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“Amerikos darbininkai ne
seks buržuazijos pėdomis,“ ra
šė Leninas 1919 metais. “Jie 
eis su mumis už piliečių karą 
pries buržuaziją. Tą mano įsi
tikinimą patvirtina visa istori
ja viso pasaulio ir Amerikos 
da rbini n ką j ud ė j im o.“

Jei kas tuomet abejojo šitų 
Lenino žodžių teisingumu, tai 
šiandien jis jau nebeabejoja. 
Nepaprastas plačiųjų darbo 
žmonių masių išsijudinimas, 
nepaprastas pasirjžimas, kurį 
rodo pamatinių pramonių dar
bininkai kovoje už unijizmą, 
už CIO, Lenino žodžius aiškiai 
patvirtina.
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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

Dienraščio XIX

ŠERIFU TERORAS PRIES PLIENO STREIKIER
Anglija ir Franci ja Duoda Daugiau Galios 

Naziam ir Italijai prieš Ispaniją
SOVIETAI TEISIA AŠTUONIS BUVUSIUS 

GENEROLUS KAIP SNIPUS-IŠDAVIKUS
Plieno Streikieriai Užpulti Ašarinėmis 
Bombomis; Daugelis Sužeista ir Areštuota

Savaitraštis “New Masses” 
reikalingas greitos ir stiprios 
materialės paramos. Savo lai
doj už birželio 15 d., “New 
Masses” reikalauja tuojau $10,- 
000. Priešingai, sekantis nu
meris gali neišeiti.

Šis savaitraštis—nepaprastai 
turiningas ir reikalingas, — 
nepavaduojamas s a v aitraštis. 
Reikia stoti jam pagelbon be jo
kių lūkuriavimų. Antrašas au
koms ir pinigams už prenume
ratas: New Masses, 31 E. 27th 
St., New York City, N. Y.

Dusmenyse (Dzūkijoj) kuni
gai jau atgiedojo už bedievio 
Miko Petrausko dūšią egzekvi
jas ir pašventino jo kapą.

Petrauskas, mat, negyvas ir 
jis negali paspirti tų visų mo- 
nų, prieš kuriuos jis būdamas 
gyvas ir sveikas kovojo.

O So. Bostono kunigų laik
raštis prisispyręs teigia, būk 
Mikas Petrauskas buvęs “ap
sileidęs katalikas arba pasyvus 
laisvamanis” ir kad jis “iki 
1914 metų buvo arti susijęs su 
parapija” (kokia?).

Argi “apsileidusiu kataliku” 
negalima pavadinti dr. šliupą, 
kunigą Mockų ir kitus laisva
manius? Mums rodosi, kad taip. 
Labai švaka to kunigų laikraš
čio logika.

Stilsonas džiaugiasi, kad A. 
Jankauskas Lawrenciuj orga
nizuoja “jo pasekėjus” važiuoti 
Brooklynan paremti “N. G.”

Mums iki šiol buvo skelbta, 
būk Jankauskas ten pasiųstas 
organizuoti tekstiliečius.

Jeigu tas žmogus, imda
mas algą iš Amalgameitų uni
jos, dirba lovestonietiškų tros- 
kistų naudai, tai jis ne savo 
vietoj sėdi.

Savaitraštis “The Nation” 
perėjo į kitas rankas: iki šiol 
per vienuoliką metų j j leidęs 
bankininkas Maurice Werthe
im, laikraštį pardavė vienai jo 
redaktorių, Fredai Kirchwey.

Sakoma, dabar “The Na
tion” “jau galėsiąs patsai pasi
laikyti,” be finansinės paramos 
iš kitur. Iki šiol jį palaikė 
Wertheimo kontroliuojamas Ci
vic Aid Foundation fondas.

Wertheim nebesutiko su re
dakcija dėl pastarosios pritari
mo prezidento Roosevelto teis
minei reformai.

Su tūlais “The Nation” re
daktoriai blogumas tame, kad 
jie nepastovūs: trockizmo klau
simu iš pradžių jie atsistojo jo 
pusėje. Tik vėliau susimetė at
gal, bet ir tai nelabai aiškiai.

Pažangesniuos liberaluos tas 
puldo savaitraščio įtaką.

Tūli mūsų draugai korespon
dentai turbūt mano, jog “Lais
vės” redakcijoj sėdi jų priešai 
ir “taiso” tūlas jų koresponden
cijas tik tam, kad jas sutrum
pinus arba pakeitus.

Meskit iš galvos, draugai, to-

Atmeta Sovietų Reikalavimą Ištirti Hitlerio Kariškus Veiks
mus; Užtikrina Nazią, Romos Karo Laivams Saugumą

London. — Sovietų amba
sadorius Ivan Maiski reika
lavo, kad tarptautine nesi
kišimo komisija ištirtų, 
kaip Vokietijos karo laivas 
“Deutschland” atakavo 
praskrendančius Ispanijos 
respublikos lėktuvus; kaip 
paskui Hitlerio valdžia me
lavo, būk tie lėktuvai “pa
tys” užpuolę ir sužeidę 
“Deutschlandą,” užmušda
mi 27 jo jūreivius, ir kaip 
už tai nazių karo laivai su
bombardavo Almeriją, Ispa
nijos prieplauką, ir ta pačią 
dieną Vokietija ir Italija at
simetė nuo bepusiškumo ko
misijos. (Yra įrodyta, kad 
“Deutschland,” stovėdamas 
fašistų valdomoj Ivizoj, ap
šaudė respublikos lėktuvus, 
ir tik tada šie lėktuvai pa
leido bombas į “Deutschlan- 
dą.)

Bet Anglijos ir Francijos 
atstovai bepusiškumo komi
sijoj atmetė tuos Sovietų 
ambasadoriaus reik alavi
nius. Negana to. Komisi
jos veikiantysis pirminin
kas anglas Euan Wallace su 
Francijos diplomatų prita
rimu pastūmė šalin Sovietų 
reikalavimą, kad visos 25 
valstybės, sudarančios nesi
kišimo komisiją, spręstų, 
kokiomis sąlygomis galės 
būt pikietuojama, “daboja
ma” Ispanijos vandenys, 
jeigu Vokietija ir Italija su
grįš į nesikišimo komisiją. 
Sovietų atstovas nurodė, 
kad Anglija, Franci ja, Vo
kietija ir Italija neturi elg
tis kaip diktatoriai, nepai
santieji nesikišimo komisi
jos didelės daugumos.

Bet Anglijos ir Francijos 
atstovai apėjo visus tokius 
Sovietų reikalavimus ir nu
rodymus; tik stengėsi būti
nai atgal atsikviest Italiją 
ir Vokietiją i nesikišimo ko
misiją, kad jos vardu ir to
liau pikietuotų Ispanijos 
vandenis.

Tuo tikslu Anglijos ir 
Francijos diplomatai išdir
bo savo planą, kuris žada 
įsteigti saugumo plotus pi
ketuojantiems karo lai
vams ir užtikrina kitokią 
jiems apsaugą ir bendrą 
veikimą visų keturių pike
tuojančių šalių tokiuose at
sitikimuose,' jeigu Ispanijos 
lėktuvai ar karo laivai “už
pultų” piketuojančius lai
vus.

kią mintį. Ji neturi nieko ben
dro su tiesa!

Sekantį sekmadienį (birž. 13 
d.) įvyksta ALDLD Il-ro Aps
kričio konferencija ir piknikas 
New Jersės valstijoj.

Kas gyvas, ruoškitės ir daly
vaukite jame!

Daugiau Progos Priešam 
Ispanų Liaudies

Tie prižadai ir užtikrini
mui duoda platesnę progą 
Hitleriui ir Mussoliniui 
šmugeliuoti dar daugiau ka
rinės pagelbos Ispanijos fa
šistams ir daryti naujas 
karo provokacijas prieš 
liaudies valdžią. Todėl Vo
kietija ir Italija faktinai 
jau žada sugrįžti į vadina
mą “nesikišimo” komisiją.

Naudodamiesi žadama 
jiems apsauga, tad naziai ir 
Mussolinio fašistai galės ap
šaudyti Ispanijos respubli
kos lėktuvus bei jos karo 
laivus ir provokatoriškai 

, meluoti, būk Ispanijos res- 
publikiečiai juos “pirmi už
puolę.” Tuomet, pagal da
bartinį Anglijos - Francijos 
planą Mussolinis ir Hitleris 
dar reikalaus, kad ir Ang
lija su Franci j a išvien baus
tų Ispanijos respubliką. Tai 
ypač to ir norėjo Vokietijos 
ir Italijos fašistai—įtraukt 
Angliją ir Franci ją į karo 
veiksmus prieš Ispanijos 
liaudies valdžią.

Vadovaujančią rolę šiuo
se fašistams tarnaujančiuo
se manevruose vaidina An
thony Eden, Anglijos užsie
ninis ministeris.

EXTRA!
Franci j a Gal Parems Sovie
tus Bepusiškumo Klausimu 

Dėl Ispanijos
London, birž. 11.—Angli

jos valdžia bijo, kad Fran
ci j a gali paremti Sovietų 
reikalavimą kas liečia Ispa
nijos vandenų pikietavimą. 
Sovietai reikalauja, kad vi
sos šalys, priklausančios 
prie tarptautinės “nesikiši
mo” komisijos, spręstų, kas 
ir kaip gali pikietuoti tuos 
vandenis. O Anglija, Vokie
tija ir Italija reikalauja, 
kad' tą klausimą spręstų 
tiktai jos pačios ir Franci- 
ja.

Jeigu Franci j a parems 
Sovietų reikalavimą, tai nu
matoma, kad Hitleris ir 
Mussolinis negrįš į “bepu
siškumo” komisiją.

Ispanų Fašistai Bombardavo 
Patys Savo Miestelius

Valencia, Ispanija.—Faši
stų lėktuvai, nežinia dėl ko
kios priežasties ar per klai
dą, bombardavo savo mies
telius Medelin, Mengabril ir 
Don Benito, esančius pačių 
fašistų valdomoj žemėj. 
Don Benito miestelyj faši
stų bombos daugiausia ar
dė kapines.

| Maskva, birž. 11.—Sovie
tų Aukščiausio Teismo ka
rinė kolegija pradėjo teisti 
aštuonis buvusius Raudono
sios Armijos generolus kaip 
išdavikus ir priešų šnipus.

Teisiami yra buvęs mar
šalas M. N. Tuchačevski, 
generolas A. I. Kork; gen. 
L E. Jakir, buvęs Leningra
do karinio apskričio koman- 
dierius; lietuvis gen. I. P. 
Uborevičius, buvęs Raudo
nosios Armijos komandie- 
rius Baltarusijoj, ir kitas 
lietuvis gen. K. V. Putna, 
buvęs Sovietų atstovybės 
narys Londone; gen. R. P. 
Eideman, gen. B. M. Feld
man ir gen. Primakov.

Vienas iš prieš-sovietinių 
šnipų, trockistas gen. Ga- 
marnik nesenai nusižudė.

Teismo pirmininkas yra 
V. V. teisėjas Ulrich. Tarp 
kitų teismo narių yra mar
šalas S. Budionni, maršalas 
V. Bliucher, maršalas T. I. 
Alksnis ir kt.

Kaltinimas prieš teisia
muosius yra toks:

“Jie turėjo ryšius su va
dovaujančiais kariniais ra
teliais tūlų svetimų šalių,

BASKŲ KATALIKU KUNIGŲ SKUNDAS PO
PIEŽIUI PRIEŠ FAŠISTŲ ŽVĖRIŠKUMUS

Bilbao, Ispanija. — Sugrį
žo Baskijos katalikų dele
gatai iš Vatikano, kur jie 
įteikė popiežiui Baskų kuni
gų skundą prieš barbariš
kus fašistų žiaurumus. 
Skundas išdėsto tokius fa
šistų lakūnų žygius:

Jie, bombarduodami Du
rango miestą užfrontėje, 
sudaužė dvi bažnyčias ir 
vienoj užmušė du belaikan
čiu mišias kunigu ir daugy
bę maldininkų. Bombomis 
suardydami seserų augusti- 
niečių vienuolyną, fašistai 
lakūnai nužudė 12-ką mer- 
ginų-vienuolių. Bal. 26 na
ziai lakūnai ne tik susprog-,. 
dino ir sudegino istorinį 
Baskijos miestą Guernica, 
sunaikindami ir jo bažny
čias; jie taipgi, žemai skris
dami, kulkasvaidžiais žudė 
bėgančius žmones. Pana
šiai fašistų lėktuvai naikino 
Arbacegui, Guerricaitž ir 
kitus užfrontės miestelius, 
kaimus ir net pavienes vals
tiečių sodybas.

Tuos kraugeriškus fašis
tų žygius matė daugelis pa
sirašiusių skundą kunigų: 
vyskupo pavaduotojas Ra
mon Galbarriatu; kanau
ninkas Pedro Menchaca ir 
eilė kitų žymių dvasiškių. 
Jie sako, kad Baskijos res- 
publikiečių valdžia ne tik 
nevaržo katalikų bažnyčios, 
bet dar padeda kunigams 
dvasiniame jų veikime.

Vitorijos vyskupas iš pra-

Jie

Rau- 
sten-

vedančių nedraugišką poli
tiką prieš Sovietų Sąjun
gą... Jie tarnavo kaip sve
timos šalies armijos šnipai. 
Jie sistemačiai davinėjo šni- 
piškas žinias apie Raudono
sios . Armi j os padėtį.
vedė ardymo-žalojimo -dar
bus, idant nusilpnintų 
donąją Armiją. Jie 
gėsi padaryt tokius priren- 
gimus, kad taptų sumušta 
didi Raudonoji Armija atsi
tikime, kai Sovietų Sąjunga 
bus kariškai užpulta. Jie 
taipgi darbavosi, idant bū
tų vėl sugrąžinta dvarinin
kų ir kapitalistų valdžia 
Sovietų Sąjungos plote.”

Visi teisiamieji prisipaži
no nusikaltę visais tais 
punktais.

Jau sausio mėn. teisme 
prieš trockininkus buvo su
minėtas vardas buvusio 
Raudonosios Armijos mar
šalo Tuchačevskio; bet jį 
tada pašoko teisinti trockis- 
tas Radekas.

(Kaltinime minimos ne
draugiškos šalys, supranta
ma, yra Japonija ir ypač 
Vokietija.) 

Gen. Emilio Molą, 
fašistų vadas Baskijoj, ku
ris nesenai galą gavo.

Laikraštininką Gildijos 
Pažangūs Tariniai

džios rėmė fašistus, bet pa
matė jų žvėriškumus ir 
pradėjo leisti atsišaukimus 
dėl žmoniškumo. Todėl jis 
buvo fašistų priverstas pa
bėgti į Vatikaną.

New Yorko Times kores
pondentas G. L. Steer pra
neša iš Bilbao, kad Ispani
jos respublikos valdžia lei
do atidaryti ir tas bažny
čias, kurios dėl karinių 
priežasčių buvo pirmiaus 
uždarytos.

Liaudiečiai Užgrobė
Fašistų Poziciją

Madrid. — Ispanijos res
publikos kariuomenė staiga 
užpuolė fašistų poziciją ties 
Alcaria, Guadalajaros fron
te; suėmė nelaisvėn 107 fa
šistų kareivius, kai kuriuos 
bemiegančius, ir pagrobė 
vieną jų kanuolę, keturis 

daugįkulkasvaidžius ir 
šautuvų.

Eina smarkūs artilerijos 
mūšiai tarp respublikiečių 
ir fašistų Guadarrama kal
nuose, už 52 mylių į šiaurių 
vakarus nito Madrido.

Washington. — Demo
kratas senatorius Guffey 
smerkia Republic • Plieno 
korporaciją kaipo darbinin
kų žmogžudžius, turėdamas 
mintyj ypač Chicagoj pada
rytą skerdynę.

Youngstown Darbo Federacijos Unijos ir CIO Svarsto 
Visuotiną Streiką prieš Bosą ir Policijos Terorą

---------------------------------9 Monroe, Mich.—Keli šim
tai ginkluotų gengsterių, 
vadinamų specialiais šeri
fais, ketvirtadienio vakare 
b o m b a r davo ašarinėmis, 
troškinančiomis bombomis 
pikietininkus streiko prieš 
Newton fabriką, priklau
santį Republic Plieno kor
poracijai. Desėtką darbinin
kų taip sužeidė, kad jie tu
rėjo būt nuvežti į ligoninę. 
Vienas “spešialas” taipgi 
aptroškintas bomba, kurią 
neeksplodavusią vienas 
streikierys pagriebė ir pa
leido atgal. Daugelis darbi
ninkų apdaužyta šerifų 
buožėmis.

Kaip tik pikietininkų eilė 
tapo pralaužta, bosai tuoj 
atsiuntė didelį būrį skebų, 
susodintų į šimtą automobi- 
lių.

Youngstown, Ohio.—Šeri
fo Elserio sumobolizuoti 
padaužos su ašarinėmis 
bombomis ir kitais įnagiais 
užpuolė kelių šimtų strei- 
kierių pikietą prie Repub- . 
lie Plieno korporacijos fab< 
riko. 500 darbininkų bombų 
dujomis aptroškinta, 14 ar- ; 
eštuota.

Bosai tuoj pasiuntė tro- • 
kus su maistu laikomiems 
fabrikuose skebams. Miesto 
majoras L. Evans telkia 
naujus būrius ginkluotų 
streiklaužių ir perka dau
giau ginklų ir amunicijos 
kovai prieš streikierius.

Amerikos Darbo Federa
cijos vežikų lokaias ir fede
racinė Mišrių Darbo Unijų 
Taryba šaukia generalį visų 
Y o u n g s t own darbininkų 
streiką prieš miesto val
džios ir bosų terorą, kti- 
riuom bandoma sukriušinti 
plieno darbininkų streikas.

Generalio streiko klausi
mą svarsto vadai Industri
nio Organizavimosi Komi
teto ir Darbo Federacijos 
vietinių unijų.

St. Louis, Missouri. — 
Amerikos L a i kraštininkų 
Gildijos (unijos) suvažia
vimas birž. 10 d. vienbal
siai užgyrė prezidento Roo
sevelto reikalavimą page
rinti šalies Vyriausią Teis
mą šėšiais pažangesniais, 
jaunesniais .teisėjais ir pa
kartojo pirmesnįjį Gildijos 
reikalavimą taip pataisyt 
Jungtinių Valstijų konstitu
ciją, kad toliau Vyriausias 
Teismas negalėtų naikinti 
jokių įstatymų, kurie išlei
džiami pamatiniams gyven
tojų reikalams.

Laikraštininkų G ii d i jos 
suvažiavimas, be to, padarė 
tokius tarimus:

Šalies kongresas turi pa
skirt $3,000,000,000 tęsimui 
ir platinimui WPA viešų 
pašalpinių darbų; turi būt 
praktikoj užtikrinta darbi
ninkam teisė organizuotis į 
unijas ir streikuoti; samdy
tojai turi būt priversti de
rėtis su unijomis kaip savo 
darbininkų atstovėmis.

Suvažiavimas kitoj savo 
rezoliucijoj pasmerkė Ispa
nijos fašistų rėmėjus ir iš
reiškė aukščiausią pagarbą 
didvyriškiems Ispanijos ko
votojams už demokratinės 
teises.

Laikraštininkų Gildijos 
suvažiavimo delegatų dau
guma taipgi užgyrė nepri
klausomą politinį veikimą 
darbininkų ir farmerių.

(Kaip „daugeliui žinomą, | New Yorko Oro Biuras 
Laisves redakcijos dajUi- pranašauja, kad šiandien 

nmkai.irgi yra sios Gildi- ^us gįejrus oras įr truputį 
jos-umjos nariai.) ' ..... --

t-s

“Nesikišimo” Komisijos 
Pirmininkas Lankėsi 

Kaune
Berlin, birž. 11.—Iš Kau

no lėktuvu atskrido anglas 
lordas Plymouth, pirminin
kas tarptautinės “nesikiši
mo” komįsijos, Berlyne jis 
išbuvo dvi valandas.

ORAS

šilčiau New Yorke ir New
Fašistų Frontas Baskijoj, i ^Netikėtai pakilęs rytinis 

birželio 11.—Vokietijos ir vėjas nuo Atlanto Vandeny- 
Italijos lėktuvai, žemai no sugadino Oro Biurę spė- 
skraidy darni, kulkasvaid- j imą apie vakar dienos orą. 
žiais apšaudo liaudiečių Vakar temperatūra buvo 
“geležinio lanko” pozicijas. ,60 laipsnių.
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Del Pastarąją Įvykių Sovietą 
Sąjungoj

Pastaruoju laiku Sovietu Sąjungoj 
yra daug permainų. Pamainyta visa ei
lė Raudonosios Armijos vadų, pakeisti 
politiniai vadai, susekta ir sušaudyta už
sienio imperialistų ir fašistų šnipų. Ka
pitalistinė spauda prabilo apie Sovietų 
Sąjungos “silpnybę,” o aršūs priešai ma
to jai “galą.”

Sovietų Sąjungoj tos permainos ir ap
arato apvalymas yra del dviejų prięžas- 
čių. Viena—pirmu kartu šalyj yra slap
ti balsavimai perrinkime valdžios, parti
jos, unijų ir kitų Įstaigų viršininkų; o 
antra—susidaręs didelis pasaulinio karo 
pavojus privertė geriau išvalyti savo na
mą, kad, užėjus karui, organizmas būtų 
sveikas.

Kad slapti balsavimai turėjo pasitar
nauti vadovaujančių įstaigų apvalymui, 
tą drg. Stalinas nurodė dar savo kalbo
je apie naujos konstitucijos projektą, ka
da jis sakė, jog tai bus “nagaika prieš 
biurokratus.” Ir taip yra. Per devy
niolika metų nebuvo slaptų rinkimų. Že
mesnėse ir aukštesnėse įstaigose atsira
do biurokratų, saumylių, sumieščionėju- 
sių elementų, nes jie žinojo, kad masės 
prie jų neprieis. Žinoma, milžiniška di
džiuma buvo ištikimų, pasišventusių, 
pasiaukojusių veikėjų, bet greta jų buvo 
ir brudo. Patarlė sako: šaukštas smalos 
gadina bačką medaus, taip ir čia. Kaip 
biurokratiški elementai elgėsi, ant kiek 
jie trukdė gamybą, silpnino šalies apsi
gynimą, atsitolino nuo masių, tą geriau
siai parodo diskusijos tik ką įvykusiame 
•Sovietų Ukrainos Komunistų Partijos 
suvažiavime’. “Pravda” rašo:

“Padėtis pasiekė savo aukštumos, ka
da Kijevo organizacijos priešakyj atsi
stojo vadovauti draugas Postyšev. Tik ir 
skambėjo: “Postyševo nurodymai,” “Po- 
styševo pašaukimas,” “Postyševo vaikų 
sodeliai,” “Postyševo dovanos,” ir t. t. 
Viskas prasidėjo ir baigėsi Postyševu. 
Posėdžiuose nebuvo rimtų diskusijų — 
viešpatavo pagyrimai, pasididžiavimai, 
aplodismentai. Kijevo organizacijos va
dai apsvaigo aplodismentais, nustojo gir
dėję kritiką. Priešai, suuodę tą vadovy
bės silpnybę, visaip ją išnaudojo.”

Greta nuoširdaus veikėjo Markiteno, 
štai atsiranda Lenkijos šnipas Skarbek. 
Iškelti blogas puses buvo sunku, nes su- 
biurokratėję vadai, kaip Postyševas, tam 
trukdė.

Štai draugas Nikolenko, matydamas 
blogą padėtį, parašė Ukrainos Komunis
tų Partijos Generaliam Sekretoriui drg. 
Kasiorui laišką. Laiškas partijos keliu 
pirmiausiai pateko Kijevo komunistų or
ganizacijos sekretoriui Postyševui. Pos
tyševas laišką palaikė kontr-revoliuciniu 
išstojimu, nors drg. Nikolenko yra ištiki
miausias komunistas, atsidavęs partijai, 
stengėsi iškelti Kijevo organizacijos silp
nybę, bet už tai jį palaikė už kontrrevo
liucionierių.

Tokis atsinešimas subiurokratėjusių 
elementų buvo daugelyj vietų. Biuro
kratai, apsitvėrę nuo savikritikos, sėdė- 

; jo drąsiai. Užsienio šnipai ir Sovietų 
priešai jiems pataikavo, vietomis įsigavo 
į įstaigas ir trukdė darbą. Nikolajevo 
mieste, Marty vardo laivų budavojimo 
fabrike, kada laivas jau buvo baigiamas, 
gauta nauji planai, pagal kuriuos buvo 
reikalaujama jį budavoti. šitoki žygiai 
trukdė darbą. Subiurokratėję elementai 
mažai rūpinosi savęs ir komunistų ap- 
švieta.

Dabar Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijoj jau trečias mėnuo eina perrin
kimai viršininkų nuo apačios iki viršaus. 
Jie renkami slaptu balsavimu. Išrinkti 
vienetu, valsčių, apskričių ir gubernijų

vaųai. Laikomos konferencijos. Šie rin
kimai yra nagaika prieš tuos, kurie bu
vo nustoję komunistinio veido. Todėl tū
li buvę viršininkai ne tik nepasilieka sa
vo vietose, bet atsiduria net teisiamųjų 
suole.

Vienok nereikia manyti, kad visas Ko
munistų Partijos ir Sovietų valdžios ap
aratas buvo blogas, štai ką rodo faktai. 
Maskvos Komunistų Partijos organizaci
ja turi 10,799 narius įvairiuose komite
tuose. Dabar slaptai renkant iš senų pa
siliko 6.390 tie patys, o naujų išrinkta 
4.409 žmonės. Leningrado partinėj va
dovybėj yra 7,114 žmonių, perrenkant iš 
senų pasiliko 4,224 žmones, o naujų iš
rinkta 2.890. Maskvoj sekretorių įvai
riose organizacijose yra 2,016, perren
kant iš jų pasiliko 1,578, o išrinkta naujų 
43S žmonės. Leningrade partijinių or
ganizacijų sekretorių yra 2,965 asmenys, 
perrenkant senų pasiliko 2,117, o naujų 
išrinkta 848 žmonės. Charkove iš 896 
partijinių sekretorių, perrenkant senų 
pasiliko 532, o naujų išrinkta 364 žmo
nės.

Čia privedame skaitlines tik trijų svar
bių centrų. Taip yra veik visoje šalyje. 
Ką parodo šių rinkimų rezultatai? 
“Pravda” labai teisingai daro tris išva
das:

Pirma, partijos vadovybės didelė di
džiuma gera, išlaikanti, nes laike slap
tų balsavimų, aštrios kritikos, griežto 
įstaigų apvalymo, didele didžiuma vado
vaujančių draugų išlaikė kvotimą ir bu
vo išrinkti atgal į vadovybę.

Antra, dalis vadovaujančių žmonių ne
tiko toms įstaigoms, juos masės iškriti
kavo ir išmetė iš vadovybės, o tūlus net 
prie atsakomybės pašaukė. w

Trečia, pasirodė, kad pastaraisiais me
tais išaugo didelis skaičius naujų, gabių, 
energingų draugų ir draugių, kurie už
ėmė vadovaujančias vietas, o tas reiškia 
Komunistų Partijos stiprybę.

Kas liečia Komunistų Partijos eilinių 
narių masę ir Sovietų Sąjungos minias, 
tai jų tarpe išaugo didelė vienybė, soli
darumas, šaltas pasvėrimas faktų ir 
glaudus sujungimas eilių apie leninistinį- 
stalininį Komunistų Partijos Centro Ko
mitetą. Masėse nėra jokio verkšlenimo, 
apgailestavimo buvusių vadų. Vienus iš 
jų pastatė į eilinių narių vietą ir duoda 
jiems progos atgauti komunisto vardą, 
kitus, visai sugedusius, pastūmėjo į šalį.

Tai nieko nepaprasto. Mes žinome, 
kokių skandalų būna Amerikoj laike rin
kimų, kiek būna šauksmų. Sovietų Są
jungoj yra šimtą sykių griežtesnė kriti
ka, nes masės, gavę į savo rankas slap
tus balsavimus, jų pagelba valo biuro
kratus ir netinkamus elementus laukan.

Kas yra Sovietų Komunistų Partijoj, 
kas yra perrenkant Sovietų valdžios, 
unijų, kooperacijų ir kitų įstaigų žmo
nes, tas atspindi ir Raudonojoj Armijoj. 
Sovietų Sąjungos raudonarmiečiai yra 
lygūs piliečiai, jie dalyvauja balsavi
muose. Jie perrinkinėja partijos orga
nizacijų vadus armijoj, jie renka val
džios žmones. Ir natūralu, jeigu komu
nistai, armijos partijinėj organizacijoj, 
tūlus žmones pavaro iš vadovybės, tai 
tas randa atspindį ir armijos pozicijų už
ėmime. Prie to, Sovietų valdžia padarė 
tūlų pakeitimų ir vadovaujančiose viršū
nėse. Vienus armijos vadus padėjo į že
mes nes vietas, o jų vieton pastatė gabes
nius; kitus pasiuntė į naujas sritis. Juk 
nėra reikalo, kad vienas ir tas patsai 
žmogus visą laiką būtų toje pat vietoj.

Pagelba šių perkeitimų buvo susekta 
eilė suokalbininkų, kurie dirbo Gamar- 
niko vadovystėj. Gamarnikas pats pasi
darė galą, kai jo niekšystes išėjo aikštėn, 
o kiti pastatyti prieš karinį teismą. Dar
bininkų tėvynė išdavikų nepakęs. Po ap
sivalymo nuo parsidavėlių komąndierių, 
Raudonoji Armija ir visa šalis išeis ga
lingesnė ir ryškesnė kovotoja prieš fa
šizmą, už taikos palaikymą pasaulyj.

Sovietų Sąjungos valdžia, vadovybėj 
Komunistų Partijos, visados išėjo perga
lėtoja net iš didžiausių kliūčių. Mes pa
sitikime, kad Sovietų šalies, masės, įgavu- 
sios slaptus balsavimus, turėdamos ma
sines organizacijas, tvirtą ir galingą Ko
munistų Partiją, sėkmingai praves per
rinkimus vadovaujančių žmonių ir šalis 
bus dar galingesnė, negu ji yra dabar. 
O Sovietų Sąjungos priešai, kurie laukia 
Sovietų tvarkos “galo,” labai nusivils, 
kaip jie jau daugelį kartų nusivylė.

i .J-—m. 

Sugrįžimo Leidimai Alei 
viam, Kurie Vyksta 

Svetur

arba

apli- 
atei-

valo būti ant mašinėlės 
ranka atspauzdinta.

Leidimai nesiunčiami 
kantams. Gauti leidimą,
vis turi nuvykti asmeniškai į 
paskirtą imigracijos ofisą. La
bai svarbu yra pažymėti tokią 
imigracijos stotį ant aplikaci
jos blankos.

Išpildydamas aplikaciją, at
eivis turi teisingai pažymėti, 
kada ir katrame uoste, ant 
katro laivo ir po kokia pravar
de jis buvo įleistas į Jungt. 
Valstijas, jeigu tos informaci
jos nėra teisingos', Immigra
tion and Naturalization Ser
vice negalės patikrint aplikan- 
to legališką įleidimą nuolati
niam apsigyvenimui. Tokiame 
atsitikime negalima išduoti lei
dimo ir mokestis iš $3 bus su
grąžinta aplikantui.

Sugryžimo leidimai išduoti 
ant vieno meto, bet jeigu atei
vis turi gerą priežastį, galima 
laiką pailginti, bet kiekvieną 
sykį tik ant šešių mėnesių. Pa
ilginimo prašymai turi būti 
prisiegdinti prieš Jungt. Valsti
jų konsulinio oficieriaus ir paš
ytu pasiųsta su senu leidimu 
tarpe 30 ir 60 dienų prieš išsi- 
baigimą. Mokestis 
lerių, tarptautišku 
turi būti pasiųsta 
ja dėl pailginimo.

Kuomet ateivis su sugryžimo 
leidimu pasilieka užsienyje il
giau negu jo leidimas pavėlina,

Ateivis, kuris legališkai įleis
tas į Jungt. Valstijas nuolati
niam apsigyvenimui ir kuris 
nori laikinai išvažiuoti, gali 
prašyti leidimo atgal sugrįžti į 
Jungt. Valstijas. Tokis leidimas 
pavėlina jam sugryžti į Jungt. 
Valstijas kaipo ne-kvotinis im
igrantas.

Prašant sugryžimo leidimo 
reikia sekti sekančias taisykles:

Aplikacijos privalo būti pa
siųstos nors trisdešimts dienų 
prieš išvažiavimą, ir aplikantas 
turi prie aplikacijos prislėgti 
prieš imigracijos of icier ių ar- 
čiausiame imigracijos ofise. Ka
dangi ima kiek laiko užtikrinti 
legališką aplikanto atvažiavimą, 
todėl patartina pasiųsti aplika
ciją nors šešias arba septynias 
savaites prieš išvažiavimą.

Sekantieji asmenys neturi 
asmeniškai vykti pas imigraci
jos oficierių:

Ateivis, kuris buvo įleistas į 1 
Jungt. Valstijas su konsuline 
imigracijos viza ant arba po 
liepos 1 d., 1924 m.

Asmenys, kurie legalizavo jų 
buvimą po įstatymu iš kovo 2 
d., 1929 m., ir tie, kurįe prašė 
ir gavo leidimus po sausio 1 d., 
1932 m.

Tie visi viršminėti asmenys jis negalės vėl sugryžti į Jungt. 
gali pasiųsti jų aplikacijas tie- Valstijas.
siog į Commissioner of Immi
gration, Washington, D. C.

Jeigu ateivis, kuris atvyko 
čia prieš liepos 1 d., 1924 m. 
gyvena pertoli nuo imigracijos 
ofiso, arba dėl kokios kitos 
priežasties negali asmeniškai 
ten nuvykti, tai jis gali pasiųsti 
jo aplikaciją imigracijos ofi- 
cieriui paštu, tokiame atsitiki
me reikia pridėti afidavitą, 
pranešant kodėl negalima at
vykti asmeniškai.

Kuomet ateivio šeimyna ke
tina važiuoti užsienin, atskiros i ilgiaus šešius mėnesius, many- 
aplikacijos kiekvienam šeimy
nos nariui aprūpintos, nepai
sant metų, neš leidimas įima 
tik vieną aplikaciją. Bet šeimy
nos galva gal paduoti aplikaci
ją dėl jo žmonos ir nepilname
čių vaikų. Prie tų aplikacijų, 
asmuo, kurio vardu leidimas lietystčs pagal pirmesnio atva- 
bus išduotas, turi prisiegti jžiavįmp į Jungt. Valstijas, bet 
prie notaro.

Su kiekviena aplikacija rei
kia pasiųsti:

1. Dvi fotografijas, be kepu
rės, 2x2 colių didumo, ant foto
grafijos aplikantas turi pilną 
vardą pasirašyti, aky vaizdo j e 
oficieriaus, kuris duoda prisie-

2. Pašto arba ekspreso pinig- 
laiškį trims doleriams vardu 
Commissioner of Immigration 
and Naturalization, Washing
ton, D. C.

Aplikacija, apart parašo, pri-

iš trijų do- 
piniglaiškiu, 
su aplikaci-

Jeigu pailginimas atsakytas 
ateiviui ir įstatymiškumas lei
dimo išsibaigia, tai ateivis ne
bus įleistas kaip nekvotinis 
imigrantas, bet turės prašyti 
reguliariškos imigracijos vizos. 
Šiandien imigracijos vizos iš
duotos tik nepaprastuose atsiti
kimuose.

Pratęstas išbuvimas užsienyje 
gali kenkti ateivio pilietystės 
rezidencijos reikalavimam.Kuo
met ateivis pasilieka užsienyje

ta, kad jo rezidencijos laikas 
Jungt. Valstijose pertrauktas, 
bet jeigu jis gali pristatyti už
tikrinantį darodymą, kad dėl 
geros priežasties jis negalėjo 
sugryžti į šią šalį anksčiau, gal 
jam bus pavėlinta prašyti pi-

išbuvimas užsienyje ilgiaus 
vienų metų neatšaukiamai per
traukia rezidenciją. Tokiuose 
atsitikimuose ateivis turi gy
venti Jungt. Valstijose penkis 
metus nuo dienos jo sugryžimo 
prieš padavimą pilietystės pra
šymo.

FLIS.

Varšavos daktaras J. We- 
gierko sako insulinu pagy- 
dąs ir dusulį. Insulinas yra 
syvas išsunktas iš blužnies 
(saldžiosios liaukos).

Dr. Norman Bethune gydo iš Malagos (Ispanijoj) 
pabėgusius nuo fašistų budelių nuožmybių žmones.

PHILIP MURRAY, 
pirmininkas Plieno Darbi
ninkų Organizavimo Komi
teto, vadovaujančio strei
kuojantiems plieno pramo

nes darbininkams.

Mineralai Mūšy Valgyje
Dr. John L. Rice 

New Yorko Miesto Sveikatos 
Komisionierius.

Clendening savo knygoje “The 
Human Body’’ pabrėžia, kad 
net 7j/2 svarų žmogaus kūno, 
kuris sveria 150 svarų, suside
da iš mineralinių druskų. Tos 
druskos yra kalkės, geleižs, fos
foras, natras, kalis, siera, varis 
ir ioda, ir jas visas pristato kū
nui gerai subalansuotas valgis. 
Ir mes privalome tik savo val
gyje imti tuos mineralus į kū
ną, ėmimas jų kitu būdu turi 
būti pagal šeimyniško gydyto
jaus patarimų. Kūnas negali 
vartoti mineralus jų grynoje 
formoje. Imti maiste, jie pamai
nyti į medžiagą, kurią pilvas 
lengvai virina, ir ji pavirsta į 
formas, kurias kūnas sugeria.

Kaulai ir dantys reikalauja 
kalkių ir fosforo. Todėl yra 
svarbu, jog laukiama motina 
savo valgyje pridėtų to maisto, 
kuris turi kalkių ir fosforo, 
duoti savo kūdikiui gerą pra
džią su drūtais kaulais ir dan
timis. Ir dėl tos pačios priežas
ties, augantieji vaikai privalo 
valgyti maistus, turinčius tų mi
neralų. Daug pieno, vaisiai ir 
daržovės pristatys tų mineralų.

Geležis lošia ne vieną, bet 
tris roles. Yra svarbiausias 
kraujo elementas, neša oxyge- 
no kūno celėms; kontroliuoja 
ant kiek nors svarbesnius vei
kimus celėse.

Rasta, kad kūnas reikalauja 
mažos dalies vario, suvartoji
mui geležies iš maisto. Norma- 
liškai veikti, kūnas reikalauja 
iodos ir sieros.

šituos visus mineralus gali
ma gauti iš pieninyčios, groser- 
nės, mėsininko ir vaisių ir dar
žovių ^krautuvėse — ne iš ap- 
tiekos. Jeigu tik šeimininkė sa
vo šeimynai duos balansuotą 
valgį, tikrai žinos, kad ji jiems 
duoda visus mineralus, kurių jų 
kūnas reikalauja, kaip ir vita
minų, kuriuos sveikata reika
lauja.

Geležį pristato kiaušinio try
nys, kepenys, inkstai, špinakai, 
ir vaisiai. Sieros duoda riebus 
maistas, kaip kiaušiniai ir pie
nas. Kepenys pristato vario, 
kurio mes reikalaujame. Pienas 
turi kalkių ir fosforo. Iodos 
gauname maiste iš jūrių.

Pristūtyti mūsų kūnams tin
kamo valgio vartokime kiauši
nių kelis kartus į savaitę, la
puotų daržovių kasdien, mėsos 
kasdien, žuvies nors sykį į sa
vaitę. Kiekvienas žmogus, jau
nas ir senas, turi gerti nors 
kvortą pieno kasdien. Turime 
valgyti vaisių, šviežių ir virin
tų, kasdien, ir kepenų arba in
kstų nors sykį į savaitę.

F.L.I.S.

Liaudiečiai Atrėmė Fašistus 
Cordobos Fronte

Madrid. — 35 Hitlerio ir 
Mussolinio lėktuvai bom
bardavo respublikiečių po
zicijas Cordobos fronte, Pe- 
narroya aukštumose. Įvy
ko žiaurus mūšis, kuris bai
gėsi durklais. Daug žuvo 
ir tapo’ sužeista iš abiejų 
pusių. Respublikiečiai at
laikė savo pozicijas.

šešta’d., Birželio 12,1937

ŠYPSENOS

GARS1NKITES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Nėra Ką Veikt
Vienas naminis filozofas 

sykį taip savo draugams 
skundėsi: “Viskas, ką aš ti
krai norėčiau veikt, yra ar 
tai nelegalu, ar nemorališ- 
ka, arba riebinančia.”

“Pridėk dar: ‘arba nema
rioje’,” vienas jo draugų 
pridūrė.

Reikalas Verčia
“Jūs, regimai labai ju- 

džius mėgstate, kad net du 
kartu kas savaitė einate.” .

Kaimynas: “Čia ne mėgi- 
me dalykas, kaimynėli; bet 
jeigu aš tik kelis kartus ap- 
leidu nenuėjęs, tai nebega
liu suprast, ką mano vaikai 
šneka...”

Surinko J. Barkus.

Didieji Piknikai
Montello, Mass.

Chorų Dainavimo Kontestas

Bus Birželio 12 ir 13 June 
LIETUVIŲ 

TAUTIŠKAM PARKE
Piniginės dovanos choram ir 

piniginės dovanos prie 
įžangos bilieto.

Rengia Liet. Komunistų P-jos Dist.

New York-New Jersey
Sekmadienį 13 Birž.-June
MEADOW GROVE PARK, 

Cranford, N. J.
ALDLD 2-ro Apskričio Konferencija 

ir piknikas.

Hartford, Conn.
Sekmadienį, 13 birž. (June)

LIETUVIŲ PARKE 
Station 24, Glastonbury Lane

Dainuos choras, kalbės drau
gijų pirmininkai ir D. M. Šo- 
lomskas iš Brooklyn. Šokiam 
gera muzika. Rengia Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugystė, 

paminėjimui 25 metų savo 
jubilėjaus.

Waterbury, Conn.
Išvažiavimas—Dainos—

Ristynės

Sekmadienį, 27 birželio-June
LIETUVIŲ PARKE, 
(UŽ LAKEWOOD) 

Rengia ALDLD ir LDŠ Apskričiai

Brooklyn, N. Y.
Sekmadienį, 4 liepos (July)

ULMER PARKE
Rengia dienraštis “Laisve”

Bostono Apielinkė
Sekmadienį, 4 Liepos (Jnly)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkęs draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisves*.•

New Yorko Apylinkė
Ekskursija į Atviras Jūras w 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47^ Westville, N. J.
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LIITlAlIlA ir M IE N Al
Vargo Daina

Vargo išspausta daina mūs’ artojo, 
Prakaitu laistoma dygsta;
Jei uždainuos žengdami koja—kojon— 
Pavirs į galingąjį riksmą!

Sprogs jų krūtinėse, šėls uraganu.
Lai tiktai jie nepakryksta!
Vargo krūtinėse daina mūs, artojo— 
Prakaitu laistoma dygsta.

Zigmas Prantkclevičms.
(Iš “Varsnos”)

Lietuvių Rašytojai ir Piešėjai 
Amerikoje

Amerikos lietuvių rašytojų antologijos (su
dėtinės knygos) darbą baigti, kreipiuos į tuos 
Amerikos lietuvius, kurie rašo arba rašė, (kai 
kas, gal, dar niekur nespausdino), eilėmis ar
ba proza, atsiųsti po kelis geriausius savo 

' rašinius tai knygai—drauge su savo fotogra
fijomis, savo rankos parašu prie jų, ir su bio
grafijomis. (Norintieji gauti atgal knygai ne
paimtus rašinius, ir reikalingam susirašinė
jimui toje knygoje dalyvavimo reikalais, pri
dėkite pakankamai pašto ženklų, “štampų”.)

Amerikos lietuvių rašytojų antologija bus 
leidžiama Lietuvoje. Prašoma atsiliepti tuo
jau, nes šis atsišaukimas daromas tik papil
dyti jau surinktą medžiagą. Piešėjai prašomi 
atsiųsti tai knygai viršelio projektus, nes kny
gą apie Amerikos lietuvius turi puošti Ameri
kos lietuvio darbo viršelis.

Antologija jokios politinės srovės neatsto- 
vauja, todėl šis atsišaukimas taikomas visiems.

Arėjas Vitkauskas.
2138 W. Coulter St. Chicago, Ill.

Ruošia “Kas Yra Kas” Knygą
Iš Kauno mums praneša, kad ten ruošia

masi išleisti knyga “Kas Yra Kas,” panaši, 
kaip Amerikoje “Who’s Who”. Pasak prane
šėjų: -r

“Knygoje ‘Kas Yra Kas’, bus surinktos bio
grafijos, alfabeto tvarkoje, mūsų: mokslo vy
rų, mokytojų, rašytojų, dvasiškių, žurnalistų, 
įvairių organizacijų vadų ir veikėjų, gydyto
jų, advokatų, valdininkų, verslininkų ir tt.

“Prie biografijų bus dedami ir atvaizdai 
tų žmonių, kurie panorės parūpinti redakcijai 
savo fotografijas. Biografijoms medžiagą 
rinks redakcija tam tikrais ankietos lapais, 
kurie bus netrukus išsiuntinėti Amerikos 
(šiaurės ir pietų) redakcijoms, kurios, be abe
jonės, neatsisakys padėti surinkti reikalingą 
tam monumentaliam leidiniui medžiagą. ‘Kas 
Yra Kas’ redakcija prašys žymiausias ameri
kiečių organizacijas padėti šitame svarbiame 
darbe, netik pritarimu, bet ir įpareigavimu sa
vo centro valdybų ir savo skyrių prisidėti ir 
patiekti mūsų visuomenei abiejose pasaulio 
rutulio dalyse šią svarbią knygą, kuri turės 
atžymėti pirmą Lietuvos nepriklausomo gy
venimo dvidešimtmetį.”

Amerikinį knygos skyrių ruošias Karolis 
Vairas (V. K. Račkauskas).

Jei knygos redaguoto j ai surinktų visapusius 
žinias, tai gal būt “Kas Yra Kas”*pasitarnau
tų bent laikraščių redakcijoms. Bet mes abe- 
jojam, ar jie tai padarys. Labai galimas daik
tas, kad redakcija bandys surinkti tik tai, kas 
jiems yra “košer”. žinoma, tuomet knyga pa
siliktų benaudė. f

Pagyvensim—pamatysim.

Iš Atminimą Apie Miką Petrauską
Kompozitorių M. Petrauską pat pirmą kar

tą gavau pamatyti—įr išgirsti, rodos, 1914 
metų rudeniop.

Pirma to iš daugelio buvau apie jį girdėjęs 
ir buvau skaitęs—vis- gražių atsiliepimų: ten 
ir ten davęs koncertą, dainavęs, skambinęs for
tepijoną; ten ir tfen įsteigęs Lietuvišką Kon
servatoriją, mokinąs muzikos, dainavimo. Bu
vau matęs jo atvaizdus laikraščiuose bei pla
katuose: plataus būdo, ryškios išvaizdos, ries
tais ūsais pusamžis vyras.

Žinoma, norėjos jį asmeniškai pamatyti. To
kia stambi, įdomi asmenybė! Laukiau progos 
ir, ant galo, susilaukiau. Tokią ir tokią dieną 
koncertuoja Petrauskas Brukline.

Gerai. Pilnutėlė, net braška McCaddin Sa
lė. Gėlėmis išpuoštas pastolis. Fortepijonas, 
suolelis, kelios kėdės, štai išeina ir pats Pet
rauskas. Juodu surdutu, stambus, augalotas 
vyras. Skardžiais aplodismentais sveikina jį 
publika...

Prabilo fortepijonas. Po salę pasipylė jau

kūs, žavingi akordų garsai... Gaudau juos, se
ku, kaip jie pinasi, sukasi, šurmuliuoja,—sa
vaip jaudina krūtinę. Jiems atsakydama, grei
čiau muša širdis, tvinksi gyslos, kilnojasi krū
tinė.

Klausau pirma da niekur mano negirdėtų 
tokių skambėsiu... Ir tuo patim tarpu seku 
akim patį pijanistą, kiekvieną jo pasijudinimą. 
Pilnas, apvalus veidas. Didelės, ryškios akys. 
Rūpestingai sušukuoti šonan apytamsiai plau
kai. Energingai užriesti pilni ūsai. Tartum 
nutašytas, iškalbus smakras. Visa veido iš
raiška liudija energiją, valią, jėgą.

Da keli užbaigiamieji fortepijono smarkūs 
kirčiai,—ir juos užtvindė griausmingi delnų 
plojimai... Pertraukos stojasi, vėl ir vėl len
kia galvą ir, reaguodamas į publikos nuotai
ką, vėl sėdasi prie pijano. Jau kitoniška me
lodija, pažįstama, lyg kur girdėta, liaudies dai
nų motyvais. Ir pijanisto veidas, pirma bu
vęs rimtas, sukauptas, dabar kaip tai suliau- 
nėjo, malonesnis, artimesnis pasidarė. Ne, ne, 
o va ir vėl jį nuskaidrina maloni šypsą, ir vėl 
žaismingai krusteli tie stambūs ūsai.

Trumputė pertrauka. Pirmininko praneši
mai. Prie pijano sėdasi jau koks kitas vyriš
kis, o pats Petrauskas dainuosiąs solo. Išlėto, 
graudingai, apvaliu tenoro balsu dainuoja: 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis teka”... O! čia jau 
gyvas daiktas, lavintas žmogaus balsas—daug 
galingesnis už bet kokį muzikos instrumentą! 
Daina ir publiką gyviau išjudino. Paskuti
niam posmui pasibaigus, taip ir nupyškėjo ka
tutės palei visą salę!

Jų padrąsintas, tenoras vėl užtraukė—jau 
gyvesnę dainą: “Ant krašto marių, Palangos 
miestely”... Paskui vėl: “Kur banguoja Nemu
nėlis”, paskiau juokaulyvą dzūkišką dainušką: 
“šų nakcialy par nakcialy”. Ji ypač pataikė 
publikai į tašką, ką šioji ir pareiškė gausin
gais aplodismentais. Tada tenoras, to paties 
ūpo pagautas, užvedė: “Bernužėli, nes’voliok, 
žiponą sudzirbsi”...

Vėl keletas trumpų pijano gabalėlių, o pas
kui ir vėl tenoras solo—“Marselietė.” Kilniai, 
didingai liejasi darbininkų maršas: “Atsisa
kom nuo senojo svieto...” Bent kelis sudrožė 
Petrauskas jo posmus. Ir kaip širdingai jam 
dėkojo publika! Kitam net ašaros sublizgėjo 
akyse. Nuo aplodismentų net aidėte aidi salė. 
Visi pasijutom kaip tai artimi, gimianingi. 
Pats Petrauskas, regis, visai mūsų, artimas, 
toks nuoširdus, mylimas, brangus!

Ant galo pasirodė ir operiškai: sudainavo 
itališkai ariją iš operos “Pagliacci”—“Vesti la 
giubba”. čia jis parodė savo tenoriško balso 
lankstumą ir jėgą. Pamenu, sekiau kiekvieną 
arijos žodį, kiekvieną balso virpėjimą,—ir 
mintimis lyginau su žinomo rekordo aidėji
mu. Patiko man. Petrausko balsas tuomet, 
nors ir netaip jau labai aukštas, tačiau malo
nus, sayingai lipšnus, lavintas balsas.

Koncertui pasibaigus, štai ir pats artistas 
atsirado tarpe ^publikos. Nepamenu, kas ten 
ir mane supažindė su Petrausku. Ir džiau
giaus iš tų kelių pirmųjų asmeninės pažinties 
žingsnių.

Vėliau teko susipažinti su Petrausku ir ar
timiau. Buvo jam surengta vienas, kitas kon
certas ir Niūvarke, Lietuvių Salėj.' Jis tuomet 
kartu atvažiuodavo su V. K. Račkausku, o 

La Alcazaba tvirtuma Almerijoj, kurią Vokietijos nazių šarvuotlaiviai 
smarkiai apgriovė.

Račkauską aš pažinau da iš Kauno Seminari
jos laikų. Kaip Račkauskas, taip ir Petraus
kas buvo gana pažangūs žmonės, laisvamaniai, 
su simpatijomis bei palinkimais darbininkiškų 
kovų, net ir socijalizmo pusėn.

Pamenu, tarp kitko, bent keli iš vietos drau
gų prašėm Petrausko, kad jis įdainuotų į gra- 
mafono rekordus, kad paliktų visų atminčiai 
savo balso pėdsakus. “Gerai”, sako, “įdainuo
siu, jeigu bus pareikalavimas. Rašykite laiš
kus tai ar kitai gramafonų kompanijai, reika
laukite mano rekordų, tai tada galėsiu gauti 
pakvietimą įdainuoti į rekordus”.

Asmeniniuose pasikalbėjimuose Petrauskas 
nebuvo koks pasipūtėlis. Ne. Visai kultūrin
gas, malonus, draugiškas.

Pamenu, kartą pasakojo, po ilgo triūso pa
gaminęs stambią kompoziciją—muziką, rodos, 
“Šienapjūtei” ar kokiai kitai savo operetei. 
Lyg da nepasitikėdamas pilnai savo pajėgu
mais, pasiuntęs jis savo tą muzikos kūrinį gar
siam tų laikų muzikui Oskarui Hammeršteinui, 
kad šis peržiūrėtų, gal ką pataisytų, išlygintų 
bei nurodytų ką. Ir ką gi jūs manot? Laukia 
jis savaitę, kitą, laukia mėnesį, antrą, o apie 
kompoziciją nieko negirdėt, jokio atsakymo. 
Rašo jis tada Hammeršteinui laišką, klausia 
apie savo kūrinį, gal jau bus perveizėtas, na 
gi susilaukia atsakymo, kad jokio veikalo 
Hammeršteinas iš Petrausko niekad nėra ga
vęs ir žinot apie tai nieko nežinąs... Kas gi 
dabar daryt? Negisiprovosi, nesibylinės! su 
anuo tuzu. O gal jis veikalą gavo, o tik užsi
gynė, kad iš jo kaip pasinaudojus,—šį tą kiek 
pakeitus, pamaišius, o paskui išleidus, kaipo 
savo tvarinį. Visaip tenka spėlioti, bet kas iš 
to. Nabagas Petrauskas, tikru dzūkišku kan
trumu, vėl sėdo, vėl kruopščiai darbavosi, rašė, 
išnaujo tą kompoziciją sukurdamas...

Teko man matyt ir girdėt atvaizdinant bent 
kelis jo kūrinius, teko gėrėtis jų žavinga me
lodija. Teko da keletą kartų trumpai susieiti 
su kompozitorium. Ir visuomet jis palikda
vo tokio malonaus įspūdžio...

Petrauskui minėti, jau nuo senai laikau bent 
kelis jo įdainuotus rekordus, ir karts nuo kar
to pasiklausau įkvepiančių melodijų.

Iš visų lietuviškų kompozitorių Petrauskas 
yra įžymiausis. Juk jis, o ne kas kitas, pasta
tė ant kojų visą eilę mūsiškių chorų, paaksti- 
no mokytis dainų, muzikos, vaidinimų. Ir, jo
jo amžinai atminčiai, mes privalome pasirū
pinti sutvarkyti ir išleisti visus Miko Petraus
ko kūrinius.

Dr. J. J. Karkiančius.

Kas Yra Buržuazinė Dailė ir 
Literatūra?

Tam, kad suprasti klasinį pobūdį buržuazi
jos sutvertos dailės ir literatūros, svarbu išsi
aiškinti, kame yra ypatybė dailės, kaipo filoso
fijos, skiriančios ją nuo mokslo, filosofijos, ir 
tt. Jeigu mokslas pažįsta pasaulį supratime, 
tai dailė atvaizduoja, pažįsta pasaulį paveiks
luose. Charakteris paveikslų ir formų dailėje 
labai įvairus. Dailė gali juos duoti formoje 
paišybos, skulptūros, šokių, muzikos ir ant ga
lo išreikšti žodžiu. Nežiūrint, vienok, to skir
tumo tarpe mokslo ir dailės, pastaroji atvaiz
dų formoj (paveikslų formoje protavimo) 

taipgi atvaizduoja ir pažįsta pasaulį. Vaiz
duose ji savotiškai perstato įvairius gyvenimo 
atsitikimus, atidengia esmę įvykių, jų priešin
gumus ir tendencijas.

Vienok mūsų literatūroj ne visada yra aiš
kumas ir tikruma tuom klausimu. Buchari
nas mano, kad dailė “tai yra paveiksluose si- 
stematizacija jausmų”. “Supratimas ir neiš
vengiama dailės rolė, kaipo priemonės suvi- 
suomeninimo tų jausmų, jų perdavimas, jų 
išplatinimas visuomenėj.” Todėl Bucharinas 
pilnai sutinka su Tolstojum, kad dailė yra 
priemonė emocionalio (jausmingo) “užkrėti
mo”. Tokiame dailės apibūdinime Bucharinas 
neteisingai, metafiziškai atplėšia žmonių jaus
mus nuo jų mąstymo ir persistatymo, o tikru
moje juk nėra jausmų, nesurištų su jų ideolo
giniu turiniu. Gėtės “Faustą” arba Tolstojaus 
“Karas ir Taiką” skaitant iššaukia pas skai
tytoją jausmus, nes autoriai juos išreiškia 
vaizduose. Bet tuom pat laiku tie giliai idea- 
loginiai pripildyti kūriniai, kuriuose praveda
ma apibūdinamosios filosofinės ir politinės pa- 
žvalgos, išreiškia savotišką pažinimą visuo
meninio gyvenimo. Ir nors Tolstojus rokavo, 
kad dailė pirm visko užkrečia emocialiai, bet 
jo paties kūrinys sumuša šį jo formulavimą, 
nes jo kūrinys ne vien emocialiai užkrėtė arba 
tikriau—tik tame laipsnyje užkrėsdinėjo, toje 
formoje, kokioje autorius išreiškė savąsias po
litines ir filosofines pažvalgas. Supratimas 
dailės kaip “sisteipatizacijos jausmų” tikrumo
je susilieja su buržuaziniu dailės supratimu, 
tai buržuazijos naudai, nes ji bando perstaty
ti dailę, kaipo kokią šventenybę, tolimą nuo 
ideologijos, politikos, filosofijos, klasių kovos.

“Pagilinta” Bucharino teorija dailės ir lite
ratūros klausimu yra Voronskio teorija apie 
“ypatingą” dailininko pasaulio matymą. Patsai 
pobūdis buržuazinės dailės sutrėškia šią pa- 
žvalgą, nes ji giliai politinė. Klasinis charak
teris buržuazinės teorijos dailės ir literatūros 
klausimu yra tame, kad chiniška (žinoma žo
džiuose) siena atitverti dailę nuo gyvenimo, iš
vilkti obalsį: “Dailė tik dailei,” perstatyti ją, 
kaipo sritį švarių, aukštų kūrinių. Literatū
ros srityj buržuazijos teorijos ir tendencijos 
yra išreiškimas klasinio buržuazijos veidmai
niškumo.

Buržuazinės dailės ir literatūros išsiplėti
mas puikiai tą patvirtina ir atvaizduoja, kad 
dailė yra savotiškas mąstymas paveiksluose. 
Kylančios revoliucinės buržuazijos dailė ir li
teratūra buvo giliai permirkyta idėjomis, nesi
skyrė nuo tikrumos, nuo politinių idėjų, bet 
aiškiausiai tą išreiškė žodžiais ir spalvomis. 
Tas tikrasis charakteris buržuazinės literatū
ros ir dailės pasireiškė jau periode taip vadi
namame literatūroj—dailės klasicizmo drama
tinėj literatūroje XVII amžiuje, išreikštas 
Corneilleo, Racine ir Molliere. Tuom laiku savo 
turiniu buržuazinė ideologija pradėjo išstumti 
feodalinę ideologiją, nesudarant dar savo nuo
savų formų.

Pakeitimui klasicizmo ir melagingo klasiciz
mo atėjo buržuazinis romantizmas XVIII ir 
pirmosios pusės XIX amžiaus (Šileris, Gethe, 
Byron, Hugo), o vėliau literatūroj realizmas 
(Balzakas, Flaubert, Zola, Dickens), čia ka
pitalizmo viešpatavimas, buržuazijos galios 
augimas, o kartu ir priešingumai buržuazinėj 
visuomenėj, jos ydos, pozityvizmas, šliaužian
tis empirizmas—atranda savo gyviausią visa
pusišką išreiškimą. Nepaisant materialistinių 
tendencijų, didžiausi buržuazijos realistai (Bal
zakas, Zola) pasiliko galioje tradicinių meta- 
fiziškų metodų mąstymo ir tikrumos suprati
mo, pasiliko galioje j ieškojimo ab^traktės tie
sos, gero, pikto ir tt., dvasios akimis žiūrint į 
materialistinį atsinešimą gyvenime, dideliu sa
vo dailės talentu ir geniališku permatymu; jie 
kai kada išeidavo už rėmų to atsinešimo linkui 
gyvenimo ir tuom stodavo priešingumu patys 
sau. Todėl kūriniai labiausiai geniališku bur
žuazinės literatūros atstovų didžiausiame 
laipsnyje yra vidujiniai prieš taraujanti.

Tą labiausiai charakteringą klasinę ypatybę 
buržuazinės literatūros ir dailės puikiausiai 
atidengė Engelsas pavyzdyje Gethes tvarinių 
ir Leninas Tolstojaus kūrinių.
. “Gethe,—sako Engelsas,—pergyvena neper
traukiančią kovą tarpe geniališko poeto, ku
riam bjauri ubagystė apsupančios kartos, ir 
abejojančio sūnaus frankfurtiško municipališ- 
ko patarėjo arba veimariško ministerio, kuris 
mato save priverstu daryti su visuomene per- 

; taiką ir apsiprasti su ja. Tokiu būdu Gethe 
tai didelis, tai mažas; jis tai išdidus, juokin
gas, genijus, pasmerkiantis visą pasaulį, tai 
atsargus, nuolaidus, siauras filisteris.”

Stebėtini vidujiniai priešingumai buvo pas

(Tąsa 4-tam pusi.)

Iš LMS CK Raštinės

Pereitą šeštadienį, birželio 
5, “Laisvės” svetainėj įvyko 
Lietuvių Meno Sąjungos Cen
tro Komiteto posėdis.

Posėdis buvo trumpas, bet 
sklandus, planingas. Skaityta 
keletas ilgų laiškų, gautų iš 
Pietų Amerikos. Argentinos, 
taipgi Uruguajaus, draugai 
meninkai savo laiškuose šir
dingai ačiuoja Lietuvių Me
no Sąjungai už nuoširdžią 
jiems paramą veikalais. Jie 
taipgi ir nusiskundžia, kad 
tenykštės reakcinės valdžios 
agentai dažnai perimą, užgro 
bia siunčiamus Lietuvių Meno 
Sąjungos veikalus argentinie* 
čiams. Neretai užpuola mūsiš
kių knygynėlius ir konfiskuo
ja veikalus ir kitą literatūrą.

šiame posėdyje nutarta ir 
komisija išrinkta suradimui 
tinkamos operetės sulietuvini
mui, kad mūsų chorai turėtų, 
ką vaidint. Su veikalais šie
met, pasirodo, geriau sekasi. 
Kontestas davė keturis veika
lus. Nors dar nežinome, ar jie 
bus vaidintini, ar ne. Tas pa
aiškės trumpoj ateityj. Taipgi 
anksčiau turime gavę keletą 
vertimų ir originalių veikalų, 
kuriuos Meno Sąjungos Veika
lų Komisija skaito, diskusuoja.

Svarstytas mokyklos klausi
mas. Apie mokyklos reikalin
gumą buvo ir spaudoj rašyta. 
Ją manėm steigt šią vasarą 
Brooklyne. Bet pasitarime, 
įvykusiame 3 birželio, kuria
me dalyvavo LFCB, LDS, AL 
DLD ir Lietuvių Meno Sąjun
gos valdybų sekretoriai ir kiti 
vadovaujantieji draugai, priei
ta išvados, kad šią vasarą 
planuojamos mokyklos nesu- 
spęsime įsteigti. LMS posėdyj 
šis klausimas buvo išnaujo per
svarstytas ir priimta sumany
mas, kilęs bendram pasitarime 
3 d. birželio.

Planas daug maž sekamas: 
Rudeniop paruošt keletą pa
skaitų, aiškinančių įvairias me
no šakas, naujus judėjimus, 
literatūrą, dramaturgiją ir 
apie kitus dalykus, kuriais bus 
numatyta reikalas ir surengt 
maršrutus didesnėse lietuviais 
apgyventose kolonijose, šaukt 
masinius susirinkimus ir disku- 
suot minimus klausimus. Taip
gi, jei yra reikalas, tam pa
čiam mieste turėt net kelius 
vakarus tų klausimų diskusi
joms, aiškinimams.

Toks maršrutas, mūsų ma
nymų, padėt suįdoniint mūsų 
judėjime esančius menininkus 
ir abelnai žymiai padėtų su- 
įdomint meno darbuote ir pa
keltų šiais klausimais žinoji
mą, supratimą meno vertės 
mūsų judėjime.

Žinoma, tai darbas ne vie
nas Lietuvių Meno Sąjungos. 
Šį masinio švietimo planą įgy
vendint galėtų padėt mūsų vi
sos nacionalės ir lokalinės or
ganizacijos.

Dar vienas žymėtinas tari
mas, tai sekamas:

Lietuvių Meno Sąjungos CK 
nusitarė rengt rudeniop pir
mojo proletarinio poeto—Ju
liaus Janonio—20-ties metų 
nuo jo mirimo sukakties mi
nėjimą. Janonio mirties minė
jimui bus paruošta paskaita, 
šia paskaita galės pasinaudot 
visi, kurie tik norės arčiau su
sipažint su Juliaus Janonio 
darbais.

Pranui Pakalniškiui atsisa
kius eit LMS CK sekretoriaus 
pareigas, jo vieton vienbalsiai 
išrinkta tas pareigas eiti L. B. 
Šalinaitė (dabar jau Sukac
kienė).

Nuo dabar visais Lietuvių 
Meno Sąjungos reikalais rašy
kite:

L. B. Šalinaitė,
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N. Y.
Prašome visų mūsų chorų

(Tąsa 4-tam pusi.)
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MENO SKYRIAUS DALIS
Kas Yra Buržuazinė Dailė ir Literatūra?

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
geniališką realistą Tolstojų. Leninas rašė: 
“Priešingumai Tolstojaus kūriniuose, pažval- 
gose, moksle ištikro garsiai šaukianti. Iš vie
nos pusės, geniališkas dailininkas, davęs ne tik 
nepalyginamus paveikslus rusų gyvenimo, bet 
ir pirmos klasės kūrinius tarptautinės litera
tūros, iš antros pusės—dvarponis, j ieškantis 
užtarimo Kristuj. Iš vienos pusės, ypatingai 
galingas, drąsus ir teisingas protestas prieš 
visuomenišką melą ir falsifikaciją, iš antros 
pusės “tolstoj ietis”, tai yra stumdomas iste
riškas rėksnelis, vadinamas rusų inteligentu.... 
IŠ vienos pusės negailestinga kritika kapitalis
tinio išnaudojimo, numaskavimas valdžios 
priespaudos, teismų komedijų ir valstybinio

rėdo, atidengimas visoj gilumoj priešingumų 
tarpe augančių turtų, civilizacijos užkariavimų 
ir augančio vargo, sulaukinėjimo ir kančių dar
bininkų klasės masių, iš kitos pusės—religiš
kas apaštalavimas, “nesipriešinimas piktui” 
‘priespaudai’.”

Vidujiniai priešingumai, negalimi išrišti, 
sutaikinti. Tie priešingumai buržuazinėj ir 
smulkiaburžuazinėj literatūroj, ypatingai kū
riniuose jos didelių grožinės literatūros daili
ninkų, pasireiškė būtent todėl, kad didelis dai
lininkas geriau, giliau, toliau mate išnaudoji
mą, niekšiška ypatybę savo tvarkos ir tuom 
pat kartu, patsai buvo produktu tos tvarkos, 
išreiškė j u idėjų viešpataujančios klasės, nebū
damas galimybėj suprasti teisingai patį pik
tą išnaudojimo ir negalėdamas teisingai numa
tyti kelią to panaikinimui.

Vertė V. S. Budnikas.
(Iš “Dialektinis ir Istorinis Materializmas”)

Iš LMS CK RAŠTINĖS

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
kooperuoti 
retore.

Linkime 
geriausio 
svarbiame

su mūsą nauja sek-

sekretorei 
šiame

naujai 
pasisekimo 
darbe.

Pr. Pakalniškis.

EASTON, PA
Co.Iš Phillipsburg Silk 

(McGinley) Dirbtuves
McGinley Silk Co. darbinin

kai jau bus su virš 4 metai (nuo 
1933) kaip stipriai suorgani
zuoti į šilko uniją. Balandžio 
mėn., 1936 metais, buvo pasi
rašyta pirmas kontraktas su 
Federation of Silk and Rayon 
Workers unija. Kada minėtas 
kontraktas išsibaigė, tai pra
džioje gegužės mėnesio, 1937 
metais, pasirašyta oficialiai 
kontraktas su CIO ir jos atsto
vybe. Federation of Silk Work
ers liko panaikinta.

Tačiaus nežiūrint visų faktų 
— vienas mizernas žmogelis, 
“Naujosios Gadynės” No. 22, 
prisidengęs slapyvardžiu “Pa
šalietis’’ tarpe kitko rašo:

“O kaip su McGinley 
Co.? šioje dirbtuvėje visi 
bininkai yra 
klauso prie 
Federacijos." 
ta. S. S.).

Ir toliau, rėžia iš peties: “Iš 
šios dirbtuvės visos kanuolės

Silk 
dar- 
pri-unijistai, jie 

Amerikos Darbo 
(Mano pabrauk-

Newark, N. J BRIDGEWATER, MASS

———................ J-—m . ■ x=:
35c. Po 25c aukojo: Matenie- 
nė, B. Juškienė, Ramaikas, 
Struvin.

Gegužės 30 d. Maple Par
ke buvo farmerių pariukė. čia 
draugai atliko taipgi gerą dar
bą, paaukaudami tam pačiam 
tikslui $2.23. Drg. J. Milvi- 
das pasakė trumpą prakalbė
ję-

Užsibaigus parengimui susi
rinkusieji patenkinti išsiskirs
tė. L. K. Biuras.

Reumatizmas Sulaiko- 1 
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garoj, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Geri Darbai Nudirbta

Gegužės 27 Sietyno Choras 
turėjo savo dainų praktikas, 
kuriose atsilankė elektros ir

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4388

1 Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, irf vargina jumis. Paliuo- 

' savimui išvarginančių skausmų jūs tu- 
I rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau- 
1 jo. Ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama 13ARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti jų sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RU VACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

3te METINIS PIKNIKAS
Rengia

Dr. Martino Luterio Draugystė
Sekmadienį, Birželio 20 June, 1937

<•

Muzika Prof. Retikevičiaus
HOFFMAN PARKE

69th Place ir Cooper Avenue, Glendale, L. I.

Pradžia 2-rą valandą po pietų Įžanga 40c.
Iš anksto perkant tikietus 35c.

KELRODIS: Nuo. 14th St. subway ir Metropolitan “L,” taipgi 
visi karai, kurie priveža iki Ridgewood reikia išlipti ant Myrtle 
ir Wyckoff Avės., persimainyti ant Richmond Hill karo. Išlipti 
ant 60th Place, parkas randasi pusė bloko po dešinei, arti 
Myrtle Ave.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistui- daux 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHO1N, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVĖ, DEZTROIT, MIC H

Josephine Kasmocius’ Pavilion

Kaip Mūsų Jėgos Vienijasi

Nors čia lietusių kolonija 
nedidelė, bet savo veiklumu 
neatsilieka nuo kitų. Nekurtais 
organizaciniais darbais pra-

kitų smulkių išdirbysčių strei- ’lenkia kitas, didesnes, koloni- 
kierių atstovai, paaiškindami • jas. Tuojaus po Cleveland©* 
savo sunkią kovą su bosais ir suvažiavimo, praeitais metais 
prastą finansinę padėtį. Cho-1 čia susitvėrė bendro fronto ko- 
ristai, apsvarstę jų padėtį, pa- mitetas veikimui prieš karą ir 
aukojo iš iždo 5 dol. ir ant 
vietos surinko $3, tai kartu su
daryta 8 doleriai. Streikierių 
atstovai, padėkoję už paramą, 
apleido mus.

Iš ALDLD 5-tos Kp.' 
Susirinkimo

Gegužės 28, viršminėtos 
kuopos įvyko susirinkimas. Iš 
sekretoriaus raporto pasirodė, 

i kad gauta jau 4 nauji nariai 
ir 25. seni užsimokėję, tai va
dinasi dar nėra nei pusės už
simokėjusių už šiuos metus. 

Draugas Dobinis pranešė, 
kad “Vilnis” pasveikinta nuo 
newarkiečių su 30 dolerių, 
tarp kurių ir šios kuopos 5 dol. 
aukota. Taipgi prisiminta, kad 
už dienos įvyksta Kom. Par
tijos piknikas ir draugai sa

vanoriai apsiėmė prie bile ko
kio darbo dirbti.

Kuopa aukojo taip gi tiems 
patiems streikieriams 5 dol. ir 
surinko $2.75, kartu $7.75.

Komunistų Partijos Didysis 
Piknikas

Gegužės 30 dieną, 
ūkėje, Linden, N. J. 
Kom. Partijos vietinio 
to milžiniškas

fašizmą. Tūlą laiką jis mažai 
ką veikė, nes manė gauti para
ginimą iš aukštesnių komitetų. < 
Bet, matomai, tie komitetai 
mažai ką veikė iki Ispanijos 
civilio karo; tas pats buvo ir , 
pas mus. Per vieną ALDLD 71 
kp. susirinkimą pakeltas su
vienyto fronto klausimas. Pri-, ( 
skirti dar du iš šios draugi-, 
jos nariai prie gyvuojančio 
priešfašistinio komiteto. Trum
pam laikui praslinkus minėtas; 
komitetas turėjo susirinkimą,! ' 
kuriame nutarė surengti šokius 
su programa. Tas įvyko vas.
6-tą d. Buvo kviestas iš So. I 
Bostono kalbėtojas, bet dėl 
tam tikrų priežasčių neatvyko. 
To parengimo pelnas paskir
tas Ispanijos it Lietuvos kovo
tojams už demokratiją.

Gegužės 15-tą d. surengta 
vėl tokis pat parengimas, pa- . 
skelbta, kad bus su prakalbo
mis, nes šiuo sykiu mus užtik
rino distrikto komiteto narė B. 
su kalbėtoju, bet, kaip reikia, 
jo nėra. Tas parodo, kiek So. 
Bostono distrikto komitetas 
rūpinasi priešfašistiniu veiki
mu. šio parengimo pelnas pa
skirtas Bridgewaterio Jaunuo
lių Chorui, kuris išpildė paren
gimo koncertinę programą.

Gegužės 23-čią d. buvo su

Weliks 
įvyko 

distrik- 
piknikas-de- 

atidaryta prieš industrinę uni- monstracija. Svieto, svietelio
ją.'Sukauta, smarkauta ir no-'buvo gal daugiau 10,000, ku-i 
reta žemė pajudinti, bet... jau D’ie gražiai linksminosi prie rengtas piknikas; visos Bndge- 

................. ’ ’ • • ' •'įvairių žaislų, šokių ir užkan- waterio organizacijos jame 
džių. (dalyvavo; dar ir So. Bostono

'LDS kp. prisidėjo. Padaryta
Lietuviai šiame piknike ir gi nemažai pelno, bet pasidali- 

pasirodė labai pavyzdingai, 
ne tik atsilankydami iš įvairių 
apylinkių, bet ir prie visokio 
darbo, ypatingai newarkieciai. 
Drg. Dobinis net buvo viršiau
sias biznio vedėjas ir darbą 
tvarkė labai tinkamai. Net gi, kŲtas čia gyvuojančias draugi-

“Laisvės” skaitytojams ge- jas Rad prisidėtų su aukomis 

čius iš Mass, valstijos dalyva- j rinktas J. Kalvelis parinkimui 
vo-ir džiaugėsi tokia galybę aukų, nes tai bus Ispanijos 
didelės minios.

Iš LDS 8 kp. Susirinkimo

Birželio 3, įvyko smagus 
kuopos susirinkimas. Iš vaji- 
ninkų raportų, pasirodė, kad 
8 kuopa varosi su naujais na
riais pirmyn. Jau gauta apie 
10 naujų narių ir dar tik pra
džia. Vajininkai, ypatingai d. 
Kasparas, varosi nepasiduoti 
kitiems, o jaunuoliai iš 203 
kuopos garsiai pareiškė, kad 
ji “senius” sumuš ir dar šiais 
metais. Taigi seniai pasikru- 
tinkim. šios kuopos ir ALDLD 
5 kuopa rengia tam tikslui di
delį pikniką birželio 27 dieną 
puikiausioj N. J. vietoj “Old 
Cider Mill,” Union, N. J., kad 
daugiau susipažinus su lietu
viais ir įtraukus daugiau jų į ' 
Susivienijimą. Ant pabaigos, 
skaitė daktaras Kaškiaučius | 
paskaitą, “Kas Reik Valgyt, 
Kad Būti Sveikiems.” Baskai-. 
ta labai- tinkama ir naudinga 
sveikatos žvilgsniu.
Streikų Bangos Po New Jersey

Pastaraisiais laikais čia yra 
labai daug įvairių išdirbysčių 
apimtų streikais. Streikuoja 
Little Fall didelė “laundry” 
(skalbykla), vinių

ne tie laikai, kada darbininkai 
be murmėjimo klausydavo to
kių vadų. Federacinės unijos 
biurokratai parpatė, kad darbi
ninkai abejoja, kad jie nelinkę 
kovot prieš tokius pat savo 
draugus darbininkus, kurie su
sirašė į CIO uniją. Tą matyda
mi jie nutilo.”

Tai netekusio sąžinės žmo- 
gauš riksmas prieš McGinley 
šapoš darbininkus ir sykiu prieš 
CIO. Aš nuo senai žinojau ir 
sakiau draugam, kad tain ele
mentui gaidukai galvoje gieda, 
tai dabar jūs patys, draugai 
McGinley šapos darbininkai, 
persitikrinkite ar yra nors vie
nas teisybės žodelis jo tame 
rašte.

Suardyti mūsų vienybę 
“Pašalieti,”’ nepasiseks, 
visada buvome ir esame 
nuošimčių vieningai kovoje už 
darbo sąlygų pagerinimą, ant 
sargybos už savo reikalus pi- 
kieto linijoje ir visur, kur rei
kalauja mūsų pačių reikalai, 
kada tU visą savo laiką leidi 
tiktai prie “pinaklio.”

S. Sharkey, 
šapos Komiteto Narys.

nūs 5 org. po mažą sumą teko. 
S. F. K. paskyrė $10; iš Litera
tūros 71-mos kp. paskirta $5 
Ispanijos kovotojams prieš fa
šizmą. Per S. F. K. susirinki
mą nutarta atsikreipti į visas

ir . Y?lsves skaitytojams ge-; jas> ]<ad prisidėtų su aukomis 
rai žinomas bitininkas Kon-. ^ėl Ispanijos. Iš Literatūros iš

tau, 
Mes 
100

IoWos Darbo Federacija At
metė “Ukazą” prieš CIO 
Sioux City, Iowa.—Vals

tijoj Dafbo Federacijos su
važiavimas atmete Ameri
kos Darbo Fedferacijos pre
zidento Wm. Greeno reika
lą Vittią išbraukt iš valstiji-

jas, remiančias. Industrinį
Organizavimosi Komitetą

fabrikas,

Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmocius 
naujai įtaise puikiame sodne, po tyrum dangum 

šokiam platformą bei pavilion.

JOSEPHINE KASMOCIUS’ PAVILION
91 Steamboat Road, Great Neck, N.

Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or- 
kestros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad norė
dami pasilinksmint važiuokite pas Kasmocius j puikų 

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

Čia yra Restauracija, kur gaminama visokį valgiai 
yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 

Degtinių, Vyno ir Alaus

ir

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

f

gelbėjimo savaitė. Visi turime 
pagal išgalės padirbėti, nes 
mūsų klasės brolius fašistai 
begailestingai smaugia.

Iš viso veikimo eigos matosi 
vieningumas, bet dar yra to
kių asmenų, kurie kalba apie 
vienybę, o veikime linkę da
ryti susiskaldymą. Priėjimui 
prie vienybės didžiausią kliūtį ■ 
daro asmeniškumų neatsikra-1 
tymas ir menkas išsilavinimas 
politikoj. A. K.

Lawrence, Mass.«
Gegužės 22 d. draugai Ma

tai turėjo pokilį — krikštynas 
savo dukrelės. Besikalbant sve
čiams d. A. Raškow paprašė 
aukų Ispanijos liaudies ko
voms paremti. Svečiai tam pri
tarė ir suaukavo $2.50. Auka
vo šie draugai: Mikelonis 50c, 
A. Raškow 50c, J. Jarčikonis

dratų, įrankių (tool shop), ge
ležies liejykla, prie elektros 
naudojamų smulkmenų, pyra
gaičių kepėjų ir kt. Visur va
dovauja industrinė unija CIO.

G. Albinas.*

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

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

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskill Road
Catskill, N. Y. TeL Catskill 890F4

GARSINKITE^ “LAISVĖJE

Jubilejinis Piknikas
Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugyste Paminėjimui Savo 25 Metų Jubilejaus

LIETUVIŲ PARKE, STA. 24, GLASTONBURY LINE
GERA MUZIKA ŠOKIAMS, PRADŽIA 1-MĄ VALANDĄ PO PIETŲ

Puiki Programa. Dainuos Laisvės Choras. Kalbės Dr-gijų Pirmininkai ir D. M. šolomskas iš Brooklyn
Yra Užkviestos Visos Hartfordo Lietuvių Draugijos Dalyvauti

Nedėlioj, 13 d. Birželio-June, 1937
-«*-• ■Ii ——

Hartfordo Laisves Choras, kuris dalyvaus programoje

Gerbiami Hartfordo ir. Apylinkes Lietuviai ir visos Draugijos! Visi esate širdingai kviečiami daly- 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugijos 25 metų Jubilejaus paminėjimo piknike. Bus gėrtt orkestrą 

šokiam, šauni programa ir bus visokių gėrimų ir užkandžių.
Busas į Pikniką Išeis 2 Vai. Po Pietų nuo 57 Park Street
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Raštinė, iš kurios eina nurodymai ir patari
mai, kaip organizuoti Fordo fabrikų darbi

ninkus, Detroite.

Nazareth, Pa Rumford, Me Pašovė Kontrabandininką
šiomis dienomis prie Vilka

viškio pasienio sargybiniai pa
šovė į koją J. Žukauską, 22 
metų amž., iš Keturkaimio km. 
Kybartų valse., kuris gabeno 
120 “zažigalkų,” 43 pakelius 
akmenėlių ir 60 mtr. šilko.

Pašautasis k o ntrabandinin-

Mirtis ir žmogžudystė
Birželio 4 d. mirė Felix

McShanes, 27 metų vaikinas.
Jį pakirto sausligė (T. B.).
Gaila jauno ir rimto vaikino.
Paliko 2 seseris — Marijoną ' ka‘įguldytas Vilkaviškio" li- 
4 gyvenančią Worces- gOnįneje, o pas jį rasta kontra-
ter, Mass, ir Oną Memont, gy- banda konfrsku"ta.

Plymouth, Pa.
Reikia Stiprint ALDLD 

Kuopos Veikimą
Kuopos veikimas prastas, 

nariai susirinkimų nelanko. 
Jei kas ir veikiama, tai tik ke
lių draugų, o kiti visi miega. 
Jei kas atėjo — duokles iško- 
lektuoja, o jei ne, tai ir taip 
gerai. Keli metai atgal čionai 
buvo nepaprastas veikimas. 
ALDLD kuopa gerai veikė, 
moterų kuopa taipgi.

Pastaraisiais keliais metais 
tūli vadinęsi save progresy
viais nuėjo su skloka ir dabar 
bando griauti, ką pirmiau bu- 
davojo, o kiti susitvėrė nepri- 
gulmingą bažnyčią ir tenai ro
žančių suka. Treti niekur.nei
na, ramiai sau ilsisi.

Daugiausia pakenkė tie ne
lemti nesutikimai, vieni kitų 
užgauliojimai, kaip kad ir da
bar daroma laisvų kapų kor
poracijoj. Negana ką tarpe sa
vęs pešasi, bet ir į teismą nu
ėjo. Tik pagalvokite, ar tas 
gerai daroma? Juk draugijai 
tas gero neduos. Ir už ką tąsy
tis, ar nebūtų galima gražiuo
ju susitaikyti, ne per teismus? 
Ėjimas po teismus tik puldys 
darbininkiška judėjimą.

O. K.

Chiny Sukilėliai Suėmė Daug 
Japonijos Kariy

Peiping, Chinija.—Sukilė
liai chinai Chahar provin
cijoje suėmė nelaisvėn dau
gelį Japonijos armijos dalių 
ir policijos grupių. Chinų

Nazareth Cement Co. buvo 
užsidarius nuo 15 gegužės iki 
1 birželio, 1937 m. Mat, kom
panija skubina, w privarė ce
mento pilnus sandėlius ir už
darė dirbtuvę nors dviem sa
vaitėm. Unija tuojaus pastatė 
pikietą, kad cementą nelio- 
duotų bei bosai nedirbtų, nes 
paprastai bosam nėra bedar
bės, nors jie ir didesnes algas 
gauna už paprastus darbinin
kus.

Streikas laimėtas. Kompani
ja prižadėjo taip nesiskubint 
su darbu, o jei dirbtuvė užda
roma, tai'visi turi būt namie, 
išskyrus “vačmonus” ir lio- 
duotojus.

Stockerton, Pa., Hercules 
Cement Co. irgi buvo trumpas 
streikas. Streiko priežastis bu
vo tokia: Vienas darbininkas 
meti atgal (kuomet unijos dar 
nebuvo) tapo sunkiai sužeistas 
ir sirgo 14 mėnesių. Kuomet 
pasveiko ir grįžo darban, tai 
bosai pavartojo seną taktiką 
— nenorėjo priimt į darbą. 
Tuomet unija kompanijai iš
statė reikalavimą, kad tam 
darbininkui (vardu Frye) ne
tik darbą duotų, bet ir užmo
kėtų už tą 14 mėnesių sirgi
mo dėl susižeidimo dirbtuvėje. 
Streikas tapo greitai laimė
tas, — darbininkui alga už 14 
mėnesių užmokėta ir duota 
darbas. Tas parodo, ką reiškia 
darbininkų organizacija.-

Darbas prie cemento yra 
pavojingas. Mėnuo atgal tapo 
užmuštas italas c------- -------
vardu P. Pacci. Paliko moterį'ir čionai pradėjo darbininkai x....... ... ______
su 5 vaikais, žinoma, kompa-į bruzdėt ir reikalaut geresnių! v. v., 29 Endicott St. Visi draugai
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venančią Rumford, 
brolį Praną, taipgi 
Rumford, Me.

Ilsėkis, Feliksai, 
žemelėj.

Me., ir 
gyvenantį

šioj šaltoj LICENSES

Birželio 4 d. anksti rytą įvy
ko baisi tragedija namuose pas 
Ulric Plante. Nick Bevelaczua 
pasisamdęs taxi nuvažiavo į 
jos namus ir paleido 5 šūvius 
į moterį. Paskui sugrįžo į sa
vo namus, paslėpė šautuvą ir 
norėjo pabėgti. Bet greitai po
licija sugavo ii’ padėjo už gro
tų. Moteris dabar randasi li
goninėj kritiškoj padėtyj.

Kol kas dar neišaiškinta šo- 
1 vimo priežastis. Teismas bus 
i kitą savaitę.

Pasaulio Pilietis.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

No.NOTICE is hereby given that License 
L 747 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under Section 

Control 
Borough 
con sum-

132 A of the Alcoholic Beverage 
Law nt 433 Flatbush Avenue Ext., 
of Brooklyn, County of Kings, to bo 
ecl on tho premises.

, PARAMOUNT WINE & LIQUOR STORE, 
Inc.

433 Flatbush Avenue Ext., Brooklyn, N. Y.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadieni, birželio 14 d., 7:30 v. v., 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. 
Prašome visus narius atsilankyti, nes 
arėsime daug svarbių dalykų aptar

ti ir sužinosite apie vajaus pasek
mes, taipgi, kurie dar neužsimokėję, 
ateikite užsimokėti.

J. V. Margaitis.
(137-139)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Į55-tos • moterų kp. susi

rinkimas permainytas iš antro antra
dienio į antrą pirmadienį kiekvieno 
mėnesio. Sekantis_ susirinkimas įvyks 
birželio 
Endicott 
kite, nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti.

(137-139)

EASTQN, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 13 d., 2-rą vai. 
po pietų, Easton Baking Co. Svet., 
34 No. 7th St. Malonėkite nesivė- 
luoti, nes turėsime diskusijas Ispani
jos

draugus—J. S. Rainis. 110 W. 
Thompsoh St., W. Scotch, 134 W. 
Master St., A. J. Smith, 5809 N. 
Fairhill St., Tureikienė, 143 Pierce 
St., E. Mulokiutė, 2316 Margaret St. 
Bušai išeis nuo 143 Pierce St., ly
giai 8:30 vai. ryto, nuo 735 Fair
mount Ave., 9 vai. ryto. Nesivėluo- 
kite, nes išvažiuosime laiku.

(137-139)

Bitininkų Atydai

Ine.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

14 d., 7:30 vai. vak., 29 
St. Visos draugės dalyvau-

klausimu.
Prot. Rašt. K. B.

(137-138)

SO. BOSTON, MASS.
iskilmingiausį mūsų pikniką, ku- 
įvyks šį sekmadieni, birželio 13,

Duryea, Pa
Darbininkai Pradeda Atbust.

Keohe-Boearch jau kelioli
ka metų kaip išnaudoja darbi
ninkus, mokėdama po vieną 
dolerį į dieną, kartais dar ma
žiau. Su pagelba kompaničnos 

lunijukės neduodavo darbinin- 
darbininkas kams nė pasijudint. O dabar

nija mokės kiek moterei, kol darbo sąlygų. Ant unijos susi- 
paaugs vaikai.

Kitose dirbtuvėse rodos ]ius h. . pasek6jus. 
nieko naujo neįvyko. Kitą kar-| -r i

tą parašysiu.

rinkimų pradėjo reikalaut, 
kad mest lauk iš unijos bose-

F. B.

liaudies armija dabar veda 
karštas kovas prieš Japoni- 
jos-Manchukuo kariuome
nę Chapsure, Shanduje, 
Shane ir kitur. Japonija at
siunčia daugiau savo kari
nių lėktuvų ir šarvuotų au
tomobilių prieš sukilėlius.

Pirmininkas B. A. pakėlė 
muštynes ir keturis darbinin
kus apmušė. Dabar yra areš
tuotas ir padėtas po $4000 
kaucijos. Iš darbo tuojaus ta
po išmesta apie 40 kovingų 
darbininkų, 
užsistot ir 
darbininkus

Kova dar 
toliau bus, pranešiu vėliau.

J. Kaspariunas.
V

Distriktas žada 
grąžint išmestus 

į darbą.
tik prasidėjo. Kas

Chorų Dainavimo Kontestas

Piknikas’- Prakalbos - Sportas
Rengia Am. Kom. Partijos Lietuvių Frakcijos Pirmas Distriktas

Atsibus 12 ir 13 Birželio-June, I
Lietuvių Tautiškam Parke

MONTELLO, MASS.

Birželio, 12 d. bus Smagūs Šokiai, Grieš “Don Russell” Orchestra
Birželio 13 d. Programa Prasidės 3-čią Valandą Po Piety

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

15 d. birželio, 7:30 v. v., Providence 
Rd., toj pačioj vietoj, kur pirmiau 
laikydavom susirinkimus. Draugai 
malonėkite visi laiku susirinkti, tu
rėsime daug svarbių dalykų aptarti, 
nes šis bus pusmetinis susirinkimas. 
Taiįyji užsimokėkite už duokles, yra 
daug, kurie dar neužsimokėję už 
savo duokles. Taipgi 20 d. birželio 
atsibus 12 ApsRr. konferencija, 
Scrantone, 39 kp. darže ir tą pačią 
dieną ir piknikas Įvyks, turime iš 
anksto prisirengt, kad viskas įvyktų 
sėkmingai. Atsiveskite ir naujų na
rių.

Org. D. K. P.
(138-140)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Veikimo Komiteto susi

rinkimas Įvyks birželio 15 d., 7:30 
[dalyvaukite laiku, nes turime svar

biu dalykų svarstyti. Sekr.
(138-140)

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo 9 kuopos susirinkimas 

įvyks 14 d. birželio, 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Visi nariai būkite 
laiku. Turėsime svarbių pranešimų 
iš distrikto, nes bus organizatorius. 
Taipgi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.
\ (137-139)

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kp. ir ALDLD 72 kp. 

bendrai susirinkimas įvyks 14 d. 
birželio (pirmadienį), Kašmočių 
Svet., 8 vai. vak. Abiejų draugijų 
nariai visi privalote dalyvauti. Nes 
bus labai svarbus bendras susirinki
mas.

Org. F. K. ir P. B.
(137-139)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks 13 d. birželio, 2-rą vai. po 
pietų, B. Poteliūno Svet., 53 Bank 
St. Draugės ir draugai visi dalyvau
kite ir pasistengkite duokles užsimo
kėti, kad nesiliktumėt suspenduoti. 
Taipgi kuopai yra svarbių reikalų. 
Reikalinga draugių ir draugų para
mos! Atsiveskite ir naujų narių.

Fin. Sekr. J. V. S.
(137-138)

TdL TRObridge MM

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St, 
kampas Inman St, 
arti Cenrąl Skvira, 

CAMBRIDGE, MASS.
Ofiso VALANDOS: 

M ir M vakar*

Nelaukit iki inspektorius ateis ir 
privers bites sudegint dėl Amerikoniš- 
ko-Europiško Jpuolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

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

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

Naudojant mūsų patarimus su prie
taisais, netik ligos dingsta, bet ener- 

• • ____ J » J — 1 9 f* P*

I 
ris 
Montello, Mass. So. bostoniečiai tu- [ 
res gražų nuvažiavimą gerais busais, 
už žemą kainą. Bušai išeis 12 vai. 
nuo Broadway ir E St. kampo. Ne- 
sivėluokit. Gailėsitės nebuvę šioj pa
vasario šventėj.

Kviečia Rengėjai.
(136-138)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 13 d. birželio, sekmadie
nio ryte, 10:30 vai., : B. Poteliūno 
Svet., 53 Bank St. Draugai, stengki- 
tės pribūti laiku. Taipgi atsiveskite 
nors po vieną naują narį įrašyti. 
Draugai, neleiskit laiką veltui, bet 
kreipkit daugiau svarbos į lankymą 
susirinkimuose ir draugijos reika
lais! ‘

i Kp. Sekr. J. V. S.
' .. (137-138)

PHILADELPHIA, PA.
Atydai tiems, kurie norite važiuoti 

į “Laisvės” pikniką, Brooklyne, lie
pos 4 d.: Mes organizuojame busus, 
tikietąs nebrangus. Tikietus galima 
gauti arba užsiregistruoti pas šiuos !

l

1 gija su produkcija padidėja iki 75 
nuošimčių. Į kitokius klausimus per 
laiškus neatsakinėjam.

K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų phdarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: G ten more 5-61*1

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

life
-V '
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Rūgšti ruginė, sa^di ruginė, cielų kviečių, čielų rugių, sen
učiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

/arpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

PROGRAMOJ DALYVAUS
1. Liuosybės D. R. Choras, iš Montello,
2. Jaunuomenės Choras, iš Bridgewater,
3. Liaudies Choras, iš Lawrence,
4. Laisvės Choras, iš So. Boston,
5. J. Bimba pasakys prakąlbėlę.

6. Aido Choras, iš Worcester, Mass.
7. Ann Burlak kalbės apie CIO ir Ispaniją
8. lietuviu L R- Choras, iš Norwood,
9. Laisvės Merginą Choras, iš So. Boston,

10. L. L. R. Vyry Choras, iš Norwood,

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Tai dar pirmų sykį Lietuvių istorijoj tiek Chorų dalyvaus 
KONTESTINIAME DAINAVIME. Bus Muzikai teisėjai, kurie spręs gerumų dainavi
mo. Nes Chorams bus duodamos dovanos už geriausį dainavimų. Pirma dovana $10, 
antra—$5, trečia—$3.

Taipgi Bus Duodama Trys Dovanos Prie įėjimo Tikietuky 
Pirma Dovana $5, Antra $3, Trečia $2

Tikietukai parsiduoda iš anksto po 10c., o tų pačių dienų perkant bus 25c.
* - - ■ '

Į šį piknikų suvažiuos tūkstančiai svieto, taigi ir Tamsta, Lietuvi ir Lietuvaite, nepasi- . 
lik namie, bet dalyvauk su tūkstančiais savo brolių ir sesučių. Smagumas užtikrintas 
dėl visų. Kviečia Am. K<?m. Partijos Lietuvių Frakęijos Pirmas Distr.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDEGIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J ’ ■ 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis ‘
LIETUVĮ? AQVO^ATAS 

50 Court Street f 
Tel. Triangle 5,-3622 

Brooklyn, N. Y.

W francį
T9J. Evergreen 8-717$

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Ave. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Budavokim TD Apsigynimo 
Lietuvių 17-tą Kuopą

T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyks tre
čiadienį, 16 birželio, 7:30 va
karo, “Laisvės” svetainėj.

Draugai ir draugės! šis su
sirinkimas yra labai svarbus. 
TDA įsitraukė į plačias kovas 
už CIO unijų laimėjimą, o tas 
darbas reikalauja finansinės ir 
moralės paramos.

Atminimų Dieną So. Chica- 
gos priemiestyje policija ir 
kompanijos mušeikos užpuolė 
ramiai pikietuojančius plieno 
išdirbystės darbininkus. Besą- 
žiniška ir sužvėrėjusi policija 
penkis ant vietos nušovė ir 
daug pusgyvių nuvežė į ligoni
nes, iš kurių 3 jau mirė, ir ne
mažai areštavo. TDA greitai 
surado $250,000 kaucijų ir vi
si areštuotieji tapo paliuosuo- 
ti iš kalėjimo.

TDA taip pat rūpinasi, kad 
federalė valdžia 
tinkamai nubaustų 
džius. Išdirbimui 
veikimo planų yra
konferencija 19, 20 ir 21 d. 
(?) Washingtone. Bus daro
mas spaudimas j kongresą, 
kad darytų kokius nors žings
nius prieš sužvėrėjusius plieno 
magnatus.

Lietuviams irgi reikia sulyg 
išgale darbuotis • toj organi
zacijoj, kuri veda taip didelius 
darbus.

surastų ir 
žmogžu- 

tolimesnio 
šaukiama

A. Mureika.

Pagrobta Turtinga Po 
nia Parsons

Long .Island, didžiojo New 
Yorko, taipgi valstybės polici
ja, pradėjo vieną iš didžiausių 
medžioklių ant žmogvagių, ku
rie, manoma, pagrobę turtin
gą Mrs. Alice Parsons. Kettflfr- 
tadienio rytą prie namų, jos 
automobiliuje, rasta nota, ku
rioj reikalaujama $25,000 iš
pirkimo, su grasinimu, kad su
ma turi būt sumokėta į 24 va
landas arba pagrobtajai grę- 
siąs pavojus. Taipgi perspėja
ma, kad paslas su pinigais ne
sivestų policijos.

Parsonai gyveno Long Mea
dow Farmoje, netoli Stony 
Brooks, L. I.

Penktadieni dingusieji mo
teriškė %dar nebuvo surasta. Su
sirūpinęs jos vyras paskelbė 
per spaudą, kad pasirįžęs rei
kalaujamą suma išmokėti ir 
prašė, kad policija nekliudytų. 
Sakoma, kad policija nekliu
dysianti farmos, kur nurodyta 
“kidnaperiams” kreiptis, 
čiau visur kitur užvesta 
džiojimas.

ta- 
me-

Rytoj Literatūros Draugijos Piknikas 
Meadow Grove Parke, Cranford, N. J.
Am. Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugijos 2-ras 
Apskritys pradeda sezono vei
kimą su šauniu pikniku, ku
riamu dainuos keturi geriau
si šios apylinkės lietuvių cho
rai ir suvažiuos publika iš vi
sos New Jersey, didžiojo New 
Yorko ir Long Island. Puiki 
orkestrą šokiams, valgiai, gė
rimai. .

Piknikas įvyksta šį sekma
dieni, 13 birželio, Meadow 

i Grove Parke, Cranford, N. J. 
Ten pat bus ir apskričio kon
ferencija, kuri prasidės 10:30 
ryto.

Programos pildyme daly
vaus Aido Choras iš Brookly- 
no ir Sietyno Choras iš New
ark©, abu vadovaujamu B. L. 
Šalinaitės; Bangos Choras iš 
Elizabetho, vadovaujamas Po- 
ciunaitės, ir Pirmyn Choras iš 
Great Necko, vadovaujamas 
Al. Klimaitės.

Iš Brooklyn© Busai
Norintieji nuvažiuoti be rū

pesčių, smagiai su delegatais 
arba aidiečiais, šiandien užsi
registruokite pas komisiją 
“Laisvės” raštinėje. Bušo ti- 
kieto kaina į abi puses $1 ypa- 
tai. Delegatų busas išeis 9 vai. 
ryto nuo “Laisvės” salės, kam-

West- 
North 
North 
Cedar

pas Lorimer ir Ten-Eyck St., 
Brooklyne. Aidiečių busas iš
eis 12 vai. per pietus. Delega
tai ir choristai taipgi privalo 
užsiregistruoti, jei nori užsi
tikrinti vietą buse. Ir visi pri
valo nevėluot.

Keliais Automobiliais
Pribuvę į Elizabethą važiuo

kite No. Broad St. iki 
field Avenue ir ‘ja iki 
Ave., Garwood, N. J. 
Avenue važiuokit iki
Stryto ir juomi iki Brookside 
Hospital, sukite po kairei ir 
Division Avenue pasieksite 
Meadow Grove.

Traukiniais
Nuvažiavus į Elizabethą ant 

West Jersey ir Broad Sts. 
kampo (prie Gorke Dept. 
krautuvės), imkite busą 49 ir 
važiuokite iki Garwood gelž- 
kelio stoties. Išlipę eikit iki 
North Avenue, o nuo čia jau 
tie patys keliai, kaip ir auto
mobiliams.

Kviečiame visus atsilankyti, 
gražiai pasilinksminti ir savo 
atsilankymu paremti didžiau
sią ir daugiausia pasidarbavu
sią Am. lietuvių apšvietos or
ganizaciją, kuri yra pažiba 
lietuvių išeivijos Amerikoje.

Rengėjai.

Šiandien Visi į Demonstraciją prieš 
Deportavimą Ateivių

Iš ALDLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

43

Ispanijai Cigaretai
Ir Drabužiai

kurieDraugai Marčiukai, 
užlaiko saldainių ir cigaretų 
krautuvėlę ant Lorimer prie 
Grand Sts., aukojo 600 ciga
retų lietuviams Lincolno Ba
talione.

Drg. Malinauskienė atvežė 
du nauju vilnoniu megstiniu ir 
didelį pundą “cereals”. Drau
gės A. Kalakauskienė ir N. 
Greviškiutė atvežė drabužių.

^Vienybe’ per Savaitę Neišeis
Vietinis fašistų laikraštis 

“Vienybė” paskelbė, kad ji 
per sekančią ištisą savaitę ne
pasirodys. Girdi, mašinos rei
kės perkelti į kitą vietą ir tam 
reikėsią kelių dienų, dėlto 
laikraštis neišeisiąs visą savai
tę.

Niekas to laikraščio nepasi
ges.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kuopos susirinkimas 
įvyks 14 d. birželio, pirmadienį, pas 
drg. J. Bartašių, 267 Front St., 8 
vai. vak. Prašome visų narių daly
vauti šiame susirinkime, nes turėsi
me daug svarbių dalyku aptart.

(138-139)

LEGAL NOTICES
Notice is hereby given that Roeb

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

(130-147)

n

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Ona Jasinckiutė, pajieškau sa

vo brolio—Juozo Jasincko ir seserių 
Mares (po vyru Janulionienė) ir Ta- 
filios (po vyru Katiliene). Visi pa
eina iš Lietuvos, Suvalkų guberni
jos, Vovėrų kaimo, Liškevos valš 
čiaus. Brolis pirmiau gyveno Harri 
son, N. J., o seserys turbūt abidvi ■ 
gyveno pirma Akron, Ohio. Brangus 
broli ir brangios sesutės, prašau , 
greitai atsišaukti. Man labai būtų j 
malonu su jumis susirašinėti. Aš ; 
esu gyva ir gyvenu Lietuvoj. Ona Į 
Jasinckiutė, po vyru Juralevičienė. ( 
Prašau atsišaukt. Jei kas. kitas žino | 
apie juos, būsiu dėkinga, kad praneš- i 
tumet man. Rašykit: Teižininkų kai
mas, šventažario saisčius ir paštas, 
Sainu apskritys, Lithuania.

(136-138)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

ST CAM ROOM 
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SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE 
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTJ. NIEKAD NEUŽDAROS

r AM UQOM

ACCOMMODATION

lasggpr-
Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais* šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj • 
šeštadienio naktį 75c.

Specialus kainos savaitei.

į

*

Nelaimių Priežastys
Važiuotės nelaimių rekordai 

rodo, kad šių metų balandžio 
mėnesį užmušta 15 vaikų 16 
metų ir jaunesnių. Pereitų 
metų tuo pat laiku buvo 17 
mirčių. Tam buvo 32 priežas
tys, tačiau dėl septynių, iš jų 
įvyko 80 nuošimtis visų mir
čių. Tomis septyniomis mirti
nomis nuodėmėmis yra:

Sjimas skersai gatvę prieš 
šviesas, ėjimas skersai gatvę 
ne tam paskirtose vietose, žai
dimas ant gatvės, išbėgimas 
ant kelio, ėjimas skersai pro 
stovinčius automobilius, neat
sargus dviračiu važinėjimas, ir 
kabinėjimasis ant vežimų. Ir 
14 iŠ tų 15-kos užmuštų bal. 
mėnesį mirė dėlto, kad papil
dė vieną iš tų neatsargumo 
prasikaltimų.

Trafiko Stotis “L”

Ketvirtadienį, birželio 10 
įvykusiam susirinkime A. Mu
reika raportavo iš Ateivių Gy
nimo ir pridavė dvi rezoliuci
jas: vieną prieš Dies Eilių, o 
kita už Celler Billių HR 5687. 
Susirinkimas priėmė raportą ir 
rezoliucijas.

Komisija pranešė, kad į A 
LDLD 2-ro Apskričio pikniką, 
įvykstantį sekmadienį, birželio 
13, Meadow Grove Parke, 
Cranford, t N.-J., yra paimti du 
dideli busai. Pirmas busas su 
d e 1 e g a t ais išvažiuoja nuo 
“Laisvės” 9 vai. ryto, o kitas 
—12 vai. per pietus.

Centro sekretorius raporta
vo, kad žurnalas “šviesa” jau 
išėjo iš spaudos.

. Pranešta, kad kuopos išva
žiavimas į Forest Parką įvyks 
20 birželio.

P. Buknys raportavo, kad 
šiemet antras apskritys spau
dos naudai pikniko nerengia, 
tad į jo vietą užrendavojo di
delį laivą išvažiavimui jūrė
mis. Ekskursija įvyks rugpjū
čio mėnesį. Tikietus pradės 
platinti “Laisvės” piknike.

Pranešta, kad šešiolikos or
ganizacijų bendras piknikas 
įvyks liepos (July) 25, Ulmer 
Parke. Įžangos tikietai jau 
platinami ir turi geras pasek
mes. Iš anksto perkant kaina 
30c, prie durų—4Qc.

Susirinkimas buvo turtingas 
kalbomis ir laiku užsidarė.

Kuopos Ekstra Koresp.

Mačiau “Paryžiaus Komuną”
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GASPADINEI PRITEISĖ 

PALIKIMĄ
Mrs. Acocella, 612-A Kos

ciusko St., teisme liudijo, kad 
jos per 1H metų buvęs bur- 
dingierius A. Brinkman jai 
sakė, jog jis savo turtą paliks 
jai. Gi jam mirus, jo brolis 
Užvedė bylą paėmimui turto, 
kuris siekia, $10,000. Bet tei
gėjas nusprendė, kad turtas 
priklauso gaspadinei.

Ateivių persekiojimas ir de
portavimas tai yra fabrikantų 
ir visų stambių piniguočių 
rykštė, kuria grasindami jie 
bando sulaikyt ateivius darbi
ninkus nuo stojimo į unijas ir 
sykiu su amerikonais kovojimo 
už geresnes algas ir turtinges
nį, geresnį gyvenimą. Visų 
darbininkų bendromis spėko
mis būtų galima sulaikyti de
portacijas ir atnaujinti teisę 
prieglaudos politiniams pabė
gėliams iš fašistinių šalių.

Prieglaudos teisė yra viena 
iš seniausių ir kilniausių tra
dicijų Jungtinėse Valstijose, 
bet reakciniai elementai nori 
tą teisę užgniaužti ir tik liau
dies masinis sutartinas veiki
mas galės ją atsteigti.

Am. Ateivių Gynimo 
tetas ir eilė kitų civiles 
ginančių organizacijų
didžiulį masinį mitingą šešta
dienį, 12 birželio,. 2 vai. po 
pietų, Union Square. Visi lais
vę .mylinti žmonės turėtų ja
me dalyvaut, nes tai bus pro
testui prieš deportacijas atei
vių ir pabėgėlių nuo fašistų 
reakcijos, kurių išdeportavi- 
mas į fašistines šalis reiškia 
mirtį fašistų budelių naguose.

Mitinge kalbės brooklynie- 
tis kongresmanas Celler ir ei
lė darbininkiškų ir liberališkų 
organizacijų vadų. Taipgi kal
bės Hans Goepel, sulaikytas 
deportavimui Vokietijon ir 
Domenick Sallito, departuoja- 
mas Italijon.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Komi- 
laisves 
šaukia

Lankėsi “Laisvėje”
K e t v i r tadienį apsilankė 

“Laisvėj” draugė Eva Simans 
| iš Clevelando, sena “L.” skai- 
Itvtnia. Viešnia išreiškė nao^ei- 
d avimą dalyvaut ALDLD Ap
skričio piknike, nedėlioj. Jos 
draugas J. N. Simans, opto- 
metrijos daktaras, užsiliko 
Philadelphijoj savo profesijos 
reikalais ir šeštadienį ketina 
taipgi atvykt į Brooklyną, iš 
kur abu grįš atgal į Clevelan- 
dą.

Taikėsi proga užsukti į Ca-!tytoja. Viešnia išreiškė pagei- 
meo Teatrą, ant 42 St., netoli 
Broadway, New Yorke, kur 
rodoma naujas Sovietuose ga
mintas judis “Paris Com
mune”.

Judis puikus. Negali nepa- 
mylėt didvyriškus komunarus 
—vyrus, moteris, jaunimą—iki 
paskutinio kraujo lašo besi- 
kaujančius, kad gyvuotų ko
muna. Judis pagamintas griež
tai prisilaikant istorijos ir gy
venimo tikrovės. Matant jų 
veidų išraišką ir girdint šauk
smą “Lai Gyvuoja Komuna!” 
nejučiomis jis mintyje susilie
ja su šių dienų šauksmu “Lai 
gyvuoja Ispanija!” Taip pana- 
šur ' v

New Yorkas šiomis dienomis 
sukirs garsųjį divorsų fabriką 
Reno, Nev., išduodamas divor- 
sus į 5 savaites, kuomet Reno 
išduoda į šešias. Esą, iki 1 lie
pos reikalinga išrišt 407 divor
sų bylos. Jos bus padalytos 
tarp 8 sprendėjų.

NAUJOJE VIETOJE

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

HERBS
IN

1 BOX

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

Salės 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 8847

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties.

Te). Stagff 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI

CINAL
NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 

paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

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

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

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

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elids. Kada būsi
te Brooklyne, u? 
eikite susipažinti.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

* (UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
Nėra valandų sekmadieniais.

&
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Tel. Stagg 2-5043

Rep.

1
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis ^aviniukas
PLAUKŲ g

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp~Ten Eyck ir Maujer Sts.

Notary Public

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga» *

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi-

* Stanley Masiulio {staiga Yra 
5f8Grand St. Brooklyn, N. Y

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street
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