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“Kairiųjų” socialistų vadas 
Norman Thomas savo partijos 
suvažiavime nukalbėjo, kad 
Amerikoje dar permenkos esan
čios fašistų jėgos; todėl nesą 
ko karščiuotis del fašizmo pa
vojaus šioj šalyj.

Bet veikiausia ir pats Nor
man Thomas nenori praktikoj 
tokios logiškos išvados iš jo žo
džių—laukti, iki fašizmas taip 
sustiprės, kad gali būti jau per- 
vėlu jį atmušti.

Nelabai dievotas kunigas Mi
lukas stengiasi pažemint Dr. J. 
Šliupą ir jo laisvamanybę. Ki
tas, kunigas Remeika, praradęs 
parapiją del “nešventablyvu- 
mo,” sako: “Niekados nepaduo- 
čiau šliupui rankos—jis bedie
vis.”

Kas čia? Ar religija, ar tik 
religinio biznio gynimas?

XV. X., 

gaisras 
apsupęs 
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KRISLAI
Religija ar Biznis? 
Nelaukt, iki Pervėlu. 
Tautų Lygai Nutilus. 
Lewis ir Kompanijos. 
Inteligentai Maršuoja.

Rašo V. Komunaras

Mergina Išgelbėjo Septynis 
Vyrus nuo Mirties

PROVIDENCE, 
geg. 25.—Miško 
Warwicke buvo ; 
septynis vyrus ir 
jiems sudegimas. Bet Anne 
C. Allen’aite, valstijinė per- 
dėtinė miškų saugojimui 
nuo gaisrų, pašaukė lėktu
vą su ugniagesiais-gelbėto- 
jais; ir jie išgelbėjo tuos 
septynis žmones.

AMALGAMEITŲ VADAI 
REMIA DARBO PAR
TIJAS VALSTIJOSE

AUGŠČIAUS. TEISMAS 
PANAIKINO MIESTŲ 
BANKROTO įSTATĄ

Veteranu Bonu Reikalavimas 
įpainiojo Sukčių

Tautų Lygos centre vėl tylu, 
kas liečia Italijos pagrobimą 
Ethiopijos.

New Yorko “Post’o” bendra
darbis J. Franklin primena, jog 
Lygai vadovaujančios kapita
listinės šalys niekad ir neno
rėjo, kad ethiopai laimėtų. Nes 
tai būtų 
Anglijos 
vergams 
jus.

PLĖŠIKAI PRIVERTĖ EX- 
KUNIGĄ NUSINUODYTI

pavojingas pavyzdys 
ir Franci jos kolonijų 
sukilt prieš pavergė-

NASHVILLE, Tenn., ge
gužės 25.—Du vyrai apiplė
šė buvusį methodistų kuni
gą L. W. Stewartą ir pri
vertė jį išgerti nuodų, kaip 
matyt iš jo palikto raštelio, 
kurį policija rado prie jo 
lavono. Piktadariai išplėšė

CLEVELAND, Ohio, ge
gužės 25. — Amalgameitų 
Siuvėjų Unijos prezidentas 
Sidney Hillman pareiškė 
tos unijos 11-tame suvažia
vime, kad jis ir kiti Amal
gameitų vadai rems vieti
nes ir valstijines Farmerių- 
Darbo Partijas, nors jie 
(apart Schlossbergerio) ir 
pasisakė už Rooseveltą į 
Jungt. Valtijų prezidentus.

Be to, Hillman užgyrė in
dustrinių unijų organizavi
mą, ir pasmerkė fašistinę 
republikonų organizaciją 
Liberty Lygą, kaipo streik
laužių ir reakcijos šaiką.

Suvažiavime dalyvauja 
3,000 delegatų. Raportuota,

jo pinigus iki paskutinio | ^ad unija turi 150,000 na- 
cento. ! '

WASHINGTON, geg. 25. 
—Jungtinių Valstijų Augš. 
•čiausias Teismas 5 balsais 
prieš 4 panaikino, kaipo 
būk “priešingą konstituci
jai” Miestų Bankruto Įsta
tymą, išleistą 1934 metais.

Pagal tą įstatymą, neiš- 
teklingi miestai galėjo krei
ptis į federalius teismus 
ir tik sulig jų tarimo, kiek 
išgali, atsiteisti miestų bo- 
nų pirkikams ir skolinu
siems jiems pinigų.

Šiuo nuosprendžiu labai 
džiaugiasi didieji kapitalis
tai, kurie yra už gerus nuo
šimčius skolinę miestams 
bilionus dolerių. Prieš tei
sėjų didžiumą šį karta bal
savo ir Hughes, Augščiau- 
sio Teismo vyriausias teisė
jas.

YONKERS, N. Y., geg. 
25.—Iš čia 1928 m. pabėgo 
D. J. Cirkot, manadžeris 
Grassy Sprain Golfininkų 
Kliubo, nusukęs $12,495. 
Dabar jis suimtas Los An
geles mieste, Calif., kada 
padavė aplikaciją, reika
laudamas atmokėt jam apie 
$800, kaipo veteranas, tar
navęs Amerikos armijoj 
laike pasaulinio karo.

N J. MIŠKO GAISRE SUDEGĖ 
KETURI JAUNUOLIAI

Juodieji Legionieriai
Rengėsi Užkarti Savo‘
Diktatūrą Amerikai

Komunistu Pasiūlymas, Ku 
rio Socialistai Nepriėmė

Jungtinės Mainierių Unijos 
prezidentas J. L. Lewis remia 
antrąjį senatoriaus Guffey 
įnešimą kongresui, kad nusta
tytų anglies kainas. Tatai 
reiškia anglies branginimą 
vartotojams, didesnius pelnus 
kompanijoms ir nieko gero 
patiems mainieriams.

Ne kokią sąlygą naujai 
mainierių sutarčiai Lewis pri
ėmė iš kompanijų,—kad uni
ja padės kompanijoms bizny
je. Tai ve Lewis ir remia tą 
sumanymą jų pelnams.

KIEK TURTO IŠSIVEŽĖ 
HAILE SELASSIE?

ADDIS ABABA, .geg. 25. 
—Fašistai skaitliuoja, kad 
Ethiopijos i m p e r a t orius 
Haile Selassie bėgdamas iš
sivežęs apie 3,500 svarų 
aukso ir 137 dėžes sidabri
nių pinigų.

SOVIETU SUMANYMAI ŠEIMYNOM DIDINT 
IR STIPR1NT; TAKSAI UŽ PERSKYRAS

f Garsiausias Amerikoj poli
tinis kalinys Tom Mooney at
siuntė pasveikinimą Socialistų 
Baltijos suvažiavimui Cleve- 
Ande, linkėdamas bendro 
J’onto su komunistais, pana- 

i kaip Francijoj ir Ispani-

Italija Kurstanti Ara
bus ir Indėnus prieš 
Anglijos Viešpatavimą

LONDON, geg. 25.—An
glijos užsieninis ministeris 
A. Eden seime kaltino Ita
lijos valdžią, kad jinai kal
bomis per radio kas savaitę 
kursto Palestinos ir Indijos 
gyventojus prieš Angliją. Į 
juos fašistai atsiliepia ara
bų ir indėnų kalbomis. An
glija jau yra dėl to protes
tavus Italijai.

Anglų politikai spėja, 
kad, girdi, Italija remia ir 
pinigais arabų sukilimus 
Palestinoj prieš žydus ir 
prieš pačią Angliją. Tai 
būk italų fašistai tiesiogi
niai sukurstę aigiptiecių ir 
palestinos arabų judėjimą, 

| siekiantį visiškai pasiliuo- 
suot nuo Anglijos.

TUCKERTON, N. J., ge- 
guž. 26.—Per miškų gaisrą 
Stafford Forge sudegė 
keturi jaunuoliai, atvažiavę 
padėti ugnį gesinti. Tarp 
sudegusių trys yra CCC pa- 
šalpinių darbų stovyklų 
darbininkai. Dar keturi ap
degė pavojingai, o 12 leng
viau.

DETROIT, Mich., geg, 
26.—Apskričio prokurdrūi 
D. C. McCrea yra priduota 
įrodymų, kad Juodasis Le
gionas bombomis išsprogdi
no eilę namų ne tik Detroi
te, bet ir kitur, rytuose.— 
Legionieriai bombomis ardė 
ypač darbininkų centrus, 
knygynus ir streikierių na
mus. Yra suprantama, kad' 
tai jie pernai nušovė ir Be
darbių Tarybos Organizato
rių Lincoln Parke. .

Įkaitinta ir be parankos 
laikoma 12 legionierių, kai
po žmogžudžiai C. A. Poo- 
le’o, pašalpinio WPA dar
bininko. Suimta dar 4 tos 
šaikos nariai Jacksone, 
Mich.

Apskričio prokuroras 
McCrea patyrė, kad Juoda
sis Legionas rengėsi taip iš
augt, kad galėtų nuversti 
demokratinę santvarką 
Amerikoj ir įvesti savo dik
tatūrą.

Washingtono valdžia 
taipgi ketina prisidėti prie 
tų kriminalistų organizaci
jos tyrinėjimo.

Be kitų legiono dokumen* 
tų Detroite, yra sučiupta ir 
jų priesaika. Kandidatas 
juoduosius legionierius tu*’ 
ri prisiekti “dievu ir vėli
niu,” kad jis neišduos savo; 
sėbrų bei legiono sekretų^ 
nežiūrint baisiausių kanky^

CLEVELAND, Ohio, ge
gužės 25.—Socialistų Parti
jos suvažiavime tik buvo 
perskaitytas ir be niekur 
nieko atidėtas laiškas Ko
munistų Partijos, kuriuom 
ji šaukė socialistus į bendrą 
frontą šiemetiniams rinki
mams. <

Komunistų Partija šiame 
laiške, be kitko, siūlė už- 
megst bendrus sistematiš- 
kus pasitarimus tarp abie
jų partijų atstovų, kad 
drauge aptart politiką ir 
reikalavimus 
veiklą
Partijos būdavo j imui 
bendro socialistų-komunis- 
tų kandidato statymui į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus.

Mrinkimams, 
Farmeriu - Darbo 

irLondon, geg. 25. — Neuž
ilgo čia laivu atplauks Ethi- 
opijos imperatorius Haile 
Selassie. Anglijos valdžia, 
nenorėdama erzinti Italijos, 
nerengs jam karališkų iš
kilmių.

2,000 RUB. KIEKVIENAM VAIKUI VIRŠ 7-NIŲ; 
2,174,000,000 RUB. MOTINYSTEI, VAIKYSTEI

MASKVA, geg, 25. — So- tenams šiais metais skiria- 
vietų Sąjungos Centro Pil- ma 2,174,000,000 rublių. O 
dantysis Komitetas paskel- pernai tam buvo išleista 
bė sumanymą įstatymų ko
vai prieš “vėjagalvišką” at- 
sinešimą į šeimynos klausi
mą. Svarbesnieji sumany
mo punktai yra tokie:

Imt 50 rublių mokesčio už 
pirmas perskyras, 150 rub
lių už antras ir po 300 rub
lių už trečias, ketvirtas ir 
tt. perskyras.

Persiskyręs tėvas, jeigu 
jis dirba, turi atiduoti treč
dalį savo algos užlaikymui 
vieno vaiko, pusę algos 
dviem vaikam ir 60 nuošim
čių trims vaikams ar dau
giau užlaikyti. Tėvai, ne
duodantieji vaikams užlai
kymo, bus baudžiami dve
jais metai kalėjimo.

Moterys, kurios eina ant 
operacijų, kad pasiliuosuo- 
tų nuo kūdikio užmazgo, 
bus piniginiai baudžiamos 
ir visuomenės paniekai pa
skelbiamos. Gydytojai, ku
rie darys tokias operacijas, 
bus kalėjimai! sodinami.

Uždrausta paleist iš dar
bo nėščias moteris iki 56 
dienų pirm gimdymo. Nėš
čioms turi būt skiriama 
lengvesni darbai be algų 
mažinimo. Kiekvienai mo
tinai duodama pilnai apmo
kamos vakacijos per 56 die
nas pirm gimdymo ir dar 
tiek nat po gimdymo.

Iš Sovietų iždo bus moka
ma per 5 metus po 2,000

875,000,000 rublių.
Šie sumanymai bus svar

stomi ir diskusuojami dar
bininkų ir valstiečių susi
rinkimuose. Po to jie taps 
išleisti kaip įstatymai.

Belgijos Socialistams
Pakenkė Priešingumas 
Suvienytam Frontui

Visuotinas Bravoru Darbi
ninku Streikas Madride

d e-

turės 
savo

London, geg. 26.—Angli
jos valdžia žada Sovietams 
stambią paskolą, už kuriuos

Komunistų-socialistų
Komunos 
maršavo 

inteligen- 
ir garsus

London, geg. 26.—Susi
dūrus žvejų

Berlynas, geg. 25. Veng
rijos fašistų valdžios atsto- pinigus jie pirktų mašinų ir 
vai apdirbinėja kariškos są- kitų sau reikiamų dalykų iš 
jungos sutartį su Hitleriu, i Anglijos.

laivukui su 
mariose žu-

K Bet ir “kairieji” socialistų 
vadai taip pasuko dalykus, 
jog “atidėjo” Komunistų Par
tijos pasiūlymą bendradar
biaut su komunistais ateinan
čiuose rinkimuose. Dar 
darbo eiliniai socialistai 
partijai kairinti.

monstracijoj, minint 
kankinius Paryžiuj, 
daugelis žymiausių 
tų. Jų tarpe buvo
mokslininkas Fr. Joloit, žentas 
Curie’nės, radiumo išradėjos, 
gavęs Nobelio dovaną už pa
sižymėjimą moksliniais dar
bais.

. O dar yra varnų, kurios 
karkia, būk su raudonaisiais 
einą tik “tamsūnai.”

Drg. K. Radek “Izviestijose” 
įrodo, jog kalbant apie karo 
laivynų ribojimą, Sovietai tu
rėtų ne mažint, bet stambiai 
didint raudonąjį savo laivyną, 
iki jie susilygintų su Japonija 
ir Vokietija tuo atžvilgiu.

Sovietai siūlo laivynų lygy
bės sutartis Japonijai ir Vo
kietijai. Bet naziai jau pro
testuoja prieš tokią lygybę. 
Jie vis dar sapnuoja taip ap- 
siginkluot, kad “nukariaut” 
Sovietus.

Socialistą Partijos 
Rinkimą Platforma

25.— 
rinki-

500,000 Paryžiaus Ko
munos Demonstracijoj

PARYŽIUS, geg. 25.— 
Demonstracijoj Paryžiaus 
Komunos minėjimo marša
vo 500,000 komunistinių ir 
socialistinių darbininkų (o 
ne 200,000, kaip kad suma
žina kapitalistinė spauda). 
Demonstracija tęsėsi devy
nias valandas. Tuo tarpu rublių šeimynai, susilauku- 
apie 4,000 fašistų suėjo į šiai 8-to kūdikio; 
pamaldas Norte Dame ka
tedroj. Gatvėse organizuo
tai pasirodyti jie neišdrįso.

CLEVELAND, Ohio, ge
gužės 25.—Amerikos Socia
listų Partijos suvažiavimas 
paskyrė savo kandidatu į 
šalies prezidentus Norman 
Thomasą ir priėmė socialis
tų rinkimų platformą, be 
kitko, su tokiais reikalavi
mais:

Paimt į valstybės nuosa
vybę svarbiąsias pramones; 
padaryt šalies konstitucijai 
pataisymą, kad kongresui 
būtų duota plati kontrolės 
teisė ant pramonės ir lauko 
ūkio; įvest 30 valandų dar
bo savaitę; panaikint teis
mų indžiokšinus prieš strei
kus, uždraust kompaniškas 
unijas, užgint policijos bei 
kariuomenės naudoji mą 
prieš streikierius; pakelt 
taksus ant turčių pelnų ir 
palikimų; panaikint įstaty
mus, varžančius žodžio ir 
susirinkimų laisvę; įvesti 
negram lygybę su baltai
siais ir išleist griežtus įsta
tymus prieš lynčiavimus; 
sumažini ginklavimąsi, tęst 
draugiškus ryšius su Sovie
tų Sąjunga ir darbuotis už 
pasaulinės taikos palaiky
mą.

BRUSSELS, feeg. 
Pereito sekmadienio 
muose į Belgijos seimą ta
po išrinkta 9 komunistai 
vietoj pirmiau buvusių 6. 
Socialistų atstovų skaičius
nupuolė nuo buvusių 73 iki į. 
dabartinių 70; katalikų] 
partijos seimo narių suma
žėjo nuo buvusių 79 iki da
bartinių 63. Katalikiški fa
šistai “rexistai” pravedė 
seiman 21 savo atstovą.

Naujos ministerijos pir
mininkas, matyt, bus deši- 
nusis socialistas E. Vander- 
velde, buvęs Socialistų In
ternacionalo prezidentas.

1932 m. rinkimuose ko
munistai buvo gavę tik 12,r 
600 balsų, o dabar 34,780. 
Socialistams pakenkė jų at
sisakymas nuo bendro fron
to su komunistais.

MADRID, geg. 25.—Kai 
vienas alaus bravoras pa
skelbė lokautą ir uždarė 
savo duris darbininkams, 
tai visų kitų bravoru darbi
ninkai išėio į pritarimo 
streiką aniems.

Tebestreikuoia didnamių 
aptarnautojai ir valgių pa
davėjai restauranuose.

Senių Pensijos N. Yorko 
Vaisi. nuo 65 Metų

ALBANY, N. Y., geg. 25. 
—Gubernatorius Lehman 
pasirašė New Yorko valsti
jos seimo bilių, pagal kurį 
seniams bus mokama pen
sijos nuo 65 metų užuot nuo 
70 metų amžiaus. Jis taipgi 
pasirašė seimo tarimą, ku
riuom sutrumpinama iki 8 
valandų dienai darbas slau
gėms ir kitiems tarnauto

jams valstijinėse valdiškose 
I ligoninėse ir prieglaudose.

nių, kokias tik galima būtų 
išgalvoti. To užtvirtinimui 
jis šaukia visus žiauriąii-* 
sius prakeikimus “dangau# 
ir pragaro” ant savo g ’ 
vos ir krauju pasirašo. < 
prisiekia, kad “dės visas g 
limas pastangas, idant iš 
rioti anarchistus, komun 
tus, Romos hierarchiją ir 
pritarėjus.”
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Palestinoj Užmušta Dar 
2 Arabai ir 1 Žydas

■

Abi

Italai Grobia Auksą ir 
Sidabrą iš Ethiopų Prašo Nebausi Mirčia 16-kos 

Metu Žmogžudį

; dar po 
tiek pat bus pridedama 
kiekvienam kūdikiui virš 
aštuonių. Tie penkmetiniaj 
priedai eis iki 12-to vaiko. 
Dvyliktam gi bus pirmais 
metais duodama 5,000 rub
lių, o per sekančius ketve
rius metus po 3,000 rub.

Motinystės ligoninėms, 
kūdikių auklėtuvėms. vaikų' aliejaus laivu, 
pieno stotims ir kindergar-1 vo 16 žmonių.

JIBUTI, geg. 25.—Italai 
įsteigė muitines ir tirštai 
apstatė kariškais sargais 
sieną tarp “francūziškos” 
Somali jos ir Ethiopijos, 
idant buvę ethiopų valdi
ninkai ir svetimšaliai nega
lėtų išsinešti aukso, sidabro 
ir kitų brangiadaikčių iš 
Ethiopijos.

Fašistų pastatyti mokes
čių rinkėjai Harare išveržę 
iš gyventojų “didelį daugį” 
aukso ir sidabro.

TRENTON, N. J., geg. 
25. — 33 kunigai ir visuo
menės veikėjai įteikė pra
šymą New Jersey valstijos 
gubernatoriui nebaust mir
čia 16 metų berniuką Jaco- 
bą Ciemiengo. Jis yra nu- 
smerktas numarint elektros 
kedėje už vištinio farmerio 
nužudymą laike apiplėšimo, 
kur Ciemiengo “laimėjo” 
tik $4. Gubernatorius žada 
imti domėn jų prašymą do
vanot gyvybę žmogžudžiui 
kaipo nesubrendusiam.

I ''į į.;

JERUZALĖ, geg. 25.- 
Anglų policija nušovė yiei 
arabę merginą Kafrkenn^p . . . 
apskrity  j, kada ji pasiprie
šino darantiems kratą po
licininkams. Gazoj policija 
šovė į arabų demonstraciją 
ir užmušė vieną jos dalytį. 
Jeružalėje arabai nužudė 
vieną žydą darbininkąCJ. 
Rasilį, narį žydų Darbo Fe
deracijos.

Norvegijoj Neleidžia 
Moterą j Valdvietes

Mg
'.V

&
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OSLO, • Norvegija, 
25.—Norvegijos seimo aū 
stasis rūmas jau trečiu š 
kiu atmetė sumanymą, 
kalaujantį moterim teisės 
būti valdininkėmis ir “ 
gėmis.”
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Skilo
Kaip ir galima buvo tikėtis, Socialistų 

Partija skilo. Dešinieji arba “Senoji 
Gvardija,” su Maureriu, Onealu ir Wald
mann priešakyj, sutvėrė savo partiją, 
pavadintą Social-Democratic Federation 
of the United States (Jungtinių Valstijų 
Social-Demokratų Federacija). Konven
cijoj jie turėjo apie 55 legališkus balsus, 
arba trečdalį visų konvencijos delegatų. 
Pridėjus New Yorko dešiniųjų delegaci
ją, kuri nebuvo pripažinta, tai iš viso 
Clevelande dešinieji sudarė biskelį dau
giau, kai trečdalį socialistų atstovybės.

Ar tie delegatai, kurie balsavo su One
alu konvencijoj, eis su atskilėliais ir ar 
proporcionaliai jie išsives tiek atskilėlių 
narių, liekasi palaukti ir pamatyti.

Dabar Socialistų Partijoj prasidės 
griežtas dalinimasis. Po to, be abejo, už
viešpataus vidujinė ramybė, kurios ši 
partija neturėjo per pastaruosius dau
giau, kaip du metu.

Kiek tiek numatąs dalykus žmogus 
tuojau sutiks, kad dešiniųjų partijai at
eities Amerikoje nėra. Ji greit sutirps 
rooseveltiniuose demokratuose ir repub- 
likonuose. Tik per tūlą laiką jie pasmar- 
kaus. Bet jeigu organizaciniai jie iš
nyks, tai atskiromis grupėmis, be abejo, 
dar ilgai pasilaikys. Reikia atsiminti, 
kad šu dešiniaisiais nuėjo ir žydų ir suo
mių federacijos, nusinešdamos turtingas, 
įstaigas. Žydai turi “Forward,” suomiai 
(finai) — daug kooperatyvų, daug sve
tinių. New Yorke dešinieji užvaldė 
/land School budinką. Daugelyj unijų 
lešinieji dar turi įtakos ir užima atsako- 
mingas vietas (ypačiai New Yorke). Bet 
tas viskas tirps ir iš jų rankų sliduos. 
yiems ateities, kaipo partijai, nebėra, 
lie gavo smūgį, kokio nesitikėjo. Deši
niųjų platforma bus atkreipta daugiau 
iries komunistus, negu prieš ką kitą, o 
int to arkliuko šiandien toli nejosi.
j Dešinieji užėmė begėdišką poziciją ir 
nkūi Sovietų Sąjungos. Žydų “For- 
Jard” talpino bjauriausius apie Sovietų 
ijungą melus, iškeptus Hearsto virtu- 

” j... Dešinieji bendradarbiavo Hearsto 
; indai. Jie neįvertino darbininkų kla- 
J’ J pakairėjimo.

iTas viskas jiems dabar atsirūgs. Jų 
4mas, kaipo partijos, nepavydėtinas. 
Gą dabar veiks lietuviai socialistai? 
%iimame šiuo tarpu spręsti. Kad tarp
iki šiol buvo pasidalinimo—aišku. Vie- 

r hĮ stojo daugiau-mažiau už dešiniuosius, 
kitį-Miž kairiuosius, Thomaso pusę. Mes, 
žindma, linkėtum, kad nei vienas lietuvis 
socialistas nenueitų su atskala, su seną
ją, reakcine gvardija.

Socialistų Partijos keliai taipgi ne ro
žėmis kaišyti. Juo jai bus sunkiau, kad 
pačioj partijos vadovybėj, tarp Thomas, 
Hoano, ir kt., yra pasidalinimo, nėra 
idėjinės vienybės. Socialistų Partijos 
vadas Thomas, atrodo, neturi aiškios li
nijos. Jis bando pataikauti dešiniesiems 
(arba “centristams,” pasilikusiems par
tijoj) ir kairiesiems.

Šiuos žodžius rašant, dar nežinome, ko
kią principų deklaraciją socialistų par
tija priims, bet žinom tiek, kad ta, kurią 
priėmė Detroito konvencija, yra neaiški, 
netobula. Praktiškuos darbuos Thomas 
taipgi dažnai mėtosi tai į dešinę, tai į

A.L.R.K. Federacijos .kongreso šiemet ne
bus. Jo vietoje šaukiamas Amerikos Lietu
vių Katalikų (Federacijos) Tarybos suva
žiavimas. Tai bus birželio 30 d. ir liepos 1 
d., Morrison viešbutyje, Chicagoj. Tary
bos suvažiavimas svarstys aktualius mūsų 
visuomenės reikalus.

Lietuvių R. K, Susivienijimo Amerikoj 
aukso jubiliejaus seimas šaukiamas birželio 
29, 30, liepos 1 ir 2 dd., Morrison viešbu
tyje, Chicagoj.

Po Federacijos Tarybos posėdžių ir po 
LRKSA seimo įvyks Amerikos lietuvių ka
talikų žurnalistų konferencija, kuri aptars 
aktualius mūsų spaudos reikalus. Joj da
lyvaus laikraščių redaktoriai ir artimiausi 
jų bendradarbiai.

Liepos 3 d., taip pat Chicagoj, bus Pa
saulio Lietuvių Sąjungos Valdybos AmeriT 
koj esančių narių susirinkimas aptarti dr. 
Leimono atvežto PLS statuto ir nustatyti 
planą sąjungos veikimui Amerikoje.

Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos seimas įvyksta lie
pos 7 ir 8 dd. Marianapolio Kolegijoj,’ 
Thompson,. Conn. Organizacijos vadovybė 
laukia suvažiuojant daug studentų ir pro- 

’ fesijonalų.
Lietuvos Vyčių seimas bus rugpjūčio 4, 

5 ir 6 dd., Providence, R. I.
L.D.S. seimo laikas dar nenustatytas, o 

Moterų Sąjungos seimo šiemet nebus.
Beje, dar nenustatytas laikas nei Kuni

gų Vienybės nei Vargonininkų Sąjungos 
seimams, kurie taip pat įvyks šią vasarą. 
Kiek girdėjom, vargonininkai šiemet suva
žiuos Brooklyn, N. Y., kur prieš 25 metus, 
buvo suorganizuota jų sąjunga.
Šitiek suvažiavimų katalikiškų orga

nizacijų !
Birželio mėnesį Clevelancle įvyks eilė 

suvažiavimų pasauliškių žmonių (žino
ma, dalyvaus ten ir katalikų).

Amerikos Lietuvių Kongresas bus bir
želio 20 ir 21 dd.

Tuojau po to: SLA Seimas ir Lietuvių 
Meno Sąjungos Suvažiavimas.

Apie tą patį laiką Clevelande įvyks 
sandariečių-tautininkų suvažiavimas ir, 
gal būt, socialistų kokia nors konferen
cija.

Rugpjūčio mėnesį (17-18-19-20) Ro- 
chesteryj įvyks Trečiasis Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Seimas ir . Lietu
vių Darbininkiško Jaunimo . Suvažiavi
mas.

Taigi šiemet suvažiavimų ir seimų bus, 
anot to posakio, “devynios galybės.”

Šiuo tarpu pažangiesiems lietuviams 
darbo žmonėms svarbiausias suvažiavi
mas tai Amerikos Lietuvių Kongresas. 
Prie jo ruoštis reikalinga jau dabar.

ŠAUKIMAS DEVINTOSIOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS KONVENCIJOS

USA Komunistų Partijos C. K. Pareiškimas
Gegužės 9 ir 10 dienomis, laikytam Politinio Komiteto 

praplėstam susirinkime, liko galutinai nustatyta diena 
K. P. devintai konvencijai. Konvencija atsibus birželio 
24 ir iki 28 dienomis, Manhattan Opera House patalpoje, 
New Yorke.

Praplėstam Politinio Komiteto posėdyj, priimta kon
vencijai sekantis dieno tvarkis:

(1) Kova prieš reakciją, fašizmą, karą ir bendras fron
tas; prezidentiniai rinkimai ir Farmerių Darbo Partija 
—pranešimą darys Earl Browder.

(2) Partijos organizacija; generalis pranešimas — F. 
Brown; problema kadrų—Charles Krumbein.

(3) Organizavimas darbininkų jaunimo—pranešimą 
darys Gil Green.

(4) Kova už taiką ir taikos politiką Sovietų Sąjungos 
—pranešimą darys Robert Minor.

(5) Rinkimas Centro Komiteto.
(6) Nominavimas prezidentinių kandidatų.
Kas liečia pirmąjį dienotvarkio punktą, tai draugas 

W. Z. Foster kai kuriais klausimais kalbės, juos praple- 
čiant. Bus pranešimų apie darbo unijų veikimą, rapor- 1 
tuota draugo Jack Stachel; agrariniu klausimu rapor
tuos draugas Hathaway; negrų—drg. Ford.

Bus paskirta specialės komisijos pagaminimui rezoliu
cijų kiekvienu jų klausimu ir priduota konvencijai.

Antram punkte bus pranešimas apie “Daily Worker” 
ir bendrai spaudą—pranešimą darys C. A. Hathaway; 
“Daily” ir “Sunday” cirkuliacijos ir rekrutavimų—pra
nešimą padarys drg. A. W. Mills; literatūros platinimas 
—A. Trachtenberg.

Paskutine konvencijos sesija atsibus Madison Square 
Gardene, birželio 28 dieną, kame bus nominuota prezi
dento ir vice-prezidento vietai kandidatai 1936 metų rin
kimams. Šita sesija būsianti Partijos kandidatų nomi- 
navimų konvencijos sesija. Raginama nuo masinių or- j 
ganizacijų delegatam dalyvauti šioje nominacijų kon- į u 
vencijos sesijoje. Šitoj paskutinioj sesijoj taipgi kvie
čiama plačias mases imti dalyvumą. . ■

Konvencijos klausimu diskusijos, kurios pastarom sa-1 
vaitėm buvo pertrauktos, turi prasidėti ir tęstis iki pat 
konvencijai. Visi nariai raginami gyvai dalyvauti dis
kusijose, kurios eina per “Daily Workerj.” Diskusijose 
kviečiami dalyvauti ir nepartijiniai darbininkai.

USA Komunistų Partija,
, Pirm. W. Z. Foster.

Gen. Sekr. Earl Browder.

Kunigija ir Šliupas

-Mūsų nuomone, Socialistų Partijos su
važiavimas padarė didelę taktikinę klai
dą, atmesdamas komunistų pasiūlymą 
sudaryti bendrą frontą šių metų nacio- 
naliniuos rinkimuos. Bet apie tai teks 
pakalbėti kitu kartu.

Lietuvių Organizacijų Suvažiavi
mai bei Seimai

Pasak Chicagos “Draugo,” šieinet 
Amerikos lietuvių katalikų organizacijos 
turės visą eilę suvažiavimų bei seimų. 
Marijonų laikraštis rašo:

Vilniaus Krašte
Vilniaus Geležinio Fondo Jaunimo Sek

cija praneša, kad Vilniaus krašte pasta
ruoju laiku represijos prieš lietuviškas 
įstaigas padidintos. Pasak pranešimo:

(1) Per tris paskutiniuosius mėnesius 
uždaryta apie 70 lietuvių jaunimo Šv. Ka
zimiero draugijos skyrių, kurie nevaro jo
kios priešvalstybiškos akcijos, o tik dirba 
ramų kaimo švietimo darbą; taip pat ne
duodama leidimų naujiems skyriams steig
tis.

(2) per tą patį laiką uždarytos 35 lie
tuviškos skaityklos; uždarant pasitenkina
ma bendro pobūdžio priekaištais, kuriems 
paremti nenurodoma ar visai neturima ar
gumentų. Storastijos savo įsakymus pare
mia bendro posakio apkaltinimais: “del pa
vojaus valstybės saugumui ir visuomenės 
rimčiai.”

(3) del menkiausių priežasčių lietuviai 
veikėjai išskiriami iš savo šeimų ir tre
miami ilgam laikui iš nuolatinių gyvenamų 
vietų į kitas sritis, kaip kad prieškariniais 
laikais rusai trėmė lietuvį Sibiran; gyve
nantiems Vilniaus krašte nuo prieškarinių 
laikų atimama pilietybė ir ištremiami už 
Lenkijos administracijos sienų: kun. N. 
Raštutis, mok. M. Untulis,; ekon. P. Kara
zijai liepta išvažiuoti Lenkijon.

(4) trukdoma ūkiškąs organizuotas lie
tuvių veikimas; neleidžiama daryti susirin
kimų, vakarų ir kitų kultūrinių sueigų; nuo
lat konfiskuojama lietuvių spauda, ir kito
mis nesuderinamomis su civilizuoto žmo-

, gaus darbu nehumaniškomis priemonėmis 
engiami okupuotojo Vilniaus krašto lietu
viai.
Kad Vilnijoj padėtis bloga, tai tiesa. 

Lenkijos imperialistai engia tiek lietu
vius, tiek baltarusius, tiek Ukrainiečius, 
vokiečius ir žydus. Bet Geležinis Vil
niaus Fondas neišriš klausimo parink
damas litą^kitą aukų “vilniečiams.” Pa
čioj Vilnijoj reikalinga darbas vesti taip, 
kad Vilnijos gyventojus išžadinus kovon 
su Varšavos fašistų valdžia. Lietuviai 
turi jungtis su kitomis pavergtomis Len
kijos dvarininkų ir fabrikantų tautomis, 
podraug su pačiais pažangiaisiais len

kais, ir kovoti. Tik tuo būdu bus gali
ma išsikauti daugiau laisvių.

Penkiasdešimts metų tam 
atgal New Yorke ėjo “Lie
tuviškas Balsas” (1885-87 
m.). Ne tik New Yorke, 
bet ir visoj Amerikoj ne
daug tuomet lietuvių tebu
vo, gal 30-40.000. Aišku, 
kad ateivių didžiuma labai 
žemai kultūriškai stovėjo. 
Todėl “Balsui” buvo labai 
sunku pasilaikyti. J. Šliu
pui teko būti ir redaktorium 
ir zeceriu. Kiek skaitytojų 
turėjo ‘Lietuviškas Balsas,’ 
sunku žinoti. Kun. Milukas, 
savo knygoj “Pennsylvani- 
jos Lietuviai” spėja, kad 
skaitytojų “Balsas” turėjęs 
šimtą. Gal ši skaitlinė ir la
bai sumažinta, nes Milu
kas, kaipo kunigas, “Balso” 
spėkas linkęs mažinti. Bet 
visgi, skaitytojų buvo ma
žai. O kunigai ir jų šalinin
kai visokiais būdais rūpi
nosi išvaryti “Balsą” iš gy
venimo.

1888 m. “Balsas” perkel
ta į Shenandoah, Pa. Ten

bačkas. Bijodamas tokios 
pirties, iš kokios, ką tik iš
sprūdo New Yorke, visą sa
vo išmintį pradėjo rodyt 
mokslinyčioj. Išguldinėjo 
apie žvaigždes, spiritybę, bet 
įsipyko žmonėms...”

Toliaus, tame pat straips- 
[nyj, “Vienybė” kaltina Šliu
pą, kad jis gindavęs ir tei
sindavęs—

“Vagius ir razbaininkus, 
kurie apleido savo krajų, 
bėgdami nuo rykštės teisybės 
už vogimą arklių, sudegini
mą savo ar svetimų namų, 
užmušimą brolio....”

Šliupas būk tai aiškinęs 
savo paskaitose, kad tokie 
žmonės—

“Esą pakrividyti per tur
tinguosius, nuo kurių viską 
reikia atimti, tarp savęs pa
sidalyti, padaryti lygybę ant 
svieto.”

jį subankrūtino kunigai.
“Kunigija, keikdama, at- “ 

kalbinėjo svietą, idant — po *• 
kora neišrišimo iš nuodėmių 
—nemokėtų pinigų skolingų 
už raštą... ‘Vienybė,’ savo 
darkymais ir pliovojimais, 
daug blėdies darė ‘Balsui.’ 
Prie to viso, tikrieji draugai 
‘L. Balso’ buvo biedni žmo
nės.”
Kun. A. Milukas, rašydą7, 

mas apie tuos laikus (“Lie-. 
tuviai P e n n s y 1 vanijoj”)..... ?
bando pateisinti klerikališ----
kus fanatikus. Žinoma, tai....
jo profesijos dalykas. Jisai ' < 
šaukiasi į liudininkus V.' 
Kudirką ir Šerną-Adomaitį,...
sakydamas, kad ir aniem , 
nepatiko “Balsas.” Bet dėdė 
Šernas, nors ir nesutiko su....
tūlais Šliupo šiurkštumais, ... 
vienok .klerikalu nebuvo ir • 
jų “kultūriškūmo” teisinti, 
neteisino. Šliupas, berods/•• 
rašinėjo į Šerno redaguoja-"/ *

Matyt, tų laikų klerikali- mą “Lietuvą.” Kaslink Ku- 
nei “Vienybei” visi įrankiai dirkos, tai Šliupo plebėjišku/"'’ 
nebuvo perbjaurūs kovoje 
prieš “Balsą” ir J. Šliupą.

Toj pačioj “Vienybėj,” tų 
pačių metų num. 9, štai ką 
randame:

“Galite suprasti kas per 
vienas tos Jon-Šliupys.. . . 
Šalinkitės nuo to padūkusio 
šunies, ba jau jo smegenys 
išdžiūvo. Ar jūs, broliai, ži
note, jog del to rakalio gali 
Dievas jus visus korot.”

Gi num. 26 (1886 m.) 
Vienybėj” 

Mockevičius
rašo tūlas J. 

iš Plymouth,

nieko daugiau 
tik apie tautas,

mas jam nepatiko. Be to,l 
Kudirka, turbūt, labiau bu- ■ 
vo agnostikas, bet ne bedie
vis.

Kaslink “Balso,” tai jo 
pažiūros buvo labai maišy- 
tos, be aiškios sistemos. Bet 
mums, šiame atsitikime, rū- r- 
pi tik jo ryškus antiklerikar. . 
lizmas, o tais laikais, mūsų • - 
išeivijos gyvenime, tai buvo 
darbas už progresą ir žmo- " 
nių kultūrinimą. Kunigija....
stovėjo reakcijos pusėje.

Waterbury, Conn
Pranešimas Lietuvos Reikalais ‘

tęsėsi tos pačios atakos prieš

“ ‘Balsas’ 
nerašo, kaip 
spiritybę, bliuznerstvas, dras
kydamas šlovę artimui, drėb
damas purvais ant dvasiškų
asabų... Prašau tave, Šliu- Brangūs draugai. Dauge-/.’ 
pepalaiki, dar sykį, kad dau- • liui'.jaui /žinoma, kad Lietuvos....
giau nesiųstum man savo šu- žmonės mūsų, amerikiečių lie-....
nišką balsą.”

Šliupo “Balsą” šunino, o 
“Vienybę” kad gyrė, tai gy
rė, nes jos priešakyje stovė
jo dvasiškos asabos.

Tai tokiais raštais kleri-
Kokiom priemonėm tuo-į Lalai maitino ir kurstė su- 

met klerikalai kovojo prieš fanatizuotus žmones.
I “Draugas” ir “Darbinin
kas” dabar jau atsisakė nuo 
tokio polemikos tono, bet 
nuo turinio neatsisakė.

Tuoj po karo, dabartinis 
vyskupas F. Bučys asmeniš; 
kai sakęs šliupui (Bučys 
tuomet buvo “Draugo” re
daktorium ), kad tokiem 
žmonėm, kaip Šliupas, “ne
bus vietos nepriklausomoj 
Lietuvoj.”

Žinoma, Šliupo polemika 
prieš klerikalus taip pat bu
vo padabinta labai aštriais 
epitetais ir del tos formos 
labai nukentėdavo pati an- 
tiklerikalinė propaganda. 

1889 metais “Lietuviškas 
Balsas” sustojo ėjęs, o Šliu
pas išvyko į Baltimorę mo- 
kyties Mary lando Universi
tete. Kiek vėliau, rašyda
mas apie “Balso” žlugimo 
priežastis, šliupas sakė, kad

Šliupą ir šliuptarnius, gali
ma spręsti iš straipsnio 
“Šliupo Kopėčios i Peklą.” 
Tas straipsnis įtalpintas 
“Vienybėj Lietu vninkų”, 
N. 23, 1888 metuose. “Vie
nybė” tuomet buvo klerika
lų kontrolėje.

Pasiskaitykite:
“Kiekvienas dyvijasi, ar 

tai galimas daiktas, kad 
žmogus pavirstų • ne tik į 
kiaulę, ale, da gyvendamas, 
į tikrą šėtoną.. . . Vienok, 
taip yra.. . Nėra ko dyvytis, 
nes ragai jau su visu išlindo 
iš maišo, kuriuos lig šiam lai
kui šiek tiek slėpė. Nabagas 
reikalavo maisto, dirbti nie
ko nemoka ir tingi. “Apipy
lęs pelenais akis kebų kvai
lų sutvėrimų, per save ir juos 
rinko pinigus.. . Stačia gal
va išmarmėjo iš New Yorko 
ir atsidūrė šenadoryje. čio
nai jau pradėjo iš kitokios

tuvių, šaukiasi pagelbos pasi- 
liuosuot iš po fašistinio jungoA 

i kuris yra sunkesnis, negu bu- 
|Vo prie caro. Uždarytos vUj..,, 
sos opozicijos partijos, visoM- 
draugijos, kurios tik drįsta*^, 
kritikuot Smetonos valdžią/ 
Taipgi daugeliui žinoma, kąd 
yra šaukiamas visuotinas Lie-1 
tuvių Kongresas kovai už su-\ > 
šaukimą Lietuvoj steigiamoje 1,1 
seimo slaptu balsavimu vis 1L1 
Lietuvos piliečių, už pilną laų Joj 
vę žodžio ir už kitus Lietuvos*^'^ 
žmonių reikalus, Waterburio 
visų suvienytų draugijų komįr;..:.. 
tetas mato reikalą pasiųsti ke-.... 
lėtą delegatų į Cleveland^- 
kongresą, kuris įvyks 20-21...• 
birželio. Išrinkimui delegatų;.,..,4' 
šaukiamas masinis Waterbu
rio lietuvių susirinkimas, kuris t - 
įvyks 31 d. gegužės, Lietuvių,.... 
Svetainėj, 103 Green St. Pra—> - 
džia 7:30 vai. vakare. Bus ir r 
dainų programa — dainuos" v 
naujas 103 Kliubo Choras? - 
Taigi, visi būkite ir išrinkime"'"' < 
kuo daugiausiai delegatų.1 

Komisijos Narys,
J. Strižauskas.

Boston, Mass

V -t k'
' */*? y

Pirmoji Gegužes Maskvoje. Apsigynimo komisaras Vorošilovas ant žirgo prieš pat 
demonstrati jos pradžią.

—------
Bostoniečiai Dalyvaus Amen- 

kos Lietuvių Kongrese ....

Nuo bendros konferencijos 
važiuoja Clevelandan į Ame-'"1 
rikos Lietuvių Kongresą šie '7 
delegatai: ; '///

S. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius. ’ ,*.1

Pilka, daktaras.
K. Barčiene, beauty shoppe ' 

savininkė.
Andreliunienė, darbininkė.
Virbitskas, darbininkas. 
Kvietkauskas, darbininkas.
K. Treinavičius, darbininkas, .^
Jie atstovaus apie 1,500 * 

organizuotų lietuvių Bostono:.- 
apielinkėje. Taipgi manoma;“ 
kad keletas delegatų prisidės 
nuo kuopų bei pašalpos drau
gijų. Beje, V. Anesta jau iš» A 
rinktas nuo S. L. A. Dorcheste- &■ 
rio kuopos. ‘

Aiftt.
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Darbininkė ir Šeimininke Darbininkės be Pastoges ir Maisto

SENE
Parašė—Lydia Seifulina.

Senė krapštėsi po savo kiemą, kada josios
* sūnus sugrįžo namo. Ji nešė viedrą pašaro 
kiaulėm. Jinai jį užmatė, kada jis buvo dar 
toli,-toli nuo vartelių, vedančių į kiaulydę. Pa
žino jį tuojaus: josios tikras kraujas. Bet

* jinai nežengė priekin jį susitikti. Ji tik išsi
tiesė, rankas nušluostė į sijoną ir žiūrėjo sū
nui tiesiai veidan.

Sūnus taipogi, vienu akių blyksterėjimu ją 
užmatė: motina smarkiai pasenus. Jos nuga- 

’ ra sulinko ir atrodė su nedidele kuprele. Jos 
krūtys išdžiūvo ir įdubo. Iš po skarelės ma
tėsi plaukai, jau nebe juodi, apsnigti baltom 
snaigėm, bet visiškai balti. Tik žvilgsnis jos 
tyrai pilki] akių pasiliko tokis pat gyvas, aš- 

^trus. Atrodė, jogei karšta deganti anglis te
bežėri jose. Ant tos minties Jis nusišypsoio.

“Sveika, motin! Kodėl tu sutinki mane taip 
šaltai? Atrodo, kad būčiau kokis svetimas pra
eivis, pakliuvęs į tavo kiemą...”

Senė dar kiečiau sutraukė savo lūpas. Ji 
atsakė nesiskubinant ir nenoromis:

“Kada tai seniau mes sveikinome ir sveti
mus. Mes neatsisakėme duoti jiems duonos 
ir druskos, pakol mums patiems jos nebeliko. 

*Tu atvykai poilsiui?”
“Na, taip. Aš norėjau pamatyti savo moti

ną. O atrodo, kad tu mane net stubon neįsi
leisi. Aš girdėjau, kad tu baisiai pykai, 
bet... pamaniau... na, visgi, motina...”

“Kodėl tavęs neįsileisti? Juk čia tavo na
mai. Tavo tėvo namai. Jis juos pastatė, savo 
vaikams juos pastatė. O tu esi jo sūnus. 
Įeik. Gal būt tu dar ir mane išvarysi.” 

w Antipka sudavė sau ranka į šlaunį ir 
dingai nusijuokė.

“Na, žinai tu, mama, aš ir tikėjaus, 
tu mane šitaip pasitiksi. Bet tai niekis,
mane neįžeidžia. Juk ne be reikalo aš į tave 
panašus. Mamytė mane iškepė į savo paveiks
lą, galima sakyti. Bet baisiai noriu gerti. Aš 

Ppėkščias ėjau nuo stoties ir gerklė man dega.
Kaip su samovaru—ar dar jį tebeturi?”

Jie jau stovėjo namų viduje. Su džiaugs
mu Antipas apžiūrinėjo viską, metant švie
sius ir šiltus žvilgsnius jis matė senas, tam
sias lovas, kampą su rūsčiais ikonų veidais, 
suolus ir namie išaustu audeklu apdengtą sta
lą. Jo veidas jausmingai prašvito, pasidarė 

dar 
■pik-

les

šir-

kad 
tas

^*Snus, minkštas. Bet senė pasidarė 
?snė, jos žvilgsnis dar aštresnis. Ji 
a’su tarė: X
atai, draugai dar neatėmė samovaro.

oriu, kad tu žinotum šitą: Kada tu gimei, 
i buvai mažas, tu tada buvai mano. Aš 

penėjau, tave prižiūrėjau. Bet dabar, 
tu nusistatei prieš savo tėvus, kada at- 
nelaikiną mirtį savo tėvui, aš tavęs ne- 

pcMesiu ir neprižiūrėsiu, tu gyvate! Namai 
yra tavo, gyvenk juose. Bet kas liečia mais
to—Apats jį gauk. Ką aš valgau, aš 
užsidirbu senatvėje. Ir aš by-kam 
duosiu.”

Pyktis padarė jos veidą jaunesniu. 
4ka sunkiai numetė savo kareivišką kepurę ant 

suolo.
“Eh, jeigu tu taip kalbi į savo sūnų, kurio 

nematei per penkerius metus, tai aš tave dau
giau nekvaršinsiu. Bet duok nors arbatos 
lašelį. Sakiau, gerklė išdžiūvo. Ir duok bis- 
kį užvalgyti. Užmokėsiu.”

Senė atydžiai pasižiūrėjo į jo suvargusį, vė- 
jo nuplaktą veidą, į išdžiūvusias lūpas. Ji iš
girdo jo sunkų, pavargusį kvėpavimą ir jos 
akys lyg suminkštėjo. Užsimąsčiusiai ji pra
tarė:

“Gerai, jeigu tu taip sakai. Užmokėsi 
man vėliau, vėliau. Dabar aš užkaisiu samo- 
varą.”

Bet kada ji triusė?i apie samovarą ir už
dėjo kaminėlį, iš kampo savo akim ji atydžiai 
tėmijo sūnų. Ir vėl jos širdis užsidegė skaus- 

’mu ir piktumu. Ne, mano brangusis, ne, ma
no sūneli, pagimdytas ir išauklėtas per mane 
tu atnešei man liūdesį ir nerimą. Tu nepa
jėgsi priversti savo motiną mąstyti taip, kaip 
tu nori. Aš nešiau savo tikėjimą iki savo 
senų dienų. Ir ne ramybėje ir saldume aš jį 

r .nešiau. Juk ne be reikalo mano nugara pana
ši į ratą, o gyslos susimezgė ant mano rankų. 
Skausmas graužia mano kaulus. Bet iki se- 

e natvės aš išlaikiau mano tikėjimą: kad žmo
gus turi nuolankiai nusilenkti prieš viešpatį. 
Kiekvienas turi nešti savo naštą, kiekvienas 
būti savo vietoje. Mužikui, kuris yra muži-

Bet

pati ir 
jo ne-

Antip-

nuostolis, kadangi 
visa metą žurnalo 
sudaro draugijai iš-

finansinis 
davimas 
“šviesos” 
laidas.

Pasimokėkim laiku duok
it* gaukim naujų narių.

Sasna.

Išėmimas Plėtiny

pir-
Jis 

nuo 
ka-

ku iki gyvos galvos yra įsakyta: užsidirbk 
sau duoną sunkiu darbu, gimdyk kūdikius ir 
palik juos savo vietoje, pakinkytus prie to 
paties gyvenimo, kurį tu gyvenai.

Mes gyvenome ir mes dirbome. Ne be 
skausmo, ne be nusivylimo, bet mes dasikuo- 
pėme iki ko nors. Nebuvome pirmieji, bet ir 
ne paskutinieji iš tų, kurie buvo pagerbti vi
same kaime už savo darbą. Trys sūnai išau
go iš .mūsų šaknies. Dukterys... na? Jos 
dirbo prie kitų. Mes jas išleidome į kitus kai
mus. Jos neatnešė mums pelno nei nuosto
lių. Kaip kada jos atneša motinos širdin 
skausmą, kaip kada džiaugsmą. Visa viltis 
senės ir jos vyro rymo ant sūnų. Dievas ne
buvo patenkintas. Gerieji apleidžia mus 
mi. Vienas buvo ratu mirtinai sutrintas, 
važiavo iš melnyčios ir tapo numestas 
sėdynės. Antrasis atidavė savo gyvastį
riaudamas už carą. Ir jis nepaliko nei šake
lės savęs. Jo žmona netikusi, bergždžia. Bet 
į mažiausį, į jauninusį jie visuomet žiūrėjo su 
vilčia. Jis buvo smarkus ir apsukrus.

Bet atrodė, kad ji ir jos senis smarkiai 
nusidėjo prieš dievą. Jis juos korojo sūnumi, 
nuo kurio jie tikėjosi laimės senatvėje. Ka
da caras tapo nuverstas ir šalis paskendo ci- 
viliame kare, vaikas sugrįžo namon ant poil
sio. Iš pradžių atrodė nieko blogo. Visi kai
me buvo patenkinti. Jis mokėjo skaityti, jo 
protas buvo savo vietoje, jis visuomet žino
davo, kur mužiko vieta. Karas apardė jų 
ūkį. Prie pasamdytų bernų buvo reikalingas 
jaunas šeimininkas. Senis negalavo, gavo trū
kį. Jo energija ir priežiūra mažėjo. Seniai 
planavo kaip nors išsikrapštyti iš visų vargų 
vėliau. Bet jų sūnus, jų džiaugsmas—atsuko 
jiems nugarą. Kada jis atvyko poilsiui, jis 
pasiliko čia labai trumpai. Po metų jis vėl 
sugrįžo jau kitokiu žmogumi, kitokiu krauju, 
kitokiu protu.

Po gero atsikrenkštimo jis tarė: “Aš esu 
bolševiku,” sakė jis. “Ir kodelgi jūs vis pa
laikote priešų pusę? Juk ir taip mažai turite. 
Kokis išro.kavimas palaikyti svetimą ūkį savo 
kupromis?”

Tėvas buvo nuolaidus širdyje. Tiesą pasa
kius, motina buvo galva šeimynoje. Kaime 
žmonės juokaudavo: '

“Jeigu nori ką nuo Demjano, pasiklausk 
jo pačios. Ji dėvi kelines.”

Bet jis skaitėsi 
mylėjo betvarkės 
gas. Senė buvo 
Ji mylėjo melstis 
ant maldų. Kiek

teisingu žmogumi. Jis ne- 
ir buvo labai dievobaimin- 
fanatiška savo tikėjime, 
ir perleisdavo visas naktis 

kartų ji prašė dievo atleidi
mo, kad netapo vienuole! Jaunystėje ji buvo 
kitokia. Jaunystėje ji nekartą saldžiai grie- 
šijo su savo vyru. Ir ji to nesigailėjo. Bet 
atėjus senatvei ji vis daugiau linko prie dievo. 
Ir todėl, nežiūrint, kad jų sūnus keliavo kitu 
.keliu, jie vis dar tikėjosi su juo susitaikyti. 
Jie taupė del jo. Laikas pereis ir vėl bus 
tvarka, ir jų sūnus kitaip pradės mąstyti. 
Jis pradės rūpintis savo nuosavybe, savo ge
ru, vieton kitų reikalais. Ir del tikėjimo, del 
dievo jie galutinai susipyko. Sūnus jiems sa
kė, kad bolševikai nori ne tik carą, bet ir die
vą prašalinti. Jis užgavo savo motiną sa
kydamas :

“Na, ir ko dabar rėki? Ar daug tas jūsų 
dievas padėjo jums? Kada tu žemę daužei sa
vo galva bepoteriaudama, kad išgelbėtų Pet
kos gyvastį, ar mano brolis gyveno?”

Ir su karčiu juoku pridėjo:
“Visame kaime tu meldies ir tarnauji die

vui daugiausiai, bet Motiejus Stepaničius, ku
ris niekuomet nesimeldžia, turi geležinį stogą 
ant savo namo ir viskas jam geriausiai seka
si. Jis ima kyšius. Atrodo, kad tavo dievas 
yra kaip tas senas mūsų distrikto atstovas— 
jis myli kyšius.”—Jis sujudino karštą senės 
širdį. Ji trempė koja, ir rimtai rodydama į 
ikoną išsižadėjo jo.

“Tu nesi mano sūnus! Aš neapkrausiu savo 
sielą su nuodėme turėjimo tokio sūnaus, kuris 
yra bedievis. Eik kur nori. Ir negrįžk, kol 
mes esame gyvi.”

Ir kaip jo žmona, senis taipgi kalbėjo kar
čius žodžius sūnui:

“Mes vilkome savo kryželį ir laukėme. Ir 
štai ką gauname senatvėje. Mes negalime to 
pakęsti. Tai nuodėmė, kuri negali būti nu
plauta mūsų poteriais. Visi mūsiškiai ger
bė dievą. Mes negalime su tavim gyventi vie
noj stuboje. Kada aš numirsiu—tu paveldėsi 
mano turtą ir tapsi vėl mano sūnumi. O da
bar dievas man sako tave prašalinti. Eik 
atgal miestan. Mes pasistengsime gyventi iki 
galui be vaikų, mano senė ir aš.”

(Bus daugiau)
Vertė—-B. E. Senkevičienė.

Pasidarbuokim Gavimei/? nau/ n/ri7 “-3 na;Ss_ ILietuvių Darbininkų Literatu- tebera, tai išrinkimas mokes
čių tuojau, nelaukiant metų 
galo. Jei sulaukus metų ga
lo narė bei narys pasitraukia, 

Taip pat svarbu palaikyti! tai draugijai yra dvejopa 
turimąsias nares. Geriausia skriauda: netekimas nario—ir

Naujų Narių į ALDLD Iros Draugiją. Jeigu galima
joms, galima ir mums, tik rei-

Mūsų draugės bostonietės kia Pa®W^-
Sį metą pasidarbavo 
antrą dovaną laimėjo

ir 
už

net
ga-

Žolės: Mazgok šaltame 
vandenyje ir gerai trink, jei 
audimas skalbiamas. Jei ne— 
jei plėtmai yra ant vilnos, 
šilko, ar kitos švelnios medžia
gos—bandyk nuspausti su al
koholiu, atmieštu pusiau su 
vandeniu.

Kiaušinių:
to vandens, nes tas 
baltymą. Nuskusk,

su 
vandeniu.

karštame vandenyje 
Jeigu liekasi rieba-

Nenaudok karš- 
sutraukia 
kiek gali, 
šaltu ar 

Tuomet
paskiau spausk 
drungnu 
mazgok 
su muilu.
luotds plėtmas, uždėk stiprios 
geros gasolinos arba valomo
sios naftos (naphta).

Kraujo: Išimt iš mazgoja
mo drabužio, pamerk šaltan 
vandenin, paskui mazgok šil
tam vandenyj su muilu, šilką 
ar vilną spausk šiltu vandeniu. 
Užsisenėjusius įlėtmus pa
merk šaltan vandenin, kurin 
yra dadėta du šaukštu amoni- 
jos į 1 galioną vandens, tada 
skalbk.

Cod Liver Aliejaus: Tuo
jau pamerk šaltan vandenin ir 
skalbk.

Geležies Rūdis: Vartok ci
trinos sunka ir druska. Už- 
barstyk druską ant drabužio, 
suvilgyk citrinos sunka ir pa
statyk prieš stiprius saulės 
spindulius, išnaujo stivilgyda- 
ma' parūdijusią vietą/

žinoma, su varsuotais, ne
skalbiamais drabužiais reikia 
didelio atsargumo. f Geriausia 
kur ant siūlės ar kito nemato
mo kampučio pirma išbandyti, 
ar imant plėtmą dar labiau 
nesusigadins švelnus audimas 
ar varsa.

Nauja Paskaita
Mūsų nauja paskaita — 

Kas Yra Ta Gimdymo Kon
trolė?—dar mažai kur skaity
ta, o ji labai nuodugniai ir aiš
kiai nušviečia minimą klausi
mą. Buvusios Rytinių Vals
tijų Lietuvių Moterų Suvažia
vime delegatės džiaugėsi Dr. 
Cheri Appel gražia ir pamo
kinančia prakalba tuo klausi
mu ir apgailestavo, kad jų 
kolonijoj negalima tokių pra
kalbų turėti. Draugėm turi
me pasakyti, kad su minima 
paskaita, gerai prie jos prisi
rengus, arti tokią prakalbą 
pasakytumėt pačios, tad ko
dėl napasinaudot?

Keliaudama iš Floridos sus
tojau Chattanooga, Tenn., sto
tyje. Aštunta v. ryto. Stotis pil
na žmonių: vieni keliauja Flo- 
ridon, kiti atgal. Darbininkai 
taipgi miestas nuo miesto va
žiuoja j ieškoti “laimės.”

Turtingi keliauja skirtingai. 
Jie viešbučiuose' miega, ilsisi 
pavalgę šilto, gero maisto, per
sirengę švariais drabužiais. Jie 
keliauja ir gėrisi turtais. Ap
žiūrinėdami miesto turtus jie 
džiaugiasi ir didžiuojasi, kad 
Amerika graži, turtų pilna, kad 
yra puikių aprėdaių, maisto, 
viešbučių, kur galima linksmin
tis.

Bet nei vienas iš tų garbin
gų keliauninkų nepasakys, kad 
jis neturėtų džiaugtis tais tur
tais, kad jam gėda naudotis 
turtais ir puikiais vaizdais, 
prie kurių pagaminimo savo

i rankų nepridėjo.
Darbininkai, kurie sutvėrė 

šios šalies turtus, tikrai neturi 
progos jais gėrėtis, kaip na
mie, taip ir kelionėje. Jie ke
lionėje dėvi vienais drabužiais, 
kol jie laikosi ant kūno. Jie ne
turi pinigų užsimokėti už vieš
butį, tad sėdi ant kieto suolo. 
Senesni žmonės ir jaunuoliai 
snaudžia per naktį stotyje. Ku
rių galvos nusvyra, atsimuša į 
kietus suolus, tai policistas su 
buože pakelia.

To krašto moterys apsikro
vusios keliais vaikais ir labai 
suvargusios. Drapanos prastos 
ir tos nešvarios, plaukai ne
tvarkoj, tas sugadina jų išvaiz
dą. Kad būt ir gražaus sudėji
mo moteris, tai vis vien į bai
dyklę atrodo. Jų vaikučiai ne- 
damaitinti, nekantrūs, verkia, 
kraiposi, ramiai nepasėdi, neuž
miega ir taip dar daugiau pri
vargina motiną, kuri atrodo 
pikta, nervinga. Kadangi gėda 
vaiką mušti' tarpe žrtionių, tai 
nors papurto, tada vaikas dar 
daugiau rėkia.

Iš šalies žiūrint graudu ir 
pikta darosi, kad darbininkė 
motina neturi progos patogiau 
kūdikius auklėti. Turtės mote
rys nesirūpina, kad darbininkė 
motina turėtų pasilsio vietą ke
liaudama su kūdikiais. Ji au
gina kapitalistų karui įrankius, 
bet dabar niekas jų nepaiso. 
Kaip užaugs, tada išplėš iš jos 
glėbio ir pasiųs į karo lauką, 
net tėvo nei motinos nepaklau
sę, kurie taip sunkiai kūdikius 
auklėja.

Nuėjau taip vadinaman mo
terų pasilsio kambarin. Nuvar
gus moteris sėdi ant kėdės. Jos 
galva ant pečių nusvirus, mie
ga. Ant jos kelių guli mažytis 
kūdikis, įsikandęs nuogą krūtį. 
Moters trumpa suknelė pasikė
lus, matėsi nuogo kūno daugiau, 
negu apdengto. Prie jos gulėjo 
dar du vaikučiai: vienas ant 
kėdės, kitas ant grindų, Gaila, 
kad neturėjau progos nutrauk
ti paveikslą, kad parodyt ki
tiem, kaip darbininkės motinos 
auklėja kūdikius šioj turtų pil
noje šalyje ir kaip kapitalistai 
“rūpinasi” apie tas motinas, 
kurios gamina kareivius apgy-

VALGIU GAMI
NIMASnimui jų turto.

Vaikščiodama stotyje pama
čiau sėdint viduramžę moterį. 
Jos akys ašarų išgraužtos. Nors 
laikos nuo verkimo, bet retkar
čiais iškrinta ašaros iš jos akių. 
Atsisėdau pas tą moterį, pa
klausiau, kur keliauja. Gavau 
atsakymą, kad važiuotų pas se
serį ant farmų, bet neturinti 
pinigų. Užvedžiau kalbą.

—Ar turi vyrą?
—Turėjau, bet dabar netu

riu. Vargas perskyrė. Kada aš 
dirbau, tai maitinomės. Vyras 
3 metai be darbo, viskas išėjo. 
Aš dirbau 11 mėnesių, bet 
darbo netekau. Pardavėm ra
kandus. Vyras iškeliavo darbo 
jieškoti. Jau trys mėnesiai, kaip 
nežinau, kur jis yra. Laiško ne
rašo.

—Kur gyveni?
—Šiame mieste. Ir mano tė

vas čia gimė iš tėvų indijonų. 
Mano motina katalikė, tai ir aš j 
katalikė. Aš gyvenau fornišiuo- ly
tame kambaryje, bet kad netu
rėjau kuo rendą mokėti—ma
ne išvarė. Jau antra naktis be 
miego, be pusryčių. Vakar nak
tį restaurano virtuvėj persėdė
jau. Ten dirba mano pažįsta- ... ..
ma. Nors ji boso bijojo, bet j šutus ir citrinos sunką. Toma- 
vistiek leido man šiltame kam- ^es PerPjauk per pusę, išimk

'sėklas ir pripildyk tuomi mi-\ .J 
šiniu. Tada tomates jau gata- , \ 
vos dėti ant stalo. Tuomi pa-

. j čiu mišiniu, kuriuomi prikimš- " 
tos tomatės, galima užpildyti ir> 
celerių grioviukus.

Šis valgis yra skanus, mais-
1 tinkamas}!

vartoti šiltomis vasaros dieno-., 
mis.

Karšto Pieno Pyragaitis
1 puoduką pieno.
3 kiaušinius: cukrų ir kiau

šinius sudėjus sykiu gerai išr 
plakti.

1 puoduką miltų.
1 Šaukštuką “baking pow- 

derio” (persijoti su miltais). •
V2 puoduko karšto pieno. • ■
Viską sudėjus gerai išplakti,’“}/ ; 

mišinį supilti į išsviestuotą blė-x 
tą tiek, kad būtų tiktai pusė 
blėtos. Kepti vidutiniame karš
tyje tik pusę valandos.

A. B.—Dorchester, Mass.

Prikimštos Tomates
1 puoduką džiovintų, 

sukapotų slyvų.
l’/2 puoduko
l’/j puoduko

varškės, 
sukapotų

. . ,rT” virtų,

riešu-

citrinos sunkos/”1 šaukštuką
(lemon juice).

V<2 šaukštuko
4 šaukštus mayonnaise.
6 vidutines tomates.
Sumaišyk slyvas, varškę,

druskos.

nėr, „

pe pertūnoti, ir valgyt davė. Gi 
šiąnakt stotyje persėdėjau.

Moteris .keikia tuos žmones, 
kurie stotyje valgo, o jai ne
duoda. Sako: dievas liepė ir 
trupiniu dalytis, o čia matos 
žmonių, kad pilną lėkštę valgio
nusiperka, o kaip paprašai, tai tingas ir geriausiai
nieko neduoda. Eisiu bažny
čion ir prašysiu, kad dievas nu
baustų tokius, kurie tokis tokio 
nepasigaili. Ji turčių nemini. 
Matomai, jai atrodo, kad tik 
vargšai darbininkai turi viens 
kitą gelbėt.

Aš ją paraginau eiti į mies
to rotužę ir ten sėdėti, kol duos 
darbo ar duonos. Nurodžiau, 
kad čion valganti žmonės patys 
yra biedni, jie vos tik sau turi 
maisto, o ne kitiems dalyti, 
tariau neit bažnyčion ir 
verkti. Sakau: reikalauk 
miesto, jie turi tau duoti 
nors, nes tu ir tavo tėvai
davojote šią šalį, tad jums pri
klauso gyventi, o ne badu mirti.

Ši moteris tikinti, bet ji ba
dauja. Bedievių darbininkų irgi 
toks pat gyvenimas, todėl dar
bininkai turi vienytis, nepai
sant, kokių būtų pažiūrų, nes 
visų vienodi reikalai, vienodas 
vargas. O kada bus vienybė, 
daugiau spėkų, tada lengviau 
bus iškovot geresnį gyvenimą.

Dilgėlė.

B. čiuberkienė, 
So. Boston, Mass.

Metodistų Bažnyčios gene- 
ralė konferencija priėmė rezo-< . 
liuciją, kurioj pasisakoma * • 
prieš karą ir kylančią reakci-' 
ją-fAšizHią.

Pa-
I įvykį tinkamai galėtume pa
dabar rengtis, kad tą istorišką,, K

minėti rudens sulaukus. Lauk- 
sime sumanymų, lauksime at
siminimų iš to istorinio laiko- 
tarpio. . .Ta proga reikia priminti,- 
kad ALDLD Centre randasi *•* ’. 
dar keletas “Moterų Balso” ** ’ 
kompletų iš to laikotarpio—4’į 
1916, 1917, 1918, 1919, 1920,'V I 
ir 1921 metų. Tai visos' tų7“'/ 
metų “Moterų Balso” kopijos,' \"t 
kiekvieno meto atskirai, gra-»M4j 
žiuose audimo apdaruose. Ma-uJ 
lonu būtų senoms veikėjoms"! Įi 
perskaityti ir prisiminti, o I I 
naujoms susipažinti su tų lai-/J J 
kų veikimu, organizavimosi ir.| 
gyvenimo sąlygomis.

Kad duoti progą 
susipažinti, taipgi 
vietos naujoms 
ALDLD Centras tas 
po $2.50 kainuojančias, kny^.o>» 
gas parduoda po 25c vieną,,.,,i 
arba 5 už $1 Brooklyne. Kur ... 
reikalinga siųsti paštu, ten„ 
draugės turėtų damokėti 

bininkių judėjime. Svarbu jau 1 persiuntimą. S. S.

ką 
bu-

Didelės Sukaktuvės
Ar žinote, kad šį rudenį su

eina 20 metų nuo pirmojo 
Lietuvių Moterų Progresyvio 
Susivienijimo Amerikoj suva
žiavimo ir įsteigimo pirmo A- 
merikos Lietuvių darbininkių 
laikraščio “Moterų Balso”?- 
LMPSA (paskiau LDSA) su
lošė svarbią rolę lietuvių dar-

MAŽUČIAI, BET PUSĖTINAI IŠGĄSDINO TĖVĄ, KADA PRIBUVO BŪRIU

Emil Kaspar, Passaic, N. J., ilgą laiką išbuvęs be darbo, nesenai gavo darbą su $20 alga į savaitę, r 
Jo žmona laukėsi trečio. Bet koks buvo jo nusistebėjimas ir sykiu išgąstis, kada daktaras pasakė, jog j j iš karto apdovanojo 
tūriais. Visi keturi (iš kairės į dešinę), Frances, Frank, Felix ir Ferdinand, nepaiso rūpesčių, saldžiai miega slaugių rankose, 

sirodo, jie gudriai padarė gimdami organizuotai, nes jau turi gražių dovanų ir rūpinamasi iš valdžios gauti jiems 
užlaikymą, ko netenka po vieną gimusiems.

PI 
r 3 E A

draugėms-fv^Kg® 
padaryti

knygoms^
didžiules, - '

alga į savaitę. Pas juos buvo pora vaikų, 
ke- 
Pa-

A
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Sovietų Jaunimo Atsiekimai ir Uždaviniai 
: Kom. Jaunimo 10-to Suvažiavimo Šviesoj

L. LIEPA

Pereitą savaitę šiame sky
riuje d. Liepos straipsnyje 
biiv» rašyta, kaip skurdo

Z darbo žtnonių jaunimas caro 
Rusijoj, kaip sykiu su suau
gusiais kovojo už prašalini- 
mą caro ir išnaudojimo sis
temos ir kaip dabar entuzias
tiškai grumiasi darbe socia
listinės statybos, lavinasi už
valdymui technikos ir politi
nės žinybos, žemiau telpa

*• tąsa d. Liepos rašto apie Sd-
--- vietų jaunimo atsiekimus ir

užduotis.—Red.
‘C Ekonominių atsiekimų fone,

: "hsocialistihės ekonomikos suda- 
’ >ymo fone pasikeitė ir santi-

k-iai tarp žmonių. Kinta šeimos 
‘santikiai. Kinta atsinešimas

•prie įvairių gyvenimo klausimų. 
’ išauga naujas—socialistinės ga

dynės žmogus. Tai drąsus gy-
; .Venlrho novatorius.
, ŠbVietų jaunimas sulig savo 

kokybėm labai mažai panašus į 
kapitalistinių šalių jaunimą.

“Proletariatas — iškylanti
klasė,—kalbėjo Leninas. — Jis’ jaunuoliai, rado didelį atgarsį 
nereikalauja apsvaiginimo, ku
ris nuglūšintų jį arba apsvai-

'• gintų. Jam nereikalingas nei
* lytinio neišlaikytumo apsvaigini- 
?inMš, hei apsvaiginimas alkoho-

1 liu. Jis nedrįsta ir nenori už- 
/’’Įniršti apie bjaurumus, purvą ir 
^barbarystę kapitalizmo. Jis se

mia savo paskatinimą kovoms 
savo klasės padėtyj, komunisti
niam ideale. Jam reikalingas 
aiškumas, aiškumas, ir dar kar-

1 tą aiškumas. Todėl kartoju, kad 
neturi būti jokios silpnybės, jo- 
RiO išsisklaidymo ir jėgų išei-

J Rvojimo. Savivaldy stė, savo dis- 
‘ ciplina,—ne vergija; jie reika-
* lingi ir meilėj.”

• Štai kaip stato gyvenime do
rovės klausimą Sovietų jauni-

’ mas, išbraukdamas senus santi- 
. kius tarp jaunimo, išgyvenda-
* ipas kapitalizmo liekanas jau-
* nimo sąmonėj. 43 nuoš. visų S 
: šrs gyventojų yra jaunimas,

gimęs po Spalių revoliucijos. Ši-
1 tas jauhimas, išaugęs naujose 
’ Sąlygose, sudaro visai naujus 

žmones — socialižfno gadynės
-žittones.
——Džiaugsmingas lt laimingas 
jatinifno gyvenimas Sovietų Są
jungoj. Iš suvažiavimo tribu
nes skambėjo žodžiai: “Ačiū d. 
Stalinui už laimingą ir džiaugs- 
mirtgą gyvenimą.” Juk savo at- 
JekiftiuS komjaunimas, žymioj 
lalyj, turi dėka partijos ir d. 
Staliho rūpinimosi jaunimu.

Kokia yra Sovietų jaunimo 
ji padėtis ir kame komjaunimo 
-A^lsidkirnai ? Sovietų valdžia iš-

Iiūosavo darbo jaunimą iš bado 
it elgėtystės nasrų. Sovietų jau-

J’ njmuį atidarytos durys į visas 
j' gyvenimo sritis. Jis gali tapti 
•' kuom nori. Jis gali išsirinkti 

profesiją, mokslą sulig savo pa
traukimu. Sovietų jaunimas tu- 
j3T plačias perspektyvas. Jis

Gali

ko-

nuolis, stodamas dirbti, gauna 
mokesti, kuri auga sulig jo 
mokslo atsiekimais, didesnių ži
nių įgavimu.

Valstybe rūpinasi jaunuolių 
sveikata. ĮmohSse, fabrikuose 
yra ambulatorijos, kur gauna
ma velttii medicinos pagelba. 
Kasmet daromas visų dirban
čių jaunuolių medikalis apžiū
rėjimas. Sudarytas platus po
ilsio namų ir sanatorijų tinklas, 
aptarnaujantis darbo jaunimų. 
Speciales gydymo įstaigos
voja su socialčmis ligomis, pa
veldėtomis nUo kapitalizmo.

Sovietų jaunimas uoliai mo
kinasi. 1935 m. Sovietų mokyk
lose buvo apie 30 milionų besi
mokinančių jaunuolių ir vaikų. 
522.4 tūkst. mokinosi aukštose 
mokyklose.

Sovietų jaunimas eina prie
šakinėse gamintojų, išradėjų, 
raudonarmiečių mokytojų, mok
slininkų ir tt. eilėse. Stachano- 
viečių judėjimas, kurio inicia
torių tarpe buvo garbingi kom-

jaunimo tarpe.
Sovietų kom. jaunimas yra 

darbo jaunimo priešakinis bū
rys. Jis vadovauja ir auklėja 
didelę jaunimo masę. Jis sutin
ka dešimtą kom. jaunimo są
jungos suvažiavimą su dideliais 
atsiekimais gamybos, mokslo, 
technikos srityse. Per pirmą ir 
antrą penkmetines iš SSRS 
komjaunimo tarpo išėjo 35 
tūkst. inžinierių, 83 tūkst. tech
nikų, 59 tūkst. žemės ūkio spe
cialistų, 92 tūkst. mokytojų, 8 
tūkst. gydytojų.

Ne mažiau dalyvauja kom
jaunimas ir ž. u. srityj. Visa 
eilė traktbristų, kombainininkų 
ir kitų žemės ūkio technikos 
valdytojų išėjo iš komjaunimo.

Sovietų jaunimas plačiai da
lyvauja sporte. 1935 m. Sovietų 
šalyje buvo 4,550 stadijonų ir 
sporto aikštelių, 200 fizkultū
ros namų, 2,300 fizkultūros sa
lių. Fizkultūros institutai išlei
džia aukštai kvalifikuotus spor
tininkus. įvairiose sporto sri
tyse Sovietų jaunimas turi 
aukštų rodyklių didvyriškumo 
ir t. p.

Ypatingus atsiekimus kom
jaunimas turi soc. statybos sri
tyje. Beveik visos didesnės sta
tybos padarytos jaunimo ran
komis. Komjaunimas statė Sta
lingrado traktorių fabriką, 
Dnieprostrojų, miestą Komso
molsk ant Amūro.

Už savo pavyzdingą atsida
vusiai narsų darbą 578 jaunuo
liai apdovanoti ordenais, iš jų 
skaičiaus 337 komjaunuoliai.

K o m j aunimo suvažiavimas, 
pažymėdamas visus atsiekimus, 
iškelia visą eilę naujų uždavi
nių, sąryšyj su pasikeitusiomis 
aplinkybėmis šalyj. Dešimtas 
komjaunimo suvažiavimas pri
ėmė naują sąjungos įstatą. Tas 
įstatds pagrindyj nukreiptas į 
komunistinį jaunimo auklėj imą
si, mokymąsi. Sovietų jaunimas 
—būsimos kom. visuomenės sta
tytojas ir jis turi būt atpalaido- 
tas nuo visų iš .kapitalizmo pa
veldėtų liekanų.

“Kad statyti, reikia žinoti, 
reikia tižvaldyt techniką, o kad 
žinoti, reikia mokytis. Mokytis 
atkakliai, kantriai. Mokytis pas 
visus—ir pas priešus, ir pas 
draugus, ypatingai pas priešus. 
Mokytis, dantis sukandant, ne

lįaterialiai aprūpintas.
plačiai išradinėti^ j ieškoti nau- 
jjfenybių. Savo išradimams gaus 
Visokeriopą pagelba.

vietų jaunimo dalyvavimas 
labai didėlis. 1935 m. įvai- 
ūkio srityse dirbo 6,9 rhi-

ItOhai jatinimo iki Ž3 m. Iš jų 
3,3nil. 140 tūkst. dirbti pramo
nėj, 700 tūkst. dirbo gelžkelių 
transporte, 700 tūkst. statyboj.
^Sovietų įštatyrhdavyste sau

ga darbti jatttiitno reikalus. 
Jaunuoliai iki 16 m. dirba tik 
4^ vai. Įfet patą, o jaunitnas bijodami, .kad priešai mus pa- 
puo 16 rht. iki 18 m.—6 Vai.,' juoks, mūsų nežinojimą, mūsų 
gaunant pilną apmokėjimą už atsilikimą. Prieš mus stovi 

tvirtovė. Ta tvirtovė vadinasi 
mokslu, su visom jo žinių ša
kom. Tą tvirtovę turime paim
ti nežiūrint nieko, šitą tvirtovę 
turi paimti jaunimas, jeigu jis 
nori būti naujo gyvenimo sta
tytojas, jeigu jiš nori ištiktų
jų tapti senos gvardijos pakai
ta.“ (Stalinas).

Tas Stalino pasakymas dabar

darbo dieftą. Sovietų įstatymai 
draudžia vartoti iki 18 m. jau- 
himo darbą požetaėj arba sun
kiose sveikatai sąlygose (kenk
sminguose darbuose ir karštuo
se cechuose). Uždrausti taipgi 
viršvalandžiai jaunuoliams iki 
18 m. JaUnhoHų darbas sutvar
kytas taip, kad jis nėatškiria- 
frias nuo mokslo. Tam tikslui ______ _ __
įsteigta fabriko mokyklos. Jau-į turi ypatingos reikšmės, Sočia

lizmo gadynėj, nykstant prara
jai tarp miesto ir kaimo, tarp 
fizinio ir protinio darbo, ky
lantis socialistinio žmogaus są
moningumas ves prie komunis
tinės visuomenės.

Ir todėl suprantama, kad 
priešakinis darbo jaunimo bū
rys—komjaUnimaš — turi būti 
aukštai idėjinis, kultūringas, 
politiniai apsišvietęs. Komjau
nimo dalyvavimas praktinėj 
Statyboj turi reikštis tame są
ryšyje.

Tėvynės apgynimas, soc. at- 
sinešimas prie šeimos, prie mo
terų, prie vaikų, didvyriškumo 
išauklėjimas pas save, būti 
drąsiu žmogumi ir doras atsi- 
nešimas prie darbo—štai užda
viniai, kurie stojas prieš 
tų komjaunimą dešimto 
žiavimo šviesoje.

Dešimtas komjaunimo 
žiavimas—tai proletarinės
lies laimingo jaunimo suvažia
vimas. Kapitalistinių šalių jau
nimas turi ko pasimokyti iš šio 
suvažiavimo.

Sovie-
suva-

suva- 
ša-

So. Boston, Mass
Iš ALDLD 2 Kt>. Moterų 

Susirinkimo
Gegužes 20 d. susirinkimas 

nebuvo skaitlingas, bet gyvas 
ir rodantis mūsų kuopos pir- 
mynžangą.

Laimėjus a ntrą dovaną 
naujų narių gavime, visos drau
gės sutiko imti d. Stalino pa
veikslą. \

Draugė Švedienė išdavėf ra
portą iš bendro parengimo,\ku- 
ris buvo 19 d. balandžio, pasi
likimui delegačių. Pelno liko 
$23.43, iš ko buvo apmokėta 
Ryt. Valstijų Lietuvių Moterų 
Suvažiavimo delegatėms kelio
nės išlaidos.

Pereito susirinkimo tarimas, 
kad draugės lavintųsi parašyti 
ką nors į moterų skyrių, buvo 
sėkmingas. Draugės atsinešė 
raštų, o daugiausia parašė mū
sų jaunuolė j. Kavoliunaitė. 
Jeigu ta draugė lavinsis ir to
liau, tai iš jos bus gera veikė
ja. Nutarėm nepertraukti vei
kimo ir lavinimosi per vasarą. 
' Nutarėm prisidėti prie mon- 
teliečių rengiamo pikniko, kuris 
įvyks rugpjūčio mėnesį, Mon
tello.

Draugė Šukienė pranešė, kad 
sunkiai serga mūsų draugė, se
noji Skerstonienė. Ji randasi 
Savo namuose, 11 Elmhurst St., 
Dorchester, Mass. Visos drau
gės atlankyki! ją.

Išrinkom tris darbininkes 
“Laisvės” piknikui; kuris įvyks 
4 liepos, Maynard, Mass. Nu
tarėm kviesti Fizinės Kultūros 
Moterų Kliubą susivienyti su 
ALDLD 2 kuopos moterų sky
riumi. Tam darbui išrinkom 
komisiją. Po susirinkimo turė
jome lengvą vakarienę, kurią 
gamino ir paaukavo draugės 
Sabulienė, Šiuralienė ir Kava
liauskienė.

Sekantis ALDLD 2 kp. mote
rų susirinkimas įvyks 17 d. 
birželio.

BINGHAMTON, N. Y.
Serga Stasys šimoliunas, d. 

Emilijos šimoliunienės sūnus, 
yra išvežtas į ligonbutį. Drau
gė E. š. yra “Laisvės” skaity
toja. Linkiu greit pasveikti jū
sų sūnui.

“Laisvės” Report.

Gegužės 15, Lietuvių svetai
nėj ė; gerai pasisekė sulošti vei
kalų “Iš Meilės”. Aktorkos ir 
aktoriai gana gerai atliko savo 
užduotis.' Draugė E. Sliesorai- 
tienė lošė tikrai artistiškai, už 
ką gavo ir gėlių bukietą. Taip
gi gerai lošė ir d. žolynas. Ogi 
d. Ogentas, tai tikras Leiba 
buvo, geresniu ir būti negalėjo. 
Drg. A. Tvarijonienė lošė ge
rai, taipgi ir dainavo viena ir 
sykiu su d. Sliesoraitiene. La
bai gražiai jiedvi sudainavo.

Kiti mūsų lošėjai irgi gerai 
lošė. Jais buvo Vinskūnienė, 
Čekanauskienė, Čekanauskas ir 
jų sūnus, Kireilis, Repšys, Buč- 
kiutė, JarUševičiutė, Mačiukie- 
nė, L. Tvarijonas, Grinius, 
Dzidulionis, Vytartas, Pagiega- 
la, Klimas.

Daug dirbo ir energijos pa
dėjo d. žolynas, sumokindamas 
šį veikalą ir pats turėdamas 
vadovaujamą rolę, taipgi d. H. 
Pagiėgalienė, kuri sumokino 
dainas. Nors choras susideda 
veik iŠ jaunuolių, suorganizuo
tų šiam veikalui, tačiau d. H. 
Pagiėgalienė į trumpą laiką 
juos sumokino gražiai lietuviš
kai dainuoti, už ką ji gavo du 
gražiu gėlių bukietu. Lietuviš
kų šokių jaunuolius sumokino 
Nastutė žydunaitė. Chore ir 
lošime (gal šokime?—R.) daly
vavo šie jaunuoliai: Ogentaitė, 
Marčiuška, V. Vaičekauskaitė, 
Čekanatiskaitė, Sasterniūtė, S. 
žvirblis, Al. Kaminskas, Kiznis, 
žydunaitė. Suaugesnių dalyva
vo chore J. Gabužis, Grinius, 
L. Tvarijonas, Pagiegala ir ki
ti. .

Mokytojams ir lošėjams pri
klauso didelis kreditas už pasi

darbavimą, taipgi suflioriams 
M. Bėkėrienei ir P. Mačiukui, 
ir rengimo komisijai dd. Ga- 
bužiui, Mačiukienei, Žukienei. 
Vakaro pirmininku buvo d. S. 
Jasilionis.

žmonių atsilankė ne perdau- 
giausia. Girdėjau, kad tą patį 
vakarą buvo ir kitas lietuviškas 
parengimas. Nors buvo kvies
ta ir iš kitų miestų, bet atva
žiavo tik du, būtent dd. Anta
naičiai iš Scrantono. Buvusieji 
šiame parengime likosi paten
kinti, kaip lošimu, taip ir po 
lošimo prie gardžios vakario-' 
nes, kuri buvo surengta lošė- Į 
jams ir svečiams. Po vakarienei j 
dar tęsėsi šokiai prie Mainio- 
nio gražios muzikos, kuri gra- 
jino su armonika ir lošime, 
apie ką pirmiau pamiršau pa
minėti. Jei ką daugiau pralei
dau nepaminėjusi, atleiskite. 
Kaip sužinosiu, kitą sykį pami
nėsiu. Už gardžią vakarienę 
Aušros Chorui priklauso ačiū.1 
Lauksime daugiau tokių gražių 
parengimų. |

Beje, virš minėto choro na-Į 
riai rengiasi važiuoti į Roches
ter, N. Y., ir ten sulošti vei-, 
kalą “Iš Meilės”. Drg. roches- Į 
teriečiai Susilauks tikrai gerų 
lošėjų. Visi virš mihėto mies
to ir apylinkės lietuviai pama
tykite veikalą “iš Meilės.” Iš
tiktų j tį yra ko pasižiūrėti, var
giai kuris gali susilaikyti nuo 
ašarų, taipgi yra ir juokų. O 
kurie nerhatysite, tai gailėsi-

“Laisvės” Korespondentė.

Gaukite '‘Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

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 įsitemyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIĖŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves nuo 

“Laisves”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8520

"57

I BRIDGEWATER DARBININKŲ KOOPERATYVE DRAUGOVE

nui

Lietuvių čeverykų Išdirbys- 
te,. Kuri Pagarsėjo Gamihi- 

obe Shoes

Ji Atsiekė Augsią Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite 
Vaizbaženklį

Pasisekimas OVER GLOBE čeverykų išdirbė
tų yra dėka jų ilgų metų patyrimui čeverykų 
išdirbimO—indUstrijoje, Brocktono ir kituose 
Massachusetts valstijos miestuose. Ši apielinkė 
yra pagarsėjusi savo 75 metų praktika ir augštų 
išvystytnu vyriškų čeverykų gamyboje.

OVĖR GtOBĖ čeverykų išdil’bejMi yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio siipratimo, 30 metų praktikos čeverykų gamyboj. 
Plitaikytrias OVER GLOBE čeverykų prie ihūsų žmonių kojų, 

jų gamintojams sekasi todėl, kad jie žind kojų iiiiatigimų ir 
čėveiykus piadaro taip, kad jie tinka ant kojų, 

kaip pirštinė arit rankos.K—tė.

Binghamton, N. Y

”'7'V

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

Slilyg Čeverykų Geriitiio, Kainos Žettlos

Lietuvių žemutinėj svetainėj, 
gegužės 16, buvo surengta 
“shower party” E. Poškaitei, 
kuri greitu laiku apsives su 
Adolph Bučinsku. “Partėj” da
lyvavę sakosi turėję gerus lai
kus, o būsianti jaunoji gavusi 
gražių dovanų. “Partę” suren
gė artimi jaunosios giminės. 
Šie jaunieji žmonės yra visų 
mylimi ir gerbiami, per tai 
daūg dalydavę jų pokilyjj Nuo 
šaV^s įihkitl gėfo įldsisekimb 
jums, jaunuoliai.

“Laisvės” Report.

OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda

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

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vifetoje OVEtt 
botų antspaudit OVER GLOBE arba hRIbGĖ-O-FLEX.

Ai.

GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado 
Jeigu OVĖR GLOBĖ čeverykų negalite 

gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuves. Rašykite vardu ir antrašu:

Bridgewater Workers Co-operative Association, Bridgewater, Mass.
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Socialistų Partijos Ski 
limas ir Kas Toliau

Neišvengiamas įvyko. Iš 
Socialistų Partijos pabėgo 
“senoji gvardija.” Ji orga
nizuoja naują “Socialdemo
kratinę Partiją.” Praside
da partijos eilių draskymas. 
Waldman, Oneal, Lee ir ki
ti “senosios gvardijos” re
akciniai šulai sako neaplei
siu nė vienoš Socialistų Par
tijos kuopos, nesukėlę aud
ros, nesikėsinę sudrąskyti. 
Jie tebegieda savo seną gie
smę, būk “tikrieji” socialis
tai daugumoje einą su “se
nąją gvardija,” bet militan- 
tai (Norman Thomaso va
dovaujami) “suktais” bū
dais pasiėmę partijos orga
nizacinę mašiną į savo ran
kas.

Tai, žinoma, netiesa. Kas 
atydžiai sekė Socialistų

kovą paskutiniais dviem 
metais, tas gerai žino, kad 
milžiniška Socialistu Parti
jos narių dauguma griežtai 
nusistačius prieš “senosios 
gvardijos” klaidingą ir re- 
akcionišką politiką. Tą pa
rodė Detroito konvencija 
du metai atgal, tą aiškiai 
patvirtino dabartinė kon-1 
vencija Clevelande, kuri; 
9,449 balsais prieš 4,809 at
metė New Yorko valstijos 
“senosios gvardijos” delega
tus, o priėmė militantus.

Prie Clevelando konvenci
jos “senoji gvardija” ren
gėsi su tokia energija, ko
kią tik ji galėjo sumobili
zuoti. Tuojau po Detroito 
konvencijos ji įsteigė savo 
frakcinę organizaciją vidu
je Socialistų Partijos, laikė 
kelias tarpvalstijines kon-

ferencijas, pakinkė darban 
savo jau seną laikraštį “The 
New Leader” ir galingą žy
dų “Forwards” ir ištisu du 
metu varė baltai įkaitintą 
propagandą prieš Partijos 
Pild. Komitetą, prieš Nor
man Thomas ir prieš visus 
kairiuosius s o c i a 1 i s t us. 
Kiekvienam partijos oficia
liam žygiui jinai pfciešinos. 
Kiekvieną partijos tarimą 
ir pasijudinimą jinai atme
tė. Šių žodžių rašytojas la
bai atydžiai skaitė ir sekė 
senosios gvardijos “The 
New Leader” ir jame nera
do nė vieno straipsnelio, už
ginančio nors vieną Socia
listų Partijos vadovybės ir 
kairiųjų socialistų abelnai 
darbelį. Eita dar toliau ir 
pasišaukta talkon “The 
New York Times.” Mat, 
prie to didlapio dirba vie
nas “senosios gvardijos” 
karštas šalininkas. Jis 
“Timesan” deda kiekvieną 
Waldmano ir kitų vadų pa
reiškimą, ataka ant militan- v 7 t.
tų, o pastarųjų atsišauki
mus arba ignoruoja, arba 
deda prasmėje iškraipytus.

Ir visa tai nepagelbėjo. 
“Senoji gvardija” pralai
mėjo. Keikia karštai svei
kinti Socialistų Partijos na
rius, kurie nepasidavė “se
nosios gvardijos” propagan
dai.

Bet kas toliau? Mes jau 
žinome “senosios gvardijos” 
politiką. Ji matosi, kaip 
veidrodyje. Jinai stengsis 
ne tik griauti Socialistų 
Partiją, bet nešti neapykan
tą ir pasidalinimą abelnai 
darbininkų judėjime, savo

♦ | atkakliu nusistatymu prieš Imas į vieną proletarinę re
voliucinę partiją nebe sva
jonės, bet jau numatomos 
ateities tikslas.

Dar peranksti pilnai įver
tinti Clevelando konvenci
jos darbus. Šiuos žodžius 
rašant, dar neturime davi
nių, ką konvencija pasakė

** kairiuosius socialistus, prieš 
komunistus ir prieš visus 
revoliucinius e 1 e m e n t us. 
Ypatingai žalingi jos dar
bai unijose. “Senoji gvardi
ja” bus labai parankus Am
erikos Darbo Federac. va
dų (William Green, Mathew 
Woll) įrankis kovai prieš 
progresyvius unijistus. Jau 
ir dabar tokiam New Yor
ke dešinieji socialistai iš 
“senosios gvardijos” tas ne
darbininkiškas pareigas ėjo 
sistematingai. Ne kas ki-. 
tas, kaip jie New Yorke 
šaukė darbininkus neiti į 
bendro fronto gegužinę de
monstraciją, sulaikė daug 
unijų nuo demonstracijos ir 
sušaukė atskira Polo 
Grounds susirinkimą. Da
bar gi, pasitraukus iš Socia
listų Partijos, “senoji gvar
dija” tą savo misiją varys 
dar energingiau.

Taigi, sakome, “senosios 
gvardijos politika mums jau 
gerai žinoma ir nieko kito 
nuo jos mes nelaukiame. 
Bet kuriuo keliu dabar 
maršuos Socialistų Partija, 
atsipalaidojus nuo ją naiki
nančios “senosios gvardi
jos?” Į šitą klausimą atsa
kymo dar reikia palaukti. 
Ar S. P. dabar drąsiai ir en
ergingai pasuks į revoliuci
nį kelią? Toks yra mūsų 
linkėjimas ir troškimas. Tai 
būtų stambus laimėjimas 
viso Amerikos darbininkų 
judėjimo. Tai reikštų, kad 
Socialistų Partija nesvyruo
jančiai priimtų Komunistų 
Partijos pasiūlymą sudary
ti bendrą proletarinį frontą 
visais pamatiniais klausi
mais, kurie stovi prieš Am
erikos darbininkus. Tai 
reikštų, kad organinis So
cialistų Partijos ir Komu
nistų Partijos susivieniji-

prografrios, bendro fronto, 
farrtierių-darbo p a r t i j os, 
prezidentinių rinkitnų, dar
bo7 unijų ir t.t. klausimais. 
Tiktai tai visų patyrę, ga
lėsime nuosaikiau spėti So
cialistų Partijos ateities žy
gius ir tikslus.

šio įsakymo nuostatų reikala
vimas, turi neatidedamai ir 
neprieštaraujamai jį vykdyti. 
Nusižengę šiam įsakymui at
skirais apskrities viršininko 
įsakymais baudžiami adminis
traciniu būdu ligi 1,000 lt. pi
nigine bauda arba areštu ligi 
Vieno menesio. Administraci
niai baudos įsakymai negali

■ ■■■■    —— * 1 'lįypBt
būti skundžiami ir tuojau 
vykdomi.

(šis pareiškimas paimtas
Ž.” už gegužės 4 d. Jis parodo, Jcad 
Lietuvos fašistai yra nusigandę ir 
kažin prie ko rengiasi.—“L.” R^d.)

i

IŠ LIETUVOS
BAR and GRILL

V. PALKAUSKAS
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS
Restaurantas ir Alinė

Su pavasariu nepaprastai kelios kapines. Visi gyventojai 
gyvai vykdomas lūšnų griovį- senai prašosi jas uždaryt, ta-
mo klausimas, bet nuo to ken
čia neturtingoji gyventojų da
lis. Griaunami net priemies
čiuose, tuo tarpu kai miesto 
centre net labai pasiturinčių 
savininkų mūriniai rūmai išo
riniai tebėra neremontuoti nuo 
pat pastatymo. Marguliuoja 
nuo didžiojo karo likusiais ru
siškais užrašais, iškabomis ir 
tt. Ar tuo bus pagražintas 
miestas? Šis klausimas turėtų 
būti sprendžiamas planingai, 
atsižvelgiant į gyventojų pa
jėgumą ir bendrą miesto pa
gražinimo tikslą.

Pernai visiems gyventojams 
buvo įsakyta sutvarkyti tvo
ras, tuo tarpu tas reikalavimas 
kaž kodėl Respublikos gatvės 
nepalietė.

Bendrai žiūrint į dabartinį 
miesto tvarkymą, atrodo, kad 
griežtai vykdomas lopymas 
senų suplyšusių kelinių. Pirm, 
negu vykdyti lūšnų griovimą, 
reikėtų tinkamai sutvarkyti 
esamas gatves ir pravesti nau
jas, kurios yra būtinos: Topo
lių alėja ir kt. Pašalinti gyven
tojų sveikatai gręsiantį pavo
jų: jei neįstengiama pravesti 
vandentiekį ir kanalizaciją, 
reikalaut, kad bent šlavimo 
motu būtų laistomos gatvės, 
laiku atliekama kanalizacija 
ir tt. Pagaliau neįstengiama 
padaryti paprasčiausio darbo: 
prieš šimtmečius įsteigtos pa
čiame miesto centre tebeveikia

Sietyno Choro Piknikas
Subatoj, 30 Gegužes-May (DecorationDay) 

OLD CIDER MILL, UNION, N. J. Z
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ. ĮŽANGA 25c. PRIE ĮŽANGOS TIKIETO LAIMĖSIT $5 “CASH”.

Gerbiamieji! Sietynicčiai visuomet surengdavo puikius koncertus, operetes, vakarienes, bet šis 
piknikas bus už visus geresnis, nes vieta nauja ir graži; sodas, kaip rojus. Bus puiki orkestrą šo
kiams didelėj naujoj svetainėj. Bus skanių valgių ir gėrimų. Yra bowling alley ir kiti žaislai.

■ ;<-

Sietyno Choras
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KELROD1S-Springfield Ave., karai ir busai, iki Irvington Centro, čia imkite Union busą (žalidš spal
vos) kuris atveš iki Vaux Hall Rd., čia išlipkite ir parkas rasis pusė bloko tolumo, kur matysite iškabą su 
užrašu “Old Cider Mill’’. Automobilių kelias tas pats, Springfield Ave., iki Vaux Hall Rd. po kairiai iki parko.

čiau, matyt, vykdomiesiems 
organams šis klausimas visai 
nerūpi.

Miestas neturi reikiamo pa
prasčiausio miesto sodo. Vy
tauto parką iš miesto perėmė, 
o apskrities • savivaldybė tam 
reikalui tinkamą sklypą par
davė vienuolėms!.. Tad so
dui vesti vieta paliko dangu
je. . . Esamas miesto sodas pa
gal gyventojų skaičių yra tik 
darželis vaikams, ir to žymią 
dalį greit užims muzejaus sta
tyba.

Vasaros maudyklėms Pa
nevėžys teturi veik išdžiūstan- 
tį Nevėžio upelį, bet ir į pa
starąjį jau spėjo sukišti kana
lizacijos vamzdžius kelios 
įmones ir ligonine. Ar negali 
tos 
žio 
gu, 
mi.

Ar nenuostabu, 
gyventojų miestas 
ties? Esamoji privati pirtis, 
tikriau pavadinus—jauja, tė
ra tik tokia, kad čia piliečiai 
šiek tiek apsiplovę užsikrečia 
kažkuriomis ligomis. Keliolika 
metų neromontuota, apgriuvu
si; be tinkamo įrengimo ir 
mažiausių švaros reikalavimų.

Pradžios mokyklos tinkamu
mo atžvilgiu iš daugelio tėra 
tik 3. Nuomojamos—žemiau 
kritikos. Pradžios mokykloj 
No. 2 (prie pašto) mokiniai 
ir dienos metu dirba prie elek
tros šviesos.

Iš čia paminėtų keleto faktų 
niatyt, kad miesto tvarkymo 
reikalai labai dideli, svarbūs 
ir reikalingi 
mo.

Panevėžys 
jo padėties

įstaigos apsieiti be Neve- 
teršimo ? Įmonėms pato- 
bet gyventojai skriaudžia-

kad 30,000
neturi pir-

skubaus vykdy-

prie dabartinės 
neprogresuoja. 

Jam reikalingi cementiniai pa
matai ir mūrinė statyba, į ku
rią stotų sukauptai ir pasiry
žusiai visos jėgos.

KAUNO APSKRITIES VIRŠI- 
NlNkO ĮSAKYMAS'TVAR

KAI PALAIKYTI

Kauno apskrities viršinin
kas paskelbė nuo gegužės 1 d. 
veikiantį įsakymą, pagal kiltį 
apskrities valsčių seniūnijose 
tvarkai ir ramumui palaikyti 
kiekvienas fiziškai pajėgus 
vyras gali būti vietos policijos 
reikalaVirhū pašauktas neribo
tam laikui išorinei, sargybai. 
Tvarkai irs ramybei palaikyti 
sargybinis pareigose gali tu
rėti visokį ginklą, švilpuką, 
elėktrikinį ar kitokį žibintuvė
lį. Be to, ant kairės rankovės 
aukščiau alkūnes turės baltą 
paraištį, paženklintą vietos 
policijos antspaudu. Tvarkai 
ir ramybei palaikyti sargybi
nis turi teisės nuo saulėlydžio 
ligi saulėtekio naktį neleisti į 
saugojamąjį plotą už jo ribų 
gyvenančius asmenis, vartoti 
fizinę jėgą arba ginklą užpuo
limui atremti, saugojamajam 
asmeniui ar turtui ginti bei 
savo gyvybei apsaugoti; kiek
vienu paros metu tikrinti ne
pažįstamųjų asmenų doku
mentus, sulaikyti įtariamus 
asmenis ir per seniūną įduo
ti vietos policijai; sukelti 
aliarmą. Tvarkai ir ramybei 
palaikyti sargybinis pareigose 
neturi teisės jokiomis aplinky
bėmis apleisti sargybos vietos 
ir miegoti. Tvarkai ii* ramy
bei palaikyti sargybiniams 
vykdant pareigas, kiekvienas 
asmuo, į kurį, bus nukreiptas

BROOKLYN LABOR LYCEUM
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valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu busite patenkintu

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

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

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.

Šio Kabareto Vardas Yrą

PARAMOUNT CABARET
173 Grand Street Brooklyn, N.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

Lietuviškas Kabaretas;
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

Šokiai ir 
Muzika 

Sukatom

■.............. ■ "

Restauracija, -7 
Degtinės, Vynai ’■ 

ir Alus

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus 

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

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

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER 
Stiprus ir priimnus gert alus.

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

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

Darbavietės telefonas: Market 4728.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N.JY.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

... . ..............................
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Newark, N. J.
Piknikų Sezonas

Gamtai apsirengus gražiais 
papuošalais, išdabinus laukus, 
pievas, žydinčiomis gėlėmis, 
žmoneš viliote vilioja į laukus, 
j linksmybes, čia jau Sietyno 
Choras pasiskubino suteikti 
miestų darbininkams puikiau- 
sį pasilinksminimą — pikniką 
—kuris įvyks 30 d. gegužės, 
subatoje, Decoration Day, la
bai gražioj naujoj vietoj, vadi
namoj “Old Cider Mill” 
fcrove. Tai yra ta pati vieta, 
kur lietuviai važiuodavo sai- 
dės gert.

Kas Bus Piknike

ypatingai didmiesčio gyvento
jams. Dabar patsai gražusis 
metų laikas — žydi įvairiau
sios gėlės, oras pripildytas 
aromatiško kvepėjimo, gamta 
savo gražumu žavėte žavėja 
kiekvieną savo pavasariniu 
grožiu. Atsilankiusiems į Pir-’ga 50c.

Į
myn Choro koncertą tas vis
kas bus galima išvysti ir prie 
to išklausyti programą ir sma
giai pasišokti. Programa pra
sidės 6 vai. vakare, 91 Steam
boat Rd., Great Necke. Įžan-

Aš Būsiu.

Pranešimas Visom ALDLD II Apskričio Kuopom

Apie tuzinas draugių ir 
draugų jau ima skaityti kny
gas. Nors pasirinkimas nėra 
apstus, bet' kas nori skaityti, 
dar gali rasti neskaitytų ir ne
matytų knygų. Geistina, kad 
turintieji nuliekamų knygų, 
dar paaukotų į mūs knygyną. 
Knygas laikinai išduoda Jasi- 
lionis, laike susirinkimų, Lie
tuvių Svetainėje. Kas norėtų

aukoti knygas, galite bile ka-'šių metų išvažiavimą J. Strolio 
da palikti Liet. Svetainėj pas i fermoj, 30 d. gegužės, šešta- 
A. Bekerį. j . t- , . v.j dienį. Isvaziaviman kviečiami 

visi lietuviai, žmonės, neturį 
automobilių, prašomi susižino-

A. Bekerį.
Ruošiamas 1-mas Išvažiavimas

LDS 6 kuopa ruošia pirmą

Paskutinė Proga!

ti su turinčiais ir drauge at
važiuoti. Sveikas pasikaitini- 
mas saulės spinduliais, žaislai, 
šokiai, šilti pietūs ir šalti gė
rimai—bus visiems prieinama. 
Pasimatysim! J.

i

Patsai choras duos naujų 
daintj-dainelių koncertą. Mu
ziką šokiams duos Louis Jacit 
Noverty Club orkestrą, kuri 
♦grie^amerikoniškus, lietuviš
kus ■jjr rusiškus kavalkus. Bus 
įvaiiįjj naujų valgių ir gėrimų. 
Yra ^bowling alley” ir kiti 
naujas rūšies žaislai. Mes nuo
širdžiai kviečiame jumis atsi
lankai ir tuomi paremsite 
c h or J moraliai ir materialiai.

•S
Kaip Pasiekti Tą Vietą

IŠ** Newarko, Springfield 
Ave/»gatvekariu iki Irvington 
Cen&s. čia paimkit Union bu- 
są (žalios spalvos), kuris at
veš iki Vaux Hall Rd. ir Bur
nett! Ave. čia išlipkite ir už 
100<įjėdų po kairei parkas su 
bači&a ir užrašu: “Old Cider 
Milt”

Automobiliais: S p r ingfield 
Aveu iki Vaux Hall Road, po 
kaii&i iki Bumett Avė. ir vėl 
po Rairei ir ten parkas.

Menininkas.
• I

Iš Sietyniečių Darbuotes
41 •
gis choras — tai mašinos 

gerai tepamas ratas, kuris su- 
kasį; visada, visokiame ore ir 
’^ilee, ar tai būtų šilta ar šal
ta, jo niekas nesulaiko. Visoj 
eilėį apielinkės miestų jau šį 
metą dalyvavo ir dar kiek 
reikės dalyvaut. Praeitą repe
ticiją net 6 pakvietimus gavo
me Jr visus apart vieno, išpil- 
dysjjne. Vieno negalėjom iš
pildyt del to, kad tą pačią 
dieną turėjom jau apsiėmę 
dainuot Brooklync, Ulmer 
Parlie, 14 birželio. Ant šios 
dienios kvietė į New Haveną 
(Conn.). * Draugam atsakėm, 
kad“gąl vėliau, jei reikės, nu- 
važfycftim, bet ant šios dienos 
negalim.

Taip bevažinėjant po kolo
nijas ir besimokinant išsisėmė 
ir kapitalas. Kad kiek atpil- 
džius'iždą, rengiam ant 30 d. 
gegužės, Decoration Day, savo 
naMai pikniką labai gražioj 

>j vietoj — “Old Cider 
,*£ Union, N. J., prie Vaux 

ui ^miestelio. Prašome apie- 
)inkė4 lietuvių atsilankyt ir 
prisidėt prie choro paramos, 
kuris Jus linksmina visuomet 
ir visur.

•* Menininkas.

Draugės ir Draugai!
Su 15-ta diena gegužės iš

siuntinėta visoms II Apskričio 
kuopoms laiškai su raginimu 
rengtis į apskričio pusmetinę 
konferenciją ir sykiu pikniką. 
Kaip žinote, konferencija ir 
piknikas įvyks birželio 28 d., 
tai yra nedėldienį, ant Eagle 
Rock kalno, W. Orange, N. J. 
Pradžia lygiai 9:30 ryto. To
dėl visos kuopos išrinkite sa
vo atstovus ir skaitlingai lai
ku pribūkit, nes, kaip matote, 
piknikas turės būtinai prasi
dėt 1 valandą. Kaip konfe
rencija, taip ir piknikas yra 
labai svarbus šiuo momentu ir 
todėl būtinas reikalas visoms 
kuopoms ne tik smarkiai dar
buotis, kad kuo geriausia iš- 
platint garsinimus ir tikietus 
iš anksto, bet ir turėti skaitlin
gą savo kuopos atstovybę kon
ferencijoj. Būtinai kuopos 
priduokit savo atstovams nau
jų narių vajaus raportus, o at
stovai priduokit ant vietos se
kretoriui, kuris tinkamai su
tvarkęs išduos konferencijai 
trumpą ir aiškų raportą, ne- 
užimant daug laiko.

Antra, ką matote mūsų or
ganizacijoj ar komitete nege
ro, ar neaiškaus, arba jei tu
rite gerų sumanymų—priduo- 
kite taipgi atstovams, savo" 
kuopų susirinkimuose apsvars
tę. Taip trumpai, aiškiai, raš
tiškus tarimus, 
duodami
skubinsit konferencijos eigą.

Dar

Binghamton, N. Y

Žmones Dar Skaito Knygas
Plačioj Amerikos lietuvių 

visuomenėj tenka girdėt pa
sakymų, kad dabartiniu laiku 
žmonės nebeįdomauja knygo
mis, nebeskaito. Toks pat kai 
kurių draugų išsireiškimas bu
vo ir čia, kada sumanyta kur
ti ALDLD 20 kuopos globoj 
knygynėlį. Sumanymas betgi 
buvo pradėtas vykinti pabai- 

igoj pereitų metų. Atsišaukta 
į geros valios draugus, kad 
paaukotų knygų. Ir trumpu 
laiku tapo suaukota į pustre
čio šimto egzempliorių įvai
rių knygų. Daugiausia yra iš
leista ALDLD, bet yra ir kitų. 
Daugiausia knygų paaukojo 
dd. Navalinskai (apie 100 eg
zempliorių), paskui seserys 
Zmitraitės, A. Bagdonas, H. 
žukienė, V. Kaminskienė, S. 
Jasilionis, L. Tvarijonas, J. 
Strakalaitis, A. Kaminskienė, 
L. šimoliūnas, J. Kireilis, A. 
Mačiukienė ir A. Virkitus. Da
lis knygų yra anglų kalba.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

IŠ 'senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui 
ir padidinu 
kio dydžiu, 
kio 
ma.
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. 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.

SOUTH BOSTON, MASS.

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

t

sumanymus
konferencijai, pa-

vienas patėmijimas 
kuopoms: Kuopos, išduodamos 
savo atstovams mandatus, pa- 
liūdijimus, reikalaukit savo 
atstovo, kad jis su mandatu 
nepribūtų visą valandą ar dvi 
vėliau pažymėto laiko, bet 
kad stengtųsi pribūti laiku ir 
mandatą priduotų ant 
Tas

stalo, 
mums sutaupins laiko.

II Apskr. Sekr.,
G. A. Jamisoon.

Roosevelt Ave.

IR VĖL ATĖJO 

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,

128
Livingston, N. J.

Ne 
kada jau apsergate šalčiu.

Valgykite medų, kad 
nesirgtu mėtė.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

& a

teat Neck, N. Y.
Pirmyn Choras rengia savo 

metinį koncertą nedėlioj, 31 
d. gegužės. Choro mokytoja 
deda ;*dideles pastangas pri
rengi‘Njhorą šiam koncertui 
kuo geriausiai; miklina choris
tus bendrai ir atskirus balsus. 
BiednXem tenoram tenka dau
giausia panešt, nes jųjų ma
žiausi#. Tenorai deda pa
stangą neatsilikti nuo kitų. 
Sukviesta puikių meno spėkų. 
Dalyvaus Brooklyno .garsus 
Aido Choras su savo atskirais 
susigrupavimais — sekstetais, 
duetais ir solo. Taipgi bus 
puikiai išlavinta rusų šokikų 
grupė. Mūsų publikai bus 
naujienybė. Bus gera orkes
trą — Wm. Norris grieš įvai? 
rias melodijas, kaip suaugu- 
iiem, taip ir jauniem.

Great Neckas šiuo tarpu 
ra puiki atsilankymo vieta,

&

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

WAVE

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,

Modem Beauty Parlor
354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASI UK AITIS, savininkas. TEL. CUFFSIDE 6-0570

<■)

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

i TSNUOTAS GRABORIUS
660 GRANT* STREET BROOKLYN, N. Y.

Puik'*i įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

esant 
i to- 

ko 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Une 

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

JUOZAS GEGŽNAS
PUIKU RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užėjimas Grupėms

412 W. Susquehanna Av.
Philadelphia, Pa.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyp, N. Y.
„ ir

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

B

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų.

I 

Teikiam nemokamai vėliaus os 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L N. Y.

S

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

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 di(?nų parengimo.

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

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

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts

B- a

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. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.

Telefonuokite South Boston

• , < • « a
z '

6 šeimynų namas ant West 3rd 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai isrendavota, rendų 
atneša $962 per metus« Parsiduo
da už $4,500. Lengvos išlygos.
Ant East 7th Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stubs, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garine šiluma, maudy
nės, 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,

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

gražus fomičius, kampinis 
Storas. Dabar daro gerą 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:

~ 332 Broadway
So. Boston, Mass.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

25c

$1.00
. 50c

$1.00
. 50c

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

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

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

VAISTAI
Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 

ir veikmę,
ANTI-PAINOL, išlaukinis vaistas nuo 

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

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

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti į šį kliubą. šio 
kliubo susirinkimai įvyksta du kartu j 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 orkestras

šokiai būna žemutinė; svetainėj. Svetaine 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.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
L. T. P. Kliudąs turi dabar specialį 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 pomirtines ir $6.00 savaitinės pašalpos; II Skyrius, 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos.

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

i

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Užtikrint Pabaigą
RUMBONIŠKIS

(Pabaiga)
Galų-gale, temstant pasiekėm ir Flax- 

wieller kaimą, kuriame išbuvojom tris 
dienas del didelio lietaus. Čia mes per 
tas tris dienas gyvenome su gyvuliais 
tvarte palėpėj ir ne tik šlapi dantimis 
barškinom, bet ir pusiau alkani, nes būk 
del lietaus negalėjo ir maisto pristatyti. 
Štai stovim eilėj prie virtuvės vežimo ir 
laukiam tos vėju prasmirdusios putros, 
kaip Oleszczukas iškėlęs riekutę duonos 
ir sako: būkit tikri, kad per šią riekutę 
duonos gali net ir žvaigždes įžiūrėti. 
Reiškia, ant tiek duonos riekutė buvo 
plona, kad negalėjo iškęsti nepasijuokęs. 
Vienok, kada mes tik su gyvuliais tvarte 
galėjom “džiaugtis” poilsiu ir alkani bū
ti, tai mūsų ponai oficieriai turėjo gana 
ir valgio ir patogius būtus.

Šiandien nors padangė ir debesiuota, 
bet į lietų jau nepanašu; oras pusėtinai 
atvėsęs — kad tik nebūt sniego.

—Atrodo, jog saulė čionais niekad ne
šviečia, — sako Hoffmanas.

nei vieną dieną nematom gražaus oro 
jau daugiau mėnesis laiko, — atsiliepė 
Bonnellis.

Vienok, nieks nekreipė domės į jų kal
bą, nes mes gana sparčiais žingsniais 
pradėjom žengti šiandien iš pat ryto, 
bet kodėl ir kur—mes nežinom. O antra 
vertus, kas čia ir svarbu kareiviui žino
ti bent ką, kada jis niekas daugiau, o tik 
mažytė dalelė kariškos mašinos kapita
listinėj sistemoj; ta dalis mašinos, kurią 
negalima pavaduoti plienu. Todėl ir ži
nojimas, protavimas, kaip ir mašinai, ka
reiviui nereikalingas, nes už jį protauja 
generolai, ekspertai ir Višoki kapitalisti
niai karo inžinieriai. Po septynių valan- 

ų maršo, pasiekėm Heffingen kaimą, 
ar ir apsinakvojom. Mes, pirmas kuo- 
>8 būrys, gavom vietą nakvoti palėpėj,

• ir pelėdos atsisakytų tupėti, bet 
ds, kareiviams, buvo privaloma šalti 
ištisą naktį toj palėpėj ant plikų 

idų be jokio pasiklojimo. Vargu, ar 
•t nors vienas iš būrio sumerkė ir akis, 
.s gana šaltas, o šilumos kiauroj pa-

’ nėra. Užsiklojimas tik tas, kas ant 
os, tai su tuo ir naktį reikėjo pra-

Fandien rytas daug šaltesnis, negu va- 
. Vėjas dūksta, sukadamas debesis 
sniegu, o mes per naktį išdrebėjom

■ ir tik su mundierom apsivilkę, keik
dami karo viršininkus, kad neleidžia ap- 
sivilkt rudinėmis. Mes vėl tęsiam kelio
nę tolyn prie mums nuskirto tikslo. Bet 
šiandien vieton lietaus, sniegas su vėju 
glosto mums veidus ir purto kūnus. 
Tačiaus, po penkių valandų ėjimo pa
siekėm gana didelį kaimą Schieren. Tai 
ir baigėsi mūs visa kelionė, kada atsidū
rėm visai arti, apie 20 kilom, nuo Rheino 
sienos, Luxembuorgo mažoj valstybėlėj. 
Čionais mes išbuvom daugiau 4 mėnesių, 
kad pilnai užtikrinti pergalę Alijantams 
ant Teutonų, del Morganų, DuPontų ii’ 
kitų bankierių ir fabrikantų. O labiau
sia tai kad užtikrinti pasauliui “taiką ir 
demokratiją.” Reiškia, nuo šio karo 
daugiau niekas nekariaus; pasaulyje 
viešpataus amžina taika ir demokratija! 
Graži frazė, o dar gražesni žodžiai. Bet 
ar ant ilgo tas buvo? Nei keturi metai 
neprabėgo nuo užbaigimo “karo užbaig
ti karus” ir išgelbėjimo “demokratijos,” 
o Italijos mėlynąją padangę uždengė 
juodoji mussoliniška šmėkla, ir jei Itali
joj ir buvo nors šešėlis demokratijos, tai 
ta juodoji cholera užmušė ją. Jei Vo
kietijoj demokratija dar vis drįso išeiti 
į gatvę ir pasirodyti viešumoj, tai Hitle
ris, šokdamas mirties šokį, ne tik demo
kratiją parbloškė, bet ir į šmotelius ją 
sukapojo ugnies kardu ir sutrempė į pur
vyną. Dar ir dūmai nespėjo išnykti.nuo 
pereito gaisro, o tolimųjų rytų geltoni 
plėšikai ir vėl jau jieško vietos sukurti 
laužą naujam gaisrui del parazitiškos 
demokratijos. Vos septyniolika metų 
prabėgo nuo pabaigtuvių “karo prieš 
karus,” o tolimos Afrikos padangę jau 
vėl drasko karo perkūnas.

Taip, mes kariavom ir- liejom savo 
kraują naudai vienos plėšikų gaujos 
prieš kitus; mes liejom kraują už išgel
bėjimą jų demokratijos: Melonų, Morga
nų, Hearstų, Fish’ių ir komp., bet ne už 
demokratiją dirbančių masių. Vienok, 
tie, kurie šoka mirties šokį ant demokra
tijos griuvėsių, patys sau pasirašė ir 
mirties dekretą: sudegs Mussolinis ne Af
rikos karštoj saulėj, o revoliucijos lieps
noj. Hitlerio iškeltas ugnies kardas ant 
SSRS nukris ant jo paties sprando. Už
springs Hearstas savo paties liežuviu, 
kada reikės nuryti taurę kartybės, ku
rią jis pila kitiems. Darbininkų klasė 
kariaus už demokratiją, bet už savo de
mokratiją. Tuomet ir bus paskutinis 
karas.

Decoration Dienoj Ketvirtoji Metinė

LIETUVIU DIENA
Si Šeštadieni. 30 ijiegnžes-lilay

Rengia Lietuvių Radio Valandos vedėjas—V. Matusevičius
Dainuos 250 vaikučių iš Brooklyno Mokyklos; 40 vaikučių iš Cliffside, N.

Jaunasis Birutės choras, vadovaujamas M. Strumskienes, perstatys 
vaizdelį iš operetės “BIRUTĖ”. Iš jaunuolių mokyklos duos Tap 
Dance, ir bus kitokių įvairumų; bus įdomių kontestų vaikams ir jau
nimui. Bus duodamos dovanos, kurias skiria Brooklyno biznieriai.

PRAŠOME JSITĖMYTI, JOG LIETUVIŲ DIENA BUS

Klaščiaus Parke ir Salėje
Betts ir Maspeth Avė., Maspeth, L. I., N. Y.

ŠOKIAMS GROS DVI DIDELĖS ORKESTROS:

Jaunuolių Radio Orkestrą, vad. Jurgiui Kazakevičiui 
Prof. Rich’s ir Kraftas garsioji orkestrą.

Pradžia 12 vai. dieną ir tęsis iki vidurnakčio.

Įėjimas suaugusiems 50c.; vaikams, kurie ateis su tėvais—veltui.

MHMhNUK

ALDLD REIKALAI
ALDLD JAUNUOLIAMS |lapius, kaina $1.25.
ANGLŲ KALBA KNYGOS

Šiemet Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos nariai, jaunuo
liai, kurie ima anglų kalbo
je knygas, gauna daugiau 
ir svarbesnių knygų, kaip 
bent kada anksčiau.

Turime net šešis 
kurie yra sekami:

SETAS N. 1
CONVEYOR—by James 

Steele, apysaka iš Ameri
kos gyvenimo. Knyga ap
daryta, turi 222 puslapius, 
kaina $1.25.

THE IRON FLOOD—by 
A. Serafimovich, ' apysaka 
iš Sovietų Rusijoj piliečių 
karo. Knyga apdaryta, tu
ri 246 puslapius, kaina 
$1.00.

LIFE AND TEACHING 
OF V. L LENIN — by R. 
Palme Dutt. Apdaryta, tu
ri 92 puslapius, kaina 50c.

Viso trys knygos, 560 pu
slapių, kurių vertė $2.75.

SETAS No. 2
A STONE CAME ROLL

ING—by Fielding Burke. 
Knyga apdaryta, turi 412

setus,

Amerikos žmonių ! ■' 
gyvenimo. 1 b

THE LIFE AND DEATH:.' 
OF SACCO AND VAN-;’’

Knyga apdaryta,
iliust-

LENI- 
Stalin. 
virše-

Lyons, 
turi 208 puslapius, 
ruota, kaina $1.00.

PROBLEMS OF 
NISM — by Joseph 
Knyga popieriniais
liais, 92 puslapiai, jos kai
na 25c.

SOCIALISM; UTOPIAN 
AND SCIENTIFIC — by 
F. Engels. Knyga popie- 
rinais viršeliais,1 turi 92 
puslapius, kaina 15c.

Antras setas 4 knygos, 
804 puslapių, knygų vertė 
$3.40.

SETAS No. 3
PROLETARIAN LITER-

STATES. Kelių autorių. 
Knyga apdaryta, turi daug 
apyskaičių, eilių, 384 pusla
pius, kaina $1.00,

THE AMERICANIZA
TION OF LABOR — by 
Robert W. Dunn. Knyga 
apdaryta, turi 272. pusla
pius, kaina $1.90.

REMINISCENCES OF 
LENIN — by Clara Zetkin. 
Brošiūra turi 64 puslapius, 
kaina 20c,

SIX SEAMEN—by Mike 
Pell. Brošiūra turi 72 pus
lapius, kaina 15c.

Trečias setas turi dvi 
knygas ir 2 brošiūras) 792 
puslapių, knygų vertė $3.25.

SETAS No. 4
HANDBOOK OF MAR

XISM — by Emile Burns. 
Knyga apdaryta,,, bū tinai 
reikalinga visiems veikė
jams. Turi 1,087 puslapius, 
kaina $1.75.

FASCISM AND SOCIAL 
REVOLUTION — by R. 
Palme Dutt Knyga apda
ryta. Turi 320 puslapių, 
kaina $1.25.

Ketvirtas setas turi 1,407 
puslapius, knygų verte $3.

SETAS No. 5
CHAPAYEV — by D. 

Furmanov. Knyga apdary
ta, turi 423 puslapius, kai
na $1.50.

I LOVE—by A. Avde
yenko. Apysaka. Knyga 
apdaryta, turi 283 pusla
pius, kaina $1.00.

MEMOIRS OF A BAR
BER — by Giovanni Ger- 
manetto. Apysaka, Kny
ga apdaryta, turi 358 pus-] mes kalbam lietuviškai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J. U* 1

SĄRYŠIO SUSIRINKIMAS
Visi, kurie esate atstovai nuo or

ganizacijų bei draugijų, malonėkite 
dalyvaut Lietuvių Draugijų Sąryšio 
susirinkime, kuris jvyks ketvergę,)£8,; 
d. gegužės, 8 vai. vakare, 408 Court , 
St. Turime daug reikalų apsva/št^' 
mui, tad kiekvieno yra pareiga de«- " 
lyvaut. Sekr. D.

•---- -r.. • <
ELIZABETH, N. J. F1U

• • ’ MMAušros Pašelpinė Draugija reniną 
puikų pirmą pavasario pikniką, -80 
d. gegužės (Memorial Day), j.
Grove, Clark Township, N. J- - 
sai išeis nuo Liberty Hali, 269 Se- 
cond St. Pirmas busas išeis 1 'vii; ’ 
po pietų ,o antras 2 vai. po piety 
Sugrįš 9 vai. vakare. Kelionė i 
puses 25c asmeniui. * •

Kas galės ir norės pavieniai
žiuoti, gali paimt busą No. 44 lito ” 
High St., arba Broad St., ir važiuoti 

Į iki galo,' o ten išlipus eit tiesiai į pik
niko vietų. Tad visi rengkitės į šį 

1 pikniką ir pirmu sykiu pakvėpuokite 
tyru pavasario oru ir pasigereWteM 

■ pavasario žalumu. Įžanga 25c. 
zika po vadovyste Anthony GomĮtl.; 

| Maloniai visus kviečiame. - i 
1 (124-126) Rengejafc-v
----------------------------------------- - —T- .

PITTSTON ir APIELINKĖ, 
PA.

Apvaikščiojimas Lietuvių Laisvų 
Kapinių W. Wyominge atsibus 30 d. 
gegužės, 10 vai. ryto, čia kalbės vie
nas iš laisviečių, bus dubeltavas ok
tetas. Bus traukiama fotografija 
viso apvaikščiojimo, tad visi būkite 
laiku.

Taipgi kurie norėsite pirkt lotus, 
tai komisija bus ant vietos ir duos 
patarimus. Pilnas lotas $100, pusė 
loto — $50. Taipgi kurie esate sko-

mokestį. KOMISIJA.
(125-126)

COMMUNIST MANIFE
STO
Brošiūra turi 47 pusi., kai
na 10c.

Penktas setas turi 3 kny
gas ir brošiūrą, 1,111 pus
lapių, kaina $3.85.

SETAS No. 6
I LOVE — by A. Avde-_____ _

yenko. Knyga ta pati, ką ifngi už lotus ,galėsite čia priduęt 
ir sete No. 5.

MEMOIRS OF A. BAR
BER. Knyga ta pat, ką ir! 
sete No 5

COMMUNIST MANIFE
STO, — tas pats, ką ir se
te No. 5.

HAWAII — by S. Wein-' 
man. Brošiūra turi 32 pus
lapius, kaina 10c. f

DIMITROV — by Stella
D. Blagoyeva. Knyga ap
daryta. Turi 124 puslapius, 
kaina 75c.

Setas šeštas turi 3 kny
gas ir 2 brošiūras, 844 pus
lapius ir knygų verte $3.20.
Kas Gali Gauti Knygas?
Angliškas knygas gali 

gauti tik tie nariai, kurie 
pilnai ($1.50) yra užsimo-, 
keię už '1936 metus. Kuo- (

4 . Inzv.: -> * L- • > 1 o n U < i -n </v Vninrii '

by Marx-Engels.

f nario vardąo

są” ir lietuvių kabioj kny
gas, jie neturi teisės gauti 
anglų knygas.

Reikalaujant anglų kalba1 
knygų, praneškite^ kurį se
tą ar setus jūs norite gauti.

Jeigu kuris narys norėtų 
dar nusipirkti vieną ar dau
giau setų, apartu savo kny
gų, tai turi' išanksto pri
siųsti už kiekvieną perka
mą setą po $1.50.

Kuopų sekretoriai, ku
riose yra angliškas knygas 
imančių, privalo išsikirpti šį 
pranešimą ir parodyti jau
nuoliams. Kuriuos setus 
jie pasirinks, tada su duok
lėmis, jeigu dar jų nėra mo
kėta, prisiųskite praneši
mą į centrą.

Visų narių yra pareiga 
kalbinti jaunuolius į ALD
LD. Juk tai geriausia jiem 
proga apsišviesti. Kiekvie
nas matote, kaip daug ir pi
giai gauna narys knygų. 
Čia mes padavėme jų ir tik
rą kainą. ALDLD knygas 
gauna iš International Pub
lishers Corp, pigiai, tik to
dėl, kad mes esame kultū
ros ir apšvietos organizaci
ja.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

SergančiŲ Vyry 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 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų ’Gėlimas, Sciatica 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
les, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netyarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokia 
ligų, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— Z
110 East 16 Si, N. If.
Tarp 4th Avė. ir Irving Pi.

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

iš- 
ir

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

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

automobilių.
šaukite jį Šiandien parodyti. 

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius T
GRABORIUS

(Undertaker) I
Vedu šermenis ir palaidoju 
karnai ir už prieinamą kainą.j
ParBamdau automobiliui veatuv^xbJ 

įtarum, krilefetynom ir kitokiem< 'i 
reikalam. , .

402 Metropolitan Aved 
(Arti Marcy Avenue) j

Brooklyn, N. Y. '

JĮ -r

-rrri| Z J

Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuvė VVorcestery 
118 Millbury Street Worcester, Mass.

Užeikite, arba šaukite: Telefonas 6-0086

JU

• ’).»<■»

• .................. ;■ — -- - ■ --------- ------ ------------- .----------- I .yį'gj,

OSVALDO KYBURIot
-

RESTAURANTAS ir KABARETAS 
Puikiai įtaisyta vTetš, Jaudinama’ 

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

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

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.
• i

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

ilr. -j

t

čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamos* <>•y 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių,* čielų ru* m- f 
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona* 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas^-.^ 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cak(L*Ui< 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spicęv 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėti* 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spti* ’'Bli 
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y. "’F
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KAIP PADARYTI BIZNĮ?

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOSXi

I

Jaunimo Mobilizacija Teis Harlemo Policistą
Šeštadienio Maršui i

<r

Luciano Valdė Teroru
I

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINES 
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

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

Valentine reikalauti

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

A

Puslapis Aštuntas

Reikia Masių Spaudimo 
Į Aldermanus

Komunistų Partijos N. Y. 
Distriktas šaukia visas orga
nizacijas ir asmenis šiomis 
dienomis stipriai paremti Fra
zier-Lundeen ir Marcantonio 
bilius. Pirmasis duotų Nedar
bo ir Socialę Apdraudą. Ant
rasis siūlo paskirti 5 bilionus 
dolerių šalpos darbams, kurie 
turi būti pravedami mokant 
darbininkams unijines algas 
ir unijinėmis sąlygomis.

Biliai dabar yra New Yorko 
Miesto. Aldermanų Tarybos 
Taisyklių Komitete. iReikalin- 
gas masių greitas atsikreipi- 
mas į to komiteto narius, kad 
jie prielankiai raportuotų juos 
tarybai. Prielankus raportas 
paakstintų aldermanus juos 
užgirti ir reikalauti, kad šalies 
kongresas juos priimtų įstaty
mais. Šio miesto aldermanų 
pasisakymas už juos būtų sti
pti' parama tiems biliams kon
grese.

Ūnijoms ir visoms organiza
cijoms, taipgi tuomi suintere
suotiems piliečiams dabar 
svarbu greit pasisakyti tuo 
klausimu ir apie tai pranešti 
komiteto nariams: 4* 4 r Y •

New Yorke:
. John P. Nugent, pirminin

kas, 13th A. D., 41 Convent 
Ave.

Eward J. Sullivan, 3rd A. 
D,. 326 W. 14th St.

Murray W. Stand, 4th A. D., 
392 E. Brodaway.

John J. Mahoney, 5th A. D., 
345 W. 55th St.

Thomas J. Curran, 1 Qfb A* 
D., 25 Bank St.

Edward V. Dempsey, 12th 
A, D., 743 3rd Ave.
^William P. Flood, 14th A. .

315 E. 58th St.
•; James A. Deering, 27th A. 
D., 2912 Sommer Pl., Bronx. <

Bendros Jaunimo Dienos 
demonstracijos komitetas de
da visas pastangas, kad iš
gauti iš parkų komisionieriaus 
Moses leidimą laikyti gegužės 
30-tos mitingą Washington 
Aikštėj. Seniau Mpses sakė, 
kad jis duodąs Union Sq., vie
toj jaunimo reikalaujamo 
Washington Square.

Parado dalyviai susirinks į 
Madison Square Park, iš ten 
maršuos į rytus iki 2nd Avė., 
paskiau į pietus iki Houston 
St., tuomet į Washington Sq., 
kur bus mitingas, jei bus gau
ta leidimas.

Tuo tarpu eina smarkus 
prisirengimas tai dienai. Su
sirišęs su Amerikos Jaunimo 
Kongresu jaunimas penktadie
nį per pietus turės demons
traciją ant House of Morgan 
laiptų, 23 Wall St., New Yor
ke. Čia kalbės James Wechs
ler, studentų vadas ir redak
torius “Student Advocate,” ir 
Nancy Bedford-Jones, viena 
Jaunimo Kongreso vadų.

Gavo Šimtą Dolerių 
Millerio Gynimui

Ateivių Gynimo Komitetas 
gavo $100 auką nuo Darb. Li
gos ir Pomirtinių Fondo. Au
ka atsiųsta gynimui Alfred 
Miller’io, kuriam gręsia depor
tacija Hitlerio Vokietijon. 
Milleris yra nariu tos organi
zacijos. Tapo areštuotas re
daguojant kovingų farmerių 
laikraštį “Producer’s News,” 
Montanoj.

Am. At. Gyn. Komitetas yra 
padavęs apeliaciją, kad iško
voti teisę Milleriui pasilikti. 
Komitetas taip pat gina ir vi
sus kitus, pakliuvusius depor
tacijos agentų naguosna, dėlto 
visoms organizacijoms ir at
skiriems asmenims svarbu pri
sidėti aukomis tam darbui.

šeštadienio konferencijoj 
išrinktas Harlemo Bendras 
Civilių Teisių Komitetas jau 
pradėjo savo veiklą. Jis su
organizavo delegaciją, kuri 
lankėsi pas policijos komisio- 
n i erių
atleist iš tarnybos policistą 
Brown, kuris 29 kovo sumušė 
darbininką John McNeil, taip
gi atleisti ir nubausti policis- 
tus, kurie pašovė Leonard 
Brown, 13 metų vaiką. Komi
teto pastangomis McNeil’ą su
mušęs policistas patrauktas 
teisman.

Pirmadienį Luciano byloj 
Thelma Jordan liudijo, kad 
Luciano ir jo sėbrai valdė te
roru ir kankinimais nepaklus
niųjų. Jinai tą iškėlė, kuomet 
vieno iš Luciano leitenantų, 
Abe Wahrman’o, advokatas 
Siegel jos paklausė, kode! ji 
nekalbėjo pirmiau.

“Aš bijojau kalbėti, dėlto 
tylėjau,” atkirto liudininkė. 
Kada Siegel’is atkartojo klau
simą, liudininkė atsakė:

“Daugeliui merginų, kurios 
kalbėjo, nudeginta kojos, jų 
pilvai apdeginta cigaretų nuo
dėguliais, jų liežuviai surai
žyti.”

“Bet tu dabar nebijai kal
bėti,” nustebęs jos drąsa prie
kabiavo advokatas.

“Aš dabar nebijau, nes aš 
pasitikiu žmonėmis, kurie sto
vi už mano pečių,” smarkiai 
atšovė Jordan’iūtė.

Savo liūdylnupsę ji parodė 
8 kaltinamuosius, nusakyda
ma jų užimtas vietas prostitu
cijos truste. Veik visi liudi
ninkai nurodo, kad Luciano 
buvęs galva to trusto.

Trimito Choro Padėtis; 
Pastaba

Pereitą penktadienį “Lais
vės” Vietinėse žiniose tilpo d. 
J. Nahvaikos straipsnis apie 
So. Brooklyno Trimito Chorą. 
Draugas Nalivaika pereitą 
trečiadienį dalyvavo mūsų 
choro pamokose, atstovaujant 
Meno Sąjungą ir nušvietė, ko
dėl choras susideda vien tik 
iš merginų. Mes sutinkam su 
d. Nalivaika, kad 50 kp. su
augusieji nariai tame kalti, 
nes jie neremia chorą.

Toliau savo straipsnelyj d. 
Nalivaika sako: “...atėjo 
jaunas vaikinas, veikiąs LDSI 
jaunuolių kuopoje...” Aš 
esu tas vaikinas, bet d. N. ma
ne pacitavo ne visai teisingai. 
Tame straipsnelyje
būk aš sakęs, jog vaikinai ne
nori eit choran todėl, kad 
jiem nepatinka choro mokyto
ja. Tai ne tiesa apie visus 
vaikinus. Tik vienas, du vai
kinai nepatenkinti mokytoja, 
bet ir tai tik ypatiškais sume
timais. Aš esu tikras, kad di
džiuma mūsų įvertiname drau
gės Mantuškaitės gerą darbą 
ir ateityj mes suteiksime jai 
nuoširdžią kooperaciją choro 
labui.

Mes ačiuojame d. Nalivai- 
kai už atidengimą padėties ir 
tikimės, kad jis ims atydon 
šią mažą pastabėlę, raportuo
damas Meno Sąjungai.

Walter H. Incas.

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

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

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

rašoma,
Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

Aktorių Organizacijoj 
Progresyvių įtaka Auga

Brooklyn
*' Frank A. Cunningham, 36th 

A‘. Th, 237 Baltic St.
"’jAmes J. Molen, 37th A. D., 

350 ,60th St.
" William O’Reilly, 38th A. 
D.£472 Baltic St.

James B. Allen, 45th A. 
D,.. 152 Sullivan Place.
" Bernard Schwab, 61st A. 
D., ! 60-40 Linden St., Ridge- 
Wood, L. I.

Tūli piliečiai, kaipo balsuo
tojai, kreipiasi į komiteto pir
mi/įnką jo namuose telefonu, 

/kuris yra MOnument 2-2242, 
prašydami, kad jis prielankiai 
atsilieptų apie tuos bilius.

Drg. L Prūseika 
Išvažiuoja Chicagon

Prašo Talkos Pravedimui 
Pieno Fondo Vajaus

Vos Išgelbėjo nuo Lynčo

PAJIEŠKOJIMAI
PELNINGAS BIZNIS

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

.visų, tai ir galima.
I Vieta graži, biznio daug. Atvažiuo
kit pamatysite. Parduoda A. Beniu
lis—norėtų pasilikti C. CHUBERKIS.

Antrašas:
104 Franklin Avenue, 

Ridgewood, N. J.
(119-137)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12 th ir I3th Sta., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tekt Alronquin 4-8294

00-Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

tis labai pigiai. Puiki vieta 
ir gerai išdirbtas biznis. Ga
lima geras pelnas ir pragy- 
vęnirHUs 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 PodžiunaĄ.
354 Highland Ave., 

Kearny, N. J.
(100-13Q)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras per vasarą 

dirbt ant farmos ,apie 6-7 valandas 
įkas dieną; bus duodama valgis, kam
barys ir jeigu bus reikalinga, tai 
bus damokama. Rašykite sekamai: 
Mary Bubencik, RD 5, Richfield 
Spa., N. Y. (124-126)

Šiomis diėhomis įvyko Ac
tor’s Equity Association meti
nis mitingas Astor viešbutyje. 
Mitinge aiškiai įmatoma pa- 
augimas progresyvių spėkų. 
Toki nacionaliai garsūs akto
riai, kaip Fredric March, He
len Cahagan, Edward Arnold, 
Ernest Truex, James Cagney, 
Groucho Marx ir Jimmy Du- 
ranty randasi tarp daugelio 
-aktorių, remiančių progresy
vių nominacijas į organizaci
jos viršininkus.

Radio Laisvė
Charles’ Up To-Date 

BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ O C? p 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

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

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo New Yorko Dis- 
triktas atsišaukia į norinčius 
padėti sušelpti politinius kali
nius ir jų šeimynas ateiti na- 
cionalėn raštinėn, 80 E. llth 
St., Room 610, N. Y., padėti 
siuntinėti laiškus sąryšyje su 
pravedimu vajaus už pieno 
fondą.

s-

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

graborius
Patarnauju visiems be skirtu- | 
mo, Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos I
žemos. •

Ateikite ir persitikrinkite |
107 Union Avenue B

Brooklyn, N. Y. |

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Budavoju naujus ir taisau se- i 
nūs namus. Moderniškai pada- r 

rau krautuvėm frontus.

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius

Padirbėjęs keletą savaičių 
prie dienraščio “Laisvės,” d. 
L. Prūseika išvažiuoja Chica
gon darbuotis prie mūsų ju
dėjimo kito dienraščio—“Vil
nies.” Kaip dabar dalykai 
stovi, tai jis žada išvažiuoti šį 
pirmadienį, birželio 1 d. Jo 
išleistuvėms šaukiamas platus 
Brooklyno progresyvių lietu
vių, mūsų revoliucinio judėji
mo narių, dalyvių ir simpatikų 
pasitarimas ryt vakare, gegu
žės 28 d. ...

Kviečiame visus “Laisvės” 
skaitytojus dalyvauti.

Mums, žinoma, gaila netek
ti d. Prūseikos darbo ir ener
gijos. Po to, kaip buvo pra-. 
vesta vienybė tarpe opozici
jos ir mūsų judėjimo, d. Prū
seika labai nuoširdžiai ir ne
nuilstančiai darbavosi “Lais
vės” ir viso judėjimo naudai 
čia rytuose, 
brooklyniečiai, 
randame tame, 
ka išvažiuoja
tikslams darbuotis į tą milži
nišką lietuvių koloniją — Chi- 
cagą. Mes žinome, kad chi- 
cagiečiai jo laukia ir džiaug
sis gavę jį į savo eiles. “Vil
nies” draugams bus lengviau, 
kuomet į savo štabą jie gaus 
tą žymią literatinę ir organi
zacinę jėgą.

Taigi, ketvirtadienį mes su
sirinksime “Laisvės” svetainėj, 
pasikalbėsim mūsų judėjimo 
bėgamais reikalais, atsisvei
kinsim su d. Prūseika ir pa- 
linkėsim jam laimingai dar
buotis 
gojl

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Pasirašė su unija sutartį dvi 
drabužių valymo ir dažymo 
šapos. Viena jų randasi 430 
Cherry St., o kita 116-10 At
lantic Avė., Brooklyne. Įstei
giama Jb valandų darbo sa
vaitė. Iki šiol merginos dirb
davo daugeliu atvejų po 17 
valandų į dieną.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 81 moterį} 

[kuopos susirinkimas įvyks šį ketvir-

Juozapas Sidaras, 56 m. am
žiaus, 172 Linwood St., mirė 
gegužės 25 d. Bus palaidotas 
gegužės 28 d., Šv. Trejybės 
kapinėse. Paliko 
nuliūdime moterį Viktoriją, 4 [ 419 Lorimer St.,_ Brooklyne. Narės 
sūnus ir 3 dukteris.

dideliame! tadienj, 28 gegužės, 8 vai. vakaro,

Rengkite III MED JD ADlf C Kur “Laisvė” 
Piknikus ULmLll t,r AnM Rengia

♦’T', X. ' ' - • ' .J Sida- ir nesan^10s narėmis merginos-mo- 
. v ‘ . .1 terys kviečiamos dalyvauti. Apart

ras prigulėjo prie SV. Jurgio organizacijos reikalų, d. M. Paųkš- 
Draugijos ir prie Lietuvių Ry- tienė padarys pranešimą apie mo- 
mo Katalikų Susivienijimo. teTų ve]kl^Ją u?'.Ų?esn^ pi/gyveni- W . mą, o d. V. Bubhute, parodys, kaip

Laidotuvių apeigomis rūpi- kirpti ir prisimieruoti suknelę, 
naši graborius M. P. Ballas Į (125-126) VALDYBA. 
(Bieliauskas).

Suimtas tūlas Sam Shmerler,
_____  Jįl4 kuris būk buvęs 620 

, E. llth St., N. Y., namų pri
orėtojo W. Sckutner rastas 

skiepe su 4 metų mergaite, 
rengta, ir pats pusiau nųsi- 

kriminaliam Kūdi
kio panaudojimui. Sckutner 

man pribuvo policistas 
fcTfone ir subėgo apie 150 

apylinkės gyventojų, kurie 
grąsino atimti įtariamąjį ir 
ant vietos nulinčiuoti.

Šchmerler areštuotas. Poli
cijos rekordai rodo, kad jis 
buVęs areštuotas 1925 metais 
tokiu pat nusikaltimu.

Times Square srityj 2,400 
barberių sugrįžo darban, lai
mėję užtikrinimą $22 algos į 
savaitę, taipgi, kitus reikalavi
mus. Tačiau ir toj srityj, 
kaip ir visame mieste dar yra 
streikuojančių.

terų veikimą už pigesnį pragyveni
mą, o d. V. Bubliūtė, parodys, kaip

VALDYBA.

Tačiau mes, 
suraminimą 

kad d. Prūsei- 
tiems patiems

Browderio Radio Fondas 
jau prašoko $3,000 markę, 
šeštadienį ir pirmadienį gau
tomis aukomis dasikasė iki 
$3,020.94. Trūksta iki kvotos 
$1,979.06. Kas dar neprisidėjo 
arba išgali prisidėti, dabar 
laikas tą padaryti.

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

tolimoj, didelėj Chica- 
Reporteris.

Tūli piliečiai pradeda vajų 
už aptaksavimą tokių nuosa
vybių, kaip Gramercy Park 
arba Morgan Library, kurie 
yra paliuosuoti nuo taksų, 
kaipo visuomeniškos įstaigos. 
Tikrenybėj jie yra naudojami 
tik privilegijuotų asmenų, pri- 
vatiškais leidimais, kurių 
prasti piliečiai negauna.

pa-

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

^Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas:; Harrison 6-lj}93

šių metų radio už’ $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

ti, nuo $5 iki $500, o armonikų 
nūo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais
vės” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų pu
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 Amb r ožaitis.

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

NAUDOTIS BARU.

ULMER PARK BAR IR GRILL
Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauja

ma valgiais ir geriausios rūšies gėrimais, kaip tai: 
alum, degtinėm ir visokiais vynais.

Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y,
Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.
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