubernatorių į prez. Carde- 

 

naso ^ietą.

Japonai Plačiau Varto
ja Nuodingas Karo 
Dujas Prieš Chinus i

Hankow, Chinija. — Ja
ponai jau plačiau vartoja 
nuodingas karo dujas, kad 
atsilaikyt prieš chinų varo
mą ofensyvą Shansi provin
cijoj.

Chinai ties Lishi mieste
liu' sučiupo 19-ką japonų 
didelių šovinių užtaisytų 
nuodingomis dujomis ir aš
tuonis tų dujų pilnus baliū- 
nus.

Meksikos Socialistų Studen
tų Kova su Dešiniaisiais
Mexico City. — Socialis

tai studentai išmetė iš raš
tinės universiteto rektorių 
Chico Goerne, kaipo šalinin
ką fašistuojančių dešiniųjų, 
ir užėmė rūmus prekybos 
ir teisių kolegijų.

Dešinieji studentai- tada 
apgulė tuos rūmus ir ėmė 
atakuot socialistus. Policija, 
galų gale, po visos dienos 
kovos, išvijo socialistus stu
dentus laukan.

Tarpsavinėse studentų 
kautynėse pavojingai sužei
stas vienas socialistas 
vienas fašistukas.

ir

"Viešbuty] Sudegė 45
Atlanta, Georgia. — Per 

gaisrą Terminai viešbutyj 
paryčiais sudegė 25 žmonės. 
Be to, dar “nežinia kur din
gę” 20. Taigi galės būt žu
vę iki 45.

SUIMTAS. AMERIKIETIS 
NAZIŲ ŠNIPAS 

FRANCIJOJ
Cherbourg, Franci j a. — 

Neoficialiai pranešama, kad 
francūzų vyriausybė suėmė 
vieną Amerikoj gįtnusį na
zių šnipą, kada iš New Yor- 
ko į Cherbourgą jis atplau
kė Vokietijos laivu “Bre
men.”

London, geg. 17.—Pože
minių traukinių susidūrime 
užmušta 7 asmenys.

Amerikos Laivo Kruvinoj 
Tragedijoj Žuvo Penki

London. — Atplaukė Am
erikos laivas “City of Nor
folk”, kuriame įvyko kru
vina tragedija. Vienas jūri
ninkas susipešęs su virėju 
nudūrė jįjį, žmogžudis tada 
nušoko jūron.

Trys jūrininkai valtele 
nusileido jį išgriebti. Bet 
valtelė apsivožė ir jie pri
gėrė. Visi buvo baltimorie- 
čiai.

POPIEŽIUS GALUTINAI
PRIPAŽINO GENEROLO

FRANCO “VALDŽIA”

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus oficialiai pripažino 
fašistų “valdžią” Ispanijoj 
ir paskyrė vyskupą G. Ci- 
cognani savo 
Gen. Franco 
savo atstovą

Išbraukta 
publikos vardas iš visų po
piežiaus diplomatinių sąra
šu, v

atstovu tenai, 
irgi paskyrė 
Vatikanui.
Ispanijos res-

Hitleris ir Mussolinis Pasi
laikysią Kariškas Po

zicijas Ispanijoj
Gibraltar. — . Vokietijos 

naziai turi įsirengę dideles 
cementuotas lėktuvų aikš
tes ir požemines jų patalpas 
generolo Franco valdomoj 
Ispanijos dalyj.

Mussolihis ir, Hitleris vie
šai skelbia, kad jie “neno
rį” užvaldyt Ispanijos že
mių, bet suprantama, kad 
jie pasilaikys sau įvairias 
strategines bei tvirtoviškas 
pozicijas Ispanijoj, jeigu fa
šistai laimės karą,—rašo N. 
Y. Times korespondentas.

Fašistai Pralaužę Liaudiečių 
Liniją Teruel Fronte

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistai 
vokiškais ir itališkais lėk
tuvais, tankais ir kitais me
chanizuotais pabūklais pra
laužė liaudiečių liniją ir da- 
sigrūmė iki yaldelinares ir 
Alcala de la Selva kaimų, 
už poros desėtkų mylių į ry
tus nuo Teruelio. Jų dabar
tinis tikslas—užimt Morą 
de Rubielos miestelį ir da- 
sivaryti iki Teruel-Sagunto 
vieškelio, esančio dar už ke
liolikos mylių.

Spiečiai fašistų lėktuvų ir 
daugis kanuolių bombarda
vo liaudiečių pozicijas Pe- 
narroya kalne, 6,600 pėdų 
aukštumoj, tarp dviejų mi
nėtų kaimų. Liaudiečiai ug
nim pilama iš kalno nukovė 
didelį skaičių fašistų prie
kalnėse.

Washington. — Piet-va- 
karinėj dalyj Colorado val
stijos atrasta sluoksniai 
platinos, kur kas branges
nio metalo negu auksas.

Philadelphia, Pa. — Mirė 
bankininkas sportininkas E. 
T. Stotesbury, 89 metų.

VYRIAUSIAS TEISMAS {SAKO PRIIMT 
IŠMESTUS IŠ DARBO DĖL STREIKO

—-------*------------------------------------—E 

ATMOKĖT JIEM IR PRA
RASTAS ALGAS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas septyniais balsais prieš 
0 užgyrė patvarkymą Šalies 
Darbo Santikių Komisijos, 
kuri paliepė Mackay Radio 
ir Telegrafo Kompanijai 
priimt atgal darban penkis 
veiklius unijistus streikie- 
rius. Jie buvo išmesti iš 
darbo po streiko Californi- 
joj 3 metai atgal .

Pagal Vyriausio Teismo 
patvarkymo, kompanija tu
ri atmokėt tiem darbinin
kam algas ir už sugaišintą 
jų darbo laiką.

Tai didelis unijų ir strei-

Bu- 
už-

FAŠISTAI UŽMUŠĖ 
DEMOKRATUS

Bogota, Colombia, — 
rys fašistinių dešiniųjų 
puolė grupę pažangių demo
kratų: keturis užmušė neva 
kaip “banditus” ir sudegi
no dviejų namus, Villacaro 
miestelyje.

Įkalinta Vokietijos šnipė 
Anglijoj

Edinburgh, Škotija.—An
glijos teismas pasiuntė ke
turiem metam kalėjiman 
Vokietijos šnipę J. W. Jor- 
danienę, kuri neva uždar
biavo kaip “plaukų sutaisi- 
nėtoja” moterims. Ji gimus 
Anglijoj, bet jos vyras—vo- 
kietys .

EXTRA!
BAISIAUSIAS JAPONŲ- 

CHINŲ MŪŠIS
Shanghai, geg. 17.—Japo

nų kanuolės iš kalnų įnirtu
siai bombarduoja Suchowa, 
centrą chinų Lung-Hai ir 
Tientsin - Nanking geležin
kelių. Šimtas japonų orlai
vių bombomis pašėlusiai 
naikino Suchow miestą.

Keturios japonų armijos 
iš įvairių šonų šturmuoja 
chinus per 250 mylių Lung- 
Hai geležinkelio fronte, 
centralinėj Chinijoj. Į mir
tiniausius mūšius susiraki- 
nę apie 800,000 kareivių iš 
abiejų pusių.

Japonai bijo, kad chinai 
nepraardytų pakrantinius 
tvenkinius Geltonosios upės. 
Tada būtų sunaikinta der
lius tūkstančių ketvirtainių 
mylių laukų, bet, manoma, 
būtų paskandinta ir dauge
lis japonų.

NAZIAI SUJUNGSIĄ 
TRIS UPES

Berlin. — Hitlerio vald
žia nusprendė kanalais su- 
jungt Rhine, Main ir Duno
jaus upes. Tada iš Juodųjų 
Marių galėtų plaukioti 1,- 
200 tonų įtalpos laivai į “vo
kišką” Šiaurinę Jūrą ir at-

Anglija Norėtų Pirkt Daug 
Orlaivių iš Amerikos

Washington. — Atvykusi 
Anglijos oro laivyno komi
sija tyrinėja galimybes da- 
sipirkti stambų daugį karo 
lėktuvų iš Jungtinių Valsti
jų. Komisija atrado, jog 
kainos prieinamos, bet ame
rikiniai lėktuvų fabrikai 
yra užversti ankstesniais 
užsakymais; todėl Anglijai 
tektų dar ilgokai palaukti, 
iki galėtų gaut “papildomų” 
sau orlaivių iš Amerikos.

Anglijos fabrikai nepas
pėja gaminti karinių lėktu
vų taip greit, kaip reika
lauja programa Anglijos 
pasmarkinto ginklavimosi. 

josios Dalybos pergalė prieš 
tuos skūrlupius kapitalis
tus, kurie šaukia visai pa
naikint Darbo Santiki^ Įs
tatymą.

Šis Vyriausio Teismo 
sprendimas, suprantama, 
pritaikomas ir kitiem pana
šiem atsitikimam. Sprendi
me nedalyvavo du teisėjai: 
Cardozo ir Reed.

Francijos Ginklų Paskolos 
Bonai Tuoj Išpirkti

Paryžius. — Kaip tik 
Francijos valdžia paskelbė 
paskolos bonus sumoj $150,- 
000,000 reikalams pasmar
kinto ginklavimosi, po kelių 
valandų visi tie bonai jau 
buvo išpirkti ir dar daugiau 
reikalaujama.

Numušus vertę 'popieri
nių Francijos pinigų fran
kų, Francijos turčių kapita
las, pirmiau išsiųstas į už
sienius, pradėjo daugmemš- 
kai grįžt namo.

Franci ja Įsižeidžia Mussolinio 
Pareiškimais

Paryžius.—Francijos po
litikieriai nepatenkinti pas
tarąja Mussolinio kalba Ge
noa mieste. Francijos atsto
vai Tautų Lygos Taryboje ' 
pripažino Italijai Ethiopiją. 
Francūzų valdžia pageidavo 
greitos draugiškos sutar
ties su Italija. O Mussolinis 
toj kalboj dar labiau patvir
tino savo Romos-Berlyno 
“ašį” ir užreiškė, kad jo su
tartis su Franci j a priklau
sys nuo Ispanijos įvykių.

Iš to suprantama, kad 
Mussolinis mainais už su
tartį su Franci j a reikalau
ja, kad jinai nerodytų nė 
mažiausio pritarimo Ispani
jos respublikai ir visai nie
ko nesakytų prieš Mussoli
nio vedamą karą tenai.

Berlin. — Daugelis Vo
kietijos fabrikantų, padėju
sių įsigalėti Hitleriui, dabar 
sielojasi, kad fašistų valdžia 
puldo jų biznį.

Šiandien bus apsiniaukę 
ir pavakariais lys.—N. Y. 
Oro Biuras.
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mas, tai tūli tų žmonių jį bandė smar
kiai pašiepti. Pav. “Tėvynė” dėdavo LDS 
į svetimženklius ir lėmė jam ankstyvą 
mirtį.

Ir štai po aštuonerių metų viskas pra
deda virsti, kaip anglai sako, “up side 
down.”

A.L.D.L.D. Diskusijos
Dėl “Šviesos” Turinio

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.............
Brooklyn, N. Y., per year....
Foreign countries, per year...
Canada and Brazil, per year..
United States, six months...
Brooklyn, N. Y., six months...
Foreign countries, six months,
Canada and Brazil, six months,

Entered as second class matter March v
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

' Act of March 8, 1879.

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, at

raso

Didžiojo Vyro Atminčiai
Šiemet (geg. 8 d.) sukako 120 metų 

nuo mirties vieno pasaulio žymiausių 
žmonių Karolio Markso. Ta proga Mas
kvos “Pravda” parašė straipsnį, nušvies
dama mokslinio socializmo tėvo rolę ir jo 
darbo vaisius.

“Kapitalistinės nakties tamsoj
dienraštis, “Marksas iškėlė aukštai vir
šui pasaulio vėliavą herojiškos proleta
riato kovos už socializmą. Jis atrado pa
saulio proletariato misiją, nurodydamas 
jį esant kapitalizmo duobkasiu ir kūrė
ju naujos, komunistinės visuomenės.

“Podraug su savp bendradarbiu, drau
gu ir prietelium Engelsu, jis apginklavo 
darbininkų klasę pažymėtinai tvirta ir 
logiška į pasaulį pažiūra, kuri teikia 
darbininkams nurodymus ir įsitikinimą 
pergalėj...

“Šiandien socializmas gyvuoja mūsų 
didžiosios socialistinės tėvynės plačiojoj 
teritorijoj. Markso idėja sirpsta links
mame socialistiniame mūsų krašto žmo
nių gyvenime. Toji idėja įsikūnijusi 
mūsų Bolševikų Partijoj, kuri yra stip
ri, kaip plienas, ir kurią auklėjo Leninas 
ir Stalinas. Toji idėja įsikūnijusi pasau
lio istorijoj pirmojoj darbininkų ir vals
tiečių valstybėj...

“Markso, Engelso, Lenino ir Stalino 
vardai yra susiję ir nedalomai sujungti 
į vieną. Šitie vardai uždega širdis visų 
tų, kurie kovoja už laimingą žmonijos 
ateitį, prieš juodąją naktį fašistinio bar
barizmo ir bestijiško fanatizmo.

“Pasaulyj buvo ir pasiliko tik viena 
vėliava, po kuria smagu gyventi, kovoti, 
ir laimėti, ir toji nemirštanti vėliava yra 
Markso, Engelso, Lenino ir Stalino.”

Kaip Džiaugsmas Virto Išgąsčiu
“Vilnis” rašo:

“Jei /tikėti ‘Sandarai’, SLA pakels 
mokesnius nariams. ‘Sandara’ sužymi 
kelias priežastis mokesnių kėlimui ir 
priduria:

‘Bet pati svarbiausia priežastis yra 
ta, kad neprirašoma jaunimo ir abel- 
nai naujų narių.’

“Kada SLA suskaldyta, 1930 metais, 
berods ir ‘Sandara’ buvo pilna paki
lusio ūpo, kuomet p. Vitaitis bylojo, 
jog ‘išmetus bolševikus’ SLA augsiąs 
kaip ant mielių, ir viešpatausianti di
delė meilė ir brolybė.

“Beje, ‘Naujienų’ redaktorius tuo
met irgi prisidėjo prie ūpo kėlimo aiš
kindamas, jog ‘išmetus bolševikus’ pa
siliks jų įmokėti pinigai ir dėlto kiek
vienas narys būsiąs turtingesnis Susi
vienijime, jo rezervas bus didesnis.

“Tai buvo ne miegančių sapnas.”
Tenka pridėti ir tai, kad kai organi

zavosi Lietuvių Darbininkų Susivieniji-

Binghamton, N. Y.
“Gyvieji Nabašninkai” 

Scenoje

Liet. Darbininkų Susivieni
jimo jaunimo kuopa statė sce- 
non trijų aktų komediją “Gy
vieji Nabašninkai.” Vaidini
mas įvyko gegužės 13 d. Vai
dinime dalyvavo J. Uogentas, 
A. Tvarijonienė, A. Repčys, 
A. Marčiuška, J. Masilionis ir 
H. Uogentaitė. Veikalo sumo- 
kinime ir vaidylų grimavime 
daug darbo įdėjo A. žolynas; 
suflioravo M. Bekerienė. Juo
kingas komedijos turinys at
vejų atvejais iššaukė skanų

Dėl Algų-Valandų Nustatymo 
Biliaus

Gegužės 23 d., sakoma, J. V. kongrese 
vėl būsiąs pradėtas svarstyti t. v. Algų- 
Valandų Nustatymo Bilius. Dėl šio bi
liaus, kaip ir dėl eilės kitų prez. Roose- 
velto sumanymų, kils audra, kurią reak
cininkai jau ruošia. Jie darys viską, kad 
šį bilių atmesti arba iš jo padaryti kari
katūrą originališko biliaus.

Kad priėmimas Algų-Valandų Nusta
tymo Biliaus visų sunkumų ir šiurkštu
mų mūsų krašte nepanaikins, tai aišku. 
Tačiau tokis įstatymas visvien būtų di
delė pagelba nedarbui sumažinti ir vi
sai eilei darbo žmonių gyvenimui page
rinti.

Aną dieną kongresmanė Marė Norton 
sakė per radijų prakalbą apie šį bilių. 
Jos nuomone, jei bilius bus priimtas, 
kaip jis dabar stovi, tai greitu laiku 2,- 
000,000 bedarbių gautu darbus,' kadangi 
daugelio darbininkų darbo valandos bū
tų sutrumpintos. Bezto, nustatymas mi
nimumo darininkų algose suteiktų pro
gų darbininkams nusipirkti būtinai rei
kalingų gyvenimui daiktų, kas, savo 
ruožtu, vėlgi suteiktų didesniam skai
čiui darbininkų darbo.

Kaip žinia, šis bilius reikalauja, kad 
pramonių darbininkai nedirbtų daugiau, 
kaip 40 valandų per savaitę ir kad jų 
algos nebūtų mažesnės, kaip 40c. valan
dai.

Amerikos žmonės, stovį už šį bilių, pri
valo būti pasiruošę. Kai tik jis bus pra
dėtas kongrese svarstyti, reikia siųsti 
savo kongresmanams reikalavimai, kad 
jie balsuotų už biliaus padarymą įsta
tymu !

Sovietai Pasaulinėje Parodoje
New Yorko pasaulinėje parodoje, kaip 

žinia, dalyvaus* ir Sovietų Sąjunga. Jo
sios pavilijonas čia bus kur kas didesnis, 
negu pereitais metais buvo Paryžiuje.

Arrchitektas Ijovanas, kuris vadovavo 
techniškam SSSR pavilijono paruošimui 
Paryžiuje, nuskirtas tokiam darbui 
dirbti ir New Yorke.

Pasikalbėjime su “D. Workerio” ko
respondentu Maskvoje, Ijovanas pasakė, 
kad Sovietų paviliono architektūra ir vi
sa sudėtis atvaizduos socialistinės šalies 
galybę, meilę ir linksmybę kūrybiniam 
darbui, kurį atlieka milionai įvairiausių 
tautų, kurie stato naują visai žmonijai

Sovietų pa vili jonas, sako šis žymusis 
architektas, privalės įrodyti, kad ryto
jaus pasaulis priklauso milionams darbo 
žmonių, kad socializmo kūrimas Sovietų 
Sąjungoj teikia įkvėpimą viso pasaulio 
žmonėms.

Tai ištikrųjų bus įdomus pavilijonas.
Paryžiaus pasaulinėje parodoje, sako

ma, Sovietų Sąjungos pavilijonas atkrei
pė daugiau žmonių , dėmesio, negu bile 
kurios kitos šalies pavilijonas. New Yor
ke, be abejo, bus tas pats.

Matyt, šis faktas buvo viena tų prie
žasčių, kurios privertė Vokietijos nazių 
valdžią atsisakyti dalyvauti New Yorko 
pasaulinėje parodoj.

Visoje Amerikos Lietuvių 
Darbini n’ku Literatūros 
Draugijos istorijoje mes 
nebuvome turėję tokio su
sidomėjimo draugijos suva
žiavimu ir jos problemomis, 
kaip šiandien. Niekados 
mes nesame turėję tiek ir 
tokių gyvų diskusijų spau
doje, kaip šiandien. Tai la
bai linksma. Tas parodo, 
kaip gyvai ir tvirtai lietu
viai darbininkai yra prisi
rišę prie savo kultūrinės 
organizacijos.

Diskusijose keliama visa 
eilė klausimų. Dauguma jų 
eina apie knygas ir “Švie
są”. Noriu ir aš žodį kitą 
tarti “Šviesos” turinio rei
kalais, nes, kaip parodo 
kuopų balsavimai, “Šviesa” 
eis ir toliau. Labai mažai 
pritarimo teranda 1 pasiūly
mas “Šviesą” sulaikyti.

Jei taip, tai mums reikia 
daugiau ir plačiau pasikal
bėti apie “Šviesos” turinį. 
Tai svarbiausias klausimas. 
Dabar puiki proga dram 
gams ta tema išsireikšti, o 
m u m s, k u r i e sudarome 
“Šv.” redakciją, išgirsti 
draugų mintis ir norus.

Nuo pat “Šviesos” atsira
dimo (dar ir anksčiau, dar 
tebeplanuojant žurnalą leis
ti), pas mus vyrauja dvi 
nuomonės, du supratimai. 
Vieni draugai reikalauja, 
kad “Šviesa” būtų “kietas” 
teorinis marksizmo-leniniz
mo žurnalas. Jie sako: To- 
'kios literatūros mums rei
kia. Dienraščiai šios dirvos 
negali padengti. “Šviesa” 
gali ir turi tą vaidmenį loš
ti.

Bet kiti draugai reikalau
ja visai kitokios “Šviesos”. 
Jie reikalauja visai “minkš
tutės”, “lengvutės” “Švie
sos”. Jie nori, kad mūsų 
žurnalo turinys susidėtų iš 

i lengvų pasiskaitymų ir apy
sakų.

Tai dvi kraštutinės min-i 
tys. Kas liečia “Šviesos” re-į 
dakciją, tai ji nesutinka nei; 

, su viena tų nuomonių. Su-i 
I važiavę delegatai turės tar-i 
ti.jsavo nuomonę.. . «

Kodėl mums atrodo klai
dinga pirmoji nuomonė? 
Visų pirma todėl, kad 
“Šviesa” yra organas ne 
Komunistų Partijos, bet 
Literatūros Draugijos—ma
sinės kultūrinės organizaci
jos. Ją nariai gauna veltui, 
vietoje knygos. Jos skaity
tojai yra labai įvairūs, vi
sokio prasilavinimo žmo-

nės. Jei “Šviesa” bus gry
nai teorinis marksizmo-le
ninizmo žurnalas, tai daug 
narių ja nepasinaudos, jos 
neskaitys. Tie draugai, ku
rie reikalauja “Šviesos” la
bai “kietos”, užmiršta Lite
ratūros Draugijos narių 
sastata. c- V

Kodėl mes nesutinkame, 
kad “Šviesa” būtų tik leng
vų pasiskaitymų ir apysa
kų žurnalas? Todėl, kad ji, 
mūsų supratimu, nepaten
kintų gerokos dalies Drau
gijos narių, kurie j ieško ir 
turi gauti ką nors gilesnio, 
mokslingesnio, t e oretiškes- 
nio. Tais klausimais jie no
ri pagilinti savo žinojimą. 
Jie mėgsta tokius raštus 
skaityti. Juos Draugija tu
ri aptarnauti. Be to, mes 
toje srityje visi jaučiame 
didelę spragą ir mūsų žur
nalas turi nors dalinai, jei
gu negali pilnai, ją užkišti.

Todėl mes ir j ieškome 
taip vadinamo “auksinio vi
durio.” Norime, kad “Švie.-? 
sa” patarnautų abiejų rū
sių skaitytojams ir kad visi 
jie ją mylėtų ir ja pasinau
dotu. t.

Bet tai be galo sunkus 
darbas. Bent aš jaučiu, kad 
mums tą “auksinį vidurį” 
surasti arba pasiekti iki šiol 
'nepavyko ir prisieina abe
joti, ar kada nors pavyks. 
Priežasčių bei pasiteisinimų Į 
lyra daug, bet viena bus vy
riausia, būtent, stoka lite
ratūrinių spėkų. Mūsų dar
bininkiškos litera tūrinės 
(spėkos yra pusėtinai apri- 
fotos. Kol kas tyaujų spėkų 

egauname iš kitur, o iš sa
vo judėjimo nepajėgiame iš
auklėti. Mūsų rašytojai 
daugiausia susispietę ap
linkui dienraščius. Tik vie
kas kitas draugas darbuoja
si ir gyvena už laikraščių 
^tabų sienų.
4 Tai dar ne visa bėda. 
i y argas dar ir tame, kad ir 
tos pačios literatūrinės spė
kos, kokias mes turime, iki 
šiol nesistengė arba nepajė
gė susiglausti aplinkui 
“Šviesą”. Draugus vos tik 
prisiprašai šį tą parašyti. 
Užimti kitais darbais, ne
turi laiko giliau klausimą 
pastudijuoti, o bet ką neno
ri žurnalui rašyti. Todėl tik 
su dideliu vargu, tik su be- 
iveik antžmonišku “ubagavi
mu” šiaip taip surenkama 
^pakankamai raštų žurnalo 
užpildymui.
r'Štai kodėl taip sunku 
[‘Šviesą” padaryti įvairia, 
patraukiančia, įdomia. No-

rus turime labai gerus, bet 
juos įgyvendinti nepajėgia
me — neturime medžiagos. 
“ Ar suvažiavimas tame 
pagelbės? Kaip jis galėtų 
pagelbėti ? Visi d r a u g a i 
šiais klausimais turėtų pa
galvoti ir. siųsti suvažiavi
mui savo pasiūlymus. Tegul 
delegatai tuos pasiūlymus 
apsvarstys.

Tiesa, nei suvažiavimas, 
nei dabar mes negalime pa
imti ir prisidirbti naujų li
teratų, rašytojų. Tačiau, aš 
tikiu, jeigu d i s k u s i j o se 
prieš suvažiavimą ir pačia
me suvažiavime delegatai 
atkreips reikiamos atydos į 
“Šviesą”, ypač rimtai ir kri-

tiškai susirūpins jos turi
niu, storai pabrėš to turinio 
trūkumus, tai tie patys mū
sų dabartiniai rašytojai 
daugiau susirūpins “Švie
sa,” noriau jon rašinės—ne
lauks pareikalavimo, para
ginimo, prašymo ant prašy
mo. Jie jausis, kad “šviesa” 
turi svarbų vaidmenį su
lošti mūsų judėjime ir kad 
jai bendradarbiauti ne tik 
pareiga, bet ir garbė. Kol 
tokia atmosfera aplinkui 
“Š.” nebus sutverta, kol pa
čios skaitytojų masės nepa
rodys pakankamo susidomė
jimo savo žurnalu, tol nega
lėsime “Š.” labai pagerinti.

A. Bimba.

Pasaulio Naujienos
Aachene, Vokietijoj netoli 

Olandijos sienos įvyko ne
legalus susirinkimas, kuria
me dalyvavo 50 katalikų. 
Susirinkime buvo nuspręsta 
gintis prieš Hitlerio perse
kiojimus. Diskusijose buvo 
plačiai išnagrinėtas popie
žiaus atsakymas del francū- 
zų komunistų pasiūlytos 
ištiestos rankos. Susirinki
mas nutarė dėtis kartu su 
socialistais ir komunistais į 
bendrą kovą prieš bendrą 
priešą—hitlerišką fašizmą.

Per šių metų velykų šven
tes Švedijoj, Stockholm įvy
ko Švedų komunistinės jau
nimo sąjungos kongresas, 
kuriame dalyvavo 400 dele
gatų. Į šitą kongresą savo 
atstovus prisiuntė ir kitų 
šalių jaunimo sąjungos: k. 
a. Ispanijos, Francijos, 
Norvegijos, Danijos, Angli
jos ir Vokietijos, kur komu
nistinio jaunimo sąjunga 
veikia griežčiausiai perse
kiojama. Švedų darbininkiš
kasis jaunimas yra pažan
gus ir puikiai organizuotas.

Stocholme, Švedijoj Pir
mą Gegužės socialdemokra
tu, komunistu ir darbiniu- 
kų unijų suruoštose demon
stracijose dalyvavo 20,000 
organizuotų dalyvių, 18 or
kestrų apie 300 vėliavų ir 
daugybė plakatų. Svarbiau
si obalsiai buvo už taiką, 
laisvę, demokratiją, prieš ( 
fašizmą; už pagelba kovo-! 
jaučiai Ispanijos liaudžiai. Į 
Švediją buvo atvažiavę du 
komunistų atstovai iš Fran
cijos, kurie pasakė su di
liu entuziazmu sutiktas kal
bas. Visos demonstracijos 
praėjo nepaprastai tvarkin
gai.

Varėna, Lietuva, užsienio 
telegramų biuras praneša, 
kad naujai sujungta tarp 
Lenkijos ir Lietuvos gele
žinkelio linija ties Vieviu 
viena naktį nežinomu žmo
nių buvo išsprogdinta. Spė
jama, jog tai buvo padary
ta su tikslu protestuoti 
prieš lenkų skverbimąsi Į 

j Lietuvą. Šita žinia Lietuvoj 
cenzūros nebuvo praleista.

publikos kvatoj imąsi. Sugabiai 
pirmininkavo jaunuolis B. 
Kiznis. Šio vakaro surengimu 
daug rūpinosi ir daug darbo 
įdėjo Al. Kaminskas, A. Mar
čiuška, Masilionis, Kasmaskas 
ir kiti. Vakarienę lošėjams 
ruošė nauja darbšti narė 
Maldaikytė ir jos motina, 
Mikolajūnienė, ir Girniūtė.

Leista laimėjimui penkinė 
($5) kliuvo P. Mačiukui.

Publikos atsilankš nelabai 
daug, bet rengėjai turės šiek 
tiek pelno, nes draugingi biz
nieriai davė skelbimus progra
mai, 
dėt, 
čiaus 
jus.

su-
H.

Publika vaidinimu, gir- 
patenkinta; Gudinavi- 
muzika patenkino šokė-

Užsibaigus šokiams, įvyko 
nesmagumas. Eidamas tre- 
pais žemyn, nugriuvo Vincas 
Sadonis, smarkiai susidaužęs, 
pasriuvo kraujuje ir tojau ta
po išvežtas ligonbutin. Rašant 
šiuos žodžius, dar nežinia, ko
kia yra jo padėtiš. l3ublika 
mačiusi įvykį, jautėsi labai ne
smagiai. J.
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Baląndž^o 16 dieną suėjo 
52 metai Vokietijos darbi
ninku ir Komunistu Parti- c

jos vadui Ernstui Telmanui, 
kuris tebelaikomas hitleri
ninkų kalėjime. Su gimimo 
diena Telmaną sveikino žy
mieji Vokietijos rašytojai 
Heinrichas Mannas, Lion 
Feuchtwangeris, Rennas ir 
kiti. Iš Švedijos Telmanui 
į kalėjimą taip pat pasiųsta 
telegrama, bet Vokietijos 
paštas ją sugrąžino atgal 
uždėjęs štampą, kad Telma- 
no adresas esąs nežinomas. 
Žymiųjų žmonių sveikini
mai revoliucionieriui erzina 
fašistus.

JAPONAI SUBADĖ ANG
LŲ MOKSLININKĄ

Shanghai. — Japonai pa
grobė, durklais sužalojo ir 
suspardė anglą gamtmoks- 
lininką E. S. Wilkinsoną, 
kada jis priėjo prie kelio, 
kuris skiria angliškąją 
Shanghajaus dalį nuo japo
nų užkariauto priemiesčio 
Hungjao.

Anglija dėl to aštriai už
protestavo Japonijai.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Sąryšyj su mano pastango
mis legalizuoti mano buvimą 
šioj šalyj, aš turiu pristatyt 
legališką pasportą, o tas nėra 
galima, nes aš apleidau savo 
kraštą net penkiolika metų, 
atgal ir savo pilietystę jau se
nai pamečiau. Ką turiu da
ryti ?

Debesys dūmų ant Chinijos miesto!. Iš kur tie dūmai? Tai Japonijos imperialistų orlaivinių 
bombų padaras.

Atsakymas

Prisiekti pranešimai kartai 
priimami vietoj pasporto. To
ki pranešimai turi būti nuo 
vietiniu, valstijiniy ai’ fede
rally urėdninky. Galima gau
ti smulkmenišku informacijų 
apie tai iš Foreign Language 
Information Service, 222 — 
4th Ave., New York City.

Klausimas

.Aš gavau social ės apd rau
dos kortelę Chicagoj, bet da
bar gyvenu Detroite. Aš kito
kį darbą dirbu. Ar turi(i ra
portuoti tuos faktus Social Se
curity Bordui? (
Atsakymas

Nėra reikalo pranešti apie 
pakeitimą adreso arba darbą 
Social Security Bordui. Tavo 
Social Security kortelę visuo- * 
ilict identifikuos tavo saskaita.

F. L. L S.
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1 Darbininkė ir Seimininkė ALDLD Suvažiavimas Ir Moterų Sesija

Kas Toji Mme. Curie?
Mme. Curie žinoma visam 

civilizuotam- pasauliui ir jos 
vardas įrašyta visuose žymių
jų mokslo žmonių sąrašuose.] 
Kas ji per viena? Ką ji davė j 
pasauliui? Už ką ji taip ger- į 
biama? Ar ji panaši visoms 
kitoms moterims?

Brooklynietėms tie ir dau-’ 
gelis kitų klausimų išsiaiškins 
šį ketvirtadienį, gegužės 
tos vakarą, 
4 19 Lorimer 
Apie ši 
paskaitą
Narės, taipgi.kitos moterys ir; 
visi suinteresuoti kviečiami at- Į 
silankyt.

ALDLD Moterų 81 Kp

Ne Visai "Senos 
Mados”

Kada Moteris Per Sena?

širiitas ir Dvidešimt Septynios Moterys Delegatės IWO 
Konvencijoj Pittsburghe Atstovavo Visas Tautybes

Elizabeth Gurley Flynn
Aš dabar rašau iš Pitts-- 

i 19- burgh’o, kur IWO laikė sa- 
“Laisvės” Salėj, i vo ketvirtą metinę konyen- 

St., Brooklyne. ciją. IWO (Tarptautinis 
žymiąja moteriškę : Darbininkų Ordenas) yra 

duos E. Vilkaite.: broliška pašalpos draugija 
,r!js 150,000 narių, didžiumoj 

I darbininkų. Tai tikras in- 
ternacionalas. Delegatai iš 
daugelio kalbinių grupių, 
negrų ir baltų, jaunų'ir se
nų, dirba harmoningai ir 

i bendrai. Jūs man užvy'dėtu- 
Imėt. Man pasitaikė būt 
Pittsburghe ne kaipo dele
gatei, bet Komunistų Parti
jai narių gavimo maršrute 
Vakarinės Pen nsylvanijos. 
plieno ir mainų miesteliuo
se.

Čion buvo 127 moterys 
delegatės. Louise Thomp
son, pild. komiteto narė, pa
kvietė Anna Louise Strong, 
Anna Damon ir mane daly- 

malo- vaut specialėj konferencijoj 
apie moterų veiklą. Ten bu
vo ir netikėtas skaičius vy
rų delegatų, kurie vis dau
giau įvertina moterų darbą. 
Ot, kad galėčiau jums per
duot visus puikius rapor
tus !

Įdomiausia delegate yra 
Mary Chan, diktoka jauna 
chinietė iš IWO kuopos iš 
Chinatown, San Francisco. 
Ji raportavo, kad chiniečiai 
jos broliai ištikrųjų tebėra 
“senos mados, bet chinietės 
moterys nebe tos, ką va
kar.” Matomai, ir vyrai ne

gate pasakojo, kaip rinko 
duona, cukru, kava IWO 
pramogai. Jos vyrui prisi
ėję “tik mašiną draivint.”

Bellaire, Ohio, moterys 
susiorganizavo prieš 50 % 
mokesties už išvežimą mies
to

tu

WPA Padėjo Motinos 
Ir Vaiko Gerovei

Neliečiant abelno WPA 
darbų pasitarnavimo Ame
rikos darbo žmonėms, kas 
pakėlė dvasią ir suteikė ga
limybę išlikt nuo bado mir
ties milionams žmonių, no
risi specialiai pažvelgt į tą 

1 sritį, kuri taip daug padėjo 
motinos ir vaiko gerbūviui.

Štai šaltos skaitlinės, ku- 
*Tios paduoda gyvai 
nius atsiekimus.

WPA išbudavojo 
naujas mokyklas ir 
montavo, pagerino tūkstan
čius kitu. O tas reiškia, kad 
vaikai, kurie negalėjo mo
kytis dėl nebuvimo arti 
mokyklų ar dėl ankštumos 
mokyklose, dabar gali pil
niau ir sėkmingiau siekti 
mokslo.

Gi pravedimas 6,000 pro
jektų, kuriuosna įeina 1,135 
*<flletikos aikštės, 770 par
kų, 1,107 žaislavietės ir ki
tais pavadinimais žaismių,

atre-

pasilsio ir sporto vietos tu-1 tie. Jie pasiuntė ja, vie-
ri neįkainuojamos vertės 
darbininkų jaunimo gyveni
me. Tai užvėjos mažiems 
vaikams nuo nelaimių' gat
vėse, nuo ligų perų dulkė
tose, purvinose ir išmato
mis užterštose alėjose, tai 
globėjos suaugesnių vaikų 
nuo požeminio pasaulio pa
gundų, kurios lyg replėmis 
laukia sugniaužt savo ver- 
gijon švaraus sparto netu
rintį jaunimą.

WPA suteikė daug svei
ko ir švaraus pasilinksmi
nimo vaikams ir jaunimui, 
taipgi ramybės, pasilsio ir 
džiaugsmo motinoms. Dėlto 
visai nenuostabu, kad mo
terys taip entuziastiškai 
^oja už prezidento Roose- 
vėlto darbų programą.

DR. PRANĖ VANZANT, 
išbuvusi Ispanijos respublikoj sė
slus menesius—gydė sužeistuosius 
kovotojus—sugrjžo Amerikon. Jos 
pagerbimui, Ispanijos vyriausybe 

suteikė jai kapitono titulą.

išmatų ir privertė mies- 
tuo rūpintis. Jos numu- 
mėsos kainas po 10 Gen
ant svaro.

Anna Louise Strong en
tuziastiškai atsiliepė apie 
spartą moterų mitingo. Ji 
sako, kad buvo geresnis už 
daugelį vyrų mitingų; mes 
prašaliname smulkmenas ir 
atliekame reikalus. Ji gerai 
pažįsta moteris Ispanijoj, 
Chinijoj, Sovietų Sąjungoj. 
Mitingas baigėsi jos prakal
ba apie tas moteris. Konfe
rencijos dalyvės skirstėsi su 
entuziazmu ir draugiškoj 
nuotaikoj. ' \

ŠEIMININKĖMS
ŠVIEŽIA AVIENA

Dabar yra geriausios, 
šviežios avienos sezonas.

P a v a s a r i n iai ėriukai, 
daugiausia gaunami nuo 
gegužės iki liepos, yra nuo 
3 iki 5 mėnesiu senumo, ir 7 

jie beveik visuomet yra pe
nėti savo motinos pienu. 
Žole penėti ėriukai, parduo
dami nuo rugpjūčio 
gruodžio, dažniausia 
nuo 5 iki 8 mėnesių ; 
mo. Gi perkamieji

Šis klausimas daugelio žmo
nių įvairiai aiškinamas. Kai 
kurių fabrikų bosai moterį 
skaito sena jau nuo 25 metų. 
Mat, 16-18 metų mergaites 
mikliau ir pigiau dirbančios 
Tūli vyrai, kurie nemažai mo
terų praleidę pro savo rankas, 
sakoma, sau lygaus amžiaus 
moteris irgi laiko per senomis. 
Jiems, kaip tam Dovidui, 
kią jaunutes Abizos, kad

rei-
‘su-

taip 
jauna

O su, gyvenimu pasekt

turinčios kilnius siekius,

tris
Ne-

pokilį rengia net keturios dar
bininkiškos organizacijos, bū
tent: K. P. Liet. Frakcija, 
L. D. S. 6-ta kuopa, A. L. D. 
L. D. 20-ta kuopa ir Moterų 
Skyrius. Ir nėra abejonės, 
kad šių organizacijų nariai 
nepasiliks nedalyvavę, o prie 
to, dar paragins ir savo drau
gus dalyvauti.

Ir dar vienas svarbus ir 
remtinas dalykas, tai tas, kad 
nuo šios pramogos pusė pelno 
yra skiriama Agitacijos Fon
dui, o kita pusė — vietos par
tijos ir frakcijos darbui. Visi 
žino, kad kaip Agitacijos Fon
das, taip ir partija negali pa
sekmingai veikti, kuomet jai 
stoka finansų. Tai šis paren
gimas ii’ yra pašvęstas tam, 
kad paremti finansiniai.

Ši pramoga įvyks šeštadie
nį, gegužės 21 d., Lietuvių 
Svetainėj, 315 Clinton St. Pra
džia 7 vai. vakare. Prašome 
publikos nesivčluoti, nes daini
ninkai pribus laiku, tai ir pro
gramą pradėsime 
ga iš 
30c, 
gramos
Girnio orkestro.

Širdingiausiai užprašome vi
sus. Rengėjai.

moteris, naikina šalies tur
tą ir kultūrą. Daug ir lie
tuvių jaunuolių nuvyko gin
ti Ispaniją nuo užpuolikų, 
kaip kurie kovoj prieš fašis
tus jau didvyriškai žuvo.

Chiniją užpuolė imperia
listinė Japonija. Juk tai 
mūsų, moterų, didžiausia 
pareiga teikti įvairią pa- 
gelbą Ispanijai ir Chinijai.

Yra daug klausimų, su 
kuriais kiekviena motina, 
moteris kas dieną susiduria 
ir apie tai reikia diskusuoti.

ALDLD Suvažiavimo mo
terų sesija turėtų susido- 
mėt kokios nebūtų profesi
jos moterys: darbininkės, 
inteligentės, namų šeiminin
kės ar smulkios biznierės, 
nes čion paliesti ir nepalies
ti klausimai kiekvieną mo
terį rūpina. Kad ateityje 
galėtume sėkmingiau dirb
ti, tai visos rengkimės prie 
moterų sesijos.

J. Bondžinskaitė.

“Laisvėj” jau buvo-pas
kelbta, kad liepos 1 ir 2 die
nomis įvyks Amerikos Lie
tuviu Darb. Literatūros 
Draugijos Suvažiavimas ir 
kad liepos 2-ros vakarinė 
sesija pavesta moterų rei
kalams. Minėto j sesijoj tu
rėtų dalyvaut ir atstovės 
nuo įvairių moterų organi
zacijų ir kliubų.

Delegatėmis turėtų būt 
renkamos moterys, kurios 
yra aktyvės ir rūpinasi dar
bu tarp moterų, kad galėtų 
dalyvauti ir moterų sesijoj.

ALDLD Suvažiavimo mo
terų sesija turėtų susirū
pinti kiekviena moteris, 
ypač dabartiniu laiku, kuo
met Amerikoj apie 15,000,- 
,000 darbininkų nedirba ir 
nežinia, kada gaus darbą.

Amerika ir Fašizmas
Amerikai gręsia didelis 

pavojus fašizmo. Fašizmas 
yra didžiausias priešas visų 
žmonių, kurie trokšta lais- 
vės ir kultūros. Visų klasi
niai sąmoningų moterų už
duotis rūpintis, kad sėkmin
giau pasiekus plačias mases 
moterų ir įtraukti į kovą už 
taiką ir demokratiją, prieš 
kruvina fašizmą. €• V

Komunistų Partija ir 
Moterys

Labai mažai kreipiama 
domės į organizavimą mote
rų Komunistų Partijom O 
tai yra didelė klaida. Juk 
mes turim 
moterų, L, 7 

pritaria 
jai, bet

laiku. Įžan- 
. anksto 25c, prie durų 
vakarienei 50c. Po pro- 

bus šokiai prie Len

So. Boston, Mass. Baltimore, Md

le iti gi, kaip vyrai 
moterys laiko moterį 
tol, kol ji tinkama gyvenimui, 
kol ji neatsilieka, nuo gyveni
mo.
gali tik laisvos moterys, mote
rys
turinčios prie širdies visuome
niškus reikalus.

Man patinka pastaroji min
tis.

Pavyzdin, Mrs. Irma Lo- 
forth, 40 metų, turinti 
anūkus, nesenai pabaigė
vados Universitetą su specia
liais atžymėjimais. Kas galė
tų ją vadint sena?

Arba štai paimkime kad ir 
prezidento žmoną Mrs. Elea
nor Roosevelt. Pas ją trys 
suaugę sūnūs, ji senutė keleto 
anūkų, bet ji seka viską, kas 
dedasi pasaulyj. Ji stebi da
lykus ir taria savo žodį dau
geliu svarbių klausimų. Nie
kas nevadintų ją sena.

Neigi kas nors vadintų se
na aktorę Louise Muldener. 
Deja, jinai nesenai mirė sulau
kus 84 metu amžiaus. Jinai 
buvo veikliai susirišus su ame
rikine scena per 60 su virš 
metų, net 80 metų sulaukus 
nedejavo senatve. Ji lošusi. 
virš šimtą rolių Shakespearo 
veikaluose Amerikoj ir užru- 
bežiuose.

Apie darbininkų klasės Mo
čiutės Bloor jaunatvę nėra nei 
abejonės. Jinai pereitais me
tais apvaikščiojo 75 metų su
kaktį, bet nedaugelis puses jos 
amžiaus moterų prilygs jai en- 
tūziazmu ir veikla darbo žmo
nių reikalams — jiems ji am
žinai jauna. B. S.

ALDLD 2-ros kuopos moterų 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gegužės 18 d.,’ 7:30 vakare, 
376 Broadway, šiame susirin
kime turėsime išsirinkti dar
bininkes būsimam mūsų pikni
kui birželio (June) 5 ir 6 die
nomis, kuris yra rengiamas 
bendrai su Montello ALDLD 
kuopa, Tautišk. Parke, Mon
tello. Taipgi turėsime aptar
ti ir daug kitų svarbių dalykų. 
Bus 
sos

ir pamaTginimų, todėl vi- 
draugės dalyvaukite.

Org. H. T.

Veiksmai Lyros Chore

Susirinkimas, kurių ateityje 
turėsime daug tankiau, įvyko 
gegužės 10 d., Lietuvių Svetai
nėje, po choro praktikų, kurios 
prasidėjo 1 vai. pirm laiko, t. 
y., 7 vai. vakaro. 8 vai. kiekvie
no antradienio tai bus laikas ir 
vieta, ką kiekvienas choristas 
bei choristė privalo žinoti.

žodžiu sakant, šis susirinki
mas virto daugiau paskaita bei 
šiaip lekcija, rimtai svarstant 
apie dabartinę mūsų esančią 
Amerikoje padėtį. Jaunuoliai 
išsireiškė savo mintis, kaip 
jiems geriausia buvo supranta
ma. Pabaigoje kilo ii- karštes
nių ginčų, bet tai iš suaugu
sių, o ne jaunuolių pusės.

Už jų rimtą užsilaikymą jau
nuoliai yra didžiai gerbtini.

Draugė L. Puškoriūtė, 
trumpais bruožais, 
tarimus jaunuolių 
jos, kuri atsibuvo 
Philadelphia, Pa.

Pilnas raportas
sekančiam susirinkime.

Anglų kalba rašančiųjų dien- 
jraštin “Laisvėn” darbas buvo

Hillside, N. J

dideles mases 
kurios iš širdies 
Komunistu ■ Parti
jos stovi už Kom. 
durų. Visų tokių

moterų pareiga būti Komu
nistų Partijos eilėse. O kad 

| įtraukt moteris į K. P. rei
kia mokėt išaiškint mote
rims pritarėjoms partijos 
programą ir jos užduotį, 
reikia nurodyt, jog K. P. 
yra tik vienintelis darb. 
klasės vadas.

Moteris ir Apšvieta
Veik metus laiko važinė

jau su prakalbų maršru
tu po Amerikos lietuviais 
apgyventus miestus, 
metasi į akis, tai tas, 
kuriuose miestuose yra 
terų organizacijos, ten 
terys laiką praleidžia
tūriniai, o kur moterų orga
nizacijų nėra, ten moterys 
daugiau paskendusios gir- 

i tuokliavime, k a z yriavime. 
Mes nesame priešingi spor
tui, bet mes kovojam už 
kultūrišką sportą, kuris ne
ša žmonijai naudą. Būtinai 
reikia susirūpint, kad pa

su-Balandžio 29 d. buvo 
rengtos prakalbos Lietuvos 
klausimu. Kalbėtojai buvo 
kviesti visų, srovių, kaip ka
talikų, tautininkų, taip ir lais
vųjų. Kalbėtojas pribuvo tik
tai nuo laisvųjų, drg. J. Siur- 
ba, o kitų srovių kalbėtojai 
nepasirodė. Taipgi ir publikos 
labai mažai teatsilankė. Buvo 
atvykęs pakalbėti ir d. Matu
sevičius, nuo organizuotų Lie
tuvos žydų, bet kadangi publi- j pj]naį įvertintas.

i iki 
yra 

senu-
nuo 

gruodžio iki gegužės, grū
dais penėti, yra apie nuo 8 
iki 12 mėnesių senumo.

) Taigi, aviena skiriasi vie
na nuo kitos, kaip kad ski
riasi paukštiena. Pavasari
nį ėriuką galima prilyginti 
minkštumu ir rūšimi anks
tybiem, prieš ugnį kepa- 
miem vištukam; vasarinį— 
spirginamiem g a i d u kam; 
rudeninį — pečiui kepamai 
vištai.

ŽEMUOGIŲ SEZONAS
Artinasi didžiųjų žemuo

gių (strawberries) sezonas. 
Pastebėjus gražias uogas ir 
prieinamomis kainomis, rū
pestinga šeimininkė tuojau

nintėlę moterį kuopoj, dele
gate! “Moterys Chinijoj pe
tys petin su savo vyrais ka
sa tranšėjas, taiso gelžke- 
lius, keičia viską.” Konven
cijoj padarė jaudinantį atsi- 
šaukim’ą remt Chiniją.

Mrs. Stella Petrowski, 
lenkė iš kietosios anglies 
srities, turi 8 vaikus ir du 
anūkus. Ištekėjus 14-kos 
metų, jinai yra graži, jauna 
moteriškė, kuri keli metai 
atgal buvo sulaikyta depor
tacijai už savo kovingumą. 
Juokaudama ji pasakojo, 
kaip desėtkas metų atgal 
vyrai vydavo moteris iš mi
tingų namo, 
ris skaitoma senoviška, jei'panaudoja jas paįvairini- 
jinai neina į 
žiūrint, kaip 
rodo, vyrai jos nebemyli.”

Ukraine iš Clevelando pa-, tas 
šakojo, kaip motery^ susi
pažino. Iš karto jos sėdėjo 
nedrąsios, svetimos. Kad 
pertraukt nuobodulį, kas 
nors sumanė papasakot 
juokingus nuotikius t| atvy
kus Amerikon.

Dabar “mote-

mitingus; ne- mui valgio šiandien ir kon- 
gražiai ji at-.servuoja žiemai.

Visiem žinomas papras- 
i žemuogių “shortcake” 

darosi sekamai:
Numazgok ir nuvalyk 

kvortą uogų, sudėk indan 
ir po biskį apibarstyk cuk
rum.

Padaryk tešlą kaip kad 
Netrukusi biscuitams iš 2 puodukų 

jos visos kvatojo ir kalbė-’ miltų, į puoduko šakute 
josi kaip senos draugės.! įmaišytų taukų, žiupsnelio 
Lietuvė delegatė iš Ųetrbi-' druskos ir trijų ketvirtada- 
to pasakojo, kaip pralaimėt lių šaukštuko kepamos so-
to j ai narių gavimo kontes- 
to tarp vyrų ir moterų tu
rėjo surengt bankietą^ o vy
rai pralaimėjo!

Negrė delegatė iš Brook- liok tešlą, supjaustyk į gė
lyno pasakojo apie tarnai- roko dydžio pyragaičius 
čių sunkenybes. Tik per (biscuits) ir kepk. Iškepus, 
uniją jos galės pasiliuosuot įrėžk, užtepk sviestu ir už- 
nuo vergijos ir ilgų valan- įilk uogomis.
diį ir džiaugtis IWO socia- Kai kam geriau patinka 
liu gyvenimu. Slovake dele- vienas didelis pyragas. To-

dos išmaišytos pusėj puo
duko pasviesčių (butter
milk). Pabarstyk miltais 
lentą ir ant jos gerai išvo- (-■•I SZ 1 • 1 •

dydžio pyragaičius

dxą ir džiaugtis IWO socia-

nors 
pažymėjo 

konfcrenci- 
kovo 10 d.,

bus išduotas

kiu atveju, iškepk blėtose 
du plonus pyragus ir apdėk 
uogomis. Kas išsigali, dar 
užpilia kietai išplakta sal
džia grietine arba uždeda 
po šaukštą ant kiekvieno 
gabalo prieš duodant į sta
lą.

Kas 
kad 
mo- 
mo- 
kul-

kos mažai tebuvo, tai jis ne
kalbėjo. .

Drg. Sitirba pasakė gerą 
prakalbą.

PATARKITE
Manęs viena draugė jau 

ilgas laikas kaip prašo pa
klausti, gal kas iš draugių . .
žinote, kaip užlaikyti vištų skleidus daugiau apsvietos 
kiaušinius šviežiais ant I ii-, ^rP plačių masių moterų, 
giau. Kurios draugės tai ži-

Taipgi hillsidiečiai apvaikš
čiojo 1 d. gegužės. Buvo su
rengtos prakalbos, koncertas 
ir šokiai. Įžanga buvo 25c 
ypatai. Publikos atsilankė vi
dutiniai. Programą išpildė 
Bangos Choras iš Elizabetho. 
Dainos išėjo labai gerai. 
Taipgi porą dainelių sudaina
vo d. Biškauskienė. Dainavo 
labai gražiai,
fronto tariu ačiū programos 
išpildytojams.

Trumpą prakalbą pasakė 
Komunistų Partijos sekcijos 
organizatorius. Berželis.

Mūsų choras nutarė prisidėti 
prie vokiečiu draugu rengiamos 
Dainų Dienos, kada nors rude
niop su sekančio sezono pra
džia. Joje dalyvaus ir kitos tau
tos. Tam darbui išrinkta komi
sija iš penkių narių.

Gerų pasekmių, nors ir darbo 
daug reikės padėti.

Greitu laiku numet una ture- » 
įti pasilinksminim diena jau- 
I nuoliams ir visiems choro na
riams. Išrinkta komisija apdir
bimui tam reikale planų. Tiki
mės, jogei komisijos darbu lik-

Varde bendro Isimės visi patenkinti.

AkVll AVkJ VAI V V. V A

note, praneškite Šeiminin
kių Skyriui, už ką iš anksto 
tariu dėkui.

“L.” Aor-tė J. K. N.
PARAŠYKITE |

Mūsų skyriui ypatingai 
reikalingi patarimai, kaip 
įvairiai pasinaudoti vasa
ros metu gausiai gamtos 
pristatomais įvairiais vai
siais, uogomis, daržovėmis, 
taipogi, kaip sėkmingai 
juos patau"pinti žiemai. 
Draugės prašomos parašyt.

Tiesa, mes turime nema
žai patarimų tais klausi
mais ALDLD Moterų Sky
riaus naujai išleistoj knygoj 
“Virėja”, tačiau ten ne vis
kas, ką mūsų geros šeimi
ninkės žino. Norint viską 
sudėti į vieną, knygą, ji bū
tų turėjus būt keleriopai

i Reikalinga organizuot mo
terų kuopas bei kliubus 
plačia papėde, kad sutrau
kus į juos plačias mases mo
terų ir įtraukt į kovą prieš 
fašizmą, už taiką ir demo
kratiją.

Moterys, Ispanija ir 
Chinija A

Tos dvi šalys dega karo 
ugnyje. Ispaniją užpuolė 
Vokietijos ir Italijos fašis
tai. Žudo kūdikius, >žudo

Vinco Duktė.

didesnė ir brangesnė, ne 
kiekvienam prieinama įsi
gyt, tad j on pajėgėm sudėt 
tik kas būtiniausia, 340 su 
virš receptų.

Beje, nauja knyga “Vi
rėja,” 224 puslapių, gauna
ma už $1, sekamu antrašu: 
“Virėja”, 46 Ten Eyck St, 
Brooklyn, N. Y.

Reakcionierės Moterys Žada 
“Apgulti” Kongresą

Suffern, N. Y. — Naziai 
ir republikonai sukurstė čia 
penketą desėtkų moterų 
išvystyt vajų, kad šalies 
kongresas neskirtų didesnės 
sumos pinigų bedarbiam 
šelpti. Fabrikantai ir ban
kininkai jau supylė joms 
tūkstančius doleriu.

Tos moterys, vadovybėje 
Mrs. C. L. Hulswitt’ienes, 
žada važiuot į Washingto- 
ną ir “apgult” kongresą. 
Jos per kapitalistų spaudą 
agituoja apipilt senatorius 
ir kongresmanus laiškais ir 
telegramomis, idant atmes
tų prez. Ropsevelto bilių, 

rai lavintais balsais ir gražiai reikalaujantį; virš $3,000,- 
skambančiomis dainomis. Tai 000,000 viešiem darbam ir 
viena. O antra, tai šį gražų šalies ūkio gaivinimui.

Binghamton, N. Y
Laukiame Svečių

Mūsų didžiausia iškilmė jau 
netoli. Ir kiek žinoma, tai 
svečiai, kurie tankiai atlanko 
mūsų parengimus, daro prisi
rengimą atlankyti mus ir šioj 
didelės svarbos iškilmėj.

Ją galime vadinti didele to
dėl, kad jos programą pildyti 
Atvažiuoja net trys gabūs ir 
plačiai žinomi dainininkai: 
A. Klimaitė, P. Pakalniškis ir 
L. Kavaliauskaitė, iš Brookly- 
no, kurių mes tankiai negali
me turėti ir gėrėtis jųjų ge-;



Paraše M. ZOščENKO

MELSV
Verte V. PAUKŠTYS

Trečiadienis, Geg. 18, 1938

II. “Meilė
(Tąsa) 32

Mes einame milicijon, kur sustato pro
tokolą. Man užduoda klausimus ir aš tei
singai į juos atsakinėju.

O kuomet mane, apart kitko, klausia, 
kiek man metų, aš pasakau skaitlinę ir 
staiga nuo šios skaitlinės mane šiurpu
liai supurto.

“Ak, tai ve kodėl į mane nežiūri!—sa
kau pats sau.-Juk aš pasenau. O aš prie
žastį mano asmeninio gyvenimo nedatek- 
liaus norėjau suversti ant drabužių.”

Aš atiduodu vogtą apsiautalą, kurį 
pirkau turgavietėje ir nusiminęs išeinu 
gatvėn.

“Na, gerai, apsieisiu ir taip!—sakau 
pats sau.—Mano asmeninis gyvenimas 
bus darbas. Aš dirbsiu. Suteiksiu žmoni
jai naudą. Ne tik lange šviesą, kaip mo-

99 :nu, bet nepaisant 
;tžinau su viena 

v kite sau, p mane

Aš pradedu tyčiotis iš buržuazinio 
mokslininko žodžių.

“Tai pliauškimas!—sakau pats sau — 
Tai išmislas! Tipiška vakarų nesąmone!”

rę. Ir nusuku savo veidą, kuomet susi
tinku moteriškes.

Taip, draugai, šis nedidelis Įvykis at
sitiko dveji metai atgal.

Ir nors per šiuos dvejus metus aš, ro-

s

ypa.j; ' . , 
įšįklampojo.

Ir, svarbiausia, juokingos smulkme
nos: aš šią vasarą, kaip tyčia, rėdžiausi 
labai prastai. Nešiojau, velniai žino ko
kiomis kelinėmis ir kiauromis sportinė
mis šliurėmis. Netgi neturėjau nosinės 
skepetaitės, o laikrodėlį niekad neturė
jau. Vienok, jauna daili ypata, nekreip
dama į tai domę, labai į mane įsiklam- 
pojo.

Abelnai paėmus, aš vėl laimingas ir 
patenkintas ir rengiuosi su šia dama ap
sivesti. Ji irgi svajoja, kaip mudu links
mai ir be rūpesčių pagyvensime.

Tai ve ir išeina, kad nei amžis, nei 
drabužiai čia nieko nereiškia. O, veikiau
siai, visas dalykas dvasinėse ypatybėse, 
arba aš ir pats nežinau kame.

Bet kaip ten nebūtų, del vyriškio pa- 
rėdalai jokią rolę nelošia. Na, o dėl mo
teriškės, tai jau kaip ką reiškia.

Ve paklausykite iš šios srities nedidelį 
filosofinį pasakojimą, paimtą, 
kant, iš gyvenimo šaltinio.

(6 ir 7 pasakojimai žurnale 
Autorius pastebi, kad jie tilps 
knygoj.—Vert.)

8. Įdomus Nuotikis.
Vieno tarnautojo žmona, gerokai jau-

taip sa-

apleisti, 
išleistoj

na ir labai žingeidi dama, kilus iš smulk- 
buržuazinės šeimynos, įsimylėjo į vieną 
aktorių.

Jis buvo dramų ir komedijų aktorius. 
Ir ve, ji įsimylėjo į jį.

Arba ji pamatė jį teatre ant pagrindų 
ir jis savo puikiu, lošimu pavergė jos 
širdį, arba, atbulai,' ji nematė jį lošiant, 
o gal jai stačiai patiko jis savo artistiš
ka išvaizda, bet, abelnai paėmus, ji karš
tai j jį įsimylėjo. Ir netgi vieną sykį ji 
nežinojo, kaip pasielgti: apleisti savo vy
rą ir eiti su aktorium gyventi, arba vy
rą neapleisti, o tik turėti ryšius su ak
torium, neperbudavojant savo gyveni
mo.

Bet paskui, pamačius, kad dramos ak
torius tartum nieko neturi, nusprendė 
nuo vyro nesiskirti. Tuo labiau, kad ir 
pats aktorius neužsidegė noru su ja ap
sivesti, nes ir taip buvo apsunkintas di
dele šeimyna.

Bet, kiek juodu buvo įsimylėję vienas 
f kitą, jie visgi bandė nors retkarčiais 
susieiti.

Jis šaukdavo ją prie telefono, ji už
bėgdavo pas jį laike prakčių pažiūrėti, 
kaip jis puikiai atlieka savo rolę. Ir per 
tą ji dar daugiau įsimylėjo ir svajojo vis 
dažniau susitikti. {

Kadangi jiems stačiai nebuvo kur su
sitikti, tai jiedu, stačiai, kaip Romeo ir 
Juljetta, pradėjo susitikinėti gatvėje ar
ba judžiuose, kad apsimainius švelniais 
žodeliais.

Bet tokie jų trumpi susitikimai, žino
ma, mažai juos patenkino, ir visados 
dejavo, kad jų gyvenimas nesmagus ir

jiems netgi nėra kur pakalbėti apie savo 
beprotišką meilę.

O ji pas jį, žinoma, negalėjo užeiti, ka
dangi artistas buvo šeimyniškas žmogus.

Jeigu pas ją užeiti, tai, teisybė, ji daž
nai kviesdavo, kuomet jos vyras tarnys
tėj būdavo. Bet jis, porą sykių užėjęs, 
kategoriškai nuo to atsisakė.

Kaipo nervingas žmogus ir, apart to, 
apdovanota liguista dailinę vaizduote, 
jis paprastai .bijojo pas ją būti, manyda
mas, kad ve, netikėtai, tuoj aus įeis vy
ras ir prasidės, gal būt, žari kalba su 
šaudymosi ir taip toliau.

Ir dėlei šių minčių artistas pas ją bu
vo svečiuose, taip sakant, nenormalėje 
padėtyje ir, abelnai, pusgyvis iš baimės.

Tuomet ji, žinoma, paliovė kviesti pas 
save, nes matė,, kad žmogus, na, stačiai 
dvasiniai serga ir darosi tartum ne iš 
šio pasaulio.

Vieną sykį ji sako jam:
—Tuomet ve ką! Jeigu norite su ma

nimi pasimatyti, tai sekančią liuosą die
ną ateikite pas mano draugę.

Dramos artistas sako:
—Tai ir puiku! O tai, žinote, mano 

profesija reikalauja nervų įtempimo, o 
pas jus aš negaliu ramiai būti, pradedu 
nervuotis.

Ji turėjo geriausią savo draugę Sony- 
tę. Labai meili ypata ir pamokinta. Ro
dosi, iš šokikių tarpo.

Ir mūsų damos vyras šią jų pažintį 
pilnai užgyrė, sakydamas, kad geresnės 
draugės savo žmonai jis ir nenorėtų.

(Daugiau bus)

McKees Rocks, Pa. ,
7 d. gegužės buvo sušauk

tas susirinkimas K. Partijos 
lietuvių skyriaus narių ir sim- 
patikų. Susirinko apie 30 vy
rų ir moterų. Drg. Bondžins- 
kaitė išdavė platų ir svarbų 
raportą iš Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos. Po tam atidarytos 
diskusijos, kuriose daugumas 
ė nė balsą ir išsireiškė, ko 
mums trūksta veikime ir pą- 
gįeidavo tankiau rengti tokius 
susirinkimus. D. P. L.

Japonai Sako, kad Jie Be
veik Apsupą Suchowa

Shanghai, geg. 16.—Japo
nų komandieriai sako, kad 
jie iš tolo jau beveik apsu

ki pa Suchową, mazgą Lung- 
Hai ir Tientsin-Pukow gele
žinkelių. Jie lemia, kad jei
gu dauguma chinų armijos 
ir paspruksianti, bet japo
nai išžudysią “desėtkus tūk
stančių” jųjų.

Hankow. — Jeigu japonai 
užimtu Suchowa, tai chinuv C 7 v

armija pasisklaidytų ir vei
ktų partizaniškais būriais 
centraliniame C h i n i j o s 
fronte.

Washington. — Skaitliuo- 
jama, kad Brazilijoj yra iki 
600,000 naziškų fašistų, 
daugiausia vokiečių.

Arti 1,000 Lietuviu
Jasi Prisirašė Per Šį Vajų Į

K’fyV.į DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ
Naujij Nariui Įrašymo Vajus Dar Tęsis Iki Birželio Menesio Pabaigos

5
lūs Galite Pasinaudot Nupigintu Įstojimu Ir Sutaupint Tarp 

ir $5.00, įsirašant Į LDS Per Gegužės ir Birželio Mėnesius

BE ATIDĖLIOT. ■JNK SAU IR SAVO ŠEIMAI GERĄ PAŠALPĄ IR APDRAUDĄ
Šiandien Įmokėti Keli Centai Rytoj Gali Atnešti Reikalingą Pagelbą Atsitikime Nelaimės

m

LDS Suteikia

Apdraudos: $150, $300, $600 ir $1,000.

Plano

Pašalpos: $6, $9, $12, ir $15 per Savaitę.

Galima Apsidrausti Visam Amžiui arba Įsirašyti 
Ant 20 Metų “Endowment”

LDS Jau Išmokėjo Daugiau $250,000.00 Virš 
Trims Tūkstančiams Lietuvių 

Pašalpomis ir Apdrauda

Geras Apsidraudimas, Didesnis Užtikrinimas. Mažiau Rūpesčio, Daugiau 
Smagumo Kiekvienos šeimos Namuose

LDS Priima
Nariais Vyrus, Moteris, Jaunimą, Vaikus.

Ištisos Lietuvių Šeimos Priguli prie LDS.

■E

Jau 8,000 Lietuvių Yra Apdraudę Savo Sveikatą 
ir Gyvastį Tvirtame Susivienijime

□

Tūkstančiai Lietuvių Šeimų Prig uli Prie Lietuvų Darbininkų Su
sivienijimo Ir Tuo Būdu Užtikrina Sau Gerą Pašalpą Ir Apdraudą

LDS Kuopos po Visą šalį Veikia Lietuvių Kultū
ros ir Apšvietos Dirvoj ir Abelnai Pažangiajam 

Darbininkų Judėjime

Dėl Platesnių Informacijų Kreipkitės į LDS Kuopą Savo Mieste Arba Sekamu Antrašu:

Iiietuviy Darbininku Susivienijimas, 419 Lorimer St., Brooklyn, N
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WILL1AM S. (If DSON, General Motors korporacijos prezi
dentas, ir G. II. DAVIS, J. V. Prekybos Buto prezidentas, 
dalyvavo prekybos buto suvažiavime, kuriame abu džentelma- 

nai šlykščiai puolė prezidentą Roosevėltą.

Laisvoji Sakykla
MAHANOY CITY, PA.

Gegužės 8 d., 1938 m., SLA 
Stovio Skundų ir Apeliacijų 

Komisijai

m., 1 vai. po 
susirinkime

Balandžio 3 d. š. 
pietų laikytame 
SLA 211 kuopos K of C. svetai
nėj, W. Mahanoy Avė., Maha- 
noy City, Pa., tarpe kito ko, bu
vo renkami delegatai į ateinan
tį -SLA Seimą, kuris įvyks 
Scranton, Pa., tarpe mėnesių 
gegužės ir birželio, š. m. Esant 
kuopai finansiškai blogam sto- 
vyj, nes turi skolos 90 dol., kilo 
klausimas: Kiek siusime dele
gatų į virš minimą seimą? Po 
neilgų diskusijų, likosi legališ-

mos ir skleidžia neapykantą 
tarpe narių!

Toliau, žinodamas laužo Kon
stitucijos skyrių 19-tą, paragra
fą 7-tą, kur randasi pasakyta: 
“Pirmininko pareiga yra žiūrė
ti, idant kuopos nariai ir virši
ninkai pildytų visus Konstituci
jos, Įstatymų, Taisyklių, Susi- 
vieinijimo ir kuopos papročių 
reikalavimus; jei kuopos narys 
ar jos viršininkas nusidėtų, ap
sileistų ar atsisakytų pildyti sa
vo pareigas, sulig Susivieniji
mo Įstatymų reikalavimo,—jis 
tuojaus turi raštu pranešti apie 
tai Susivienijimo sekretoriui. 
Jis turi atstovauti kuopą, kai
po jos apgynėjas, visokiose by
lose, kur kuopa yra skundėja ai' 
skundžiamoji, jei specialio ap
gynėjo kuopa nėra paskyrusi.

“A. Jis turi pildyti visas Su
sivienijimo Konstitucijos bei 
Įstatymų jam paskiriamas pa
reigas. Jis pirmsėdžiauja kiek
viename kuopos susirinkime ir 
paskiria didumą reikalingų na
rių visose komisijose. Jis turi 
sprendžiamąjį balsą kiekviena
me sumanyme, kur balsai pasi
dalina lygiai, jei jis nėra tame 
klausime balsavęs; jis turi pa
tvirtinti visas kvitas ir kitus 
dokumentus, kurių patvirtini
mui yra reikalingas jo V „ ♦ Jsas.

- PITTSBURGH, PA
Draugė Bondžinskaitė Apsi

lankė Pittsburghe ir Apie- 
linkės Kolonijose

30 d. balandžio buvo sureng
ta prakalbos ant North Side. 
Draugė Bondžinskaitė pasakė 
labai gerą prakalbą apie So
vietų Sąjungą. Tik gaila, kad 
labai mažai publikos atsilan
kė. Į tokias svarbias prakal
bas turėjo susirinkt visi tos 
kolonijos lietuviai. Buvo su
rengta ir kitose kolonijose su
sirinkimų, kuriuose kalbėjo 
draugė Bondžinskaitė. Visur 
pavyko gerai. į

'vietoj, ant Franklin
, Pikniką rengia
Ten pat ir

para-

mūsų pirmininkas leido nomi- 
navimą delegatų.

Nominuota likosi 12 delegatų, įįškai juos laužo
o iš jų septyni bus siunčiami į: Todėl mes, žemiau pasirašę, 
SLA būsimą suvažiavimą. Taip-1protestuojame prieš 
gi nutarė, kad kiekvie’nam dele- jtokį pirmininko pasielgimą ir 
gatui bus mokamą 7 doleriai j. prieš mažumos išrinktus dele- 
dieną už sugaištą laiką, ir už gatus, ir reikalaujame, kad 
kelionės išlaidas, kas sudaroįskundų komisija kreiptų atydą 
vienam delegatui už sugaištą

riai, o septyniom delegatam 
apie 294 doleriai be kelionės iš
laidų, kas reiškia, kad mūsų 
SLA 211 kuopa liekasi pastū
mėta ant 294 ■ dolerių ar dau
giau skolon. O dar turime sko
los nuo seniau 90 dol., kas su
darys sumą apie 384 dolerius, 

kai įnešta ir paremta du įneši-)O Mahanojuj nuo parengimų, 
mai, sekanti: Pirmas, kuopai! kurie geriausią pasiseka, tai gc- 
randantis skoloj, tai tik siųsti rai labai, jeigu lieka pelno vie- 
du delegatai, nes ir tiem reiks 
laukti užmokestieš už jų sugaiš

ai laiką, ir už išleistus jų pini
gas už keliones ir gyvenimo lė-

Antras įnešimas: siųsti 
sei\tynius, truks-ar-laikys.

Dėl to iškilo karštos diskusi
jos IJarpe tų draugų, kurie nori 
kuo0ą užlaikyti geram finansų 
stovyj., ir tų, kurie nori kuopą 
užlaikyti amžinose skolose. Pri
eita prie balsavimo. Pirminin
kas, kuris esti kuopos preziden
tu, p. Vincas Šerkšnys, leidžia 
balsuoti: “Kurie sutinkate, kad 
kuopa siųstų septynis delegatus, 
pakelkite po ranką.“ Pakėlė 45 
nariai, prie kurių skaičiaus pri- 
siskaito ir patsai pirmininkas. 
Dabar, “kurie sutinkate, kad 
būtų siunčiami tik du delegatai, 
pakelkite po vieną ranką.“ Su
skaičius rankas radosi ir tik 45 
balsai. Kai kurie draugai susi
laikė nuo balsatimo.

Sudarius lygų skaičių balsų 
ir po neilgam diskusavimui pri
eita prie išvados balsuoti dar 
sykį. Pirmininkas patarė prisi
laikyti “Konstitucijos“, kur yra 
pasakyta, “atsitikime lygaus 
skaičiaus balsų, turi būti bal
suojama tol, kol viena pusė lai
mės viršų.” Taigi ir likosi bal
suota antru kartu. Pirmininkas 
vėl klausė.” “kurie sutinkate, 
kad kuopa siųstų septynis dele
gatus, pakelkite po ranką.“ Su
skaičius balsus, radosi 48 bal
sai. Daugelis plojo rankomis. 
Daba'r pirmininkas klausia: 
“kurie sutinkate, kad > kuopa 
siųstų tik du deelgatu, pakelkite 
po ranką.“ Suskaičius balsus, 
pasirodė, jog balsavo 49 nariai 
už siuntimą tik dviejų delegatų.

Čion kilo rankų plojimas ir 
riksmas, jog balsavimas buvęs 
negeras. Bet daugiau nebuvo 
balsuojama, tik pirmininkas sa
kosi nebalsavęs ir turįs teisę 
paskirti bile pusę laimėtoja, 
taip ir padare. Nes po ginčų į 
vakarą, nariai skyrėsi, tai mai
stą gaminti, tai kiti valgyti, o kaip tik darė prieš valią didžiu-

Nekreipdamas atydos į 
paminėtus paragrafus, 
pirmininkas žinodamas

mūsų 
sauva-

į šį protestą ir paskirtu jiem
laiką už vieną savaitę 42 dole- (delegatam) tam tikrą bausmę,

na šimtinė, o kiti parengimai 
kaip tik lygiomis arba visai su 
mažu uždarbiu išeina. Taigi, 
kaip ir kada išsimokėsime sko-

Todėl tie, kurie nesutinkame 
su tokia pirmininko tvarka, 
įnešamo šią protesto reoliuciją 
prieš tokią pirmininko tvarką 
ir prieš tuos septynius delega
tus, netiesotai išrinktus, ir pa
siunčiamo skundų komisijai dėl 
ištyrimo, ar gali mažumos pas
kirti delegatai dalyvauti SLA 
suyažiavime? I

Rezoliucija
Kadangi mes, žemiau pasira

šę, stojame už SLA labą;
Kadangi mes, žemiau pasira

šę, rūpinamės1 likimu kuopos ir 
abelnai gerovę mūsų SLA orga
nizacijos ir nesutinkame su jo
kia mažuma, kuri laužo sauva- 
liškai “Konstituciją” ir SLA 
suvažiavimų nutarimus; taipgi 
nesutinkame su taip išrinktais 
mūsų SLA 211-tos kuopos dele
gatais, kurie ųeteisotu būdu li
kosi išrinkti; taipgi nesutinka
me su tokiais pirmininko sava
vališkais pasielgimais, daryti 
kaip jam ar jiem geriau, .o ne 
didžiumai; taip darydamas, su
laužo žinodamas Konstitucijos 
7-to Skyriaus, antrą paragrafą, 
kur yra pasakyta: “Kiekvienas 
Susivienijimo narys privalo: 
platinti Susivienijimo uždavi
nius, jo tikslus ir naudingumą; 
saugoti Susivienijimą ir jo na
rius nuo pažeminimo, apsunki
nimo ir apgavimo; užlaikyti Su
sivienijimo gerą vardįt ir stoti, 
vedant pavyzdingą gyvenimą 
ir būnant nuoširdžiu, teisingu 
visuose dalykuose; būti veikliu 
Susivienijimo garsinime ir pla
tinime, kalbinant tinkamas ypa- 
tas pastoti nariais; su noru, at
sidėjimu ir ištikimai tarnauti 
komisijose ir bile užduotyj, į 
kurią teisėtai būtų paskirtas ar 
išrinktas/’ Mūsų pirmininkas

o ypatingai pirmininkui ponui 
Vincui Šerkšniui.

Pasirašo 28 21 1 kp. nariai.

Great Neck, N. L
Pastaruoju laiku pas mus 

įvykinėja .eilė parengimų. Vis
kas būtų gerai, tik bėda ta
me, kad draugijos neapsižiūri 
ir suartina bei užbėga viena

Kaip visur, tąip ir Pitts
burghe vasaros laiku visi už
imti piknikų rengimu. North 
Side draugijos rengia pikniką 
29 d. gegužės, labai gražioj 

Grove,
draugijos, 

maudynės randasi. 
Kurie norėsite maudytis, tai 
pasiimkit 
maudymosi, 
tra grajys 
Taipgi bus 
užkandžių.

29 d. gegužės bus 
šios vasaros piknikas, 
aišku, kad pradžią 
gamta a p d o v anoj a 
žydinčiom gėlėm 
žali u o j an či a is medžiais, 
kiekvieną traukte traukia iš 
miesto pakvėpuot tyru oru ir 
pasigėrėt gamtos gražumu. 
Taigi .minėtą dieną visi Pitts
burgh© ir apielinkės lietuviai 
traukini į pikniką

Soho draugijos j taipgi ren
gia pikniką toj pačioj vietoj 
3 d. liepos. Soho draugijų 
piknike kalbės advokatas Ba- 
gočius. Kiek teko sužinot, tai 
Bagočius, pasibaigus SLA sei
mui, atvažiuos j Pitsburghą ir 
3 d. liepos kalbės piknike. 
Taigi visi pasižymėkite minė
tas dienas ir nepraleiskit ge
ros progos.

E. Kj Sliekienė.

ir drabužius
Vainausko orkes- 
visokius šokius, 

skaniu gėrimų i”

rengė j am.
7 d. gegužes L. D. ir S. 

Draugyste buvo surengus va
karienę. Nors žmonių buvo 
nemažai ir buvo smagus vaka
ras, tačiau žmonių galėjo būt 
daugiau.

Mat, ant rytojaus, 8 d. ge
gužės, draugai rusai — 1WO 
draugystės — toj pačioj sve
tainėj surengė taipgi vakarie
nę paminėjimui tarptautines 
Motinų Dienos.

Kadangi buvo rengiama 
tarptautiniai, tai žmonių da
lyvavo gana daug ir su gražia 
programa, 
kinti ir nuo 
pelno apie penkios 
dolerių.

Visi buvo paten- 
> parengimo liko 

dešimtys

šokiai ir
Dariaus-

Great

15 d. gegužės vėl 
koncertas. Rengė 
Girėno Aero Kliubas 
Neck. Iš to parengimo dar 
nežinomos pasekmės.

Galų gale ir Pirmyn Choras 
vos gavo progos suruošti savo 
pavasarinį koncertą, kuris 
įvyks sekmadienį, 22 d. gegu
žės, Kasmočių svetainėj, 91 
Steamboat Rd. Tai bus viena 
iš linkąmiausių koncerto pro
gramų. Dalyvaus Aido Cho
ras iš Brooklyn©, taipgi ge
riausi mūsų solistai, duetai ir 
tt. šokiams grajys G. Kaza
kevich geras orkestras. Įžan
ga tik 50 centų, vien šokiams

Programa prasidės lygiai 6 
vai. vakare. Visi vietiniai ir 
iš apielinkės prašomi dalyvau
ti. Čia ne tik pasigerėsite 
apielinkės gražumu ir koncer
tu,’ bet draugiškai paremsite 
Pirmyn Chorą. Apart to, 
gėrimų ir užkandžių.

Pirmyn Choras nutarė 
lyvauti “Laisvės“ piknike, 
ris įvyks 3 d. liepos.

F. Ki ton.

bus

d ti
ku-

pos nariai, malonėkite visi ir visos 
pribūti į susirinkimą laiku. Prieš 
mus visus šiandien stovi didelis dar
bas, tai yra mūsų brangaus dienraš
čio “Laisves” piknikas, kuris įvyks 
gegužės 29 d. Liberty Park. Svečių 
turėsime iš tolimų kolonijų, reikės 
prisirengti su patarnavimu. Todėl 
kviečiame dalyvauti viršminėtame 
susirinkime. — Valdyba. (116-117)

PLYMOUTH, PA.
Plymouth© ir Apylinkės Lietuvių 

Laisvų Kapinių Apvaikščiojimas 
įvyks 30 d. gegužės-May (Dekoraci
jų Dienoj). Pradžia 10 vai. ryto. 
Kalbės drg. J. Gasiunas iš Brooklyn, 
N. Y. Kviečiame visus. West Wyom
ing-Swoyersville Boro Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Ateinantį penktad., 20 d. geguž., 
7:30 v. v. įvyks Veik. Kom. ir visli 
mūsų organizacijų narių susirinki
mas dėlei “Laisvės” atsibuvusio ban-

! kieto. Visi sugrąžinkite tikietus, bus 
i raportas. Taipgi turėsime apdisku- 
suoti “Laisvės” pikniką'Baltimorej 
busus ir ant vietos. Yi’a daug svar
bių reikalų. Dalyvaukite kuo skait
lingiausiai. — Veik Kom. Valdyba.
(116-118)

21 d.

DETROIT, MICH. 
Linksma Vakaruška 

Sekamą šeštadienį, geg.
įvyks vakaruškos ir žaislai su laimė
jimais. Dėl laimėjimo bus farmerskų 
didelių sūrių ir kitokių dalykų. To
dėl kam tik laikas leidžia, kviečiame 
dalyvauti. Vakarą rengia ALDLD 
188 kp. dėl sudarymo delegatų kelio
nės lėšų j ALDLD suvažiavimą, 
Brooklyn, N. Y. Vakaruškos įvyks 
7148 Areola St., drg. Vidrinskų šlu
boj arti Van Dyko ir Lynch Rd. Ar
timiausias gatvekaris priveža Harper 
Avė. Pradžia 7 vai. vak. — Alvinas.

(116-118)

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 v a k.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Tel. Virginia 7-4499

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. mėn. susirinkimas; 

'įvyks 18 d. gegužės, 8 v. v. Liet. D.
P. Kliube, 408 Court St. Prašau visųi 

i -i j narių dalyvauti šiame susirinkimo, j

(Šulinskas)
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turini puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU IŠTAIGA

Salės dėl Baliįj, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
(t. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRI EINAMOS

549-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8872

Taip pat atsiveskite ir naujų ‘prisi-Į 
rašyti. Šiame susirinkime turime pa-’ 
simokėti duokles, nes Centras jau: 

i reikalauja. Turime daug laiškų iš;
1 I Centro, kuriuos turėsime aptarti.—;

I Kp. Sckr. P. Poškus. (115-116)1
pirmas
Visiem 
vasaros 
gražiau

ir visokiais 
kas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kp. ir ‘Laisvės” skai
tytojų nepaprastas! susirinkimas 
įvyks gcg. 20 d., penktadienio vaka
ro, 8 vai. Lietuvių Svet., ant antrų 
lubų, 853 Hollins St. j

Gerb. ‘‘Laisves” skaitytojai ir kuo-

Reumatizmas Sulaiko- i 
mas į 48 Valandas !

New Yorko Daktaro Nauja Medicina
Teikia Linksmybes Tūkstančiams—

Išvaro Reūmatiškus Sopulius iš i 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMA DIENĄ

jūsų kraujuje sudaro re-1 
skausmus, sustingimus ir 

ir vargina jumis. Paliuo-j

Nuodai 
umatiškus 
ištinimus, 
savimui išvarginančių skausmų jūs! 
turite išvalyt tuos nuodus iš savoj 
kraujo. Ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji: 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs! 
galite išbandyti ją 'sekamoin sąly-į 
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa-j 
siųskite jį su savo vardu ir antrašu, 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins' 
Laboratory, 44 East 63rd St., Newj 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA-! 
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas' 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite,' 
kad skausmas praėjo, tai sugrąžinki-į 
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die-j 
nom nuo 10 ryt® iki 4 po pietų. I 

(Laisvė) !

DETROITO LIETUVIŲ DARBINkiNKŲ AP TIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MlČlI.

Binghamton Naujienybe

Koncertas, Vakarienė ir Prakalbos
Rengia Keturios Darbininkiškos Organizacijos

Aldona Klimaitė

Įvyks Šeštadienį

Geguž. 21 May
Žymūs talentai iš Brook

lyn© dalyvauja progra
moj, būtent: Aldona 
Klimaitė, coloratura so-' 
pranas; Pranas Kakalniš- 
kis, tenoras, ir L. Kava
liauskaitė, mezzo - sopra
nas. Iš vietinių bus mer
gaičių chorelis, vedamas 
F. Žvii-bliūtės, ir dekla- 
matorka Alice Žemaitytė.

BUS LIETUVIŲ SA’LeJE
315 Clinton St. Binghamton, N. Y.

Pradžia 7 Vai. Vakaro
Įžanga: Išanąsto perkant 25c; prie durų 35c; vakarienei 50c.

Šokiams Gros Len Girnio Orkestrą
Šio parengimo pusė pelno skiriama Agitacijos Fondui, 

kita pusė vietos Partijos ir Frakcijos darbui.
Ą. Bimba, Sakys Prakalbą

svarbiais šio momento klausimais

o

Stepiien Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergrecn 7-1335

I

su

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Barėm Yra Skaniausi

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake' Bunke it Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Skūpumas labai daug kainuoja, o sykiais iš didelio skūpumo 
net turi polikt ši pasaulį pirm laiko.

Skūpus žmogus sugrėbtų viso pasaulio pinigus, jeigu jis galėtų, nes jis 
turi pinigų ligą, jam niekas kitas nerūpi ir jam niekas nemiela nė Šeimy
na, nei draugai. Vien tik pinigai. Jis pamiršta apie sveikatą ir apie mūsų 
trumpą gyvenimą pasaulyje. Bet ateis laikas, turės padėt grėblį ir gailėtis 
klaidų. Broli ir sese! Neapsivilk savęs, nepamiršk savo brangiausiojo turto 
—Sveikatos. Tai tik vienas ir vienatinis turtas pasaulyje, dėl tavęs yra 
Sveikata. Jausdamas Reumatizmą, rankų-kojų skaudėjimą, Neuralgiją, die
glius, rankų kojų tirpimą, ir neatidėliok, mesk tą skūpumą ir tuojaus rei
kalauk DEKEN’S OINTMENT, kuris tūkstančiams pagelbėjo nuo virš mi
nėtų skaudėjimų. Garantuojam pagelbą ar pinigus gražiname. Klauskite 
taip: DEKEN’S OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO., Hartford, Conn.

Skūpumas
Labai Bau

>



Trečiadienis, Geg. 18, 1938

New Yorko Ir Apielinkės Žinios SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

Ir McNaboe įsikišo 
“Gersono Bylon”

prezidentą Stanley M. 
už paskyrimą komunis- 

W. Gerson, buvusio 
Workerio” reporterio,

ofiso užtikimuoju egza- 
ne tik nesiliauja, 

rau-

Torių kampanija prieš Man
hattan 
Isaacs 
to S.
'‘Daily 
savo
minierium, 
bet prasideda vis nauji 
donųjų” kandžiojimai. Valsti
jos senatorius McNaboe pasi
rūpino, kad prezidentui Isaacs 
ir Gersonui būtų įteikta pašau
kimai stot prieš Įstatymdavys- 
tės Komitetą.

Miesto prezidentas išreiškė 
nuostabą jam įteikus šauki- 
mą> sakydamas:

“Jei žinočiau bent ką lie
čiantį tikslus senatoriaus Mc
Naboe tyrinėjimo, aš su mie
lu noru jam padėčiau.”

Užklaustas, ar jis gavo šau
kimą ir ar jis stos prieš ko
mitetą, Gersonas atsakė :

“Gavau, ir, žinoma, stosiu. 
Aš mielai noriu padėt bile 
kokiu būdu pagerint adminis
traciją ir pravedimą 

Taip pat pašaukta 
John J. O’Rourke ir 
P. McNulty.

Teisėjas O’Rourke 
nierių spaudoj labai atakuoja-

Įstatų, 
teisėjai 
.Arthur

reakc lo

Unijistam Palankus Jonas ValaitisVyks Lietuvon

Nuosprendis
Nacionalė Jūrininkų Unija 

gavo pranešimą, kad laivo Sa- 
carappa bosam Nac. Darbo 
Santikių Tarybos patvarkymu, 
Įsakyta grąžint darban 23 jūri
ninkai ir apmokėt už nedirbtą 
laiką. Jie buvo pravaryti už 
stojimą CIO unijom Sakoma, 
kiekvienas gausiąs apie $1,000 
už sugaištį.

“Fašizmas Nepergalės”
Taip pareiškė sugrįžęs iš 

Ispanijos kovingasis Robert 
Minor jį pasitikusiai ĮKomu- 

įnistų Partijos delegacijai ir 
laikraštininkams prie laivo 
Normandie pereitą pirmadie- 

inį. Pilnas entuziazmo, geros 
vilties ir pasitikėjimo Ispani
jos liaudies pasirįžimui nuga
lėt fašizmą, Minor sako:

“Kova Ispanijoj nesibaigs 
fašizmo
nas, kas mano Ispanijos Res
publiką' esant sumušta ar ei
nant link pralaimėjimo—blo
gai klysta.”

Minor kalbės Am. Komu
nistų Partijos 10-tos ^Conven-

Jonas Valaitis, plačiai ži
nomas lietuvių radio progra
mų vedėjas New Yorke, gegu
žės 28 d. išvyksta motorlaiviu 
Gripsholm į Klaipėdą. Jisai 
vadovaus švedų Amerikos Li
nijos ruošiamai ekskursijai, 
kuri pasieksianti Klaipėdą 
birželio 9-tos rytą.

Laike jo ne
buvimo, ra
dio progra
mas ves jo- 
žmona Ona 
Valaitienė.

J. Valaitis 
yra gimęs 
B o st o n e , 
1904 metais, 
geg. 11, bet 

11 diena, bet

Siūlo Miestui Tvarkyt 
Taksių Industriją

įteikta bilius birželio.Miesto Tarybai 
per darbietį tarybininką Mi
chael J. Quill, fusionistą Robert 
K. Strauss ir republikoną Jo-

ALDLI) 185 kp. Nariams

ALDLD 185 kp, susirinkimas įvyks 
18 d. gegužes, 
čius, 101-54 
Hill, N. Y. Visi 
atsilankyti; 'nes 
prie išvažiavimo, 

_ . Taipgi
mokėti už šiuos metus narines 
klės.

6
išgauti “habeas corpus” ir užvesti 
bylą prieš sužvčrejusį hitleriuką 
Hague, iškovoti laisvę Jeff Bur- 
kilt'ui. Mes turimo ir daugiau viso
kių kovų, todėl mūs užduotis daly
vauti TDA susirinkimuose ir jo ve
damose kovose. — A. Mureika.

V. P

laimėjimu; kiekvie-

mas už tai, kad jis prisipažino ci]-os atidarymo sesijoj, 26 šio
parašęs Gerson’o vardą “Gil- mėn. 
son” savo memorandume ren- n»e

1938 m., pas Paukš- 
HOth St., Richmond 

malonėkite 
prisirengti

kuris įvyks 
pasistengkite

nariai

užsi- 
duo-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Vincento 

Bartaškos, turiu svarbų reikalą. Pra
šau atsišaukti: Petras Bartaška, Ka- 

Į siulkų Kaimas, paštas Ariogalos, Kė
dainių Apskričio, Lietuva.

J. Valaitis 
gegužes mėn. 
gyvenęs yra apie tiek pat lai
ko ir Lietuvoj, kiek Amerikoj. 
Jisai manąs aplankyt Lietuvą, 
Vilniją, Lenkiją, Vokietiją, 
Švediją, Latviją, Estiją, Suo
miją ir gal kai kurias kitas 
valstybes. Plaukia per dėdės 
A m b r a z i e j a u s agentūrą, 
Brooklyne. Rep.

Barbenai Streikuoja
900

sm- 
bū- 
De
ko
re^

BROOKLYN, N. Y.

lo, kad taksių reguliavimas 
tų pervestas iš Policijos 
partmento special, miesto 
misijai, kuri būtų įgaliota' 
guliuot darbo valandas ir sąly
gas, taipgi prižiūrėt minimum

Išvežė “į Vieną Pusę”

Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo Lietuvių 17-tos kuopos susirin
kimas įvyks ketverge, gegužes 19, 
7:30 vakaro, “Laisvės” Svetainėj.

Draugai ii' draugės, ateidami į su
sirinkimą, atsiveskite naujų narių 
prirašyti į TDA, kurio tikslas kovoti 
už laisvę ir demokratiją. Kada Jer
sey City fašistas majoras Hague ap
kaltino ir į kalėjimą įgrūdo ilgiems 
metams unijos vadą ir darbuotoją 
Jeff Burkitt, TDA prižadėjo bėgyje 
10 dienų sukelti $3,000 vedimui Bur- 
kit bylos. TDA komitetas pasiryžo

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL
Valatie, N. Y.

Prie Kelio V. S. 9
Praleiskite savo vakacijas

U. S. Hotel, Valatie, N. Y.
Specialūs kainos po $12 į savaitę 

suaugusiems ir pusę tos kainos vai
kam. Už tą menką sumą" gaunate 
valgį, guolį. Galite medžiot, žuvaut, 
laivais važinėti ii’ maudytis.

Puiki sccnerija, visi patogumai. 
Arti Albany miesto, arti visokių bu- 
sų ir traukinių.

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

PARDAVIMAI
Parsiduoda pienininkystes ūkė, 190 

akrų žemes, yra didelė astuonių kam
barių stuba, kluonas, sandari duobė 
žaliam pašarui laikyti ir kiti budin- 
kai. Taip pat yra 16 karvių, du ar
kliai, mašinerija. Arti miesto. Kai
na $6000, dalį pinigais. Turime kele
tą kitų vištų-pieninių ūkių arti1 New 
Yorko už prieinamas kainas. Prašo
me kreiptis pas Weisler: 240 Grand 
St., arti Bowery, New York City, 
N. Y. Tel.: Orchard 4-4954.

(112-117)

Legal Notice
Notice is hereby given that Joseph 

Kiefer, Inc., of Brooklyn, N. Y., has 
registered its trade-mark “Ten-Da- 
Kook” with the Secretary of State of 
New York, to be used on food pro
ducts.

Vėlai pirmadienio vakarą su
šaudytas automobiliuje ir iš
mestas ant Columbus Ave., 
New Yorke, nepažįstamas vy
ras, manoma, kokios raketierių 
govedos šulas.

Išmestasis dar

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Mašina sustojus apie 11 >20 
vakaro priešais restauraną, 463 
Columbus Ave., trys ar keturi 
žmonės paleidę keturis, šūvius į 
mašinoj esantį vyrą ir išmetę 
ant šaligatvio,
paėjęs kelis žingsnius ir kritęs 
negyvu. Gi kulkos su varstė res- 
taurano langą ir išgąsdinti vė
lybi vakarieniautojai nėrė po 
stalų, kad apsisaugo! nuo kul
kų. šovikai mašinoj pabėgo.

Nušautasis esąs apie 32 įlie
tų, 5 ir pusės pėdų, apie 150 
svorio.

Raketicrių šaudymąsis, arba, 
kaip čia sakoma, “raidas į vie
ną pusę” buvo kiek aprimęs pa
staruoju laiku po Dewey užėmi
mo prokuroro vietos.

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

FRANK DOMIKAITIS
Pirmadienį sustreikavo 

Bronx barberių prieš barberių 
samdytojų užsimojimą nukapot 
algas ir pailgint darbo valan
das. Tikimasi streiką tuojau 
prasiplčsiant į East New Yor- 
ką, Brownsville ir Brooklyną, o 
New Yorke prasidėsiant galop 
savaitės.

Iš ienų padarau nau
jus paveikslu* ir kra- 
javua sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

Brooklyn Laisves” Name417 Lorimer St
Madison Square Garde- 
Jis pateiks pirmarankių 

; padėtį ir 
Ispanijoj 
pastarų -

<los byloj prieš Gersoną. Teisė-|žinių apic <iabartinę 
pergyvenimus 

jo ton buvimo bėgiu 
jų metų laiko.

Atidarymo sesijoj 
kalbės Earl Browder, KP ge
nera lis sekretorius; Wm. Z. 
Foster, KP nacionalis pirmi
ninkas; Močiutė Bloor, ir 
James W. Ford, negras ko
munistu vadas.

Bilietai gegužės 26-tos di
džiajam mitingui parsiduoda 
visuose darbininkų knygynuo- 

Jų kainos: 40, 55, 75 cen- 
Kam neišgali- 

mokėt aukštesnė kaina,

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
jas sako elgęsis įstatais leidžia- Į aj)ie 
muosę rubežiuose ir tą daręs! j

i apsaugot Gersoną nuo žalingoj', 
spaudos atsinešimo prieš jį dėl i 
jo politinių ryšių.

Teisėjas McNulty, kaip sako 
teisėjas O’Rourke, prašęs para
šyt ant memorandumo kitą var- 

i dą po to, kaip kaltintojo advo
katas Bertram Sommers ir Ger
sono advokatas su tuo sutikę.

Sommers taipgi pašauktas 
I stot prieš komitetą.

Gersonas užginčijo nieko ne- 
i žinojęs apie vardą, kuris užra
šyta memorandume. Jis sako 
esąs galutinai priešingas keiti
mui teismo rekordų.

Minėti teisėjai, sakoma, ar- 
I gumentuoja, kad jų elgesys bu

vo legalis ir kad užrašai memo- 
i randume nebuvo dalimi teismo 

rekordų.
Numatoma, kad senatorius 

McNaboe šį tyrinėjimą panau
dos tolimesniam pūtimui “rau
donojo” burbulo, kuris buvo su- 

: bliuškęs gub. Lehmanui veta
vus McNaboe Bilių, reikalau
jantį neprileist visuomeniškon 
tarnybon asmenis, agituojan
čius už “nuvertimą valdžios.”

taip pat Lankėsi “Laisvėj”

se.
tai ir $1.10.
m a

itas nepadatys klaidos įsigijęs | 
bilietą tuojau, nes pigesniųjų! 
bilietų gali anksti pritrūkt.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
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Aplankys Unijistą
United Electrical, Radio ir 

Machine Workers Uni jos veikė
jų delegacija, priruošta per 
TDA, aplankys Joe Holub, Ri
kers Salos kalėjiman nuteistą 
Presto Lock Co. streiko vadą, 
kurį ten pasiuntė teisėjas 
Brancato.

Unija dabar mobilizuoja vi
sas spėkas apgint nuo pana
šaus nuteisimo 10 kitų streikie- 
rių, kurių bylos bus gegužės 31 
ir birželio 17 d.

White Plains teisėjas Zol
ler* patvarkė, kad ponios 
“džiūrimanės” nepaverstų 
teisinus kasdienine naujų 
skrybėlių paroda. Jos galin
čios sėdėt vienplaukės arba su 
ta pačia skrybėlę kas dieną.

(Apvirtus laiveliui Quita ne
toli Hart Island žuvo trys R. 
Jacobs Shipyard darbininkai, 

* kurie buvo pasiųsti laivelį gel- 
Ų? bėt. Jo kapitonas ir du dar

bininkai buvo seniau nuimti 
nuo grimstančio laivuko.

4 Dixie Davis, raketų advoka
to ir apdraudų raketieriaus 
byla atidėta, iki 6 birželio.

ir
Mi- 
pa- 
su-

Mrs. Rose Lazarowitz,
St., iššokus 

langą ir 'ant
Sakoma, ji

m„ J212-A 55th 
pro antro aukšto 
vietos užsimušė, 
sirgus 5 metus.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glcnmore 5-6191

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; Jgaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Kyto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Juozas Gudeliauskas 
Vincas Ramanauskas iš 
nersville, Pa., buvo atvykę 
matyt pereitą sekmadienį
lošta veikalą “Praeities šešė
lį.” Ta proga apsilankė ir 
“Laisvėj.” V. Ramanauskas 
paaukojo “L.” naujos mašinos 
išmokėjimui $2. Vincas yra 
gerai žinomo “L.” bendradar- 

‘ bio J. Ramanausko brolis.
Rep.

Tadeušas Digaitis, 66 metų 
amžiaus, 292 Metropolitan 
Avė., mirė šeštadienį, geg. 14, 
namie. Palaidotas antradienį, 
geg. 17, Šv. Trejybės Kapi
nėse. Kūnas buvo pašarvotas 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave. *

Stanley Mender, 48 ,m. am
žiaus, mirė sekmadienį, geg.

Čermanu ir Komisijų Atydai
Lietuvių Kriaučių 54-to Sky

riaus čermanų ir komisijų 
narių susirinkimas įvyks penk
tadienį, 
Kliube. 
vakare.

20 gegužės, Piliečių 
Pradžia 7:30 vai. 
Visi pribūkite laiku.
V. Zaveckas, - Pirm.

PALAIKYKIT T1KIETUS

Kadangi daugelis lietuvių turi pa- 
mirė sekmadieni, geg. $>•'*« tikicU!?, ffhc WaTtc!1J . _. i Watchcase Workers Industrial 
Gouverneur Ligoninėj. Union Local 47, CIO, dovanom, ku- 

Kūnas pašarvotas namuose, 65 ūos turėjo būt išduotos gegužės 12 
Jefferson St., New York Ci-, 
ty.
d., šv. Jono Kapinėse1.

Viršminėtas laidotuves tvar 
ko graborius J. Garšva.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. Komiteto susirinkimas 
įvyks 19 d. gegužes, ketvirtadienio 
vakare, “Laisvės” Svet. Draugai, 
malonėkite visi susirinkti, nes turi
me labai svarbų reikalą aptarti, tai 
ateinantis piknikas.--Pirm. A. Velič
ka. (116-117)

REIKALAVIMAI Į
REIKALINGA AGENTŲ

Reikalinga agentų pardavinėti nau
jo išradimo produkto, kuris parsiduo
da labai lengvai. Duodame gerą nuo
šimtį. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu: S. P. Co., 
409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(112-117)

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tinka

mai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parom, krikštynom ir 
kitokiem, reikalam 

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

S

5; 
E
5
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 3

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

i
3 
3 
3 
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d., bet dėl tam tikrų priežasčių už
siliko, tad prašo pranešt, kad dova- 

Laidotuvės įvyks geg. 18 nos bus išdalintą kitą mėnesį ir do- 
j vanų gavėjams pranešta atvirute-1 
mis, taipgi aš vėl pranešiu ir “Lais-1 
vėje.” Tikictukus laikykite. — M. 
Stakoff.

Rengiasi Demonstracijai
Baltkalnieriai WPA darbinin

kai, remiami Workers Alliance 
ir virš 75 unijų, šaukia demon
straciją prie WPA centralinės 
raštinės, 70 Columbus Ave 
šeštadienį 
tuos prieš 
ną,” kuris 
1 diena ir
daug apkapos baltakalnierių ir 
profesionalų projektus.

SĮ 
per pietus. Protes- 
“1,000 į metus pla- 
įeis galion su liepos 
kuris likviduos arba

Fanti, Mrs. Nolan 
išliksiąs nuo elek- 
ar ne, bet būsiąs 

teisman finansiniai

Mariano 
užmušėjas, 
tros kėdės 
patrauktas
atlygint Mrs. Nolan dukterims 
už motinos mirtį.

Trys vyrai sulaikė jauną 
porą pastatytame automobi
li ujo ant 160th St. prie Cross 
Island Blvd., Whitestone, 
Queens, ir atėmė laikrodėlį ir 
pinigus.

MEDŲ
Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą 
Liepų Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

\ medum.

MONEY-SAVER
EXCURSIONS

CHARLES 
, UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge*c3 Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 3 

3
S Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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ALLENTOWN Jpo 
, MAUCH CHUNK$l.n

NEDALIOJ, GEGUŽES 21 U 
Kelionė j Ėaston, $1.50; Both- K 
lehem, $1.75; Allentown, $1.85; 
Northampton, $1.95; Treichler, 

$2.05; Walnutport, $2.15; Pal- 
inerton, $2.20; Bowmanstown, 
$2.25 ; Leighton, $2.35 ; Mauch 
Chunk, $2.40. Išeina iš New 
Yorko, West 23rd St. ; 7.45 
ryte; Liberty St.: 8.00 ryte.'

MAINU SRITYS !3“
SUBATOJ VAK. GEG. 2liną. 
Kelionė i Mahanoy City, $3.00 ; J 
Gilberton, $3.05 ; Mahanoy 
Plane, $3.10; Girardville, 
$3.15; Ashland, $3.20; She
nandoah, $3.20 ; Gordon, $3.25 ; 
Mt. Carmėl Jet., $3.40; Mt. 
Carmel, $3.45; S h a m o k i n, 
$3.55. Išeina iš New Yorko 
nuo Liberty St.: 11.35 vakaro.

Kitos Ekskursijos Gegužės 
Philadelphia, Pa., Reading, 
Harrisburg, Pa., Lakewood, N. J., 
Freehold, N. J., Toms River, N- 
J. Asbury Park, N. J., Ixnig 
Branch, N. J.. Atlantic High
lands, N. J. ir Seabright, N. j.

Dėl tolimesnių informacijų ir idčl 
nenustatyto traukiniams laiko aukš
čiau, tarkitės su bilietų agentais ar 

telcfonuokit BArclay 7-9670

SVARBU. Eastern Standard Tim'e 
Rodomas. Pridėkit Vien:). Valantįjį 

Dėl Daylight Saving Time.

Keliaukite saugiai traukiniais, greitai 
ir patogiai. Taupinkite trafiko vėlini- 
nius, taupinkite pinigus, ant šių žemų 

kainų ekskursijų.

CHRONIŠKOS

, LIGOS

GYDOMOS

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

355
ROUND 
TRIP

22 j 
Pa:, ____ _  . j.. 

Toms River, N- 
, N. J., ’ — 
Atlantic

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 "A. M. iki 3 P. M.

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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