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Darbininkai Viay Šalty* 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

KRISLAI
Mes Prabilom
Denuncijuoja
Tai Bent Bus Seimas!
Pasibaigė Boikotas

Rašo L. PRŪSEI K A

griežta ir revoliucioniškai 
realistiška d. E. Browderio 
prakalba buvo pirmieji šū
viai prasidedančioj kampa
nijoj.

Mūsų gairės nustatytos, 
mūsų planai žinomi plačiau
sioms minioms.

Bet kaip bus su socialis
tais, kurie labai markatnoj 
frakcinių kovų atmosferoj 
renkasi šiandien į savo kon
venciją Clevelandan? 

• • •
Klerikališkas “Draugas” 

įrodinėja, kad D-rą J. Šliu
pą “šėtonas apsėdo.” Ir tuo 
pačiu įkvėpimu denuncijuo
ja jį Smetonos valdžiai už 
daktaro pasakymą, kad 
Lietuvos piliečiai nelygūs 
įstatymų atžvilgiu. Ypač 
“Draugui” nepatinka, kad 
Šliupas užkliudė tuos širšių 
ir parazitų lizdus — vienuo
lynus.

Marijonai, išrodo, nieko 
nepasimokys. Juos, kaip 
tuos kurpočius, tik grabas 
pataisys. Nuolankavimas fa
šizmui—jų profesija.

“Garsas” jau skelbia ce
remoniją, kokiomis prasidės 
Romos Katalikų Susivieniji
mo Seimas Chicago j e.

Punktas pirmas: iškilmin
gos mišios dievo apveizdos 
bažnyčioje; dalyvaus vysku
pas ir skaitlinga dvasiški- 
ja.

Punktas antras: pamoks
las dvasios vado kun. Ka- 
sakaičio.

Punktas trečias: delegatai 
važiuos į Morrison viešbutį 
“pradėti seimą.”

Punktas ketvirtas: dele
gatai in corpore veš vaini
ką uždėti ant Dariaus-Gi
rėno paminklo. Politikie
riai sakys prakalbas.

Ar galima stebėtis, kad 
ta organizacija visai neau
ga? Prapuls ji tarp šven
tų mišių, pamokslų ir cere
monijų. 

_ • _ •
Per 15 metų, bagotam lek

sikone apžvalgų ir editorialų 
“Naujienose,” žodis “Vilnis” 
buvo verboten. Ant to žodžio 
buvo uždėtas amžinas boikotas.

Bet viskas pasauly turi savo 
galą. Pasibaigė ir ožiškas už
sispyrimas. “Vilnis” pripažinta 
de facto ir de jure.

Kas pastūmėjo poetą Tysliavą 
išreikšti blaivią mintį apie 
“seimo rinkimus” Lietuvoj ? 
Sako: “ne seimas išsirinks tau
tos vadą ir vyriausybę, bet tau
tos vadas ir vyriausybė išsi
rinks seimą.” (“Vienybė,” No. 
40.)

Sulyg savo abrozu ir pavy- 
dalu. Ir todėl jokio tikro sei
mo ir nebus. Ponimaješ?

Pagaliaus, ir Montrealy, Ca- 
nadoj, suorganizuotas iniciaty
vinis komitetas šaukimui Cana- 
dos Lietuvių Kongreso, kad pa
dėjus Lietuvos liaudžiai kovoti 
prieš tautininkų diktatūrą.

Šaukimas kongresan bus pa
skelbtas sekančią savaitę.

Lovestonistai buvo pranešę, 
kad trockistai jau mirė. Troc- 
kistai atitaiso klaidą. Jie dar 
nenumirė, bet miršta. Love
stonistai taip pat baigia mirti. 

Jei ne raptauna mirtis, tai 
paralyžius mirties patale, lau
kiant mirties.

Lenkijos ir Vokietijos policija

LENKIJA TRAUKIA 
JUGOSLAV. FRON
TAM PRIEŠ SSRS

Lenkijos Užsieninis Minis- 
teris Beck Vyksta į Jugos
laviją Suokalbiauti

BELGRAD, Jugoslavija, 
geg. 21.—Gauta pranešimas, 
kad sekančią savaitę į Jugo
slaviją atvyksta Lenkijos 
užsienių reikalų ministeris 
J. Beck. Jugoslavijos užsie
ninis ministeris katalikų 
kunigas Anton Krošec su 
savo sekėjais del to labai 
džiaugiasi. Jie siūlo suda
ryt Jugoslavijai vieną po- 
litinį frontą su Lenkija, Vo
kietija ir Vengrija prieš So
vietų Sąjungą.

Francijai nepatinka šis 
Lenkų užsieninio ministerio 
“vizitas” į Jugoslaviją.

Anglai Netraukia Savo 
Karią iš Ethiopijos

LONDON, geg. 21. — Į 
Italijos ambasadoriaus D. 

i Grandi’o mandagų reikala
vimą, kad Anglija atsiimtų 
250 savo indėnų Kareivių iš 
Addis Ababos, R. Vansi- 
tratt, užsieninis ministeris- 
antrininkas, atsakė, kad da
lykų stovį Addis Ababoj dar 
negalima laikyti ramiu, ir
todėl tie kareiviai ten dar 
esą reikalingi kaipo Angli
jos atstovybės sargai.

Pakilo tik Karinė Gamyba

GENEVA, geg. 21. — Tū- 
lų kapitalistinių šalių pre
kyba ir pramonė atrodo pa
kilusi tik todėl, kad labai 
Pasmarkėjo ginklų ir kito- 

Į kių kariškų reikmenų ga
myba, — sako Tautų Lygos 

i Darbo Ofiso direktorius H.
B. Butler.

CHINIJOS ŽEMĖS DRE
BĖJIMUOSE ŽUVO 500 

ŽMONIŲ

SHANGHAI, Chinija. — 
Per kelis žemės drebėjimus 
pereitą šeštadienį centrali- 
nėj Chinijoj buvo užmušta 
apie 500 žmonių; sunaikin
ta daugiau kaip pusė Ping- 
shin miesto.

London, geg. 21.—Anglijos 
i Cheminių Tyrinėjimų Labo
ratorijos pagamino vieną 
naują dažą, kurį pavadino 
šitokiu vardu-“tetrabromo- 
phenolsulphophthalein.”

padarė “paktą” bendrom pajė
gom ginties nuo komunistų ir 
socialistų. Vokietija išduos 
Lenkijai jos teritorijoje gyve
nančius lenkus antifašistus, o 
Lenkija mes į Hitlerio nasrus 
vokiečius antifašistus.

“Pagerino,” vadinasi, caristi- 
nę praktiką. “Pravda,” rašy
dama apie dviejų šalių policijos 
paktą, teisingai pastebi, jog fa
šistai išanksto rūpinasi apsi
drausti nuo liaudies sukilimų 
karo atsitikime.

Honduras Prezidentas Duoda 
Orlaivius Sugrįžt Savo 
Priešam iš Užsienią

Honduras respublikos pre
zidentas T. C. Andino pa
skyrė tris valdiškus lėktu
vus parvežt namo politinius 
pabėgėlius, norinčius su
grįžti į Hondūrą. Tuo būdu 
iau parvežta 12 pabėgėlių iš 
Nicaraguos.

Po nesėkmingam sukili
mui prieš Andino valdžią 
daugelis sukilėlhj buvo išbė
gioję į kaimyniškus užsie
nius. Dabartinis preziden
to nuolaidumas rodo, kad 
jis bijo naujo sukilimo.

KERTASI ARABAI SU 
ANGLIJOS KARIUOMENE

JERUZALĖ, geg. 22.— 
Per naktį tęsėsi susikirti
mai tarp Anglijos kareiviu 
ir arabų valstiečiu apie 12 
mylių nuo Jeruzalės. Ka
riuomenė užpuolė arabus, 
kada jie nuo kalnelių pra
dėjo šaudyti į žvdu busus, 
atvažiuojančius iš Tel Aviv, 
ir pavojingai sužeidė du žy
du. Anglų konstabelis nu
šovė vieną arabą Jeruzalėj. 
Beduinai, raiti arabai už
puldinėja žydų kolonijas vi
soj Palestinoj. ..

Fašistai Tiria Ethiopijos 
Gamtos Turtus

ROMA, geg. 21. — Val
diški Italijos inžinieriai 
Ethiopijoj jau tyrinėja, kur 
galėtų būti žemėj anglies, 
geležies, aliejaus bei kitko. 
Tam tikra valdžios komisi
ja apžiūrinėja Ethiopijos 
vandenis, kuriuos galima 
būtų įkinkyt elektros dirbi
mui. Italų Karališkoji Aka
demija pasiuntė specialistus 
pagamint visos Ethiopijos 
geologinį žemlapį.

Sovietai Šiemet Turėsią 
Dar Gausesnį Derlią

MASKVA, geg. 21.—Pra- 
nešama, kad pavasarinė lau
kų sėja Sovietuose už savai
tės jau bus užbaigta. Šalto 
oro banga su sniegu buvo 
laikinai sutrukdžius sėjimą.

Skaitliuojama, jog šieme
tinis grūdų derlius viršys 
pernykščių 89,000,000 met- 
riškų tonų derlių.

90% NAUJOS ANGLIJOS 
GELžKELIEčIŲ NU
TARĖ STREIKUOT

BOSTON, geg. 21.-90% 
Naujosios Anglijos gelžke- 
lių pečkurių ir mašinistų 
nubalsavo streikuot, jeigu 
kompanijos nestatys po du 
darbininku vietoj vieno į 
traukinius su Diesellio inži- 
nais.

Mexico City, geg. 21.— 
Prezidentas Cardenas, pa
galiaus, leido perkelti kūną 
mirusio arkivyskupo P. Di
azo iš jo namų į katedrą 
ceremoniškoms pamaldoms.

Tokio, geg. 20.—Japonija 
turi 74,000 tonų įtalpos sub- 
marinų.—O pagal 1930 me
tų tarptautinę sutarti jai 
buvo leidžiama tik 52,000 
tonų submarinų.

Galinga Darbo Partija 
Panajkintų Augščiau- 
sio Teismo Car avimą

N. Y. DARBO PARTIJOS KONFERENCIJOJ DALY
VAUS DELEGATAI NUO VIRŠ 50 UNIJŲ

NEW YORK, geg. 21.— 
Elmer Brown, sekretorius 
darbo unijų komiteto, šau
kiančio Darbo Partijos kon
ferenciją, pareiškė, jog tik 
galinga Darbo Partija tega
lės atimt iš šalies Augšč. 
Teismo galią naikinti įsta
tymus, bent kiek taikomus 
darbininkų reikalams. Tarp

DVIEM NEFAŠISTAM SUŠNEKT AUSTRIJOJ 
APIE POLITIKA, TAI JAU “IŠDAVYSTE”

VIENA, geg. 21. — Aust
rijos ministeris pirmininkas 
šušniggas pasiskelbė viena
tiniu šalies diktatorium. 
Įvesta dar aštresnis klero- 
fašistų režimas. Jeigu su
ėję bent du žmonės, nebūda
mi nariais fašistinio Tėvy
nės Fronto, tik prisimena 
apie politiką,. ' jie gali būt 
areštuojami ir baudžiami 
kaip “šalies išdavikai,” pa
gal naują patvarkymą šuš- 
niggo ministerių tarybos.

šušnigg su savo antrinin

Venezueloj Visuotinas 
Streikas prieš Klas
tingą Neva “Seimą”
MARACAIBO, Venezue- 

la, geg. 21. — Darbo unijos 
paskelbė visuotiną 48-nių 
valandų streiką, idant išvai
kyt neteisėtą seimą. Tas 
seimas buvo velionio dikta
toriaus Gomezo sudarytas 
vien iš jo šalininkų.

Daugelis unijų reikalauja 
uždraust jėzuitų draugijas 
ir panaikint įstatymus, išlei
stus prieš komunistus arba 
prieš skelbimą idėjų, bent 
kiek panašių į komunistines 
idėjas.

Caracas mieste demonst
ravo 20.000 streikierių. Bu
vo ginkluotų susidūrimų su 
policija.

Naziai Planuoja Išsiųst 
20,000 Žydą į Ethiopiją

BERLYNAS, geg. 21. — 
Nazių valdininkai tyrinėja 
galimybes “išleist” bent 20,- 
000 žydų į Ethiopiją. Už jų 
paliekamą turtą Vokietijoj 
būtų dalinai atmokama jiem 
itališkais popieriniais pini
gais liromis.

Karo metu* Vokietija už 
parduodamus Italijai reik- 
menus prisirinko tiek lirų, 
kad neturi jų kur dėti.

i Syracuse, N. Y., geg. 20. 
—Šalnos sunaikino daug ja
vų daigų plačioj apielinkėj.

šio teismo panaikintų įsta
tymų yra N RA, Guffey ak
tas angliakasykloms ir eilė 
kitų.

Jau daugiau kaip 50 uni
jų bei jų lokalų prisiuntė de
legatų įgaliojimus Darbo 
Partijos konferencijai, kuri 
įvyks šį sekmadienį, po pie
tų, Music Box Hall, 222 
Fifth Ave., New Yorke.

ku Baar-Baarenfelsu išnau- 
jo perorganizuoja visą mi
liciją ir naikina buvusio 
vice - kanclerio kunigaikš
čio Starhembergo “naminių 
sargų” miliciją; 7,000 padi
dina sostinės Vienos polici
ją; visus policininkus orga
nizuoja į pulkus ir varo juos 
per karišką muštrą, ypač 
mokina, kaip miestų gatvė
se kovot iš už barikadų. Ši 
pamoka tiesioginiai taiko
ma prieš darbininkus.

Sovietai Numaskuoja 
Provokacinius Areštus

Ir Gandus Japonijoj

MASKVA, geg. 21. — So- 
vietų užsienių reikalų vice- 
komisaras Stomoniakov už
protestavo Japonijos amba
sadoriui T. Otai, kad Japo
nijos valdžia areštuoja ir 
teisia tarnaujančius Sovie
tų atstovybei Tokio japonus 
vertėjus ir kad Japonijos 
laikraščiai skleidžia išmis- 
lus, būk Sovietai savo atsto
vybėje Japonijoj palaiką 
“šnipų lizdą.”

Stomoniakov nurodo, jog 
japonai sovietinės atstovy
bės tarnautojai yra kaltina
mi šnipinėjimu už tai, kad 
jie iš japonų kalbos išver
čia į rusų kalbą pasėkas Ja
ponijos seimo rinkimų, įvai
rių produktų kainas bei vie
šai skelbiamas Japonų val
džios išlaidas.

ABLAVOS PRIEŠ KOMU
NISTUS BULGARIJOJ

Bulgarijos valdžia areš
tuoja visus bulgarus komu
nistus, o graikus komunis
tus gaudo ir deportuoja į 
Graikiją. Sako, būk tai jie 
“skurstę” didįjį dabartinį 
tabako darbininkų streiką.

Prancūzai Leidžia Savo 
Gelžkeliu Gabenti Italams 
Karo Reikmenis

JIBUTI, Franc. Somalija, 
geg. 21.—Francijos vyriau
sybė iš pradžios lyg neno
rėjo praleisti 840 tonų įvai
rių reikmenų vežti francū- 
zišku gelžkeliu iš Jibuti į E- 
thiopijos sostinę Addis Aba
ba. Bet dabar davė ita
lam leidimą, ir fašistai še
šiais traukiniais parsigabe
no tuos reikmenis į Addis 
Ababa.

400 ANGLIJOS FABRIKŲ 
SKUBIAI DIRBA GINKLUS

LONDON, geg. 21.—ša- 
lies apgynimo suderinimo 
ministeris T. Inskip prane
šė seimui, kad jau 400 fa
brikų Anglijoj gavo val
džios užsakymus gaminti 
karui reikalingą mašineriją, 
ginklus ir amuniciją, ypač 
orlaivius. Į tą darbą būsią 
įtraukta dar 500 fabrikų.

Per 12 mėnesių Anglijoj 
išlavinta dar 1,500 naujų 
karo lakūnų.

Kalina Kairiuosius
Airių Respublikonus

DUBLIN, geg. 21.—Airi
jos prezidento de Valeros 
valdžia įkalino du vadu kai
riųjų respublikonų, M. Two
mey ir L Conhelane. Jie 
reikalavo visiškos Airijai 
nepriklausomybės nuo An
glijos.

Columbia Judžių Kompani
jos Pelnai Sumažėjo

NEW YORK. — Per pir
muosius devynis mėnesius 
šiemet Columbia judamųjų 
paveikslų korporacija turė
jo $958,578 gryno pelno, tai 
yra virš $600,000 mažiau 
negu pernai bėgyj tų pačių 
mėnesių.

Vajus Už Gerinimą Var
tojimo Daiktą SSRS
MASKVA, geg. 21.—So- 

vietų valdžios organas “Iz- 
viestija” smerkia tuos fa
brikų vedėjus, kurie žiūri 
tik dirbinių daugio, bet ne 
jų gerumo. “Izviestija” gi
ria moteris, protestuojan
čias prieš gaminimą netin
kamų audimų, rakandų ir 
kitų netinkamų vartojimo 
dalykų. Sovietų vyriausybė 
pradėsianti vajų už tokių 
daiktų pagerinimą; o juos 
pagerinti galima, kaip rodo 
puikiai ištobulinta lėktuvų i 
ir kitų mašinų gamyba.

Dabar Sovietuose yra jau 
įvalias vartojimo daiktų; 
tat žmonės reikalauja vis 
geresnių.

Italija Panaikinus Preky
bos Sutartis su 52 šalim 
ROMA, geg. 21. — Fašis

tų spauda rašo, jog Italija 
laiko panaikintomis preky
bos sutartis su tomis 52 ša
limis, kurios vykdo ekono
mines bausmes prieš Italiją 
pagal Tautų Lygos nutari
mą.

ANGLIJA ĮSPĖJA 
ITALUS NELĮSTI | 
JOS KOLONIJAS

- - - - - - -  * •. U 
I Fašistą Kišimąsi į Pale-5X $ 
stiną bei Aigiptą Anglija 1 
Jiems “Griežtai Atsakytą”||

LONDON, geg. 21.- An, . 
glijos ministeris pirminin
kas St. Baldwin seime pa
reiškė, kad jeigu Italija 
bandys kištis į Aigipto bei 
Palestinos valdymosi reika
lus, tai Anglija į tai griež- 
tai atsakys “visomis prie- 
monemis.

Tūli anglų politikai nu
žiūri, kad Italijos fašistai 
prisideda prie arabų kursty
mų prieš Angliją ir jos glo
bojamus žydus Palestinoj. 
Jau iš pirmiau žinoma, jog 
fašistai kurstė Aigipto tau
tininkus prieš Angliją.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BOSTON, geg. 21.—Lakū

nas C. W. Sutherland už
plaukų pagriebė šokančiai 
iš lėktuvo jaunai merginai 
ir tuomi išgelbėjo ją nuo 
nusižudymo. Sakoma, kau 
jinai esanti nusiminus na
mų tarnaitė.

Washington,, geg. 21. •— 
Prezidentas Rooseveltas pa
kėlė iki 42 nuošimčių mui
tinių mokesčių ant įvežamų 
iš Japonijos bovelninių au
dimų.

SOUTH BEND, Ind. — 
Keli šimtai darbo unijų de* 
legatų ir pritariančių dar
bininkų bei farmerių pere!-1 
tą šeštadienį dalyvavo kon
ferencijose delei Farmerių- 
Darbo Partijos įkūrimo vi
soj Indianoj.

~ »•;

i_

Italijos Karas Patarnavo 
Čilės Bizniui

SANTIAGO, Chile, gėfc 
21.—Čilės prezidentas ? A. 
Alessandri pranešė seiūufi, 
būk nebesą bedarbės jo.ša
lyj.

Karo medžiagų išvežimai 
Italijai davė riebaus biznio 
Čilės kapitalistam.
DR. TOWNSEND KALTI

NAMAS ŠMUGELYJE | 
WASHINGTON, geg.* 21.

—Kaltinamas, kad jis renka 
desėtkus tūkstančių dolerių 
pinigų asmeniškam pasinau
dojimui, Dr. Townsend pa
bėgo iš kongresinės tyrinė
jimo komisijos. Townsend 
yra išsigarsinęs savo reika-^. 
lavimu po $200 mėnesiu' 
pensijos seniams.

Vice-Konsulo Ethiopijon
' JIBUTI, Franc. Somalija 

geg. 21. — Italijos konsulai 
neleido Anglijos vice-konsu 
lui'keliauti į Ethiopiją ap 
žiūrinėti ten galimybes biz 
niui anglų apdraudos kom 
panijos, kurią tas vice-kon 
sulas atstovauja. Itah 
konsulas jam paaiškino, kac 
Anglijos pavaldiniai Ethio 
pi jo j yra nepageidaujami.
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Toliaus jau ęiti 'negalima. * Tai parsida
vimas viešoje rinkoje.

Dešinieji socialistai pastatė visus taš
kus ant “i”. Kairesnieji socialistai jau 
supranta, su kuo jie turį reikalą. Bet 
jeigu jų keliai skiriasi, tai Norman Tho- 
mas’o šalininkai turėtų padaryti visas 
reikiamas išvadas. Juo labiau jie tolina
si nuo senosios gvardijos, tuo labiau jie 
turi artinties prie komunistų.

Earl Browder.

Kokia Komunistų
Partijos Pozicija?

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
K tHe'' Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the Act 

of March 3, 1879.
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SKAITYTOJAMS
"Straipsnis “Darbo Rūmų Rinkimai Lie

tuvoj” vakar dienos “Laisvėj”, kaip bu- 
f Ive skelbta, per “laužytojo” neatsargumą, 
^neįtalpintas. Jis telpa šiandien.

Amerikos Laikraštininkai
Pabaigoj šio mėnesio New Yorke įvyks 

,‘American Newspaper Guild-—Amerikos 
..Laikraštininkų Gildijos (kuriai priklau- 

redakcijos darbininkai) 
'dačionalė konvencija. Jau dabar visų 

r miestų laikraštininkai prie jos stropiai 
®W6šiasi.

’JNew Yorko laikraštininkai unijistai 
;’ šhvo delegatus išrinko masiniam mitin- 
/įįe, įvykusiame Hotelyj Astor, pereitą 
’;trečiadienį. Ten pat vienbalsiai priimta 
^rezoliucija už tai, kad Gildija įstotų į 
J Amerikos Darbo Federaciją, kaipo na- 
-’.dftnalė darbo unija.
‘^/Susirinkimas priėmė keletą rezoliuci- 
’’jjį’kitais klausimais: prieš Amerikos 
.' ruošimąsi imperialistiniam karui, prieš 

kongrese daromus pasikėsinimus 
ant spaudos ir susirinkimų laisvės (fa- 

/^ižiną), prieš persekiojimą sveturgimių, 
’^ ■’UŽ Farmerių-Darbo Partiją. Apie trys 

šimtai laikraštininkų pageidavo, kad 
visais klausimais teigiamai pasisa- 

^‘■^ISftų ir nacionalis Gildijos suvažiavimas.
Tai pažangūs dalykai ir jų Amerikos 

’p ■1 'laikraštininkai,—reporteriai, korespon-
7:'^tfėhtai, kolumnistai ir kartūnistai, ėtc.—- 

fiėi kičk nesibijo, nepaisant kad tie laik- 
'^Ssciai, kuriems jie dirba (“Times,” 
’“Ainerican,” “Herald-Tribune” ir kiti 
'buržuaziniai didlapiai) tokiems sumany
tiems yra priešingi.

Angliakasių unija (UMWA) savo kon- 
’Vfencijoj tų dalykų nepriėmė, o laikraš
tininkų—veikiausiai priims. Vadinasi, 

Ig**įaikraštininkai pasirodo kur kas kaires
nį 'tti už angliakasius. Panašiai atrodo, bet

t

ir “Laisvės”
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Ispanijos Komunistų Partija
Tik nesenai Ispanijos Komunistų Par

tija buvo skaitoma mažaja dalimi Komu
nistų Internacionalo, mažai reiškiančiu 
faktorium pačiam Ispanijos politiniam 
gyvenime. 1934 metais ši partija tetu
rėjo tiktai 20,000 narių.

Bet štai per tą laikotarpį ši “partiju
ke” išaugo į partiją su 80,000 narių. Spė
jama, kad iki sekančio savo suvažiavimo 
(birželio mėnesį) ./Ispanijos Komunistų 
Partija pasieks/400,000 narių skaičių! 
Kai narių skaičius auga, pati partija ky
la įtakoj. Masės vis daugiau ir daugiau 
ima ją sava partija.

Ispanijos Socialistų Partijoj narių 
skaičius taipgi siekia apie 100,000. Bet 
75 nuošimčiai organizuotų socialistų yra 
kairiojo nusistatymo. Tuo būdu dabar 
Ispanijoj rimtai svarstomas klausimas 
apie tai, kaip šias abi partiji suvienijus.

Komunistų Partija ne juokais siūlo 
Socialistų Partijai organinę vienybę. 
Galimas daiktas, kad busimieji parti j i- 
niai suvažiavimai už tai ir pasisakys. 
Tuo būdu, Ispanijos proletariatas pirmu
tinis parodys buržuazinio pasaulio prole
tariatui praktišką kelią į vienybę!

(Drg. Earl Browderio, 
Komunistų Partijos sekre
toriaus, pasikalbėjimas su 
laikraščių reporteriais, lai
kytas gegužės 19 d.)

Komunistų Partija sutin
ka rinkimų kampaniją tuo 
supratimu, kad Jungtinėse 
Valstijosė, kaip ir Europo
je, grūmoja didelis pavo
jus reakcijos su tvirtu pa
linkimu prie fašizmo. Šioje 
šalyje mes matome šio išsi- 
plėtojimo cęntrą didžiausia 
politine skale aplink Repu
blikonų Partiją. Mes ma
tome aplink Republiko
nų Partiją besispiečiančius 
kraštutiniai reakcinius ele
mentus, kurių tarpe ran
dame panašius elementus 
ir f 
jos. Mes manome, 
Laisvės Lyga

Landono, Mes sakome, kad 
vyriausias žmonių priešas 
šiandien Amerikoje yra Re- 
publikonų Partijos - Lais
vės Lygos - Hearsto kom
binacija. Šioj rinkimų kam
panijoj mes savo darbo cen
tru skaitome atmušimą šio 
reakcinių spėkų bloko ir iš
blaškymą jojo planų.

Kaip Mes Žiūrime 
į Roosfcveltą?

Tas priveda mus prie mū
sų įkainavimo Roose velto. 
Nežiūrint to, kas bus re- 
publikonų kandidatu, tarpe 
jojo palaikytojo ir jo paties 
bus politinis vienodumas. 
Bet tarpe Roosevelto ir De
mokratų Partijos tokio vie
nodumo nėra. O tai dėlto,

iš^ Demokratų Parti- kad ištisos Demokratų Par- 
kad tijos sekcijos (dalys), ypa- 

(Liberty tingai tas tiesa, kas liečia 
League) yra. svarbiausia jOs vadus, kurie organizaci- 
šios. tendencijos išraiška, • niai susirišę su Roosevelto

elementai palaiko laikiną 
lygsvarą. Roosevelto santi- 
kiai su Republikonų Parti
ja ir jos talkininkais yra 
bandymas išlaikyti centro 
poziciją tarpe jų ir liaudies 
masių, štai kur glūdi iš
aiškinimas Roosevelto svy
ravimo, jo bandymo palai
kyti ryšius su masėmis ir 
tuo pat laiku jojo nusilei
dimas Laisvės Lygos-Repu- 
blikonų Partijos - Hearsto 
kombinacijai ir jo politikoje 
krypimas į dešinę.

Mes manome, kad bedar
bių šalpos padėtis šiandien 
puikiai parodo Roosevelto 
vaidmenį, tai yra, jojo ke
lias linkui aštraus sumaži-' 
nimo pašalpos, numušimas formą ič sąrašą kongresi- 
pašalpos lygmalos, suveruniams 
čiant pašalpos1 atsakomybę mams.
ant miestų valdžių, vaiz- Llhicągdš konferencijoj 
duoja jojo rolę, kurioj jis mes remsime tokį žygį. Mes 
bando laikytis kaipo masių, manome, kad toks klausi- 
atstovas ir tuo pat laiku da
ro nusileidimus reakcionie
riams viduje savo partijos 
ir už tos partijos sienų, 
Mūsų supratimu, tiktai di
delė, plati, nepriklausoma 
politinė darbininkų, farme- 
rių ir nualintų vidurinių 
klasių organizacija formoje 
Farmeriu - Darbo Partijos 
duoda vilties supliekti šiais 
rinkimais reakciją.

Bet jau aišku, kad Far
merių-Darbo Partijos judė
jimas dar nėra pakankamai 
tvirtas turėt savo kandidatą

Nors mes jau netekome 
vilties turėti Farmerių-Dar- 
bo Partijos prezidentinį ti- 
kietą, vienok mes laikomės 
to įsitikinimo, kad naciona
linė Farmerių-Darbo Parti
ja ir lokalinės Farmerių- 
Darbo Partijos šiandien 
daugiau reikalingos, negu 
kada nors pirmiau. Mes 
manome, kad busimoji Chi- 
cagos konferencija, kurią 
šaukia Minnesotos Farme
rių-Darbo Partija ir kuri 
nežada statyti kandidatą į 
prezidentus, suteikia būdus, 
kurių pagelba galima suor
ganizuoti Farmėrių - Darbo 
Partiją nacionale papėde, 
išdirbant organizaciją, plat-

'ir ' valstijų ' rinki-

mas prezidentinio sąrašo 
duoda galimybę visoms 
toms Farmerių-Darbo Par
tijos spėkoms, ypatingai 
darbo unijose, kurios pasi
rengusios remti Roosevelto 
kandidatūrą, tuo pat laiku 
dalyvauti steigime Farme
rių-Darbo Partijos* lokali
niai, pagal valstijas, ir na- 
cionaliai, ir sukoncentruoti 
savo snėkaš kovai už išrin
kimą Farmerių-Darbo Par
tijos kongresmanų. Iš tos 
priežasties mes esame pasi
rengę tartis ir veikti ben-

kuri padeda prirengti dir
vą pasitraukimui didelio 
balsuotojų skaičiaus nuo 
Roosevelto ir atėjimui pas 
republikonų kandidatus, ka
da tuo tarpu Laisvės Lygos 
demokratiškas sparnas te
bepalaiko organizacines po
zicijas Demokratų Parti
joje.

Ryškiausias šio apsi j tin
gimo aplink Republikonų 
Partiją reakcinio pobūdžio 
simbolis y ta Hearstas. Pa
prastai būdamas demokra
tu, Hearstas šiemet yra pa
jėga išrinkimui. Republiko- 
hų Parti j'oŠ kandidato į 
prežidentūš. ’’ Niekas nea
bejoja apie vaidmenį Hears
to, kaipo atstovo tų spėkų, 
kurios linksta prie fašizmo 
Amerikoje. Hearstas yra 
rėmėjas vyriausio republi
konų kandidato, tai yra,

administracija, tikrenybėje 
simpatizuoja Laisvės Ly
gos opozicijai ir pagelbs
ti republikonams. Šiandien 
dar griežčiau mes laikomės 
tos nuomonės, kad Demo
kratų Partija yra dirbtina 
kombinacija (dirbtinas su
sijungimas) nacionaline pa
pėde prieštaraujančių inte
resu, taip pat prieštarau
jančių grupių.

Tuos elementus krūvoje 
palaiko ta baimė, kad jų 
pasidalinimas Demokratu 
Partijoje išstumtų juos iš 
tos viešpątąująųčips kom- 
binaęijos, ;.JS'up, užimtų De
mokratų Partiios vietą. 
Roosevelto rolė šitoje kom
binacijoje yra tam tikro 
grandinio, kuris palaiko 
krūvoje tas prieštaraujan
čias spėkas ir sudaro dirvą, 
kurioje šitie prieštaraują

šiais rinkimais. Tas reiškia, Į drai ir su tais, kurie pre- 
kad Komunistų Partija sta
tys savo kandidata į prezi
dentus, tuo pat laiku visais 
būdais besistengdama susi
artinti su Socialistų Partija 
bendram veikimui ir ben
dram diskusaviinui visų 
problemų, kurios gali iškil
ti, siekiant iki sudarymo 
bendro Socialistų Partijos ir 
Komunistų Partijos tikieto 
1936 metų rinkimams. Mėst 
kreipsimės į Socialistų Par
tijos konvenciją su tuo pa
siūlymu ir būsime pasiren
gę kalbėtis su jais tuo rei
kalu, jeigu bus galima.

Smetonos Žvalgybininkų Veikla 
Argentinoje

Uruguajaus lietuvių darbininkų laik
raštyj “Darbe” skaitome sekantį argen
tiniečių pareiškimą;

šiandien vėl murps prisieina pergyventi 
naują smūgį iš reakcinės valdžios ir lietu
viškų “patrijotų pusės,” kurių dėka liko su
trukdytas. šaukiamas Lietuvių Darbininkų 
Organizacijų su važiavimas', !,'kŪris'J turėjo 
įvykti š. m. balandžio 12 d. Kilmėje.

LIETUVIŲ DARBININKŲ ORGANIZA
CIJŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS NE
ĮVYKSTA.

ši skaudi ir liūdna žinia nuaidėjo per vi
są respubliką.

Draugai ir draugės paklausite, kodėl.
Šiam klausimui atsakymo jieškoti jau ne

reikia, nes lietuviški išgamos iš anksto di
džiavosi, kad jie dės visas pastangas sutruk
dymui šio taip svarbaus atstovų suvažiavi
mo. Taš jiems ir pavyko. Jie informavo 
Kilmės policijai, kad šis suvažiavimas bus 
komunistų kongresas, ir kad be jų paliudiji
mo nebūtų duotas leidimas, kuris jau buvo 
prižadėtas.

Ir mūsų "gerbiamas” konsulas, kuris rek
lamuojasi save kaipo gynėjas darbininkų ir 
ir didelis “šalininkas” lietuvių vienybės Ar
gentinoj, taip pat atsisakė duoti Organiza
cijų suvažiavimui paliudijimą, pareikšda
mas, kad jis jų “nepažįsta.”

Kokį tikslą turėjo suvažiavimas. Mini
mas organizacijų suvažiavimas nebuvo anti 
lietuviškas, kaip jie sako, bet grynai lietu
viškas; kuriam ir dienotvarkės punktai irgi 
buvo sudaryti vien tautinio pobūdžio, orga
nizacijų ir spaudos reikalų svarstymo. Ku
riame buvo tikėtasi prieiti prie plataus vie
nybės veikimo. Ką visos Antifašistinės’ Or
ganizacijos parėmė ir skaitlingai paskyrė 
savus atstovus į minimą suvažiavimą. Bet 
lietuvių kolonijos gastroleriai, matydami 
kad jiems gali būt didelis smūgis, kada ko
lonija susivienys, todėl jie ir griebėsi smar
kiausių priemonių, kad pakenkus šaukia
mam suvažiavimui. Kas jiems ir pasisekė 
tuo kartu, bet ne ant visados. Į šitą jų iš
davikišką žygį kolonija mokės atsakyti ir 
su padvigubinta energija ir jėga tęs toliau 
tą būtiną kovą už sudarymą vienybės lietu
vių darbininkų tarpe, — ir sudarys.

L.D.P.P.S. Centro Komitetas reiškia drau
gišką ačiū už solidarumą visoms Organiza
cijoms rengusioms prie suvažiavimo ir kar
tu kviečiame draugus ir drauges tęsti pra
dėtąjį darbą iki galutino mūsų laimėjimo.

Taigi smetoniškiem žvalgybininkam 
pavyko Argentinos lietuvių darbininkų 
draugijų delegatų suvažiavimą neprileis
ti. Bet klystų tie nenaudėliai, jei jie ma
no, kad tuo bus sulaikytas patsai judėji
mas. Jis eis kaip ėjęs ir Argentinos lie
tuviai suras būdus pasisakymui prieš 
smetonišką režimą Lietuvoj, už demok
ratines teises ir civilines laisves Lietu
vos liaudžiai!

zidentinio tikieto klausimu 
palaiko Rooseveltą.

Tūli žmonės ima mūsų 
atsinešimą linkui Farmerių- 
Darbo Partijos Konvenci
jos kaipo palaikymą Roose- 
velto. Taš netiesa. Mes jo
kių būdu nėžadame para
mos 'ftboseveltuL Mūsų po- 
fc4čijdaHnk Roosevelto aiški. 
Męs neslepiame nė žodžio 
savo kritikos prieš Roose
veltą. Mes nesame paėmę 
jokios atsakomybės už Roo
seveltą. Neigi dabar mes 
imame kokią nors atsako
mybę už jį, taip pat nežada
me jokios atsakomybės už 
jį ateityje. Bet tas dar ne
reiškia, kad mes sutrauky
tume bendro fronto santi- 
kius su tomis darbo unijo
mis arba kitomis organiza
cijomis tik todėl, kad jos ei
na su Rooseveltu. Aš ma
nau, kad šis paaiškinimas 
duoda jums svarbiausius 
punktus, kurie atsako į vi
sus klausimus, liečiančius 
Komunistų Partiios poziciją 
ateinančioj prezidento ‘ rin
kimų kampanijoj.

(Rytoj paduosime reporterių 
klausimus ir draugo Browderio 
atsakymUSi) . ■
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ftt.d. gegužės žydų “socialistų” “

B

’’ti’ktumoj taip nėra. Darbo unijose labai 
^•“Tfidelę rolę vaidina vadovybė. Mainierių 

ttflijoj kaip tik toji vadovybė griežtai 
skiriasi nuo Gildijos vadovybės, kurios 

^l^’pyl^Šakyj stovi tokis žymus kolumnistas, 
^ '"kaip Heywood Broun.
J-'^Pastarųjų keletos metų bėgyj Ameri- 

intelektuali ja labai pakairėjo. Pa- 
kairėjo ji ir visam buržuaziniam pasau- 

Net ir Lietuvoj tas jaučiama, nors 
*HJ®l-kas nežymiai.

Repetojo Pas Rooseveltą
Nustoję vilties užvaldyti Socialistų 

17/.Partiją, dešinieji socialistai vis atviriau 
f7rrjusistato, kaipo buržuazijos talkininkai. 
“^*^Fų4yderukas Louis Waldman štai ką pa- 

’^reiškė New Yorko “Herald-Tribune” ko- 
, ‘‘j-respondentui: “Asmeniškai aš labai aug- 
w Y^tąi vertinu prezidentą Rooseveltą. Aš 
’ CU jair esu viešai pasisakęs, kad remsiu jį 
T'-’yrinkimuose, jeigu socialistų kandidatas 
p*: būtų man nepriimtinas.”

."^"Vadinasi, jeigu Soc. Partija nominuotų

Naziai Skubiai Stato 
Užpuolimo Laivyną

I kurį senoji gvardija apšaukė
r' • didžiausiu nenaudėliu, tai tokie Wald- 
^’];lMftanai mestųsi rinkimų kampanijon po 
~”Rąosevelto vėliava.

-forward” ir “New Leader” jau senai 
gg • ruošia tinkamą psichologinę atmosferą, 
^;>kad nebūtų sarmatos balsuoti už Roose- 

veltą. Tuodu laikraščiu nuolat įkalbine- 
kad naujoji dalyba stebuklus darė, 

P* kati ji nušluostė ašaras baduoliams ir be- 
^iiamiams. Delei tūlų unijų vadų pasisa- 

» kymo už Rooseveltą “New Leader” daro 
išvadą, būsią visi organizuoti darbinin- 

stoją už demokratus.
Ir lygiagrečiom su tuo repetojimu prie 

’ Roęsevelto, demonstruojama jau visai 
į 1^‘šfykštus susigiminiavimas su Hearstu.

For- 
<<■ ward” įtalpino sieksninį skelbimą “New 
’-'.York American.” Tame skelbime įdėta 

hęarstinis editorialas prieš raudonuo
sius—eilinė fašistų isteriška litanija. Nuolatinė Sveikatos Patarėja

; BERLYNAS? — Vokieti
ja dabar statydinantis ka
ro laivus po 10,000 tonų* 
įtalpos, du kariniu didlai- , 

iviu po 26,000 tonų, penkis 
šarvuotlaivius po 6,000 tonų 
ir dar tris sunkesnius šar
vuotlaivius ir šešioliką lai- 
vų-naikintojų po 1,625 to
nus; taipgi budavoja 17 
naujų submarinų, septynis 
greitus karo laivukus, vadi
namus “uodus” po 600 to
nų, keturis po 45 iki 90 to
nų ir keturis “greitalai- 
vius.”

New Yorko Times ko
respondentas rašo, kad nau- 1 
jieji nazių karo laivai ir 
laivukai yra pritaikyti da
rymui greito užpuolimo. Jie 
pirmoj vietoj atkreipti ata- 
kuot Sovietus iš Baltijoj 

; marių.
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(Literatūra ir Menas
D. Furmanov

Apie Literatūrą ir Rašėjus
»

Puslapis Trecias
'1 . .'A*

Perskaičius “Mortos 
Vilkienes Divorsą”

i

Ateityje visa literatūra, apart dailės, visai 
kitaip bus pertvarkyta. Visuomenės augštai 
lavinti žmonės pasidalins savo tarpe darbą: 
paims jie literatūros darbus, sakysime, para
šytus Francijos Didžiosios Revoliucijos rei
kalu. Jų gal bus 2,222,222 ar ir daugiau,—' 
iš jų visų sudarys tik vieną knygelę, gal 
būt apie 50 puslapių: ir čia bus viskas pasa
kyta trumpai ir aiškiai.

Mums su jumis, skaitytojau, nebus reikalo 
skaityti milionus knygų tuom reikalu, kada 
jų branduolys, essencija bus duota vienoje.

Tas bus naudinga. Mokslas bus koncen
truotas. Rašytojai dirbs bendrai, kolektyviai.

Tik pamąstyk, dabar aš vienas renku me
džiagą, užrašinėju, bandau nepraleisti kiek
vieną charakteringą įvykį, išsireiškimą, fra
zę ir tt., o reikėtų tik sujudinti visuomenę 
ir lai visi siunčia man (arba kitam), kas tik 
jiems yra įdomaus. Jau ir dabar visi įdomius 
dalykus siunčia laikraščiams, tas turės būti 
ir su rašytojais, o jie tą medžiagą tik ap
dirbs.

Bet kas galima padaryti su Francijos Di
džiąją Revoliucija, tą niekados nebus galima . 
padaryti su apysakomis, dailės literatūra.

vien tu, kalės vaike, rašai arba klasinių 
reikalų sumetimu, arba del savo žioplumo.

Reikia rašyti tą, kas tiesioginiai ar aplin
kiniai tarnauja stūmimui tavo brolių pir
myn. Gražioms gėlėms yra ir gražus laikas, 
o ne plieno ir ugnies laikas.

Pagaliau, galima ir apie gėles. Veikalo 
vertę išspręs turinys, harmonija jausmų, san- 
protavimų ir įvykių.

Palyginimų Pavyzdžiai
1. Ir mano sielą tartum į tamsų maišą už

siuvo,—sako mergina, išleista už vyro prieš 
jos norą.

2. (Ėjo, kaip debesiai, tankūs ir pilki mūsų 
pulkai išilgai ramų lauką.

3. Ligonis. Ėjo ir drebėjo ant kiekvieno 
žingsnio, atsargiai žingsniavo, atydžiai žiū
rėjo po kojomis, tartum pirmu kartu nėščia 
moteris, pergyvenanti 
nesį.

aštuntą-devintą mė-

Pareigos

tuo rašytojau darosi
Rašytojo 

daugiau rašo, 
reikalaujantis nuo savęs, 
sudarytas planas apysakos—viskas,

Kaip rašyti? Klausimas stebėtinas, nesu
prantamas, tartum visai neatsakomas. Bet 
vis gi kamputį uždangos galima praskleisti.

Rašyti taip, kad tas atatiktų menui: aks- 
tintų, žadintų, gimdytų naują. Drama, apy
saka, eilėraštis—vis tiek pat. Tik jau nepa- 
sigerk technikos svarba—ji formalis daly
kas, stebuklai gali būti ir be rašliavos tech
nikos, o iš antros pusės, ji, yra kaip pelkių 
pelėsiai, įtraukia ir kartais pražudo rašytoją, 
pas jį lieka tik gryna meilė technikai, for
mai;—tai net kenksminga, visai svetima ei
lėraščiui. Rašyk taip, kad suprastų.

Apie Turinį
Ar viską galima rašyti ? Viską.’ Tik.. . . 

Piliečių karo audrose, o jūs rašote apie grai
kų Ąg^les.. . Jos gražios ir vertingos, o vis

Kuo 
labiau 

štai 
medžiaga, atrodo, parinkta, asmenys—cha
rakteriai—stovi prieš akis, yra pašaukimas, 
žodžiu, sėsk ir rašyk.

Bet ypu stoja klausimai:
O tą ir tą ar gerai žinai ?
O aną klausimą ar pakankamai ištyrei ?
Tą ir aną dalyką ar teisingai supratai?
Čia jau kyla daugiau ir daugiau klausi

mų, tveriasi paveikslas blogai atliktos apy
sakos. Atsistojo visi tie klausimai skersai 
kelio ir diktuoja: Kolei neturėsi užtektinai 
medžiagos, kol neturėsi aiškaus supratimo, 
nesiimk už darbo. Paprastas tavo plepėji
mas niekam nereikalingas (o ir pačiam dar 
užduos smūgį), geriau palauk, geriau pasi- 
kaustyk ir tada imkis už darbo.

Šios abejonės, didesni nuo savęs 
mai—svarbus pasireiškimas tavo 
mo. Du metai atgal visai kitaip

reikalavi- 
subrendi- 

buvo: pa
sipainiojo kokia temukė, uždegė jausmus,
atsisėdai ir vienos nakties bėgyje jau gata
va apysaka. O dabar auga linkui savęs rei
kalavimas.

Vertė D. M. š.

DU STEBUKLU

Kuris neturėdavo šautuvo, Aleksiukas jam 
nupirkdavo. Bet už tai turėdavai pavogt 
nuo tėvo keletą pūdų grūdų. ’Dažnai už tą 
kainą galėjai nupirkti kelis tokius šautuvus. 
Jei pražūdavo kaime keno nors lentos, ave
lės ar šiaip kas—eik pas Aleksiuką, bet jis 
mokėjo taip gudriai paslėpti, kad niekad 
pas jį nerasdavo. Aleksiukas dažnai atsi
lankydavo pas žiogus. Nors žiogai jo sau
gojos, kaip ugnies ir nekęsdavo jo atsilan
kymų. Įėjęs grįčion jis atydžiai persijoda
vo savo pilkomis akimis visas pakampes.

Atėjus sekmadieniui, žiogai protamsą iš
siskubino bažnytkiemin. Namus daboti pa
liko dvylikos metų sūnų Jonelį, Stasytę ir 
Kazelį.

Aleksiukas nejučiomis įsmuko grįčion, aty
džiai peržvelgęs vaikus, nuėmė nuo peties 
šautuvą ir, atsisėdo prie stalo. Vaikai, nu
stebę Aleksiuko atsilankymu, žiūrėjo viens 
į kitą aštriomis akutėmis, tartum norėdami 
viens kito klausti: “vogs?”

Aleksiukas biskelį pasėdėjęs, atsistojo, iš- 
sigėrė vandens ir laikydamas rankoj geria
mąją blėšinę, ilgai mąstė. Nusišypsojo, ap
sidžiaugė ir greit išsiskubino laukan, tar
tum lauke būt pastebėjęs brangų radinį. 
Vaikai stebėjo pro langą, ką jis darys. Alek
siukas, prisisėmęs blėšinę sniego, grįžo grį
čion. Dar kaž ką įpylęs blėšinėn, ją prišal- 
dė prie stalo.

Šį stebuklą vaikai pasitiko su pasitenki
nimu. Visi jie bandė atplėšti prišalusią prie 
stalo blėšinę, bet nevyko. Apsvaigę Alek
siuko gabumais, vaikai žiūrėjo, tai į Aleksiu
ką, tai į blėšinę. Jis kaž ką lotyniškai kal
bėjo. Vaikai vaizdavosi jį esant raganium.

—Dabar parodysiu žvaigždę,—tarė Alek-' 
siukas.

—Kur?—klausė vaikai.
—Eikit tvartan ir žiūrėkit į stogą iki pa

sirodys žvaigždė.
Iš .karto vaikai nenorėjo sutikti.- Jiems 

tėvai įsakė neit iš grįčios, bet apsvaigę pir
muoju stebuklu, po ilgų ginčų, sutiko apleist 
grįčią. Vaidai, nuėję tvartan, susėdo/ant 
apvožto cėberio ir galvutes užrietę ilgai žiū
rėjo į stogą, bet žvaigždės vis nebuvo 
tyt. Ilgas laukimas žvaigždės vaikams 
so ir apėmė juos baimė.

Jonelis pažiūrėjo į gromuliuojančią
rąją karvę. Jam atrodė, kad žalmargė juo
kiasi iš jo. štai, avelė, iškišus pro užtvarą 
snukutį, uostė Stasytės rankutę ir gailestin
gu balsu mikčiodama bliovė: “Me-e-e-e-e, 
me-e-e-e-e.”

—Einam grįčion,—pasiūlė Stasytė.
—Einam,—pritarė Jonelis, ir visi puolėsi 

prie durų.
—Užkabintos!—sušuko vaikai.
—-Nieko nebus,—nusiminusiai tarė Jone

lis.
—Sakiau, neikim iš grįčios,—išmetinėjo 

Stasytė.
—Tylėk,—piktai perkirto Jonelis,—išim- 

kim slenkstį ir išlysim.
Vaikai, pasiliuosavę iš tvarto, puolėsi prie 

grįčios durų, bet jos buvo užrakintos. Jone
lis, pasistiepęs ant pirštų, pro langą paste
bėjo Aleksiuką grįčioj, kuris skubiai kažką 
kimšo maišan. “Vagia!”, dasiprotėjo Jonelis.

—Atidaryk duris!—rėkė vaikas.
—Bėgkit prie kitų durų!
Vaikai nubėgo, bet ir ten durys užra

kintos. Tūlą laiką laukė atidarant, bet jų 
niekas neatidarė. Jie ėmė kelt triukšmą, 
subėgo kaimynai ir apsupo grįčią. Vaikai 
papasakojo, kad Aleksiukas buvo nuvedęs 
juos tvartan, parodyt žvaigždę, pats sugrįžo 
grįčion.

Kažkas nusiskubino bažnytkiemin 
nešt Žiogam. Kai jie grįžo, buvo tamsu, 
gas, įbėgęs grįčion, pirmiausiai bėgo 
spintos.

—Motina švenčiausia! Viskas išnešta, 
kas. . .

—Jėzau, Marija!—apsvaigusiai žiogienė tu
pinėjo po aslą.

—Kas išnešta?—teiravosi kaimynai.
—Auksiniai...—išstūmė žiogas.
—Auksiniai ?!... nustebusių kaimynų lūpos 

kartojo.
—Penkiosdešimts dolerių auksu... trisde

šimts šeši sidabru...
—Jieškoti! — užkomandavo aukštas, il

gais ūsais, liesas valstietis.
—Jieškoti!—pritarė vyrai.
Kas ką turėjo: šautuvą, revolverį, šakes, 

kirvį, užsidegę liktames, pradėjo jieškoti 
Aleksiuko. Ęirmiausia iškrėtė budinkus, 
paskui leidosi į laukus, į daubas, ravus, bet 
niekur jo nerado.

Pusiau apsvaigusią 
gaivino, suramino ir 
Vienos meldėsi, kitos

šia žiogienės kaiminka tarė:
—Kūma, nusijuosk švento Franciškaus 

juostelę ir ja supančiuok stalo kojas. Kaip 
matai dievas jį supančiuos.

Kitos troško, kad dievas Aleksiukui susuk
tų protą ir jis sugrįžtų atgal. Dar kitos at
sinešė įvairių šventintų žolių ir pradėjo jas 
deginti, smilkinti.

Kai vyrai grįžo jieškoję Aleksiuko, stalo 
kojų veik nesimatė; jos buvo apsuktos įvai
riomis brostvomis: škaplieriais, rožančiais, 
švento Franciškaus juostomis, katra tik ką 
nors švento turėjo, viską narpliojo apie sta
lo kojas, kad dievas nubaustų Aleksiuką, 
kad jam susuktų protą ir grąžintų atgal su 
auksiniais.

Jonelis,' sėdėdamas ant lovos, įstabiai tė- 
mijo moteris. Jį labiausiai nustelbė pirmo
sios moteriškės pasiūlymas — “supančiuot 
kojas švento Franciškaus juostele.” Jis dai
rėsi į grįčios tamsias kertes ir į langus, ku
rie buvo apsupti juodosios nakties sparnais 
ir vis laukė, kada dievo galybė įmes Alek
siuką pro langą, o gal pro lubas; o gal jis 
atšliauš, kaip varlė ant keturių kojų ir ne
galės kalbėti. Dar baugiau darėsi Joneliui, 
kai jis pamanydavo: “Jeigu dievas Aleksiu
kui protą susuks, reiškia jis bus beprotis, 
įlėks į grįčią kaip pasiutęs šuo, o gal kaip 
vilkas, ir gali visus čia susirinkusius užmušti, 
papjauti.” Jonelis, begalvodamas apie tai, 
kas atsitiks su Aleksiuku, kuomet dievo ran
ka palies jį, į tamsa apdengtą langą žiūrė
damas, kelis kartus jau buvo išsižiojęs rėkti, 
bet prisiminęs grįčioj esant daug žmonių, 
susilaikydavo ir jo širdis pradėdavo 
lėčiau.

Mortos Vilkienės Divor- 
sas, apysaka iš AmdTikos 
lietuvių gyvenimo. 315 pus
lapių. Parašė Mikas Raso- 
da. Išleido “Laisvė”.

Įvyksta ALDLD susirin
kimas. Susirinkusieji kuo
pos nariai nekantriai laukia 
Mortos Vilkienės. KitLspė- 
lioja—pasirodys Morta ar 
ne? Ateis ji susirinkimah, 
ar ne? Pagaliau... ji atėjo. 
Tuoj prasideda jai apkalti
nimai, būk ji padarius taip 
ir kitaip... iit

Kas ta Vilkienė, kaip ji 
čionai atsirado ir už., kokį 
prasižengimą teisiama?

Morta Liepaitė, dešimti
ninko, dailydės duktė, paei
na iš tamsiausio Lietuvos 
krašto-Dzūkijos. Senis. Lie
pa norėjo išleisti Mortą 
Amerikon, bet stoka ištek
liaus—“už skiedras negi iš
siusi.”

Karolis Vilkas, turtingas 
buožė, kvaršino galvą/kur 
susirast mergą, kuri mokė
tų aust, verpt ir įvairių- 
į vai riaušių darbelių. Siuvė- 
jas lankėsi Vilkuos ir priro- 
dė Vilkam Liepaitę. Tvir
tino, kad neapsakomai ge
ra tinkanti ūkio darbams 
ir namų ruošai.
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PRANAS

/—Mama!
—Kas yra, sūnau?—keldamosi iš lovos 

klausė žiogienė.—Kas?
—Bijau 1—-vartydamasis ant pečiaus, iš

gąstingai kalbėjo Jonelis.
Žiogienė, užlipus ant pečiaus, atsisėdo šo

ne Jonelio, glostė jo įkaitusį veidelį sutrū
kusiomis, suaižėjusiomis rankomis. Jonelis 
žiūrėjo į kerosininę lemputę, kurios liepsnelė, 
nUo įsiveržusio vėjo grįčion, plazdeno it dru
gio sparnelis. Vaikas, betėmydamas neaiš
kiai degančią lemputę, biskelį aprimo.. .

—Mama,—žiūrėdamas į mėlynas, įdubu
sias pakaktėn motinos akis, domiai klausė 
Jonelis.—Mama, ar tiesa, kad Aleksiuką 
velniai kankina ?

—Tiesa, sūneli.
—Dieną ir naktį?
—Ir dieną ir naktį,—nenorėdama pradėt 

diskusijų su sūnum, kartojo pašnabždomis 
jo statomus klausimus žiogienė.

Grįčioj buvo tamsu. Sėdinčios motinos še
šėlis, nuo blankios lemputės, sieną darė dar 
tamsesne, žiogas knarkė lovoj, nelyginant 
skerdžiama kiaulė. Langai apsupti tamsio
sios nakties šydu.
smarkiai langus, galėjai girdėti šibų trekšte- 
lėjimą ir nejaukų braškėjimą, kurį Jonelis 
vaizdavosi šitaip: “Už lango stovi žilas se
nis, su ilga barzda, jis turi kašę žirnių ir 
beria į langus.’* Prisiklausius galima buvo 
girdėt prie lango augančios šampaninės 
obelies girgždėjimą, kurios kamienas buvo 
gerokai išpuvęs.

—Kas ten taip barškina šibas?—klausė 
Jonelis.

—Sniegas su ledais,—apklosčius Jonelį, 
lipo nuo pečiaus žiogienė.

—Mama, neik. Aš bijau!—šokdamas iš 
guolio, siekė rankute motiną.

—Ko gi tu bijai, sūneli? Gulkis,—ramino 
jį motina.

—Tu neik, mama, būk čia.
—Ko gi tu bijai, sergi?
—Mama... man rodos... kaip tu nuei

ni... Aleksiukas. Jis va, čia, rodos, lenda 
pro lubas. Bet jis toks baisus! Visai ne 
toks, kai buvo gyvas. Jis neturi nei rudų 
plaukų,

KARTUS 1 . ■'.. . ......................................
akių tik duobės. Vietoj raumenų tik nuogi 
kaulai. Ir kur tik deda savo kaulėtą pėdą, 
ten išdegina. Jo kaulai tokie raudoni, karš
ti. Aš bijau, mama, būk su manim.

—Dieve, saugok tave nuo to neprieteliaus.
—Ar tikrai jį kankina liciperis?
—Tikrai, sūnau. Jis dabar kenčia di

džiausias kančias. Liciperis joja raitas ant 
jo. Kamanos ne tokios, kaip mūsų bėrio, 
žabokliai padaryti iš aštriausio skustuvo. 
Kaip jam pila smalą gerklėn, tai pražiodo 
tais žabokliais. O paskui pasodina jį ant 
aštriausių vinių, kurie yra labai karšti. Ba
do jį šakėmis. . .

—Visada jį taip kankins?
—Visada, sūnau.
—Aš bijau,—apsiašarojęs tarė Jonelis.
—Nebijok, sūnau. Tavęs taip nekankins. 

Tu geras vaikas. Dabar miegok. Tik blo
gus žmones dievas baudžia pragaru. Tik to
kius, kaip Aleksiukas. Tu geras...— ap
klodama Jonelį, ramino žiogienė.

—Tu vistiek, mama, miegosi su manim?
—Miegosiu, sūnau, miegosiu. Užmigk.— 

žiogienė, užpūtus lemputę, atsigulė šalę sū
naus.

plakti

žiemos 
tamsos

Kai vėjas užgaudavo II.
žiogai buvo skaitomi pavyzdingiausiais žmo

nėmis. Jie kas sekmadienis eidavo bažny
čion ir išpažinties. Jų pasišventimas baž
nyčiai kreipė kaimynų domę. Jie nebuvo 
ten kokie turtuoliai, bet šiaip sau pasiturinti 
ūkininkai, žiogai tūlą laiką gyveno Ame
rikoj, susitaupę pinigų, grįžo Lietuvon prieš 
Pasaulinį Karą. Ukmergės apskrityje, Viti- 
nės kaime nusipirko valaką (dvidešimts de
šimtinių) žemės. Pasistatė grįčią ir rengės 
ištaisyti pagal amerikonišką stilių, bet už
ėjus vokiečiams—jų norai neišsipildė.

Aleksiukas buvo jaunas vyras, dailiai nu
augęs, lieknutis, aukštas, atrodė, kai mies- 
čionėlis. šviesiai mėlynų, beveik pilkų akių, 
rudaplaukis. Iškalbus, apsukrus. Svarbiau
sia, kad jis mokėjo skaityti ir rašyti. Ves
davo kokį ten dienyną. Jo seni tėvai, taip
gi turėjo valaką žemės, bet Aleksiukui dirbti 
retai tereikėjo. Samdiniai padirbdavo, 
Aleksiukas užsiimdinėjo tik medžiojimu. Ta

ma- 
įgrį-

at-

III.
Laikas slinko lėtai. Ilgos, tamsios 

naktys Joneliui atrodė giliausiomis 
bedugnėmis. Jam darydavosi baugu, prisi
minus Aleksiuką. Tėvelis ir mamytė dažnai 
sakydavo, kad Aleksiukas miške supuvo, 
kuomet švento Franciškaus juostelėmis tapo 
apvyniotos stalo kojos, reiškia ir Aleksiu
kas tapo supančiuotas, suparalyžiuotas: ne
galėjo paeiti, krito žemėn, kaip akmuo. Attu 
bėgo vilkai ir sudraskė jį, o jo sielą nusi
nešė velniai pragaran, ir ten vyriausias, Li
ciperis, jodinėjo ant jo, pažabojęs aštriais, 
kaip skustuvo ašmenimis, žabokliais. Vietoj 
saldainių, kuriuos Aleksiukas pavogė kartu 
su auksiniais ir sidabriniais pinigais, duoda 
gerti verdančią smalą.

Vakarais Jonelis neidavo laukan, bijoda
vo susitikti Aleksiuko dvasios. Jis, bemąsty
damas apie dievo galybę ir pragare kankina
mus, dažnai sustingdavo, suakmenėdavo ir 
tik po kelių minučių grįždavo į normališku- 
mą ir atsidusęs, pašnabždomis, sau ištarda
vo:

-—Gerai, kad aš ne Aleksiukas. ..
Atėjo pavasaris. Tirpo sniegas, bet ne

tirpo jo galvoj Vaizdas apie Aleksiuko kan
čias pragare, jis dažnai mąstydavo apie 
pragarą. Jam darydavos nesmagu, apsup
davo jį kokia tai nematoma jėga ir net krū
tinė sustodavo alsavus.

Saulei leidžiantis, Jonelis su tėčiu apleido 
triukšmingą Ukmergės turgavietę. Tėtis sė
dėjo vežime ramus ir apygarsiai kalbėjo po
terius. Užvažiavus ant ilgo lygaus švento
sios tilto, pranyko ratų bildesys ir dar aiš
kiau buvo girdėt žiogo poteriai: “šventa 
Marija. . . Sveika Marija.” šie žodžiai 
kiai girdėjosi, nes žiogas juos lyg tyčia 
siausiai akcentavo.

Jonelis įdomiai žvalgėsi į visas puses,
į vingiuojančią Šventąją upę, tai į tėčio ru
dus ūsus, tai į bėrį, kuris traukė ratus leng
viau, negu turgun važiuojant.

—žiūrėk, tėti, žiūrėk,—pirštu rodydamas 
į šone tilto stovinčią akmeninę būdelę ir jo
je stovintį kareiviškose drapanose, su šautu
vu tilto sargybinį.—žiūrėk, Aleksiukas!

—Aleksiukas! Kur?
—Būdelėj!
—Ar tu čia, Aleksiuk?—prisiartinęs prie 

kariškio, klausė žiogas.
—Ko tamsta nori?

—Aleksiuk!—nusiėmęs kepurę puolėsi 
bučiuot kariškiui ranką.—Kur tu padėjai 
mano pinigus ?

-—Atsitrauk, tamsta, suareštuosiu!—rūsčiai 
pareiškė kariškis.—Aš tamstos nepažįstu!

—Pažįsti, Aleksiuk, pažįsti. . .
—Prasišalink, šausiu !•?—šautuvo apsoda 

gerokai pastūmėjęs nuo savęs žiogą, pradė
jo taikyti į jį, tarsi norėdamas šauti.

žiogas, žemai nusilenkdamas, kepurę ran
koj laikydamas, atgalias atsitraukė ir, įsisė
dęs vežiman, temptelėjo vadeles, duodamas 
arkliui ženklą važiuot. Arkliukas bėgo ris
čia. Geležiniai ratlankiai, atsimušdami į 
akmenimis grįstą kelią, ’ tarškėjo, žiogas

(Tąsa ketvirtam puslp.)

_ • v ais-
gar-
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pra- 
žio- 
prie

vis-

žiogienę kūmutės at- 
pradėjo .savo darbą, 
davė žiogienei patari-

nei mėlynų akių, nei nosies. Vietoj idėja ne retai užkrėsdavo ir kaimo jaunimą. mus, kaip geriausia pagaut vagį. Artimiau-

i ' \

Karolis 
Vilkas atsilankė Liępuos. 
Pasisamdė Mortą tarnaitė. 
Morta, betarnaudama, ..Vil
kui, susigyveno nesmagu
mo su Karolio Vilko sūnu
mi. ‘į

Dzūkijos kaimo jaunimas^ 
davatkos ir bažnytkiemyj, 
sužinojo, kad Morta turės 
“benkartą.” Morta plakama 
liežuviais, o Tadas j ieškosi 
turtingos ūkininkai 
rengiasi tuoktis, 
Mortą nuošaliai, 
jos.

palieka 
nepaiso

Sužino apie tai senis 
Liepa. Jis grasinančiai pa
reiškia Tadui Vilkui:

—Turi vesti Mortą, jei ne 
—negyvensi!

Seniai Vilkai priėjo išva
dos išsiųsti Tadą su Morta 
Amerikon, kad tuo pranyk
tų “sarmata” Vilkų gimi
nei, kurią Morta padare be
tarnaudama.

Morta su Tadu atvyjksta 
Amerikon. Spėjus atvažiuot 
-drūčiai suserga. Jos. laimei 
ar nelaimei gimsta negyvas 
kūdikis. j

Laikui bėgant, jiedu, gau
na darbą. Sunkiai įdirba. 
Taupo. Tado atsinešimas 
linkui Mortos—šaltas, jis ne 
pasitenkinęs ja. Po biskį 
girtuokliauja. Morta, moko
si anglų kalbos, mokosi su* 
prast save, mokosi suprasti 
gyvenimą. Tadas ją,.igno
ruoja, žemina. Kyla/.strei
kai, kovos. Morta jau. gero
kai persiauklėjus. Ji. spėjo 
pažinti kunigus, spėjo pa
žinti išnaudotojų irolę. 
Streikui kilus, žino savo, vie
tą—uniją. Tadas piktinasi: 
Mortos elgesiu. Pradeda 
dar labiau gerti. Jis> drau
gauja su gerais patriotais, 
kurie organizuoja korpora
cijas Lietuvos apšildvufiii, ’’ 
apšvietimui. Tadas emkoja 
savo sunkiai uždirbtus cen
tus Rushui, kuris tuo tarpu į 
o rganizavo Lietuvai apšil
dyti bendroves. Rushas, vie
ton statyti elektros stotį 
Lietuvoj, pasiperka sau na
mą New Yorke už svetimus 
pinigus, surinktus iš tokiu, 
kaip Tadas. -i

Morta reikalauja 
rų. Tadas tam priešių 
Morta pralošia teismą. Ti 
das grįžta Lietuvon, plikf 
sukišęs visus pinigus ..
kiems mekleriams, kaip I

(Tąsa 4 puslp.)
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MENO SKYRIAUS DALIS
Du Stebuklu

(Tąsa nuo 3čio pusi.) 
sėdėjo susijaudinęs ir retkarčiais pažvelg
damas į saulėleidį, kažką šnabždėjo. Jo ru
di, žemyn nudribę ūsai, nukirpti, kaip ark
lio stimburys, judėjo kartu su lūpų pakruti- 
ntttiu.

..Jonelis dar kartą prisiminė tą baisiąją 
n$ktį ant pečiaus, Aleksiuko apdegusius 
kąplus; liciperį, aštrius, kaip skustuvą ža- 
boklius, sukrypusį kampe stalą, apnarplio
tu Švento Franciškaus juostelėmis. Jonelis, 
visą tai apmąstęs, atsiduso, tarytum nuo jo 
krūtinės nusirito sunkiausias akmuo. Jis 
manė apie Aleksiuko kančias. O čia jis sa
vo akimis pamatė jį gyvą, sveiką. Apsiren-

gęs jis lietuviško kareivio drapanomis, su 
šautuvu, saugoja tiltą. ‘'Dievas nepajėgė 
nubaust Aleksiuko, kaip Aleksiukas nepa
jėgė parodyt man žvagždės tvarte,” galvojo 
Jonelis. Motinos tikinimai apie dievo galy
bę Jonelio vaidentuvėj tirpo, kaip pavasaryj 
sniegas. “Gal dievo visai nėra?” mintyse 
statė sau klausimą jis. “Nuodėmė šitaip 
galvoti,” mąstė Jonelis, ir greit persižegno
jo. Nusišypsojęs vaikiūkštis klausė tėvo:

—Kodėl jo dievas nenubaudė?
—Ima daug laiko dievą užrūstinti,—tarė 

žiogas.
—Turbūt dievas nepajėgė jo nubausti?— 

klausė Jonelis.
—Tylėk! — botkočiu grąsindamas Jonelį, 

pridūrė žiogas.—Ne tavo dalykas apie tai 
svajoti.

” PASIDABINKITE SAVO PLAUKUS
Prastas plaukų garbiniąvimas vietoj pagražinti pa
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad nepadabintų prastu senovišku būdu dary
dami ir neturėdami moderniško mokslo supratimo.
ONE MINUTE
PERMANENT

WAVE

Perskaičius “Mortos Vilkie
nės Divorsą”

(Tąsa iš 3 puslapio) 
shaš. Tado gyvybę nugny- 
bia jo vyresnysis brolis, ku
ris kadaise mokėsi kunigu.

:Taigi už Tado užmušimą 
ir buvo teisiama Morta 
ALDLD susirinkime. Bet ji 
nieku nekalta. Ji nieku ne
prisidėjo prie šios žmogžu
dystės. Pagaliau apysaka 
baigiasi Mortos Vilkienės 
išteisinimu.

Skaitant “Mortos Vilkie
nės Divorsą” pergyveni 
daug skaudžių valandų. Mi
kas Rasoda, patiekdamas 
1 i ę t u v iškajai visuomenei 
“Mortos Vilkienės Divor
są,” labai daug pasitarnavo. 
Tai stambus įdėlis Ameri
kos lietuvių proletarinėn li- 
teratūron.

susimokine puikiai. Kuomet 
traukia kvapą j save—krūtinės 
išsipučia, kaip kalvio dumplės, 
na ir pučia, kol susiploja, 
kaip lenta.

—Jų chorą matai? Skaitlin
gas?! Mūsų, lietuvių, tik sau
jelė.

—Gerai sudainavo. O ką 
mes galim?

Šitokios ir panašios kalbos, 
ne vienam iš mūsų, įvarė bai
mės. Atėjo laikas—aidiečiai iš
sirikiavo ant estrados. Tiesu, 
būrelis neperdidžiausias, Ih I 
geri dainininkai. Dainavo gra
žiai. Aidiečiams teko kredito 
ir už tai, kad jų mokytoja 
mergina. Visi kiti chorvedžiai 
—vyrai.

Programos užbaigoj susi
grupavo Freiheit Gesangs Fa
rein. Jų šį syk dalyvavo ne
daug—92. Merginos - moterys 
pasirėdę baltai. Jie sudainavo 
porą sunkių muzikos gabalų 
murmurandum. Yra ko klau- 

i syt. Šiam chorui vargiai kas 
Neabejotinai, pradedan- priiygSt

biznierius ir intelektualus, dė
tis bendrai ir suorganizuoti 
galingą liaudies frontą ir ko
voti prieš Lietuvos fašizmą, į 
pagelbėti Lietuvos valstie
čiams ir biednuomenei grei
čiau nusikratyti besotišką fa
šizmą.

Draugas Bimba prisiminė 
apie Amerikos lietuvių šaukia- 

' mą kongresą pagelbėjimui. 
; Lietuvos žmonėms atsteigti 
. demokratines teises ir laisvę ir 
raj’/no lietuvius pasirūpinti 
::•> ••'nizacijų ir draugijų susi- 

j rinki.iinc.se, aiškinti kongreso 
sVarim, kad išrinktų dclega-

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

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

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Tą naujo mokslo patarnavimą galite gauti

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

Charles A. Wayshville
(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.

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

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE.

Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 1512-W.

Prašome įsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

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

tieji mūsų rasėj ai galės 
daug ko pasimokinti iš Mi
ko Rasodos. Jo tipai, hero
jų! (okie natūralūs, gyvi, 
vaizdingi, įvairiaspalviai. 
Skaitant šią knygą, taip ir 
mątai vargingą Mortą, be
sigrumiančią su gyvenimo 
bangomis. Štai Tadas, skę
stąs akloje nežinystėje, ne
pažįstąs gyvenimo.

Perskaitęs knygą, taip ir 
matai visus jos dalyvius,

'Kas svarbiausia, kad auto
rius nesitenkina vien tik pa
viršutiniu herojų apibūdini
mu, bet jis giliai įsirausią į 
jų; sielas.

$ia apysaka Mikas Raso- 
dą’ atvaizduoja Amerikos 
lietuvių kultūrinio vystymo
si laikotarpį.

> Apysaka patraukianti, 
įdominanti, skaitytina.

Pranas.

Aidiečiai Muzikos Lygos 
Koncerte

enį, gegužės 17, 
e Casino, New Yorke, 

Amerikos Muzikos Ly- 
iškilmė, kon- 

— patikrinimas New 
ir apielinkės dailės-me-

Dar girdėjos ir taip kalbant 
lietuvius apie lietuvius, būk 
pastarieji neįvertina dainavi
mo. Nesusiorganizuoja į to
kias dideles grupes, kaip kad 
žydai, Ukrainai, rusai.

Kas tai perkirto, kad euro- 
piškų lietuvių mažai yra, o 
lietuviškas jaunimas neintere- 
suojasi dainavimu. Su žydais, 
kas kita. Jų New Yorke yra 
keli milionai, kuomet lietuvius 
skaitome tūkstančiais.

Patikrinau. Iš 90 Freiheit 
choro narių, gal yra koks de
šimts jaunų dainininkų. Visi 
kiti suaugę, viduramžiai žmo
nės. Todėl kaltint vien tik lie
tuvių jaunimą—nėra pamato, 
nes visų tautų Amerikoj augęs 
jaunimas linkęs daugiau do
mėtis sportu, pigiais juokais, 
negu dainavimu, menu, litera
tūra. Už tai netenka kaltint 
jaunimas. Priežasčių reikia 
jieškot jaunimo auklėjime.

Šįmet koncerto dalyviai 
skirstėsi nešnairuodami viens 
į kitą, kaip kitados kad dary
davo. Mat nebuvo skiriama do
vanos atsižymėjusiems. Todėl 
kiekvienas buvo geram ūpe, 
jautėsi “lygus.”

Publikos buvo pilnutėlė sve
tainė ir patenkinta viskuo. 
Koncertą sekė šokiai.

Pranas.

tus.
Prakalbose žmonių buvo 

nedaugiausia, bet atsilankiu
sieji gyvai klausės kalbėtojo. 
Po prakalbų buvo keli klausi
mai, į kuriuos kalbėtojas at
sakė. Aukų surinkta $10, pa
dengimui lėšų. Likusi suma 
priduota Kapsuko vardu Lie
tuvos Spaudos Rėmimo Fon
dui.

C 1 e v e 1 a n diečiai, skubiai 
ruoškimės prie kongreso. 
Draugijos ir jaunuolių org. 
būtinai išrinkite delegatus į 
kongresą, kuris įvyksta birže
lio 20 ir 21 dienomis.

Akron, Ohio, geg. 20. — 
Užsibaigė sėdėjimo streikai 
trijuose skyriuose Good
rich gumų kompanijos. Sa
vininkai buvo priversti pa
daryt nusileidimų.

JUOZAS GEGŽNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užejimas Grupėms

412 W. Susquehanna Av. 
Philadelphia, Pa.

‘Wyiavo

Ukrajnų

iheit

pavasarinėj iškilmėj 
: Vokiečių Darbinin- 

Choras, Italų Dar- 
Choras, Arbeiter Saen- 

New Singers 
Dainininkų Choras), 
Choras, Daily Worke- 

Aido Choras ir 
Gesangs Farein Cho- 

pgi dalyvavo solistai,
ir stygų orkestros.

chorai ir orkestros pa- 
puikiai. Matomai ener- 
rengėsi prie šios iškil

Cleveland© Žinios

ečiai (kai kurie), be- 
programos, įsibau- 

įgavo keisto nepasitikėji- 
, savo jėgomis.
kaip jie dainuoja?

ana, žiūrėk! Matai jų 
? Jie alsuoja sutarti- 

kaip kareiviai žygiuoja 
kojon,—tiesa, dainoriai

Girdi

Gegužės 14 dieną, Lietuvių 
Darb. Svetainėj, Clevelando' 
Liet. Draugijų Komitetas su-! 
rengė prakalbas Lietuva;; 
klausimu. Kalbėjo drg. A.; 
Bimba. Kadangi d. Bimba, 
grįždamas iš “Vilnies” šėrihin- 
kų suvažiavimo, turėjo pake
liui sustoti Clevelande, todėl 
jam prakalbos ant greitųjų 
buvo surengtos.

Kalbėtojas labai nuosekliai 
aiškino Lietuvos biednuome- 
nės ir valstiečių nepakenčiamą 
skurdų gyvenimą po fašistinio' 
rėžimo, kuris dabar žiauriau
siai persekioja Lietuvos liaudį, 
panaikindamas demokratines 
teises ir laisvę Lietuvoj., Kal
bėtojas ragino Amerikos lie
tuvius darbininkus, pažangius

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠ AKLINAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

Valstijose
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Rcpresentatorius 

DeSoto ir Plymouth Kary 
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.

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 gatvės 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

{BRIDGEWATER DARBININKŲ KOOPERATYVE DRAUGOVE
Lietuvių Ceverykų Išdirbys- 

tė, Kuri Pagarsėjo Gamini

mu Over Globe Shoes

Ji Atsiekė Augs tą Laipsnį 
Amerikos Ceverykų Indus

trijoje Įsitėmikite 
Vaizbaženklį

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

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

jų gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimą 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 Ceverykų Gerumo, Kainos Žemos

OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda
Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 
Nuo $5.00 iki $6.00

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

rinki.iinc.se


maldom.

Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

pa-

0

a-
reikalavimais. Kurie

r

MONTELLO, MASS MONTELLO, MASS

Nedelioj, May (Gegužės) 31—Puikiausia programa
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Tuojaus šaukite: Reg. 1501.
Darbavietės telefonas: Market 4728.

Lengvos išlygos, 
parduodamas restaurantas 
Bostone. Biznis išdirbtas 
metų. Labai gražiai įreng-

gražus forničius, kampinis 
štoras. Dabar daro gerų biznį ir 
yra proga žymiai pagerinti. Par
duodamas už $1,200. Delei plates
nių informacijų kreipkitės pas A. 
J. Kupstį, 332 W. Broadway, 
9423, arba kreipkitės pas:

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5138 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis pn’p 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

ąlum, degtinėm ir visokiais vynais.

Du tdidžiausi Piknikam Parkai Brooklyno 
Mieste. Iš visur privažiuojama tik už pen
kis centus fero. Įtaisyta vįsoki patogumai 
daryt bizniui. Čia duodama koncesijos 

NAUDOTIS BARU.

6 šeimynų namas ant West 3rd 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai išrendavota, rendų 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. Lengvos išlygos.
Ant East 7th Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garinė šiluma, maudy
nes, ąžuoliniai fliorai, visi dideli 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai, 
baltos sinkos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,650.
Pigiai 
South 
per 30 
tas,

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus 

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

JUSTINĄ STANKŲ
2010 E. Sergeant St., Philadelphia, P

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.

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Šestadien., Geguž. 23, 1936

Elizabeth, N. J
Jaunuoliai Kaltinami Bjau

riam Darbe v

Policija suareštavo du jau
nuoliu—lietuvį William Mer
kis ir lenką Walter Maichoro- 
wicz. Abudu kaltinami išžagi
nime 18 metų amžiaus mergi- 
ginos. Sakoma, kad jie tą mer
giną pasičiupo, nusivežė į 
Woodbridge, N. J., išžagino ir 
paliko. Mergina apsiskundė 
policijai ir nurodė, kas su ja 
taip pasielgė. Jiems grūmoja 
didelė bausmė už tą darbą, 
jeigu bus įrodyta, kad jie kal
ti.
Nusinuodijo Nelaimingi 

nos Gyventojai

Prie pat galo North 
vargšų lūšnose gyveno 
pusamžio vyrai. Kaimynai sa
ko, kad jie vadinosi “Joe”, 
“Sobuck” ir “Tony Schenows- 
ki”. Dabar jie visi negyvi. Po
licija sako, kad šitie lūšnų gy
ventojai kur nors ant “dum- 
pų” rado galioną kokio ten 
skysčio, kuris atsidavė degti
ne. Na, ir pradėjo gerti, 
tai būta kokių nors nuodų.

Ukrinas.

žadama neanksčiau, kaip 21 
dienai praėjus po paskutinės 
mokesties gavimo.

šiame apskrityj bedarbiai 
veikia pagal savo išgalę—vie
nur daugiau, kitur mažiau. 
Visa eilė prakalbų arba ma
sinių susirinkimų atvirame 
ore buvo laikoma, taipogi bu
vo skaitlinga delegacija iš šios 
apielinkės į valstijos sostinę— 
Harrisburg.

Lūš

Avė.
trys

O

Wilkes Barre, Pa
Angliakasių Vargai ir Kito

kios Žinios

Kasyklos šiuom laiku visai 
mažai dirba, o gal pras
čiausia, tai Glen Alden. Kada 
mainieriai likosi apgauti, neva 
kontraktas padarytas, tai vis
kas taip ir užmigo.

gal nepoil- 
darbininkai. 
pirmiau at- 
vis daugiau

Iš WPA darbų 
go bus,atleisti visi 
Tūkstančius jųjų 
leido ir kasdieną 
atleidžia iš visų skyrių. Pasi
teisinimas, kad jau pinigų nė
ra, pasibaigė. Gal niekur ki
tur pinigai nebuvo taip eikvo
jami, kaip čionai. Iš miesto 
darbininkai buvo vežami net 
tūkstančiais kitur dirbt, o 
miestan atvešdavo iš kitur. Vi
sokį politikieriai tais pinigais 

‘pasinaudojo, o darbininkams 
jų neliko.

Mieste darbininkų daugybė 
kreipiasi prie šalpos įstaigų su 
visokiais 
darbininkai atleisti iš šalpos 
darbų, tai jiems pašelpa yra

Lietuvių tarpe veikimas ne
labai geras—turėti] būt dau
giau veikiama. Tiesa, laukiam 
bendro fronto konferencijos, 
kuri įvyks gegužės 31 dieną. 
Gal bus galima išrinkt dele
gatus į visuotiną Amer. Lie
tuvių Kongresą, kuris 
Cleveland, Ohio.

įvyks

Šiuom laikotarpiu čia pasi
mirė daug lietuvių, senų šio 
miesto gyventojų. Taipogi at
siranda tokių, kurie baigia sa
vo gyvastį įšokant į upę ir 
kitais būdais.

Lietuvių Komunistų Veikla

Kitų miešti] lietuviai parti- 
jiečiai nuveikia daug gerų dar
bų. Kažin kada Wilkes-Barre 
ir apielinkės partijiečiai, pasi
skaitę apie lietuvių komunistų 
veikimą kitur, imsis už geres
nio veikimo? Draugai, laikas 
jau pradėt, nes darbo yra vi
sokio.

Veisiejiškis.

Worcester, Mass
Gegužės 11 d., Lietuvių Pi

liečių Kliubas laikė savo susi
rinkimą. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir gyvas. Pirminin
kas pradeda išsidirbti geresnę 
sistemą vedimui susirinkimo. 
Kliubas gana daug reikalų tu
rėjo svarstyti, bet susirinkimas 
užsibaigė tik biskį po 10-tos 
valandos vakaro. Labai gerai 
ir greitai vedamas susirinki
mas nariams nenubodo.

Į šį susirinkimą atsilankė du 
delegatai—vienas nuo Farme- 
rių-Darbo Partijos, kitas nuo 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
šaukimo komiteto. Abu dele
gatai priimti, bet nei viename 
užkvietime nunutarta daly- 
vaut. Man atrodo, kad L. P. K. 
turėjo išrinkti savo atstovus 
nors į Amerikos lietuvių šau
kiamą kongresą. Mūsų prisi
dėjimas suteiktų daug para-

mos Lietuvos biednuomenei. 
Draugai, argi mes negirdim 
šauksmo iš Lietuvos per laik- 
kraščius ir laiškus, kad pries
pauda ir persekiojimas pro- 
gresyviškesnių žmonių vis di
desnis ir didesnis. Nesibijokim 
prisidėt prie to šaukiamo L. 
K. Tas kongresas neapšauks 
karo Lietuvos valdžiai. Suva
žiavę didelis skaitlius lietu
vių nuo skirtingų organizaci
jų, skirtingu minčių galės rim
tai 'išdiskusuot tą Lietuvos 
biednuomenės padėtį ir išnešt 
protestą prieš tokį Smetoną. 
Tuomi nepadarysime jokio 
prasižengimo, tik palengvinsi
me Lietuvos liaudžiai.

Nekurie draugai išsitarė, 
kad mes neturime kištis į Lie
tuvos reikalus.

Draugai, tai klaidinga min
tis. Amerikos lietuviai ir tik
tai atgaivino Lietuvą, suauko
tais savo milionais dolerių. 
Pamename gerai, kuomet pa-

piliečiai, jūs esate pi- 
Lietuvos. Jūsų gyslėse 
lietuviškas kraujas.”

Lietuvos. Jūsų gyslose

siuntiniai iš Lietuvos atvažiuo
davo aukų rinkti atsteigimui 
Lietuvoj n e p r i klausomybės, 
visuomet sakydavo: “Jūs, Am
erikoj gyvenanti lietuviai, Am
erikos 
liečiai 
teka 
liečiai
teka lietuviškas kraujas. Jei
gu mes mylim Lietuvą, taip 
mylim ir savo brolius lietu
vius, ir matant, kad ten tokis 
persekiojimas, turėtumėm už
tart už juos, paduot jiems sa
vo ranką. Jeigu mūsų doleriai 
buvo geri atsteigimui nepri
klausomybės, taip Amerikos 
lietuvių vieningas balsas gali 
būti reikšmingas Lietuvos liau-

džiai.
Kitas draugas susirinkime 

sako: “Nėra reikalo prisidėt, 
todėl kad sumanė tą kongre
są šaukti socialistai ir komu
nistai.” Taip, drauge, turėtum 
atiduot jiems kreditą, kad tie 
žmonės būna ant sargybos, 
girdi Lietuvos liaudies šauks
mą, kad kas užtartų už juos, 
kurie yra taip nežmoniškai 
persekiojami Lietuvos val
džios. Ar norite, kad Smetona 
liktų tikru Hitleriu? Draugai, 
apsižiūrėkime.

reikalavimą leist perkelt 
kūną mirusio arkivyskupo 
Pascualio Diazo iš jo namo 
į katedrą iškilmingom pa- Skaitytojų

Narys.

MEXICO CITY, geg. 20 — 
Meksikos vidaus reikalų mi
nisterija atmetė dvasiškių

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą 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
TEL. STAGG 2-4164. PRASO.UE c/Ja

SOUTH BOSTON, MASS

ŠTAI U SIŪLO A. J. KUPSTIS

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

Telefonuokite South Boston

T~

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 pakelį, nežiūrint 
kiek pakelių pirksite. Tuojaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

Rašykite:
John W. Thomson,

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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

Paskutine Proga!

15 tas METINIS PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVE

SAVAME PARKE, WINTER STREET
KAMPAS KESWICK RD. MONTELLO, MASS.

Piknikas, Karnivalai prasidės penktadienį

May (Gegužes) 29. Pradžia 6 vai. Šokiai 9 vai. vak.
Sukatoj, May (Gegužės) 30 Dekoracijos Dienoje:

PIKNIKAS, KARNIVALAI IR SPORTO PROGRAMA
Pradžia 12 vai. dieną—Šokiai nuo 4 vai. po pietų

ŠOKIAMS GRIEŠ DON RUSSELL’S ORCHESTRA

Piknikas, Karnivalai, dalyvaus ir 
Liuosybės Dailės Ratelio Choras ir 
bus sportiškų žaislų. Muzikalė pro
grama prasidės 12 vai. dieną ir tęsis 

iki vėlumui nakties.

Bus visokių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame Darbininkus, profesionalus ir 
biznierius į augščiaus nurodytą pa
rengimą. Atsilankiusieji visi būsite 

užganėdinti.

ĮŽANGA VISIEMS VELTUI. TAD BŪKITE VISI! Kviečia RENGĖJAI

ei)

<♦>

<t>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

AI IkTirru'fiQ 332 Broadway
* J? 0 So. Boston, Mass.

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 KOMPANIJOM

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MIŠIUNAS, SAVININKAS

Šokiai ir 
Muzika 

Sukatom

j Restauracija,
Degtinės, Vynai 

r Alus
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
173 Grand Street Brooklyn, N.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

Lietuviu Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts
a

ULMER PARK BAR IR GRILL

Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y,

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

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.

kwhmHMI‘ft .WZiW

Rengiate III MFD D A D |f C Kui-“Laisve” 
Piknikus) ULIVILll rAllIVL Rengia

TRI)-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Puslapis Šeštas.

TRObridge 6330

FILIS

ONOS GRAŽUMO ĮSTAIGA
(“Ona’s Beauty Salon”)

RKO

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Dr. Herman Mendlowitz

BAR and GRILL 25c

PHILADELPHIA, PA

Lietuviu Tautiškas Pašalpos Kliubas

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS

Rinkimai įvyks 24 d. ge- 
gūžės, (skaitykite redakci 
nį straipsnį tuo klausimu.)

39) Juozas Kairys, 
Mejeris 

35 m.,

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

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

“Mes, žemiau pasirašiu
sieji darbininkai ir tarnau
tojai, reikalaujame: 1) pa
naikinti darbo rūmų mokes
čius, 2) kad rinkimai į dar
bo rūmus būtų pravesti de
mokratiniais pagrindais, 3) 
kad darbininkų ir tarnauto
jų pastatyti kandidatai ne
būtų išbraukiami, 4) sąrašų 
atstovams būtų leista dirb
ti rinkimų komisijų darbuo-

$1.00
. 50c

OTRIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING I.

GUB. LEHMAN ATSISA 
KO KANDIDATUOT

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą

nas
toriaus tarnautojas, 21) An
tanas Genys, 53 m., fabriko 
darbinin.—Šiaulių. 22) Al-

jeigu 
ilgus

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

84-02 JAMAICA AVE
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. N. Y.

Darbo Rūmų”
Rinkimai Lietuvoj

ALBANY, N. Y., geg. 20. 
— Prezidentas Rooseveltas 
išreiškė apgailestavimą, kad 
jo draugas New Yorko 
valstijos gubernatorius Leh
man atsisako šį rudenį vėl 
kandidatuot į gubernato-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ma 
maliavoju p 
riom spalvom

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Parašų rinkimas eina kai 
kur gyvai. Bendrai susido
mėjimas darbo rūmais vi
sai nupuolė. Šiek tiek džiū
gauja tik patys fašistai. Ge
gužės 24 įvyksta rinkimai, 
visų dėmesį traukia dabar 
“Liet. Aido” ir kt. fašist. 
laikraščių skelbiamos žinios 
apie seimo rinkimus.

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

$1.00
. 50c

kandidatų statymo būdas 
rodo, kad rinkikams nebus 
leista laisvai pasirinkti tin
kamų kandidatų, kuriems 
jie galėtų patikėti savo rei
kalus. Todėl žemiau pasira
šiusieji reikalauja, kad rin
kimai būtų demokratiški— 
tiesioginiai, lygūs, slapti ir 
proporcionalūs—ir kad bū
tų leista balsuoti už visus 
tuos kandidatus, kuriuos 
darbininkai ir tarnautojai 
pastate, o taip pat leisti 
kandidatų sąrašų atstovams 
dalyvauti Rinkimų Komisi
jų Darbuose.”

Už šį memorandumą ren
kant parašus—parašų lakš
te — dar reikalaujama:

Darbininkai į šį fašistų 
smurtą imasi atsakyti tokiu 
būdu: rinkimų metu bal
suos už savąjį “vienybės są
rašą”, nors to sąrašo kandi
datai ir neįtraukti į bendrą
jį sąrašą. Fašistų atstovų 
korteles naikins. Žinoma, 
fašistai tų balsų nepripa
žins, bet tai bus galingas 
darbininkų protestas.

Bet ir pačių rinkimų ne
laukdamos, kairiosios prof
sąjungos šaukia protestuoti. 
Fabrikuose ir dirbtuvėse 
darbininkai renka parašus 
memorandumui

Dr. John Repshis
(Repšy*) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

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

Ką Radio Laisvė reiškia? 
Reiškia, sėdi laisvai ir klausaisi 
radio iš kur nori. Bet reikia 
apsirūpinti geru 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
veiksle matomą modernišką

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Šokiai būna žemutinėj 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. Į šokius įsileidžiama tik nariai.

m., fabr. darbin. — Kaune.
58) Feliksas Serafinas, 25 
m., pienininkas—Lazdijai.
59) Kazys Papinigis, 40 m., 
fabr. darbin. — Marijam
polė. 60) Jonas Arminas, 
30 m., kepėjas—Vilkaviškis. 
61) Saliamonas Radzevi
čius, 47 m., darbininkas— 
Vilkaviškis, 62) Juozas Šeš
kevičius, 52 m., amatų mo
kytojas, 63) Simonas Mei
lus, 50 m., tarnautojas—Uk
mergė. 64) Kazys Eimutis, 
27 m., kepėjas—Telšiai. 65) 
Antanas Liseckas, 27 m., 
uosto darbininkas—Klaipė
da. 66) Antanas Matulai
tis, 33 m., tarnautojas— 
Tauragė. 67) Bronius Kau- 
neckas, 30 m., pienininkas— 
Raseiniai, 68) Mečys Mo- 
reika, 29 m., šoferis, 69) 
Tomas Miglinas,-39 m., tar
nautojas, 70) Antanas Re- 
ventas, 31 m., tarnautojas, 
71) Apolinaras Navickas, ma, kuri duoda “permanent wave” be 

jokios mašinos ir elektros. Galima 
drąsiai sakyti, kad niekuomet plaukų 
taisymo istorijoj dar nebuvo tokios 
saugios, parankios ir geros metodos 
davimui “permanent wave”, kaip kad 
Zotos. Kuogražiausi rezultatai yra 
gaunami su Šiuo saugiu ir smagiu 
metodu.

Onos gražumo salonas yra reko
menduojamas visų, kurios lankosi 
pas ją del gražiausio sutaisymo plau
kų ir abelnai delei gražaus patama-^ 
vimo.

Onos salonas yra gabiai prirengtas 
duoti visokį patarnavimą pasigrąži- 
nimui.

protestui 
| - - pareikšti vyr. darbo rūmų

rinkimų komisijai. Memo-
■ \ randume reikalaujama:

“Nuo pradžios šių metų

8 fdarbininkai ir tarnautojai
;; tapo apkrauti naujais mo- 

. • kesčiais darbo rūmams iš- 
; laikyti. Tai nauja našta 
| ; skurdo slegiamai darbinin- 
E ;Kų klasei.

Darbininkų ir tarnautojų
; algos sumažintos ir dar ma

žinamos, kasmet apkrauna-
| ’ mos naujais mokesčiais.
|.... Darbininkas, gaunąs 100 li-
%__ tų mėnesiui algos, moka

darbo pajamų mokesčių 3 
;• J litus mėnesiui, ligonių ka- 

’■ * sai 2,70, viso 5,70, veik 6% 
savo algos sumoka mokes-

. čių darbininkas, kurio al- 
U ga nesiekia pragyvenimo 
LV minimumo. Didesnes algas
Y gauną sumoka per 10% vi-
'X šokių mokesčių.

Mokėdami tokius didelius
- mokesčius vistiek mes lieka-

•7. me be jokio socialio aprūpi- 
| -XXmmo, nebent ligos metu,— 

w3r tai ne visuomet jis pati- 
♦SSfcrintas ir niekuomet nebū- 
'JSžia pakankamas.

BBS? Iš antros pusės žinoma, 
Žemės Ūkio Rūmams,

Tairiems priklauso stambūs 
Themes savininkai, jų nariai 
wfiemoka jokių mokesčių.
^Priešingai, daugelis jų gau- 

;-*-Sa iš tų pačių rūmų gau- 
;į*sias pašalpas pinigais, gy- 
‘^vuliais, sėklomis ir tt. Jų 
ySrteikalams kas met iš valsty- 
X jbes iždo išmokama 5-6 mi-

' ;~Jionai litų.
Prekybos ir pramonės rū-

;£3pams fabrikantai ir pirk- 
nors ir moka mokes-

- Jius, tačiau bent stambieji
... .įmonių savininkai sugeba
„ keleriopai grąžinti įmokėtus

.mokesčius, kai rūmų įtaką
, panaudoja savo įmonių pel

ningumui pakelti.
Todėl mes reikalaujame, 

kad darbininkams ir tar- 
, nautojams uždėti mokesčiai 

. *•* darbo rūmams išlaikyti— 
būtų panaikinti.

Ilgai vilkinti darbo rūmų 
I vykdomų organų rinkimai

paskelbti. Tačiau jau pats fonsas Gilvydis, 40 m., agro

nomas, 23) Juozas Vasiliau
skas, 29 m., fabr. darbinin
kas—Panevėžio. 24) Stasys 
Navickas, 27 m., šaltkalvis 
—Alytus. 25) Bron. Keme- 
žys, 33 m., fabr. darbininkas 
—Marijampolė, 26) Stasys 
Jakubauskas, 42 m., agrono
mas, 27) Juozas Pažemec- 
kas, 39 m., prekybos tarnau
tojas, 28) Juozas Bukavec- 
kas, 48 m., mechanikas— 
Vilkaviškis, 29) Halina Žu
kaitė, 26 m., tarnautoja— 
Mažeikiai, 30) Stasys Pik- 
tužis, 39 m., kooperatyvo 
tarnautojas—Kretinga. 31) 
Klemas Pakėnas, 24 m., fa
briko darbinin., 32) Jonas 
Zaviša, 47 m., spaustuvės 
darbininkas, 33) Antanas 
Alekna, 55, banko tarnauto
jas—Ukmergė, 34) Jurgis 
Danielius, 25 m., mašinistas,
35) Antanas Nagelis, 29 m., 
fabr. darbinin. — Tauragė,
36) Jonas Lįmonavičius, 31 
m., savivaldybės tarnauto
jas, 37) Petras Vadeiša, 30 
m., prekybos tarnautojas, 
38) Julė Arunaitė, 25 m., 
audėj 
teisininkas, 40) 
-Giršas Vazbuckis
buhalt., 41) K. Juzumas, 32 
m., audėjas, 42) Jeras Ube- 
ravičius, 49 m., siuvėjas, 
43) Valė Kirlinskaitė, 24 
m., fabriko darbin., 44) J. 
Miknevičius, 25 m., žurna
listas, 45) Stasys Baltra- 
miejūnas, 33 m., tarnauto
jas, 46) Juozas Čepėnas, 38 
m., darbininkas, 47) Jonas 
Dagys, 32 m., tarnautojas, 
48) Antanas Reinis, 30 m., 
padavėjas, 49) Jonas Vasi
liauskas, 50 m., fabr. darb. 
50) Viktoras Mikalauskas, 
51 m., spaustuvės darbinin
kas—Kaune. 51) Aleksas 
Gruzdas, 28 m., fabr. darb., 
52) Antanas Jablonskis, 32 
m., fabr. darbin., 53) Anta
nas Jagminas. 43 m., fabr. 
darbin.—Šiauliai. 54) Sta
sys Misiūnas. 25 m., fabr. 
darb.—Panevėžys. 55) Jo
nas Žindulis, 34 m., audėjas 
Rokiškis. 56) Jonas Jaškau- 
skas, 42 m., tarnautojas. 
57) Vytautas Krišinskas, 27

35 m., tarnautojas, 72) 
Emilė Rudokaitė, 39 m., 
tarnaitė, 73) Leonora Po- 
žerskienė, 28 m., mezgėja, 
74) Stasys Karbačius, 26 
m., mezgėjas, 75) Pranas 
Macaitis, 34 m., spaust, dar
bininkas, 76) Stasys Kutke- 
vičius, 40 m., šaltkalvis, 77) 
Jokūbas Zihika, 33 m., pre
kybos tarnautojas—Kaune, 
78) Kazys Kleiza, 33 m., 
fabr. darb. 79) Pranas Lau- 
rušonis, 33 m., fabr. darb. 
—Kauno Apskrityje. 80) 
Valerijonas Ručinskas, 38 
m. fabr. darb., 81) Stasys 
Dambrauskas, 35 m., gele
žinkelių darbininkas—Šiau
liai. 28) Kazys Misiūnas, 
49 m., fabr. darb., 83) An
tanas Aižiūnas, 32 m., tar
nautojas — Panevėžys. 84) 
Kostas Januškevičius, 40 
m., elektrotechnikas—Mari
jampolės apskr. 85) Jonas 
Kijauskas, 32 m., malūni
ninkas—Virbalis. 86) Jonas 
Steponaitis, 28 m. darbinin
kas—Kudirkos Naumiestis. 
87) Povilas Pilkauskas, 42 
m., prekybos tarnautojas— 
Utena. 88) Jonas Aidokai- 
tis, 36 m., malūnininkas— 
Zarasai. 89) Bronius šeš- 
plaukis, 36 m., technikas— 
Plungė ir 90) Alfonsas Ce
sevičius, kooperatyvo tar
nautojas—Raseiniuose.

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 į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir į .pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT t-*ne 

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

OFISO' VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

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

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galit.e gau

ti nuo $5 ikij $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 
per Jono Valaičio radio gaus 
nemokamą skelbimą iš stoties 
WMBQ 10:30 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. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambrozaitis.

VAI

. 50c 
$1.25 
. 50c

L. T. P. Kliubas turi dabar special; naujų narių gavimui vajų. 
Kiekvienas sveikas protiškai ir 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 vaikinai 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.

Moteries gražumas gali būti ir pasilaikyti nuolatiniu linksmumu, 
jis yra tinkamai prižiūrimas. Taip pavyzdžiuoja ekspertai, kurie per 
metus toj srityj specializuoja.

Ona Wallace, kuri užlaiko moterų gražumo įstaigą, kuri randasi 
Teatro Name, po numeriu 117-09 Hillside Avenue, Richmond. Hill, pilnai su 
jais sutinka, kad moteris gali užsilaikyti savo jaunystės išvaizdoj, nes ji tą 
patyrė dirbdama virš 15 metų gražumo kultūros srityj su ekspertais.

Onos Gražumo Salonas yra labai^ 
populiaris tarpe gražumo įvertinan
čių moterų. Ona ir jos pagelbininkes 
yra ekspertai savo užsiėmime ir jų 
darbas ir patarnavimas yra indivi- 
dualis ir nepaprastas. Onos įstaiga 
yra paranki ir smagi užeiga, kuri 
vis darosi populiariškesnė tarpe mo
terų, kurios įvertina gerą darbą.

Onos dailus plaukų sutaisymas su- 
lyg vėliausios mados ir jos duodami 
žvilganti “permanent waves” yra ge
rai žinomi ir mylimi visų, kurios tik 
užeina pas ją. Ši įstaiga yra prireng
ta duoti visokio tipo “permanent 
wave,” bet ypatingai specializuojasi 
Zotos metodą.

Zotos metodą yra stebėtina siste-

.TONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais 

10-12 ryte

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti į šį kliubą. Šie 
kliubo susirinkimai įvyksta du kartu į menes;: kiekvieną antrą sek
madienį, 2-rą vai. po pietų ir kiekvieną ketvirtą trečiadienį, 8 vai 
vakare, 928 E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.

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

Fašistų nuskirti kandidatai
“L. Aidas” už geguž. 2 d. 

praneša:
Vyriausioji darbo rū

mams rinkti komisija per
žiūrėjo visus iš apygardų 
gautus kandidatų sąrašus ir 
iš jų sudarė, kaip reikalau
ja įstatymas, pagrindinį 
kandidatų sąrašą.

Į darbo rūmus bus išren
kama 30 atstovų. Jie bus 
renkami iš 90 kandidatų,' 
kurie yra pasiūlyti visos | 
Lietuvos darbininkų. Štai 
jie: 1) Stasys Bajorinas, 33 
m. amžiaus, spaustuvės dar
bininkas, 2) Vladas Senkau- 
skas, 30 m., fabriko darbi
ninkas, 3) Vladas Norkus, 
35 m., buhalteris, 4) Bro
nius Vilpišauskas, 36 m., fa
briko darbininkas, 5) Anta
nas Petrokas, 37 m., koope
ratyvo tarnautojas, 6) Ma
rijonas Veršelis, 39 m., šalt
kalvis, 7) Mikas Ilgūnas, 25 
m., žurnalistas, 8) Ignas Pe
trauskas, 36 m., kepėjas, 9) 
Mečys Vaitkevičius, 32 m., 
buhalteris, 10) Vladas Pel- 
džius, 32 m., savivaldybės 
tarnautojas, 11) Kostas Va- 
leiša, 42 m., tarnautojas, 12) 
Feliksas Snarskis. 33 m., ge
ležinkelio darbininkas, 13) 
Stepas Juodakis, 28 m., 
technikas, 14) Bronius Se
reika, 28 m., transporto dar
bininkas, 15) Petras Koval
skis. 43 m., fabr. darb.—vi
si Kauno miesto apygardos 
kandidatai. 16) Jonas Di
džioms, 45 m., fabriko dar
bininkas ir 17) Anatolijus 
Dubovena, 28 m., stiklo pū
tė jas—Kauno apskr. 18) Jo
nas Povilavicius, 28 m., fa
briko darbininkas—Kauno. 
19) Juozas Gečas, 28 m., fa
briko darbininkas, 20) Jo-

Dimbelis, 48 m., eleva-

ir veikmę,
ANTI-PAINOL, išlaukinis vaistas nuo 

įvairių skausmų ir Reumatizmo.............
ECZOINT, gydanti mostis ...............................
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos 

skaudėjimo ir neuralgijos ........................
KADROL, gaivinantis ir stiprinantis vaistas . 
LTQUOL, geras antiseptikas plovimui gerklės 
QUINATON, naikina plaiskanas ir

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

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

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.

grupn; ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavusį, 
^sudarau su 

amerikoniškais.
H Reikalui esant 
O ir padidinu to 
«/ kio dydžio, ko- 
J/ kio pageidauja- 

Taipgi at-

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

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 ii 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N.

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

(Nuo mūsų specialio 
korespondento)

Jūsų skaitytojai jau tur
būt skaitė kelias mano pa
stabas apie fašistų taktiką 
darbo rūmų kandidatus sta
tant. Bet niekas -netikėjo, 
kad fašistų vyr. darbo rū
mų rinkimų komisija—ne
įtrauks į galutinąjį 90-ties 
kandidatų sąrašą nė vieno 
atstovo, pačių darbininkų 
išstatyto. Darbininkai iš
statė vadinamąjį “darbinin
kų vienybės” sąrašą, kurį 
aš ištisai esu pasiuntęs. Da
bar spauda paskelbė rinki
mų komisijos sudarytąjį są
rašą (iškarpą iš laikraščio 
siunčiu jūsų redakcijai) ir 
peržiūrėję jūs nerasite nė 
vieno iš “darbininkų vieny
bės” sąrašo.

- ■

-f •"
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į bet Vyr trib. skundą atmetė.
Tada Kilo Antras Tos Bylos 

Etapas

(Tąsa)
Mūsų visas batalionas gavo gana vietos 
nakvynei šiame kaime. Mūsų kuopa susi
rado vietą nakvynei pačiame dešiniame 
kaimo gale, tuščiuose apleistuose namuo
se. Čionais ir baigėsi mūsų šios dienos 
kelionė, kur ir taip jau mes padarėme 
apie 20 kilometrų. Mes šešiese gavome 
gana gerą nakvynei vietą apleistame na
me, kur radome palikta visus baldus ir 
patalines. Stebėtina, kaip niekas to visko 
neišnešiojo. O tai ir buvo geriausia lai
mė, ką mes bent kada turėjom—išsimie
goti minkštoj patalinėj. Daugelis tos 
mums laimės pavydėjo, bet mes, sulaukę 
vakaro, ilgai nelaukėm, bet gulėm pasil
sėti ir dejom gana akin iki sekančios 
dienos rvto. •z

Rytas ir vėl miglotas ir ūkanotas; ir 
vėl atrodo ant greito lietaus. Tačiau, 
nepaisant, kad rytas ir miglotas ir grąsi- 
na lietus, bet mūs veidai nušvito, kada 
pasakė darant patikrinimą, jog mes ei
name ne išnaujo kariauti, bet į Vokieti
ją, į okupacijos pareigas. Tai žinia, kuri 
perbėgo su šypsą per visų veidus.

Mes ir vėl, kaip vorai, išsirikiavę ant 
kelio ir laukiame komandos, su tais pa
čiais punduliais ant pečių. Ir vėl maršuo- 
jame ir vėl taškome purvyną ir čiuksim 
čeverykais j akmenimis grįstą kaimo gat- 
vę-kelią. Kaimas paniuręs rytiniam rū
ke ir jei ne kareivių keliamas lermas, ju
desys, tai atrodytų, kaip koks kapinynas, 
kaip po kokiam marui. Tik per vidurį 
kaimo prūde kuris tam tikslui įtaisytas 
skalbia dvi moterys rūbus, kultuvėmis 
kuldamos: paukšt, paukšt, paukšt.......
Daugeliui amerikiečių toks skalbimas 
drapanų buvo tikra keistenybė.

Išėjus iš kaimo apie 1 kilometrą kelio, 
sustojom laukti kitų pulko dalių. Migla 

^ir vėl keičiasi į lietų, į smulkų lietų. “Ir 
vėl plaks lietus ’ mums nugaras,”—kas 
nors tarė, “šiandien gal leis apsivilkti 
“reinkaučiais,” nes jau gana vakar visus 
lietus perkošė,”—kitas kas pridėjo.

—Tik jūs laukit iki jūs gausit apsi
vilkti “reinkaučiais,”—atsiliepė Edvar
das Artz, kuris mažai kada kalba, bet 
neiškentė šį kartą neatsiliepęs.—Argi jūs 
nematot, kad majoras (bataliono ko- 
mandierius) raitas joja ir apsivilkęs 
jau išanksto “reinkaučiu,” tai ką gi jis 
tada paiso apie mus?

—Žiūrėkit, žiūrėkit, ana du vilkai ei
na!—šaukia Friedmanas, kaip ir baimės 
apimtas.

Ir teisybė, du dideli, pilki vilkai eina 
išlindę iš miško pakalnėj, apie tris šim
tus mastų nuo kelio, visai neatbodami 
mūsų klegesio.

—Ak kad taip paleisti po šūvį, tai jie 
ilgai neitų,—įtikinančiai sako Ryanas,

—O ar tu nežinai, kad karas jau pasD 
baigęs ir nevalia daugiau šaudyti,—aiš
kina jam Bonnellis.

—Tai kas? Juk vilkus bile kada gali
ma šaudyti, jie kenkėjai,—ginčija Ry- 
anas.

—Prie tvarkos!—pasigirdo balsas. Ir 
mes jau ir vėl netvarkiais žingsniais taš
kome skystą purvyną ir vandenio lata
kus. Eisena nesparti, smulkus lietus, 
kaip migla rasoja- mums veidus ir dra
panas taip, kad ant mūs susidaro, kaip 
smulki rasa, ir mes daugiau panašūs į 
dulkėtas, keistas lėles.

Šiandien mes pietus. gaunam ant ke
lio; virtuvė kartu važiuoja su mumis, o 
tas reiškia, kad mūs kelionė bus ilga. 
Lietus nustoja lijęs, bet juodi, kaip švi
nas debesiai grąsina dar labiau prapliup
ti ir mus išskalauti, kaip dar niekad pir
miau. Vėjas vis labiau ima dūkti ir 
staugti prie telegrafo stulpų ir vielų 
taip, kad atrodo jog išalkę vilkai kaukia, 
o mūs žingsniai vis darosi ilgesni ir 
skubesni; net beveik jau norisi tekini 
bėgti, bet kur ir kam? Štai jau popietis, 
apie trečią valandą mes padarom griežtą 
pasisukimą į šiaurę. Iki šiol mes ėjom 
didžiuoju keliu tarp Verdunu ir Metz, 

• net ir atrodė, jog mes ne į Vokietiją, o 
į Metz einame; net ir kelio rodyklė rodė, 
kad tik 22 kilometrai iki Metz. Bet pa
darius pasisukimą, Metz mums paliko už 
pečių. Gi šis kelias gana buvo vokiečių 
saugojamas ir apdrūtintas, nes' visi požy
miai dar stovi palikti vokiečių. Taipjau 
daug palikta ir pakelėj sugedusių, sulū
žusių vežimų, trokų ir kitų pabūklų. Tai 
vienas iš didžiųjų ir puikiųjų kelių, ką 
teko matyti Franci jo j ir Vokietijoj.

Dar apie 15 kilometrų kelio turim at
likti šiandien, o jau vakaras artėja, kaip 
ir tiksliai norėdamas mus pasitikti ant 
kelio ir uždengti savo tamsiu rudens 
nakties šydu. Vėjas savo šaltais ir aš
triais nagais begailestingai glosto mūs 
veidus ir sunkina mūs žingsnius, o mes 
vis labiau ir labiau įsitempę, kaip botą 
vilkdami, traukiame pirmyn, kaip ir no
rėdami ką tokio atsiekti; kad tik, rodos, 
nepavėlavus. Jau visai tamsu, nieko apie 
save nesimato, o tik vėjo aštrų pūtimą 
jaučiam. Kojos nenoromis linksta, pun- 
duliai paliko kaip švino gabalas ir vos 
panešami. Kur nors netoli pasigirdo 
ošimas ir garvežio švilpynės skardus bal
sas, kuris tik maršuojaučius velniškai su
erzino. Vienok mes einame pirmyn, lyg 
ir akli, kaip apyčiupom, svyruodami nuo 
nuovargio, o visgi ir nežinom kaip dar 
toli reiks eiti.

—O ana, ar matot, jau prieisime ir 
miestą, jau matytis ir šviesų. Veikiausia, 
ten mums teks nakvoti,—prabilo HofD 
manas.

—Dar nebūk tikras. Tos šviesos dar 
gana toli, o ir mes dar galim pasisukti į 
šalį. Armijoj niekad nebūk tikras savo 
pietais, iki nesuvalgysi,—išvedžio j ančiai 
aiškina paskui eidamas Goodmanas.

(Bus daugiau)

Dabar 
adv. B.

1 Petraičio
liotas iškėlė salaziečiams bylą, 
reikalaudamas grąžinti I-mo 
rato skolos sumą, kaip nepri
klausančiai iš Leikaus paimtą. 
Del II ir III rato dar nekalba
ma.

Šiomis dienomis Jurbarko 
apyl. teismas tą bylą sprendė 
ir iš salaziečių kun. Petraičio 
įstatyminiams įpėdiniams I-mo 
rato skolą, paimtą iš Leikaus,

1 priteisė..

Pavogė Kelines su $3,200
CHICAGOTlii" geg. 21. 

—Bemiegant viename nak
vynių name Maxui Hofmas- 
teriui, 65 metų seniui, neži
nia kas pavogė kelines su 
įsiūtais jose $3,200 popieri
nių pinigų. __  ]

Nanking, geg. 20.—Chini- 
jos valdžia nutarė bausti 
mirčia šmugelninkus, kurie 
įgabena įvairius tavorus be 
muitų mokėjimo. O tuom 
daugiausia užsiima japonai.

bylą ’ perėmė vesti 
Širvinskas, kuris K.
ir Šimkuvienės įga-

LICENSES
BEEk, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails.

ĮVAIRUMAI įke.itimo aktą. Kai suėjo I-mo 
rato mokėjimas, Leikus neįs
tengė 15,000 lt. sumokėti, tai

nėtis su Leikum del 1-mojo 
rato skolos 15,000 lt. Apyg. 
teismo nutarimu salazieciai iš

PHILADELPHIA, PA.
TDA 9 kp. susirinkimas įvyks an

tradienį, 26 d', gegužės, 8 vai. vaka
re, Liaudies name, 735 Fairmount 
Ave. Kviečiam visus narius, ir no
rinčius prigulėti prie šios organizaci
jos dalyvaut ir prisirašyt.

Sekr. B. Ramanauskienė.
(122-123)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras rengia didelį kon

certą ir šokius nedelioj, 31 d. gegu
žės, Saberikos svetainėje, 91 Steam
boat Rd. Programa bus turininga, 
nes apart Pirmyn Choro ir Brookly- 
no Aido Choro, dalyvaus grupė šo
kikų, iš New Yorko, ir keletas žy
mių artistų iš Brooklyno ir Aido 
Choro Aidbalsai. Šokiams grieš Wm. 
Norrisb orkestrą. Tad nepamirškite, 
kur 
tą.

dalyvaut nedelioj, visi i koncer-

Rengėjai.
(122-123)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Sūnų ir Dukterų broliš

kos draugijos valdybos vardai ir 
antrašai: ,

Pirm. J. Žalimas, 154 Perry Ave.
Fiiįi. Sekr. J. Kižys, 29 Endicott St.
Pro't. Sekr. J. J. Bakšys,

35 .Seymour Street
Iždininkas D. Žėmeikis,

22 Liberty Street.
Visi gyvena Worcester, Mass.

(121-122)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 24 d. gegužės, 10 v. ry
te, 407 Lafayette St. Apart kuopos 
reikalų bus dalinama “Laisvės” skai
tytojams dovana—“Mortos Vilkienės 
Divorsas.” Tad visi “L.” skaitytojai 
irgi būkite šiame susirinkime.

Rast. J. J. Mockaitis.
(121-122)

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių prieškarinis komitetas 

rengia svarbias prakalbas nedelioj, 
24 d. gegužės, Lietuvių Jaunų Vyrų 
svetainėje, 407 Lafayette St., 7 v. 
vakare. Kalbės drg. L. Prūseika, iš 
Brooklyno. Jis kalbės apie Lietuvą ir 
Amerikos Lietuvių Kongresą. Tad 
kviečiam visus lietuvius skaitlingai 

išgirst d. Prūseikos

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 6968 lias been issued to the undersigned 
to sell bet-r, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 38 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ALEX SIIAVLOCK
38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6941 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under |
Section 182 A of the Alcoholic Beverage Con- 1 atsilankyti ir 
trol Law at 271-3 Kent Avenue, Borough of I in n- • • i __ -i i-
Brooklyn, County of Kings to be consumed prakalbą. Taipgi bus muzikale pro-
on the premises. I grama ir visokių vaišiu. įžanga vel-
291-3 Kent Ave., a. Brooklyn, N. Y. į tUl.
NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 6942 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer, wine and liquor at retail under | 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 210 Lewis Avenue, Borough of , 
Brooklyn, County of. Kings to be consumed 
on the premises. |

PATRICK MG CAFFREY
210 Lewis Ave., ■ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is herį|>y given . thpt License No. 
RL 6944 has befen issued ,to the undersigned 
to sell beer, w'ihe and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Sandh Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

PHILIP SEKLIR
(SOL’S BAR and GRILL) 

220 Sands St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6945 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of thir Alcoholic Beverage Con
trol law at 4028 Glenwood Rd. Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

POLLACK and LAURO INC.
4023 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y
NOTICE Is hereby given that License No. 
SB 113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Center of Golden City Park, Canarsie Shore, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed oh the premises.

MILDRED BARTMON
(MURRAY’S BEER GARDEN & REST.) 

Center of Golden City Park, .Canarsie Shore, 
Brooklyn, N. Y.

Kviečia Rengėjai.
(121-122)

JOHNSTON CITY, ILL.
L.D.S. 6 Apskritys rengia puikų 

pikniką, subatoj, 30 d. gegužės, Her
rin, Ill., tarpe Pond Creek ir Big 
Muddy ant. Rt. ■ 148- , Pradžia 1 vai. 
po pietų. ' -liūs visokių užkandžių ir 
šaltų gėrimų. Kviečiam visus apie- 
linkės lietuvius ateit ir linksmai pra
leist dieną tyram ore.

Komisija.
(121-122)

CLEVELAND, OHIO
Rengiamos svarbios prakalbos. 

Kalbės Earl Browder, generalis sek
retorius Kompartijos. Jis kalbės te- 

Imoj: “Komunistų pasiūlymai del 
Bendro Fronto, prieš reakciją.” Įvyks 
pirmadienį 25 d. gegužės, 8 vai. va
kare, Engineers Auditorium. Įžanga

tik 25c. Kviečiam visus darbininkus išvažiavimą nedelioj, 24 d. gegūžėa, 
ir darbininkes skaitlingai dalyvaut ir Machutos darže, prie Green fcd. Tu- 
išgirst daug svarbių pranešimų. | rMm skanilĮ užkandžil|i alMS, it ki.

omisija. tų gėrimų, šokiams grieš gera or-
'■ kestra. Kviečiam visus ateit it pa-

j si linksmint ir su draugais pasikalbėt. I 
' « Komisija.
1 (121-122)

CLEVELAND, OHIO
L.D.S. 44 kuopa rengia draugišką

Didelis Piknikas
Rengia 28-nios Suvienytos Organizacijos: Rusų* 

(RNOV), Lenkai ir Lemko Sojuz

Sekmadienį, Gegužės (May) 24, 1936
BUS ULMER PARK, ;

(kairiojoj pusėj) *
Gale 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

Pankas Atsidarys 10 Valandą Ryte. įžanga 40 Centų.

DVI DIDELĖS ORKESTROS
• ♦

KELRODIS: Imkite West End B.M.T. Subway (Coney Island) 
ir išlipkite ant 25th Avenue, ir eikite keturius blokus į pietus.

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, MLCH.

Bakanauskas ir Kudarauskas
■ Ji 

užlaiko puikiausiai įtaisytą 1
VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ-

Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuvė Worcester?
118 Millbury Street Worcester, Mass.

Užeikite, arba šaukite: Telefonas 6-0086

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress j Hill Dancing Hall r

Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 
visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, f 

vynu ir lengvesniais gėrimais.
Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizaciją 

parengimams.
PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:

948-950 Jamaica Avenue
Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

Brooklyn, N. Y*

■M
l

Kaip Zamkaus dvare vieton 
Observatorijos įsikūrė salazie- 
Čiai vienuoliai

“Liet, žinios” rašo: Savo 
laiku iš Amerikos Lietuvon at
vyko kun. Petraitis, turtingas 
žmogus, kuris turėjo palinki
mą į astronomiją. Jis pasiskel
bė Lietuvoje steigiąs observa
toriją ir jieškojo observatori
jai steigti tinkamos vietos.

Ir kun. Petraitis palankio
mis sąlygomis iš Žemės ūkio 
ministerijos Raudonės vals., 
Raseinių aps., pirko Zamkaus 
dvarą. Tai vienas puikiausių 
Lietuvoje dvarų. Bet kun. Pet
raitis observatorijos neįsteigė, 
o įsigijo kitą, Kliučiko dvarą. 
Kliučiko dvarą kun. Petraitis 
pardavė pik Leikui. Leikus 
dalį pinigų sumokėjo, o 45,- 
000 lt. susitarė įmokėti per 
trejus metus lygiomis dalimis 
-—••po 15,000 lt. kasmet. Liku
siai .skolos daliai apdrausti 
Leikus kun. Petraičiui išdavė.

dalį įmokėjo, o daliai kun. 
Petraitis terminą pratęsė. Bet 
tuojau kun. Petraitis mirė ir 
paliko testamentą, kuriuo vi
sus savo turtus—dvarą ir ka
pitalus Lietuvos ir užsienio 
bankuose paliko salaziečių 
vienuolių kongregacijai Lietu
voje, o jei nepaims turtų sala
zieciai, tai jėzuitams arba 
Skirsnemunės bažnyčiai. Tes
tamentą vykdyti įgaliojo kun. 
Semenavičių, už tai iš savo 
turtų jam skirdamas Zamkaus 
dvare visą išlaikymą.

Kadangi tada salaziečių vie
nuolių Lietuvoje dar nebuvo, 
tai paliktiems didžiuliems tur
tams paveldėti jie netrukus 
buvo įkurti ir apgyvendinti 
Zamkaus dvare.

Bet vienuoliams greit prasi
dėjo klapatai tas žemiškas gė
rybes betvarkant.

i Pirmiausia jiems teko byli-

Leikaus 1-ma rata skolos išrei- *» t-
kalavo. Bet veik tuo pačiu 
metu prof. A. Tamošaitis, kun. 
Petraičio brolio Kazio ir se
sers Petraitytės—Šimkuvienės 
įgaliotas iškėlė salaziečiams 
įdomų civil, jieškinį. Būteiit, 
prof. Tamošaitis jieškinio 
skunde nurodė, kad remiantis 
Vyr. tribunolo išaiškinimu, 
įkaitinę skola yra reikalavimo 
teise ir neįeina į testamentu nu
matytą palikimo mašę; testa
mentas kalba tik apie turtą ir 
kapitalus, bet kad reikalvimo 
teisė būtų paliekama salazie
čiams — neparašyta, ir toji 
reikalavimo teisė priklausanti 
įstatyminiams įpėdiniams— 
Kaziui Petraičiui ir Petraity- 
tei-šimkuvienei.

Apylinkės teismas jieškinio 
prašymą atmetė, o apygardos 
teismas patenkino. Salaziečių 
įgaliotiniai advokatai Tumė
nas ir Naujokas Vyr. tribuno
lui padavė kasacijos skundą,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5561 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law 
910-912 Metropolitan Avenue, Borough 
Brooklyn County of kings, to consumed 
the premises.

EMIL NAU 
910-912 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10785 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. <

KATHARINE RING SOMMER
405 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that LiCenSe No. 
L 505 hits been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2214 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the promises.

LOUIS STĘIN 
(HUB-WINE & LIQUOR STORE)

2214 Church Ave,, ■ r’-' Brooklyn, N. Y. 

NOTICE, is hereby given that License No. 
RW 993 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at reta.il under Sec
tion 1Š2 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 584 Bushwick Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bJ consumed 
6n the i>remise8.

ADA MOTT
584 Bushwick Ave., - Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

of 
at 
of 
on

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havėmeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N.* Y.
Telefonas Juriipcr 5-6776

. ............. ."V i''.' ....... . r.........  , «... m ■

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

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

seredoj, 27 d'.' gegužės, 7:30 vai. va
kare, 376 Broadway. Visi nariai bū
tinai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekr. V. K.
(122-123)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. ir A. K. P. viene

tas bendrai rengia didelį pikniką 30 
ir 31 dd. gegužės, Duch Hali girai
tėje, netoli nuo Reading stoties, ten 
kur pernai buvo laikomas. Turėsime 
gerą orkestrą šokiams, gardžių už
kandžių ir šaltų gėrimų. Tad vietos 
ir apiėlinkės draugus kviečiam daly
vaut ir linksmai dieną praleist, tdom 
pat kartu paremiant ir darbininkiš-' 
kas organizacijas.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
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 
skaūsmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, 
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų 
Inkstų netvarkumus ir kitos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite 
ligą, kurios jūs nesuprantate, 
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Gerk- 
ligas, 
ligos 

kokią 
pasi-

Iš- 
ir

Jst. virš
25 metai

Rengėjai.
(122-1213)

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

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-\ . A 
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime / 

informacijas delei svorio ir kainų. . J

iv u.

reta.il
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Puslapis Aštuntas
a ' ' šeštadien., Geguž. 23, 1936

■

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Browderis Nušvietė Komunistų PozicijąPavykęs Komunistli Milingas

Šių Metų Rinkimų ir Karo Klausimais
Sulaikykite Ameriką nuo Karo Nedaleidimu Karo Pasaulin, 
mh i Šaukia Darbininkų Vadas

i’.Puikią Browderio prakalbą 
didžiulėj Madison Square Gar
den svetainėj, pereitą trečia
dienį, minia darbininkų paly
dėjo dešimties minučių ovaci
ja;* šešiolika tūkstančių komu
nistų ir jų simpatikų, kaip vie
nas pašoko ant kojų plodami, 
švilpdami, šaukdami užgyri- 
mą aiškios, nepavaduojamos 
dąrbų ir kovų programos, ku
rią pateikė Earl Browder, Am. 
Kbfnunistų Partijos generalis 
sekretorius.

Baigiantis ovacijai, vakaro 
pirmininkas James W. Ford 
pranešė, kad ši diena taip pat 
yra d. Browderio gimtadienis. 
Čion vėl atsinaujino audra 
sveikinimų, o jaunieji komu
nistai griausminga daina pa
linkėjo linksmo gimtadienio. 
Tąj buvo stiprus pripažinimas, 
ka.d komunistų programa už 
“ląisvą, pasiturinčią ir lai-i 
minga Ameriką” tapo masėms 
aiškiau suprantama, praktiš
kesnė, pastovesnė ir labiau už
tikrintas jos pasisekimas.

Pirmoj dalyj savo raporto 
d. Browderis nušvietė pavojų 
karo ir komunistų atsinešimą 
į apsigynimo karus, koki ištie- 
sų yra apsigynimo' karai. An
troje dalyje raporto dėstė 
1936 metų rinkimų problemas 
sąryšyje su kylančia reakcija, 
kurios centru yra Liberty 
League, Hearstas ir Republi- 
konų Partija. Taip pat nuro
dė Roosevelto ir jo partijos 
daromus nusileidimus reakci
jai, linkimą dešinėn.

Kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė būtinai turėtų per
skaityti Browderio tais klausi
mais išreikštas mintis pasikal
bėjime su reporteriais. Tuo 
klausimu bus rašoma “Laisvė
je” vidaus puslapiuose. O ga
vimui pilno raporto-prakalbų 
įsigykite šį vakarą išėjusį 
“Sunday Worker” ir pirma
dienio “Daily Worker.” Pir
majame bus pilnas raportas 
apie rinkimus, o antrajame— 
apie karą.

Trečiadienio vakara didžiu- v
lė Madison Square Garden 
svetainė prisipildė komunistais 
ir kitais norinčiais išgirsti 
Browderio prakalbą. O ji bu
vo svarbi. Aiškioje, koncen
truotoje kalboje jisai nušvie
tė komunistų poziciją 1936 
metų rinkimuose, kurie bus 
dalimi darbuotės visais kitais 
darbininkų reikalais, Taip pat 
nurodė tarptautinę padėtį ir 
komunistų rolę tarptautinėje 
politikoje.

KUNIGŲ TARPE

Rep.

Iškilmingai Sutiko Lakūną
Apie 1,000 žmonių kantriai 

laukė prieplaukoje tris valan
das, kad pasitikti Amerikos 
negrą lakūną, John C. Robin
son, tarnavusį Ethiopijos gy
nime 13 mėnesių. Jo pasitiki
me, apart darbininkų, dalyva
vo daugelis žymių negrų pro
fesionalų, dvasiškių, taipgi 
darbininkų organizacijų atsto
vų ir1 veikėjų. Jisai kalbės 
ateinančio šeštadienio vakarą 
jam suruoštame masiniame 
mitinge, Rockland Palace sve
tainėje. . .

Moterys Pradėjo Vaju Už 
Pigesnį Pragyvenimą

Williamsburge, kaip ir kito
se didžiojo INew Yorko sekci
jose, moterys atnaujina vajų 
už pigesnį pragyvenimą, kuris 
pastaruoju laiku pusėtinai pa
šokėjo augštyn. Tuo laikotar
piu mažai kas buvo daroma 
kainų nupiginimui, tad stam
bieji kupčiai ir pradėjo išnau-' 
doti tą progą, kelti kainas.

Tuo klausimu 23 gegužės,; 
7 :30 vakaro, Grand St. Exten-j 
sion prie Havemeyer St., busk 
atvirame ore mitingas. Kvie
čia apielinkės gyventojus atsi
lankyti ir paremti moterų dar
bą, kuriuomi siekiama paleng
vinti visų gyvenimą.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn 
v

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
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

Lietuviy Atletu Diena Šį 
Sekmadienį

Šį Vakarą Pasimatykim 
Jaunimo Baliuje

Lietuviai atletai yra gerai 
prisiruošę šauniai minėti savo 
—Atletų Dieną. Ji įvyks ry
toj, tai yra sekmadienį, 24 ge
gužės, Klasčiaus Clinton Park, 
Betts ir Maspeth Avępųęg, 
MaApethe.

AĮletų Dieną, atletiškai ir 
minės. Bus ristynių ir kumš
tynių. Atletiška programa pra
sidės 5-ta vai. vakaro. Risis • f# <9* — *
sunkiasvoriai Hercules Tragas 
su W. Panczin. Vidutinio svo
rio ristikai, A. Milano imsis 
sti Mazinoff; A. Stein su Al- Z*.-- *
gtu Norvidu; Albinas Alexis su 

Besto. Ristynių referiu bus 
M. Postai; teisėjais Andy 
Kundrotą ir J. Jakubauskas; 
teik o vedėju—Karolis Požėla.

Kumštininkų sąstate bus 
kabrių vyrukų: Petras Tapu
tis, John Lidzinskas, Jos. Kas
kauskas, Tommy Žilinskas ir 
•George Taputis.

kokiams grieš dvi orkestros, 
P, Lambert’s ir Leono Šepu
čio. Piknikas prasidės 2 vai. 
dieną. Įžanga 45c. Daug jau
nimo ir suaugusių ruošiasi 
piknikauti su atletais.

Rep.

"‘Pirkėjų Moterų Lyga kvie
si* visus padėti pikietuoti 
Ohrbach’s krautuvę. Lygos an
trais yra 258 Fifth Ave. Ly
ga*’pravedė tyrimą ir surado, 
kad 19 tos krautuvės prava
rytų darbininkų turi geriausį 
rekordą ir kad pravarymui ne
buvo kitos priežasties, kaip tik 
jų veikimas unijoj. Juos reikia 
hėttiti.

va
tai

šeštadienis jau čia; jei šį 
karą neturite ką veikti, 
ateikite pas mus. Mes (LDS 
Jaunuolių kuopa) turėsime 
“bunco party.” čia taipgi bus 
labai gera orkestrą, kuri grieš 
ne vien tik amerikoniškus .šo
kius, bet ir lietuviškas polkas 
ir valcus. Bus “hot dogs”, 
alaus, “punch” ir daug kitų 
skanių užkandžių ir gėrimų.

Viskas bus šeštadienį, 23 d. 
gegužės, “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. Prasidės 7:30 vai. vakare,

Seniau šios apielinkės kuni
gams vadovavo Simonaitis iš 
Elizabetho.. Jis buvo lyg ir 
dvasiškas vadas visiems ki
tiem dvasiškiem vadam. Pas
kui už tą “karūną” pradėjo 
kovoti Pakalnis, kuris buvo 
skaitomas apsukriausiu ir biz-1 ^belnai 
niškiausiu. Bet karūna teko ne 
jam, o Balkūnui, kuris įsitvir
tino Maspethe. Iš pradžių Bal- 
kunui pasisekė apgalėti Milu
ką, kuris jokiu būdu negalėjo 
sugyventi su Maspetho davat
kom, o dabar su jo balsu turi 
skaitytis ir visi kiti kunigai.

Miluko bėdos, galima sakyt, 
tik prasidėjo. Nesenai jam te
ko spaviedotis prieš patį vys
kupą, nes buvo įskųstas, kaipo 
nesilaikąs š i m t a p rocentinės 
religijos ir draugaująs su ere
tikais. Niekas, žinoma, negir
dėjo, kaip Milukas aiškinosi 
airių vyskupui, bet jo santikiai 
su jaunaisiais kunigais dar la
biau pablogėją.

Apie ; Remeiką pasakoja 
įvairiausių juokų ir anekdotų. 
Jis dabar, gyvena viešbuty 
Viktorijoj, bet pasirodo ir 
Williamsburge, kuomet reikia 
“susistiprint dvasioje.” Nors 
iš Remeikos “cnatų” visi juo
kus krečia, bet jis da vis tiki
si patekti į . dangų. Atšlampo- 
jęš į vieną balių, kur, tarp kit
ko, teko dalyvauti ir D-rui

“Laisvės” Skaitytojams, 
Perkantiems “Laisvę” 

Nuo Standų

KOVA Už ŠALPA GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

įžanga tik 30c. “Bunco” prasi- šliupui, jisai pasirodė dievo-
XM O 4 m X LaLi ni. 1 Atr y*   Ci — _ ~dės 9 v. ir tęsis iki kokiai 10v., 

bet ne ilgiau, nes mes žinome, 
kad visi mūsų svečiai norės 
pasivaišint ir pasišokt. Visi ne
pamirškite ateiti. ,

Pelnas šio parengimo ski
riamas siuntimui jaunuolį de
legatą į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Seimą, kuris bus 
Rochesteryje.

Pasimatysime.

čiausiu. Sako “tam bedieviui 
rankos nevalia paduoti.” Jis 
dar vis mano, kad jo ranka ir 
jis pats turi kokios reikšmės.

Parapijonas.

Malioriai Veda Vają 
Unijines Sąlygas

Dist-Maliorių Brolijos 9-to 
rikto progresyvė administracija 
šaukia 8;000 narių į masinį mi
tingą ateipantį šeštacTienį,' kur 
bus raportas iš trijų mėnesių 
veikimo naujos administracijos 
vadovybėje, čia taipgi bus iš
dirbta planai pravedimui 21 
punktų programos,-kuri įsteigs
pilnai unijines sąlygas. Vy-‘ Randalls salas, 
riausiais punktais yra įvedimas manoma pradėti statyti White- 
7 valandų darbo dienos ir $9 stone-Bronx tiltą, kuris kai- 
į dieną algų skalės. nuos $15,000,000.

Luciano byloje, ketvirtadie
nį, buvo pašaukta liūdyti 23 
metų prostitutė Shirley Ma
son. Ji pasakojo, kad ji buvo 
prostitucijos namuose, 15 N. 
Michigan Ave., Atlantic City, 
kur ji buvo užkrėsta venerinė
mis ligomis ir uždrausta jai 
užsiiminėti. Luciano pagelbi- 
ninkas, Jack Eller, pasiuntęs 
ją NeW York an, 310 W. 86th 
St., užsiėmimui, kur ji, tačiau, 
negalėjai, ilgiau būti ligai įsi
galėjus.'

Trib.oro tiltą tikimasi atida
rysiant 11 liepos. Tiltų,bus su
sisiekiama 'Queens. su Bronx 
ir New Yorku per Wards ir 

Tą užbaigus,

.ATLETŲ DIENA

Yra daugelis “Laisvės” skai
tytojų Brooklyne ir New Yor
ke, kurie nuolatos perka “Lai
svę” iš stočių, kurie lanko vi
sus “Laisvės” parengimus ir 
______ i remia darbininkišką 
judėjimą. Visus tuos draugus 
mes norime apdovanot “Lais
vės” jubilėjum, duoti jiems 
knygą “Mortos Vilkienės Di- 
vorsas.” Prašome užeit j “Lai
svės” raštinę ir prašyti jubilė- 
jinės dovanos.

Taipgi norime pranešt drau
gams, gyvenantiems Brooklyn© 
ir New Yorko miestuose, ku
rie prenumeruojate “Laisvę,” 
kad knygą 
Divorsas” į 
sime.

Prašome 
raštinę ir pasiimt knygą.

“Laisvės” Administracija.

“Mortos Vilkienės 
namus nesiuntinė-

užeit j “Laisves

Iš Lietuviu Moterų 
Prelekcijos

Brooklyno bedarbiai pasiry
žusiai kovoja už pašalpą. Tre
čiadienį bedarbių delegacija 
iš 25-kių nuėjo Fulton St. šal
pos biuran, kad išgauti pavie
niams vyrams ir moterims pa
šalpą. Jie pareiškė, kad jie ne
apleis biuro iki negaus pašal
pos.

Biuro viršininkai atsisakė 
juos išklausyti. Tuomet visas 
būrys vyrų ir trys moterys už
sirakino biuro vyrų aptarnavi
mo divizijos medikališkame 
kambary, 635 Fulton St., pro
testuodami prieš šalpos admi
nistracijos elgesį.

Antrą valandą po pietų prie 
biuro susirinko būrys žmonių, 
laikyti protesto mitingą. Dele
gacijos atstovai pro kambario 
langus kalbėjo į susirinkusius. 
Pribuvus policija brutališkai 
išmėtė iš kambario delegaciją 
ir išvaikė mitingautojus prie 
biuro. Bet jiems pavyko tą at
siekti tik kadai kelis sumušė 
ir 36 areštavo. Jauni kalbėto
jai sakėsi atstovaują Am. Jau
nimo Apsaugos Lygą.

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

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

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
PARDUOSIU arba išmainysiu farmą 

ant namo mieste. Del platesnių in
formacijų kreipkitės 
Chas. Štanulis, 321 
Brooklyn, N. Y.

šiuo antrašu:
Grand Street,

(122-124)

Am.

REIKALAVIMAI
Reikalingas neženotas, švarus 

žmogus, tarpe 30—50 metų senumo, 
melšt karves ir dirbt farmos darbus. 
Turi 
kite

Box

būt lietuvis arba lenkas. Rašy- 
laiškus angliškai sekamai:

Mrs. Anna Zmetra,
73, R.F.D. Dudley, Mass.
Telefonas: Webster 153-2.

(121-123)

Ketvirtadiehio vakarą 
Lietuvių Darb. Literatūros 
Draugijos Moterų 81 kuopa 
turėjo įdomų vakarą. Dr. J. J. 
Kaškiaučius, darbininkų svei
katos patarėjas, davė prelek- 
ciją apie moterų ligas, taipgi 
higijenos-užsilaikymo k 1 ausi
niais. Prelekcijos išgirst susi
rinko gerokai virš šimto mer- 
gihų-moterų ir susidomėjusiai 
klausėsi. Po prelekcijos buvo 
apie pora desėtkų klausinių, į 
kuriuos daktaras plačiai, nuo
dugniai atsakinėjo.

Kadangi vakaras buvo reng
tas minėjimui motinų dienos, 
tad d. Sasnauskienė padarė 
trumpą pranešimą apie tos 
dienos reikšrhę. Pirmininkavo 
d. J. Stankaitienė. Prie tikie- 
tų pasidarbavo V. Tinkunaitė 
ir S. Kazokytė. Literatūra ir 
kitais reikalais rūpinosi dd. 
Mikalauskiepė, Lazauskienė, 
Depsienė. Tilhėtų platinime ir 
garsinime ;padėjo visa eilė 
draugių, priklausančių kitose 
ALDLD kuopose. Apie jų pa
sidarbavimą galės pranešti va
karo komisija.

Užbaigus programą, Adelė 
Naktiniutė, jauniausia susirin
kime, ištraukė dovanų tikie- 
tus. 1-mą, Dr. Kaškiaučiaus 
knygą Darbininkų Sveikata, 
laimėjo N. Pivoraitis; 2-rą, Įti pinigų. •

rankų darbo paduškaitę, gavo 
G. Marcinkienė; 3-čia, “Švie
sos” arba “The Woman To
day” metinė prenumerata, te
ko Mrs. Brown.

PAJIEŠKOJIMAI
PELNINGAS BIZNIS

Pajieškau partnerio j Sunoco Gaso
line biznį. Mano partneris nori par
duoti o aš ne, už tai priverstas jieš- 
koti kito. Bet jei kas norėtų pirkti 
visą, tai ir galima.

Vieta graži, biznio daug. Atvažiuo
kit pamatysite. Parduoda A. Beniu
lis—norėtų pasilikti C. GH U BEIRKI S.

Antrašas:
104 Franklin Avenue,

Ridgewood, N. J.
(119-137)

NOTICE is hereby given that 
Sdafani 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.

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

PIKNIKAS

Moterų kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 28 šio mė
nesio, “Laisvės” svetainėj. No
rinčios prisirašyti arba bent 
susipažinti su kuopos veikimu 
merginos-moterys ir ne narės 
.kviečiamos dalyvauti. Susirin
kime, tarp kitų reikalų, turė
sime sulyg formų dresės kirpi
mo pamoką, kurią pasižadėjo 
duoti jauna gabi siuvėja Vera 
Bubliūtė.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 18th St«., N. Y. C.

Gydo odou, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.i Algonquin 4-8294

N. Rep.

Miesto Kolegijos Fakulte
tas nori atimti iš mokytojų 
teisę diskusuoti mokyklas, o 
sykiu ir mokytojus liečiančias 
problemas. Mokytojai per sa
vo uniją atsisako priimti ga
tavą kepsnį, jie reikalauja 
balso mokyklų \ reikaluose.

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

David Siegel, 20 Bogart St. ' 
esančios mezgyklos savininkas y —*
tapo mirtinai peršautas prie 
savo šapios, kada plėšikai pa
reikalavo atiduoti tik ką par
vežtus iš banko algų pinigus, 
o jis nesuskubo tą padaryti. 
Plėšikai pabėgo nespėję paim-

KUMŠTYNES
Įvyks Sekmadienį 24-tą d. Gegužės-May, Klaščiaus Clinton Park, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L 
Sekančios poros dalyvaus ristynese: Hercules Tragas su Wm. Panczin, sunkios vogos-iki pergales. Antonio Milano su “Gentleman Geo.” 
Mazinoff, vidutines vogos—20 minučių; Abie Stein su Algis N or v id a s—30 minučių; Albinas Alexis su Mario Besto—30 minučių. Ristynes 
referuos M. Postai, teisėjai bus Andy Kundrotą ir J. Jakubauskas; laiko vedėjas bus KarlPojello.

Kumštynės susidės iš trijų porų: Petro Tapučio, John Lidzinkas, Jos. Kaskauskas, Tommy Žilinskas ir George Taputis.

Piknikas prasidės 2-rą valandą po pietą, programa bus 5-tą valandą vakare

K Dvi Orkestros: Peter Lambert’s ir Leon Šeputis ĮŽANGA 
45c

■ & <»A;

Tel. Stagg 2-0783 NOTARU
Night Tel. Jnniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAU8KA8) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą. 
Paraamdau automobiliui vestuvėm, 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

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- 

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!

tas

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)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O [J p
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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




