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Pratryško.
Nepaskelbtas Raportas.
J Parapijom) Kišenius. 
Giria, tik ne čia.

Rašo L. PRŪSEIKA

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių*, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Kai J. Tysliava įpuola į po
etišką ekstazą, pas jį prapuola 
miera, dugnas ir krantai.

Savo pastabose apie J. šliu
pą, jis lygina jį prie pasakiško 
Ulisso, Maižiešiaus, Mahometo, 
Buddos, Konfucijaus, Galilė
jaus, Spencerio ir Voltairo.

Pratryško! Daktarui tikrai 
bus nemiela skaityti tas haliu
cinacijas.

Bet tautinės sriovės nevaini
kuotas poetas neveltui bando 
deportuoti J. šliupą į dievišką
jį Olimpą, kur “oras pritvin
kęs sunkaus dvasią slegiančio 
garo.”

Mat, ant šios žemelės tauti
ninkų srovė taip nusialinus, 
kad Tysliava nieko gero negali 
raportuoti svečiui apie savus 
“žygdarbius.”

O juk, po teisybei, tai Ame
rikos tautininkai turėtų išduoti 
J. šliupui sekamą raportą:

Jokio apšvietos darbo nedir
bam ir jau palaidojom Tėv. 
Mylėtojų Draugiją!

Susigiminiavom su klerika
lais ir ne tik nedirbam jokio 
antiklerikalinio 
jomės užsimint 
nybę!

Pasekmingai 
rint Atstatymo
už tai, sykiu su klerikalų 
t r ū b o č iais, riaumojam prieš 
Amerikos Lietuvių Kongresą, 
nes ten bus “raudonieji.”

Tai ištraukos iš nepaskelbto 
raporto.

darbo, bet bi- 
apie laisvama-

baigiam 
Bendrovę.

ma- 
Bet 
pa-

Klerikalai vėl kaulija pinigų. 
Šiuo kartu Klaipėdos katalikų 
bažnyčiai pastatyti. “Draugas” 
jau išspausdino magnetizmo 
pilną atsišaukimą, su aitriom 
apeliacijom į parapijonų kiše
nius.

Tie žmonės nei gėdos neturi.

Romos katalikų Susivienijimo 
organas “Garsas” giriasi ir di
džiuojasi, kad apie tos orga
nizacijos auksinį jubilėjų labai 
plačiai rašo Kauno laikraščiai.

Mat, Amerikos laikraščiai 
daugiau žino apie tą susivieni
jimą, tai nieko ir nerašo.

Chiang Kai-shekas išmoko iš 
krikščionies Mussolinio, ko li
gi šiol nemokėjęs. Iš orlaivių 
jau mėčioja nuodingas bombas 
Sovietų valdomose žemėse.

Tas savo šalies išdavikas iš
tikimai darbuojasi Japonijos 
militaristams. O už tai jį patį 
kada nors pasmaugs.

Savo laiške “didžiai gerbia- 
miem tautiečiam” D-ras J. šliu
pas sako: “Europos dangus 
yra paniuręs ir Lietuvos oras 
pritvinkęs sunkaus dvasią sle
giančio garo.”

Tuos garus, miglas, paniuru
sį dangų Europoj sudarė fašiz
mas.

Tik antifašistai, tik susku
rusios vienybėn darbo minios 
ištaškys tą slogutį.

♦ Ne tik Clevelande įvyks lie
tuvių priešfašistinis kongresas. 
Canadiečiai turės savo kongre
są Montreale. O Pietų Ameri
kos lietuviai žada šaukti kon
gresą Argentinoje.

Geriausio jiems pasisekimo.

566,000 Illinois bedarbių nu
imti nuo pašelpų listo.

Tai Roosevelto mašinos padė
ka Illinois žmonėms už tai, kad 

' demokratų primary jie smar
kiai pabalsavo už poną Roose- 
veltą.

Berlynas, geg. 14. — Na- 
zių teismas paskyrė 8 metus 
iki gyvos galvos kalėti 
dviem Čechoslovakijos pilie
čiams Vokietijoj už veikimą 
prieš hitlerizmą.
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UŽ 2 METU BŪSIĄS 
NAZI V - JAPONIJOS 
KARAS PRIEŠ SSRS
RICHMOND, Ind., geg. 

14. — Už kokių dvejų trejų 
metų prasidės naujas didis 
karas,—pareiškė C h i cagos 
Universiteto p r o f e s orius 
Paul H. Douglas, kalbėda
mas Earlham Kolegijos Už
sieninių Reikalų Institute. 
Karą pradės fašistinės ša
lys. Vokietija gal pasirinks 
užpulti Čechoslovakiją, bet 
dar greičiau Sovietus, prieš 
kuriuos sykiu su Hitleriu iš
stos Japonija.

Fašistinės valdžios kursto 
karo dvasią, idant nukreipt 
žmonių atyda nuo jų vargo 
ir skurdo, sako prof. Doug
las, kuris nesenai sugrįžo iš 
Europos.

SSRS 3 ŽUVUSIU LAKŪNU
UŽRAŠAI APIE NELAIME

MASKVA, geg. 14. — At
rasta kūnas ir užrašai so
vietinio lakūno mechaniko 
Bogdačevskio Č u c h o t sko 
pusiausalyje, ties Bering jū
ros sąsmauga. Lėktuvas 
per sniego audrą ir tirštą 
ūkaną atsimušė į kalno vir
šūnę ir sudužo, kaip matyt 
iš Bogdačevskio ir jo drau- 
pų lakūnų Volobujevo ir 
Batorino pasirašyto pareiš
kimo.

Krisdami jie patys išliko 
nesužeisti. B o g dačevskio 
dienynas rodo, kad jis ten 
gyveno dar 45 dienas, ken
tėdamas šaltį ir badą, nuo 
ko ir mirė.

Už 27 dienų po lėktuvo 
nelaimės, du Bogdačevskio
draugai išvyko jieškoti pa- ~ n 1 • • i • o • 
geibos, bet nesugrįžo. Su- tonn. Darbininkai DVei- 
prantama, kad žuvo.

Ties ta vieta 1933 m. buvo 
nukritęs J.J. Mattern, Ame
rikos lakūnas. Po 15 dienų 
jį tada išgelbėjo Sovietų pi
liečiai.

Japoną Pulkininkas
Apie S.S.R.S. Pramonę
MASKVA, geg. 14.—So

vietų Komunistų Partijos 
organas “Pravda” išspaus
dino japonų pulkininko Ha- 
tos pasikalbėjimą su spau
dos atstovais Tokio apie 
Sovietų Sąjungos stovį. Ka
ta pirmiaus buvo Japonijos 
ambasados karinis narys 
Maskvoje. Dabar jis yra 
viršininkas japonų karo mi
nisterijos spaudos skyriaus.

Jis pareiškė valdiškos ja
ponų žinių agentūros Do- 
mei Tshusin atstovams, kad 
Sovietų “didmiesčiuose gau
singai yra reikmenų, ir dar
bininkų gyvenimas laipsniš
kai darosi vis turtingesnis. 
Sunkioji pramonė prieina 
prie tobulumo, ir Sovietų 
Sąjunga tampa viena iš pir
maujančiu pasaulio šalių 
toj srity j.”

Pulk. Hata pripažino, jog 
Sovietai nenori karo su Ja
ponija.

Francijos Komunistai Nuoširdžiai Remia Liau
dies Fronto Valdžią, bet Žiūri ir Toliaus

BURŽUAZIJA SUKELTŲ ERMYDERĮ, JEI KOMU
NISTAI ĮEITŲ Į VALDŽIĄ DABAR

PARYŽIUS, geg. 14. — 
Franci jos Socialistų Parti
jos vadas L. Blum pradėjo 
kritikuot komunistus per 
spaudą, kad jie nesutinka 
įeiti į būsimą naują Liau
dies Fronto valdžią su so
cialistais ir radikalais.

Kaip praneša New Yorko 
Times korespondentas Phi
lip, komunistų vadai, be kit
ko nurodo, kad jeigu jie da
bar įeitų į valdžią, tai liau
dies priešai del to imtų tuo
jaus kelti ermyderius ir gą
sdinti sovietizmo pavojum.

Tuo pačiu laiku komu
nistai pakartoja, kad jie “be 
apsiribojimo” rems Liau
dies Fronto valdžią josios 
darbe delei ekonominių ir 
socialių pagerinimų žmo
nėms ir kovoje už pilietinių naują visuomenę.

SOCIALISTAI, KOMUNISTAI TVARKO ISPANŲ MIESTĄ 
LAIKE VISUOTINO STREIKO PRIES FAŠISTUS

VIGO, Ispanija, geg. 14. 
—Darbininkai paskelbė vi
suotiną streiką mieste, pro
testuodami, kad vietos fa
šistai šaudė darbininkus. 
Streikas sustabdė visą biz
nį. Tvarką palaiko socialis
tai ir komunistai sargai. 
Duona yra gaunama tik su 
kortelėmis, kurios išduoda
mos iš Socialistų Partijos 
vietinio centro. Kepyklas 
kontroliuoja socialistai ir 
komunistai.

A u t o m o biliais važinėti 
gatvėmis teleidžia tik gydy-

kiną Darbiečiy Partiją

DAYVILLE, Conn., geg. 
14. — Rytinės Connecticut 
valstijos dalies Farmerių- 
Darbininkų Partijos konfe
rencija pasiuntė pasveikini
mą Minnesotos Farmerių- 
Darbo Partijai. Sveikina už 
tai, kad Minnesotos farme- 
riai-darbiečiai šaukia visa- 
amerikinę konferenciją Chi- 
cagoj gegužės 30-31 d. svar
styti žingsnius delei Far- 
merių-Darbo Partijos įstei
gimo visose Jungtinėse Val
stijose.

Čikagiškėj konferencijoj 
dalyvaus apie 80 žymiųjų 
veikėjų iš darbo unijų, far- 
merių ir kitų organizacijų.

Republikoną ‘Kvailybė’
NEWARK, N. J., geg, 14. 

—Progresyvis republikonas 
senatorius Borah, kalbėda
mas Kreuger Auditorijoj, 
išvadino kvailais republiko- 
nų vadus, kad jie New Yor- 
ko valstijos seime atmetė 
socialės apdraudos bilių. 
Jis pranašavo, jog su tokia 
politika senieji republiko- 
nai prakiš šiemetinius pre
zidento rinkimus. i 

laisvių išlaikymą ir taiką.
Franci jos Komunistų Par

tijos sekretorilis Maurice 
Thorez masiniaine darbinin
kų susirinkime kritikavo 
Blumą, kad jis viešame sa
vo programos pareiškime 
nutylėjo, kokius santikins 
jis ketina sumegsti su So
vietų Sąjunga ir kokios po
litikos jis laikysis linkui 
Hitlerio.

“Ne, mes tiesioginiai ne
dalyvausime šioj naujoj val
džioj,—sakė drg. Thorez, — 
kadangi mes norime, kad 
mūsų šalis toliau žengtų; 
mūsų viltys yra Sovietuose, 
žiūrint, kaip gyvena mūsų 
broliai Sovietų Rusijoj, va
dovybėje darbininkų klasės 
vienatinės partijos, mums 
kada nors pavyks sukurti o 

tojams. Su jais važiuoja ir 
socialistiniai bei komunisti
niai sargai,- idant apsaugot 
nuo fašistų.

Socialistai ir komunistai 
išleido manifestą,. kur rei
kalauja pašalint dar užsili
kusius fašistinius valdinin
kus ir tuos policijos vadus, 
su kurių žinia buvo šaudo
mi darbininkai. Taipgi rei
kalauja įkalint visus fašis
tus ir reakcininkus ir su
daryt socialistinę-komunis- 
tinę miliciją.

Hooverio Programa
Ra«kc Rarkrliiamc šušnigg išmetė iš ministe- LXvUUl UlCUlld vinruniumininlrA X7in4-nc!

PHILADELPHIA, Pa., 
geg. 14.—Kalbėdamas re- 
publikonių moterų susirin
kime, buvęs prezidentas 
Hooveris pravedė tokią lini
ją, kad reikią numušti di
džiųjų biznierių taksai-mo- 
kesčiai, kad Washington© 
valdžia neturi “eikvot” ša
lies iždo bedarbiams šelpti 
ir kad visas pašalpų reika
las turi būt pavestas pa
čioms atskiroms valstijoms.

Hooveris taipgi kalbėjo, 
kad reikią sumažint gamy
bos lėšas, reiškia, dar že
miau nukapot darbininkų 
algas.

NAIKINSIĄ C KINIJOJ 
STABUS-DIEVAIČIUS
Chungking, Chinija, geg. 

14.—Chinijos valdžia ketina 
išnaikinti stabus dievaičius 
palei kelius ir iššluoti tokius 
medinius, metalinius bei ak
meninius dievukus iš visų 
viešųjų vietų.

Glendale, Calif., geg. 14. 
Sportininkas lakūnas How
ard Hughes per 8 valandas, 
10 minučių ir 25 sekundas 
atlėkė 1,837 mylias iš Chica- 

igos be sustojimo.

KAPITALO ŠALYSE
PERNAI BE TEISMO

NUŽUDYTA 829,148
MASKVA, geg. 14.—1935 

metais visose kapitalistinėse 
šalyse buvo be teismo nužu
dyta 829,148 žmonės, kaip 
kad paskelbė Iliana Staso
va, pirmininkė Tarptauti
nės Raudonosios Pagelbos 
(kurios amerikinis skyrius 
vadinasi Tarptautiniu Dar
bininkų Apsigynimu). Šią 
skaitlinę jinai padavė kalbė
dama suvažiavime Sovietų 
inžinierių ir valdininkų mo
terų.

Nuo 1925 iki 1935 metų 
pabaigos nuo “baltojo” te
roro kapitalistiniuose kraš
tuose nukentėjo 13,000,000 
asmenų.

NUSENĘ TEISĖJAI BIJO 
JŲ PROTO TYRINĖJIMŲ

BOSTON, Mass., geg. 14. 
—Masachusetts gubernato
rius Curley padarė sumany
mą ištirt' nusenusių teisėjų 
protiškus ir kūniškus gabu
mus. Teisėjas Pat. J. Du
ane, 74 metų, amžiaus, tuo- 
mi taip įsižeidė, kad viešai 
iššaukė gubernatorių persi- 
kumščiuot. Dvi advokatų 
sąjungos išnešė protesto re
zoliucijas, ypač prieš nuse
nusių teisėjų proto tyrinėji
mą. £

Pjovynės Tarp Austrą 
Fašistą 2-ją Saiką

VIENA, geg. 14. — Išva
žiavo į Romą kunigaikštis 
Starhemberg, kurį Austri
jos ministeris pirmininkas 

rių vice-pirmininko vietos. 
Išvykdamas Star hemberg 
pareiškė, kad jis dar tik te- 
oradėjęs kovą už tikro fa
šizmo įvedima. Sako, po sa
vaitės sugrjšiąs ir eisiąs 
rimtai į bataliją už tokį fa
šizmą Austrijoj, ir giriasi, 
kad laimėsiąs.

Pirmas šušniggo žingsnis 
po Starhembergo pavary- 
mui tai buvo telegrama 
Mussoliniui, kad Austrija 
liekasi ištikima savo “glo
botojai” Italijai. - Bet šuš- 
nigg nori pagerint ir santi- 
kius su Hitleriu.

Yra suprantama, jog Star
hemberg gaus palaiminimą 
(o gal ir talką) nuo Musso
linio.

131 AMERIKINĖ KOMPA
NIJA VEŽA GINKLUS Į 

UŽSIENIUS

Washington, geg. 14. — 
Nuo vadinamo “neutralu
mo” įstatymo išleidimo iki 
šiol įsiregistravo valdžioj 
jau 131 kompanija, gabe
nanti ginklus bei amuniciją 
į užsienius.

Roma, geg. 14.—Iš Ethi- 
opijos sugrįžta du Mussoli
nio sūnūs lakūnai.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio Xyill

Y 1 T V V —Sovietai Vėl Išmušė, O 
Laukan Japonus, Įsu f;| 

briovusius Į Sibii^H
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N. Y. Valstijos Seimas 
Nutarė Tyrinėt Komu

nizmą Mokyklose
ALBANY, N. Y., geg. 14. 

—New Yorko valstijos sei
mas priėmė Hearsto-Mc- 
Naboe įnešimą tyrinėti “ko
munistinę” veiklą mokyklo
se. Sudarė tam tikrą komi
tetą ir paskyrė $15,000 jam

Amerikos Studentų Są
jungos centras New Yorke 
tuojaus mušė gubernatoriui 
Lehmanui telegramą, kad 
atmestų (vetuotų) tokį sei
mo nutarimą, kuris buvo 
įkvėptas fašistų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Roma, geg. 14.—Vadina

mas “seimas” vienbalsiai 
užgyrė Ethiopijos prijungi
mą Italijai. Tas neva seimas 
yra sudarytas iš Mussolinio 
pašlemėkų.

London, geg. 14.—Numa
toma naujas aštrus finansų 
krizis Vokietijoj. Todėl An
glijos valdininkai patarė 
daugiau neskolint pinigų 
Vokietijai.

Havana, Cuba, geg. 13.— 
Areštavo Kubos Darbo Fe
deracijos veikiantįjį sekre
torių Lazara Peną. Medžio
ja ir kitus veiklius unijistus 
ir kovotojus už demokrati
nes teises.

ATGRIEBTA DAUGUMA
VAIKVAGIŲ PINIGŲ

WASHINGTON. — Vai- 
džios agentų viršininkas J. 
E. Hoover praneša, jog at
griebta trys ketvirtadaliai 
iš $200,000, kurie buvo su
mokėti W. Mahanui ir jo 
sėbrams žmogvagiams už 
milionierių W e y e rhaeuse- 
rių vaiko George atidavimą.

30,000,000 MASKŲ AN
GLAM APSAUGOT NUO

NUODINGŲ DUJŲ

LONDON, Geg. 14. —An
glijos valdžia yra užsakius 
pagaminti jai 30 milionų 
maskų apsisaugojimui nuo 
visokių nuodingų karinių 
dujų. Nėra pranešta, ar tas 
maskas pardavinės ar šiaip 
dalins, piliečiam.

ARABŲ NEPAKLUSNU
MO VAJUS PRIEŠ 

ANGLIJĄ
Jeruzale, geg. 14 d.—Nuo 

penktadienio arabų tauti
ninkų taryba Palestinoj 
skelbia nepaklusnumą bet 
kokiems Anglijoss valdžios 
patvarkymams, iki jinai už
draus žydų įvažiavimą į 
Palestiną ir pardavinėjimą 
žydams žemių.

JAPONAI URMU SIUN-..J 
ČIA KARIUS Į SOVIETŲ

SIBIRO PASIENI £ j

SHANGHAI, geg. 14. — 
Japonų kariai vėl buvo įsi- 
briovę iš i 
birą. Bet Sovietų sienos 
sargai išmušė juos laukan.

Japonų karinė vyriausy
bė Manchukuo skundžiai, 
kad 20 sovietinių raitelių 
šaudė į japonus, bet nepa
sako, jog tie japonai buvo 
įsiveržę į Sovietų pusę. *»-•

Japonai skubiai siunčia 
savo kariuomenę į Hung* 
chuną, arti Sovietų rube- 
žiaus.

Manchukuo į Si- E
Snviof.ii sienos

■% -
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NUMATO PABĖGIMUS IŠ 
TAUTŲ LYGOS

. GENEVA, geg. 15.-^ 
Tautų Lygos pasitraukė 
Guatemalos respubliką. 
Ecuador atsisako vykdyt 
Lygos bausmes prieš Itali
ją. Bijoma, kad viena šalis 
po kitos nepradėtų bėgti iš 
Tautų Lygos.

K J

JAPONIJA GROBS DAU 
GIAU CHINIJOS?

ponija atsiuntė dar 1,700 
kareivių į Tientsiną, Chini- 
joj. Anglijos valdžia bijo, 
kad Japonija neužgrobtų 
naujų Chinijos plotų. Tas 
kenkia anglų bizniui.

I 
t

AUSTRIJOJ NUGINKLA
VO STARHEMBERGO 
PRIVAČIĄ MILICIJĄ

VIENA, geg. 15.—Kleri- 
kaliniai-fašistinis Austrijos 
diktatorius šušnigg nugin
klavo “naminius sargus^ 
Jie iki šiol buvo privatinė 
vice-kanclerio Starhember
go milicija. Išspirtas iš vie
tos Starhemberg išvyko į 
Romą tartis su Mussoliniu 
apie įvedimą itališkos rū
šies fašizmo Austrijoj.

Nesugauna 5 Pabėgusiu 
Kaliniy-žmogžudžiu

MCALESTER, Oklahoma, 
geg. 14. — Desėtkai polici
jos ir specialių šerifų me
džioja 5 pabėgusius kali
nius, bet dar neužtinka .jų 
pėdsakų. Pabėgėliai daly
vavo nužudyme kalėjimo 
dirbtuvės perdėtinio. B

7®SMETONOS MEDALIAI
Už KARVES |

KAUNAS.—Smetona ap
dovanojo tris ūkininkus Ge
dimino ordenu už rekordinidimino ordenu už rekor 
pieno daugį pristatytą 1935 
metais. :
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Apie SLA Pild. Tarybos 
Rinkimus

My.Paskelbtieji SLA Pild. Tarybos rinki- 
.,mų daviniai mūs nestebina. Panašių pa- 
sėkmių buvo tikėtasi, atsižiūrint į sąly- 

*Jgas, kuriose rinkimai praėjo. SLA Pild.
Taryba pasilieka ta pati: keturi nariai- 
socialistuoją arba socialistai, vienas (dr.

:1? L' Stanislovaitis), bepartyvis, ir du—sanda-
1 "riečiai-tautininkai.
• -įį; m Du kandidatai (d. Miliauskas ir Jur-

geliūtė), buvę pažangiųjų sąraše, nepra- 
7!*^ ėjo. Miliauskas gavo 2,669 balsus, o Jur- 
?'* ’ geliūtė—2,466. Pažangiųjų sąrašo kan

didatai laimėjo rinkimus, vidutiniai
„ .imant, apie 8-9 šimtais balsų.
’ *»•< -Socialistams ir komunistams, 'bei jų 

pritarėjams, rinkimų rezultatai sako, 
14../ kad jei jie būtų nesudarę bendro fron- 

to, tai tautininkai-sandariečiai būtų rin- 
'X,?- kimus laimėję. Kaip dalykai yra dabar, 
J • ’tai mes juos laimėjome, nors d. Miliaus

kas ir p-lė Jurgeliūtė neišrinkti.
’f'l^rKodel mes negalėjome pravesti viso 

Ušūvo sąrašo? Vyriausiai dėlto, kad anoj 
pusėj buvo daugiau darbuotasi, negu pas 

JįX.tmus. Niekad pirmiau, niekad SLA isto- 
«a;ijoj nebuvo tokios sistematiškos propa- ■ 
gandos ir agitacijos, kokią vedė sanda- 
riečių-fašistų frontas šiemet. Jie šmei- 

Ą?”^ė*mūsų žmones, jiems buvo naudotinos
'visos priemonės prieš mus. Jie naudo- 

‘‘.’josi ne tik sandarietiška-fašistiška špau- 
nda, b&t ir radio, laiškais f'Už juos stojo

’ ‘ ir klerikalų spauda, “Draugas,” “Darbi-
• ninkas,” “Garsas.” žodžiu, jie darė vis- 

kad juo labiau pažangiųjų kandida- 
tūš’ apšmeižus, apniekinus ir patiems pa-

Y bernus organizaciją. Šituo reikalu san- 
CVdariečiai su tautininkais-fašistais pil- 

niausi ai susitarė, jie buvo glaudžiausiai
. ‘ jsusicementavę.
į ...„/Reikia atsiminti ir tai, kad tautinin-
.. kų-sandariečių sąraše buvo individualų 
?.su gerais vardais lietuvių visuomenėj. 
...Tokis adv. šalna nebuvo niekur pasiro

dęs reakcininku, nesusikompromitavęs. 
ĮĄįĮv-''1 Pp« Vinikas ir Mockus jojo ant liberalų 

arkliuko. Todėl adv. Rastenis, Karpiaus
r 'poetas, gavo virš keturiais šimtais balsų 

į?*--.*-‘-mažiau už adv. Šalną, nors Rastenis yra 
fc®«»^-daugiau veikęs ir žinomesnis lietuviuos

asmuo.
•'* Viską suėmus, drąsiai sakome: SLA 
Pild. Tarybos rinkimai parodo, kad fa-

v ...., , ... ,.,. ,.WV0 uz tautininkų-sandariecių sleitą, 
MM yrą fašistinio nusistatymo. Daug jų bal-

^-iSavo tik del tam tikrų išskaičiavimų; tū- 
foEvi patikėję sandariečių-tautininkų spau- 

/ “dos prasimanymams (melams), būk pa- 
jS ” žangiųjų sleitas atiduosiąs SLA Mask- 

vai, etc.
_JK’ni'«fei pažangieji, socialistiniai ir komu- 

Mistiniai nusiteikę SLA nariai mokės 
veikti ateityje sutartinai ir taktiškai, tai 
J&sPėk°s kur kas daugiau paaugs, kon- 

‘ f U'soliduosis ir sekančiuose rinkimuose fa- 
OyZ Cistiniams elementams nebus jokių šansų 

pasirodyti su savo sleitu.
° Mūsų uždaviniu turėtų būti: suburti 

Visus pažangesnius SLA narius—eilinius 
htgX^ir' veikėjus—sandariečius ir bepartyvius

7 t pažangųjį sparną. Tas galima padaryti. 
Tas reikalinga padaryti!

»«« * <

r?

• MH

JŠĮžmas Susivienijime Lietuvių Ameriko-

Že įtakos neturi. Smetonos talkininkų 
!LA nedaug. Nieku būdu negalime sa-

♦ kyti, kad tie visi SLA nariai, kurie bal-

Fi ... Vatikano Propaganda
?’^^fcatalikų spaudos parodos proga, po- 

pježius išrėžė pamokslą katalikiškiems 
^ '‘'laikraštininkams, instruktuodamas juos 

pfadėti naują kryžiaus karą prieš Sovie- 
tiį Sąjungą ir bendrai prieš visus komu- 

fe^įnifitus. Jis reikalauja griežtos ir akty- 
f vės kovos. Jei tam pačiam fanatiškos 
7 propagandos steitemente jis kiek užklius 

ir Vokietijos hitlerininkus, tai prieš

į fašizmą, kaipo prieš tokį, jis neprasita
ria nei vienu žodeliu. Su vokiečių fašis
tais pas popiežių tik nesusipratimas, o su 
komunistais—mirtina kova.

Visi juk žino, kad už religiją ir jos 
praktikavimą Sovietų šalyj niekas nėra 
persekiojamas. O jei laisvoj idėjų kovoj 
religininkai neatsilaiko, tai kas kaltas, 
kad teologai aprūpino juos tokia prasta 
amunicija!

Keldamas neapykantos bangą prieš 
komunistus ir Sovietų Sąjungą, popie
žius taiko savo smūgį tai galybei, kuri 
yra didžiausias taikos faktorius. Prieš 
tokį akiplėšą, kaip Mussolinis, popiežius 
nedrįsta nei prasitarti. Apie patraku
sių hitlerininkų karinius planus jis nei 
vienu žodeliu neprisimena. Visa “Kris
taus Vikaro” propaganda nukreipta 
prieš komunizmą. Tuo būdu popiežius 
solidarizuojasi su fašistiniais banditais, 
apkrapindamas , jų ginklus “morališku
mo” vandenėliu.

Bet kaip tiktai del to, kad per amžius 
popiežija ėjo su reakcija, jos “morališki” 
popieriai pasidarė beveik beverčiais. Ne 
tik Sovietų Sąjungoj klerikalizmas su
triuškintas. Meksikoj ir Ispanijoj kleri
kalizmas purtosi mirties konvulsijose. 
Franci jo j laimi tos pajėgos, kurios, po
piežiaus akimis žiūrint, yra perdėm ere- 
tikiškos. Ir juo labiau popiežius burnos 
prieš komunizmą, tuo prasčiau bus su 
jo dar užsilikusią įtaka. Juk katalikai 
darbininkai ir šiaip jau katalikiškos mi
nios nemažiau kenčia nuo fašistų ir visos 
kapitalistinės sistemos, kaip ir kiti pa
vergtieji žmonės. Taigi, vis didesnis ka
talikiškų rankpelnių skaičius turės pa
stebėti, jog savo ganomą kaiminę jis iš
duoda besočiams kapitalizmo vilkams. 
Ispanija juk buvo skaitoma labai ištiki
ma Vatikanui, o matote, kaip mažai ji 
besiskaito su bažnyčios orakulais. Juos 
ten rūsčiai stumia nuo scenos.

O jei Lietuvos žmonės galėtų laisvai 
apsispręsti, pamatytumėt, kokia eretikiš- 
ka regykla sužaliuotų popiežiaus akyse.

Kai Prasidės Pačios Tikro
sios Bėdos

i
Jei Tautų Lyga nebūtų 

taip sulepšėjusi ir pasmar
kintų sankcijų veikimą; jei 
jokia valstybė nepripažintų 
legaliu faktu Ethiopijos už
kariavimą; jei Mussolinio 
valdžiai niekas neduotų pa
skolų, tai dar visaip galėtų 
būti su tuo užkariavimu. 
Pačios tikrosios Mussolinio 
bėdos prasideda tik dabar. 
Fašistai tikėjosi surasią 
Ethiopijoj tikrą skarbą — 
aliejaus, aukso, platinos ir 
kitokių mineralinių turtų. 
Jie dar ir dabar tikisi ga
lėsią apgyvendinti ten apie 
milioną savo farmerių. Bet 
iš visų tų vilčių gali išeiti, 
kaip toj patarlėj: žadinys 
sepne radinys!

Dar niekas neįrodė, kad 
Ethiopija bagota gamtiniais 
turtais. Nėr įrodymų, kad 
ji turi žibalo versmių. O 
okupantams to žibalo 
giausia ir reikia.

Šiaurinė Ethiopija, 
prieina prie Eritrėjos
nos Italų kolonijos) vieni 
kalnynai, netinką farme- 
riamš. Nors Eritrėją italai 
valdo jau nuo pabaigos per
eito amžiaus, bet joje, ligi 
šiol, gyvena tik keli šimtai 
iš Italijos atkraustytų far
merių.

Pietinėj Ethiopijoj, Oga- 
den ir Gailia provincijose, 

generolas 
ir baisiai 
su tropiš- 
lizdas ma-

Italijos kolonialinę politiką. 
Pasirodo, kad visose italų 
kolonijose Afrikoje, ant 
kiekvieno šimto arabų ir 
negrų išpuola tik apie trys 
nuošimčiai italų. Taigi, ko
lonizavimas buvo visai ne- 
pasekmingas, nors italų 
imperializmo “t e o r etikai” 
žadėjo visokių stebuklų. Ko
dėl gi Ethiopija turėtų būti 
išimtis? Nebent Mussolinio 
valdžia varu priverstų ka
reivius pasilikti Ethiopijoj!

Per 30 metų Italija turė
jo savo kolonijose Afrikoje 
apie 7 bilionus lirų ekspen- 
sų. Bet per tą patį laiko-

tarpį biznio ji padarė su jo
mis už 5 bilionus lirų. Taigi, 
reikėjo dadėt. Karas su 
Ethiopija Italijai kaštavo 
virš 12 bilionų lirų. Ant Ita
lijos žmonių užkrauta sun
kiausia našta.

Ethiopijos užkariavimas 
ne tik neišriša Italijos eko
nominių ir finansinių sun
kenybių, bet dar padidina 
jas. Mussolinio veselija gali 
virsti šermenimis.

Aukso šiek tiek jie gal 
ras, žibalo versmių dar nie
kas nerado, druskos depo
zitai labai menki. Kiek 
Ethiopijoj yra bovelnos 
plantacijų, tai jas apžiojęs 
vokiečių kapitalas.

Ar tik neatsidurs fašistų 
valdžia ties suskilusiu lo
viu?

Dėdelė.

ĮVAIRUMAI

dau-

kti ri 
(še

kurias užėmė
Graziani, žemos 
nesveikos vietos 
ku klimatu. Tai

Dalykų Padėties Nepakeičia
Vakar mes rašėme, kad smetonininkų 

ruošiamas seimas bus fašistų komedijos, ! liarijos ir kitų tropiškų li-
o ne seimas. Tai parašius, gavome dau
giau davinių seimo rinkimų klausimu.

Spauda skelbia Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone platesnį komunikatą tuo 
reikalu. Jis skamba:

Seimo rinkimai Lietuvoje paskirti birže
lio devintą, dešimtą pagal veikiančią kon
stituciją visuotinu, lygiu, tiesiu, slaptu bal
savimu proporcine sistema. Kandidatų są
rašus nustatys gyventojų rinktos apskričių 
tarybos. Rinkimų įstatymas leidžia bal
suotojams pasirinkti kandidatus kelių są
rašų. Visa Lietuva suskirstyta aštuonio- 
mis apygardomis keturiasdešimt devyniems 
atstovams išrinkti.
“Naujienos,” išspausdinusios šį prane

šimą, deda prie jo sekamus komentarus:
Apskričių tarybos, kurios skirs kandida

tus į seimą, jau buvo išrinktos prieš keletą 
metų. Jas renkant, balsavimo teisę turėjo 
anaiptol ne visi piliečiai, bet tiktai tie, kurie 
turi nuosavybę arba biznį arba moka paja
mų mokesčius.

Lietuvoj yra 23 apskritys, o rinkimų apy
gardos bus aštuonios. Kokiu būdu apskri
čių tarybos skirs kandidatus toms apygar
doms, ‘Eltos” pranešimas nepaaiškina. Ma
tyt, bus gana komplikuota sistema.

Nesuprantama taip pat, ką reiškia “pro
porcinė sistema,” .jeigu kandidatų sąrašus 
statys ne partijos.

Pagalios, žinioje nieko nesakoma apie su
sirinkimų, žodžio ir spaudos laisvę rinkimų 
kampanijos metu.
Draugas mano:

Šiame pranešime gerai skamba ta vieta, 
kur sakoma, kad rinkimai eis visuotinu, ly
giu tiesiu ir slaptu balsavimu. Tik mums 
nepatinka, kad kandidatų sąrašai nustatyti 
pavedama apskričių taryboms, kurios nors 
yra ir rinktos, tačiau susideda išimtinai iš 
tautininkų partijos žmonių. Iš jų negalima 
laukti, kad jie statytų kandidatais netauti- 
ninkus. Taigi, šia kablegrama nieko naujo 
mums nepranešama. Ji tik patvirtina tą, 
ką mes esame seniau rašę, kad būsimas Lie
tuvos “seimas” tai nebus tautos atstovybė, 
bet sustiprintas tautininkų komitetas saugo
ti, kad valdžia iš jų partijos rankų neiš- 
slystų.
Taip, tai bus “sustiprintas tautininkų 

komitetas saugoti, kad valdžia iš jų par
tijos rankų neišslystų!” Besmaugdami 
Lietuvą, smetonininkai-fašistai prilipo 
liepto galą. Jie jaučia ir mato žmonių 

neramumus. Jie pernai turėjo “nesusi-

gų. Gretimam Somalilande 
(irgi senoj italų kolonijoj) 
italų irgi tėra tik keli šim
tai. Klimatas tose 
europiečiams nėra 
čiamas. ••r*.

Šiaurių rytuose 
Danakil srities dykumos, 
kurias kas tai pavadino že
mės rutulio pekla. Tai karš
čiausia ir sausiausia pasau
lyj vieta. Gal tiktai Hawash 
upės slėnyj galima būtų 
įsteigti bovelnos plantaci
jas.

Kur Galėtų Farmeriauti
Tiktai centralinės Ethio

pijos iškilumoj galima būtų 
farmeriauti. Tai yra širdis 
senovinės karalystės. Tur
būt, šią sritį Mussolinis ir 

. turi omenyje, kada sako, 
kad šimtai tūkstančių kolo
nistų bus apgyvendinti Abi
sinijoj.

Daleiskim, kad tas gali
ma padaryti,, bet kaip tuo
met bus su vietos gyvento
jais? Jiems reikės atimti jų 
žemes, nusavinti jas. Aišku, 
kad prasidės sukilimai. Pra
sidės didžiausios kovos. Da
leiskim, kad italai laimėtų 
tas kovas. Tuomet, vis vie
na, reikėtų šimtų milįonų 
dolerių irigacijai, 
tiltams, namams 
bystės įrankiams, nes Ethi
opijoj padargai mediniai.

Italija buvo biedna, da
bar ji biednesnė. Bet jeigu 
ji ir gautų kapitalų, tai ku
rios kitos šalies kapitalistai 
įsigalėtų Ethiopijoj.

Ką Sako Prof. Clark?
Jisai specialiai studijavo

vietose 
paken

randasi

keliams^ 
žemdir-

Naujieji Vaistai nuo lu- 
ksty Įdegimo, Džiovos 

ir Sciatikos

pagijo, o vis dėlto jos daug 
ilgiau gyveno už kitos gru
pės žiurkes, visai negavu
sias cortino.

tą valandų kokius tris ketu
ris atskirus sykius; tuo tar
pu ir jo kraujo temperatū
ra pakyla iki 103 bei 104 
laipsnių. Taip daugelis ligo
nių visiškai išgydoma, o ki
tiems skausmai palengvina
ma.

Iš 14 ligonių septyni liko 
pilnai išgydyti nuo sciaticos 
nervo įdegimo; trys visai 
pasveiko, naudojant dar 
įvairių druskų leidimus į 
kraują, apart kaitinimo dė
žėje. Visuose kituose atsiti
kimuose kaitinimo dėžė la
bai sumažino ligoniams 
skausmus.

Kaitinimo dėžėj iki šiol 
buvo gydomas dar tik vie
nas asmuo, sirgęs baisiąja 
liga galvos ir nugarkaulio 
smegenų įdegimo; ir jis ta
po šimtaprocentiniai išgy
dytas. Bandymai parodė, 
jog šios ligos perai negali 
atlaikyt didesnio karščio 
kaip 106 iki 107 laipsnių. 
Tinkamai įkaitus žmogaus 
kraujui, todėl tie perai iš
gaišta, o ligonis pasveiksta.

A

Sultys, išsunktos iš gyvu
lių inkstų dūdelių, tarnauja 
kaip vaistas gydyti žmones, 
sergančius inkstų įdegimu; 
jos yra gyduolė ir nuo krau
jo pavojingai didelio spau
dimo ; bet tos sultys turi būt 
labai atydžiai apvalytos nuo 
kitų medžiagų, paliekant 
tik vieną “tubuliną.”

Šį atradimą padarė Žydų 
Memorial Ligoninės Dakta
ras Benjamin Jablons, New 
Yorke, ir apie tai pranešė 
gydytojų suvažiavime Kan
sas City, geg. 11 d. Tuo 
vaistu jis pagydė 38 ligo
nius iš 58, kurie skaudžiai 
kentėjo nuo inkstų įdegimo.

Dr Jablonso tyrinėjimai 
rodo, jog kada žmogui 
trūksta “tubulino,” tai jo 
kūnas negali sunaudoti 
įvairių iš maisto gaunamų 
mineralų.
Inkstų Syvai “Cortin” — 

Gyduolė nuo Džiovos
Syvai, išspausti iš gyvu

lių inkstų žievės liaukos, va
dinami “cortin,” yra naujas 
vaistas prieš džiovą, kaip 
raportavo iš savo patyrimų 
Dr. F. M. Pottenger iš Mon
rovia, Calif., tame gydytojų 
suvažiavime. Jis paėmė 
septynis džiova sergančius 
vaikus ir pradėjo leist jiem 
į kraują “cortino.” Po še
šių mėnesių vaikai pasiro
dė jau visai liuosi nuo džio
vos perų.

Ši gyduolė betgi yra dar 
perbrangi. Vienam jos
įšmirškimui į žmogaus 
kraują prisieina kiekvieną 
sykį sunaudot tiek cortino 
syvų ,kiek tik jų galima iš
sunkti iš abiejų karvės inks
tų žievių.

Pirm naudojant kaip gy
duolę žmonėms, cortin buvo 
išbandytas ant žiurkių. 
Joms į kraują buvo įleista 
džiovos bakterijų. Paskui 
žiurkės buvo paskirstytos į 
dvi grupes. Vienai grupei 
šmirkštė cortino į kraują, o 
kitai ne. Iš 43 žiurkių, ku
rios gavo cortino, dvylika 
visiškai išgijo. Kurioms ne
buvo įleista cortino, tos vi
sos išdvėsė nuo džiovos. 31 
žiurkė iš tų, kurioms buvo 
išmirkšta cortino, tiesa, ne-

Karščio Dėžėj Pagydo Scia- 
tiką ir Smegenų Įdegimą
Amerikos Gydytojų Drau

gijos suvažiavime Kansas 
City, Mo., geg. 11 d. dakta
rai A. E. Bennett, C. A. 
Owens ir pora kitų paskel
bė geras pasekmes, naudo
jant “karščio dėžę” ligo
niams, sergantiems nervų 
įdegimu, nugarkaulio ir 
galvos smegenų įdegimu ir 
vadinama “1 o k o m o torine 
ataxia,” kur žmogus pra
randa rankų, kojų valdymą.

Uždaro į tą dėžę ligonį ir 
elektra įkaitina joj orą iki 
103 bei 104 laipsnių. Dėžėje 
žmogus turi šusti po ketver--

Parašyta Nauja Lietuviška 
Opera

Jaunas kompozitorius p. 
Navakauskas, kurio kūrinių 
koncertas numatomas “Metro
politene” gegužės 10 d., jau 
pabaigė rašyti naują operą 
“žvaigždės duktė.”

Libreto operai parašė art. p. 
žalinkevičaitė-Petrauskienė.

Lietuviai Atvyko j Maskvą
Maskva. — Balandžio 16 d. 

j Maskvą susipažinti su Sovie
tų Sąjungos menu atvyko bū
rys lietuvių dailininkų ir Lie
tuvos meno ir amatų mokyklų 
mokytojų. Drauge su jais at
vyko ir rašytojas Cvirka.

pratimų” su valstiečiais. Šiemet jie tiki
si to paties, jei ne daugiau. Pastarieji 
įvykiai, Ispanijoj ir Franci jo j Lietuvos 
darbo žmones judina, akstiną prie smar
kesnio sanbruzdžio, kad padaryti taip 
pat ir Lietuvoj. Amerikos Lietuvių ju-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

rūkot, tai ir nuo rūkymo gali 
būt negardu burnoj ir daug 
kur kitur. Žinoma, rūkymą 
tuoj meskit po paralių. »

Taip, Jūs truputį sunkokas.
Gal daugokai vartojate krak- 4
molų, saldžių ir riebių daiktų.
Tokių daiktų
žiau.

BURNOJ KARTU. PAŠUNTA

Drauge gydytojau, daugu
mas pasinaudoja jūsų patari
mais. Jūs taip draugiškai vi
siems atsakot. Ir aš prašau 
patarimo per “Laisvę”.

Aš esu kokių 30 metų am
žiaus, bemaž 6 pėdų aukščio,* 
200 svarų.

Man, rytą atsikėlus, esti ko
kių tai kartumų palei gerklę, 
lyg būčiau karčių dūmų prisi
uvęs. '

Ir man apie išeinamąją esti 
koks peršėjimas, lyg pašunta. 
Kuomet ištrinu vazeliną,. pa-| 
sidaro geriau, bet neilgam,— [ 
ir vėl taipo pat būna, o ypač • nau(jinga imti po truputį krai
kai sušylu. Bijau, kad nebūtų 1 jos miltelių. Kreida chemiškai ^r,,lXc Tv. Į v • . ...i permusa, neitralizuoja daų 

irūkščių skilvyj. Prepared^ 
chalk imkite po trečdalį šauk
štelio po valgio, - 
bent keletą mėnesių.

Skydinės liaukos po truputį 
ir gi Jums, manau, būtų nau
dinga: Thyroid gland, gr., 
100 tablets, po vieną prieš val
gį. Ir būtinai imkite džiovin-.. 
tų bravoro mielių—Brewers 
yeast tablets, po 10 tablečių 
prieš valgį. Mielių vitaminai t 
daug padės Jūsų viduriams. 
Žuvų aliejaus tvirtesnio, Cod 
liver oil-10 D nors po šaukštu
ką kas diena. lodo po lašą 
kas pora dienų. *

Dėl to pašutimo barstykite 
tą vietą dažnai su Borated 
talcum 1 powder. Galima kar- 4* 
tais pirma to suvilgyti su kold- 
krėmu, o paskui apibarstyti 
tais milteliais. Nemanau, ka#I 
Jums būtų hemorojai.

valgykite ma- 
Visai mažai duonos, py

ragų, blynų, makaronų, sal
džių ir riebių valgių. Bet ža
lių, nevirtų daržovių ir vaisių 
galite vartoti pakankamai, so
čiai ir net su kaupu. Taip gi 
vidutiniai pieniškų, kiaušinių, 
jūros žuvų, šviežios mėsos.

Jums viduriuose gali būt 
| perdaug rūgimo. Bus Jums

pailės. Ir aš esu persunkus 
dėl savo ūgio. Bandau nu
mesti nors 15 svarų, mažiau 
valgau, vis mėginu daugiau 
daržovių, bet man vis tiek pat.

Jokių vaistų nenaudoju, bi
jau, kad nepakenktų.
• šiaip esu sveikas. Svaigalų 
visai mažai vartoju.

ATSAKYMAS

Jums esti burnoj kartu. Rei
škia, nevisa kas tvarkoje vidu
riuose. Gal kartais esti mais
te kokių trūkumų, stoka tūlų 
vitaminų. Beje, neminė jot rū
kymo. Gal kartais rūkot? Jei

imkite

dėjimas taipgi daro nemažai įtakos į Lie
tuvos darbo žmonių mases.

Tas viskas ir privertė tautininkus 
skelbti rinkimus, bet juos sudaryti taip, 
kad seimas būtų jų ir užgirtų visus fa
šistų valdžios žalingus darbus.

UUBpi'l
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Literatūra ir Menas fi
Aguonėlės

Dega, dega liepsnužėlės— 
Tai raudonos aguonėlės, 
Vėjužėlio pasūpuotos, 
Saulės bučkiais nubučiuotos.

Dega, žydi—grožę rodo,
Joms gyventi nenubodo,
Nes prie jų—prie aguonėlių—
Auga pulkas bijūnėlių.

Bijūnėliai aguonėlėms, , 
It meilužėms-širdužėlėms, 
Linksi, taria “labo ryto, 
Mūsų dienos jau prašvito.”

Aguonėlės dega, kaista,
Ir žvilgsnius tik švaisto, švaisto, 
Mūsų dienos, mūsų dienos, 
Mes linksmutės,—mes ne vienos.” 

Dvelkia, dvelkia lengvas vėjas, 
Aguonėlės sukinėjas,
Ir, lyg mergšės bernužėliams, 
Siunčia šypsnį bijūnėliams.

St. Jasilionis.

A. šarnauskas—tėvo rolėj, K. Valma—seno 
kavalieriaus rolėj tiko ir vaidino gražiai.

Operetė turi daug dainų-šokių.
Šį sykį veik visi gerai mokėjo savo roles, 

už tai verti pagyrimo.
Reikia pripažinti ir daugelis pastebėjo, ,kad 

į kai kurias roles tipai netiko, reikėjo pa
keisti ypatos, bet nelaimė tame, kad kurie tik
tų rolėm, tai del tam tikrų aplinkybių neėmė 
rolių. Porą mažų dalykų pataisius—lošimas 
būtų buvęs geras.

Prie piano būtinai reikėjo pridėti nors smui
ką, tuomet ir per pertau.kas būtų galėję ką 
nors sugriežti, tai publika būtų 
geriau patenkinta, nors ir dabar 
čiai gyrė.

Publikos buvo pilna svetainė, 
ir pelno keletas desėtkų dolerių.

Reporterio nuomone, A. L. P. M. Sąjungos 
biuras negerai padarė, kad tą liaudies myli
mą operetę atmetė, o dabar vistiek plačiai 
vaidinama ir gero pritarimo iš publikos su
silaukė. Reporteris.

buvus dar
95 nuošim-

Chorui liks

19—VIII—29.
D. Furmanov

Iš Liet. Dailės Choro Darbuotės Kompozicijos Klausimai
Grand Rapids ir apielinkės lietuviai dar 

neužmiršo “Tamylos,” kurią puikiai perstatė 
L. D. Choras. Štai ir vėl, gegužės 2, davė 
mums šaunų koncertą, o kas svarbiausia, su
pažindino su' Chicagos talentingais jaunais 
Grenadieriais ir pianiste A. Sokaite.

Programą atidarė L. D. Choras, vadovystėj 
A. Palagin, akompanuojant E. Matulaitytei. 
Sudainavo gražiai tris daineles.

Štai ir jauni Grenadieriai, tinkamoj unifor
moj, pilni energijos. Jie atkreipė visų atydą 
linkui savęs. Pasidarė tyku, vienas iš Gre
nadierių maloniu balsu prašneko: dainuosime 
“Raudonas Vėlukas.” Akompanistė padavė bal
są, pasigirdo švelnūs balsai ir pradėjo varstyti 
mūs širdis. . ..kaip gaudžianti varpai, šaukian
ti visus darbo žmones kovon. Jie buvo iš
šaukti kelis sykius griausmingais delnų plo
jimais.

K. Kijauskas, mūsų visų mylimas daininin
kas, sudainavo porą dainelių solo.

Keturi muzikantai, grandrapidsiečiai, sugra- 
jino porą kavalkų.

Piano solo, A. Sokaite, chicagietė. (Turiu 
pastebėti, kad mes turime seną apdaužytą pi
aną. Mūsų nekurie pianistai pradėjo rūgoti, 
kad netinkamas pianas. Bet A. Sakaitei pra
dėjus glostyti piano raktus savo švelniom ran
kutėm, atsiliepė pianas švelniu balsu ir pasi
pylė po visą svetainę gaudžianti balsai ir taip 
sužavėjo klausytojus, kad dar niekad nebuvo 
taip sužavėti.)

Mūs senas pianas, o kas prie piano? A. 
Sokaite!

Gerai sudainavo porą dainelių solo C. La
kas.

T. Grūšiūtė, visų gerbiama dainininkė ir 
pianistė, sudainavo porą dainelių solo labai 
gerai.

A. Palagin, L. D. Choro mokytojas, sudai
navo porą dainelių solo.

Švento Petro ir Povilo bažnytinis choras 
sudainavo porą dainelių anglų kalboje.

H. Jasaitytė ir V. Matulaitytė pirmą sykį 
dainavo duetą.

A. Lapenskaitė dar pirmu sykiu dainavo 
porą dainelių solo.

C. Lakas ir K. Kijauskas, duetas, sudainavo 
gerai.

L. Koperckis sudainavo porą dainelių solo.
Jauni Grenadieriai pasirodė vėl. Mūsų 

akys nušvito, dar sykį mes gavome išgirst 
harmoniškai skambančius balsus, kaip pui
kiausius varpus, girdėti darbo žmonių daine
les. Padainavę tris daineles, maloniai su 
mumis atsisveikino, o mes palydėjome griaus
mingais delnų plojimais.

L. D. Choras, užbaigdamas programą, su
dainavo porą dainelių.

šiuomi ir užsibaigė L. D. Choro ir LSDPD 
20-tas metinis ‘koncertas—niekuomet neužmirš
tinas.

Na, jūs, kurie bandėte pakenkti minėtam 
koncertui su savo liežuviais, žinoma, nepri- 

. leidote kai kuriems žmonėms atsilankyti, o da
bar turite slaugytis. Patariu imtis naudinges
nių darbų. Dagilis.

Pas kiekvieną tikrą asmenį iškalno turi 
jo charakteris, faktai—žodžiai, elgęsis,būti 

atsinešimas, forma, pastabos, būdo pasikeiti
mai ir tt.

2. Veikiantieji asmenys turi būt reikalin
gi ; privalo būti veikime ir visą laiką dvasi
niame judėjime; niekados neprivalo būt be 
veiksmo, nepaisanti: vertingiau, kada jie vei
kia visą laiką, nuo pradžios iki galo.

3. Veikiantieji asmenys reikia suvesti į 
daiktą, ir tai padaryti ne kartą, .kad geriau 
išaiškinus charakterių skirtumą įvairiose apy- 
stovose.

4. Tema turi būti gausi interesingais su
kas jau 
tas netu-

būti at- 
užakcen-

sirėmimais, vengiant pakartojimo, 
buvo. Prileiskime: nelauktumai, bet 
ri būti tankiai... - •

5. Kiekvienas skirtumas privalo 
vaizduotas pilniausiai, taip sakant,
tuotai ant vietos, kiekvienas charakteris, tam 
tikroj vietoj, turi pasirodyti savo pilnoje 
aiškumo j e, taip, kad jau per visą veikalą būtų 
aišku, ką jis atstovauja.

6. Labai svarbu veikalo pamatan paimti 
faktą iš paties gyvenimo, turėti ribas išgal
vojimams (pabrėžimai, išplėtimai, literatinis 
apdirbimas, suprantama, nėra išgalvojimai).

7. Visą veikalo turinį iš karto neatidengti, 
bet tik dalimis ir privedimais.

8. Spėka paveikimo glūdi veikalo gale.
9. Vengti panašių vardų ir charakterių, 

galima prileisti tik tada panašumą, kada yra 
tėvas—sūnus, motina—duktė.

10. Atydžiai sekti išlaukinius dvasinio 
sąjausmo pasireiškimus (judesį, rankų ske- 
rečiojimą, galvos judesį, išbalimą, paraudo- 
navimą, dvasinį neramumą ir tt.).

11. Įtraukti laiškus, ištraukas iš dienynų 
(laiškai ir dienynai gali būti rasti), iš laik
raščių ištraukas ir tam panašiai.

Susirėmimas—interesingas dalykas: reikia 
atminti visus asmenis, dalyvaujančius jame, 
ir pagal jų charakterį suteikti kiekvienam iš 
jų reikalingą veikimą, padėti jį jo vieton, su
teikti jam jo žodžius.

Įtraukti atmintinus įvykius iš gyvenimo— 
del pilnesnio kūrinio, kaip tai: atidengimus, 
svarbius įvykius, išradimus mokslo šakoje, ir 
tt.

Užbaigus kokio nors asmens istoriją (De- 
nisovo), galima ant ilgo palikti tą asmenį, 
.kokiam vienam tomui, pusantro, kad ir ap
miršti jį, o paskui vėl tam tikroje vietoje 
prie jo sugrįžti.

Visą laiką reikia turėti mintyje dvasinius 
charakterių pergyvenimus, pasikeitimus, kurie 
įvyksta tarpe veikiančių asmenų, ačiū jų su
sikirtimams, gyvenimui.

Reikia būtinai paminti visą, kas jau yra 
parašyta.

Norwood, Mass

Operete “Vestuves Pušyne” Padare 
Gražaus Įspūdžio Publikoj

10 d. gegužės, Finų Svetainėje, Lietuvių 
Lavinimosi Ratelio Choras, vadovybėj Izabe
lės Jarmolavičiūtės-Kugel, suvaidino operetę 
“Vestuvės Pušyne.” »

Choro jaunuolės ir jaunuoliai pasirodė gy-

1. Niekados nesulaikyti veikimą: aš einu— 
kalbu taip; sėdžiu, guliu—kalbu taip; skutuosi 
—jau nekalbu, o tik ženklais atsakau. . .

2. Aiškiau, pilniau padarykite skirtumą 
tarpe to, ką asmuo mąsto, kalba ir veikia.

3. Pirm negu veikimas bus sudarytas, tai 
reikia gerai jį apmąstyti, negalimą pulti fak
tas nuo fakto.

4. Kiekvienas veikimas ir žodis turi būti 
savo vietoje, plaukti iš gyvenimo. Nereika
lingų veiksmų ir žodžių reikia vengti.

5. šiurkštūs žodžiai, ypatingai turi būti 
vykę, tikri, atatinkanti, originališki ir ne
laukti.

■ Nėra nieko bjauresnio, kaip neapgalvoti 
šiurkštumai, vieton išaiškinimo’ dalyko, pa-

vais ir tinkamais lošimui: A. Galgauskaitė, J. 
Krasauskaite, O. Kazlauskaitė, M. Zurbaitė,
O. Naktinytė, Al. Krasauskas,

stiprinimo jo, jie jį tik dar daugiau supai
nioja, arba visai atrodo nereikalingi ir tušti.

1. Ne vienodai kiekvienam dalykui reikia1
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suteikti atydos: svarbiam—daug, smulkmenin- 
gai, gerai jį apdirbti; antraeiliam—mažai, s.kū- 
piai.

2. Nevengti painių, keblių kolizijų, bet jas 
nuosekliai išaiškint, iki pat mažiausių smulk
menų.

3. Veikiančius asmenis visada reikia turėti 
mintyje, kaipo vieno bendro veikalo.

4. Sekti, kad išlaukiniai įvykiai atspin
dėtų dvasiniame charekterių veikime, jų ju
desyje, išreiškime veido ir tt.

5. Juodraštis, žalias kūrinys viso veikalo, 
turi būti sudarytas pačioj pradžioj darbo.

6. Niekados neapkvaišti priešingo tipo iliu
stravimu ir gyrimu saviškio charakterio.

7. Aprašymas charakterio smulkmenų, 
drabužių, išvaizdos yra reikalinga tik toje 
dalyje, ant kiek tas naudinga išaiškinimui 
charakterio.

8. Ypatingai pavojingas apsireiškimas—iš 
sapno daryti kokius tikrus išvedžiojimus.

9. Veikiantysis asmuo nenori, purtosi, ran
komis krato, bet kas tai tolūs vidujinis, kas 
tai tokis galingas, tvirtesnis už jį patį, trau
kia jį į kitą pusę, pertikrinėja kame tai ki
tame, būtiname.

10. Pas kiekvieną charakterį jo amžiuje 
ir yra atatinkamas dvasinis stovis, protas,' 
platumas pasaulėžvalgos, formos pasireiški
mas jo jausmų ir tt.

1. Ypatingai rūpestingai apdirbti charak
terių dialogus, kur nei vieno nereikalingo žo
džio neturi būti.

2. Vienas dalykas planuoti ką tai atlikti; 
antras dalykas—to pravedimas gyveniman.

3. Užmanyta kankinanti svarbi mintis, ku
ri užvaldė visą asmens gyvenimą, žmogus pa
sikeitė savo elgesiuose, griežtai pasidarė ki
tas, o kada užmanymas pravestas gyveniman, 
jis vėl atgauna savo būdą.

4. Pritaikyti, sutverti charakterių gabumą 
taip elgtis, kaip elgiasi tam tikri asmenys, 
ypatingai gerbiamieji žmonės.

.•p , ............... .
1. Eina apysaka, eina ... eina ... eina... 

Pasiekei vietą, kur toliau viskas aišku... *
2. Paimkime Denisovą (“Karas ir Tai

ka”), galima būtų jį pribaigt, apysaka nu
trūko: mirtis, karo lauke užmuštas ir tt. Ir 
negrįžti daugiau prie jo.

3. Pasikalbėjimas ir yra pasikalbėjimas,— 
gyvas, naturalis, be paaiškinimo apystovų.

4. Palikti vieną šeimyną ir eiti prie kitos, 
galima tik ant dvasinio paragrafo, ką tai už
baigus.

5. Trumpas asmenų aprašymas — greičiau 
įvesti juos su jų veikimu, svarbiausiai jų el
gesiu, daug naudingesnis, negu pasakojimas 
apie juos.

6. Charakterių pobūdžiai reikia įvairinti,
o nedaryti tendenciniai palinkusiais į vieną 
pusę. ' v

7. Replikomis — atsišiepimais charakteri
zuoti karštą asmenį, kalbantį, būtinai daly
vaujantį.

8. Būtinai žinoti istorinę, ekonominę, kari
nę, gyvenimo padėtį, ypatingai centralinių vei
kalo vietų, kaipo tikslus siekių, ginčų ir tt.

9. Veikalui paimti gerai žinomą vietą, ap
rašyti gamtą, gatves, namus ir tt.

10. Meiliškas scenas galima ir neapraši- 
nėti, bet atpasakoti jas.

11.
12.

kio ir
13.

žiau svarbių)
terio paveikslą ir taip užbaigti tam tikrą 
laipsnį didvyrio dvasiniame gyvenime. Tik 
po to eiti toliau.

14. Būtinai sudaryti viso veikalo planą,
pasibrėžti kiekvieną skyrių ir sudaryti jų 
centralinę širdį. . -

I žai, todėl prašome rinkti delegatus į Meno Są
jungos suvažiavimą ir ruoškitės jų pasiunti
mui.

Delegatai renkami: vienas nuo vieneto ir 
vienas nuo kiekvienos dešimties gerame stovy
je narių.

Svarbu, draugai menininkai, kad į šį Ameri
kos Lietuvių Proletarų Meno Sąjungos suva
žiavimą pasiųstumėt delegatų tiek, kiek gali
ma, būt gerai, kad šis suvažiavimas būt skait
lingas delegatais, nes jis įvyksta sykį į du me
tu. Jame bus svarstoma konstitucijos pakei- 
timas, patobulinimas. Juo daugiau delegatų 
dalyvaus, tuo sveikiau bus organizacijai, nes 
nuo suvažiavimų sėkmingumo prįklauso mūsų 
organizacijos ateities darbuotė.

Kitą savaite šioj vietoj tilps ALPMS kons
titucijos projektas. Kviečiame vienetus aty
džiai išstudijuot, kas jūsų manymu yra tai
sytina, duokit pataisymus.

Beabejo, draugai, jūs rinksite delegatus ir 
į Amerikos Lietuvių Kongresą, kuris taipgi 
įvyksta birželio 20 ir 21 dienomis, Clevelande, 
todėl, rinkdami delegatus Meno Sąjungos su- 

I važiaviman, stengkitės rinkti draugus-drauges, 
kurie galėtų dalyvaut Amerikos Lietuvių Kon
grese ir Amerikos Lietuvių Proletarų Meno 
Sąjungos suvažiavime.

Delegatų siuntimą organizuokite, kaip jums 
parankiau (busais, automobiliais, traukinių), 
bet žiūrėkite, kad Meno Sąjungos suvažiavi- 
man važiuoją delegatai neliktų Clevelande, nes 
Amerikos Lietuvių Kongresas baigsis birželio 
21 po pietų, o Amerikos Lietuvių Proletarų 
Meno Sąjungos suvažiavimas baigsis 22 dieną 
birželio, todėl reikia susitart su Am. Lietuvių 
Kongresan siunčiamais delegatais, kad jie pa
lauktų Meno Sąjungos delegatų, žinoma, ku
rie važiuos automobiliais—tas bus lengva įvyk
dyt, bet kur susidarys būrys važiuot busais— 
ten bus keblumų. Bet, mes giliai tikime, kad 
kolonijų draugai tą klausimą nuosekliai išriš.

Pranas Pakalniškis,
ALPMS Sekretorius.

Visiem Meno Sąjungos Vienetam
Draugai, išpildykit šią blanką ir greitai 

siųskite į Meno Sąjungos centrą sekamu an
trašu: Meno Sąjunga, 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Choras (arba dramos grupės) vardas

Miestas?

Kiek

Kiek

Kiek

Kiek

turi narių?

jaunimo?

suaugusių?

surengta koncertų 1935 m.?

Monologus pribarstyti klausimų. 
Skyrių 
tt.
Viena

pradėti aprašymu vietos, įvy-

(labai svarbi) arba eile (ma- 
scenų privalo nupiešti charak-

Apysaką rašyti skubėk, o į spaudą atiduoti 
nesiskubink. Apysaka, kaip tas vynas: kuo ji 
ilgiau pastovės, tuo bus geresnė. Tik tame 
skirtumas, kad vyną neliečia, neatkemša, o 
apysaką visą laiką reikią judinti: pažiūrinėk, 
paskaityk, patikrink, būk tikras—visada jo
je rasi’ trūkumų... Kada tikrai jausi, kad 
jau gatava, tada atiduok spaudai.

Niekados neatiduok savo apysaką galutinai 
perrašyti kitam, patsai ją perrašyk, nes pas
kutinis perrašymas—tai nėra paprastas tech
nikinis darbas, o kartu yra paskutinis jos 
apdirbimas. Vertė D. M. š.

.Amerikos Lietuvių Proletarų Me
no Sąjungos Vienetams 

DRAUGAI! ■
Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjun

gos suvažiavimas įvyks birželio 21 ir 22 die- 
ir pirmadienį), 1936, Cle-nomis (sekmadienį ir pirmadienį), 1936, Cle

veland, Ohio.
Kaip matot, draugai, laiko beliko labai ma-

Kiek

Kiek

Kiek

viso parengimų?

turėjot prelekcijų, paskaitų?

narių

Literatūra

Kiek narių

skaito ALPMS organą

ir Menas”?

skaito “Laisvėje” angliškąjį sky-

Chorvedžio vardas-pavardė

Valdybos antrašai:

Pirmininkas

Sekretorius

Iždininkas

Pirmininkas

Sekretorius .

(Tąsa Meno Skyriaus 4-tam pusi.)

Binghamton, N. t 1 
- - - - - I

“Party”-Pietūs Pas Draugus,
A. M. Bekeriu*- ' 1

Motinų diena, 10 gegužėj 
draugai Bekeriai turėjo past 
kvietę savo artimus draugui 
ges pietų, kur ir man teko d i 
lyvauti.

apie įvairius įvykius, prisimii 
ta ir apie mūsų mylimą “La 
svės” įstaigą, kuri nesenai td 
rėjo panešti didelius nuogtų 
liūs, atbudavoti naują sienų 
Nauja siena, kaip d. P, Buk 
nys, “Laisvės” gaspadoriuį 
pranešė per “Laisvę”—kainą 
vo apie $1,500. Atsiklausus ą 
Bekerienės, ką ji mano api< 
aukų parinkimą virš mini 
tam dalykui, d. su mielu nor 
sutiko ir sako, ji pati pirmu t 
nė duos 25c. Sutiko ir. didžii 
ma kitų dd. Nors nedaug či 
tebuvo svečių-viešnių,. apie 1: 
vienok suaukota $2.30.' .-įį |

Paduodu aukotojų vardui 
M. Bekerienės Ona BekeraitŠ 
A. Tvarijonienė, L. Tvari j u 
nas, J. K. Navalinskienė p< 
25c.

Juozas Vaičekauskas ir A 
Navalinskas po 50c; nežinoma) 
—5c.

Nuo savęs dėkoju dd. Bekė 
riams, taipgi ir visiems auką 
vusiems virš minėtam tikslui• 

Pietų Dalyvavusi. ’
------------

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Broliškos Draugijos mėnesini! 
susirinkimas įvyko 5 d. gegu
žės. Buvo išduotas raportai 
iš atidarymo parko. Nuo va 
karienės pelno bus, bet kiek 
tai dar nežinia, nes tikieta 
.dar nesuskaityti, žmonięridąį 
tokio oro, buvo daug. • Lietui 
lijo tą dieną. 4

Orkestrą nutarta turėti.tj 
pačią, kurią turėjom ‘ petęitj 
metą. Visos vasaros biząį 
tvarkys ant parko J. Šalavie 
jus, V. Grebliauskas/ Kalyč, 
Studentas ir J. J. Bakšys.

Garadžiaus budavojimas pa> 
likta pusmetiniam susirinki 
mui. Visi nariai būkite setam* 
čiam susirinkime, birželio 2 
kur svarstysime garadžiaui 
reikalą.

Delegato raportas iš Pirmoj 
Gegužės apvaikščiojimo priim* 
tas. Nutarta paimti "Laisvę* 
už oficialį draugijos organ$ 
pamokant $10 ant metų, . įį 
jeigu “Laisvė” su tuo sutitaį 
kad būtų valdybos vardai ii 
antrašai talpinami “I^aisvėj.^ 

Skaitytas laiškas ųųp “Lala 
vės” 25 metų sukaktuvių reif 
kalu. Nutarta pasipirkti oer* 
tifikatą už $5.

Matote, mūsų draugija ,yįj 
suomet stovi su pažangiai! 
darbininkais. Maloni! bauj 
matyti, kad visi lietuviai' prt 
klausytų prie mūsų draugioj 

1 ir remtų savo parką, kuris yru 
| vienas iš gražiausių viąoj apie? 
linkėj, tai yra Olympia Park1Sekr. ir Koresp.

J. J. Bakšys.

PABĖGO 24 KAUNUI
_

McAlester, Okla., geg. 
—Iš kalėjimo pabėgo 
liniai. Užmušta kalėjimų 
dirbtuvės prižiūrėtojas. įlfl 
pabėgėlių pašauta; šeši BU* 
čiupti.

Tel. TRObridge MS0

Dr. John RepshiM 
(Repšys) / 

LIETUVIS GYDYTOJAI
278 Harvard St., K't j 

kampas Inman SL, Aj
arti Cenral Skvjr% | 

CAMBRIDGE, MAM^t 

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir šventad&eakdg* JK 
10-12 ryte ■ '■■y
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MENO SKYRIAUS DALIS
Wilkes-Barre, Pa
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Juodoji Mirtis ir biednus.
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visos 
en de-

iš kurių 
išvaikyti 

žiurkės 
pastaty-

Po atvaša- i
fondas vimo-pribuvimo, man buvo pa-

svc- 
tom 

nueit 
laike

Kad tokios 
eiles, tai 
Bet taip

Draugų 
iki

Mirtis Koloninėse
Šalyse

Californiją, 
maras

šiai, kaip 
čiasi.

kuri esą 
choras būtų di-

užsikrėtimo ];urju 
imperialistų išnaudoja- žmonių, kurie buvo su-

Puslapis Ketvirtas sestadien., Gegu. 16, 1936

Šis-Tas apie Aido Chorą
Kiek metų atgal šis choras buvo netaip jau 

blogam stovyj—buvo nuveikta daug gerų dar
bų, kaip tai veikalų vaidinime, dainavime ir 
buvo veikiama visam darbininkiškam judėji
me.

Su dainomis buvo aplankyta net didmies
čiai, kaip tai Brooklyn ir Philadelphia “Lais
vės” piknikuose. Choras buvo vidutinio didu
mo ir jame buvo geras susiklausymas, bet 
laikui bėgant pradėjo narių tarpe atsirast 
labai negeistinų ypatiškumų ir tas chorui buvo 
labai nenaudinga. Toliaus, kada choras per
sikėlė į Darbininkų Centrą, buvo tokių cho
ristų, kurie padarė prisiogą, kad nedainuos, 
pakol choras čia laikys pamokas. Taip jie 
ir darė—kada ir atėjo į choro pamokas, tai
tik parūkyt, pikietuot chorą toj svetainėj.

Tiesa, Darbininkų Centras iš pradžios buvo 
biskį lyg apleistas, bet svetainės palaikymo 
komitetas tuom susirūpino ir svetainė likosi 
ištaisyta; bet nękuriems žmonėms vis netin
ka ir tiek. Toliaus buvo vargo su mokyto
jomis. Šiame mūsų chore buvo pora suga- 

draugių, kurioms- sekėsi chorą vadovauti, 
ir vėl atsirado kita nelaimė. Narių tar- 
pasidarė dvi partijos. Jiems atro- 

kad viena iš jųjų būna išbalsuota chorą 
kad viena iš jų geresnė, kita blogesnė, ir 

tuos choristus sužinot, kodėl jie nesilanko į 
Vadovatrt, tai kitos arba kiti nesilanko į pa
mokas, ir kada būna pasiųsta komisija pas 
kada viena iš jųjų būna išbalsuota chorą 
pamokas, tai tuom sykiu tenka išgirst, kad 
jie arba *jos nesilankys, pakol ta mokytoja 
bus. Paskui vėl viskas yra daroma, kad pa- 
tačius kitą mokytoją chorą vadovaut, tai ir

pe 
dė, 
dė,

Califomijos Biednieji Juodo
sios Mirties Pavojuje

Kalnuose ir kalneliuose sau- 
’ lėtos- -Californijos, yra pasto
vus pavojus darbininkų gyvy
bei iš juodosios mirties pusės! 
Nuo toliausios pietinės valsti
jos viršūnės iki toliausiam 
šiauriniam apskričiui ir visu 
tuo ruoštu į Oregono ir Mon
tano valstijas, žeminės vove
rys yra užkrėstos baisiomis 
ir pavojingomis ligomis, ku
rios bile kada gali išsiplėsti 
net iki didžiųjų miestų,—išžu- 
dant Šimtus tūkstančių žmo
nių.

Juodasis maras, daugiau 
moksliškai vadinamas biubo-Į 
niškas maras, yra liga, kuri 
turiz dvi formas: biūboniško 
tij/o ir pneumonijos tipo. Biū- 

Fboniškas (sutinimas kirkšni- 
Į nių liaukų) maras apsireiškia 
sutinimu išlaukinių kūno van- 

į deninių-kraujinių liaukų ir vi
suotinu užnuodijimu sistemos 

į maro bakterijomis ir jos vai
siais. Apie 50 nuošimčių iš1 
Visų tų, kurie paeina į šitos 

į ligos formą—miršta. Kito ti- 
yra pneumonijos, 

(plaučių uždegimo) veik 
ir visada miršta.

Šita baisioji liga yra ta 
ką aplankė visą žinomą

vėl kita opozicija atsiranda, kita suirutė ir 
tas viskas chorą privedė prie tokios blogos 
padėties.

Dar pereitą metą nors choro pamokos ir 
buvo laikomos, bet jau choras niekur kitur ne
pasirodė. Taipgi ir ant vietos mažai ką nu
veikė, o žiemos šalčiams užėjus neturėjom 
nei pamokų.

Dabar, orui kiek atšilus, prasidėjo pamokos, 
bet nebuvo taip, kaip turėtų būt.
nuomone, reikia chorui duot ramybę 
sėjo mėnesio, o tada daryt pradžią.

Taipgi nekurie nariai sako, kad į
tainę pertoli jiems vaikščiot, bet kodėl 
mergaitėm nepertoli da keliolika blokų 
už svetainės ir praleist laiką stuboj 
choro pamokų?

Taipgi yra viena draugė, 
kius, “kaip aš norėčiau, tai 
delis, o kad ne—tai nebus.” 

Tai yra ta draugė, kuri
Chicagą, į vieną didelę konvenciją, kur gavus 
progą užsilipt ant pagrindų pasakė: “kad po 
mano vadovybe Wilkes-Barre randasi iš apie 
70 narių jaunųjų komunistų teatralė grupė.” 

Tai apsilenkimas su teisybe. Tiesa, šita 
draugė,, jei norėtų chore pasidarbuot, tai ji 
galėtų. Tas josios išsitarimas turi tiesos, kad 

1 nuo josios priklauso choro gyvavimas, nes 
kada ji ateina į choro pamokas ir atsisėdus 
arti durų kuriai mergaitei pirštu pamoja, tai 
ta jau ir atsiduria pas jąją.
draugės trauktų jaunimą į choro 
būtų vienas iš geriausių darbų, 
nėra.

Draugės ir draugai, nors jau ir buvo cho
re blogo darįio atlikta per nekurtuos draugus 
bei drauges, bet nuo dabar visų mūsų parei
ga pradėt dirbt naudingą darbą, kad nei 
vienam iš mūsų neliktų vietos papeikimui. 

Arti Choro Stovintis.

ri būti veik užtikrinti, kad jie 
bus įkąsti blusų nuo minimų 
gyvūnų. Tai šitokia yra pra
džia epidemijos tarpe žmonių. 
Ypatingai pavojinga plaučių 
uždegimo tipo liga, ne vien 
todėl, kad veik visi išmiršta, 
bet kad ji gali plėstis nuo 
žmogaus ant žmogaus, pana- 

kad influenza plc-

ti, ką aplanke visą žinomą pa- nįu> 
šaulį daugelį sykių senesniais i dus.’
laikais ir viduramžiais, kiek
vieną kartą išnaikinant milži
niškas dalis gyventojų ir su
draskant civilizuotą gyveni
mą per ilgą laiką. Didysis ma
ras keturiolikto šimtmečio iš
naikino 25,000,000 žmonių tuo 
laiku, kuomet Europos saus- 
Žentijs buvo dar mažai apgy
ventas. Apie visa pusė Ang- 
ijos gyventojų išmirė.

Dabartiniu laiku yra ke- 
ios vietos per visą pasaulį, 
ur tūli laukiniai gyvūnai yra 
Žkrėsti pastoviomis maro 

bakterijomis. Viena iš šitų 
vietų yra Californija. Nuo lai
ko iki laiko šitas maras ple
čiasi nuo tų laukinių gyvūnų į 
miestų žiurkes, jo bakterijas 

„išnešioja blusos nuo vieno gy- 
Yflno ant kito, ypatingai prie- 

sčiuose, kur šito tipo abeji 
yvūnai yra prisiveisę urvuose 
• sąšlavose. Tada ir prasi de
ft epidemija tarpe žiurkių.

nių buveinėse, kur yra 
ančių žiurkių, žmonės tu-

Išimant 
vietos, kuriose 
miškas (vietinis), tai yra, pa
stoviai būnąs tarpe laukinių 
gyvūnų, yra koloninėse šalyse : 
Mandžūrijoj, Tibete, Arabijoj 
ir Afrikinėj Ugandoj. Kitose 
“civilizuotose” šalyse ji jau 
iš šaknų išnaikinta.

‘Savininkai’ šitų koloninių 
šalių gyvena Europoj arba Ja
ponijoj. Užtad, jųjų publikos 
svikatos oficialai-prižiūretojai 
galutinai išnaikino visą maro 
pradžią imperialistinėse šaly
se ir pasekmingai stengiasi, 
kad jis nebūtų ten atneštas iš 
kolonijų. Kaip nebūtų, išnai
kinimas pradžios 
maru, i 
mose šalyse, kur jis kas metai 
išžudo šimtus tūkstančių žmo
nių, jiems būtų perdaug ‘išlai-

ti informacijų iš Dr. Wyn. 
Ant daugelio svarbių punktų, 
kaip: kiek yra išleidžiama pi
nigų sulaikymui maro, jis pa
sirodė nežinėliu. Kituose svar
biuose klausimuose nusidavė 
nesuprantančiu ir pradėjo kal
bėti visai ką kitą.

Pagaliaus, aš girdėjau, kad 
federalė valdžia, kuri vedė 

j visą darbą iki 1925 m. ir vals- 
I tijos valdžia nuo tada nedarė 
• jokio pasiryžimo išnaikinti vo- 
I veris, nepaisant, kad maras 
Į nuolat plečiasi. Mes tiktai 
j bandome palaikyti epidemiją 
I tam tikroj priežiūroj!

“Maras visada bus su mu- 
1 mis.” Vienas ar kai kada du 
pulkai iš dviejų arba keturių 
vyrų kiekviename “pulko”, 
tyrinėja nužiūrimas vietas tik
tai bėgyj pavasario ir vasaros 
mėnesių. Jeigu suranda už
krėstus gyvūnus, tai pasikėsi
na išnaikinti visas voveris tam j jus kraštą nuo baisios, žmones

plotyj. Bet serganti gyvūnai 
visada yra randami tam plotyj 
dvejais ar trejais metais vė
liaus, kurie sueina iš apielin- 
kės teritorijų.

Aišku, kad išnaikinimui 
tokios baisios epidemijos, lie
čiant problemos svarbumą, — 
visai mažai reiktų išleisti pini
gų. Pagal Dr. J. C. Perry, 
ekspertą epidemiškų ligų Su
vienytų Valstijų žmonių svei
katos tarnystėje, voverys galė
tų būt išnaikintos, jeigu užtek
tinai būtų aprūpintas fondas 
šitam tikslui. Kai ji, epide
mija, yra nacionalė problema, 
gręsianti visą šalį, tai federa- 
lė valdžia turi būt priversta 
atlikti šį darbą. Darbininkų 
organizacijos ir pavieniai turi 
rašyti savo atstovam kongrese 
ir senate, reikalaudami, kad 
būtų paskirtas ganėtinas fon
das šiam reikalui, kad išgelbė-

naikinančios epidemijos.
Tai šitaip užbaigia Dr. 

Franklin Bissell savo straips
nį, Sveikatos i r Higijenos 
(Health and Hygiene) žurna
le, pažymėdamas, ką gali pa
daryti juodoji mirtis ir kaip 
valdžia nekreipia domės, kad 
pastojus žmonių žudymo ke
lią!

Prie Park West Kavinės, 
99th St. ir Columbus Ave., jau 
ketvirtu kartu pikietai užsiun- 
domi gengsteriais. Šį kartą 
sumuštas James DuBois, jo 
padėtis kritiška. Pikietas ve
damas per visą parą.

Paskutine

Pavasarinis Muzikos “Festival” ir Šokiai
RENGIA AMERICAN MUSIC LEAGUE

Nedėiioj, 17 Dieną Gegužes (May), 1936
YORKVILLE CASINO

210 E. 86th St., New York City
Programa prasidės 3 vai. po pietų. Šokiai—8 vai. vakare.

PROGRAMOJE DALYVAUS:
Arbeiter Saengerchor, Daily Worker Chorus, Downtown Music 

School, Finnish Workers Chorus, Freiheit Gesangs Farein, Freiheit 
Mandolin Orchestra, Kur Workers Band, Fur Workers Choi’us, Ger
man Workers Club (Bronx), Italian Workers Chorus, I.W.O. Band, 
I.W.O. Symphony Orchestra, Lithuanian Aido Chorus, New Singers, 
Ukrainian Workers Chorus.

įžanga iš anksto perkant 40c.; prie durų 49c.
Tikietus galima gauti sekamose vietose:

New Theatre 156 W. 44th St., New Theatre League 55 W. 45, 
Columbia U. Bookshop Broadway at 116, Workers and Peoples Book
shops. Ir pas Aido Choro narius.

u

Vertė — J. N.

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grahd Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Jtiniper 5-6776

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Bcachview 2-3103

Naudokitės tik iki 30 d. gegužės 
šių metų, parsiduos NATURAL-LAX 
-HERB TEA 3 pakeliai už $1.25, o 
su pradžia birželio šių metų, vėl bus 
bus tiesiog 50c. už pakeli, nežiūrint 
kiek pakelių pirksite. Tuojaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

Rašykite:
John W. Thomson,

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

JUOZAS GEGŽNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užejimas Grupėms

412 W. Susquehanna A v. 
Philadelphia, Pa.

Voverys arti San Francisco 
buvo atrastos užkrėstomis dar 
1908 metais; epidemiją išplė
tė žiurkes nuo laivų, kurie at
plaukė iš orientališkos (ryti
nės) maro arenos. Nepaisy
mai valstijos.ir federalės val
džių, užsikrėtimas buvo lei-. 
džiamas pamažu plėstis tarpe 
voverių taip toli, kaip Los An-' 
gėlės. Bėgyje mažiau metų ir 
pusės, jos gaišo ypatingu epi
demijos greitumu ir ji ūmai 
prasiplėtė ne tik per visą val
stiją, bet ir į kitas kaimyniš
kas valstijas.

Viena iš daugiausiai pavo
jingos įžiūros į padėtį, tai ga
limybė ir specialis stengimasis 
išsivystyti maro bakterijoms 
voveryse, kas yra pamatas ( 
plaučių uždegimo epidemijos, 
su 100 procentine mirčia. Tai, 

I yra teorija Dr. W. H. Kellog, 
vieno iš šalies viršininkų ant, 
epidemijų. Paskutinės dvi epi
demijos Californijoj buvo 
plaučių uždegimo tipo. Jos 
išsiveržė rugsėjo mėnesyje, 
1919 m., Oaklande, su 14 su
sirgimų ir 13 mirčių, ir lapkri
čio mėnesį, 1924 m. Los An
gelėse, su 32 susirgimais, iš, 
__ j 30 numirė. Daugiau,

sirgę plaučių uždegimo epide
mija— išmirė Mandžiūrijoj 
1910 metais, šitai epidemijai 
yra reikalingas šaltas ir šla
pias oras ir, gal būt, Califor
nia nepasieks tokios blogos 
padėties, kur išmiršta didelis 
skaičius žmonių, bet Rytinėse 
Suvienytose Valstijose,, kur 
oro aplinkybės yra labai pana
šios į Mandžiūrijos orą, tai ir 
epidemijos pasekmės gali būti 
labai giminingos.
Maro Suvaldymas—Nacionalė 

Problema

Nuo 1925 m. valstijos sa- 
nitariškumo direktorius Boss 
buvo atsakomingas voverių 
maro tyrinėtojas. Prirengimui 
šito rašinio, sako daktaras 

aš pasiryžau

Padėtis Amerikoje yra daug 
skirtingesnė, negu Europoje, 
kur ir turtuoliai dažnai gyve
na senose stubose, 
veik nėra galimybės 
žiurkės. Amerikoje 
gyvena tiktai biednai
tose buveinėse, kadangi tur
čių namai yra jau moderniš
ki ir maž-daug apsaugoti nuo 
žiurkių. Užtad moderniško 
maro epidemijoj Amerikoje, 
lyginant su Europa, aprube- 
žiuojančiai liktų jo aukomis 
tiktai darbininkų klasės na
riai. Ir tik delei šios priežas
ties ‘mūsų’ visuomenės sveika
tos prižiūrėtojai taip pasiten- Franklin Bissell, 
kinančiai nepaiso apie išnaiki- matyti jį. Po kelių sykių šali
nimą visų žeminių voverių kimo į jo raštinę, pasakant jo, 
valstijoj, kas pabaigtų maro sekretoriui priežastį mano pa- 
,problemą sykį ir ant visados.; sikalbėjimui, gavau su juo su- 
Aš parodysiu, sako daktaras sitikimo sutartį. 
Franklin Bissell, kad 
yra palaikomas tiktai prilai-. sakyta, kad jo nėra namie, 
kymui, kad epidemija neišsi-j bet aš galiu matyti Dr. Wyn, 
plėstų iki kraštutinybės, kuri galvą Epidemiologijos Biūro. 
užkluptų, kaip turtihgus, taip I Vienok buvo labai sunku gau-

BRIDGEWATER DARBININKŲ KO OPERATYVE DRAUGOVE
Lietuvių čeverykų Išdirbys
te, Kuri Pagarsėjo Gamini

mu-Over Globe Shoes

Ji Atsiekė Augštą Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite 
Vaizbaženklį

Pasisekimas OVER GLOBE čeverykų išdirbė- 
jų yra dėka jų ilgų metų patyrimui čeverykų 
išdirbimo industrijoje, Brocktono ir kituose 
Massachusetts valstijos miestuose. Ši apielinkė 
yra pagarsėjusi savo 75 metų praktika ir augštų 
išvystymu vyriškų čeverykų gamyboje.

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio supratimo, 30 metų praktikos čeverykų gamyboj, 
i
Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių kojų, 

jų gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų niiaugimą ir 
čeverykus padaro taip, kad jie tinka ant kojų, 

kaip pirštinė ant rankos.

Žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu 
savo gyvenimo. Todėl kankinimas savęs netin
kamais čeverykais, gadinimas kojų eikvoja žmo
gaus sveikatą

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda 

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 
Nuo $5.00 iki $6.00

GLOBE, žiūrėkite, kad ant padoNesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRiDGE-O-FLĖX. Jeigu OVER GLOBE čeverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
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Skaitytojų Balsai
KAIP Aš LIKAU 
BEDIEVIU geriau lošia savo rolėje, 

gauna daugiau mokėt, 
rublis tėra visagalis 
ir visko valdovas. Kito

tėvų arba
nekalbant

per moks-

*

Dievobaimingos motinos 
priežiūroj ir gilioj kunigų įta
koj išauklėtas, savo jaunystės 
dienas pradėjau kaipo geras 
ir pavyzdingas katalikas jau
nuolis. Mišioms tarnauti mo
kėjau taip gerai, kaip “tėve 
mūsų.” O jau stacijas ap- 
vaikščiojantiems atskaityt, tai 
būdavo kiekvieno sekmadienio 
'pareiga. Del to buvau visos 
parapijos moterėlių gerbiamas 
ir mylimas Jonukas.

Vėliau, pradėjęs skaityti 
^Tolstojų, šerno geografiją, ku
nigo Demskio raštus, ėmiau 
abejoti ir nubetikėti kunigų 

. skelbiamam mokslui ir pačiam 
j šventajam raštui.
> Bet tais laikais, 35 metai 
•’’♦atgal, nebuvo taip lengva likti

bedieviu. Trūko knygų, iš ku
rių galėtum pasemti išminties, 
taip pat ir draugų, kurie ga
lėtų sustiprinti abejonėj ar į 
Šylančius klausimus duoti at-
akymus. Tuo labiau buvo 

Sunku, kad jei ir gavęs iš kur 
kokią progresyvišką brošiūrą 
#r knygą, tai reikėdavo ją 
slėpti. Gi skaitant saugotis vy
resniųjų saviškių, 
šiaip artimų, jau 
^tpie policiją.

Tik atsigaudavau
leivių vakacijas, kada suėjęs 
tų laikų progresyviąją studen
tiją slaptuos pasikalbėjimuos 
gaudavau teisingus ir aiškius 

9 atsakymus. Jie mane susti
prindavo ir aš tada pasijus
davau linksmesnis, stipresnis 
ir drąsesnis.

Bet sulaukus tradicinių 
švenčių, kalėdų ar Velykų, pa- 
sijausdavau vėl vienas ir lik- 
•davo liūdna, graudu... Baž
nytinės ceremonijos nu
stelbdavo mano progresyves 
mintis, vėl sukeldavo religi
nius jausmus ir aš, nepajėg
damas atsispirti, vėl eidavau 
bažnyčion, spaviedotis. .. . Ku
nigas mane bardavo ir keik
davo visus velnio raštus ir šė
tono apsėstus žmones. Prisiek
dindavo, kad daugiau tokių 
raštų nebeskaityčiau, su to

kiais žmonėmis nebekalbėčiau.
Bet. . .tos mano priesaikos ne- 
dalaikydavo progreso minties 
veržimosi ir lūždavo. Lūždavo 
kiekvienu kartu toliau numes- 
damos mane į progresyvių pu
sę. Kai tik studentai parvyk- 
davo vakacijoms, aš, dažnai 
prieš savo valią, vėl pasijuntu 
su jais bediskusuojąs apie re

ligiją, apie dievo buvimą.
Skaitau žemaitės ir kitus agi- 
tatyviško pobūdžio ir antireli
ginius raštus. O po to vėl 
prisieidavo pakutavoti. Kažin 
kaip ilgai man būtų reikėję 
taip blaškytis, jei ne vienas 
įvykis, kuris suvedę mane į 

* pažintį su kunigu—mano tvir
čiausiu bedievybės mokytoju. 
Kartą kaimynas prašo mane, 
parvežti jo sergančiai žmonai 
kunigą. Aš nuvažiavau anks
ti rytą, dar prieš mišias, ir 
nenorėdamas sugaišt visą dar- 
bymetės dieną, prašau kamen- 
Morių kun. Mykolą Perk, va

liuoti prieš mišias. Bet šis 
įsivadina mane į savo kamba
rį, pripila degtinės stikliuką, 
vieną sau, kitą man. Užkan
džiui kumpio atpjauna. Prieš 
mišią ir pėtnyčioj! Aš jam 
primenu, kad pėtnyčia — grie- 

^kas mėsą valgyti. Jis, žino
damas mane esant laisvų pa
žiūrų, ėmė juoktis iš tokio 

4 grieko ir kvailų bažnyčios įsa
kymų. Važiuojam pas ligo
nį. Aš sėdžiu priekyj ant 
lentos, o kunigas su švenčiau
siu sėdynėje.

•ir kalba apie
sako:

—Tai ką tu

Tai absurdas, o ne dievo pri
sakymas !

—Gyvenimas tai teatras,— 
kiek patylėjęs tęsė toliau,— 
ir kas 
tas ir 
Tiktai 
dievas
dievo niekas nematė ir jo nėra.

Tai buvo atviras kunigo išsi
reiškimas ir tokia jo kalba 
piahe labai sustiprino bedievy
bėj. Nuo to laiko aš pas jį 
dažnai apsilankydavau. Kai 
kada ir jis pas mane užva
žiuodavo. Iš mano bedievy
bės jis nuoširdžiai juokėsi, 
nes rado mane visai silpną be
dievį, ne tokį didelį ir baisų, 
kaip jam davatkos nupiešė. 
Todėl jis mane paragindamas 
lavintis duodavo įvairių kny
gų, k. t. Puškino, Dostojevs
kio ir kitų, žinoma, tas ma
no žinojimo ir galvojimo ribas 
labai praplėtė ir aš pradėjau 
tvirčiau orientuotis dievybės 
klausimuos. Pagaliau įsitiki
nau, kad . jokio viršgamtiško 
dievo nėra, ir pažinau pačios 
religijos tikrąją prasmę — iš
naudoti biednus žmones. Pats 
kamendorius neliko bedieviu, 
jam tas nerūpėjo. Jis lošė 
savo rolę taip, kad gavus dau
giau atlyginimo. Tuo keliu jis 
ir nuėjo. Jis skelbė žmonėms 
dievą, kuriuo pats netikėjo. 
Kartą aš jo užklausiau, ar yra 
žmonių, kuriems idėja rūpi 
daugiau negu rublis?

—Yra žmonių, kurie kovo
ja del idėjos, bet jų bus atei
tis, o mes išnaudojam dabar
tį.

Gaila, neužilgo mum prisi
ėjo skirtis, bet aš jam tebesu 
dėkingas už jo nuoširdumą 
su manim ir nušvietimą pro- 
gresyvio kelio, kuriuo jis ne
norėjo eiti.

Gyvenimo aplinkybių ver
čiamas atvykau Kanadon, 
Montrealan. čia radau pusė
tinai lietuvių, kurie daugumo
je tik nudavė esant bedieviais. 
Sarmatinos pasirodyt tikin
čiais ir šlykščiai šaipydavęs iš 
religijos. Bet čia, Kanadoj, 
buvo daug laisviau ir mes 
šiek tiek lavindavomės. O po 
karo, kada privažiavo naujų 
progresyvių jėgų, įsisteigė 
knygynai, apšvietos organiza
cijos, praplito laikraščiai, tai 
dabar yra labai lengva lavin
tis ir nusikratyti religinių bur
tų. Atsistoti kiekvienam žmo
gui ant savo kojų, savo svei
ku protu galvoti ir pažinti iš
naudotojus. Ne taip, kaip 35 
metai atgal.

O visgi, religija tebėra net 
lietuvių tarpe 
vieną vakarą 
einu lietuvių 
stebau!

Bažnyčia
Daug ir jaunų, 
nusižeminimu, 
klauso misijonierių, 
j antį tą seną-seną pasaką apie 
Lozorių ir Bagočių . . .

Gaila jaunųjų. Kas juos 
laiko nuo taip lengvai pasie
kiamos apšvietos? Man 
nam jau nebesuprantama, 
todėl, kad ji taip lengvai 
siekiama ?

Senas Montrealietis.

įsišaknėjus. štai, 
laike misijų nu- 
bažnyčion — nu-

pilna žmonių.
O visi taip su 
susigraudinę 

pasako-

se-
Gal
pa-

Norwood, Mass

Jis geram ūpe 
pėtnyčiavimą,

munistų ir L.D.D. Atstovauja 
425 organizuotus žmones. Su
sidaro galinga spėka prieš 
smetoninį fašizmą Lietuvoj. 
Komitetas iš 18 atstovų dar
buojasi, kad sukelti finansų 
pasiuntimui dviejų delegatų. 
Tam tikslui rengiamas balius- 
šokiai 30 d. gegužės, Lietuvių 
Svetainėje. Bus gera orkestrą 
šokiams. > Tikietas vyrams 35 
centai; moterims-merginoms— 
25c. Dalyvaukim visi!

Gegužinei Praėjus
Norwoodo darbininkai turė

jo dvi gegužines. Mat, dd. so
cialistai nesidėjo prie bendros 
gegužinės. Todėl komunistai 
su broliškom organizacijom 
surengė pirmą dieną Gegužines 
paminėjimą. Publikos atsilan
kė apie 150. Programa buvo 
silpnoka, išskiriant beną, kuris 
puikiai griežė. Socialistų Ge
gužinė buvo 3 d. gegužės. Pu
blikos atsilankė apie 125 žmo
nės. Programa buvo irgi 
silpnutė — kalbėjo lietuviškai 
St. Michelsonas. 
parodo ? Ogi tą, 
į bendrą daiktą, 
vęs skaitlingas
Bendra programa būtų bu
vusi gera ir pas darbininkus 
ūpas būtų buvęs kur kas ge
resnis. Ar draugai socialistai 
iš to pasimokins? 1937 metais 
Gegužinę turėtume ir Norwoo- 
de surengti bendrai.

Dzūkų Dėde.

BAR and GRILL

B

pa-

Pa.
Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

f

pranešė jokios žinutės. Nege
rai !

Teisybę pasakius, kurį tik

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

SKUTIMAS

Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O E! A
KIRPIMAS

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

sutinki, visi pageidauja matyti lei nebus talkos iš kitų drau 
“Laisvėj” žinių iš Jersey City, i 
bet jų nebus pakankamai, ko-

s

Lietuviu Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts
H

t«WI

Čia yra palaikoma pa
vyzdinga tvarka — nė
ra triukšmo ir niekas 
svečių neužkabinėja.

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

•m

rž.

i
i

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

“Laisvės” skaitytojai.
Knygos išdalinimas bus su

šauktame ALDLD 16 kuopos 
susirinkime, pakviečiant laiš
ku kiekvieną “Laisvės” skaity
toją į susirinkimą.

Būtų malonu, kad draugai 
įsteigtų “Laisvės” korespon
dentų biurą, rinkdami žinias 
iš lietuvių judėjimo. Jau esu 
kalbinęs bent kelis draugus, 
kurie prisidėtų prie to darbo. 
Visi sutinka, kad tai geras 
dalykas, bet jau daugiau mė
nesio praėjo, o nei vienas ne-

Puslapis Penktas

Ką gi tas 
kad sudėjus 
tai būtų bu- 
susirinkimas.

Teatrų ir Operečių Sezonas 
Užbaigtas

25 d. balandžio Montello 
mėgėjų grupė puikiai suvaidi
no operetę “Tamylą.” Vaidi
no taip puikiai, kad gal nie
kur kita grupė “Tamylos” vai
dinime taip nepasirodė. O 
ypatingai S. Gutauskaitei Ta
mylos rolėj tikrai priklauso 
didelis kreditas už tikrai dra
matišką suvaidinimą. Garbė 
Montello lošėjams!

L. L. R. Choras uždarė se
zoną su linksma operete “Ves
tuvės Pušyne.” Žvalgas.

Jersey City, N. J
Įvairumai

Laisvės Draugijos susirinki
me, kuris įvyko 10 d. gegužės, 
išklausius delegatų raportus iš 
Brooklyne įvykusios konferen
cijos Lietuvos demokratijai 
atsteigti, likosi vienbalsiai pri
imtas ir nutarta dalyvauti bir
želio mėnesį Clevelande įvyk
stančiam kongrese. Delegato 
šiame susirinkime nerinko, tik 
išrinkta komisija, kuri atsilan
kys į kitas vietos organizaci
jas užkviečiant jas prisidėti ir 
birželio mėnesį visiems bend
rai rinkti delegatą, kuris at
stovautų visą Jersey City lie
tuvių koloniją. Geras tarimas.

Serganti Lietuviai

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
bravorų • alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Karų
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. ”. -—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS. .

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus 

Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms 
rems bei pokiliams užsisakykite alaus per

JUSTINĄ STANKŲ
2010 E. Sergeant St., Philadelphia,

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER 
Stiprus ir priimnus gert alus.

O Stankaus patarnavimu būsite pilniausiai patenkinti.
Taip pat Stankus pristato alų ir saliūnams, tad pir

kite iš savo žmogaus.
Tuojaus šaukite: Reg. 1501.

Darbavietes telefonas: Market 4728.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

■J

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

Jau pusėtinai, kaip serga O. 
Pažerienė. K. Marcinka, ku
riam sužeidė koją darbe, svei
ksta. Tačiaus žmogus skau
džiai nukentėjo. K. Maži- 
liauską darbe buvo patikus 
nelaimė, koją užgavo, bet po 
kelių daktaro apžiūrėjimų! 
tuojaus pasveiko. Visi priklau
so prie Laisvės Draugijos.

Naujas Kunigas
Senas prabaščius apleido 

Jersey City, išvykdamas į Lie
tuvą. Pribuvo jaunesnis iš 
Paterson, N. J. Jaunasis kuni
gas jati rhėnesis laiko kaip 
Jersey City ir kaip parapijo- 
nai pasakoja, tai per pamoks
lus prašo parapijonų, kad jam 
nupirktų gyvenimui reikalin
gus rakandus. Naujas kuni
gas, nauji mokesčiai parapijo- 
nam.

Mortos Vilkienes Divorsas

f';

n ‘U

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Bendras Frontas Atsteigimtii 
Lietuvoj Demokratijos

Šios masinės organizacijos 
sutartinai veikia, kad pasiųsti 
bent du delegatu iš Norwoodo 
į Lietuvių Kongresą, Cleve
land, -Ohio: Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Keistučio Drau
gija su 130 narių; Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 3 
kp. su 90 narių; Norwoodo 
Amerikos 
Bendrovė 
vienijimo 
131 kp.,
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 9 kp., su 
40 narių; Lietuvių Lavinimos 
Ratelio Choras su 25-kiais na
riais. Taipgi dalyvauja ir po-

-r .• 1 • i I

Main Street ir Kampas Vine St., Montello, Mass
TAI LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME

Kada tik esate Montello, užeikite pasima
tyt su Antanu Raila. Pas jį gausite geriau
sią ir patinkamiausią patarnavimą, geriau
sios rūšies valgiais ir gėrimais. Ypatingai 
Raila bus prisiruošęs puikiai priimti svečius 
Dekoracijų Dienos šventėse, tai yra laike 
Lietuvių Taut. Namo 3 dienų parengimo.

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOMLietuvių Piliečių 
su 80 narių; Susi- 
Lietuvių Amerikoje 
su 60 narių; Ame-

į Skapiškį laikyti sumos? litinės grupes; socialistų, ko- Hobokeho lietuviams, kurie esą

manai, ar dia- 
> konas Kvedaravičius pasnin

kaudamas užsiaugino savo 
sprandą, storesnį už tavo be
lijo? Ir nevalgęs, negėręs 
važiuoja tris mylias iš Rokiš-

Drg. P. Būknys atvežė 
knygą “Mortos Vilkienės Di- 
vorsaš” visiems “Laisvės” 
skaitytojams, kurie yra 
pasimokėję Už visus metus. 
Knyga bus duodama ne tik 
Jersey City lietuviams, bet ir

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



šeštas

Draugiška Pramoga

nuo

Ofiso Telefonas Dedham 1731

DR. HERMAN MENDLOWITZ

Ofiso valandos nuo 1
mokslo supratimo

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

(BIELIAUSKAS)

VA I

ULMER PARK BAR IR GRILL

25c

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

$1.00
. 50c

$1.00
. 50c

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Neapolis, Italija, geg. 14. 
—Sugrįžo iš Ethiopijos 290 
italų kareivių ir 356 darbi
ninkai.

Skundžia

ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

FREDERICS
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

j: kiekvieną antrą sek- 
2-,rą vai. po pietij ir kiekvieną ketvirtą trečiadienį, 8 vai

SOUTH BOSTON. MASS

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

vienos 
susidedantis iš 9 

vėliausios mados

Baltimore] būna daug pa 
rengimų, bet ne į visus drau 
gai atsilanko. Kodėl ? Todėl 
kad nebūna pagarsinta “Lais 
vėj.” Paklausk nekuriu drau. 
gų, kodėl neatėjo į parengi

kurie tik laikote alines, tuojaus 
bei telefonuokite Vaišvilai del 
informacijų apie pristatymą jum

Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo 

jimą savo Draugijų parengimams.

nuo 
Šis teismas 

apie jo pa- 
daugiau. 
Eugenija.

Rezidencijos—Dedham 1512-W.

Prašome įsitemyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

Ant West Seventh Street 
šeimynos namas, 
kambarių, su 
įtaisymais, garine šiluma, ąžuoli
niai fliorai, naujas pečius, balta 
sinka, naujai apkaltas iš lauko su 
šilingais, naujas stogas, didelis 
y ardas. Prekė $3,700.

Pereitą sekmadienį, 10 d. 
gegužės, po No. 1507 Wash
ington St. atrastas moteriškės 
lavonas garadžiuje, jų pačių 
automobiliuje. Motoras degė 
ir pridarė pavojingų dujų, 
“carbon monoxide”, nuo ko 
moteriškė veikiausiai žuvo. 
Moteris buvo Katherine Loeb-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų 
tuvių, kitokių

čia prasidėjo civilis teismas, 
kuris surištas su audėjų strei
ku, įvykusiu spalio mėnesy, 
1935 m. Skundėju yra Benja
min Sulkin, savininkas Morris 
Silk Co., o skundžiamieji yra 
šerifas Charles Unangst ir 
Northampton County valdžia.

Sulkin tvirtina, kad laike 
streiko jo dirbtuvė buvo pikie- 
tų sužalota ir daug tavoro su
gadinta. Taigi jis ir reikalau
ja net $20,000 huo “County” 
šerifo, kad nebandė jo nuosa
vybę tinkamai apginti 
“užpuolikų” ir t.t. 
gana žingeidus ir 
sėkmės pranešime

Būna atsitikimų, kad ren
gėjai pasako man, kad para
šyčiau pranešimą apie paren
gimą. Bet būna ir tokių at
sitikimų, kad rengėjai per kitą 
draugą įsako parašyti praneši
mą. Bet kaip aš galiu para
šyti, jeigu nežinau, kokia bus 
pramoga ir tt. ? O paskui ma
ne už tai bara. V—s.

Du didžiausi Piknikam Parkai Brooklyn© 
Mieste. Iš visur privažiuojama tik už pen
kis centus fėro. Įtaisyta visokį patogumai 
daryt bizniui. Čia duodama koncesijos 

NAUDOTIS BARU.

6 šeimynų stuba ant West Third 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai išrendavota, rendų 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. Lengvom išlygom.

Brockert s Ale Distributing Co.
851 Washington Street, Dedham, Mass.

PASIDABINKITE SAVO PLAUKUS
Prastas plaukų garbiniavimas vietoj pagražinti pa
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad nepadabintų prastu senovišku būdu dary
dami ir neturėdami moderniško

■ “Lais- 
draugų 

Man buvo in- 
‘Laisvė” netal- 
, jeigu negau- 

Aš pasakiau : “Ko
tai pina nemoka- 
gavau atsakymą,

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne 

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

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
•Minute Permanent 

Wave.

šeštadienį, 9 d. gegužes, 
ALDLD 13 k p. buvo surengus 
draugiškus šokius Easton Ba
king Co. svetainėje. Nežiūrint 
didelio karščio, susirinko ne
mažas būrelis dalyvių, kurie 
linksminosi prie lietuviškos 
muzikos.

Pelno kuopai liko apie $10. 
Reikia tarti didelis ačiū vi
siems, kurie prisidėjo darbu 
bei medžiaginiai prie vakaro 
suruošimo. Vakarėlyje dalyva
vo svečių ir iš tolimesnių kolo
nijų, dd. J. ir S. Bimbai iš Pa
terson, N. J. ir d. Reikauskas, 
kuris dabar gyvena Naujojoj 
Anglijoj.

Dr-gas Reikauskas mus dar 
palinksmino, šauniai sudai
nuodamas keletą darbininkiš
kų dainelių savo stipriu, bet 
maloniu balsu. Jį pasekė kiti] 
ir vakaras užsibaigė smagiai, | 
sutartinai, plaukiančios dainos’ 
aido pagelba.

Užsibrėžta Dideli Darba 
Atlikti

10 d. gegužės įvyko ALDLD 
13 kp. susirinkimas. Jame pa
sižymėta svarbiais tarimais. 
Nutarta greitoj ateityje ren
gti piknikas, tam išrinkta 
darbšti komisija. Kadangi 
vakarykščias vakarėlis davė 
pelno, tai nutarta paaukauti 
“Laisvei” “ant plytų” $5 ir 
“Vilniai” $5. Taipogi dar pri
dėti $2 prie Gegužės Pirmos 
išlaidų. Viso Geg. Komitetui 
mūs kuopa aukavo $7. Nutar
ta šaukti korespondentų pasi
tarimą. Reikia tikėtis, kad 
trumpoj ateityje susilauksime 
daug geresnių ir tankesnių 
rašinių iš Eastono.

Išrinkta komisija darymui 
prisirengimo žygių prie orga- 
niizavimo busų į “Laisvės” pik
niką, kuris įvyksta 4 d. liepos 
Brooklyne. Tikimės, kad bus 
galima pasiųsti bent porą bu
sų. Tai labai didelis ir sun
kus darbas. Vyriausiu mūs 
spaudos platintoju . (agentu) 
išrinktas d. S. Sharkey. Mes 
visi privalome tapti d. Shar
key pagelbininkais, nes spau
dos platinimas yra vienas iš 
svarbiausių ir naudingiausių 
mūs judėjimo užduočių. Visi 
išsiskirstėme gerame ūpe.

Sekantis ALDLD 13 kp. su
sirinkimas įvyks birželio 14 d. 
Visi nariai privalo dėti pas
tangas dalyvauti, nežiūrint 
vasaros karščių. Juk vieną 
sekmadienį mėnesyje neper- 
daug pašvęsti organizacijos 
labui.

33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312
3 diena ir nuo 7—8 vakarais

Puikiai įtaisyta -vieta pasilinksminimams. Patarnauja' 
ma valgiais ir geriausios rūšies gėrimais, kaip tai: 

alum, degtinėm ir visokiais vynais.

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas
Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti į šį kliubą. šio 

kliubo susirinkimai įvyksta du kartu į menesį 
madienj ~ ’ ............... '
vakare, 928 Ė. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.

L. T. P. Kliubas turės šokius per visą gegužės menesį, 
kas nedėldienį prie geros orkestros

Šokiai būna žemutinė] svetainėj. Svetainė yra parengta kaipo ka
baretas. Kas tik ateina, tai būna pilnai patenkintas. Tad visi jaunuo
liai stokite į kliubą, turėsite gerą progą pasilinksminti ir naudą iš 
organizacijos. I šokius įsileidžiama tik nariai.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
L. T. P. Kliubas turi dabar specialį naujų narių gavimui vajų. 

Kiekvienas sveikas protiškai ii’ fiziškai vaikinas nuo 21 metų iki 25 
metų amžiaus yra priimamas į kliubo narius be jokio įstojimo. Nuo 
25 m. iki 35m. už pusę įstojimo. Tad visi sveiki vaikiriai pasinaudoki
te šia proga. Vajus bus tik geguęės mėnesį. Kliubas turi kelis sky
rius kaip pomirtinės taip ir pašalpos. Kiekvienas gali įstoti ant vie
no ar dviejų skyrių. Mokestį moka po 50c. nuo skyriaus. I. Sky
rius $150.00 pomirtinės ir $6.00 savaitinės pašalpos; II Skyrius, 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos.

Ant East Seventh Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garinė šiluma, maudy
nės, ąžuoliniai fliorai, visi dideli 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai, 
baltos- sinkos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,800. Lengvom išlygom.

sack, 27 metų amžiaus. Ją 
atrado josios vyras George 
Loebsack ir pašaukė kaimy
nus. Atvykęs gydytojas jai 
jau nebegalėjo pagelbėti.

Kadangi ant moteriškes kū
no atrasta keistos žymės 
kojų nugrandyta oda, tai pra
dėta klausinėti jos vyras ir 
kaimynai. Nuo kaimynų suži
nota, kad ši jauna porelė pu
sėtinai pasipešdavo. O prie
žastis, būk vyras neapkentęs 
savo žmonos ir trankydavęs 
per naktis su merginom, nu
duoda vęs vaikinu. Po ilgų ty
rinėjimų vyras pradėjo pasa
koti keistas istorijas, viena ki
tai priešingas. Tačiaus prispir
tas prie sienos jis aiškino se
kamai :

šeštadienio naktį jis suma
nęs “pasivažinėti” ir pasiėmęs 
kokią tai mergšę. Namon su
grįžęs apie 2 vai. ryte ir jo 
žmona laukusi. Jie pusėtinai 
pasiprovojo. Paskui jis atgu
lęs. Kada jis išbuoo vėliau, 
žmonos lovoje neradęs. Pra
dėjo jieškoti. Nuėjo gara- 
džiun ir ten išgirdo, kad mo
toras eina. Automobiliuje at
rado moterį. Jis pamate, kad 
ji nebegyva. Bandė ją vilkti 
namon ir perpus jau išvilko 
laukan, bet apsisvarstęs vėl 
įgrūdo automobiliun ir užge
sino motorą. Sugrįžęs stubon 
ir pradėjęs nerimauti, kas bus,' 
kada kūnas taps atrastas? 
Apie 5 vai. ryte jis vėl nuėjo 
garadžiun ir paleido motorą. 
Tada laukęs iki 8 vai. ryto, 
kada pradėjo rėkti, kad jo 
moteris nebegyva ir tt.

Kadangi jo pasakojime yra 
daug plyšių, tai jis tapo sulai
kytas ir apkaltintas žmogžu
dystėje. Daromi tyrinėjimai, 
o smarkusis Doh Juanas lau
kia teismo. Paliktas vienhs 
mažas vaikutis, nekalta auka 
šeimyniškos tragedijos.

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

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

mes

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
. GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
PiŲ-Bamdau automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Nuo Redakcijos.—Nesuvė 
luoti pranešimai apie darbi 
ninkiškus parengimus visuo 
met talpinami.

mą, tai gauni atsakymą, “kad 
nežinojau.”

Keno čia kaltė ? 
vės” apsileidimas, 
apsileidimas ? 
formuota, kad ‘ 
pina pranešimų 
na mokėt, 
del mano 
mai?” Tai 
kad naujas narys, tai tave no
ri užganėdint.” Kitas draugas 
sako: “Rašiau jau kelis kar
tus, bet “Laisvė” netalpina, 
tai daugiau nerašysiu.”

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai {taisytą Vietą Priėmimui Svečią 

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.

Rengkite |il M T D D A D Į/ C Kur “Laisvė” 
Piknikus Dim th rAillVL Rengia-*

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. J-niper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tiesiog pareikalauk nuo mūs. Siųsdamas Tamsta užsa 
kymą, sykiu siųsk ir pinigus “money orderiu” arba 

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

P. A. JATUL, DRUGGIST
813 Washington St Stoughton, Mass.

L.T.P. Kliubo Valdyba: Pirm. P. Zaleckas; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesutis; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.

Telefonuokite South Boston 9423, arba kreipkitės pas:

I Broadway
> LAO So. Boston, Mass.

Lietuviai, 
rašykite 
platesnių

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE

(Kazimieras A. Vaišvila)

Brockert’s Ale Distributorius
Plačiai žinomas Massachusetts Valstijoje 
kaipo pristatytojas saliūnams, restauraci
joms ir Draugijų parengimams alaus.

UŽSISAKYKITE ALŲ DABAR
Draugijos bei organizacijos, kurios turėsite vasarinius pa 
rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivėlinkite užsisa 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki- 

nančiai patarnaus.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite,kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš

bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI) 

Dr.LZINS— J'"

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę,

ANTI-PAINOL, išlaukinis vaistas nuo 
, įvairių skausmų, ir Reumatizmo .. .

ECZOINT, gydanti mostis......... ..
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos 

skaudėjimo ir neuralgijos................................... 50c
KADROL, gaivinantis ir stiprinantis vaistas .... $1.25
LIQUOL, geras antiseptikas plovimui gerklės .... 50c 
QUINATON, naikina plaiskanas ir

stiprina plaukus ..............................................
TREJANKA, apetitui sužadinti......................
VALERIJONO LAŠAI, nuo nervingumo 

ir nemigęs.............................................. ..

Yra naujas moksli
nis būdas, daromas 
naujai išrasta ma
šina. Greitas natū
ralus garbiniavimas 
su pilnu saugumu.

Tą naujo mokslo patarnavimą galite gauti

Modern Beauty Parlor
354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASI UKAITIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-0570

ŠTAI U JUMS SIŪLO A. J. KUPSTIS
Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

ves- 
grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavus 
^sudarau su 
Bi amerikoniškais. 
B Reikalui esant 
■I ir padidinu to 
9/ kio dydžio, ko 
9/ kio pageidaujs- 
r ma. Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

Basil Bruno, Nev/ Jersey valstijos seimelio 
narys, prašo bedarbių vado, Frank Chaty, už
leisti jam “jo” vietą seimelio bute. Kaip žinia, 
bedarbiai buvo užėmę seimelio rūmus per ke
letą dienų.



šeštadien., Geguž. 16, 1936 LAISVE Puslapis Septintas

Užtikrint Pabaiga
(ATSIMINIMAI)

_________________________RUMBONIŠKIS _____________________

(Tąsa)
žodžiu sakant, žiūrėti į tą visą mišinį, jo
valą ir kraujuotą purvyną, ką vakar pa
liko karo puota, kurios ir mes patys bu
vom dalyviai, ir tikrai stebėtis ta visa 
kariška beprotyste, tomis visomis baise
nybėmis, kurios šiandien stovi pilnoj 
nuogybėj prieš mūsų akis, kur negali
ma nei apsakyti tą viską, kas taip pa- 
kvaitusiai naikino žmoniją ir jos turtą.

Gavę pusryčiam po puodelį juodos ka
vos ir ryžių su slyvomis, mudu su Aleku 
Kalisuch kokio tai lyg ir vaikiško žin
geidumo apimti einame per kaimo griu
vėsius ir dairomės į visas puses, kur dar 
tik vakar eionais žaibavo padangė ir nuo 
perkūniškų trenksmų viskas kvaito, 
zvimbė kulkos, skambėjo skeveldros, taš- 
kydamos į visas puses šiuos namų liku
čius; aimanavo, dejavo sužeisti ir mirš
tanti. O štai va gale kaimo buvo ir su
žeistųjų punktas, kur visaip įsidraikę 
kraujais nudažytų apraišiojamų skudurų 
ir į skivytus suplėšytų kareiviškų dra
bužių. Ir tas viskas dar tik vakar čionais 
maišėsi į vieną “muziką,” vieną melio- 
diją. Bet kodėl, ir už ką? Štai, nei tu, 
nei aš neturime jokios savasties šiame 
kaime, jis mums svetimas ir nežinomas, 
o betgi mes jį gynėm nuo vokiečių kaip 
ir kokį savo brangiausi daiktą; mūsų 
gyvybės vakar buvo daug mažesnės ver
tės už šias akmenų ir plytų krūvas, ne
paisant, kad mes lygiai taip norėjom gy
venti vakar, kaip ir šiandien. Taipjau 
ką gi ir vokiečiai galėjo tikėtis rasti šia
me kaime po to, kaip jų kanuolės suly
gino jau šį kaimą su žeme? Nieko, apart 
to, ką ir mes dabar matom—griuvėsius.

—Tai dievo taip duota, taip turi ir būt.
—Kažin, ar gi tai dievo karai duota? 

Bet kodėl yra sakoma: penktas neuž
mušk? O karas Myra niekas daugiau kaip 
tik užmušinėjimas nieko nekaltų žmo
nių, tik ne po vieną, bet šimtais ir tūks
tančiais. Ir jei karai dievo duoti, tai ko
dėl gi pats dievas neapsigynė nors jau 
savo namus nuo vokiškų bei ameriko
niškų, ar kitų kanuolių? Kam gi jis leido 
taip bjauriai sugriauti bažnyčias ir su
naikinti šventuosius? Juk visogalis, ar 
ne? Ana, matai, kaip apaštalas stovi be 
galvos, o kitas sutaškytas į kavalkus 
granatos. Kodėl gi jie negalėjo apsigin
ti? Reiškia, kanuolių šoviniai galingesni 
ir už patį dievą.

Alekas pažvelgė į du gulinčius, iš gra
nito ištašytus milžiniško didumo, apašta
lus, kur vienam tik galva nutrūkus, o 
antras visai sudaužytas ir nieko neatsa
kė, kada mato, kad ir ne tik šventieji, 
bet ir bažnyčia paversta į krūvą akmenų.

Einame toliaus iš kaimo pasidairyti tų 
baisenybių, kurios šiandien mums pil
niausia matos. Išėjus iš kaimo į šiaurių

pusę, sriuvena upeliukas skersai kelią ir 
kuris patarnavo įėjimui į antruosius ap
kasus. Greta upelio už apkaso sienos 
kyšo iš vandens, pusiau apneštas purvu, 
išpampęs lavonas, kurio niekas iki šiol 
nepastebėjo, o gal niekam ir į galvą nie
kad neatėjo pažiūrėti už apkaso į upelį. 
Einame dar toliaus į laukus, nes nūnai 
tikrai nėra jokio užsiėmimo, tad ir galim 
bastytis, lyg ir kokio žingeidumo jieško- 
dami; einame per laukus, kaip ir su ko
kiu tikslu. Štai ir buvę pirmieji apkasai 
su visais savo išsisukinėjimais ir požemi
niais urvais. Mes einam virš apkaso vir
šaus, bet štai va apkaso šonas negilus 
ir mes nusileidžiam į griovį ir atsargiai 
šlemčiojam apkaso dugnu. Einant pro 
vieną urvą, iš kurio smarvė, kaip iš kokio 
seno puodo, net nosį laužia. Arčiau pa
žiūrėjus į vidurį skylės, matosi du, ar 
trys lavonai sutaršyti, sunarplioti, šon
kauliai kyšo per skivytus buvusių drabu
žių, kad sunku būt galima pasakyti, kuri 
dalis kuriam lavonui priguli; pagaliai, 
balkiai susikryžiavoję, sulūžę ir su žemė
mis susimaišę. Mat, kanuolės šovinys 
kaip tik pataikė į pačią “dug out’o” atva
rą ir užklupo, veikiausia miegančius, tai 
ir palaidojo ten amžinai.

Pasivalkioję valandą laiko po laukus, 
grįžtame atgal į kaimą iš kitos pusės per 
pievą, kur skersai mažą upeliuką guli, 
kaip ir lieptas, išpampęs lavonas, kuriam 
kažin kas numovė čeverykus, o jo basos 
kojos kyšo iš vandens, veidas juodas, 
kaip žemė, o burna keistai atadara, lyg 
ir norinti kalbėti ir pasakyti, kas jam 
nuavė čeverykus. Sugrįžę į savo “pale
čių,” radome dar vis besiginčijančius del 
karo pabaigos. Goodmanas dar vis ne
nori tikėti, kad karas neatsikartos, o 
Ryanas ir kapralas Maueris, kad karas 
jau pasibaigė su galutina pergale per tal
kininkus ant kaizerio. Kapralas Maue
ris net tikrina, jog ne tik kad Itaras jau 
neatsikartos, bet ir visai daugiau karų 
nebus, nes prezidentas Wilsonas sakė, 
jog mes kariaujame už pasaulio tai
ką ir demokratiją; už panaikinimą karų 
ant visados, ir kad šis karas tikrai bus 
paskutinis karas ant visados. Juk prez. 
Wilsonas tik ir ėjo kariauti vien del to, 
kad panaikinti karus ir išgelbėti demok
ratiją nuo kaizerio.

—Bepigu jam ir eiti kariauti, kada ne
reikia eiti į pirmas mūšių eiles, bet jei 
jam reikėtų taip pagyventi nors kelias 
dienas, kaip mes, tai tada nenorėtų ka
riauti už jokią demokratiją,—ginčijančiai 
vis kalba Goodmanas.

—O aš visai nepaisau, ar daugiau karų 
bus, ar ne. Aš jau daugiau neisiu, lai 
kiti eis. Man jau, bus gana utėles šerti 
šiuo kartu,—tikrinančiai atsiliepia Bon- 
nellis.

(Bus daugiau)

ĮVAIRUMAI UETUVOS ŽINIOS

mk. 10,000 mk. iš to siuntinio 
dingo.

Šis dalykas ilgai aiškintas, 
bet dabar tardytojas Liepinaits 
nustatė, kad markes iš siuntinio 
pagrobė Kauno muitinės valdi
ninkas Janutis, kuris dirbo 
Kauno pašte.

Janutis areštuotas.

566,000 Bedarbių Negauna 
Pašalpos III. Valstijoje

CHICAGO, Ill., geg. 14. 
—566,000 bedarbių I Ilino
juj jau dabar negauna jo
kios valstijines pašalpos. O 
demokrato g u bernatoriaus 
Hornerio valdžia dar pasi
ryžus 64 nuošimčiais že
miau, negu iki šiol, numušt 
sumą pinigų iš valstijos iž
do bedarbių šelpimui.

ŠAUKIA AMERIKĄ IR 
NAZIUS Į TAUTŲ LYGĄ

LONDON, geg. 14.—An
glijos ministeris pirminin
kas sako, kad jis norįs į 
Tautų Lygą įtraukti Jung
tines Valstijas, Vokietiją ir 
Japoniją. Pasak jo, tik rei
kią Lygos įstatus pataisyt, 
tačiaus, neišbraukiant baus
mių prieš karišką užpuoli
ką.

Radio Laisve
Ką Radio Laisvė reiškia? 

Reiškia, sėdi laisvai ir klausaisi 
radio iš kur nori. Bet reikia 
apsirūpinti goru radiju. “Lais
vės” 25 m. sukaktuvių proga, 
25% ir radijai ir visi kiti mu
zikos įrankiai pigesni, kaip pi- 
janinės armonikos, smuikos, gi
taros. Rekordai žemiau by ko
kios kainos: nuo 7 už $1 iki 
$1.25. Kiekvienas skaitytojas, 
paminėjęs šį skelbimą, gaus pa-

LICENSES
BEEk, WINE, LIQUOR

Wholesale Retails
NOTICE is hereby Riven that. License No. 
RL 6937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverape Con
trol Law at 391 Saratoga Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY KARRIS
391 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

HARTFORD, CONN.
B.O.D.K. organizacija rengia pas

kutinius linksmus šokius sukatoj, 16 
d. gegužės, 7:30 vai. vakare, 57 Park 
St. Kviečiam visus atsilankyti ir pa

dėt mums sėkmingai užbaigti žie
minį sezoną, nes po šių šokių visi 
parengimai bus laikomi atviram ore, 
ant farmų, ir kitose gamtos priruoš
tose vietose.

Kviečia Rengėjai.

B R O O K L Y N d
PRANEŠIMAI Iš KITUR

GRAND RAPIDS, MICH.
“Laisves”, “Vilnies” skaitytojų ir 

šėrininkų susirinkimas Įvyks nedė- 
lioj, 17 d. gegužes, 8 vai. vakare, 
L.S.D. svetainėje. Visiems svarbu da
lyvauti, nes čia bus išduotas rapor
tas iš Įvykusių dienraščių susivažia
vimo. Raportą išduos dalyvavusios 
drauges.

Kviečia Komisija.

SO. BOSTON, MASS.
Iškilmingas koncertas nukenteju- 

siems nuo potvinio Lietuvoj! Kon
certas atsibus nedėlioj, 17 d. gegu
žes, 2 vai. po pietų, Municipal Hall, 
E. Broadway. Koncertą išpildys kele
tas žymių artistų, kaip tai: Kubilie
ne, Helena Tralsaas, Dr. Deblažio, 
pianiste Minkienė, ir symfonijos or
kestrą susidedanti iš 70 asmenų. Ad
vokatė S. Šalnienė pasakys trumpą 
prakalbėlę. Fotografas Stukas nu
fotografuos grupes ir organizacijas. 
Šios rūšies koncerto dar nebuvo nie
kad pirmiaus surengto. Kviečiame 
visus lietuvius skaitlingai dalyvauti 
ii- paremti šį svarbų tikslą. Nesivė- 
luokite, nes vėliaus gailėsitės nega
vę sėdynių.

Komisija.
(115-116)

PHILADELPHIA, PA.
I

Gegužės 17 d., 1 vai. po pietų, 
735 Fairmount Ave. Bus konferenci
ja visų organizacijų ir kliubų dele
gatų. Konferencijos tikslas, tai ap
kalbėjimas Amerikos Lietuvių Visuo
tino suvažiavimo, kuris atsibus Cle
veland, Ohio, birželio 19-20 dd. Tad 
visi delegatai būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime. Kurios kuopos 
dar neišrinkote delegatų, tai valdy-1 
bos dalyvaukite. Taipgi esate kvie
čiami ir pavieniais dalyvauti šioj 
konferencijoj. ,

Sekr. M. Zald. 1
(115-116)

PHILADELPHIA, PA.

Gegužes 24 d. New Central Park, 
6401—6501 N. 2nd St., bus pirmas 
piknikas visų darbininkiškų organi
zacijų. Bus gera programa ir orkes
trą šokiams, taip kad visi galės link
smai laiką praleisti. O New Central 
Park yra labai patogus privažiuoti— 
tik vienas karfėras. Bile iš kurios 
miesto dalies atvažiavę į miestą ga
lite gauti gatvekarį. No. 47 ant 
8th gat. ir važiuoti iki galui linijos; 
iš ten paeiti tris blokus ir bus Cent
ral Park. Pikniko vieta randasi ry-j 
tinej ir šiaurinėj New Central Park 
daržo dalyj. Tad visi kuo skaitlin
giausiai dalyvaukite šiame piknike.

Komitetas.
(115-116)

LIETUVIUK
■r

i

PIKNIKAS*
Bendrai Rengia Brooklyn© Darbininkiškos 

Organizacijos ir Aido Choras

Sekmadienį, 14 d. Birželio - June, 1936
ULMER PARKE

Cropsey ir 25th Avenue, Brooklyn, N. Y.•
PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS AIDO, SIETY
NO IR PIRMYN CHORAI, DVI GRUPĖS ŠOKIKŲ, BA
LALAIKŲ GRUPĖ IR DAUG KITŲ DAILĖS SPĖKŲ.

Be Sustojimo Grieš Dvi Orkestras I

3 Dovanos: $2, $3, §5 ĮŽANGA 40c.
su išanksto perkamais tikietais.

Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuve Worcestery 
118 Miilbury Street Worcester, Mass.

Užeikite, arba šaukite: Telefonas 6-0086

OSVALDO KYBURIO
RĘSTAI RANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

vicokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y. 

Arti Elderts Lane Elcveiterio stoties.

VARPO KEPTUVE

Sifilis ir Paktadarystė
Ketvirtadalis visų vagių, 

plėšikų ir kitokių krimina
listų Riker’s salos kalėjime 
New Yorke serga lyties li
ga sifiliu. Bet dar nėra iš
tirta, ar todėl jie virto kri
minalistais, kad sifilis su
gadino jų kūno ir proto vei
kimą; o gal dauguma jų už
sikrėtė sifiliu todėl, kad ne
buvo gana protingi ir rū
pestingi, kaip nuo jo apsi
saugoti.

Utėles
Parazitai, kurie užpuola 

vargo žmones. Ypatingai 
daug kenčia nuo jų imperia
listinių armijų kareiviai. 
Pereito imperialistinio ka
ro metu kareiviai sakydavo, 
kad juos kankina: “Karas 
ir utėlės.”

Šių parazitų yra kelių rū

šių. Patelė padeda apie 60 
kiaušinių, iš kurių į 4-6 die
nas išsiperi nauji parazitai. 
Jaunieji į tris savaites už
auga ir veisia naujus.

Vijūnai
Žuvys, veisiasi upių ir 

ežerų vandenyje. Vijūnai 
ilgi,'turi mažą žvyrelį, gyve
na smėlyje arba dumble,' sli
dūs. Vijūnai labai staman- 
tūs. Valgomi. Yra kelių 
rūšių.

žuvis Ežys
Šiltuose vandenyse veisia

si žuvys ežiai. Jos apaugę 
apie pustrečio colio ilgio su 
smailiais galais spygliais. 
Šios žuvys, kada joms yra 
pavojus, tai gali išsipūsti ir 
pasidaro veik apvalios. Spy
gliai jas tik ir išgelbsti nuo 
su rijimo didesnėmis žuvi
mis.

J. C.

Nusišovė ar Nušovė?
Priešvelykinį šeštadienį į Pa

nevėžio aps. ligoninę atvežtas 
mirė Uliūnų parap., Panevė
žio valse, klebonas kun. Stepo
naitis. Kun. Steponaitis mirė 
nuo žaizdų, kurios buvo pada
rytos revolverio šūviu į vi
durius. Padarius skrodimą, pa
aiškėjo, kad velionis mirė nuo 
kraujo užkrėtimo, kuris įvyko 
del sunkaus žarnų sužalojimo.

Policijai darant tyrimą paaiš
kėjo, kad įvykio laiku pas kun. 
Steponaitį buvo svečių: jo bro
lis ir švogeris, tačiau kun. Ste
ponaičio mirties priežastys ga
lutinai dar nenustatytos.

Įtaria, kad Muitines Valdi- 
ninkas Atplėšia Pašto

Pakietus
Pernai bal. mėn. dingo aukso 

siuntinys, siųstas iš Olandijos 
Ūkio bankui. Tų pačių metų 
rugp. mėn. vidury iš Berlyno 
buvo suinčiama pašto bandero
lė į Pagėgių Panemunę 25,000

Nupigintų radijų galite gau
ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais
vės” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų nu- 
rius—DOVANŲ nuo krautuvės 
kam pirkėjas nurodys. Taip pat 

I per Jono Valaičio radio gaus 
nemokamą skelbimą iš stoties 
WMBQ 10:30v-rytais apie ką 
norės. Reikalaukit pasiųst ka
talogų ! Paremkite savo drau
gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtumėtės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 
Grand St., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonnokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelayia Ambrožaitis.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią D-ras Kašklaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesiu 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111-40—12$th St., 
So; Ozone Park, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-8294

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

, Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po germenų pietų. 
Teikiam nemokamai včliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhbven/ L. I., N; Y.

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

čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamos 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėm 
keksai. Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, spe
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
IDS 1 Kuopos Reikalais
Draugiška Pastaba LDS 1 Kp. 
Koresp. ir Klaidų Pataisymas

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

“Amerika Pirtyje” Jau 
Williamsburge

Šokiu Mokyklų Raketas Nužudė Krautuvės Direktorių

ge-
tu-

Šią komediją sumokino drg. 
J.' Juška, surenkant tinkamus 
ir gabius vaidylas į šį juokin
gu kūrinį.

šis parengimas yra

ŠĮ sekmadienį, 17 dieną 
gūžes, Williamsburgieciai 
re* progą pamatyti jau Brook
lyne senai, labai senai scenoje 
statytą puikią komediją “Am-

J. JUŠKA

Dvi jaunos gražios mergi
nos, Dolores Shanon ir Feris 
Jordan West Side teisme liu
dijo, kad jos tapo pravarytos 
iš taip vadinamos šokių mo
kyklos, kuomet jos atsisakė 
duoti “artimą pasilinksmini
mą”, už* kurį ponia gaudavo 
po $1 už 10 minutų. Tokiose 
mokyklose, jos sakė, verčia 
šokti taip, kad vyrui “studen
tui” “apsimokėtų”. •

Subvės stotyje prie 42nd St. 
rastas nužudytas Edgar L. 
Eckert, Rogers Peet Co. direk
torius. Iš karto buvo nusta
tyta, būk jis miręs del natura- 
liškų priežasčių, bot skrodi
mas parodė, kad jis buvęs pa- 
smaugtas-uždusintas. 
ma, kad nužudė 
plėšti,
pusiaunakčio ir

Iš Prostitucijos 
Karaliaus Bylos

tę-

ruošiamas Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje naujai susitvė
rusios jaunuolių kuopos, ku
rioje priklauso gabiausi Broo
klyno jaunuoliai-jaunuolės, ir 
kurių jaunai organizacijai pa
rama nuo visuomenės reikalin
ga labai.

Minėta komedija buvo gana 
sėkmingai perstatyta pereitą 
sekmadienį So. Brooklyne. Čia, 
be abejo, išeis ne prasčiau, bet 
cfar puikiau.

Vaidylos šiai komedijai yra 
Aido Choro Dramos Grupės 

' nariai.
Todėl, 

ir kartu j 
juokingą 

6:30
Piliečių Kliube, 80 Union Avė.. 
Taipgi pasiimkit 40 centų del 
bilieto.. Jeigu pervėlai ateisit, 
komedijos nematysit, bet ga
lėsit Įeiti už 25 centus ir sma-

mylintieji pasijuokti

pamatyti liaudišką ir 
komediją, būkite ry-

> valandos vakare,

■ . giai pasišokti prie naujos 
gerbs orkestros.

.Noriu Juoktis.

ir

'■r*.

; Daugiau Jūrininkų 
; Išeina Streikan
’■ Kad sulaikyti jūrininkus' 
nuo išėjimo streikan, kai ku-! 
rios kompanijos pradėjo prak
tikuoti neišmokėjimą algų jū
rininkams pribūnant ’* 
kaip kad paprastai 
mokama. Jie mano,

jū- 
į portą, 

būna iš- 
kad be 

jūrininkai neišdrįs mes- 
arbą. Taip buvo pasielg
iu laivo Lancaster jūrinin- 

KMS. Dalykas pavesta strei- 
Kftpjančių jūrininkų advoka
tą©?.

jo streikan laivų Annis- 
Jity ir Exchordia įgulos, 
rasis Jersey City prie-

^dCblombian linijos 
k Al “pripažino, kad

viršinin- 
jų laivas 

P^tores neišplaukė, kaip bu
vo ^paskirta, kuomet 7 jūrinin- 

. kaį nepasirodė darban. Kom- 
psnija sako, būk vienas įgu
los narys sugrįžęs ant laivo 
sumuštas, bet streikieriai nie
ko apie tai nežino. Laivui J. 
V. komisionierius įsakė pasi
likti porte iki gaus pilną įgu-

Tapo areštuotas streikuo
jantis jūrininkas Edward 

j Grand, kaltinimu, būk tai jis 
** išpuolęs ir sumušęs streik- 
... laužį Fitzharris. Streikierių 
\ advokatai paėmė jo bylą.

Mano- 
tikslu api- 

žudystė įvykus tarp 
vai. ryto.

Lietuviai Atletai Ruošia Pašautas Vaikas Vos
Atletų Dieną

Lietuvių Atletų Kliubas, ku
ris turi savo patalpą 168 Mar
cy Ave., Brooklyne, rūpestin
gai yra pasiruošęs minėti 35- 
tą metinę Lietuvių Atletų Die
ną. Programoje žadama tu
rėti kumštynes, ristynes ir ki
tokius atletiškus žaidimus. Da
lyvauja garsusis lietuvių at
letas Karolis Požėla, taipgi 
Count Von Zuppe, Al. Narvy
das, Al. Alexis, J. Gudiškis, 
P. Taputis, J. Taputis, T. Ži
linskas, J. Lizinskas.

Atletų diena įvyks 24 šio 
mėnesio, 5 vai. vak. Klasčiaus 
Parke. Įžanga 45c.

Lietuvių Moterų 
Vakaras

Lietuvės moterys diskusuos 
savo, kaipo esamų ar būsimų 
motinų reikalus, taipgi išgirs 
prelekciją apie sveikatą. Pre- 
lekciją duos visų mylimas 
darbininkų sveikatos patarė
jas Dr. J. J. Kaškiaučius. Įdo
mu tas, kad po jo prelekcijos 
publika jaučiasi, “kaip na
muose” ir apipila jį įvairiau
siais klausimais. Kaip ir vi
sada, šį kartą taipgi bus leis
ta klausimai. Prie įžangos ti- 
kietų bus trys dovanos, kurių 
viena—Dr. Kaškiaučiaus pa
rašyta knyga “Darbininkų 
Sveikata”.

Apie motinų dienos reikš
mę ir organizaciniais moterų 
reikalais trumpus pranešimus 
padarys pačios moterys. Įvyks 
šį ketvirtadienį, 21 gegužės, 
7:30 vakaro, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Įžanga 10c.

M-ė.

Serga B. Šopienė,
Šiomis dienomis gavome ži

nią per Eleną Šopiutę, kad 
gana rimtai serga jos mamytė 
Bronė šopienė.

Daugiau savaitės laiko, kaip 
ji guli ligoninėj po sunkios 
operacijos ant vidurių. Jos 
duktė prašo, kad pažįstami 
aplankytų jos mamytę. Ligo
ninė yra New Yorke, East 
58th St. ir Lexington Ave. Va
landos 2-4 po piet ir 7-9 vai. 
vak. kasdien, 
gei 
mo.

Velinam drau- 
šopienei greito pasveikt-

Paliuosavo Pikietus
Dvylika pikietų, areštuotų 

protestuojant prieš rodymą 
bjauraus priešdarbininkiško 
judžio “Riff-Raff,” Loew’s te
atre, Coney Island, trečiadienį 
buvo teisiami. Juos išteisino. 
Iš 60 originaliai areštuotų 
54-rių bylos jau pasibaigė.

Gyvas, Šovčjas Laisvas
Harleme didžiausias pasi

piktinimas pašovimu nieku ne
kalto vaiko McNeill per po- 
licistą Charles Brown. Vaiko 
motina beveik isterijoj, ji ne
gali įsivaizdinti, kad pirma
dienį išleistas sveikas vaikas, 
dabar guli ligonbutyje arti 
mirties, o jo pašovė j as vaikšto 
laisvas.

Harlemo Civilių Teisių Gy
nimo Komitetas ketvirtadienį 
pasiuntė pas pol. inspektorių 
J. J. DeMartini delegaciją su 
protestu.

Socialistai Kviečiami 
Į Komunistų Mitingą

yra

bus 
at- 
til-

Komunistai ir jaunieji ko
munistai diskusuos šių metų 
rinkimų problemas narių mi
tinge ateinantį trečiadienį, di
džiulėj Madison Square Gar
den svetainėje. Į mitingą 
kviečiami ir socialistai.

Socialistam ypatingai 
įdomu išgirsti Browderio 
sakymą į “Socialist Call”
pušį Browderiui kaltinimą, 
būk jisai “praradęs pasitikė
jimą klase,” kurią jis sakėsi 
“atstovaująs” ir būk pasukęs 
savo “žingsnius link Roosevel- 
to”.

New Yorko Distriktas nuro
do, kad editorialas “Socialist 
Call” buvo “iškraipymas Ko
munistų Partijos rinkiminio 
obalsio ‘Neleiskite 
riams, Landonams ir 
tams turėti galią’.”
tas šaukia komunistus ir lygie- 
čius apleisti viską kitą, kad 
būti šiame susirinkime.

Hoove-
Hears-

Distrik-

Sulaikė Laivą Inspekcijai

Laivas Roosevelt buvo su
laikytas dokuose apie porą 
valandų po paskirto laiko iš
plaukimui. Ji sulaikė US 
Shipping Komisionieriaus val
dininkai, pasiremdami strei
kierių nurodymais, kad laivas 
kėravojamas nepatyrusių jūri
ninkų, kas yra prieš įstaty
mus, nes išstato pavojun ke
leivių gyvybę. Ant laivų rei
kalaujama turėti visus patyru
sius jūrininkus, gi ant minėto 
laivo, kaip jūrininkai nurodo, 
yra tik 5 patyrę, o 13 “pa
prastų” jūrininkų.

Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytojų

NOTICE is hereby given that* 
Sclafani Bros. Inc., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-mark 
“Sclafani” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
foods and ingredients of foods, and ' 
beverages.

New Yorke šią savaitę 
siasi New Yorko Visuomenės 
Priešo No. 1 Charles (Lucky) 
Luciano byla, kuris yra žino
mas, kaipo prostitucijos kara
lius. Jo slapta gengsterinė 
organizacija darėsi iki $12,- 
775,000 į metus pelno iš pros
titucijos.

Eilės moterų prostitučių ir 
prostitucijos namų užlaikyto- 
jų bei prižiūrėtojų liūdymai 
iškėlė faktų, kad tų urvų 
įplaukos siekdavo iki $35,000 
vienu vakaru. Prostitutės, už
dirbusios į savaitę $200 visuo-i 
met turėdavo atiduoti poniai 
$120. : 
r i uždirbdavo, 
turėjo atiduoti neva išbėlavi
mui, atsitikime arešto. Tačiau, 
sako, areštų beveik neįvykda
vo, kaip* tik moterys patekda
vo į prostitucijos namus ir 
mokėdavo dešimtinę išbėlavi
mui. Jas tankiai areštuoda
vo, kol jos užsiiminėjo prosti
tucija privatiškai.

Tipišką istoriją papasakojo 
Mary Thomas, augšta blonde. 
Ji sakėsi gimus Elizabethe, 
dirbusi Newarke. Išėjusį j gat
ves, kuomet mirė jos vyras, 
palikdamas ją su dviem ma
žais vaikučiais.

Draugas 1 kp. kor. turėtų 
atydžiau sekti susirinkimo ei
gą ir svarbesnius įvykius-tari- 
mus pasižymėti, kad galėjus 
susirinkimą aprašyti nuo pra
džios iki pabaigai ir išvengti 
klaidų, nes jomis galima pa
daryti daug nesmagumo.

“L.” už gegužės 12 d. iš L. 
D.S. 1 kp. susirinkimo kores
pondencijoj atitaisau šias klai
das :

1. Drg. S., ligonė, neprane
šė, jog neims pašalpos, bet bu
vo šokiuose ir neprisiuntė 
blankų, kas parodo, jog nerei
kalaus pašalpos, taip buvo ra
portuota.

2. “Įstojo 2 naujos narės, 
Mansokienė ir čerė?” čion 
“L.” red. padėjo klausimo 
ženklą, ir vietoje. Turėjo bū-

nau-Bot nežiūrint, kiek ku- • ^* Grubis perstatė 2 
$10 visuomet Jus nal’ius> Naujokienę ir Che-

Vėliau jinai nuėjo prostitu
cijos namuosną. Ji kartais už
dirbdavus net iki $150 į savai
tę. Iš tų $10 kas savaitę mo
kėjo išbėlavimui, nors tik kar
tą buvo areštuota. Gi kol -pri- 
vatiškai dirbus, buvusi 
tuota “4 ar 5 kartus”.

ares-

LIETUVIŲ RADIO
Šiandien, 16 dieną gegužės, 

kurie turite radio priimtuvą, 
atsisukite 10:30 vai. ryte ant 
WMBQ, per Juozo Ginkaus 
vedamą pusvalandį ir girdėsi
te muzikos, dainų ir apart to 
tik ką iš Lietuvos atvykusį lai
kraštininką Vladą Bakūną, 
žurnalo “Jūros” atstovą.

Taipgi bus girdima kalbant 
brooklynietis studentas Kęstu
tis Michelsonas.

Įdomaujantis Radiu.

Hathaway Ir Olgin Kai 
bėjo Apie Palestiną
Webster Hall svetainėje 

žydai turėjo didžiulį mitingą, 
kur diskusavo Palestinos klau
simą. Jiems kalbėjo “Daily 
Worker” redaktorius C. Hat
haway angliškai ir “Freiheit” 
redaktorius M. J. Olgin žydiš
kai.

Kalbėtojai nurodė, kad 
riaušių kaltininkais Palestino
je yra ne arabai ar žydai dar
bininkai, bet žydų buržuazija, 
prisidengusi zionizmu ir arabų 
dvarininkai, kurie abieji yra 
Anglijos imperializmo įran
kiais. Jie abieji. kursto ara
bus su žydais vienus prieš ki
tus, kad abiejus galėtų išnau
doti. Kalbėtojai sakė, kad 
Komunistų Partija šaukia žy
dus ir arabus vienytis ir ko
voti prieš savo tautinius iš
naudotojus ir prieš 
imperialistus.

rik.
nuo

12 svarų
3. Vakarėliui aukos

Varpas Kepyklos
Boston duonos, ir Scholes Ke
pyklos didelį keiką gavo drg. 
Levanienė.

4. Pasakyta, kad d. Saulė- 
nas raportavo ir iš Brooklyn© 
ir Ap. Veikimo Komiteto. Tu
rėjo būti: Darb. Org. Parengi
mų Komiteto.

5. Išrinkta komisijon suren
gimui išvažiavimo ar pikniko 
d. Banaitienė, pavadinta — 
“Banarlienė.”

6. Gale pasakyta, kad 1 kp. 
turi 200 narių. To dar nėra, 
tik to norima atsiekti kol va
jus baigsis, 
jei visi nariai 
padėtų į šalį 
“membership
vajuje d. Grubis, rodosi, jau 
gavo 26 naujus, Bieliauskas, 
2, J. Kairys 1. O kiti nieko. 
Dabar kuopoje randasi 184 
nariai. Trūksta 16-kos. Jei 
nors dalis narių pasidarbuo
tų, tai be abejonės 200 skait
linę pralenktų.

LDS 1 Kp. Pirm.

Tą atsiektume, 
tuomi rūpintųsi, 
taip vadinamą 
holiday”, šiame

Trumpos Zinutės
ILGWU 22-ro Lokalo švie

timo departmentas rengia sim- 
posiumą, kurin yra pakviestas 
Clarence Hathaway, “Daily 
Workerio” redaktorius; Nor
man Thomas, socialistų vadas, 
ir Jay Lovestone, iš kom. opo
zicijos. Diskusuos darbo par
tijos klausimą. Įvyks 28 gegu
žės.

Geog-
May’s

Apskričio prokuroro 
hano pastangos padėti 
departmentinės krautuvės sa
vininkams, sufrėmuojant va
dovaujančius pikietus, nepavy
ko. Kings Apskričio teisma- 
butyje byla prieš Jack Small, 
Dan Klein, Joe Dazzo ir Sid
ney Morris tapo išmesta perei
tą trečiadienį.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina del paprasto 

namų darbo. Bus duodama kamba
rys ir geri namai. Mokestis $18.00 
iki $20 į mėnesį. Atsišaukite seka
mai: Ernstoff, 1319 Lincoln PI., arti 
Utica Ave., Brooklyn, N. Y., telefo
nas: President 3-6712.

(115-117)

Reikalinga moterys dirbt prie žar
nų atrankiojimo ir mieravimo. Turi 
būt patyrę tame darbe. Atsišaukite 
greitai po sekamu antrašu: Harry 

Anglijos Levy & Co., Inc., 625 Greenwich St. 
New York City. (110-116)

ATLETŲ DIENA
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Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
Brooklyn, N. Y.417 Lorimer Street

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

Šokiai ir 
Muzika 

Sukatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus

<♦>

T

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

473

Norėdami pasilinksminti, eikite į lietuvišką kabaretą, kur 
sueina inteligentiškiausia publika.

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.

šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
Grand Street Brooklyn, N. Y

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

DVIEJŲ ALFONSŲ UŽEIGA
Puikiai įtaisyta pasilinksminimui įstaiga
Alfonso Skirmonto ir Alfonso Bonkevičiaus

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS 
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

Mūsų įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
tad iš kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome 

įsitėmyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851

PARDAVIMAI
NAMAS ANT PARDAVIMO!

Parsiduoda medinis, 2 augštų, 6 
kambarių, su “sun parlor”, ant kam
po, namas ir garadžius 2 karam. Su 
visais moderniškais įtaisymais (im
provements), garu apšildomas, baltos 
sinkos, maudynes, skyrium vasarinis 
vandens šildymas, ir visi kiti patogu
mai. Taipgi skiepe yra “showers” ir 
“toiletai.” Geležinė tvora aplink visą 
namą. Atiduosiu už stebėtinai žemą 
kainą. Telefonuokite del platesnių 
informacijų: Republic 9-5964. Arba 
kreipkitės sekamu antrašu: 150-10 
Coolidge Ave., Jamaica, L. I., N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno ir Apielinkės Lietuvių 
Veikimo Komiteto susirinkimas at
sibus nedėlioj, 17 d. gegužės “Lais
vės” name, 419 Lorimer St., 3 vai. 
po pietų. Visi komiteto nariai būti
nai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekr. G. Kuraitis.
(114-116)

Parsiduoda “lunchroom” ir “deli
catessen.” Vieta randasi geroj biz
nio vietoj. Priežastis pardavimo — 
mirė savininkas. Greitai atsišaukite 
sekamai del pilnesnių informacijų: 
291 Maujer St., kampas Waterbury 
Street,’ Brooklyn, N. Y., arba tele- 
fonuokite Stagg 2-9607. (110-116)

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

m------------------------------------------------------------ 1

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

tis labai pigiai. Puiki vieta 
ir gerai išdirbtas biznis. Ga
lima geras pelnas ir pragy
venimas pasidaryti. Visai 
mažai reikia “cash”: arba 
galima mainyti ir farmą— 
gera proga del farmerio. 
Priežastis pardavimo-^-savi- 
ninkas serga. Atsišaukite po 
sekamu antrašu:

Mrs. Anna Podžiunas,
354 Highland Ave., 

Kearny, N. J.
(100-130)

Labai paprastai. Paimkite 
telefoną ir pašaukite Stagg 2- 
8662, ir paprašykite, kad Radio 
Voice of Lithuanians vedėjas 
Jonas Valaitis pas jus ateitų. 
Jei patogu, galite patys užeiti 
į jo raštinę 560 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., prie Lietuvių 
Muzikos Krautuvės, ir susitar
kite, kad jis Jūsų biznį, pra
nešimus paskelbtų per radio jo 
žinomu, teikiančiu rezultatus 
būdu. Jis yra skelbimų eksper
tas ir skelbimai suteiks naudą.

Jono Valaičio 
radio klausyki
te rytais 10:- 
30, tuo pat lai
ku vienintelė 
programa kas
dien be šešta

dienių ir sekmadienių, 5 kar
tus per savaitę! Padarysit biz
nį!0 0

PIKNIKAS KUMŠTYNES
Įvyks Sekmadienį 24-tą d. Gegužės -May, Klasčiaus Clinton Park, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I 

 Pradžia 2-rą vai. po pietų. Program a 5-tą vai. vakare.

Dvi Orkestros: Peter Lambert’s ir Leon Šeputis. ,ŽAXGA




