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Levanevskio lėktuvas paga
mintas jauno Raudonosios Ar
mijos inžinieriaus V. F. Bolcho- 
vitinovo ir jo grupės. “Prav- 
doj” jis rašo, kad planus iš
dirbo 1934 metais, o 1935 me
tais, gegužės mėnesį, pagamino 
lėktuvą. Tai oro laivas, ketu
riais motorais po 1,000 arklių 
jėgos, sparnai turi 130 pėdų, 
su kroviniu sveria 35 tonus. 
Jis du kartus greitesnis už 
Gromovo lėktuvą “ANT-25-1.” 
Jis išbandytas su 12 tonų kro
viniu.

V. Levėenko navigatorius Le
vanevskio rašo “Pravdoj,” kad 
jų kelionė turėjo sudaryti 6,663 
kilometrus. Sunkiausias kelias 
turėjo būti ant Berencovo Jū
rų, kurios atviros, o lėktuvas 
sausžemio. Lėktuvas turėjo 
įvairiausius prietaisus kelio su
radimui, bet jis rašo: “Nuo 
Rudolf salos iki Alaskos žem- 
lapių nėra,” o tai apie 2,000 
mylių kelio. Tame ruošte lakū
nai kur nors ir nusileido.

Ilgas straipsnis telpa tam pat 
“Pravdos” numeryj Levanevs
kio. Jis plačiai apibudina svar
bą kelio iš Sovietų Sąjungos 
per šiaurių Polių į Ameriką., 
Jis jo buvo ir sumanytojas. Bet 
jis numato, kad sėkmingam ke
lio veikimui dar reikalingi or
laivių laukai Amerikos ir So
vietų pusėj, kad sumažinus be 
apsistojimo kelionę, kad lėktu
vai galėtų daugiau keliauninkų 
atvežti, šis lėktuvas, jeigu bū
tų pakilęs iš Archangelsko, tai 
turėjo jėgos vežti 25 keliaunin
kus.

»

Prieš pat išskridimą lakūnai 
buvo nuvykę Kremliun pas Sta
liną. Draugas Stalinas intere
savosi visomis smulkmenomis. 
Jis klausė, ką jie veža į Ameri
ką. Levanevskis atsakė — kai
lius, paštą ir žuvų ikrų.

Maskvos airdrome Levanevs- 
kį buvo apspitę laikraštininkai, 
jis jiems pareiškė:

—Mes skrendame be apsisto
jimo iš Maskvos į Fairbanksą. 
Ten pasiimsime kuro ir skrisi
me į New Yorką.

Lėktuvas gražiausiai pakilo. 
Raudonosios Armijos orlaivy- 
no vadas drg. Alksnis pareiš
kė :

—Puiku! 35 tonai iškilo į 35 
sekundas!

“Pravdos” numeryj tilpęs 
lėktuvo paveikslas ir aprašymas 
parodo, kad tai buvo milžinas 
ir gražuolis. “Pravda” editoria- 
le rašo: “Lėktuvas ‘N-209’ yra 
Sovietų inžinierių ir darbinin
kų tvarinys priešakyj su inž. 
Bolchovitinovu. Tokius orlai
vius mes galime gaminti tokia
me skaičiuje, kokis šaliai reika
lingas.”

Lakūnai išvykdami parašė at
sisveikinimo laišką drg. Stali
nui, kur jie tarpe kitko rašo: 
“Mes išauklėti Lenino-Stalino 
partijos, mes aukojame savo gy
vastį, savo drąsą, savo skridimą 
mūsų brangiai Korn. Partijai ir 
Jums, brangusis Juozai Visa- 
rionoviČ. Visos šalys, visos val
stybės, visos liaudys gyvena ant 
krantų oro okeano. Bet ne visi 
turi jėgą užkariauti tas oro erd
ves. Jūs išauklėjote mumyse to
kią galimybę, suradote tokias 
jėgas, kurios atveda tik prie 
pergalės!

“Lik sveikas, drauge Stali
nai ! Mes pasižadame išlaimėti 
mūšį kovoj su gamta ir dar 
kartą parodyti pasauliui naują 
sovietinį žmogų: tokių, kaip 
mes, mūsų Šalyje milionai.”

Iš laiško matome, kad drau
gai išskrido pilniausiame pasi
tikėjime, kad sėkmingai pasieks 
tikslą.
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Amerikos Atstovas Dalyvau
siąs Nazią Kongrese

BERLIN.— Hitlerininkai 
džiaugiasi, kad Jungtinių 
Valstijų ambasadoriaus pa
vaduotojas P. B. Gilbert 
priėmė jų pakvietimą daly- 
vaut metiniame nazių par
tijos kongrese, kuris atsida
rys Nurnberge rugs. 6 d.

Pereituose nazių kongre
suose nedalyvavo Amerikos, 
Anglijos ir Franci jos am
basadoriai.

AMERIKA TIKTAI “TF.MVS” 
JAPONŲ-CHINŲ KARA

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas su savo mi- 
nisteriais nusprendė kol kas 
laukti ir “tėmyti” karą Ja
ponijos prieš Chiniją. Dar 
nemanoma pritaikyt Ame
rikos bepuslškumo įstatymą 
ir uždraust karo reikmenų 
gabenimą vienai ar antrai 
kariaujančiai šaliai.

Tokio. — Japonijos minis
teris pirmininkas F. Ko- 
noye su panieka atsiliepė į 
Amerikos ir Anglijos pasiū
lymus delei karo baigimo 
Chinijoj per greitą susitai
kymą. Sako, “Japonija ne
mato jokios svarbos pasiū
lymuose tų svetimų šalių.”

Mirė Mellon, Alumino Trus- 
to Galva, Ex-Ministeris
SOUTHAMPTON, Long 

Island.— Mirė Andrew W. 
Mellon, alumino trusto gal
va, stambus bankininkas, 
buvęs Jungtinių Valstijų pi- 
nigyno ministeris prie re- 
publikonų prezidentų Har- 
dingo, Coolidge‘iaus ir 
Hooverio. Jis buvo 82 metų 
amžiaus.

Tuo laiku, kada Andrew 
Mellon “globojo” šalies iž
dą, turtas Melionų šeimynos 
siekė 2,000 milionų (dviejų 
bilionų) dolerių. Melionai 
suko valdžiai privalomus 
taksus ir dar išreikalavo 
sugražint jiems atgal milio- 
nus dolerių neva kaip “per
mokėjimus”.

Ispanijos Šiaurė Tęs Kovą 
Prieš Fašistą Gaujas

MADRID. — Asturijos 
prieplaukos mieste Gijone, 
šiaurėje, tapo sudarta val
diška liaudiečių taryba li
kusiai daliai Baskijos, As- 
turijai ir Leon provincijai. 
Gi j on randasi už 100 mylių 
į vakarus nuo Santanderio. 
Be Gi j on, liaudiečiai turi 
ten dar kitą prieplaukos 
miestą San Vicente de la 
Barquera, neskaitant ma
žesnių uostų. Liaudiečių 
taryba pasiryžus visomis 
jėgomis ir toliau vest kovą 
prieš fašistus.

Devyni fašistų lėktuvai 
bombardavo Gijoną; šešis 
žmones užmušė ir 10 sužei
dė.

Sovietų šalis mete galingas 
savo jėgas jų jieškoti. Jau se
nai sakė drg. Stalinas, kad jų 
šalyje brangiausias kapitalas, 
tai žmonės. Mašina gal žus, 
bet žmones dės pastangas išgel
bėti.

Metai XXVII,Pavienio Numerio Kaina 3c

Liaudiečiai Šturmuoja 
Saragossą; Atėmė iš 
Fašistų 3 Miestelius
Nukirto Penkis Priešų Lėktuvus; Pagrobė 8 Kanuoles

VALENCIA, Ispanija. — 
Liaudies armija iš šiaurių 
ir pietų atakuoja fašistų 
tvirtumą Saragossą, provin
cijos sostinę. Ją pasiekt 
liaudiečiams telieka tik 4 
mylios. Šiame žygyje jie 
atėmė iš fašistų jau tris ka
riškai svarbius miestelius: 
Quinto, Todo ir Villamayor 
de Gallego, nors fašistai tu
rėjo daugį puikių Vokieti
jos kanuolių. Paskutinė fa
šistų tvirtovė Quinto mies
telyj buvo jų užbarikaduo
ta bažnyčia. Liaudiečiai pa
grobė 8 priešų kanuoles ir

SUKNIASIUVIV UNIJOS GALVA GINA 
KOMUNISTUTHSES CIO UNIJOSE

Milwaukee, Wis. — Jung
tinės Automobilių Darbinin
kų Unijos (CIO) suvažiavi
mui besvarstant klausimus 
naujos demokratinės sau 
konstitucijos, protarpyj kal
bėjo David Dubinsky, pre
zidentas didelės Sukniasiu- 
vių Unijos. Jis, be kitko, 
atžymėjo, kad unijinį judė
jimą šioj šalyj suskaldė se
noviški dešinieji vadai Am
erikos Darbo Federacijos, 
o ne Industrinio Organiza
vimosi Komitetas (CIO). 
Dubinsky sakė, jog vienin
telis būdas išnaujo suvienyt 
tą judėjimą—tai parodyt, 
kad tik didžiosios, industri
nės unijos tegali sutelkti į 
savo eiles plačiąsias darbi
ninkų minias ir laimėt jiem 
kovas dėlei būklės pagerini-

Sukilo 400 Japoną Ka
rią, Bėgo pas Chinus
SHANGHAI, Chinija. — 

Daugiau kaip 400 japonų 
kareivių, praeitą šeštadienį, 
nušovė savo komandierių 
ir bandė perbėgt į chinų ar
mijos pusę, Shanghajaus 
karo fronte. Bet jiems už
kirto kelią kitos japonų ka
reivių dalys. Po aštraus 
susikirtimo, visi bėgliai ta
po nuginkluoti ir areštuoti. 
Jiems gręsia karo teismas 
jr sušaudymas.

Mirtiniausias Mūšis prie 
Lotien

Shanghai, rugp. 27. — 
Siaučia ir liepsnoja žiauriau
sia kova tarp chinų ir japo
nų Lotien apygardoj už 12 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Shanghajaus. Chinai užmu
šė ir sužeidė iki 6,000 prie
šų. Japonai buvo atmesti at
gal į Liūto mišką (bet sako
si paskui atsigriebę ir atė
mę iš chinų Lotien mieste
lį). Prieš japonus didvyriš
kai pasižymėjo dvi chinų 
“mirties divizijos.” Jos at
rėmė antra tiek skaitlinges- 
nius japonus, iki susilaukė 
dar trijų chinų armijos di
vizijų. Bet Lotien mūšis dar 
neišspręstas.

daug šautuvų ir kulkasvai- 
džių. Nušauta žemyn 5 fa
šistų lėktuvai, suimta keli 
jų lakūnai.

Vienas jaunas puskari
ninkis Jose Redondo nukir
to fašistų lėktuvą, nors pats 
jau buvo sužeistas ir vienas 
jo lėktuvo sparnas mūšyje 
pažeistas. Už šį narsų žy
gį J. Redondo tuoj liko pa
aukštintas į leitenantus. 
(Fašistai skelbiasi, būk jie 
Saragossos fronte numušę 
žemyn “15” valdžios lėktu
vų. Bet tuom netiki ir ka-; 
pitalistinė spauda.)

mo. Tas principas turės įti
kint ir daugumą narių 
Amerikos Darbo Federaci
jos.

Dubinsky savo kalboj at
siliepė į kapitalistų ir šiaip 
atžagareivių priekaištus, 
kad CIO industrinės unijos 
leidžia įsigalėti komunis
tams. Jis pareiškė, jog 
pats nesutinka su komu
nistų filosofija, bet pabrė
žė, kad komunistai turi tei
sę būti unijų nariais ir “ei
ti unijines pareigas todėl, 
kad mes turime akstint na
rių saviveiklą - iniciatyvą, 
drąsą ir darbštumą unijo
se.” Dubinsky taipgi stip
riai pritarė savistoviam po
litiniam darbininkų veiki
mui.

Amerikos Metalu Japo
nija Žudo Chiniečius
NEW YORK.— Japonija 

nuo šių metų pradžios iki 
gegužės 31 d. pirko iš Jung
tinių Valstijų senos gele
žies (“skrepų”) už apie 21 
milioną dolerių, tai yra, ke
turis sykius daugiau negu 
pernai per tuos,pačius pen
kis mėnesius. Ta geležis 
buvo perlieta į kanuoles ir 
kitus ginklus ir amuniciją 
karui prieš Chiniją.

Amerikos amunicijos fa
brikantai DuPontai 1936 
metais pardavė Japonijai 
penkis kartus daugiau ka
ro medžiagų ir įnagių negu 
1931 metais.

Taigi prie Japonijos šovi
nių ir bombų, dabar žudan
čių chinus, galima būtųpri- 
mušt antspaudą su parašu 
“Amerikos Produktas.”

Perdaug Bankuose Pinigą?
NEW YORK.— Federa- 

lio Reservo Bankas skolina 
savo nariams pinigus jau 
tik už 1 nuošimtį palūkanų. 
Tai žemiausios palūkanos 
pasaulyj. Reiškia, yra dau
giau pinigų negu galimybės 
pelningai juos įvesdinti.

Moratorium prieš Korporaci
jas Albertoj, Kanadoj

Edmonton, Alta, Canada. 
—Albertos provincijos vy
riausybė paskelbė morato
riumą prieš korporacijas: 
laikinai sustabdė atmokė j i- 
mą bet kokių skolų korpo
racijoms. Moratorium at
kreiptas ypač prieš bankus 
ir apdraudos kompanijas, 
kad jos per šešis mėnesius 
neiškolektuotų pinigų ir ne
išsiųstų iš Albertos provin
cijos.

JAPONAI GROBSIĄ SVE
TIMŲ LAIVŲ KROVINIUS
Shanghai.' — Japonijos 

trečio laivyno vice-admiro- 
las K. Hasegawa pareiškė, 
kad, japonai, įvesdami jūrų 
blokadą prieš Chiniją, pasi
laiko sau “teisę” stabdyt ki
tų šalių laivus, krėst juos ir 
užgrobt jų krovinius ir už-i
mokėt už juos, jeigu tie kro
viniai pasirodytų esą gink
lai, amunicija arba šiaip 
reikalingi Chinijai daiktai 
kare su Japonija. Tas Japo
nijos laivyno viršininkas 
sakė, kad japonai gali tatai 
daryt pagal tarptautines 
karo teises, nors ir nėra ofi
cialiai paskelbtas karo sto
vis tarp tųdviejų šalių; bet 
tai, girdi, tik ceremonijos.

EXTRA!
GRĘSIA ANGLIJOS RY

ŠIŲ NUTRAUKIMAS 
SU JAPONIJA

London, rugp. 27. — Pra
nešama, kad Anglijos val
džia nutrauks diplomatinius 
ryšius su Japonija, jeigu 
Japonų valdžia nepatenkins 
sekamų Anglijos reikalavi
mų:

Japonija turi griežtai nu
baust tuos savo lakūnus, 
kurie kulkasvaidžiais šaudė, 
bombomis atakavo ir pavo
jingai sužeidė Anglijos am
basadorių Knatchbull-Hug
esseną, važiavusį automobi
liu su iškelta Anglų vėliava.

Japonija turi pilnai atly
ginti už žalą padarytą Ang
lijos ambasadoriui (kuriam 
peršauta nugara ir kulka 
įstrigus į kepenis^.

Japonija turi užtikrint, 
kad japonai daugiau nepa
kartos tokių veiksmų.

Japonų Lakūnai Baisiai 
Naikino Nankingą

Nanking, Chinija, rugp. 
27. — Didelis būrys Japoni
jos lėktuvų bombardavo 
Chinijos sostinę Nankingą 
tokiu įtūžimu, kaip dar ne
buvo bombarduojamas joks 
kitas miestas šiame kare. 
Lėktuvų bombos sudaužė ir 
sudegino bent 200 nemų 
vargingesnėje miesto daly
je. Vien United Press ko
respondentas suskaitė 150 
lavonų nekariškių gyvento
jų, kuriuos užmušė japonų 
bombos.

Japonijos kapitalo įves
dinto Chinijoj yra $1,600,- 
000,000.

Anglijos kapitalistų įves
dinimai Chinijoj siekia $1,- 
250,000,000.

Dienraščio XIX

Anglija "Veiks” prieš
Japonus, Peršovusius
Josios Ambasadorių

Japonija Atsiprašinėja, bet Sykiu ir Išsisukinėja
London. — Anglijos val

džia išsireiškė, kad dary
sianti kokį “aštrų” veiksmą 
prieš Japoniją, kurios lakū
nai peršovė Anglų ambasa
dorių Chinijai, Sir. H. M. 
Knatchbull-Hugesseną. An
glijoj kilęs gilus sujudimas, 
kad du japonų lėktuvai kul- 
kasvaidžiais šaudė ir bombo
mis atakavo ambasadoriaus 
automobilį, b e v a ž i uojant 
jam iš Chinijos sostinės 
Nankingo į Shanghajų. Jis 
buvo užpultas tarp Wusih ir 
Soochow, už kokių 50 my
lių į vakarus nuo Shangha

TIRŠTI DEBESIAI IR RŪKAI VIS 
TRUKDO SOV. LAKŪNU JIEŠKOJIMĄ
Coppermine, Canada. — 

Sir Hubert Wilkins su ka
nadiečiu lakūnu H. Hollick- 
Kenvon’u apskraidė 2,300 
mylių, be j ieškodami Sovietų 
lėktuvo su Levanevskiu ir 
kitais penkiais lakūnais. 
Nors žemai skrido, tik 3,500 
pėdų aukšty j, bet per tirštus 
debesius ir ūkanas, siekian
čias iki pat ledo, negalėjo 
nieko matyti. 12 iki 20 laip
sniu temperatūroje ledyjo 
i ieškotojų lėktuvo sparnai. 
Keturi kompasai skirtingai 
rodė kryptį, skirdamiesi net 
24 laipsniais vienas nuo 
kito. Tuo būdu Wilkins lėk
tuvas tajx) priverstas su
grįžt. Bet dabar jis rengiasi

Nauji Japonų Kareiviai 
Nepraeina į Shanghajų

Shanghai, rugp. 27. — Du 
Japonijos karo laivai šiaip 
taip iškraustė savo naujai 
atvežtus kareivius ant 
kranto ties Woosungu. Bet 
tuos japonus bombarduoja 
chinų patrankos iš Woo- 
sung forto ir chinų divizi
jos užkerta jiem kelią į 
Shanghajų..

Chinai, strateginiais su
metimais, pasitraukė atgal 
iš dviejų mylių ploto šiauri
niame Shanghajuje. Bet ja
ponam dar nesiseka nė pra
dėt vykdyt savo planą — 
apeit Shanghajų iš šiaurių 
pusės ir taip jį apsupt.

Buožė Prirakino Negrę Pu- 
sininkę už "Skolas”

CLARKSDALE, Miss.— 
Farmos savininkas J. S. 
Decker išlaikė 3 dienas re
težiais prirakinęs prie lo
vos negrę Ethelę Davis’ie- 
nę, pusininko žmoną, idant 
priverst jos vyrą atmokėt 
Decker’iui $175 neva skolos. 
Jis būtų ir toliau laikęs 
vergijoj ją ir kitą negrą, 
bet kas tai pranešė šerifui 
ir tas paliuosavo belaisvius.

Vergininkas Decker lai
komas po $1,500 parankos 
iki teismo.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

jaus. Ant automobilio buvo 
iškelta didoka Anglijos vė
liava.

Aukšti Japonijos valdi
ninkai Shanghajuj atsiprašė 
Angliją, bet “aiškino,” kad 
japonų lakūnam atrodė, būk, 
tai Chinijos vėliava (nors 
Anglų vėliava labai skirtin
ga nuo Chinų). Japonų val
dininkai sako, kad Anglijos 
ambasadorius turėjo visą 
savo automobilio viršų ap- 
klot didžiule Anglų vėliava. 
Japonijos užsieninis. minis
teris Koki Hirota taip pat 
atsiuntė apgailestavimą su
žeistam ambasadoriui.

trečiam skridimui.
Wilkins turi vilties, kad 

šeši sovietiniai lakūnai bū- » 
šią surasti gyvi. Jo skaičia
vimais, jie turėtų būt nusi
leidę už kokių 500 mylių šia
pus Šiaurių Poliaus.

Fairbanks, Alaska. — už 
keleto dienų rengiasi ameri
kietis lakūnas King Baird 
(iš Anacortes, Wash.) skris- , 
ti j ieškot Levanevskio ir 
draugų. Jimmy Mattern, ne
sulaukdamas naujo pagelbi- 
nio lėktuvo vietoj sugedusio, 
grįžta atgal į Los Angeles, • 
Calif. Jis sako nerandąs tin- > 
karnos vietos šiaurėj nusi
leist su savo lėktuvu.

Popiežiaus Valstybėlė 
Priima Franco Atstovą

Vatikanas, rugp. 27.
Popiežiaus valstybėlės Vati
kano sekertorius kardinolas 
Pacelli priėmė Ispanijos fa
šistų generolo Franco “am
basadorių” P. de Churruca; 
Tuom popiežius faktinai 
pripažįsta fašistų “valdžią” 
Ispanijoj. O kardinolas . I. 
Antoniutti yra “neoficia
lus” popiežiaus atstovas 
prie Franco “valdžios” Bur- 
gose.

VENGRIJA NORINTI AT- 
SITEIST AMERIKAI

WASHINGTON.— Veng
rijos valdžia pasiūlė panau- 
jint savo skolos mokėjimus 
Jungt. Valstijoms. Vengri
ja dabar skolinga šiai ša
liai $1,965,632. Jinai sutin
ka atmokėt po $19,656 per 
metus. Amerikos valsty
bės ministeris C. Hull iš
reiškia vilties, kad gal ir ki
tos šalys pradės kiek atsi- 
teist Jungtinėm Valstijom.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

spėja, kad šį šeštadienį čia 
ir New Jersey oras būsiąs 
dalinai apsiniaukęs.

Vakar temperatūra buvo 
82 laipsnių.
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: Avalą Pramonės Darbininkai 
Laimi

rų nebus galimybės tinkamai vesti ir išlai
kyti Momentas, šį numerį ’leidžiame 6-ių 
puslapių ką turime užsibrėžę ir visuomet 
leisti, o sulaukus didesnės paramos nuo rė
mėjų, po nekurto laiko dar vienu lapu pa
didinti. Dar kartą pakartojame, kad toli
mesnis Momento gyvavimas priklausys nuo 
mūstj skaitytojų. Todėl kaip pavienius na
rius, taip organizacijas, kviečiame ateiti į 
pagelbą, kaip prenumeratais, platinimu ir 
rėmimu, o kuomet dirbsime bendromis jė
gomis, tai mūsų darbas visuomet bus užtik
rintas ir duos darbo vaisių.

Mes linkime momentiečiams imtis uo
lesnio darbo ir laikraštį ne tik išlaikyti, 
bet jį gerinti ir tobulinti. Nematome 
priežasties, kodėl “Momentas” negalėtų 
patapti pačiu populiariškiausiu ir di
džiausiu demokratiniai nusistačiusių Ar
gentinos lietuvių laikraščiu!
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* Šiuo tarpu 51,000 avalų fabrikuose dir
bančių darbininkų laimėjo pripažinimą 
unijos,—United Shoe Workers of Ame
rica (Suvienytoji Amerikos Avalų Dar
bininkų unija), kuri priklauso CIO. 
Saugiausiai jų gyvena ir dirba Naujojoj 
Ąnglijoj ir New Yorke.

* Dabar avalų darbininkų organizato
riai ruošiasi platesnei darbuotei kituose 
rajonuose, Pennsylvanijoj, Chicago j ir 
Missouri valstijoj.

Z Iš viso, reikia atsiminti, Amerikoj ran
dasi apie 200,000 avalų dirbėjų. Dau
guma šitos masės dar nėra organizuota 
įZuniją. Kol kas, tiesa, Amerikos Darbo 
Federacijoj pasiliko tarp 16-20 tūkstan
čių avalų darbininkų, priklausančių 
Boot and Shoe Union, bet viskas rodo, 
kjad pastaroji unija avalų pramonės dar
bininkų nesuorganizuos. Ji turėjo pro
gų tai padaryti, bet jas praleido, palik
dama CIO suvaidinti tą istorinę rolę.

* Reikia tik pasveikinti avalų pramonės 
darbininkus su jų tokiu laimėjimu. Lin
kėtina jiems kuoveikiausiai susiorgani- 
žjuoti visu šimtu nuošimčių!
: Avalų pramonėj dirba daug lietuvių 

darbininkų. Jiems mūsų broliškas pata- 
lįmas: stokite į United Shoe Workers of 
America uniją!

“Momentas” Vėl Pasirodė
t

Z Argentiniečių liaudiškas laikraštis 
‘^Momentas,” kuris tūlą laiką buvo su
stojęs eit, dabar ir vėl pasirodė. Gavo
me jo numerį 33 už liepos mėn. 23 d. Lai
kraščio redakcija sako:

Kaip jau visiems yra žinoma, kad Mo- 
; mentas nekurį laiką^buvo sustojęs. To su-
• stojimo priežastis daugeliui mūsų skaityto- 
I jų yra žinoma, bet kadangi tas sustojimas
• turi nemažą svarbą, tai čia nors kiek apie
• tai prisiminsime. Pirma, visų svarbiausia
• sustojimo priežastis bus ta, kad paskuti- 
Z niuoju laiku Momentas buvo pasilikęs be jo-
• kios globos ir rūpinimosi, nes Talkos valdy-
• ba, kuri tuo laiku stovėjo to viso darbo 
Z priešakyje buvo pakrikusi, kuri ne tik ne- 
’ ieškojo priemonių, kad tas darbas sustiprin-
• ti, bet valdybos nekurie nariai (J. Saba-
• liauskas ir kt.) dėjo pastangas, kad kaip 
Z ndrs pakenkus, o antra tai bus, silpnas fi-
• nansinis stovis, žinoma, neveikiant akty-
• viai valdybai ii’ nededant pastangų turėjo 
Z ir finansinis stovis blogėti, nes nebuvo kas
• tuomi rūpinasi, o jeigu keli asmenys ir vei-
• kė aktyviai, bet jų spėkų tam darbui neuž- 
Z teko.
Z “Momentas” buvo sulaikytas sekan
čiais motyvais:
4

(1) kad leisti tik 4 puslapių nebuvo jokio
• išskaičiavimo; (2) kad tinkamoj formoj su- 
Z tvarkyti redakcinį ir administracinį darbą;
• (3) sustiprinti pačios valdybos ir visą Mo- 
; mento platinimo darbą; (4) sudaryti nors
• šioks toks finansinis fondas, kad užtikrinus 

tolimesnį Momento gyvavimą; (5) kad Mo-
Z mėntą leisti nemažesni kaip 6-ių puslapių. 
Z Be to, kaip visuotino susirinkimo taip val- 
J dybos numatytas buvo didelis reikalas pra-
• plėsti kaip Talkos taip Momento patalpos. 
Z Tuo klausimu valdyba dėjo paslangaš ir tu-
• ri jau numačiusi tinkamą namą, kur jei ne-
• pasidarys kliūčių netolimoj ateityje Momen-
• tas ir Talka turės gražias ir patogias savo 
J patalpas.
; Šie virš minėti dalykai reikalavo nemažai 

darbo, kad juos nors kiek tinkamiaus su- 
Z tvarkius, kad ateityje, jau nebekliudytų, bet 
J eitų į priekį, čia ir bus tas svarbiausias 
■^motyvas, kuriuo remdamasi valdyba sulai-
• kė Momentą.
• .Aišku, nurodo redakcija, laikraščio pa
laikymas ir jo gerinimas priklauso ne tik 
huo redakcijos, bet nuo visų skaitytojų 
ir platintojų, nuo veikėjų. Ji pareiškia: lt

Leidžiant šį numerį mes atsišaukiame į 
visus Momento skaitytojus, rėmėjus ir ben
dradarbius, kviesdami į talką šitame darbe. 
Be jūsų paramos, kad ir prie geriausii] no-

Kraipytojas ir Falsifikuoto jas
Savu laiku mes rašėme “Laisvėje,” 

kad fašistinis Lietuvos kariuomenės teis
mas nusmerkė mirti Aleksandrą Mauru- 
šaitį. Vyriausi kaltinimai buvo primesti, 
pasak fašistinės spaudos pranešimais, 
būk jis raginęs “nugriauti esamą (fašis
tinę) tvarką” Lietuvoj, “priešinosi val
džios atstovams,” ir “grąsino valdžios 
pareigūnams” (šnipams, žvalgybinin
kams) pareigų neiti.

Prie tų kaltinimų teismas dar pridėjo, 
būk Maurušaitis “plėšikavo” ir “žudė.”

Mes tuomet rašėme:
Kadangi Kauno spauda smulkesnių apie 

tą bylą žinių nepaduoda, tai sunku padaryti 
atatinkamos iš to visko išvados.. .

Reikėtų kaip nors mums gauti objekty- 
viškesnių žinių apie Aleksandro Maurušai- 
čio nusmerkimą. Jeigu jis būtų nusmerktas 
mirti už viršpaminėtus “prasikaltimus” 
(norėjime nuversti fašistinę tvarką, prieši
nimosi valdžios žvalgybininkams, etc.), tai 
Amerikos lietuviai, nieko nelaukdami pri- 

. valetų, kuoveikiausiai reikalauti Maurušaitį 
nežudyti ir išlaisvinti.
“Tėvynės” Vitaičiui toks mūsų pareiš

kimas labai nepatiko. Jis, kaipo smeto- 
nininkas, iškraipo faktus ir skelbia: “ko
munistų organo redaktoriai piktai iško- 
lioję Lietuvos vyriausybę ir teismą 
(sic!—“L.” Red.) ragina saviškius ‘kuo
veikiausiai reikalauti Maurušaitį nežu
dyti ir išlaisvinti’.”

Kitais žodžiais Vitaitis, jam įprastu 
būdu, padavęs pusę sakinio iš mūsų 
straipsnio, bet nepadavęs vyriausių Mau- 
rušaičiui fašistinio teismo apkaltinimų, 
plepa, būk mes norį užtarti vagius ir pa
degėjus...

Su falsifikacijomis, p. Vitaitų netoli 
tevažiuosi. Mes žinome, jums rūpi ginti 
smetoniška tvarka Lietuvoj, todėl jums 
tikslas pateisina priemones. Bet dalykų 
padėties tas nepakeis!

Vitaitis jau senai vartoja panašias 
priemones polemikoj su sau nepatinka
mais žmonėmis. “Tėvynė” jam—įrankis 
kitus (fašistams nepritariančius) žmo
nes ir laikraščius šmeižti.

SLA reikaluose jis taip jau veik kiek
vienam numeryj talpina sugalvotų “kuo
pų veikėjų” laiškus, kuriuos paskui arba 
kritikuoja arba užgiria. Ir jis mano la
bai gudriai darąs. Jis pamiršta, kad to
kiomis falsifikacijomis, tokiomis prie
monėmis pats save plakasi ir plakasi la
bai negarbingai.

“Smarkus" Lietuvis Kunigas
“Argentinos Lietuvių Balse” vienas 

žmogus skundžiasi:
Didžiausią skriaudą Argentinos lietu

viams padarė kunigas Juozas Janilionis, 
prašampanuodamas švento Kazimiero var
du surinktus rifos (lotarėjos) desėtkus tūk
stančių pezų. Gyrėsi savo “Švyturyje,” kad 
kiti nieko negali padaryti, atsispausdino be
veik už pusę miliono pezų rifų ir davai uba
gaut lietuvių vardą žemindamas. Sakėsi 
pastatys bažnyčią, mokyklą, ligoninę ir 
prieglaudą, bet kunigėlis viską prašampana- 
vo. Tik sutonas išgelbėjo (laikinai) nuo 
belangės už baisų kriminalą. Susuko, ne
įvykino lošimo, pralakė pinigus, nenupirko 
jokių premijų, net skolintais automobiliais 
lengvatikių pinigus kunigas Janilionis lietu
vių kolonijos vardu iš vietinių geraširdžių 
žmonių ir iš lietuvaičių katalikių stambiai 
išviliojo. Tą baisiausią žulikyštę papildė Lie
tuvos kurijos ir DULĖo per Atstovybę iš
laikomas “kolonijos tvarkytojas...”
Tai mat> kokių smarkių lietuvių kuni

gų pasaulyj esama. Gaila, kad rašytojas 
nepastebi, ar kunigas Janilionis jau ga
vo iš Smetonos Gedimino ordiną ar dar 
tik ruošiasi jį gauti.

tas Kaune padarė per 10 vagys
čių ir apgavimų. Kauno apyg. 
teismas Kenigsfestą nubaudė še- 
šeriais metais sunk, darbų kalė
jimo. Jis padavė apeliacijos 
skundą. Rugpj. 5. Apel. rūmai jo 
skundą svarstė ir atmetė.

kenkėjus. Ar tas kirmėles skruz
dės rinko, jis nežino, bet kad tų 
skruzdėlių dabar jau tiek privi
so, kad pasidarė visas jų skruz
dėlynas ir jų jau nebegali atsi
kratyti. Tas ūkininkas iš daržo 
ir sodo skruzdės išvaikė — tai 
jos persikraustė į trobą, daržinę, 
klėtį, tvartus ir kitus pastatus ir 
dabar pradėjo griaužti sienas ir 
gadinti pastatus.

Skruzdėlės taip sukapoja nau
jus trobesių rąstus, kad iš jų 
tik smulkios skiedrelės lieka. 
Dabar tas ūkininkas išsigandęs 
perka visokius nuodus, bet nega
li “išprašyti” jų iš patogiai įtai
sytų gūštų.

Dienos Metu Apipiešė Panevė- Į gų 
žio Žvdu Centralini Liaudies Iru

■

A

sumą

Wash- 
dirba 
Insu-
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$30,000.00 
Florence 

Callender 
Panelė

Herr von Killinger, Vokietijos konsulas San Francis- 
co,. Cal., kuris, kaip skelbia “Deutsches Volksecho’’ 
laikraštis, yra nazių šnipų organizatorius Amerikoj ir 
palaiko ryšius su vigiliančiais..

žio Žydų Centralinį Liaudies 
Banką

buvo - galinčiais išrišti 
90 mįslių ir pateko į 
“tie-breaking” grupę. 

9,000 kontestantam ta- 
tie-

......... ''

Apiplėšėjas žuvo. Pinigai grą
žinti bankui. Sužeisti du paša
liniai asmenys.

Rugpjūčio 3 d., dienos metu 
13.20 vai. į Panevėžio centralinį 
žydų liaudies banką atėjo ban
ko tarnautojams nepažįstamas, 
juodus akinius užsidėjęs įtarti
nas asmuo. Keliolika minučių jis 
stovėjo prie įėjimo į kasą, tarp 
kasininko ir buhalterio stalų. 
Tuo laiku operacijų salėje buvo 
visai mažai interesantų. Nepa
žįstamasis vis dar lūkuriavo, o 
kai banke beliko tik Ūkio ban- 

t

ko sargas, nepažįstamasis rete
žiu užkabino lauko duris ir vėl 
grįžo prie kasos. Tai pamatęs, 
buhalteris nepažįstamajam lie
pė pasišalinti.

Vietoj pasišalinimo nepažįsta
masis išsiėmė revolverį, užėjo už 
barjero, į grindis paleido šūvį, 
visiems įsakė rankas pakelti 
aukštyn. Taip sukomandavęs, iš
skiriant kasininką, penkis vy
riškius tarnautojus ir vieną pa
nelę suvarė į direktoriaus kam
barį. Iš čia jiems įsakė kojos ne
kelti.

Prie kasos pasilikusiam kasi
ninkui plėšikas įsakė nusigręžti, 
rankas iškelti į viršų ir nesiju
dinti.

Taip “susitvarkęs”, plėšikas 
popierinius ir smulkius variokus 
krovėsi į visas kišenes. Kas ne
tilpo į kišenes, kimšo po liemene, 
į užantį.

Kada ištuštino seifą ir nuo 
stalo susirinko visus smulkius, 
kasininką pareikalavo nurodyti 
kitas vietas, kur padėta kita pi
nigų atsarga. Daugiau pinigų 
neradęs, dar knaisėsi stalčiuje 
tarp dokumentų.

Suvarytieji tarnautojai į di
rektoriaus kabinetą, kai nuo iš
gąsčio atsipeikėjo, pro atvirą 
langą pradėjo šauktis pagelbos. 
Tuo laiku pro banką einančioj 
gatvėj buvo daug žmonių. Pas
tarieji išgirdę pagelbos šauks
mą į įvykio vietą greit iššaukė 
policininką, kuris plėšiką susiti
ko banko tarpduryj.

Policininko vejamas ir jo pa
leidžiamų šūvių, plėšikas atsi
šaudydamas ir pagrobtus pini
gus barstydamas iš Ukmergės 
gatvės persimetė į Tilto gatvę, 
bet čia nepasiekęs Laisvės tilto, 
tariamai nuo savo revolverio 
šūvio, prie tabako sandėlio kon
toros krito. Pribėgęs policinin
kas jį rado tik su mažomis gy
vybės žymėmis, čia greit pri
buvo kriminalinės policijos au
tomobilis, kuriuo plėšiką beve
žant į ligoninę, kelyje jis mirė.

Apžiūrėjus jo kišenes ir visus 
aprėdalus, rasta įvairių monetų 
pinigų apie 8000 litų. Tarp pini-

i rastas ir asmens pasas, iš 
kurio matyti j kad tai yra Diony
zas, Antano sūnus, * Baranaus
kas, moksleivis, 25 metų am
žiaus. Kilęs iš Kėdainių apskri
ties. (Pasas duotas Surviliškio 
valse, virš.).

Paskutiniu laiku D. Baranaus
kas gyveno Panevėžyje, Prez. 
Smetonos gtv. Nr. 32.

Panevėžiečiams p a žįstamas 
asmuo. Prieš pusantrų metų lai
kė nemažą valgy.kl ą “Pienocent- 
ralinę”. Nepasisekus tam biz
niui, vertėsi kiek sunkiau.

Po šio įvykio banko tarnauto
jai net be pietų pertraukos iki 
18 vai. pasiliko dirbti, tikrino 
kasą.

Galutinais apskaičiavimais 
pasirodė, kad plėšikas buvo pa
grobęs apie 10,000 litų. Rastuo
sius pas plėšiką pinigus bankui 
grąžinus, kasoje trūko 1,500 li
tų. šiuos pinigus jis išmetė poli
cininko vejamas. Juos, tur būt, 
susirinko praeiviai. Nors įvykis 
Panevėžyje plačiai jau žinomas, 
tačiau nė vienas iš radusių jų tų 
pinigų bankui dar negrąžino.

Kasa buvo apdrausta, todėl 
bankas nuostolių neturi.

Plėšiką policininkui vejantis, 
o pastarajam pinigus mėtant, 
juos renkančių žmonių prisipildė 
pilna gatvė. Jei ne tokia spūstis, 
galima tikėtis, kad plėšikas bū
tų buvęs sulaikytas, gyvas. Taip 
smalsuoliams kemšantis, du pa
šaliečiai sužeisti.

Du Metai Kalėjimo už 
Lapelius

Kostas Mažonas. Mažeikių 
aps. pas ūkininkus tarnavo už 
berną K. Mažonas. Saugumo po
licija gavus žinių, kad jis pri
klausąs nelegaliai Lietuvos ko
munistų partijai ir laikąs ir pla
tinąs tos partijos nelegalę lite
ratūrą.

Pas Mažoną saug. policija pa
darė kratą ir radus jo kelnių'-ki- 
šėnėje du atsišaukimus ir du 
plakatus. v

Mažonas tieson buvo patrauk
tas už priklausymą komunistų 
partijai ir laikymą nelegalios li
teratūros.

Rūmai Mažoną pripažino tik 
laikius nelegalią literatūrą ir 
nubaudė pusantrų metų sunk, 
darbi] kalėjimo, o už priklausy
mą komunistų partijai—išteisi
no.

Skruzdės Griauna Trobesius

Nevarėnų vai., Trimėsėdžiu 
kaime, ūk. Beržis Stasys^ kitų 
patariamas, atsinešė iš miško 
prieš dvejus metus maišą di
džiųjų skruzdžių ir paleido jas 
darže. Mat jam buvo paaiškinta, 
kad skruzdės nuo kopūstų nu
renka kirmėles ir kitus daržovių

h#

Savotiškos Maudykles Kauno 
Gatvėje

Kauno m. savivaldybė gražiai 
sutvarkytuose Kauko g-vės ba
seinuose leido maudytis iki 12 
metų amž. vaikams. Sumanymas 
gal ir neblogas, bet kad maudyk
lės visai neprižiūrimos. Į basei
nus maudytis ateina ne 12, bet 
15-17 metų amž. vyrukai. Ir tai 
nieko bloga; bet aplinkiniams 
gyventojams tampa nepakenčia
ma, kai riuo ryto ligi vakaro su
sirinkę į baseiną visokie “bez- 
prizornikai” ir šiaip vaikai kelia 
nežmonišką riksmą, kolioja pra
eivius, tarp savęs mušasi, mėto
si akmenimis, paskui sužeisti 
vaikai cypia, rankioja iš visur 
plytkraščius, šukes, akmenis etc. 
ir mėto į vandenį ir tt. Kukles
nių šeimų vaikai vią tiek nė ar
tyn negali prieiti prie baseino. 
O baseinuose vanduo dumbli
nas, dieną naktį baltas.

Moteris Kuolu Užmušė Vyrą
Gudžiūnų vals., Pociūnėlių 

bažnytkaimyje kilo muštynės, 
kurių metu St. Lotoškinaitė 
kuoliuku smogus į galvą Jonui 
Čepui ir tas kritęs be sąmonės. 
Lotoškinaitei padėjęs mušti ir 
Gabrielius Latoškinas.

Čepas nuo smūgių vietoje mi
rė. Kauno apyg. teismas Latoš- 
kiną nubaudė 2 met., Lotoški- 
naitę d ir pusė met. sunk, dar
bų kalėjimo. Nubaustieji padavė 
apel. skundus Rūmams, kurie 
rugpj. 5 d. svarstė ir atmetė.

Mirė 1905 M. Kovotojas
Rugpjūčio 4 d. Kaune, Jona

vos g. mirė Juozas Gudelis, 90 
metų amžiaus. Prieškariniais 
laikais J. Gudelis buvęs kovoto
jas dėl lietuviškų reikalų, plati
nęs knygas ir veikliai dalyvavęs 
1905 metų revoliuciniame judė
jime. Velionis rusų vald. buvo 
suimtas ir laikomas kalėjime.

Paskutiniuoju metu velionis 
gyveno pas savo anūką amati
ninką.

Tarptautiniam Vagiui Bausmę 
Patvirtino

? -Prieš kurį laiką Kaune siautė 
Latvijos pilietis Abramas ’ Ke- 
nigsfestas. Jis Kaunan atvykęs 
iš Lenkijos ar Vokietijos ir pra
dėjo butus kraustyti. Jei bute 
ką rasdavo, tai apsukrus vagis 
prašydavo ką paskolinti, ypač 
pinigų. Tokiu būdu Kenigsfes-

Pagauti Stambūs Vagys

Šiomis dienomis Šiaulių kri
minalinė policija sulaikė vagį— 
recidivistą Joną Dovydėną, ki
lusį iš Rokiškio. Jis per vieną 
mėnesį buvo padaręs net 26 butų 
vagystes, daugiausia Kretingos, 
Raseinių ir Šiaulių apskrityse. 
Vogti jis eidavo ginkluotas ir 
padedamas dviejų draugų: šiau
liečio Statkaus Jono ir veviržė- 
niečio Vaišnoros Prano, kuriuos 
kvočiamas jis išdavė. Jiedu taip 
pat sulaikyti. Visi vagiliai dar 
neturi pilnų 21 metų.

LAIMĖTOJAI OLD GOLD’S 
$200,000.00 KONTESTE

William R. Staggs, Jungti
nių Valstijų laivyno aviato
rius, paskirtas laivui U. S. S. 
Ranger, yra laimėtojas $100,- 
000.00 pirmo prizo Old Gold 
Mįslių Konteste, kuris tik da
bar užsibaigė.

Ponas Staggs yra 25 m. am
žiaus, iš Valparaiso, Indiana. 
Jo dabartinė alga yra $125 į 
mėnesį ir $30 į mėnesį užsilai
kymui.

Antras Prizas 
buvo laimėtas per 
Zimmerman, 201
Avenue, Peoria, Ill, 
Zimmerman yra registruota 
vaistininkė ir operuoja savo 
tėvo 54 metų senumo vaistinę 
Teorijoje. Ji yra 35 metų am
žiaus.

Trečią Prizą $10,000.00 lai
mėjo-R. J. Johnson, 2822 W. 
60th St;, Seattle, Washington.

1 Jis yra automobilių pardavė
jas, vedęs ir turi 4 vaikus.

Ketvirtą Prizą, taipgi $10,- 
000.000 laimėjo John E. Ro
berts, 4822 Beaumont Avenue, 
Philadelphia, Pa., 33 m. am
žiaus. '

Penktą Prizą, $5,000.00 lai
mėjo Wilmer C. Anderson, 
845 Boyd Street, Beaumont, 
Texas, baigęs Baylor Univer
sitetą.

šeštą Prizą $5,000.00 laimė
jo Emma Barlow, gyvenanti 
Roosevelt viešbutyje, 
ington, D. C. Jos vyras 
prie Federal Deposit 
rance Korporacijos.

čekiai, sudaranti 
$200,000.00, yra asmeniškai 
perduoti ar išsiuntinėti 1,000 
laimėtojų P. Lorillard Kompa- 
nijos; išdirbėjų Old Gold Ci
garetų Konteste.

Surašąs vardų 200 stambes
niųjų laimėtojų šiame kontes- 
tė yra išduotas paskelbimui 
laikraščiuose sekančią savaitę. 
Prie to specialis bullėtinas, 
kur tilps vardai visų 1,000 
laimėtojų, kartu su,tikrais iš
rišimais, bus pasiųstas kiek-

vienam asmeniui, dalyvavu
siam šiame konteste.

$200,000.00 Old Gold Mįs
lių Kontestas buvo paskelbtas 
per P. Lorillard Kompaniją 2 
d. vasario, 1937. Bėgyje 15 
savaičių 2,000,000 kontestan- 
tų įstojo į šį kontestą ir pri
siuntė atsakymus į originališ
ką setą iš 90 Mįslių.

Iš 200,000 įstojusių arti 54,- 
000 suteikė pilnai gerus ap- 
rokavimus rišime kiekvienos iš 
90 Mįslių ir tuo būdu tapo 
teisėtais gauti 1-mą lygumui 
išvengti “tie-breaking group” 
iš 90 Mįslių.

Iš 54,000 kontestantų apie 
9,000 
visas 
1-mą 
Tiem 
da buvo pasiųsta 2-ras 
breaking” — lygumo išvengi
mui setas iš 90 mįslių ir arti 
8,160 iš 9,000 kontestantų ga
lėjo teisingai išrišti kiekvieną 
iš 90 mįslių 2-je “tie-break
ing” grupėje.

Kontesto oficialė taisyklė 
leidžia, kad atsitikime lygu
mo 2-ras setas “tie-breaking” 
Mįslių yra išrištas, tai prizai 
bus išspręsti remiantis orligi- 
nališkumu aprašymo ir gene- 
rališko susidomėjimo iš laiš
kų prisiųstų kiekvieno išly
gom esančių kontestantų ant 
subjekto: “Pakilęs Populiariš- 
kumas Old Gold Cigaretų Ma
no Apylinkėje, Kaipo Rezulta
to Šio Kontesto.”

Tokiu būdu, laimėtojai 
1,000 prizų yra laimėtojai 
1,000 laiškų per teisėjus pripa
žintų geriausiais. Teisėjais bu
vo grupė žmonių žymių indus
trijoje, žurnalizme ir literatū
roje. Ir nė jokiu atžvilgiu 
neturinčių ryšių su P. Loril
lard Kompanija.

Tėmykite šiame dienraštyje 
sekančią savaitę pranešimą 
apie antrą Old Gold Cigaretų 
Naują Kontestą. Jis bus dides
nis ir geresnis ir tai bus kon
testas, į kurį kiekvienas galės 
įstoti.
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Scenos Veikalų Reikale
Scenos veikalų, tinkamų didelėms ir ma

žoms lietuvių kolonijoms, turime nedaug’. 
Kolonijos, kur gyvuoja chorai, pageidauja 
operečių. Bet jų trūkumą jaučiame nuo se
nai, ir tas trūkumas neužsipildo.

Meno Sąjunga buvo paskelbusi rašyto
jams kontestą. Pageidavo operečių. Bet už
sibaigus kontestiK skelbiama, kad operetė 
nei viena nesukurta.

* Kelių ar keliolikos operečių vertėjas, Pi
jus Bukšnaitis, pastaruoju laiku, dėlei neži
nomų mums priežasčių, patapo nebesukal
bamas. Jis neatsako į laiškus, nors ir štam
puotą ir adresuotą voką nusiimti . . .

Scenos veikalų vaidinimo sezonas artėja. 
Kas nori operečių, turi rinktis ką nors iš se-

♦ nesnių, vaidinti kai kurias antru ir trečiu 
kartu. Brooklyno aidiečiai jau mokinasi 
“Kornevilio Varpus.” Ką ims kitos koloni
jos — dar negirdėt.

Meno Sąjungos išleisti veikalai “Alkis,” 
“Spartakas,” “Inkvizicija,” “Pradžia” ir 
“Priešai,” rodos, dar visai nedaug kur tebu
vo vaidinta. Bet jie yra nelengvus, ne visų 
kolonijų jėgoms įveikiami. Jie guli, ir ta
rytum laukia pribręstant tvirtesnių meno 

V jėgų.
Nedaugelis kolonijų yra vaidinę penkių 

aktų dramą “Iš Meilės.” Nors tai veikalas ne 
naujas (jis verstas iš Ukrainą kalbos), bet 
kadangi to veikalo knygutės buvo spausdin
tos Lietuvoj jau gana senai (bene kokie 27 
metai), tai amerikiečiai ir neturėjo progos 
plačiai tuo veikalu naudotis. Pereitais metais 
binghamtoniečiai vaidino jį savo mieste ir 
Rochesteryj, o pereitą vaidinimų sezoną vai
dino jį brooklyniečiai. Apie veikalą atsilie
pimai buvo labai gražūs. Jis yra tas veika
las, kuris patinka plačios publikos skoniui.

Veikalo originale buvo kelios dainos, bet 
binghamtoniečiai padaugino jų iki 10-čiai. 
Rodos, taip pat padarė ir brooklyniečiai. 
Veikalas pamargintas dainų gausingumu, 
pasidaro lyg ir įvairesnis, reikšmingesnis.

Binghamtoniečiai turi to veikalo knygutes. 
Jei kurios kolonijos norėtų jomis pasinau
doti, tesikreipia adresu : LDS 6 kuopa, 109 
Crestmont Rd., Binghamton, N. Y. Už vieną 
knygutę (imant pamatymui) teprisiunčia 40 
centų, o imant visą setą (15 knygučių) — 
$5.00. St. Jas-nis.

Kultūra Pavojuje
A. Liunietis

Žemiau telpąs straipsnis yra parašytas Lietuvoj 
pereitais metais. Minimas žurnalas “Literatūra” 
buvo leidžiamas Lietuvos pažangesniųjų rašytojų. 
Tačiau, pasirodžius vos porai numerių, Smetonos 
valdžia “Literatūrą” pasmaugė. — “L.” Red.

Dorieji lietuvių rašytojai išgirdo tų pasau
linių rašytojų balsą, kurių lūpose skamba 
kultūros gynimo obalsis. Jie į balsą atsakė 
“Literatūra.” Jų šį garbingą žingsnį pasvei
kino didysis kultūros švyturys Romain Rol
land, pasveikino ir visa Lietuvos liaudis. Tik 
kultūros ir civilizacijos galvažudžiai, tik 
Lietuvos žemės plėšikai fašistai išdrįso nie
kinti lietuvius rašytojus bei poetus. Nemok
ša Alantas, I. Tamošaitis, B. Dauguvietis ir 
šnipai po slapyvardės kauke “Vaire” vienu 
choru verkia, urzgia ir azefiškai puola an
trąją “Literatūrą.” Kodėl jie šėlsta? Mat, 
dorųjų rašytojų būrys pagerbė didįjį Mak
simą Gorkį, tą dainių, kurį milijonai dainuo
ja žemėje ir jūroje, kasykloie ir padangėje. 
Maksim Gorkij! Kokia plati padangė atsi
veria mūsų akyse, koks noras gyventi ir ko
voti gimsta, kaip mes minim Gorkį! Jį gerbia 
negrai ir indėnai, kuriuos fašistai vadina 
laukiniais. Jį pagerbė ir lietuvių jauni ir pa
gyvenę rašytojai. Jiems ištiesė ranką Ro
main Rolland. Rolland užmezgė bendradar
biavimą su lietuviais rašytojais. Jo didinga 
kūrybos simfonija suskambėjo Lietuvos pa
dangėj.

Ir šit iš po lietuviško tilto išlindo Alantas 
su Tamošaičiu, atsistojo skersai kelio ir rė
kia: “KultūrbolŠevikai! Neleisim toliau eiti! 
Užmušim!” Tokius ponus jau garbingasis 
klasikas Šiller pavadino plėšikais. O jie save 
laiko lietuviais, patriotais, tautinės kultūros 
veikėjais, rašytojais ir profesoriais. Jie val
go lietuvišką duoną, bet nedirba. Jie meluo
ja, bet nesigėdi. Apie tokius tipus Lietuvos 
liaudis sako: “Kaip juos žemė nešioja!” Bet 
neilgai ji nešios.

Į fašistų puolimą gan atvirai ir drąsiai at
kirto stambiausias lietuvių rašytojas prof. 
V. Krėvė: “Leisdami pasaulin ‘Literatūrą’ 

mes nė kiek nelaukėm, kad mumis pagirs 
tam tikros rūšies žurnalistai bei rašytojai. 
Todėl jų puolimas mūsų nenustebino. La
biau būtume nusiminę, jeigu jie būtų mus 
pagyrę, nes tada būtų tekę susirūpinti ir 
perkratyti savo sąžinę, ar tik nesame pada
rę kažko nepadoraus. Bet, ačiū dievui, to 
neatsitiko ir, tikimės, tokia nelaimė neištiks 
mūsų ateityje.” Teisingai Krėvė sako, jog 
reikėtų nusiminti, jei fašistai girtų. Jeigu 
priešas puola — reiškia nubėgta į gerą pu
sę. Dori rašytojai — priešakyj su Krėve — 
eidami tuo vieškeliu toliau susitiks su liaudi
mi, kuri juos sutiks su gėlių glėbiais.

“Nenustebino mūsų,—rašo Krėvė, — ir 
puolimo tonas. Nelabai rekomenduotinos 
žurnalistinės etikos specialistas ponas Alan
tas šį kartą griebėsi “antero Prišibievo” tono 
ir pagrasino netgi materialinėmis represijo
mis. Tuo mus irgi nenugązdino; ne visi dir
ba tik tiems, kurie geriau apmoka, ir ne visi 
mano, kad visai Lietuvai atstovauja “L. Ai
do” redakcija. O mūsų visų tėvynės nuo
pelnus įvertins ateitis ir kiekvienam nurodys 
tinkamą vietą, ką pastatys greta Bulgarinų, 
Grečių ir kitų tamsiųjų jėgų didvyrių, nuro
dys istoriją.” Fašistai bijo ateities. Krėvei ir 
kitiems doriems rašytojams nėra ko bijoti. 
Su kuo tiesa, su tuo drąsa. Kai Krėvė tylėjo, 
jis buvo vienas, o kai prabilo, tai su juo 
daug. Kultūrą gina tūkstančiai ir milijonai.

Kai vyrai ir moters, jauni ir seni išėjo į 
Suvalkijos laukus draskyti fašizmo retežius, 
kai darbo žmonių okeanas didingai suliūlia
vo Kauno gatvėse, tada įniršę fašistai ant jų 
rėkė: “tamsūs gaivalai.” Tačiau Krėvė, su
kūręs savo kūrybos liejykloj “šiandieninę 
Pastogę,” “Likimo Kelius,” “Pasaulį ir Mo
terį,” “Antanuko Rytą” ir “Dainavos Šalies 
Padavimus,” įnešęs į literatūrą liaudies kū
rybos motyvą ir stilių, simfoniškai dainavęs 
apie bernelius ir mergeles, apie piemenis ir 
kerdžius, apie bedievius ir karžygius, mato 
tamsų gaivalą kaip tik toj ganykloj, kur ga
nos toks šviesus gaivalas, kaip Alantas, Ta
mošaitis, nemokša Balis, šnipas Bronius Rai
la ir pan. Tai ką, ponaitis Alante, ir prof. 
Krėvė .tamsus gaivalas?! Nieko! Nieko!

Ar Alantas Krėvę keiks, ar nekeiks, ta
čiau istorijos tėkmė sukrės Lietuvą, pagriebs 
“tamsiųjų jėgų didvyrius” ir paguldys ša
lia Gapono, šalia Atilos. Istorija nepadarys 
klaidos.

“Kunigas Izidorius Tamošaitis, — rašo 
Krėvė, — su panieka kalba apie savo kriti
kus. Bet čia pats toje pačioje “Vairo” kny
goje, nedidvyriškąi pasislėpęs už tos pačios 
“slapyvardės tvoros,” rašo “donos po na- 
čalstvu.” Maža to, dargi spausdina žinomo 
persimetėlio slapyvarde (Bronio Railos — 
A. L.) pridengtą straipsnį, kupiną nepama
tuotų prasimanymų, tikrą “donoso” šedevrą. 
Su panašios rūšies straipsniais ir dargi persi- 
metėlių rašytų, paprastai nesiginčijama ir į 
juos neatsakoma.” Krėvės žodyje skamba 
neapykanta prieš Alantą, Tamošaitį, Railą,. 
žvalgybą ir prieš visą fašizmo mėšlyną. Krė
vei įkirėjo tylėjimas ir vienuma. Krėvė pra
bilo Lietuvai gyvu žodžiu. Krėvė eina į atei
tį. Krėvė pradeda garsiau skambėti. Krėvė 

Poilsio namas važiuotos (transporto) darbininkų unijos 
Sovietų Sąjungoj; jis randasi netoli miesto Kuibišev, 

Volgos srityje. Darbininkai jame leidžia atostogas.
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kyla aukštyn. Krėvė prideda surasti skai
tytojų. Krėvė meta draugišką žvilgsnį į Ro
main Rollandą ir Maksimą Gorkį. Ir Krėvės 
vardas — su jo kairėjimu — kils iš užmir
šimo, iš Dainavos šalies į visą Lietuvos pa
dangę.

Jis atsistojo kultūros gynėjų eilėse. Jis 
žingsniu pasistūmėjo arčiau prie kalinamo 
antifašistinio rašytojo Karlo Osieckio. Ta
čiau šis jo nekaltas žingsnis fašistų kiauly- 
dėje sukėlė žvėrišką riksmą. Fašistai Krėvę 
provokuoja. Jie deda karikatūras, sodina 
Krėvę ant risto žirgo, paišo pjautuvą ir kū
jį: matote į kurią pusę Krėvė joja!

Alantas Tašo šlykštų ir pigų melą prieš 
Krėvę ir kitus “Literatūros” rašytojus bei 
poetus, nors jam už tai ir brangiai moka, 
(žiūr. “L. Aido” 454 nr.). Jis nesigėdi pasi
sakyti prieš Gorkio pagerbimą. Jis nesigėdi 
mokyti Krėvę pats plaukydamas pamazgų 
duobėje, šis melo herojus rašo: “Kodėl V. 
Krėvė mano, kad Lietuvos išganymas glūdi 
marksizmo moksle? Ar vadovavimas kai
riajai sriovei yra suderinamas su tais užda
viniais, kuriuos mes (fašistai — A. L.) sta
tome universitetui?” Reiškia, rašytoją rei
kia išplėšti iš gyvenimo, įmesti už grotų, 
kaip įmetė Hitleris Karlą Osieckį, išvaryti 
Krėvę iš universiteto ir tegu jis bėga iš Lie
tuvos pas emigrantą Tomą Manną ir Anna 
Segers. Alantas su purvinomis Gapono kojo
mis briaunasi į rašytojo sielos pasaulį, į jo 
sąžinę, į jo galvojimą ir į jo užsimojimą. 
Kas gali Lietuvos šiaudinėj pastogėj — lie
tuvio lūšnoj — taip akiplėšiškai niekinti ra
šytoją, jei ne Alantas, jei ne Tamošaitis, jei 
ne fašistai, tie kultūros ir talentų plėšikai ir 
vagys. Jie nori rašytoją surakinti ir kaip tą 
Prometėjų prikalti prie uolos, nori grasini
mų žaibais priversti dorą rašytoją atsisakyti 
nuo savo brangaus įsitikinimo, nori, kad jis 
atsižadėtų savo teisingos kūrybos, nori jį nu
mesti nuo meno viršūnės į. bedugnę. O kas 
prometėjiška ,drąsa gins' savo talentą, gins 
savo kūrybą, gins savo dainą, prieš tą fa
šizmo Dzeusas paleis visus perkūnus ir žai
bus, o fašistiniai arai draskys rašytojo kepe
nis. Gal Aischilas kurdamas savo didingą 
tragediją nepagalvojo, kad po tūkstančių 
metų rašytojui teks Prometėjaus dalia. To- 

"kią dalį rašytojai neša visur, kur gyvenimo 
simbolis kirvis ir ešafotas, ''svastika ir ra
sizmas.

Tamošaitis “Vaire” su padugnių tipais 
drasko prakeikimais Krėvę ir “Literatūros” 
dalyvius. Juos kaltina marksizmu bei bolše
vizmu. Tai melas. Melas, kuriame skamba 
mirtinė neapykanta kultūrai ir tiems rašy
tojams, kurie savo širdyje nešioja Prometė
jaus ugnį, kurie ryžtas atmušti fašizmo ban
gą nuo istorinio kultūrinio lobyno. Dori ra
šytojai išgirdo Lietuvos ilgesį ir mokinos my
lėt Lietuvą be pinigų. Jie įžengė į kultūros 
gynimo taką. Tai pirmoji progresyvi vaga 
praarta antifašistiniu arklu. Ir marksistas 
juos vertina, supranta ir gerbia, kaip kultū
ros gynėjus. Marksistas juose nejieško ir iš 
jų nereikalauja marksizmo. Būtų klaidinga 
iš jų reikalauti majakovskiškų užsimojimų. 
Jiems atviras kelias į Gorkio ir Majakovskio

St. Clair, Pa.
Suvėluota Žinutė

Liepos 20 d. mirė senas 
“Laisvės” skaitytojas, nuošir
dus darbininkų judėjimo rė
mėjas, Jurgis Mikalauskas. 
Palaidotas liepos 24 d. Į ka
pus lydėjo didelė minia žmo
nių, nes velionis Mikalauskas 
buvo labai draugiškas žmo
gus, su visais gražiai sugyve
no.

Nuliūdime pasiliko žmona 
Elzbieta ir 3 sūnūs—Jurgis, 
Benjamin ir Vytautas.

Velionis Jurgis gimė Lietu
voj, Suvalkų rėdyboj, Prienų 
parapijoj.

Priklausė ALDLD vietinėj 
kuopoj, Lietuvos Sūnų Draugi
joj ir SLA. Pastarosios kuopos 
buvo finansų raštininku per 
daugelį metų.
• Ju'rgis Mikalauskas dar bu
vo ne senas žmogus, vos 50 
metų.

S. R.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų. 

padangę. Jeigu kuris iš jų pasuktų į šį ke
lią, tai tą nesulaikytų nei Alantas, nei Ta
mošaitis. Tačiau šiandien jų žvilgsnis nu
kreiptas į kultūros gynimo plotą, į jos gyvy
bę. Jie mato kultūrai pavojų, mato karą, 
mato fašizmą. Bet jie nenori matyti nei ka
ro, nei fašizmo, nei kultūros žlugimo. Toks 
jų žingsniuose glūdi turinys, taip mes juos 
ir vertinam. Nes marksizmas ima daiktą to
kį, koks jis yra: jei jis šiurkštus — jį nešli
fuoja, jei jis nušlifuotas — jį nedarko. Kas 
kita fašizmas. Darbininkas alkanas, fašiz
mas sako — sotus. Kultūra trypiama, fašiz
mas sako — kultūra žydi. Bedarbiai nakvo
ja po tiltais, fašizmas sako — trūksta dar
bininkų. Gatvėse barikados, fašizmas sako 
—ramu.

Rašytojai kūrybos kančiose kūrė dainą, 
kūrė literatūrinį žodį, jį mazgojo prakaitu, 
kad jis gimtų teisingesnis, kad jis rastų rit
mą lietuvio, žydo, lenko ir ruso širdyje. Gal 
tas žodis išplaukė iš jų krūtinės ne toks ryš
kus, ne toks aštrus, tačiau jis išplaukė iš sa
vo krūtinės, iš Lietuvos žemės versmės, iš 
gyvenamosios tikrovės. Bet šit ateina Alan
tas ir istorijos bei tikrovės dirvą užkloja me
lo klodu — “importuota ideologija.” Koks 
dabarties darkymas, koks rašytojo sielos 
trypimas!

Lietuva skęsta ekonominio krizio pelkėje, 
šiai pelkei davė peną ne Afrika, bet lietuviš
kasis kapitalizmas. Ekonominis puvimas su
krečia literatūrą ir apskritai visą meno pa
saulį. Nes menas — tai antstatas išaugęs iš 
ekonominio motyvo. Ir šiandien vienoj pū
vančioj kapitalizmo pelkės pusėj telkiasi 
meno bei kultūros kapai, sudegintų meno 
veikalų pelenai, o kitoj pusėj gimsta naujos 
jėgos, kurios kuria naują meną ir ant savo 
pečių neša visą geriausią istorinį kultūros 
lobyną. Anoj pusėj kapitalizmas ir mirtis, 
šioj pusėj socializmas ir gyvenimas. Anoj 
pusėj vieniši, nusidainavę, nusigėrę, be kū
rybinių užsimojimų Marinetti, Horst Ves- 
seliai, Hauptmanai, šioj pusėj didingi Ho
mero, šekspiro, Puškino, Balzako įpėdiniai.

Iš didžiųjų rašytojų širdies išsiveržė troš
kimas ginti kultūrą. Ir lietuvių dori rašyto
jai pasiryžo su Tomu ir Henrichu Mannu ir 
Selma Lagerlef pasidalinti kultūros gynimo 
našta. Nes Lietuvoj fašizmas drasko meno 
vaizdus ir trypia vakarykštį kultūrinį pali
kimą.

Kultūrą gina komunistas Andre Malro, 
antifašistas L. Feuchtvanger, konstitucinis 
buržua Forster (jis pats taip save charakte
rizavo), nuoširdus pacifistas Kari Osiecki, 
žilaplaukė humanistė Selma Lagerlef ir visa 
eilė įvairaus įsitikinimo humanistų. Jie su di
deliu džiaugsmu žiūri į Romain Rollando 
paskutinį kūrybos žodį ir į jo idėjos pasaulį. 
Tačiaus jie nėra priėję jo ideologijos viršū
nę. Tik kultūros naikintojai juos gali kal
tinti marksizmu. Jie kultūros gynime jau toli 
nuėjo. Tačiau lietuvių dori rašytojai žengė 
tik pirmą žingsnį. Dar jie nesusijungė su 
Tarpt, rašytojų associacija. Aiškumo ir or
ganizuotumo antifašistinėj kovoj jie turės 
daug ką mokytis pas Vakarų Europos anti
fašistinius rašytojus.

Kokias literatūrines pėdas ones randam 
suguldytas “Literatūros” 2 numeryj ?

Prie jo prisidėjo prof. Balys Sruoga, doc. 
Pr. Augustaitis, kritikas Petras Juodelis.

Balys Sruoga, pasipiktinęs teatro nualini- 
mi), pabrėžia: “Tai yra tiesioginis vaisius tos 
demogagijos, kurią varė, prisidengdami gra
žiais šūkiais patamsio mėgėjai. Kūrybinės 
dvasios nėra ir negali jos būti, kol spektak
lių ruošime tebevyrauja blynų kepimo siste
ma, Dauguviečio vadovaujama.” Fašistai te
atrą pavertė nualinta daržine, kur švilpia 
vėjas ir šnipai. Drumzlina Alanto “Užtvan
ka,” kurioje taip šlykščiai juokiamasi iš dar
bininkų, teatre laikoma šedevru, o Balio 
Sruogos “Baisioji Naktis” B. Railos amato 
žmonių nušvilpiama. Girdi, Sruogos drama 
nihilistinė ir ji tetinkanti skaityt vienam 
kambaryje, bet ne rodyti scenoje publikai.

Sruoga pakėlė teatro uždangą ir mes ma
tom, kaip fašizmo “kirmėlės jį ėda.” Jis ži
nojo užkulisus. Jis klausia: “Ko gi įstaty
mas reikalauja iš aktorių? Ko reikalauja 
įvairios ‘taisyklės’? Ko reikalauja adminis
tracinė vyriausybė? Ir kas atsitiktų tokiam 
aktoriui, kuris išdrįstų pasijusti esąs ne tiek 
valdininkas, kiek menininkas? Kiek laiko jis 
galėtų pasilikti teatre?” Tokiam menininkui, 
pasiryžusiam traukyti meno varžtus, tektų 
vaidinti tragediją ne teatro scenoje, bet gy

venime ir gatvėj, išvarytam ir paniekintam.
(Tąsa sekantį šeštadienį)

Sielininkas Mirė Eidamas 1

Nusipirkti Sviesto
Rugpj. 3 d. prie Kleboniškių

sustojo kelios sielių partijos pa-
ilsėti. Vienas sielininkas, A. Ba-
ranauskas, išplaukė į krantą ir.
ėjo pas vietos ūkininkus sviesto'A

> -'I
nusipirkti, bet eidamas suknių-
bo ir vietoje mirė. *

Dailioji Literatūra
. 'G?'

■UI
1

• s •

t "

Įsigykite Šiuos Svarbius
i ’■į'SfcJ

Literatinius Kūrinius. .. 1
BEŠVINTANT1S RYTAS • ••• ■ ’1

.Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus.
gražiausių eilių rinkinys. "/Iii 

■■
288 puslapių, kaina 50c

Tik Šiom dienom išėjo iš spaudos.
Išleido dienraštis “Laisve.”

•

f

MORTOS VILKIENES

jū
 ę-

DIVORSAS
Paraše Mikas Rasoda (Mizara). ta

s
__

__
__

__
__

Apysaka iš Amerikos lietuvių gy- J /i
venimo, apie kurią daug rašo už- t

sienių spauda. Lietuvoje net au-
toriaus politinei linijai priešinga

spauda, visgi turėjo užgirti L
kaipo puikų kūrinį.

316 Puslapių, Kaina $1.00
Išleido Dienraštis “Laisvė.”

1

‘ H

• •

MOTINA
Paraše Maksimas Gorkis ■ £ ■ J

Vaizdai iš darbininkų kovų caro t ’

priespaudoje. Streikai, slaptas Ii-
teratūros platinimas ir visokioje * ’ ~~l

formoje plėtimas bolševikiškos I
propagandos.

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00 Į

Išleido dienraštis “Vilnis.”
3

JANONIO RAŠTAI ' jf if
Tai eilės pirmutinio lietuvių darbo 1 Iv

žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendroves 1
“Šviesos” Kaune

• ■ Si

MAČIO-KEKŠTO
EILES

Puikios liaudiškos eilės rašytos nW" i
laikais kada Lietuva buvo cariškos

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c

Laida Brolių Baltrušaičių
PITTSBURGH, PA.

•

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Rasoda

Vaizdai iš prohibicijos-blaivybės
laikų Amerikoje. Piešia streikus, .-b

krizio laikus ir bankrutus, kur ■

■nukenčia ir lietuviai.

318 puslapių, kaina $1.00 •

LAIDA ALDLD. ■ lĄ
•

v#1 - J

ARTURAS REGRATIS
IR JO RAŠTAI .. *■ *

Puikios eilės ir labai įdomi
autoriaus biografija. ■

176 puslapių, kaina 50c.
• - $A

IŠDAVIKAS —

Puiki poema, kur piešiama • ,. j

pokarinė epocha
Parašė Jonas Kaškaitis

Puslapių 263, kaina $1.00 
• I

Reikalaudami knygų arba norėda-
mi užsirašyti “Laisvę” kreipkitės

Šiuo antrašu:

“LAISVE”
i

427 LORIMER ST.,
Brooklyn, N. Y.

1 

j 
1

... . 'f* '. • .
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Puslapis Ketvirtas šeštadien., Rugpj. 28, 1937

Norwood, Mass.
Francis & Charles—Flaherty 

Prakalbos Gerai Pavyko
Rugpjūčio, 24 d. Lietuvių 

Svetainėje įvyko prakalbos, 
kurias rengė Ispanijos Draugų 
Komitetas. Publikos susirinko 
pilna Lietuvių Svetainė. Ka
dangi Flaherty yra Norwoo- 
de gimę ir augę, tai ir publi
ka susirinko didžiumoj ame
rikoniška. Tarpe skaitlingos1

publikos buvo pora desėtkų ir 
gatvių vaikėzų, kurie bandė 
triukšmuoti, kas gadino susi
rinkimo ūpą. Flaherty pasako
jo savo įspūdžius iš karo fron
to, kuriame jie yra išbuvę per 
šešis mėnsius. Nuo obalsio 
“fašistai nepraeis,” dabar 
naujas obalsis yra “Fašistai 
bus nušluoti nuo Ispanijos 
žemlapio!”

Aukų sudėta $62.
Muzikalę programą puikiai 

išpildė H. Killgran, smuiki
ninkas, P. Cincoreli, pianistas,

ir mūsų žymioji soprano Iza
belė Yarmolavich-I£ugel, kuri 
sudainavo dvi ispaniškas ir 
vieną anglišką dainą; dainavi
mas išėjo labai puikiai. Komu
nistų Partijos Lietuvių Frakci
ja puikiai pasidarbavo dėl pa- 
sekmingumo šių prakalbų. Iš 
kalno parinko aukų nuo LDS. 
3 kp. ir'ALDLD 9 kp. narių, 
taipgi ir nuo So. Norwoodo 
biznierių. Laike prakalbų -bu
vo priduotos aukos: Nuo 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 3 kp. $8; ALDLD 9 kp.

$6 ir nuo biznierių $12.50c. 
Taipgi nuo ALDLD Motinų 
Kliubo $2.

Mirimai
K

J. Piliponięnė apie 50 metų 
amžiaus gavo “šak,” už kele- 
tos valandų Norwoodo ligoni
nėj mirė. Gyva būdama buvo 
“laisvamanė,” iš kunigų dary
davo juokus, bet numirus, sa
vieji palaidojo geriau negu 
gerą katalikę, nes kunigas 
šauktas į stubą, j bažnyčią ir 
ant kapinių. Nuliūdę paliko

vyras, du sūnai ir viena duk
tė. Palaidota 1 d. rugpjūčio.

Kastantas Klynga, mirė 10 
d. rugpjūčio, ir gi sirgo tik po
rą dienų. Buvęs “Laisvės” 
skaitytojas, nieko neturėjo su 
bažnyčia gyvas būdamas, bet 
mirus giminės palaidojo ge
riau, negu gerą kataliką, net 
tris syk šventino. Palaidotas 13 
d. rugpjūčio. Priklausė prie 
D.L.K. Keistučio Draugijos. 
Bet draugijos valdyba parodė 
savo nedraugiškumą, neduo
dama paskutinio patarnavimo,

kas yra daroma dėl kitų na
rių. Tokis pasielgimas iš 
draugijos pusės yra netinka
mas. Reporteris.

Great Neck, N. Y
Vilčauskas-Klastauskaitė

Apsivedė Aldona Klastaus- 
kaitė (Klaston), gerai žinoma 
darbininkų judėjime, duktė 
dr-gų Fr. ir J. Klastauskų, su

I Matthew Vilčausku, iš Hun-|

tington, N. Y., draugų S. ir J. 
Vilėauskų sūnum. Vedybos at
sibuvo civilės.

Linkėtina jaunuoliams lai
mingo vedybinio gyvenimo. 
Taipgi linkėtina pakrypti dau- 
giaus į darbininkų judėjimo 
pusę bei tapti aktyvesniais, 
nes Aldona iš profesijos mo
kytoja, o jos jaunasis kolegi
jos žmogus. Jų žinojimas pasi
tarnautų darbininkų judėji
mui.

Darbininkų Draugas.

Philadelphijos Organizacijų Rengiamas

Laisves Naudai Piknikas
$250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35; 3-čia—$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5.

Piknikas bus Nedėlioję. 5 Biigsėjo-September
- Svečiam iš Toliaus: Ant Rytojaus Po Pibib Jus. Labor Day Šventė, Tai Bus Proga AtsilsėtSugrįžus iš Pikniko.

Kelrodis iš Brooklyno
Važiuodami per Pulaski Sky

way, važiuokite keliu No. 1, ne
toli Brunswick, sukite po kairei 
į kelią No. 130 ir atvažiavę ne
toli Camden, N. J., sukit po kai
rei apie pirmutinį Circle ir už 
antro Circle sukit po dešinei, 
sekdami kelią No. 130. Priva- 
žiuosit 3-čią didelį Circle, čia pa
stebėsi! No. 47 left—sukit pb 
kairei ir tuoj už tilto sukit po 
kairei sekdami kelią No. 47, va
žiuokit iki pastebėsit iškabas, 
sukit po kairei į parką.

Round Trip $1.50

Kelrodis iš Philadelphijos:
Pervažiavę Delaware tiltą į 

Camden, sukit po dešinei į 
Broadway ir važiuokit tiesiai iki 
pirmutiniam Circle, sukit po 
kairei ir už antro Circle sukit 
po dešinei į kelią No. 47. Paste
bėję iškabas ant kelio, sukit po 
dešinei. 7| mailės nuo Deleware 
tilto.

Busai eis iš šių vietų tik už 
50c. į abi puses: 143 Pierce St., 
1331 So. 2nd St., 735 Fairmount 
Ave., 28th ir Poplar Sts., 4647 
Melrose St., 2715 Allegheny 
Ave., 7928 Harley Ave. Busai eis 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų. Nesi vėluoki te.

BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ

---- - ----------------------

Philadelphijos Lyros Choras, vadovaujamas Jono Bulaukos, dainuos šiame piknike

IŠ Brooklyn© busai eis: Vaiginio-Šapalo Salė, 147 Thames St., J. Juška, 79 Hudson Ave., ir “Laisvės” Salė; 427 Lorimer St.

WESTVILLE GROVE PARK
ROUTE 47, WESTVILLE, N. J.

/

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Cho ras iš Newark, N. J., Rusų Choras iš Philadelphijos ir Rusų Grupė. 
t a- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ Gera Orkestrą ŠokiamPradžia 10 Valandą Ryto
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Morena

Taip Tarė Karalius
(Tąsa)

Kovoti su tuo kapitalu yra kovoti 
su mūsų nepriklausomybe ir remti sveti
mųjų šalių kapitalą... Neturime priva
tinių kapitalų”... Padarytas “šuolis nuo 
pasenusio liberalizmo į planingai tvarko
mą visuomenę... Darbininko buitis pa
gerės, kai jis dirbs, kiek pajėgos leidžia 
ir gaus teisingą atlyginimą”.****) Vie
nu mostelėjimu, keliose eilutėse, Smeto
na bando apsidirbti ir su Lietuvos tikro
ve ir su moksliškos politekonomijos pa
grindais.

Visų pirma del kapitalo sąstato Lietu
voj. Oficialiais daviniais, akcinėse ben
drovėse, t. y. pramonėj, bankuos ir tt. 
užsienio kapitalų investuota arti 50 mil. 
litų, t. y. virš 36 nuošimčių. Turint gal
voj, kad dalis užsienio kapitalo, kaip an
tai lenkiškas, figūruoja per trečius as
menis (pav. “Inkare”), galima neperde
dant tvirtinti, kad veik pusė visų dides
nių įmonių pelno tiesioginiai plaukia į 
užsienio kapitalistų—belgų, vokiečių, 
lenkų, švedų—kišenius. Kapitalistinėse 
gamybos sąlygose, valstybinio kapitalo 
rolė apsiriboja pagelba privatiniam kapi
talui išpumpuojant pelnus. Liaudies mi
lijonai, įdėti į “Lietcukrų,” “Maistą” ir 
1.1, netarnauja nei tų įmonių darbinin
kams, nei statytojams-valstiečiams, vie
nos kitos akcijos laikytojams, bet vien 
stambiems akcininkams-kapitalistams. 
Kol egzistuoja privatinė nuosavybė ga
mybos priemonėms, savininkas-kapitalis- 
tas pasisavina sau visus darbo vaisius, 
palikdamas darbininkui tik būtinai rei
kalingą pragyvenimui minimumą, o daž
nai—mažiau jo. Didindamas darbo na
šumą, darbininkas turtina savo naudo
toją, stumia į’bedarbių eiles kitus darbi
ninkus ir pats iš to nieko nelaimi. Kad 
ir kažin kaip nertųsi iš kailio darbinin
kas, kapitalisto jam mokamas “teisingas 
atlyginimas” teduos jam nemirti badu— 
ir tiek. Tik socializme, tik panaikinus pa
razitinę klasę, darbininkas galės page
rinti savo būklę geriau ir sparčiau dirb
damas, nes tada jis bus savo darbo vai
sių šeimininkas. Tik socializmas gali su
kurti planingai tvarkomą visuomenę. 
Kapitalizmas, geriausiu atveju, gali 
stengtis suderinti savo pramonės gamy
bą su karo reikalavimais, ją daugiau ar 
mažiau kontroliuoti, bet jis nepajėgia 
nei pašalinti kapitalistinį gamybos aksti
ną — pelno akstiną, nei planingai orga
nizuot visą ūkio visumą, nei panaikinti 
rinkos anarchiją. Remiant ir kuriant 
monopolistinius sindikatus, padarytas 
šuolis ne į planingai organizuotą visuo
menę, bet į organizuotą liaudies plėšimą. 
Mes stiprinsim Lietuvos nepriklausomy
bę ne tarnaudami stambiajam kapitalui 
(kuris, kaip matėm, broliškai dalinasi su 
užsienio kapitalistais pelnu ir gali leng

♦♦♦*) Mane gal apkaltins sauvališkai parinkus ci
tatas iš įvairių vietų. Taip mane privertė pasielgti 
išdrikusi ir be ryšio Smetonos kalba. Jo gi mintys 
visur tiksliai perduotos.

Linden, N. J.
Rugpjūčio 19 d. buvo su

rengtas vakarėlis, parėmimui 
sergančios draugės Liudvikos 
Bartkienės, kuris pavyko pui
kiai. Nepaisant labai karšto 
oro, susirinko gražus būrelis 
draugų ir visi paaukavo pagal 
savo išgalę sušelpimui ligonės, 
kuri jau antras mėnuo serga 
dėl sulaužytos kojos.

Aukavusių vardai:
J. B. Sabeckai $2.00; G. G. 

Kardauskai $1.50. Po vieną 
dolerį aukavo sekanti drau- 
'gai: Dambrauskienė, A. Vin
gis, A. Yuršas, Minelė, A. 
Atutienė, A. F. Stankai, A. 
Andričeh, A. Gudaitis, A. 
Kraus, S. Milevai; J. A. Ver
teliai 95e., K. R. Stripaičiai 
75c., V. Bieliutė 70c. Po 50 
centų: K. Meškauskas, Kar- 
nau^kienė, G. Kazlauskąs, 
Gailušienė, M. Daugirdas, R. 
A. Tratuliai; M. Vertelienė 30 
centų; po 25 centus: Kimže- 
lienė, želinkauskienė, Budrec- 
kienė, Sorakienė, Guzevičia, 
Bundonienė, V. Krupinckas, 
Dirsienė, L. Slančauskas, H. 
Wilanski, S. Rupeikienė; J. 
Gaidelis 15 centų.

Viso surinkta aukų $22.85 
Pelnas nuo biznio .

Viso priduota ligonei $25.00
Užkandžius aukavo sekanti 

biznieriai: J. M. Užkurėnai, 
A. V. Raubai, Dambrauskienė 
ir Meškauskienė, S. Milevas— 
bonką vyno, Tenis davė tam 
vakarui svetainę dykai,—tai 
irgi nemaža auka. Visiem at
silankiusiems tariu širdingą 
ačiū. A. V*

Dabar aš nuo savęs tariu 
širdingiausį ačiū už paramą. 
Visiem aukavusiem ir drau
gėm S. Rupeikienei, V. Bičiu
tei ir O. Vertelienei už tokį 
pasidarbavimą dėl manęs, nes 
pter jūsų pasidarbavimą, drau
gų atjautimą, suteikėte man 
didelę pagelbą. Nors nemaža 
nelhimė mane patiko, bet sma
gu, kad žmonės atjaučia. Ta
riu dar kartą ačiū visiems.

L. Bartkienė.

Philadelphia, Pa.
Rugpjūčio 24 d. laikytame

susirinkime reikale “Laisvės” 
pikniko, kuris įvyks rdgsėjo 
5 d., komisija raportavo, kad 
stalai dirbami dėl pikniko, bet 
dar reikalinga draugų, kurie 
galėtų prigelbėti darbe. Todėl, 
kurie draugai ir simpatikai tu-

$2.65 rite laiko, malonėkite ateiti, į

va širdimi pasidalinti su jais ir mūsų te
ritoriją), bet, priešingai, stengdamiesi 
kuogreičiau atsikratyti jo fašistinę dik
tatūrą.

Tokie yra gyvenimo ir mokslo faktai, 
kurių nepajėgs sugriauti nei absurdiš
kiausi Smetonos tvirtinimai, nei jo aki- 
plėšiškiausi melai.

IV.
Karas ar taika — štai pagrindinis mo

mento klausimas. Užsienio politikos pro
blemos traukte traukia į save visų dėme
sį. P. Smetona, kaip tyčia, palietė jas tik 
keliuose nereikšminguose, neužangažuo- 
jančiuose diplomatiniuose sakiniuose, ku
rie pasako labai maža, arba, tiksliau, nie
ko nepasako.

Savo notoje Tautų Sąjungai Lietuvos 
vyriausybė pasisakė už kolektyvinį sau
gumą. Vyriausybės galva tą klausimą 
apėjo jam įprastu klounišku išsireiškimo 
būdu: “Didžiųjų politikų nuomonė, kad 
taika esanti nedaloma, tai reiškia: jei kas 
vienur Europoje pratruksią, tai kitur 
prasiveršią.” Nežinia, ar p. Smetona sa
ve priskaito prie didžiųjų politikų, ar ne, 
tad ir jo nuomonė apie kolektyvinį sau
gumą lieka nepasakyta. Nemažesnį bai
minimąsi, ypač paskutinių užsienio agen
tūrų pranešimų šviesoj, įkvepia ir Vokie
tijai pašvęstos eilutės: “Reikia tikėtis, 
kad toliau mūsų santikiai su Vokietija 
plėsis palankiai ir bus vėl gyvi ir ju
drūs,” nes p. Smetona niekur nesiteikė 
pasakyti, kaip jis supranta tolesnę mū
sų “palankių ir judrių” santikių su Vo
kietija raidę. Gi klausimas reikalingas 
visiško aiškumo! Bilateralinis nepuolimo 
paktas su Vokietija, paremtas vokiška 
“konfliktų lokalizavimo” koncepcija, ku
riam sudaryti, kaip rašė Havaš, dabar 
Vedamos derybos, yra su kolektyvinio 
saugumo politika nesuderinamas ir kupi
nas pavojų mūsų nepriklausomybei. Hit
leriškoji Vokietija jau pakankamai įro
dė, kaip ji supranta sutarčių gerbimą. 
Manyti, kad galima nuo jos atsipirkti 
nuolaidom ir pataikavimu, yra tokia pat 
beprotybė, kaip ir tikėtis nuramdysią 
pasiutusį šunį pieno lėkštele ir meiliais 
žodeliais. Jei nepuolimo aktas bus garan
tuotas tik Vokietijos “garbės” žodžiu, tai 
niekas nesukliudys jai su juo taip pasiel
gti, kaip kad ji pasielgė su Lokarno pak
tu. Toks paktas reikštų tautinę Lietuvos 
savižudybę, mes taptume “rytų žygio” 
pirmos aukos.
' Jėgai reik priešpastatyt jėgą. Mes .ga
lėsim jaustis daugiau ar mažiau saugiai 
tik tuo atveju, jei Hitleris žinos, kad už
puolęs mūsų rubežius jis sutiksiąs užda
vė galingesnį taikos valstybių susibūri
mą. Kitais žodžiais, mūsų saugumas yra 
įmanomas tik per sritinį rytų paktą, tik 
per savitarpės pagelbos sutartį su mažų 
tautų gynėja SSRS ir su Francūzija. Bet 
kokia kita politika yra tautos išdavimo 
politika.

(Tąsa bus)

darbo vietą po num. 134 Mas
ter St.

Taipgi atsilankė draugė 
Bondžirųskaitė ir aiškino apie 
dabartinę Sovietų darbininkų 
padėtį. Buvo duodami klausi
mai, į kuriuos. Bondžinskaitė 
labai gerai atsakinėjo. Tik 
gaila, kad-mažai publikos at
silankė, nes oras buvo labai 
prastas.

Vėliname geriausių pasek
mių draugei Bondžinskaitei 
darbuotis darbininkų klasės 
labui.

< Ten Buvęs.

PANEVĖŽYS

Du Kaimai Nukentėjo nuo 
Audros

Liepos 22 d. Panevėžio vai. 
siautė didelė audra su kruša. 
Audros metu sunkai nukentėjo 
Bistrampolio ir šatrėnų kaimai. 
Čia visiškai buvo sunaikinti apie 
50 ha plote įvairūs pasėliai. Ne
mažiau nukentėjo dalis silpnes
nių trobesių.

Nuostoliams apskaičiuoti bu
vo nuvykusi speciali komisija. 
Nustatyta, kad audra padarė 
44.610 lt. nuostolių. Nukentėjo 
18 šatrėnų km. ir 2 Bistrampo
lio km. ūkininkai. Kadangi veik 
visi nukentėjusieji yra smulkūs 

ūkininkai, mažažemiai, ši nelai
mė juos labai skaudžiai palietė. 
Padėti atsistatyti savivaldybė 
nutarė laikinai juos atleisti nuo 
mokesčių. Tikimasi, kad ir že
mės ūkio rūmai juos sušelps.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

LICENSES
BEEk, WINE, LIQUOR

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
KL 8190 has been issued to thd undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

i Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
) trol Law at 3410-12 Tilden Ave., Borough of

Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRISCOLL and 
FRANCIS MG GLINCHEY 

Tilden Inn.
3410-12 Tilden Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1550 Fulton Sti'eet, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN M. KENNEDY & HENRY T. SMITH 

D-B-A Capitol Bar and Grill
1550 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- ( 
trol Law at 617---3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELM ANN NIELSEN
617—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under t 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 394-396 Bedford Avenue, and 
111 South 6th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ART EXHIBIT RESTAURANT INC. 
394-396 Bedford Ave.. Ill So. 6th St.,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3693 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 76 
of the Alcoholic Bpverage Control Law at 
5125—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

STANLEY WILCZNSKI and 
WILLIAM THEACII 

Sixth Avenue Tavern
5125—6th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. | 
EB 10486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
463—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODOR RECKMANN
463—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10450 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3396 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO SHERMAN
3396 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic BevehiffC Control Law nt 
5624—4th Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

DAVID I’ALISHOOK 
D-B-A Unceda Cut Rate Dairy

5624—4th Avenue, Brootįlyn, N. Y.
I------------------------------------------------------------------------

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Į 

RUMFORD, ME.’
LDS 28 kp. piknikas įvyks rug

pjūčio 29-tą, sekmadienį, A. Gau- ! 
desčiaus ūkėje. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkes dalyvauti šiame pik
nike ir linksmai praleisti laikų.

Kom.
(202-203)

PHILADELPHIA, PA. 
Paskutinis “Laisvės” Pikniko 

Susirinkimas
Rugpjūčio 30 d., pirmadienį, 

įvyks generalis mūsų organi
zacijų, “Laisvės” skaitytojų, 
dalininkų ir simp'atikų susirin
kimas su visais išrinktais ir 
norinčiais prie pikniko darbi
ninkais.

Šaukiamės į visus suminėtus 
narius,, skaitytojus ir simpati- 
kus būti ant šio susirinkimo ir , 
pagelbėti mums. Ateikit, draii- 1 
gai, ir padėkit subatoj prieš 
pikniką, 4 d. rugsėjo, sujung
ti stalus ant parko (100 sta
lų). Po pikniko visiems darbi
ninkams bus surengta gražus 
balius. |

Bušų kapitonai būtinai bū- ■ 
kit ant šio susirinkimo, gausit 
tikietus ir instrukcijas, Liau
dies name—735 Fairmount 
Ave., 8 vai. vak. Nesivėluokit.

Veik. Komit. Valdyba.
(201-204)

PHILADELPHIA, PA.
Didelis išvažiavimas ant Wilson 

Line Laivo—Delawario Upe, antra
dienį, 31 d. rugpjūčio, rengia North

Valgykite Medų
»' ^Laisvė” tik dabar vėl ga
vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pagilinkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

American Committee to Aid Spanish 
Democracy.

Tai bus smagus išvažiavimas 
šiame sezone. Ant laivo rodys dve
jus krutamus paveikslus, bus per
statymas ant grindų, tęsis šokiai per 
visų laikų, bus įvairių žaislų, įvai
rių gėrimų ir užkandžių.

Laivas išeis kaip 8:30 P. M. 
lygiai nuo Chesnut St. Pier, 'o su
grįš kaip 11:30. Visas pelnas nuo šio 
išvažiavimo eis Ispanijos vaikučių ir 
medicinų pagelbai. Kaip matot, yra 
svarbiam reikalui paremti iš vienos 
puses, iš kitos galima praleisti sma-

Darbininkų ir Delegatų

EKSKURSIJA
Ant 20-tųjų Sukaktuvių

Rusijos Revoliucijos
Plaukimas bus Puošniausiu

LAIVU QUEEN MARY

Ekskursija Yra Vedama

WORLD TOURISTS, INC.
Manadžerio J. N. Golos

Ekskursija Išplauks

Spalio (Oct.) 20-tą d.
•

Apsilankykite: Londone, Lenin
grade, Maskvoje, Kharkove, Dnie- 
proge, Yaltoje, Sevastopolyj, Ode
soje, Kieve, Lenkijoje, ir Paryžiuje

Dėl Laivakorčių Informacijų 
Klauskitės pas

World Tourists, Inc.
175 Fifth Avenue, New York City
Telefonas Algonquin 4-6656-7-8

Cunard White Star Line

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRA1MS APIE 

LYTIES DALYKUS;/ 
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

GYDOMA 
VYRU IR 
MOTERŲ

KRONIŠKOS 
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmės

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Hemorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

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

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)
Z 

giai laiką. Čia bus daug lietuvių. 
Nesivėluokit atvykti ant laiko. Jei 
kurie ir neturėsite tikieto nusipir
kę, tai galėsite jį įsigyti pas laivą.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

BROOKLYN LABOR LYCEUW
f

DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

! 949-959 Willoughby Ave.
i

Tel.: STagg 3847

NAUJOJE VIETOJE

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—^as reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. x.4ūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
PristAtome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

Rūgšti ruginė, safdi ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam 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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. t.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
čia randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

(Puslapis Penktas
^7 111 ------t— —•=»

Tikietai yra po 60c. j abi puses. Ne
praleiskite šios progos; neikiek ne- 
pavargsit tokioj smagioj kelionėj.

A. J. S.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas 

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
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 BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją 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 paštoriui» $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. 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).
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Trečiadienį N. Y. Miesto Są
matų Taryba užgyrė pirkimą 
North Beach Orporto nuo Cur
tiss-Wright, dabartinių savinin
kų, už $1,300,000.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Ką Sake Browderis Apie Copelandą Radio
Prakalboj, 26 Rugpjūčio, 1937 m.?

“Draugai:
“Nuo tada, kuomet aš pir

mu kart kalbėjau už Komu
nistų Partiją New Yorko rin
kimų reikalais, kelios savaitės 
atgal, susirikiavimas spėkų 
pasidarė aiškesnis.

“Daktaras Copeland, kuris 
rašo Hearsto laikraščiuose, 
kaipo medikalis patarėjas, yra 
išstojęs ne tik Demokratų no
minacijose už Tammany, bet 
taip pat ir Republikonų už 
George U. Harvey’s būrį. Tai 
yra gerai sutapus sąjunga ir 
prilygsta Wall Streeto-Liberty 
Lygai, sąryšiui labiausia sle
giančių ir išnaudojančių inte
resų Amerikoj. Ji yra begė
diškiau reakcioniška, negu 
Alf. Landonas išdrįso pereitais 
metais. Dėlto vargiai turėtų 
būt reikalo perspėt newyor- 
kiečius nuo pavojaus patekt į 
politinių daug siūlančių pir
klių grupės rankas, kadangi 
New Yorkas tebėra tuo patim, 
kuris pereitais metais balsavo 
veik dviem balsais prieš vieną 
už Rooseveltą, visai nekrei
piant domės į Al. Smith’o kar
štus perspėjimus apie prezi
dento ‘komunistinius’ palinki
mus.

“Kas reikalauja atskiros 
pastabos, tai kad Copelando 
kandidatūra pasirodo tuo pat 
kartu Republikonų ir Demo
kratų kolumnose. Tai yra dra
matiškas įrodymas panaikini
mo senų partinių rubežių, ką 
mes, komunistai, nurodinėjom 
šaliai virš metus laiko. Nieko 
daugiau neliko senose partijo
se apart vardo. Mes pergyve
name periodą visuotino peror
ganizavimo politinių partijų 
Amerikoj. Vienintelė partija, 
kuri nenukentė žymesnio ski
limo bėgiu pastarųjų kelių

Tūkstančiai Temijo Šokių 
Kontestą

Trečiadienio vakarą tūks
tančiai šokių mylėtojų susirin
ko į Madison Sq. Gardeną tė- 
myti šokių kontestą, kurį su
ruošė N. Y. kapitalistinis laik
raštis “Daily News’’. Pirmiau 
atskirose miesto dalyse vesta 
prisirengiamieji kontestai, ku
rių laimėtojai dalyvavo šiame, 
galutiname konteste.

Kontestinių šokių sąraše bu
vo Fox Trot, Valcas, Tango, 
Lindy Hop, Rhumba. Kiekvie
name jų dalyvavo keliolika! 
porų kontestantų. Paskiau lai-1 
mėtojai pirmų vietų atskiruo-l 
se šokiuose turėjo savitarpinį 
kontestą visų šokių. Šio galu
tino kontesto laimėtojais išė
jo Agnes Melcoll, telefono 
operatorė, 590 Throop Ave., 
Brooklyn, su Walter R. Cos- 
den, apdraudos agentu, 161 
Madison Ave., N. Y.

Sakoma, apart medalių, lai
mėtojams konteste esanti pro
ga gauti darbus Loew’s State 
Teatre su algomis nuo $250 iki 
$5do į savaitę, taipgi proga pa
sirodyti, išbandyti savo gabu
mus judžiuose.

metų, yra Komunistų Partija.’’
Browderis užgyrė Amerikos 

Darbo Partiją, kuri išstatė sa
vo kandidatų sąrašą, tuo pat 
sykiu užgyrė majoro LaGuar- 
dijos kandidatūrą į majorus 
sekamam terminui. Apie ko
munistų santikius su Am. Dar
bo Partija bus plačiau rašyta 
sekamose laidose. Taipgi bus 
nušviesta, kokia plotme šiemet 
komunistai dalyvaus rinki
muose, ką jie rems, prieš ką 
kovos.

Nemažiau bus įdomu, ką sa
kė Browderis apie kitus įvai
rių partijų kandidatus: Gro
ver Whaleną, Mahoųey, Nor
man Thomas. Apie juos visus 
rasite sekamose “Laisvės” lai
dose.

Maliorių Streikas 
Bus Plečiamas

New York o maliorių ir po-
pieriuotojų streikas, prasidė
jęs pereitą ketvirtadienį, sa
koma, sulaikys ir bildingų sta
tybą, jei bosų organizacija— 
Master Painters Association 
neprieiš prie greito susitarimo 
su unija.

Louis Weinstock, Unijos 
9-to Distrikto sekretorius pa
reiškė, kad devyniolika galin
gų amatinių unijų, esančių 
dalimi AF of L Statybos Ama
tų Tarybos, New Yorke, pasi
žadėjo padėti įrankius bile 
darbe, kur užstreikuos broliš
ko amato darbininkai. Atsi
tikime, kad tą prisieitų vy
kinti, būtų paliesta 100,000 
statybos darbininkų.

Weinstock sako, kad seka
mą savaitę streikas prasiplės 
ii’ į Brooklyną.

Liaudies Teatro Sueiga Visi Vyks Išvažiaviman
Lietuvių Liaudies Teatras šį 

vakarą, 28 rugpjūčio, turės 
draugiško pobūdžio sueigėlę- 
susirinkimą su gerai priruoštu, 
trumpu dienotvarkių darbams 
ir pasilinksminimui. Darbams 
paskirta valanda nuo 8 iki 9 
vakaro, o likęs laikas draugiš
kam pasikalbėjimui ir pasi
linksminimui; bus užkandžių 
ir gėrimų.

Į sueigą kviečia narius, rė
mėjus ir simpatikus su šeimy
nomis ir draugais. Įvyks Liet. 
Am. Piliečių Kliube, 280, 
Union Avė.

M. S.

Komunistų Rinkimų Mitingas 
Atidėtas Dėl Lietaus; 
Įvyks 2-rą Rugsėjo

Komunistų Partijos ruoštas 
atidarymui rinkimų kampani-j 
jos didysis masinis mitingas 
atidėta iš priežasties lietaus. 
Kadangi oras buvo apgaulin-| 
gas, tarp ūkanos ir lietaus ke
liais protarpiais per dieną ir 
saulutė buvo pasirodžius, tad 
vis vien daugelis žmonių nu
vyko, bijodami, kad mitingas 
neįvyktų be jų. Tačiau mitin
go pradėjimo laiku lynojant 
apsidžiaugė sužinoję, kad mi
tingas atidėta.

Browderio ir Cacchione pra
kalbų dalys, kurios buvo ža
dėtos duot per radio, vis vien 
įvyko. Jomis gėrėjosi komu
nistų draugai ir gana prielan
kiai ir plačiai atsiliepia apie 
jas net progresyviškesnėji ka
pitalistinė spauda. “Laisvės” 
skaitytojai prakalbas ras šia
me puslapyje taip greit, kaip 
bus galima įtalpinti.

Rep.
Degtinės Auka Mirė 

Elektros Kėdėj
“Geriau būčiau neragavęs 

degtinės,” pasakė Louis Api- 
ceįlo, prieš eidamas mirt Sing 
Sing Kalėjimo elektros kėdėj 
pereito ketvirtadienio vakarą.

Jis atmokėjo savo gyvybe 
už nudėjimą kostumerio Broo- 
klyno karčiamoj, kurioj jis bu
vo bartenderiu. Kostumeris ji 
girtą įerzinęs plepėjimu, kad 
jis nemokąs sutaisyt gėrimų.

Brooklyniečiams įgriso sė
dėjimas stuboje per ištisą 10 
dienų iš priežasties lietaus. 
Dėlto visi spėja, kad jau lai
kas lietui sustot ir tikisi, kad 
šį sekmadienį dar bus proga 
pasidžiaugti paskutiniais vasa
ros gražumynais Forest Parke, 
kur bus East New Yorko 
ALDLD ir LDS kuopų išvažia
vimas. Važiuot BMT Jamai
ca Linija iki Forest Parkway 
stoties.

Išvažiaviman rengiasi visų 
Brooklyno dalių lietuviai, nes 
visi nori pasilinksmint, taipgi 
nori atsimokėt draugingiems 
eastnewyorkieciams, kurie bū
na tankūs svečiai kitų sekcijų 
lietuvių organizacijų parengi
muose.

Rengėjai turės gerų užkan
džiu, taipgi karštų ir šaltų 
gėrimų. N.

Mergaitė Pasmuko 
Nuo Užpuoliko

Marie O’Halleran, 8 metų, 
625 Park Place, riksmu pra
vijo užpuoliką, kuris ją buvo 
prievarta nusitempęs į namų 
koridorių, 724 Franklin Ave.

Mergaitė su pinigais ranku
tėj buvus motinos pasiųsta 
krautuvėm Ant šaligatvio ją 
pasitikęs nepažįstamas vyras 
ir norėjęs įvilioti į namą, sa
kydamas. būk ten jos draugė 
ją norinti matyt. Mergaitė bu
vus motinos perspėta, nėjo, 
bet jis užgniaužęs burna ir no
rėjęs įtempt į skiepą. Mergai
tei gavus progą surikt, atbė
gus gyventojai, niekšas pa
spruko.

Ilgiausias Sėdėjimo 
Streikas

H. Anton Bock-Cigaru Ša- 
pos, 1228 Broadway, N. Y., 
130 darbininku jau išsėdėjo 
135 dienas ir tebesilaiko strei
ke visi, kaip vienas. Jie yra 
nariai Cigarų Dirbėjų Unijos 
Lokalo 144. CIO. Streikieriai 
buvo pašaukti teisman, kad 
kain nors iškraustyti iš šapos 
ir buvo išduota prieš juos 
drausmė, bet jie vėl sugrižo 
šanon. Dabar iš naujo šaukia 
teisman.

Parengimų Sąryšis Stos 
Darban Plačiu Baru

Ketvirtadienio vakarą Dar
bininkiškų Organizacijų Pa
rengimų Sąryšis turėjo susirin
kimą, kuriame išklausyta ra
portai iš Sąryšio pikniko, taip
gi pasibrėžta eilė naujų, svar
bių darbų.

Vienu iš žymėtiniausių dar
bų bus teikimas pagelbės Is
panijos demokratijai. Nusitar
ta rinkt paramą pinigais, mai
stu, drabužiais. Kaip tik tam 
tikslui komisija turės galuti
nus planus, taip greit jie bus 
paskelbti. Sąryšis prašo tam 
darbui visų nuoširdžiausios 
kooperacijos, nes tą pilnai 
pravest bus galima tik su visų 
prisidėjusių draugijų parama.

Kitas svarbus žygis, tai ren
gimasis prie didelio vakaro su 
vaidinimu. Diena pasirinkta 
31 spalio. Bus suvaidinta d. 
J. Juškos parašytas veikalas 
“Išdykus Pati”.

Nutarta šaukti visų draugi
jų konferenciją ateinantį va
sarį. * Rep.

Streikieriai Turi Teisę 
Informuoti Publiką

Teisėjas Capshaw, kuris 
sprendė areštuotų prie Horn 
& Hardart Automatų lapelių 
dalintojų bylą, pareiškė, jog 
streikieriai turi teisę skleisti 
informacijas, kad publika ži
notų, dėlko eina streikas. By
lą išmetė.

Apiplėšė BMT Subvėj
4-tą vai. po pietų trečiadienį, 

Brighton Beach traukinyje po 
Prospect Parku, prie apie 25 ke
leivių akių, du plėšikai, nepatė- 
myti keleivių atėmė iš Anne 
Klein ir Edward di Natale pini
ginę, kurioj buvo vežama $8,800 
Morton Dress Co., 927 Kings 
Highway, darbihinkų algoms.

Keleiviai visai nesuprato, kad 
eina plėšimas, nes plėšikai, gra
žiai atrodanti, apsitaisę vyrai, 
juokaudami kalbėjosi su Klei- 
niute, kuri laikė piniginę. Ji pati 
manius, kad juokauja, kuomet 
vienas, prisiglaudęs prie jos, 
švelniai pasakei

“Atiduok tas»> algas. Jos ap
draustos. Tu perjauna mirt.”

Jai paabejojus, mandagus vy
rukas įkišę ranką savo švarko 
kišeniun ir spustelėjęs prie jo 
šono kokį kietą daiktą, kurį ji 
paskaičius revolveriu — pinigus 
atidavė. Įsakę jai tylėt, kada 
sustos traukinys, jie išėjo, žadė
dami palaukt ir pro langą atsi
mokėt, jei ji triukšmaus. Jie 
ir stovėję pri^ lango, kol trau
kinys išėjo iš stoties, o mergina 
tylėjo, kol pasiekė Church Ave. 
stotį. Tada ji telefonavo polici
jai, bet plėšikų nesugavo.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ve« 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
Ii senų padarau 
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 Į
512 Marion St., kamp. Broadway I 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis j
LIETUVIS ADVOKATAS

| 50 Court Street i
Tel. Triangle 5-3621 5

Brooklyn, N. Y. |

į 168 Grand Street
5 Tel. Evergreen 8-7178 
j Brooklyn, N. Y.

Tel. SUKI 2-0788 NOTAR?
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau 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

APSIRŪPINKITE IŠ ANKSTO
Tuojau įsigykite buso bilietą važiavimui į “Lais-

- vės” pikniką 5 d. rugs.-Sept., kurį rengia Philadel- ‘ 
phijos lietuvių organizacijos. Round Trip tikietas 
$1.50. Bušai išeis 9-tą valandą ryto.

Iš Brooklyno busai išeis nuo šių vietų: Vaiginis- 
Šapalas, 147 Thames St., Ridgewood; J. Juška, 79 
Hudson Ave., Central Brooklyn; “Laisvės” Salė, 427 
Lorimer St., Williamsburgh.

Bilietus galite gauti aukščiau suminėtose vietose 
arba pas platintojus, šiame piknike bus puikiausias 
praleidimas laiko. Graži kelionė ir puikus pasima
tymas su daugeliu žmonių.

Bušų Komisija.

Ateivių Gynimo Delegatams
Ateiviu Gvnimo Komiteto 
organizaciių delegatais su

sirinkimas įvyks ši vakara, 26 
mgp., 8 vai. vakaro, Rand 
School. 7 E. 15 St., New Yor
ke. Ypač ateivių organizaci
joms svarbu ten turėt dele
gatus ar atstovus, i ei pastovių 
delegatų dar neišrinkote.

Ketvirtadienio ryta prie Shef
field Pieno Kompanijos centra- 
linės raštinės, 524 W. 57th St., 
taipgi prie Borden’s, 110 Hud
son St., New Yorke, pastatyta 
masiniai pikietai protestui prieš 
pakėlimą pieno kainų. Brangi
nimas pieno reiškia nedamaiti- 
nimą ir ligas biednuomenės vai
kams, o pelnus kompanijai. Pi- 
kietui vadovavo eilė žymių žmo
nių.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugo nuo 

40 iki 50 m. amžiaus. Aš esu našle, 
38 m. Ne girtuoklė. Prašau prisiųsti 
paveikslą su pirmu laišku; nereika
lingi nerašinėkite. A. Paston, 10 
Bechet St. Salem, Mass.

(201-203)

Pajieškau savo draugo Petro At- 
kačiuno. Iš Lietuvos paeina iš Kau
no gub., Vaplių parapijos, Pakaunas 
kaimas. Į Ameriką atvyko 1907 
metais. Girdėjau gyveno New York, 
dabar nežinau. Norėčiau, kad jis pats 
atsišauktų, arba jei kas apie jį žino
dami praneštų, būsiu dėkingas.

ANTANAS MATULIS, 
38 Union St., Inkerman (Pittston), 
Pa.

(201-203)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Vietos ir impor- 
fuotos degtinės ir 
s/ y n a i geriausių 
iravorų alus ir 

Klius. Kada būsi
te BrookTyne, 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

FRANK DOMIKAIČIO
lUIlUIVUIVUlfVIMIUlfUlfUI

S
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

H-------------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-

Nėra valandų sekmadieniais.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
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Telephone: EVergreen 8-8770

- J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

5
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

“Laisves” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.
•

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c. 
•

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempHorlą Se

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

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. <i (Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

W MM MM MM HM MM MM MM HM MM MM MM MM MM MM MM MM MM HM MM MM MM MM MM MM

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




