
Krislai
Vardan Laisvės.
Bet Kitaip Gieda Tikrovė.
Sovietų Žmonės.
Mirtis Šnipams.

Rašo .1. B.

Laisvė yra brangus daiktas.
Bet vardan laisvės privirdama 
daug “košės” ir papildoma 
daug kriminalysčiu. Vardan tos 
pačios laisvės kapitalistai juk 
darbininkams nulupa visus de- 
vynius kailius.

So. Bostono savaitraštis sa
kosi talpinąs savo špaltose 
trockistinius raštus prieš ko
munistus vardan žodžio laisvės.

Niekas jam tai uždrausti ne
gali. Jei jis mano, kad žodžio 
laisvės vardu galima pateisinti 
bjaurojimą komunistų ir So
vietų Sąjungos, tai jo “šventa 
valia.”

Bet mes irgi turime laisvę pa
brėžti, kad jie, kišdami trockiz- 
mo gynimą j Amerikos Lietu
vių Kongresą, griauna tą judė
jimą ir skaldo Amerikos lietu
vių pažangiąją visuomenę.

Chicagos “Draugas” (geg. 4 
d.) sako:

“Kairiųjų spaudoje dažnai 
rašoma apie tai, būk tai Baž
nyčia laimina karus. Bažnyčia 
— stipriausia taikos palaikyto
ja.”

Paskui “Draugas” Įvardina 
popiežius, kurie būk pasmerkę 
karus. Jų tarpe sumini ir da
bartinį popiežių Pijų XI.

Deja, “D.” pamiršo savo 
skaitytojus informuoti, kad 
Pijus XI palaimino Mussolinio 
kruviną karą Ethiopijoje ir bu
delio gen. Franco žudymą Ispa
nijos žmonių.

Kam slėpti tą kruviną tiesą?

Nebegali visą teisybę paslėp
ti nei “N. Y. Timeso” kores
pondentas Harold Denny, kuris 
prie kiekvienos progos Sovietų 
valdžiai bando įkąsti.

Štai gegužės trečios dienos 
laidoje Denny rašo savo pasi
kalbėjimą su vienu rusu darbi
ninku, kuris pasitaikė sutikti 
parke. Sako Denny:

“Jis (tas darbininkas) aiš
kino, kad jis buvęs kriauč’.us, 
ir mano, kad darbininkai da
bar daug geriau gyvena, kaip 
prieš revoliuciją. Jis turi še- 
šius sūnus, mokintus prie So
vietų valdžios, kurie dabar yra 
daktarais, inžinieriais ir pana
šiais ir kurie jį užlaiko.”

Ar girdėjote, šeši paprasto 
darbininko sūnūs ir visi profe
sionalai—daktarai, inžinieriai, 
mokytojai ir tt. Visi turi dar
bus ir savo tėvą gražiai užlai
ko.

Gal laiku susipras Francijos 
valdžia ir neleis fašistiniams 
kurmiams išrausti demokratijos 
pamatus. Laikraščiai praneša, 
kad Daladierio valdžia formu
luoja naują Įstatymą baudimui 
šnipų.

Iki šiol Francija šnipus baus
davo tik kalėjimu ir pinigais. 
Bet dabar, pasak pranešimo, 
siūloma pradėt juos bausti mir-j 
ties bausme.

Kodėl? Ogi todėl, kad kelių 
metų kalėjimas bei piniginė 
bausmė . šnipų neišgąsdiną. 
Priešingai, jie taip pradėjo 
veistis Francijoje, jog jų apsi
ginti nebegalima.

1932 metais buvo suareštuota 
ir nubausta tiktai 16 šnipų.

1934 m. jau buvo suareštuo
ta ir nubausta 95 šnipai. Vie
nuolika jų buvo francūzai, o 
84 svetimžemiai.

Gi paskutiniais laikais sulai
kymai ir nubaudimai šnipų vėl 
pasidvigubino!

Aiškus dalykas, kad tie šnipai 
yra fašistinių valstybių.

Todėl Francijos valdžia juos 
dabar gaudys ir šaudys:

žiūrėsime, kiek dabar ašarų 
dS to išlies lietuviški užtaryto
jai trockistinių fašistinių šnipų,

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Angly Valdžia Draftuos ir 
Moteris Karo Tarnybon
London. — Anglijos karo 

ministeris Hore-Belisha iš
dirbo planus, pagal kuriuos 
bus imamos ir moterys ar- 
mijon “mažesnėm karinėm 
pareigom” ir įvairiom pa- 
gelbinėm tarnybom, kada 
Anglijai teks kariauti.

Prekybos Rūmo Reika
lavimai Rooseveltui
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Prekybos Rūmo su
važiavimas nutarė reikalau
ti tokių atžagareiviškų per
mainų iš valdžios:

Panaikinti Nacionali Dar
bo Santikių Įstatymą, kuris 
pripažįsta unijas kaip dar
bininku atstoves ir leidžia 
laisvai organizuotis, strei- 
kuot ir pikietuot. Prez. Ro- 
oseveltas turi atšaukti savo 
progresyvius sumanymus, 
įteiktus kongresui; valdžia 
turi nesikišt į privačių biz
nių vedimą; jinai neprivalo 
tarpininkauti ginčuose tarp 
fabrikantų ir darbininkų; 
valdžia turi atsisakyti nuo 
bet kokios kontrolės, kas 
liečia lauko ūkio gamybą; 
ji turi pasitraukti iš vedimo 
vanden-elektros stočių ir ne- 
palaikyt jokių valdiškų pra
monių; finansiniai remt ge
ležinkelius, ir tt.

Jeigu prezidento Roose- 
velto valdžia patenkintų 
šiuos reikalavimus Jungti
nių Valstijų Prekybos Rū
mo, tai tik tada’jis ketina 
“bendradarbiauti” su Roose- 
veltu. O kol Rooseveltas to 
nepadarys, reiškia, didieji 
kapitalistai ir toliau ves sa
vo sėdėjimo streiką prieš 
Naująją Dalybą.

Chinų Partizanai Ata
kuoja Patį Peipingą

* • —_______

Peiping, Chinija.—Chinų 
partizanai užpuldinėja japo
nų karius jau tik už kelių 
mylių nuo sienų Peipingo, 
Chinijos senosios sostinės. 
Japonai bombarduoja juos 
orlaivių bombomis. Bijo, 
kad pulkai partizanų karių, 
apsirengusių p a p r a s t a is 
drabužiais, neįsiveržtų į pa
tį miestą.

Pranešama, kad artinasi 
ir komunistinė armija. Su
stiprinta karinė japonų sar
gyba apstojo visus Peipin
go vartus ir krečia kiekvie
ną ateinantį bei atvažiuo
jantį chiną.

Jersey City, N. J., majo
ro Hague’o suorganizuota 
šaika žada neleist čia kal
bėt šalies kongresmanam 
Bernardui ir O’Connelliui 
šeštadienį, v *

kuriuos Sovietų valdžia gaudo 
ir Šaudo.

Kol kad dar mes nematėme 
nei menševikų, nei sklokininkų 
spaudoje pasibaisėjimo tuo 
“žmogžudingu” Francijos val

džios pasimojimu.
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Amerikos Karo Minis 
teris Perspėja Fašisti

nius Užpuolikus
Washington. — “Šiais lai

kais demokratinės šalys yra 
labai taikios, bet jos ne visa
da buvo tokios taikios,” pa
reiškė Jungtinių Valstijų 
karo ministeris H. H. Wood
ring savo kalboj Prekybos 
Rūmo suvažiavime, perspė
damas Japoniją, ( Italiją ir 
Vokietiją:

“Pasipiktinimo banga ga
li užplūst tas (taikiąsias) 
Šalis, kad būtų baisiai sun
ku toliau išlaikyti taiką... 
Nuolatiniai užpuolimo karai 
turi būt sustabdyti pirma 
negu bus pervėlu.”

FRANCUOS VALDŽIA PRIŽADA ANGLIJAI 
UŽDARYT SIENA ISPANIJOS RESPUBLIKON
London. — Reikalaujant 

Anglijos valdžiai, Francijos 
vyriausybė sutiko vėl akli
nai uždaryti savo rubežių, 
kad per jį neitų jokie karo 
reikmenys Ispanijos respub
likai. Rubežių uždarys, kaip 
tik atvyks Ispanijon įgalio
tiniai tarptautinės “bepusiš- 
kumo” komisijos prižiūrėt 
svetimšalių kareivių “kraus
tymą” iš respublikinės Ispa
nijos ir iš generolo Franco 
valdomo ploto.

Pirmiau Francija nesutiko 
atsteigti tarptautinį kontro
liavimą savo rubežiaus su 
Ispanija, iki bus atšauktas 
žymus įkaičius Italijos ir 
Vokietijos kareivių iš Ispa
nijos. Dabar Francijos val
dovai daro ryškų nusileidi
mą Anglijai tuo atžvilgiu.

Anglų valdovai sako, jog 
kai tas Francijos rubežius 
bus uždarytas, tai tarptau
tinė komisija “skaitliuo- 
sianti,” kiek svetimų karių 
tarnauja generolui Franco-

Anglų Valdovai Bijo, Kad 
Amerika Nepraleistų. Gin

klų Ispanijos Liaudžiai
London. — Anglijos val

dovam nepatinka Jungtinių 
Valstijų senatoriaus Nye’o 
įnešimas kongresui praleist 
iš Amerikos karo reikme
nis Ispanijai. Pasakoja, būk 
tai pakenksią “nesikišimo” 
politikai (kuri, beje, iki šiol 
buvo vedama tik Ispanijos 
fašistų naudai.)

Fašistų Bomba Uždegė Fran
cijos Prekybos Laivų

I

Valencia, Ispanija.—Fa
šistų lėktuvai bombardavo 
Valencijos prieplauką iš taip 
aukštai, kad jų.beveik nega
lima buvo įžiūrėti. Viena 
bomba padegė Francijos 
prekybinį laivą “Djem”, bet 
gaisras buvo greit užgesin
tas.

Woodring nurodė, kad Ja
ponijai pavykus užgrobt 
Mandžuriją 1931 m., paskui 
už ketverių metų Vokietija 
sulaužė Versalės sutartį ir 
pradėjo atsiginkluot. “Tais 
pačiais metais Italija užpuo
lė EthiOpiją... Po to sekė 
ginkluotas įsikišimas į na
minį karą Ispanijoj ir, ga
lop, Japonijos įsiveržimas į 
Chinija.”

Tokie žygiai grasina ne 
tik pasaulinei ( taikai, bet 
kenkia ir ūkiškam šalių at- 
sigriebimui, priminė minis
teris Woodring.

ui, o kiek liaudiškų liuosno- 
rių—Ispanijos respublikai.

Francijos valdžia pataria, 
kad svetimų karių skaitlia- 
vimas Ispanijoj būtų pradė
tas bėgyje kokių 40 dienų; 
ir jeigu nebus padaryta 
pradžios tuo tarpu, tai 
Francija norėsianti, kad vėl 
būtų nuimta tarptautinė 
kontrolė nuo jos rubežiaus 
su Ispanija.

Bet Anglija nesiūlo jokių 
žingsnių stabdyti Italijos ir 
nazių ginklų, amunicijos ir 
kareivių gabenimą laivais 
Ispanijos fašistams. Lošda- 
ma “bepusiškumu,” Anglijos 
valdžia padarė su Italija su
tartį, kur leido palaikyt Mu
ssolinio armijas Ispanijoj 
iki baigsis ten karas.

Anglija reikalauja užda
ryti Francijos sieną Ispani
jos respublikon tik tuo tik
iu, kad padėt generolui 
Franco’ui, Mussoliniui ir 
Hitleriui laimėt karą.

Italų Minia, Suvaryta Svei
kint Hitlerį, Susikirto 

Su Policija Neapolyj
Neapolis, Italija. — Fašis

tai buvo suvarę didelę mi
nią žmonių į Plebiscito Aik
štę sveikinti pravažiuosian
tį Hitlerį, šešias valandas 
išstovėję, žmonės pradėjo 
garsiai murmėt ir protes- 
tuot.

Tada policija, susirikiavus 
kietais trikampiais, šturma
vo minią ir daugelį apdau
žė. Susikirtime žmonės gyr 
nesi nuo policinių užpuoli
kų.

SUIMTAS NAZIŲ LAKŪ
NAS ČECHOSLOVAKIJOJ

Praga. — Nutūpė Vokie
tijos karinis lėktuvas Čecho- 
slovakijos pusėj. Jį apsupo 
valstiečiai ir neleido jam vėl 
pakilt.- Valstiečiai pašaukė 
žandrus, kurie ir suėmė na
zių orlaivį su lakūnu.

Ispanijos Vyriausybe Siekia 
Tik Demokratijos

Washington. — Ispanijos 
respublikos ambasadorius 
pareiškė Amerikos vyriau
sybei, kad Ispanijos val
džia siekia tik demokratiją 
palaikyti su religinėmis ir 
kitomis pilietinėmis laisvė
mis.

Japonija Vėl Pusiau 
Grasina Sovietams

Tokio. — Japonijos užsie
ninė ministerija pusiau-gru- 
mo jaučiai reikalauja, kad 
Sovietai panaujintų sutartį, 
leidžiančią japonam žvejoti 
sovietiniuose vandenyse, ir 
“gerbtų savo sutartis” su ja
ponų bizniais Sachalino sa- 
loj.

Japonų valdžia sako todėl 
nemokanti Sovietam už at
pirktą nuo jų Rytinį Gelžke- 
lį (Manchukuo krašte), kad 
jie 'nepanaujina žvejybos 
sutarties. Sovietai atsisakė 
ją panaujinti, kai 1936 me
tais Japonija padarė sutar
tį su Vokietija prieš komu
nizmą (reiškia, prieš Sovie
tų Sąjungą).

Japonija jau keliais atve
jais pąr spėjo Sovietus, kad 
neduotų orlaivių, lakūnų ir 
kitokios karo pagelbos Chi- 
nijai. /

Japonai pasakoja, būk So
vietai atsiuntę Chinijai jau 
500 orlaivių ir 200 lakūnų;- 
bet giriasi, būk “400” tų or
laivių japonai jau sunaiki
nę.

Užsieninė Japonijos mi
nisterija “stipriai pageidau
ja,” kad Sovietai “pataisy
tų savo nusistatymą linkui 
Chinijos.”

Chinai Atmetė Japonus 
18 Mylių Atgal

Shanghai, geg. 6.—Chinai, 
blokšdami japonus atgal, ar
tinasi prie Szechueno, 18 
mylių į šiaurius nuo Pihsie- 
no. Per kelias dienas chi
nai atmetė japonus apie 18 
mylių tolyn nuo Pihsieno.

Per dvi paskutines dienas 
chinai išžudė 2,000 japonų 
kareivių pietinėj dalyj 
Shantungo provincijos. Bet 
jie pripažįsta, kad dar dau
giau žuvo chinų, nes japo
nai turi daugiau ir geresnių 
kanuolių, kuriomis veikia iš 
tolo.

MUSSOLINIS DARĄS KA
RINĘ SĄJUNGĄ SU 

HITLERIU

Roma, geg. 6. — Radio 
žiniomis, Mussolinis darys 
kariškų jėgų sąjungą su 
Hitleriu; būsianti ir toliau 
palaikoma Romos-Berlyno 
“ašis”, nežiūrint sutarčių su 
Anglija ir Francija.

Neapolis, Italija.—Suruoš
ta 190 karinių Italijos lai
vų manevrai-paradas, kurį 
stebėjo Hitleris, Mussolinis 
ir Italijos karalius.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės2 Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasauli!

Algų-Darbo Valandų 
Bilių Spręs Pats Jungt.

Valstijų Kongresas
S

SENATUI NEPATINKA 
REIKALAVIMAS LYGIŲ

TEISIŲ MOTERIMS

Washington. — Senatas 
sugrąžino teisinei komisijai 
įnešimą, reikalaujantį pa
taisyti konstituciją, duodant 
moterims visas lygias teises 
su vyrais.

Ispanijos Respublikiečiai 
Atėmė iš Fašistų Kelias 
Pozicijas Tremp Srityj
Hendaye, Franci j os-Ispa- 

nijos pasienis.—Liaudiečių 
armija po smarkių mūšių 
atėmė kelias pozicijas iš fa
šistų šiaur-vakarinėj Kata- 
lonijoj, Trempo fronte. 
Liaudiečiai stengsis atgriebt 
Trempą su jo vanden-elek
tros stotimis, kurios teikda
vo žymią dalį jėgos fabri
kams Barcelonoje.

Siaučia įtūžę mūšiai fašis
tų su liaudieČiais Canada 
kalnuose.

Fašistai atakuoja respub
likos pozicijas į šiaurių ry
tus nuo Aliagoš linkon kal
nų miestelio Villaroya de los 
Pinares.

Tinkamas Atsakymas Gene
ral Motors Prezidentui

Washington. — General 
Motors automobilių korpo
racijos prezidentas Knud
sen griežtai išstojo prieš in
dustrines CIO unijas, bet 
neva pritarė amatinėm Dar
bo Federacijos unijom. Jis 
užreiškė, hūk visoj CIO uni
joj “nesą gana gabumų pa
gamini bent vieną automo
bilį?

Jungtinės Auto. Darbinin
kų Unijos pirmininkas Mar
tin laišku atsakė Knudse- 
nui, kad ir dabar visus Ge
neral Motors automobilius 
gamina CIO unijos nariai, 
ir priminė, jog, matomai, 
CIO unijos yra naudingos 
darbininkams, kad Knudsen 
skelbia karą prieš jąsias.

USA Praleisiu Ginklus Ispa
nijon “Abiem Pusėm”

Washington. — Amerikos 
valstybės minfsteris C. Hull 
sako, reikės palaukt prezi
dento Roosevelto sugrįžimo 
|iš žvejybos, iki valdžia aiš
kiai pasisakys, kaip jinai 
žiūri į senatoriaus Nye įne
šimą, reikalaujantį praleist 
karo reikmenis Ispanijon.

Bet jeigu'ginklai ir amu
nicija būtų praleidžiama, 
tai, girdi, abiem pusėm, kaip 
respublikiečiams, taip gene
rolui Franco’ui.

Washington, geg. 6.—Jau 
bent 216 kongresmanų pasi
žadėjo balsuot, kad sumany
mas dėlei darbo valandų-al- 
gų nustatymo būtų ištrauk
tas iš taisyklių komisijos ir 
pervestas pačiam kongresui 
svarstyti ir spręsti. O 216 
kongresmanų užtenka atimt 
tą sumanymą iš komisijos.

Algų-valandų bilius reika
lauja apribot darbo savaitę 
iki 40 valandų iš viso, tuoj 
mokėt ne mažiau kaip 25 
centus valandai ir per tre
jetą metų davaryt mažių- 
mažiausią algą iki 40 centų 
už valandą.

Buožių farmerių organi
zacijos atsiuntė protestą 
prieš tą sumanymą.

Areštuojami 6 Nazių Vadai 
Kaip Sąmokslininkai

Yaphank, L. L, N. Y.— 
Pagal skundą sužeistų ame
rikonų pasaulinio karo ve- 
-terapm tapo areštuotas ir 
po $1,000 parankos laikomas 
Heinrich Hauck, vadas na
zių Siegfried stovyklos. Iš
duota warrantai suimt ir 
penkis kitus.

Nazių Sąjungos pareiški
mas, be kitko, skelbia, kad 
vokiečiai turi .išsiimt Ame
rikos pilietybės pppieras, 
idant sėkmingiau galėtų 
vykdyti Amerikoj hitleriš
kus tikslus per savo “tauti- 
niai-sąmoningą bloką”, ne
žiūrint, kokiose sąlygose ši 
šalis atsidurtų. Jie taip pat 
skelbia karą prieš “raudo
nuosius” ir žydus.

/ ■

Negras Išguitas iš Socialės 
įstaigos, Kad Susinėdavo

Su Baltveide Mokytoja
Boston, Mass. — Negras 

D. Steele, perdėtinis socia
lės apšvietos ir pagelbos Ro
bert Gould Shaw Įstaigos, 
susižiedavo su balta moky
toja Mary B. Dawes. Tad 
daugelis direktorių pareika
lavo, kad jis apleistų įstai
gą, ir Steele įteikė rezigna
ciją.

11 direktorių balsavo už 
rezignacijos priėmimą, jo 
pasitraukimą; 4 — prieš, o 
6 nedalyvavo balsavime. Du 
balti kunigai, A. V. Bliss ir 
G. L. Paine balsavo atmest 
rezignaciją. Keista, kad ir 
šeši negrai direktoriai pro
testavo prieš Steele’o vedy
bas su Dawes’aite.

Steele yra baigęs Harvar
do Universitetą ir gabus so
cialių klausimų tyrinėtojas.

ORAS
Athol, Mass. — Pražydo 

vyšnia, išaugus J. Adamsų 
klevo dvišakumoj.

Šiandien bus abelnai gra
žu ir vėsiau.—N. Y. Oro 
Biuras.
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Ūkis 1938 Metais
Antrosios penkmetines planą sovietų 

, darbininkai, kolchozninkai ir darbo in
teligentija daugumoje sričių įvykdė ‘su 
perviršijimu. 1938 metai—pirmieji tre
čiosios penkmetines metai. Šių metų pla
nas—tai tolimesnis socializmo pozicijų 
stiprinimo planas. Socializmas Sovietų 
Sąjungoje pamate pastatytas. Dabarties 
uždavinys—plėsti socializmo laimėjimus, 
stiprinti šalies saugumą, kelti darbo ma
sių gerovę, didinti šalyje produktų per
teklių.

1938 m. planas yra kartu ir žalojimo pa
sekmių likvidavimo liaudies ūkyje planas. 
Žalotojai, prasiskverbę į ūkio planavimo 
organus, į atsakomingas ūkio šakų vie-. 
tas, pridarė nemaža žalos Sovietų ūkiui. 
Veikdami pagal kapitalistinių, ir pirmoj 
eilėj fašistinių valstybių žvalgybų nuro
dymus, žalotojai visaip stengėsi suardyt 
planingo sovietų ūkio darnumą, kad tuo 
iššaukti netvarką, ūkio kilimo susilpnė
jimą,, šalies saugumo sumažinimą.

Kapitalinėj statyboj žalotojai są
moningai susmulkindavo skiriamas'lėšas 
taip, kad tos lėšos atitekdavo daugeliui 
statybų, pačios statybos užsitęsdavo il
gus metus ir įdėti dideli kapitalai “užšal
davo” ilgai neduodami jokios produkci- 

• j6s. Žalotojai puikiai išnaudodavo kai- 
kurių sovietų ūkio vadovų ligą statyti 
tik gigantiškas pramonės įmones, nuolat 
perdirbinėdavo statybų projektus, kad 
tuo kuo ilgiau išlaikyti užmarintus ka
pitalus. 1938 m. planas numato sukon- 

, centruoti lėšas baigiamose statybose ir 
pirmaeilės svarbos statybose.

Žalotojai pasistengė sudaryti dispro
porciją tarp tokių pramonės šakų, kurios 
viena nuo kitos priklauso. Pav., buvo ga
minamos garinės turbinos, o joms reika
lingi katilai buvo gaminami daug mažes
niam skaičiuj. Automobilių gamybai ne- 
atatiko auto-šinų gamyba. Tekstilės pra
monėj žalotojų pastangomis buvo suar
dyta proporcija tarp staklių gamybos ir 
verpimo pramonės. Nors Vidurinėj Azi
joj yra pakankamai žaliavos cemento ga
myba^ vienok ten cemento fabrikai ne
buvo statomi, o cementas buvo vežamas 
tūkstančius kilometrų iš europinės SSRS 
dalies. Nors europinėj SSRS šiaurėje 
yra pakankamai miško, visgi miško! me
džiaga buvo tūkstančius kilometrų vežio
jama' geležinkeliais iš Sibiro į europinę 
SSRS dalį. Tai be reikalo užkraudavo 
transportą ir brangindavo pervežamas 
prekes. Žemės ūkyje žalotojai “vystyda
mi” gyvulininkystę, “užmiršdavo” pasi
rūpinti jiems pašaro užauginimu. Pre
kybos srityje žalotojai kliudydavo pre
kių užvežimą į pamatinius žemės ūkio ra
jonus, kad ten sukelti žmonių nepasiten
kinimą, ir t.t. Visais šias ir daugelį kitų 
žalojimo pasekmių dabar reikia kuo grei
čiausia ištaisyti, kad liaudies ūkis vėl 
galėtų, smarkiais žingsniais kilti.

Į Pagal 1938 metų planą darbo našumas 
Į sunkiojoj pramonėj turi padidėti 16,4% 

prieš 1937 m., lengvojoj pramonėj—11%, 
maisto pramonėj—11,4%, sovchozuose— 
—24,3%. Dėl šitokio darbo našumo^a- 
kilimo numatoma, kad visa SSRS pramo- 

* nes produkcija 1938 m. pasieks 110 mi- 
liardų rublių arba padidės 17% palygi
nus sų 1937 m. žemes ūkis pagal planą 
padidins savo produkciją 14%.

Liaudies ūkio pajamos 1938 m. padi- 
\ deja 17% ir pasiekia maždaug 112 mi- 

liardų rublių. Numatoma, kad 1938 m. 
t bus parduota gyventojams .prekių dau- 

giau negu 1937 m. ant 15,5 miliardų rub-
M liu-
; n Kapitalinė statyba 1938 m. padidės 
i 30%, palyginus su 1937 m. Gi sunkiojoj 
B į pramonėj ir mašinų Statyboj kapitalų 
ft įdėjimas padidės pusantro karto.

Vien sunkiosios pramonės komisariato 
žinioje esamos elektros’ stotys padidins 
savo galingumą 800 tūkstančių kilovatų 
prieš 224 tūkstančius kilovatų, paleistų 
darban 1937 m.

Paleidžiamos į darbą 39 akmens ang
lių šachtos, kurios duos 26 milionus tonų 
akmens anglių. Be to pradedama staty
ti dar 24.šachtos, kurios, kaip numatoma, 
duos 18 milionų tonų anglies.

Metalurgijos pramonėj pradės dirbti 
1938 metais 6 domnų krosnys, 11 marte
no krosnių, ir kt. Pradedamas statyti 
naujas metalurgijos fabrikas Sovietų Są
jungos Rytuose.

Spalvotojoj metalurgijoj pradės dirbti , 
3 vario liejimo kombinatai, 2 nikelio kom
binatai, Uralo aliumini jaus fabrikai ir kt.

Dviems automobilių gigantams Gor
kyje ir Maskvoje išplėsti 1938 m. įdeda
ma daugiau 250 milionų rublių.

Lengvojoj pramonėj verpimo fabri
kuose bus paleista 470 tūkstančių naujų 
špūlių, vietoj 90 tūkstančių paleistų 1937 
m. Paleidžiami nauji verpimo fabrikai 
Leninakanske, Poltavoj, Tbilise.

Maisto pramonėj 1938 m. pradės veikti 
naujos įmonės* 1 miliardo 250 milionų, 
rublių vertėj, tame skaičiuje mėsos kon
servų, pieno, cukraus, sviesto dirbimo fa
brikai, eilė šaldytuvų ir tt.

žemės ūkyje bus suorganizuota dau
giau 500 naujų mašinų - traktorių stočių. 
1938 m. sovchozuose kombainais bus nu
pjauti visi javai, o kolchozuose—50% ja
vų.

Kapitalinei geležinkelių statybai ir re
montui 1938 m. skiriama 5 miliardai rub
lių. Bus sustiprinta geležinkeliai, jun
giantieji centralinius SSRS rajonus su 
SSRS rytais. 1938 m. bus baigta tiesti 
antrieji keliai Sibiro magistralės ir To
limųjų Rytų geležinkelio. Geležinkeliai 
gaus daugiau tūkstančio naujos rūšies 
galingų garvežių.

Upių laivynas 1938 m. gauna 16 kelei- 
vinių-prekinių garlaivių, 83 buksirinių, 
6 laivus-šaldytuvus, 29 žemių sėmimo ma
šinas. Jūrų laivynas gaus 12 krovinių lai
vus ir 3 gelžbetoninius plaukiojančius 
dokus.

1938 m. miestuose iki rudens turės bū
ti pastatyta 845 vidurinės mokyklos, o 
kaimuose vien Rusijos respublikoj—sta
toma 1,500 mokyklų. 1938 m. pradės veik
ti 9 nauji teatrai ir 67 kinoteatrai.

1938 m. planas numato pastatyti vaikų 
lopšelių su 150 tūkstančių vietų.

Šiais metais vedama eilė stambių sta
tybų. Tokios rūšies statyba yra Baikalo 
-Amūro geležinkelis Sibire, kuris turės 
didžiulės reikšmės visam Sibiro ūkiui. 
Tokios rūšies yra Kuibyševo, Rybinsko ir 
Ugličo hidroelektros stočių prie Volgos 
statyba. Šios stotys be labai pigios elek- 
tro energijos duos galimybės drėkinti 
didžiulius derlingus- žemės plotus Pavol- 
gyje, kur dabar dėl sausrų derlius dažnai 
pražūsta. Vien tik šių trijų stočių sta
tybai 1938 m. išleidžiama 1 miliardas 
rublių. Pastačius prie Ugličo ir Rybinsko 
užtvankas, bus užlieta pusė miliono hek
tarų žemės, ant kurios dabar yra 660 
kaimų ir keletas miestu. Visi kaimai ir 
miestai bus iškelti "į naujas vietas, kur 
jiems bus pastatyti nauji pastatai. Visus 
nuostolius atlygina valstybė. Jau 1937 m. 
buvo perkelta apie 7,000 ūkių. 1938 m. 
numatoma pernešt dar 3,500 ūkių.

Jei imti absoliučius skaičius, tai 1938 
motais visa SSRS pramonės gamyba pa
didės 17% palyginus su 1937 m. gamyba.

1938 m. bus pagaminta 41,2 miliardai 
kilovatvalandų elektroenergijos, arba tris 
kartus daugiau, kaip 1932 m. pagamino.

Akmens anglies numatoma pagaminti 
143,2 milionus tonų. Anglies kasimo me- 
chanizacija pasieks 92%, o anglies per
vežimo mechanizacija—90%.

Naftos bus iškasta 3Š,5 milionaį to
nų.

Metalurgija 1938 m. duos 16,2 milio
nų tonų špyžiaus, 20,3 milionų tonų plie
no ir 15,1 milionų tonų geležies, kas reiš
kia padidėjimą atatinkamai'12, 15 ir 16% 
palyginus su 1937 m. Vario gamyba pa
didės 43%, aliumini j aus—28%.

Automobilių gamyba 1938 metais padi
dėja 9 kartus palyginus su 1932 metais..

žemės ūkyje 1938 m. planas numato 
smarkiai išplėsti pašarinių javų pasėlių 
plotą. Gyvulininkystė Sovietų Sąjungoj 
plečias ir jai reikalinga vis daugiau pa
šarų. Dar nepilnais daviniais arklių skai
čius 1937 m. padidėjo palyginus su 1933 
m.—4,5%. Tuo pat metu stambiųjų ra
guočių skaičius išaugo nuo 33 milionų. 

iki 50,9 milionų galvų, tai yra beveik 
52%, o karvių skaičius-^19%. Avių ir 
ožkų skaičius išaugo nuo. 36,5 milionų iki 
66,3 milionų arba 81,6%. Kiaulių skaičius 
per tą laiką išaugo nuo 11,6 milionų iki 
25,7 milionų, arba 123,5%. Šių metų pla
nas taip pat numato tolimesnį gyvulių 
skaičiaus didėjimą. Štai kodėl pašarinių 
kultūrų pasėlių plotas 1938 m. padidėja 
51%, o pašarinių žolių — 53% palygi
nus su 1937 metais.

Valstybinės ir .koperatyvinės prekybos 
apyvarta 1938 m. pasieks 140,5 miliardų 
rublių prieš 125 miliardus 1937 m. ir 40,3 
miliardų 1932 metais. 1938 m. bus par
duota daugiau negu 1937 m.: medvilnės 
audinių—25,6%, šilkinių audinių—11,7% 
kojinių—14,5%, odinių batų — 14,1%, 
dviračių-v-16,1%, patefonų—30,4%, laik
rodžių—45,3%, baldų—16,2%.

Lengvosios pramonės gamyba padidės 
12% palyginu^ su 1937 m., maisto pramo
nės—12%, vietines pramonės—13,7%, 
pramoninėj koperacijos—17%.

Vidutinis darbininkų ir tarnautojų 
darbo mokestis 1938 m. pakils 6,4%, o 
stambiosios pramonės darbininkų ir tar
nautojų — 10%. Darbininkų ir tarnauto
jų skaičius padidės dviem milionais. 1938 
m. SSRS darbininkams ir tarnaiutojams 
bus išmokėta 94 miliardai rublių algos 
prieš 82 miliardus rublių, išmokėtų 1937 
met.

1938 nū į universitetus ir aukštąsias 
techniško mokyklas bus priimta 24-25%

LIETUVOS ŽINIOS
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Kėdainių Miškų Urėdui Pada
ryta 20,000 Lt. Išskaita.

Teko patirti, kad Kėdainių 
miškų urėdijoje prieš kurį lai
ką Miškų d-to atstovai padarė 
reviziją, o vėliau prie tos re
vizijos prisidėjo ir Valstybės 
kontrolės revizoriai. Po revi
zijos konstatuota, kad Kėdai
nių miškų urėdijoje trūksta už 
apie 20,000 Lt. miško medžia
gos, daugiausia malkų ir ąžuo
linių rąstų. Ryšium su rastais 
miško medžiagos trūkumais, 
Valstybės kontrolė padarė Kė
dainių miškų urėdui Kemešiui 
20,000 Lt. išskaita.

Silpnaprotis Elgeta Be PX$to- 
gės Po Miestąy

Visam Alytaus miestui ži
nomas elgeta, Kaziuku vadi
namas, neturįs pastogės ir 
priežiūros, kasdien lando po 
alytiečių namus ir prašo iš
maldos, o naktimis del nešva
ros gyventojų nepriimamas 
nakvoti, jis prasnaudžia daž
nai kur patvoryj, kokioj prie
menėj ar koridoriuj.

Kovo 29 d., esant šaltam 
orui, minimas vargšas viend 
darbininko kieme išsirengęs 
valėsi iš baltinių brudą.

TELŠIAI

Pabėgo Kalinys
Kovo pabaigoje iš Telšių ka

lėjimo buvo gabenamas į Sedą 
teisman kalinys Petrauskas Izi
dorius, kuris buvo suimtas už 
komunistinį veikimą, bet dar 
nebaustas. Sedoje atliktus rei
kalus, kovo 31 d., jis buvo eta
pu per policijos nuovadas veža
mas atgal į Telšių kalėjimą. Be
vežant tą pačią dieną buvo ap
nakvintas žem. Kalvarijos poli
cijos areštinėje, iš kurios naktį, 
išlaužęs langą su visais rėmais, 
pabėgo.

Botagu Kaimynui Išlaužė Du 
Šonkaulius

^Pakuonio apylinkėje gyvena 
savanoris J. Čiupkus, šalia jo 
— ūkininkas Valiūnas. Vieną
syk Valiūnas nešė bidoną prisi
pylęs pieno į pieninę ir ėjęs 
per užsėtą čiupkaus lauką. Ka
dangi čiupkus savo žemę labai 
brangina, tai jis, pamatęs ei
nant kaimyną per jo užsėtą lau
ką, puolė Valiūną mušti.- 

čiupkus sako, kad jis Valiūną 
tik botagu kapojęs. Kapojamas 
Valiūnas virtęs su bidonu ir su
sižeidęs šoną.

Valiūnas aiškina, kad čiup
kus jį mušęs šakočiu ir bęmuš- 
dapias išlaužęs du šonkaulius.

Medicinos gydytojas eksper
tas konstatavo, kad iš tikrųjų 
Valiūno du šonkauliai išlaužti.

čiupkus už kaimyno sužaloji
mą buvo patrauktas tieson, o 
vakar apyg. teismas jį nubaudė 
šešiais mėn. papr. kalėjimo ir 
atiteisė nukentėjusiam apie 130 
Lt. gydymosi išlaidų. 

% 
Buvo Byla Del Žuvimo Darbi
ninko Aleksoto Lentpjūvėje

1937 m. sausio 11 d., Alekso
te, Abraomo Dinerio lentpjūvė
je, atšokęs pjūklas taip sužalo
jo darbininką Antanavičių, kad 
tas kelintą dieną miesto ligoni
nėje mirė.

Lentpjūvės savininkui ‘buvo 
iškelta byla ir jis patrauktas 
tieson už nesilaikymą sveikatai 
ir gyvybei darbininkų apsaugo
ti įstatymų ir taisyklių.

Nesenai Kauno apyg. teismas 
tą bylą sprendė.

Kaltinamąjį gynė adv. Z. To
liušis, kuris įrodinėjo, tai esą ir 
nustatyta, kad ne apsileidimo, 
bet nelaihiingo įvykio būta.

Apygardos teismas su adv. Z. 
Toliušio samprotavimais sutiko 
ir Abr. Dinerį išteisino.

(Iš fašistinio teismo geresnio 
ir negali tikėtis.—“L.” Red.)
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Vilniaus Lietuvių 
Memorandumas

Lenkijos ministeriui pirmi
ninkui Slawoj - Skladkowskiui 
Vilniaus lietuvių organizacijų 
atstovai įteikė memorandumą, 
kuriame atvaizduota visi dabar
tinio meto lietuvių gyvenimo 
suvaržymai. Memorandumą pa
sirašė: K. Stašys, kun. Čibiras, 
A. Krutulys, kun. Pr. Bieliaus
kas, Br. Untulis, inž. J. Jan
kauskai inž. M. Kraužlys ir R. 
Bagdonas-. (“L. Ž.”)

Mussblinis Žadėjo Užimti 
Barcelona Jau Mėnuo Atgal

Barcelona, Ispanija. — 
Mėnuo atgal Mussblinis gy
rėsi, kad po kelių dienų Ita
lijos juodmarškiniai jau bū
sią Barcelohoj, laikinoj Is
panijos sostinėj.

Respublikos užsieninis mi- 
nisteris J. A. del Vayo tada 
pareiškė korespondentams, 
kad kitą ‘ mėnesį “mes vis 
dar būsime Barcelonoj ir

daugiau studentų. Iš viso numatoma pri
imti 170 tūkstančių naujų studentų. Jei 
1914 m. Rusijoj buvo 91 aukštoji mokyk
la su 112 tūkstančių studentų, tai dabar 
jų yra 700 su 600 tūkstančių studentų. 
Į technikumus bus priimta 385 tūkstan
čiai naujų mokinių. Pradžios ir viduri
nėse mokyklose mokinių skaičius pasieks 
33,3 milionus žmonių.

Gimdymo namuose lovų, skaičius pa
didės 20%, o vaikų lopšeliuose—40% pa
lyginus su 1937 m.

Geležinkelių transportas 1938 m. gaus 
1448 naujus lokomotyvus ir 39 tūkstan
čius naujų prekinių vagonų. Kasdien 
SSRS geležinkeliuose bus kraunama 95 
tūkstančiai vagonų prieš 90 tūkstančių 
1937 m. ir 51,4 tūkstančių 1932 m.

Automobiliais bus pervešta 1,3 miliar
do tonų krovinių, prieš 800 milionų tonų 
1937 m. ir 113 milionų tonų 1932 m.

Aviolinijų ilgumas 1938 m. pasieks 50 
tūkstančių kilometrų, piheš 44 tūkstan
čius kilometrų 1937 m. ir 420 kilometrų 
1923 metais. * * *

1938 m’, liaudies ūkio planas Sovietų 
Sąjungoj—realus planas. Bolševikai per 
praėjusias dvi penkmetines parodė, kad \ 
pas juos žodžiai nesiskiria nuo darbo. 
Planas bus įvykdytas. O tai reikš naują 
didžiulį socializmo pozicijų sustiprėjimą, 
naują didelį žingsnį prie komunizmo.

A. Ramutis.
12. IV. 38

Klausimai ir Atsakymai
Aš turiu sūnų, kuris tar

nauja Ispanijos liaudiečių ar
mijoje. Bet dabar turiu rei
kalą su valdžia ir nežinau, ar 
pakenktų, / jeigu pasakyčiau 
jai tiesą. Patarkite, kas rei
kia daryti.

“Laisvės” Skaitytojas.

Atsakymas
Čia padavėme tiktai dalį jū

sų ilgo klausimo. Tikime, jog 
suprasite.

Šią problemą patys turite iš
spręsti. Mes negalime patar
ti savo sūnų slėpti, neigi mes 
manome, kad jums būtinai 
reikalinga visiems išsipasako
ti, kur fjūsų vaikai randasi, 
ką veikia ir kaip gyvena.

Cleveland, Ohio

galėsime čia įsigefti vyno” 
už liaudiečių sveikatą. /

Praėjo mėnuo nuo Musso- 
linio pasigyrimo, ir del Vayo 
pakvietė užsieninių laikraš
čių korespondentus Barcelo
noj prie vyno. Jis užprašė 
juos ir kitą mėnesį ateit ši
taip paminėt liaudiečių ap
sigynimą.

Aukos Ispanijo^Kovotojams

Varde ALDLIjV2 kuopos 
tąriu širdingai ačiū) visiems 
aukotojams. Surinkau ant 
blankos sekamai: M. Raulinai- 
tienė aukavo $1, M. Dubov 
50 centų, o visi sekami, p© 25 
centus: C. Dargūs, A. Yakai- 
tis, D. Boika, Ji N. Simons, 
J. Stripeika, S. Sūimonas, Pe
ter Dagis, J. D. Lienikovski 
ir K. Kaskuk. Kiti aukojo po 
mažesnę sumą. Viso surink
ta $4.20. M. K. Valentą.

Nuo Red.. Šį aukotojų su
rašą perdavė mums brookly- 
nietis G. Kuraitis. Jis sako, 
kad jis surašą ilgai išlaikė, 
buvo pamiršęs, todėl prašo ne
kaltinti d. Valentos už. ncpa- 
skelbimą tuojau.

Lietuvių Komunistų Suvažiavimas
Nesehai frakcijoms išsiuntinėtam aplinkraštyje ra

ginome draugus ir drauges ruoštis prie Amerikos Lietu
vių Komunistų Nacionalio Suvažiavimo, kuris įvyks lie
pos 4 ir 5 dienomis Brooklyne—tuojau po A.L.D.L.D su
važiavimo ir “Laisvės” pikniko. Šis suvažiavimas bus la
bai svarbus. Jis įvyks jau po Komunistų Parti j oš kon
vencijos, kuri, be abejonės, iškels naujų problemų ir klau
simų mūsų judėjimui. Savo suvažiavime mes tuos\klau
simus išsiryškinsime ir pritaikysime prie lietuviškos dir
vos.

Be to, mes turime visą eilę savo ypatingų problemų, 
stovinčių šiandien prieš mūsų judėjimą. Mūsų partijinių 
spėkų stiprinimo problema, mūsų revoliucinės spaudos 
reikalai, fraternalių ir kultūrinių organizacijų judėji
mas, jaunimo švietimas ir traukimas į darbininkų judė
jimą, kova su fašizmu, parama Lietuvos žmonėms nusi
kratyti tautininkų diktatūros jungą ir tt—tai vis proble
mos, kurios reikalauja komunistų dėmesio. Suvažiavimas 
turės pasverti mūsų judėjimo pastarųjų dviejų metų pa- 
sibriežtus nuveikti bei nuveiktus darbus ir nustatyti gai
res jo ateičiai. Suvažiavimus taip pat išrinks Centro Biu
rą vedimui mūsų judėjimo sekamais dviem metais.

Todėl mes nuoširdžiai raginame lietuvių komunistų 
frakcijas bei kuopas ° be atidėliojimo diskusuoti žemiau 
patiektą suvažiavimo dienotvarkį, išsireikšti nuomonę, 
duoti pasiūlymus, ruoštis prisiųsti suvažiaviman delega
tus. Kaip ir visuomet,, delegatų išlaidas padengia pačios 
frakcijos. Tačiau tuose atsitikimuose, kur partijinių 
draugų mažai tėra ir patys vieni jokiu būdu nepajėgtų 
nors vieno delegato lėšas padengti, Centro Biuras pagel
bės! Tuojau apie tai praneškite Biurui. , Mes norime, 
kad delegatų būtų iš kiękvieno miesto, kur tik randasi 
lietuvių komunistų—norime, kad šis suvažiavimas tikrai 
būtų nacionalis ir atstovingas.

Suvažiavime atstovybė bus tokia: Kiekviena frakcija 
(nors ji turėtų tiktai du ar tris narius) siunčia vieną 
atstovą, ir paskui dar vieną atstovą nuo kiekvienų pen
kių narių. J. . .. .

Suvažiavimo Dienotvarkis:
1. Centro Biuro raportas.
2. Partijinių eilių auklėjimas—traukimas lietuvių į 

Kom. Partiją, frakcijų ir lietuviškų kuopų veikla.
3. Mūsų veikla fraternalėse ir kultūrinėse organizaci

jose.
4. Mūsų spauda ir literatūra—laikraščių išlaikymas, 

brošiūrų, knygų ir žurnalų leidimas.
5. Bendro fronto ir liaudies fronto politika Amerikos 

lietuviuose.
6. Lietuvos nepriklausomybės gynimas ir kova už at- 

steigimą Lietuvoje demokratinės santvarkos.
7. Jaunimo švietimas ir organizavimas.
8. Centro Biuro rinkimas.
9. Kiti reikalai.

Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuras
A. Bimba, sekretorius,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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Visiems Chorams, Dramos . Grupėms, Kuopoms ir Apskričiams.
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949 Willoughby Ave.

BROOKLYNUI IR APIELINKEI

Atdara nuo
Vaidinimas

(Nei Minute

5:30 Vak. 
nuo 7:30 
Ne Vėliau)

ir
Kalbėtojams

J. Judge 
rezoliuciją, 
kolektyvis

PR. PAKALNIŠKIS 
Aleksandro Seriožino rolėj 

"Aš žinau, kas man gręsia už tai. 
Bet niekas pasaulyj negalėjo ma
ne sulaikyt nuo pasimatymo su 
tavim, nors ir žinojau, kad tu 
esi moteris kito ... jeigu jau likt 
areštuotu ir kankintis retežiuose, 
tai bent arti tavęs, arti tos, ka
trą aš niekad nepalioviau mylėjęs 
ir nepaliausiu...Na, o tu, Verute, 

ar laiminga?...

Komitetas Miko Petrausko
K ūrin ia m s Leisti.

Minėkit ne pragaištj, mirt j, kapus,
Bet kovą, vien kovą begalo:
Geresnio paminklo didvyriams nebus, 
Kaip vykdymas jų idealų.

Julius Janonis.

ALDONA ŠERTVIETYTE
Generolo dukters Veronikos rolėj 

“Ar aš laiminga? Ir tu dar klau-
■ si...Mano gyvenimas parblokštas, 

parblokštas amžinai...Jei aš bū
čiau pirmiau žinojusi, kad tu gy; 
vas!... Bet ne apie tai dabar eina 
kalba: svarbiausias klausimas da
bartinėj minutėj—tavęs išgelbėji
mas ... Tu privalai pasislėpti... ”

VAIDINIME DALYVAUJA: Aldona Šertvietytė, Magdalena Paukštienė, Adelė 
Rainienė, Juozas Kačergius, Pranas Pakalniškis, Vytautas Lapšys, Jonas Aimanas, 
Šalinaitės vadovaujamas ensamblis Aidbalsiai ir Ukrainą šokikų Grupė.

dalį kūrybinio gyvenimo Mikas Pet- 
pašventė tarpe Amerikos lietuvių.

gėrėtis M. Petrausko 
čia gyvendamas, su-

BILIETAI: Rezervuoti po 75c., nerezervuoti po 50c. Išanksto pardavinėjami ge
resnieji. Jų galima gaut pas: Šertvietytę, Daugėlienę, Valentį, Paukštienę, Mika
lauskienę, Boviną, Rainienę, Baranauską, Kuodį, Kačergių (Jersey City), Ginkaus 
Palociuj, ir “Laisvės” raštinėj. Geriausią pavyzdį padarė draugė Jakštienė—ji už
sisakė pas draugą Valentį 15 tikietų sykiu ir sako atsivesianti “visą savo šapą.”

jis žiebė liaudies krūtinėje neapykantą prieš 
žiauriąją priespaudą, kėlė joje (liaudyje) 
tarptautini solidarumą ir ryškino prispaustų
jų kovas

PAMINKLAS”)
Pranas

PAVYZDINGIAUSIAI PRIRUOŠTA KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA 
SUREŽISUOTA ARTISTO JONO VALENČIO 

Scenoj Stato

M E IS a\S

Lietuviškos operos kūrėjas
MIKAS PETRAUSKAS.

(1873—1937)
Miko Petrausko paminklo klausimu Lietuvių 

Meno Sąjungos Centro Komitetas jau yra pa
sisakęs. Komiteto nuomone, tariant poeto Ja
nonio žodžiais, "yereshio paminklo didvyriams 
nebus, kaip vykdymas jų idealų.”

Kas buvo M. Petrauskas? Didis savo tautos 
paprastų žmonių (liaudies) mylėtojas. Jis jai 

•starnavo kol užgeso. Jis užgeso, bet jo gražūs 
darbai,, jo skaistūs idealai liko mumyse. Jo 
idealas buvo — duoti liaudžiai visa tai, kas jo 
kiltoje sieloje buvo. Dainos, muzikos pagelba,

)

i

LABOR 
LYCEUM

Daug interesavosi apie 
South Sea Island Batalioną, 
kuris visais garais priešinasi 
ateinatiems karams. Jie pa
reiškė : “Daug geriau sėdėti 
ant ‘benčių,’ negu gulėti ap
kasuose ...” O tokių rekrū
tų buvo didelis skaičius.

Fakulteto nariai, iš kurių 
susidarė kalbėtojai, buvo se
kami: Dr. Broadus Mitchell, 
Dr. Frederick Lane ir Dr. 
Sydney Painter, 
užbaigus kalbėti, 
Męhling ^skaitė 
kurioj skambėjo 
taikos užtikrinimas ir pasmer
kimas ateinančių karų.

Studentų streikas už taiką 
yra nacionalis veikimas. Johns 
Hopkins Universitete parengė 
grupė studentų, susidedanti iš 
14-kos studentų organizacijų. 
Daugumas profesorių uždarė 
klases, kadangi didžiuma stu
dentų apleido klases, nueida
mi į taikos prakalbas.

Neapolis, Italija, geg. 5.— 
Mussolinis liepia 'italams 
karščiau negu Romoj svei
kint Hitlerį.

Tokio, geg. 5.—Japonijos 
valdžia jau įveda fašistinį 
mobilizacijos įstatymą, kad 
chinai vėl pradėjo taip pliek
ti japonus.

Didelę 
rauskas 
Amerikiečiai gali tik gėrėtis M. 
kūriniais, kuriuos jis, čia gyvendamas, 
kūrė ir paliko. Tad mūsų, amerikiečių, yra pa
reiga surinkti tuos kūrinius, įvertinti, išleisti 
ir paskleisti plačiai tarpe lietuvių masių. Te
kis M. Petrausko pagerbimui ir jo Įamžinimui 
paminklas turės daug daugiau aktuoles vertės, 
negu paminklas iš šalto granito!

Lietuvių Meno Sąjunga sudarė komitetą po 
vardu: KOMITETAS MIKO PETRAUSKO 
KURINIAMS LEISTI, kuris tuomi ir rūpinsis.

Todėl ir kviečiame visas amerikiečių orga
nizacijas ir pavienius prisidėti prie Miko Pet
rausko paminklo — išleidimo jo kūrinių.

Prie to kilto ir gražaus darbo kaikurios or
ganizacijos jau prisidėjo. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo C. Kom. jau paaukojo $100.00; 
Lietuvių Meno Sąjungos III Apskritys — 
$16.25. Tai graži pradžia. Tas turėtų būt. pa
vyzdžiu kitoms organizacijoms.

Pastaruoju laiku Lietuvių 
Meno Sąjunga gavo aukų, su
rinktų ant blankų, nuo ALD- 
LD 113 kuopos, per A. Gal
diką, iš Hamilton, Ontario. 
Canada, 75c; iš Great Neck, 
N. Y, nuo LDS 24 kuopos $1. 
Nuo pavienių asmenų surink
ta ant blankos $3. Viso nuo 
greatneckiečių gauta $4; iš 
Rochester!© gauta $2.42. Au
kos surinkta ant blankos LDS 
11 kuopos susirinkime.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro Komiteto nariai širdin
gai ačiuoja draugijoms ir pa
vieniams asmenims, kurie au
kojo ir aukas rinko.

LMS CK.

rios organizacijos bei kuopos kolonijose turė
tų sudaryt bendrus komitetus, kurie bendrai 
darbuotųsi tam tikslui. Pradėkime tuojau, ne- 

. vilkina u t.
Aukas reikia si 

Šalinaitės vardu
lyn, N. Y., pažymint 
KŪRINIAMS LEISTI, 
buvusi M. 
buojasi jo 
sekretorė.

ųsti kompozitorės Bronės
46 Ten Eyck Street, Broik- 

MIKO PETRAUSKO 
Kom. B. šalinaitė yra 

Petrausko mokinė, kuri dabar dar- 
įamžinimo feikalu, kaip iždininkė-

Hopkins Studentai Nuplėšė 
Svastika

Johns Hopkins Universiteto 
studentai apleido klases, kad 
dalyvavus taikos mitinge. Tai
kos mitingas buvo’ suruoštas 
ant Gilman svetainės laiptų 
Johns Hopkins Universitete. 
Komunistai, fašistai, pacifistai 
ir “burlesque” artistai, visi 
susirinko prieš mitingo atida
rymą. Prakalboms prasidė
jus, prasidėjo ir triukšmas. 
“Hardy-gąrdy” buvo pasam
dytas suardyti mitingą, kad 
nusitraukus nuo svetainės laip-? 
tų kalbėtojus.

Bet tiems govėdoms ir tai
kos priešams nepasisekė. Tuoj 
buvo išblaškyti, kaip “Grigo 
bitės,” o anti-fašistiniai stu
dentai riuplėšė dvi dideles 
svastikas, kurios buvo paka
bintos Gilman svetainėj. Stu
dentai su šturmingu įnirtimu 
pagriebė dideles svastikas, su- 
drapalino į dulkes ir rankas 
papurtė, gražiai susiformavo 
ir atidavė garbingą saliutą, 
kumščius iškeldami prieš kū
jį ir pjautuvą ir komunistų 
emblemą, kuri taipgi buvo iš
kabinta Gilman svetainėj.

Bravo už tokį darbą stu
dentams !

Atsisveikinimas
(Iš Poemos

Leidosi saulė 
Ir kilo nuo pievų 
Petras Gailiūnas 
žvelgė pro langą
Ir melsvos jo akys 
Nuskendo sužydusių 
Rožių keruos.
Jis būt gal stovėjęs ilgai, 
Jei motinos balsas 
Nebūtų sutrukdęs 
Jojo svajonių kilnių.
Iš gailesčio senė 
Klajoti pradėjo 
Ip kaą ką suklikus, 
Verkė graudžiai. 
—Brangioji, mamyte,— 
Raminančiai tarė 
Jis motinai savo, 
žvelgdams į josios 
Plaukus žilus:' 
—Gailestis, ašaros 
Tau nepadės.
Manojo tikslo pakeisti 
Nieks negalės.
Juk laisvę mylėti 
Mane mokinai, 
Kilniąsias idėjas 
Sieloj auginai, 
Tad ar galiu aš sėdėti 
Ir laukti ramiai, 
Kol juodos reakcijos 
Nuodingi nagai 
Užsmaugs paskutiniąją 
Laisvės gyvybę/?! 
Juk matai, 
Kad gaujos fašistų 
Iš Romos, Berlyno - 
Slenka Ispanijos link. 
Jie žudo beginklius žmones, 
Degina kaimus ir miestus, 
žmonių nekaltųjų kaulais 
Laukus jie. nuklojo;
Rausia granatomis žemę Ispanų 
Ir viską paverčia niekais! 
Laisvė žmonijai 
Už viską brangiausia, 
Tad ir važiuoju ją ginti. 
—Ne, brangusis sūnau, 
Kelio pastoti aš tau nebandau. 
Širdyj aš džiaugiuos 
Tave užauginus.
Sekunda baisingų vaizdų 
Sudrebino manąją sielą 
Ir iššaukė balsą 
Iš lūpų manų.
Brangusis sūnau: 
Širdingai aš trokštu, '

Drąugai:
Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimas 

ruošiamas bendrai su LDS suvažiavimu. Lie
tuvių Meno Sąjungos suvažiavimo pirma se
sija atsidarys sekmadienį, rugpjūčio 14 d., 
1938, 7:30 vai. vakaro, ši sesija bus vieša, 
suvažiavimo atidarymo sesija. Atidarymo se
sijoj bus paruošta referatai mūsų meno klau
simais. Taip pat bus gera meniška-dailiška 
programa.

Antra sesija prasidės antradienį, rugpjū
čio 16 d. po piet ir tęsis iki vakaro, šioje 
sesijoje baigsis Lietuvių Meno Sąjungos su
važiavimas.

Delegatų Rinkimas
Delegatai į Liętuvių Meno Sąjungos su

važiavimą reikia rinkti pasitarus su LDS 
jaunuolių ir suaugusių kuopomis. Reikia taip 
sutaikyti, kad dalis delegatų galėtų atsto
vauti abi organizacijas—L.M.S. ir L.D.S.

Delegatai reikia rinkti sekamai: Chorai, 
dramos grupės, LDS ir ALDLD kuopoą, ku
rios priklauso Meno Sąjungoj, renka po vie
ną delegatą nuo organizacijos ir po vieną 
nuo kiekvienos dešimties narių.

Vienetų, Raportai
Kiekvienas choras, dramos grupė ir prisi

dėjusios kuopos turi įteikti delegatams ra
šytus raportus. Raportai' reikia ruošti trum
pai, bet turi paliesti sekamus klausimus: 
1) Narių kiekybė ir kokybė: nuošimtis atei
vių ir čiagimių; nuoš.'studentų, dirbančių,

Kad kovą laimėjęs 
Gyvas ir sveikas 
Sugrįžtum namo. 
Bet jeigu netektum 
Rankų ar kojų, 
Ar aklas sugrįžtum?. . . 
Kas gi maitintu, 
Rėdytu tave? 
Kur gyvas bedingtum?. . . 
Laisvę mylėti ir ginti 
Savosios šalies aš ^ave mokinau, 
Tavo širdyje gi meilė išaugo 
Viso pasaulio žmonėms, 
širdyj aš džiaugiuos 
Tave užauginus. 
Tavo valia; daryki, 
Ką sąžinė sako tavoji.
—Brangioji tu, motina mano, 
Esu tau dėkingas už viską. 
Bet baimę pirmlaikę kentėti 
Ir gailesčio ašaras lieti 
Suvis nepritinka.
Ar dūmojai brangioji, 
Kas atsitiko su pereito karo 
Milijonais našlaičių, našlių? 
Kur dingo bekojai, beregiai, 
Kur dingo dujom pažeisti? 
Buvo tai aukos 
Godaus kapitalo!
Ar dūmojai, brangioji matuše, 
Kas atsitiktų, jei darbo liaudis 
Sėdėtų ramiai ir vengtų aukų? 
Juk tūkstančiai žuvo nuo Franko 
žvėriškos rankos!
Tūkstančiai kūdikių 
Tapo sutrėkšti po kurka 
Juodųjų gaujų.
Kiek liks gi beregiu, 
Berankių, bekojų, 
Jei plėšriosios gaujos 
Nebus sulaikytos? 
Giliai aš tikiu: 
Už laisvę kova 
Visur būtina.
Keno ji bebūt vedama: 
Ar ispanų liaudies, 
Ar Afrikos negrų, 
Tamsiaodžių indusų: 
Pietuos, šiaurėj, vakaruos, 
Kokioje pasaulio dalyje 
Beeitų už laisvę kova— 
Mano sieloj ji vienodai brangi. 
Jei Romos, Berlyno 
Kruvinas kardas 
Liaudį ispanų pavergtų, 
Jų laisvę sutremptų 
Po kojomis savo, 
Minėki, brangioji motina mano, 
Ir mūsų šalies išdavikai,

• Kaip Franko Ispanų, 
Parkviestų Romos, Berlyno

(Tąsa ant 4-to pusi.)

profesionalų ir tt. 2) Meninė veikla: kiek 
ir ką vaidina, ką dainuoja, kur dainuoja— 
sau ar kitų parengimuose? 3) Ką nuveikė 
apšvietos srityje? Ar suruošė paskaitas, dis
kusijas meno, veikalų, dainų klausimais? 
4) Koki santikiai, kokia nuotaika choro, dra
mos grupės su chorvedžiais, režisieriais? Ar 
lengva gauti minėti mokytojai? 5) Kokia 
finansinė padėtis—gera, ar bloga?

Kas reikia Rinkti Delegatais?
Delegatais nereikia rinkti bile kas. Dele

gatų reikia siųsti kuo daugiausia galima. Su
važiavime turi dalyvauti mūsų meno vado
vaujančios spėkos. Chorvedžiai, mūsų cho
rų mokytojai, turi būt visi suvažiavime. Re
žisieriai, kurie vadovauja mūsų veikalus, tu
ri dalyvauti suvažiavime. Chorų, dramų gru
pių valdybų nariai (organizatoriai, sekreto
riai, veikėjai komisijose, aktoriai), tai yra— 
visi, kurie vadovauja meno judėjimui ir ; 
praktikai, turi turėt pirmenybę dalyvauti su
važiavime. šios praktiškosios vadovybės 
klausimu bus paruošta ir tinkamas referatas.

Visi veikėjai turi tai numatyti, kad kuo 
daugiausia suvažiavime dalyvautų tokių 
žmonių, kurie veikia mūsų meno judėjime. 
Be to, visi meno darbuotojai, kaip tai, chor
vedžiai, režisoriai, vaidylos, rašytojai, reikia 
kviesti dalyvauti suvažiavime liuosnoriai, ’ 
jei nėra progos jiems būti delegatais.

LMS Suvažiavimo Komisija.
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MELSVOJI ggMTGA
II. “Meilė”

(Tąsa) 23
Ve, pavyzdžiui, labai keista skaityti, 

kaip vyriškiai—įvairūs gražuoliai, baro
nai, drąsūs vyčiai, kavalieriai, pirkliai, 
dvarponiai ir carai apsivesdavo, nema
tydami savo būsimų žmonų. Ir tai būda
vo labai dažnus apsireiškimai. Ir ve, 
mums, dabartiniams skaitytojams, labai 
nuostabu.

Ten tiktai patirdavo kokia vaizba, koks 
finansinis stovis, kokį turtą turi nuota
ka, kokį užsiėmimą tėvas turi arba, kur 
jis viešpatauja—ir viskas. Na, gal būt, 
kažkurie atsargesni jaunikiai paklausda
vo, kokia, maž-daug, jų gyvenimo drau
gė, ar ne kuprota—tai ir viskas.

Tyrėjams užbaigus savo darbą, jauni- ( 
kiai pareikšdavo savo sutikimą ir ves
davo, visai nematydami nuotakų. Ir tik 
paskutiniame momente nuotaką pamaty
davo.

Ne, mūsų laike netgi sunku suprasti, 
kaip tas galėtų būti pas mus. Pas mus 
būtų, veikiausiai, klykimas, aimanavi
mas, nervinis riksmas, atsisakymas, au
dros, snukių daužymas ir velniai žino 
kas. O ten visgi kaip nors ramiai apsi
eidavo.

Suprantama, pasitaikydavo nesmagu
mų ir bjaurumų.

Pavyzdžiui, pasaulinių skandalų žino
mi du.

Vienas—garsus atsitikimas, kin# net 
teatruose lošia, kaipo baisią dramą iš 
carinio gyvenimo.

Pilypas II, Ispanijoj, šešių dešimtų me
tų senis, nusprendė apženyti savo sūnų 
ir įpėdinį, garsų Don-Karlosą. Jis nus
prendė jį apženyti su francūzų kunigaik
štyte Izabella, nes to reikalavo aukšti 
politiniai sumetimai. Pats tą kunigaikš
tytę nematė. Žinojo, kad ji jauna ir nori 
ištekėti, bet kaip ji išrodė—nežinojo.

Bet po susižiedavimo, kuomet ją pama
tė, tai pats į ją įsimylėjo ir apsivedė, 
nepaisant, kad ir sūnus buvo įsimylėjęs. 
Po to, kaip žinoma, tarpe tėvo ir sūnaus 
įvyko drama.

17. Antras atsitikimas buvo Persijoj. 
Persijos caras Kambizas (garsiausio Ki
ro sūnus) sumanė'apsivesti su Aigypto

■ faraono Amaziso II dukteria (529 m. 
pirm mūsų skaitmečio). Savo sumanymą 
Kambizas pareiškė nematęs nuotakos. , 
Tais laikais susisiekimai buvo labai 
sunkūs. Iš Persijos nuvažiuoti į Aigyptą 
užimdavo keletą mėnesių.'

O gandai ėjo, kad faraono duktė pa
sižymi neapsakoma grože ir meilia iš
vaizda.

Ir ve, galingasis Persijos caras, kurio 
tėvas buvo užkariavęs veik visą pasaulį, 
siunčia pasiuntinius pas faraoną vedybų 
klausimu.

Faraonas, labai mylintis savo vienturtę 
dukterį, nepanorėjo išleisti į nežinomas 
šalis. Bet tuo pačiu sykiu bijojo įžeisti 
galingą pasaulio valdoną. Ir tuomet jis 

’išrinko vieną gražiausių merginų iš ver
gių tarpo ir pasiuntė ją Persi j on vieton 
savo dukters. Kadangi siuntė, kaipo sa- 

. vo dukterį, todėl suteikė jai visus nu
rodymus, kaip maž-daug ji turi elgtis.

Istorija pasakoja, kad Kambizas, apsi
vedęs su ja, labai mylėjo, bet kuomet ne
tikėtai apgavystė iškilo aikštėn, jis be- 
gailestingai ją nužudė ir Aigypto fara
onui paskelbė karą. *

Tai buvo, veikiausiai, viena didžiausių 
meiliškų dramų, kurioje galima matyti, 
kaip kartais atsiranda meilė ir kuomi ji 
užsibaigia?

. Oi, mes labai greitai persistatome sau 
šį dramatišką įvykį ir šį tragišką mo
mentą, kuomet apgavystė paaiškėjo!

18. Ve juodu sėdi apsikabinę persiškoj 
kėdėj.

Ant žemo suolelio sudėta, persistaty- 
kite sau, visokie rytų skanumynai ir gė
rimai—tėn racht-lukum, kaurižka ir ki
ti. Diktas persas, laikydamas rankoj 
šluotą, baido nuo tų gardumynų muses.

Persijos caras Kambiz, išgėręs stiklą 
kokio ten gėrimo, gerėjančiai džiaugiasi 
savo gražia žmonele ir niurna jai viso
kius raminančius žodelius, girdi: “Ak, 

-tu’mano aigyptieniuke!... Na, kaip ten

pns jus ALT' ?... Tėvelis-faraonas, 
veikiausi.!\ I ''ai lepino. Ir, abelnai, 
kaipgi galima tave ne lepinti, kuomet 
tu tokia, mano dušyte, meili ir aš tave, 
mano brangiausia kunigaikštyte, pamy- 
lau iš pirmo pamatymo dėlei tavo kuni
gaikštiškos išvaizdos” ir tam panašiai.

Čia arba ji pasitikėjo savo moterišku 
žavėsiu, arba nežinia, kas pasidarė jos 
moteriškoj širdelėj, tiktai ji, nusijuokus 
sidabriniu juoku, pasakė, kad ve, girdi, 
koks nelemtas įvykis: faraono duktė 
kaip gyveno, taip ir gyvena Aigypte, 
o jis ve, Persijos caras Kambizas, bepro- 
tingai įsimylėjo į ją, nieko bendro netu
rinčią su faraono dukteria. Jis įsimylėjo 
į paprastą mergaitę iš vergių tarpo. Štai 
ką meilė padaro su vyriškių širdimis.

Čia jau be sudrėbė j imo negalima sau 
persistatyti tolimesnę sceną. v

Veikiausiai, jis užbliovė laukiniu bal
su. Pašoko iš kėdės vienose apatinėse 
kelnaitėse. Nuo vienos kojos šliurė nu
krito. Lūpos pabalo. Rankos dreba. Ko
jos per kelius linksta.

—Kaip?!—sušuko jis persiškai.—Pa
kartok, ką tu pasakei! Ponai ministe
rial! Paimt! Pagriebt! Areštuot nenau
dėlę ! •

. Čia subėgo ministerial. Oi, oi! Kas to
kio atsitiko? Nusiraminkite, jūsų dide
nybė!... Žiūrėkite—šliurytę nuo kojos 
numėtėte, žeminate savo karališką di-; 
denybę.

Bet, žinoma, ne taip lengva nusira
minti, kuomet taip labai įžeistas sau- 
meilystės jausmas.

Ir štai vakare po to, kaip skubiai ne
laimingai aigyptietei nukirto galvą, 
Kambizas, veikiausiai, ilgai tarėsi su 
ministeriais.

Skerečiodamas rankomis ir nervuoda- 
masis, jis, veikiausiai, vaikštinėjo po 
kambarį. g

—Ar žinote, tai didžiausias niekšas tas 
Aigypto faraonas, ar ne taip?—pasipik
tinančiai šaukė jis.

Ministerial, garbingai dūsaudami, gal
vomis linguoja, rankomis skerečioja, gy
vatiškai vieni į kitus pasižiūrėdami.

—Ponai ministerial, ką aš dabar turiu 
daryti po tokio mano garbės įžeidimo? 
Ar tam niekšui karą paskelbti, ar ką?

—Galima ir karą, jūsų didenybė.
—Tiktai j T, ši r. a, toli nusikraustęs... 

Aigvetr.. .. /. •... Ten dasigauti 
ki-pr;;i! ‘ . metus laiko už
ims . . .

—Tai menkniekis, jūsų didenybė... 
Kareiviai pasieks.

—Aš ją glamonėjau, — vėl drebėda
mas pradėjo Kambizas.—Aš ją priėmiau, 
kaipo Aigypto kunigaikštytę, aistringai 
pamylau, o čia pasirodė ve kas... Kaip 
gi taip galima, ponai? Ką, ar aš šuva, 
kad man jo duktė neprieinama? Ėmė ir 
atsiuntė kokią ten pliuškę...A?

Svetimų reikalų ministeris, vos išsilai
kydamas nuo vidujinio juoko, sako:

—Svarbiausia, jūsų didenybė, tai pa
saulinis skandalas.

—Taigi, taigi! Aš ir sakau—skandalas. 
Oi, ką aš dabar darysiu?

(Tąsa bus)

ATSISVEIKINIMAS 
{Tąsa iš 3-čio pusi.)

Juodas gaujas ir mūsų liaudies 
Paskutiniąją Jaisvę sutrempti. 
It sąrančiai jie viską suėstų, 
Kas buvo per amžius 
žmonPps sutverta.
IspanijųsTi^udžiai laimėti 
Kiekvienas privalo padėti.— 
Tai taręs jis motinai savo 
Nuo jos pasitraukė toliau.
Bevilčias išsklaidė jis senės mintis
Ir gailesčio kietus nagus 
Atitraukė nuo josios krūtinės.
Iš gailesčio motina mirti galėjo,
Nes kelios jau dienos ji lovoj gulėjo, 
Galvą surišus šlapia skepeta.
Ji nieko išvalgė ir verkė slapta, 
Kai pasiekįjąją pirmoji žinia, 
Kad josios sūnus
Važiuosiąs į karo laukus.
Bet šiandien, išgirdus protingą 
Ir ryžtą sūnaus pareiškimą, 
Prakalbėjus į jį, sutvirtėjo, 
Ir josios krūtinė
Ugningai alsuoti pradėjo.

(Tąsa sekamos savaitės Meno Skyriuj)

Cambridge, Mass.
Laidotuves

Balandžio 20 d. pasimirė 
draugė Marijona Beleškevičie- 
nė, daugumai šio miesto lietu
vių žinoma. lako palaidota bal. 
23, 1938. Iš namų, 183 Clark 
St., Cambridge, susirinko gana 
daug žmonių palydėti i kapus— 
20 automobilių lydėjo jos kūną 
i šv. Benedikto kapines. Draugė 
Marijona liko palaidota laisvai 
be jokių bažnytinių apeigų. 
Mat, jinai gyva būdama neti
kėjo į užgrabini gyvenimą. Prie 
.kapo trumpą atsisveikinimo 
prakalbėlę pasakė drg. K. J. 
Washkis.

Trumpa Veliones Biografija

Į šią šalį atvažiavo 1914 me
tais, dar nevedusi, po tėvais va
dinosi Marijona Dobravalskiū- 
tė. Pagyvenusi kiek, apsivedė su 
Antanu Beleškevičium, abu 
sunkiai dirbo, daugiausiai po ro- 
berines dirbtuves, kur jos svei
kata ir Liko pakirsta. Jau kiek 
laiko pradėjo jaustis nesveika. 
Apie naujus metus visiškai ap
sirgo ir buvo nuvežta i Mass.

cer Hospital, kuriame ir užbai
gė gyvenimo dienas. Nuliūdime 
paliko savo gyvenimo draugą 
Antaną, dukrelę Florence, 9 
metų amžiaus ir 3 brolius, kurie 
visi gyvena Amerikoje.

Velionė buvo 47 metų- am
žiaus.

Iš Lietuvos paėjo Leipalingų 
parapijos, Suvalkų rėd., Cima- 
niūnų sodžiaus.

Velionė priklausė prie ALD 
LD 8 kuopos, Cambridge. Taip
gi priklausė prie pašelpinės 
Draugystės Dukterų ir Sūnų, 
Cambridge. Gyva būdama visa
dos dalyvavo darbininkiškuose 
parengimuose ir neatsisakyda
vo nuo padirbėjimo parengi
muose, kol jautėsi sveika.

Ligoninėj kunigai norėjo pri
kalbint atlikt paskutinę išpa
žintį, bet velionė sakė, “man ne
reikalinga” ir neprisiėmė.

Buvo “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja.

Ilsėkis, Marijona,, apleidusi 
mumis ant visados.-Tegul būna 
tau lengva žemelė. Palydovas.

General Ligonbutį. Gydytojams 
ištyrus, surado, kad turi vėžio 
ligą ir liko nuvežta į State Cąn-,nų įtalpos.

Lc Havre, Franc., geg. 5. 
—Sudegė prieplaukoj pui
kus keleivinis Francijos lai
vas “Lafayette”, 22,000 to-

WORCESTER, MASS.
Balandžio 28 d. mirė Vla

das Stalauskas, National Ba
kely savininkas, plačiai wor- 
cesteriečiams žinomas. Palai
dotas ant laisvųjų miesto ka
pinių gegužės 1 d.

Velionis Stalauskas turėjo 
daug draugų ir pažįstamų, tai 
ir ant laidotuvių pribuvo di
delis būrys. Į kapus palydė
jo net 82 automobiliai pilni 
žmonių.

Velionis Stalauskas buvo 
laisvų pažiūrų, 'tai ir palaido
tas be bažnytinių ceremonijų.

Velioniui Stalauskui nepa
gailėjo kvietkų, prisiuntė gi
minės, draugai ir pažįstami. 
Grabas buvo paskandintas gė
lėse.

Vladas Stalauskas atvažia
vo į Ameriką 24 metai tam 
atgal. Pirmiausiai apsigyve
no Lawrence, Mass., vėliau 
persikėlė į Worcester] i)’ pa
stojo savininku duonkepyklos 
su Antanu Dūda ii’ išbuvo iki 
šio laiko.

Vladas Stalauskas paėjo iš 
Kauno lėdybos, Rokiškio 
valsčiaus, Baubliu kaimo. Pa
liko moterį Uršulę Lapašins- 
kiūtę-Stalauskienę ir sūnų Vy- 
tautą. Lietuvoj paliko moti
ną, vieną brolį ii’ dvi seseris.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius Joseph Kučinskas iš 
Gardner, Mass., kaipo Stalaus- 
kų šeimynos giminaitis, su pa- 
gelba vietinio graboriaus Ka
raliaus. Ant kapų draugas M. 
Staliulionis pasakė puikią 
prakalbą, primindamas apie 
velionio gyvenimą, taipgi pa- 
ačiuodamas visiems draugams 
ir draugėms už dalyvavimą 
laidotuvėse. Mirė greitai — 
vieną dieną Stalauskas naktį 
dar dirbo, o jau kitą naktį 
buvo pašarvotas. Mirė šir
dies liga.

Lai ramiai ilsisi po šios ša
lies šalta žemele. P. P.

DESPERATIŠKAS JAPO
NŲ KERŠTAS Iš ORO

Shanghai, geg. 5.—Japo
nai, desperatiškai keršyda
mi už chinų kirstus jiem di
džius smūgius pietiniame 
Shantunge, vėl įnirtusiai iš 
lėktuvu bombardavo Sucho- 
vą, chinų geležinkelių cen
trą. Bombomis užmušė bei 
sužeidė 70 chinų gyventojų 

j ir sunaikino 200 namu. 4.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę7’ Savo Draugams

PIRMAS DIENRAŠČIO ‘LAISVES’ MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS BALTIMORE. MD.
Rengia Amerikos Lietuvių Litera tūros Draugijos 25 Kuopa

Sekmadieni, 29 Gegužės-May
' 19 3 8

Prasidės 10-tą Vai. Ryto ir Tęsis iki Vėlai Vakare
Dovanos prie įžangos bilieto. 1-mas prizas $20; 2-ras $15; 3-čias $10 ir šeši prizai po $5.

Lyros Choras iš Philadelphijos

Bus LIBERTY PARK, EASTERN and MOFFETT AVĖS.
Šiame Piknike Bus Didžiausia Programa, Kokios dar Baltimoriečiai Nėra Matę

DALYVAUS KETURI CHORAI:
Baltimores Lyros Choras; Baltimores Rusų-Ukrainų Choras; Philadelphijos Lyros Choras ir Aido Choras 

iš Brooklyn, seniausias lietuvių choras Amerikoje, dainuos ir Philadelphijos Merginų Oktetas.
K. Mikolaičio penkių kavalkų orkestrą grieš amerikoniškus ir lietuviškus kavalkus šokiams, prad. 2-rą vai. p. p. 

TURĖSIME VISOKIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ
Dalyvaus daug svečių iš Philadelphijos ir kitų miestų. Kviečia KOMITETAS.

'KELRODIS: Iš Baltimores važiuokite Eastern Ave. iki Moffett Aye., ten rasite parką. Gatvekariu—imkite 23 BaCkriver 
karą, nuveš tiesiai į parką. Iš Philadelphijos važiuokite Route 40, iki skerskelio Stemmers Run, tai bus kokios 8 .mailės 
nuo Baltimores. čia rasite dvi Trafffic Lights ir ant pietvakarių kampo to skerskelio yra raudonų plytų gražus fiamas, 
panašus į. bažnyčią. Ant šio skerskelio sukite po kairei, važiuodami šiuo keliu laikykitės po dešinei, pavažiavę 3 mailės 
privažiuosite Eastern Ave. Eastern Ave pasisukite po dešinei ir pavažiavę apie pusę mailės rasite parką.
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Laisvoji Sakykla
Kaip keista ‘pasidaro, kuo

met pamąstai atgal iki pat 
jaunystės dienų. Rodosi, kad 
įpuoli į tamsą ir tenai' klai
džioji, nesurasdamas kelio iš
eiti. Mąstai, ar ištikrųjų rei
kia visada po tą tamsą klai
džioti, ar nereikia stengtis pa
matyti šviesą ir iš tos tamsu
mos pasiliuosuoti ?

Šiandien ne vienam lietu
viui darbininkui prisimena 
jaunystės, dienos. Katrie Lie
tuvoje augom ir nuo septy
nių metų amžiaus pradėjom 
dirbti, tie nei vienas negalime 
užmiršti tų sunkių, skurdžių 
ir tamsių jaunystės gyvenimo 
dienų.

Kodėl tuomet ir dabar Lie
tuvoje darbininkam reikia 
skursti ir neturėti tiesų pilnai 
siekti apšvietus, mokslo ir 
naudotis savo darbo vaisiais? 
Ar pirmiau nebuvo ir dabar 
nėra Lietuvoje derlingos že
mės. Ar Lietuvos liaudis pir
miau ir
apšvietos, mokslo ir geresnių 
gyvenimo sąlygų? Nei vienas, 
negalime sakyti, kad Lietuvoje 
nėra derlingos žemės, arba 
kad darbininkai nenorėtų sa
vo tiesų pilnai naudotis moks
lu ir kiekvieną dieną savo gy-

Todėl, kad mokslas progre
suoja, darbininkų klasė turi 
įsteigus visuose pasaulio kam
puose savo galingą spaudą, iš 
kurios darbininkai semia ap- 
švietą ir klasinį susipratimą. 
Darbininkų spauda ir Komu
nistų Partija jiem vadovauja 
visuose reikaluose ir kovose už 
galutiną pasiliuosavimą iš 
tamsybės ir valdančiosios kla
sės priespaudos.

Mum, turint savo spaudą, 
nereikia visuomet klaidžioti 
tamsybėje. Mum kiekvienam 
yra proga pamatyti šviesą. 
Tiktai reikia skaityti darbi
ninkų spaudą ir darbininkiškų 
organizacijų laidos knygas. 
Tiktai mūsų spauda yra mūsų 
švietėja ir brangiausia vado
vė į naują gyvenimą.

wickas prieš išvažiavimą ant 
farmos labai daug pasidarba
vo dėl darbininkiško judėji
mo. Apie dvi savaites ėmė 
laiko, pakol pardavė penkias 
ir pusę knygutes už $11 AL
DLD 2 Apskričio pikniko, ku
ris įvyks birželio 26.

Tai aš su savo draugais dė- 
kavoju draugui Jonui War- 
wickui už tokį gerą pasidarba
vimą dėl mūsų judėjimo. Jei
gu visi mūsų draugai taip pa
sidarbuotų, tai mūsų judėji
mas būtų kitokis.

Ą. Stripeika.

Great Neck, N. Y
supanti dangų miš- 
sužaliavo. Varsos /
jaunų lapų ore ir 
Daugybė, kvepian- 

gimsta ant įvairių

dabar nereikalauja

Lietuvoje darbininkai matė
me labai didelius dvarus su 
derlingos žemės plotais ir 
gražiom grįčiom. Matėme ant 
tų plotų gražius paločiau, ku- 

’ riuose gyveno gražiai pasirė
dę ir sočiai pavalgę tų žemių 
savininkai. Matėme daugybę 
gražių bažnyčių, klebonijų, 
kur gyvena nusipenėję kuni
gai. Visa ponija ir kunigija 
gyvena didžiausiam pertek
liuj.

Caram, dvarponiam, kuni
gam ir visiem, kurie gyvena 
iš darbininkų prakaito, vieš
pataujant, darbininkam neva
lia nei pamąstyti apie apšvie- 
tą ir teisę naudotis jų pačių 
rūpestingai įtręštais laukais ir 
tais palociais, kuriuos jie pa
tys pabudavojo. Carai, dvar
poniai ir kunigai sutartinai 
darbavosi ir darbuojasi, kad 
liaudį palaikyti tamsybėje ir 
kuodaugiausiai ją išnaudoti.

Jei pasipriešinsi prieš carus, 
kalėjimas; jei neklausysi ku
nigų mokinimo, ščyrai nepo
teriausi ir neafieravosi pinigų' 
jiem ir jų šventiesiem, tai ne
užsipelnysi juos pamatyti 
danguje ir su jais ten gyven
ti. Jei pats nepasninkausi ir 
neduosi kunigam žąsų, ančių, 
dešrų, lašinių ir kiaušinių, tai 
papildysi didžiausią nuodėmę.

Ar galima žmogui, turint 
sveiką protą, visuomet klai
džioti tokioj tamsybėj ? Kapi
talistam ir kunigijai iš pra
džių pavyko tais jų išradimais 
liaudį paklaidinti tamsybėje, 
pavergti ir ją išnaudoti, bet 
jiem žmogaus sveiko proto 
nepavyko amžinai užvaldyti 
ir pavergti ir nepavyks, žmo
gus sveiko proto pradeda 
veikti ir jieškoti šviesos, 
kslo ir pasiliuosavimp iš 
tamsybės ir skurdo.

Knyga “Kelias į Naują
venimą” labai aiškiai nušvie
čia nuo pat pradžių visas ver
gų kovas už laisvę. Ten aiš
kiai pasakyta, kad tų laikų 
valdančioji klasė ir dvasiški j a 
milionus kovotojų už laisvę 
mūšiuose išžudė ir tūkstan
čius paimtų nelaisvėn ant kry
žių prikalė. Bet jie tos idėjos 
už pasiliuosavimą iš tamsybės, 
už laisvę ir darbininkų tiesas 
nenukryžiavojo ir nenukry- 
žiavos.

Šiandien pradinių kovotojų 
paskleista idėja pasiekia kiek
vieną darbininką ir ji prigy
ja, ji auga ir veda darbiniri- 
kų klasę iš tamsos į laisvą ir 
naują darbininkų gyvenimą. 
Valdančiosios klasės ir kuni
gijos visi niekam nematomi 
išradimai jau pasenę, jais jau 
negalima sustabdyti mokslo ir 
darbininkų progreso.

mo
tos

So. Boston, Mass.
RADIO

Motinos Dienos Programas
1. Jono Tamulionio orkestrą 

iš Nashua, N. H.
2. Lietuvių Vyrų Grupė iš 

Nashua, N. H., vadovaujant 
Jonui Tamulioniui.

3. Jonas Tamulionis, daini
ninkas iš Nashua, N. II.

Po programui prašome pa
rašyt laiškelį ar atvirutę į sto
tį WORL, Lithuanian Program, 
Boston, Mass., pranešdami sa
vo įspūdžius.

Steponas Minkus,
• gąrsintojas.

Philadelphia$Pa.
Draugė E. Mulokaitė Vėl 

Sužeista
Bevažiuojant draugei Mu- 

lokaitei namo gatvekariu, di
delis trokas smarkiai kirto į 
gatvekarį ir labai sužalojo 
daugelį žmonių, tarp kurių 
buvo.ir mūsų draugė Mulokai
tė; ji likosi irgi sužeista. Bū
tų gerai, kad mūsų draugai ir 
draugės aplankytų ligonę 
No. 2316 E. Margaret 
Philadelphijoj.

Tūlas laikas atgal jinai
vb pagauta mašinos įr suža
lojo sveikatą taip, kad atsi
liepė jai ir dabar.
—Linkėtina jai greito pasvei
kimo. Rep.

PO 
St.,

bu-

Elizabeth, N. J

Gy-

Ypač pas 
yra labai

Pas mus 
kai jau 
mirga nuo 
ant žemės, 
čių žiedų 
gėlių.

Tai pavasaris! 
mūsų turčius jis 
puošnus, gaivinantis.

Draugai ir draugės! Jūs tu
rite progą čia matyti ir pa
sigerėti. Ta proga — tai už- 
kvietimas į Pirmyn Choro 
rengiamą pavasario pasitiki- 
mui koncertą su gražia dai
nų programa; jis įvyks sek
madienį, 22 d. gegužės, Kas- 
močių svetainėj, 91 Steamboat 
Rd. Prasidės 5 valandą. Pro
grama seks nuo 6 valandos.

Įžanga žema: tik 50c, vien 
šokiam. 25c.

Pribūkite anksti, 
jus laiko pasigėrėt 
mu. Pasižymėkite 
dieną.

kad turė- 
mūsu kai- 
šio įvykio 
F. Ki ton.

Jersey City, N. J.—fašis
tinis majoras Hague orga
nizuoja padaužas išardyt 
žadamas Washingtono dvie
jų kongresmanų prakalbas 
šičia.

Balandžio 24 d. Elizabethc 
buvo surengta lietuvių para
pijos salėje surprizo pubtf/ 
Izabelei ir Pranui Laučiams, 
gyvenantiems 713 Mok St., 
Elizabeth. Surprizo puota bu
vo 25 metų vedybų sukakčiai 
paminėti. Surengti sidabri
nių vestuvių paminėjimą dau
giausia pasidarbavo: Jonas 
Barčius, Aleksandras Gapšys, 
Mrs. Waškienas ir Petras Smo- 
lenskis. Svočia buvo Mrs. 
Amšiejienė iš Bayonnės, pirš
lys Jonas Brajus iš Bayonnės. 
Buvo apie pustrečio šimto sve
čių, kurių tarpe daug giminių.

Visiems rengėjam, giminėm 
ir draugam, taip pat visiem 
dalyvavusiem Laučiai taria 
nuoširdžiausią padėką.

Reporteris.

Richmond ir Allegheny Ave.
Automobiliais važiuokite Frank

ford Ave. iki City Liner sukitės po 
kairiai į Knights 2 d. Sekite iška
bas. 
Line.

Gatvckarių No. 66 iki City 
Kviečiame visus. — Kom.

(106-107)

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

VARPO KEPTUVE
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, gegužės 8 d., Olym
pia Parke įvyks gražus pavasarinis 
piknikas ir vakarienė su muzikaliu 
programų. Rengia Bendras Draugijų 
Komitetas. Kviečiamo visus daly
vauti. (105-107)

“Laisvės” Piknikas, Maynard, 
Mass. įvyks 3 d. Liepos-July. Platin
kite pikniko bilietus dabar. Padekite 
savo dienraščiui.

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. MOTEL
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9 
Praleiskite savo., vakacijas

Speciales kainos po $12 į savaitę 
suaugusiems ir pusę tos kainos vai
kam. Už tą menką sumą gaunate 
valgį, guolį. Galite medžiot, žuvaut, 
laivais važinėti ir maudytis.

Puiki scenerija, visi patogumai. 
Arti Albany miesto, arti visokių bti- 
sų ir traukinių.

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

PRANEŠIMAI IS KITUR
BALTIMORE, MD. i

ALDLD 25 kp.' susirinkimas įvyks I 
gegužės 9 d., 8 v. vak. Lietuvių ’ 
Svet., 853 Hollins St. Prašome visų 
narių dalyvauti šiame susirinkime. 
“Laisvės” piknikas įvyks geg. 29 d., 
turėsime daugelio svečių iš visur, to
dėl reikės išrinkti patarnautojų dėl i 
pikniko. Taipgi, kurie nesate duok- j 
les užsimokėję, malonėkite užsimo
kėti pei' šį susirinkimą. — Sekr. A. 
Žemaitis. (107-108)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 9 d., 7:30 vai. vak. Laisvės Cho
ro Svet., 57 Park St. Draugai ir 
draugės, visi malonėkite ateiti, turė
sime daug svarbių dalykų aptarti. 
Taipgi prašome narių užsimokėti 
duokles. — J. V. Margaitis.

(107-108)

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

mėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dienį, 9 d. geg. 8 vai. vak., Kas- 
močių Svet., 91 Steamboat Rd. Pra
šome abiejų organiacijų narių daly
vauti, nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti. — Org. F. K. ir F. L.

(107-108)

kp.

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. mėn. susirinkimas 

įvyks 8 d. gegužės, 7:30 v. v. pas 
drg. F. Vajanauską, 55 Miami St., 
Fairmount Heights. Prašome visų 
narių dalyvauti šiame susirinkime, 
taip pat atsiveskite ir naujų prisira
šyti. Šiame susirinkime turime pasi- 
mokėti duokles, nes Centras jau rei
kalauja mūsų duoklių, todėl nepa
mirškite.

ALDLD 42 kp. rengia šokius, ge
gužės 7 d., šeštadienio vakare, 7 yal. 
Laurier Svet., 35 Otterson St. Pra
šome skaitlingai dalyvauti šiame 
paskutiniame parengime svetainėje. 
Ttlrėsime gerus muzikantus šokiams, 
galėsite linksrpai laiką praleisti. — 
Kviečia Rengėjai. (106-107)

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Remnatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai 
umatiškus 
ištinimus, 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo. Ši daktaro naujoji medicina 
padaro 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, tai sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bds sugrąžinta..Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom .jiuo 10 ryt® iki 4 po pietų.

(Laisvė)

jūsų kraujuje sudaro re- 
skausmus, sustingimus ir 

ir vargina jumis. Paliuo-

Dr. Herman Mendiowiiz
' S3 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

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

-ai

Te). TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

OFISO VALANDOS 
nuo 1--3 dieną ir nuo 7—8 vyik. 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

' i- __________
FLATBUSH OFISAS

2220 Avenue J
Kampas E. 23rd St.

CHRONIŠKOS
LIGOS

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko 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. Y.

Vieną gražų pavakarį su 
draugais Warwickais išvažia
vom į laukus tyru oru pakvė
puoti. Ir bevažiuodami pri
važiavom; gražią farmą, tai 
mūsų draugų Grakauskų, ku
rie yra seni “Laisvės” 
tojai ir rėmėjai. Mus 
bai gerai pavaišino, už 
riu širdingą ačiū.

Draugų Grakauskų 
labai gražioj vietoj ir, 
gera žemė.

Ir mūsų geras draugas Jo
nas Warwickas pasiliko ant 
tos farmos paviešėti ir tyru 
oru pakvėpuoti dėl geresnės 
sveikatos. Draugas J. War-

skaity- 
jie la
ką ta-

farm a 
matyt,

PITTSBURGH, PA. 
Masinis Mitingas

Rengia Pittsburgho ir apylinkės 
Liet. Draugijų Sąryšio Komitetas. 
Įvyks geg. 8 d., 2 vai. po pietų. 
Lietuvių Pašalpinės Draugijos Svet., 
424 Locust St., McKees Rocks, Pa. 
Bus plačiai išaiškinta apie Lietuvą 
ir kitais klausimais. Kalbės: J. Bal
trušaitis, J. Bondžinskdite ir S. Ba- 
kanas. Visus kviečiame skaitlingai 
dalyvauti. Sąryšio sekr. J. Gatavcc- 
kas. ' (106-107)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos Dukterų Draugystė ren

gia pikniką gegužės 8 d., jjradžia 11 
vai. ryto. Mikelaičio sodne, Edding
ton, Pa. Gera orkestrą 
kiams. Rusai išvažiuoja nuo -sekan
čių vietų: 11 vai. ryto nuo S. 
ir Tasker Sts., 12 vai. dieną 
10th ir Fairmount Ave., 1 vai.

grieš šo

2nd 
nuo 
nuo

Valgyk i t e
M E D'U

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge-. 
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.
9

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

j Sako Dr. J. J. Kaškiaučius
9

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvorta 
Liepų Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės i “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU ’ DETROIT, MICH.

^NAUJOJE IVIETOJĘ

Skūpumas 
Labai Daug 

Kainuo j a

Skūpumas labai daug kainuoja, o sykiais iš didelio skūpumo 
net turi polikt šį pasaulį pirm laiko.

Skūpus žmogus sugrėbtų viso pasaulio pinigus, jeigu jis galėtų, nes jis 
turi pinigų ligą, jam niekas kitas nerūpi ir jam niekas nemiela nė šeimy
na, nei draugai. Vien tik pinigai. Jis pamiršta apie sveikatą ir apie mūsų 
trumpą gyvenimą pasaulyje. Bet ateis laikas, turės padėt grėblį ir gailėtis 
klaidų. Broli ir sese! Neapsivilk savęs, nepamiršk savo brangiausiojo turto 
—Sveikatos. Tai tik vienas ir vienatinis turtas pasaulyje, dėl tavęs yra 
Sveikata. Jausdamas Reumatizmą, rankų-kojų skaudėjimą, Neuralgiją, die
glius, rankų kojų tirpimą, ir neatidėliok, mesk tą skūpumą ir tuojaus rei
kalauk DEKEN’S OINTMENT, kuris tūkstančiams pagelbėjo nuo virš mi
nėtų skaudėjimų. Garantuojam pagelbą ar pinigus gražiname. Klauskite 
taip: DEKEN’S OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO., Hartford, Conn.

532 Grand St., Brooklyn
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. jMūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, j krautuvei 

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

V MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

&
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

•
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamų kainą

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
įdedame Master-Krafl Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

t

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

GARSINK1TES “LAISVĖJE
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New Yorko Ir Apielįnkės Žinios
Žada Išvyt Nazius iš 

Yorkvillės
REIKALAVIMAI

18,000 Klausė Browderio | LIETUVIŲ DEMOKRATIJOS GYNĖJŲ MOTINOS
ir T ikhv’n Doksihl * nmTvrvmHn a 4 v a smr, air Libby’o Debatų

Aštuoniolika tūk s t a n č i ų 
newyorkiečių susirinko į Ma
dison Square Garden pereitą 
trečiadienį,'kad išgirst du žy
mius amerikonus, atstovaujan
čiu du skirtingu nusistatymu, 
diskusuojant taikos klausimą. 
Vienas jų, Earl Browder, Am. 
Komunistų Partijos general is 
sekretorius, kalbėjo už kolek- 
tyvį saugumą, antrasis, Frede
ricks J. Libby, Karui Išvengt 
Nacionalės Tarybos sekreto
rius,* kalbėjo už “neutralumo” 
metodas.

Libby išreiškė simpatijų ir 
užpuolikėms šalims, sakyda
mas :

"Aš atmetu teoriją, kad 
ekonominis spaudimas ant 
Vokietijos, Italijos ir Japoni
jos moraliai pateisinamas...”

Matomai, jam norėtųsi ma
tyt, kad ir toliau minėtos 
lys galėtų tęst žudynes ir 
grobimus nedraudžiamos 
mokratinių valstybių. Jis
manavo, kad kolektyvis veiks
mas galįs įtraukt Ameriką ka
ram Į tai Browderis atsakė: 

"Kaip tik dėl to, kad šiuo 
tarpu saugūs, mes, virš visko, 
turime imt vadovybę palaikyt 
taiką pasaulyje, kas taipgi 
užtikrinimu taikos mums 
tiems ateityje.”

sa
li ž- 
de- 
ai-

yra 
pa

Motorinių vežimų komisio- 
nierius Harnett sako, kad 
permažai tiriama aplikantų 
tinkamumas vairuot mašinas 
prieš išduodant jiems leidi
mus.

Lankėsi “Laisvėje”
Šiomis dienomis lankėsi 

/‘Laisvėje” p. Vincas Uždavi
nys, kuris atvyko Amerikon 

astudijuoti lietuvių gyveni- 
.ą. Jis rašo apie Amerikos 
ietuvius knygą, kuri bus iš

leista Lietuvoj. Amerikoj p. 
Uždavinys žada pagyventi 
apie metus laiko.

Kitu tolimuoju svečiu buvo 
Antanas Penkevičius, iš Me
riden, Conn., Naujojoj Angli
joj gerai žinomo Cremo alaus, 
taipgi Brockert alaus gamintu- 
vių viršininkas. Jis manąs ir 
Brooklyne įsteigt Cremo alaus 
parduotuvę. Cremo gamina
ma New Britain, Conn.; 
Brockert firma randasi Wor
cester, Mass.

Penktadienį lankėsi d. Kaz
lauskas, iš Jamaica Plains, 
Bostono priemiesčio. Jis čia 
turi reikalų įvairiose įstaigose. 
Ketina grįžt atgal sekmadie
nio vakarą. Jei spės anks
čiau atlikt reikalus, žadėjo 
dalyvaut Motinų Dienos minėt 

„.pramogoj šį vakarą.

Naujos Pieno Stotys
Trijose East Side vietose pir

madienį atidarys naujas pieno 
stotis, kuriose parduos pieną po 
7 centus kvortą. Stotis atidaro 
Susiedijos Komitetas, kuris ve
da kovą prieš aukštas pieno 
kainas ir remia majoro La 
Guardijos pasiūlymą tirt stam
bias pieno kompanijas ir įs
teigt miestavą pieno pristatymo 
stotį.

F STEIKO PARĖ” 
ŠĮ VAKARĄ

Paramount Kabareto savi- 
Ainkas Stanley Mišiūnas ir ve
dėjas Joe Zewert skelbia 
"Beef Steik© Parę” gegužės 
7-tos vakarą ir kviečia visus 
turinčius gerą apetitą ir sma
gumų mėgėjus atsilankyt, šo
kiai ir kitos atatinkamos įvaire
nybės. Įžangai reikią tik sma
gaus ūpo ir apetito. Sk.

ATVYKSTA ! MOTINŲ DIENOS PRAMOGA
Šią Motinų Dieną brooklynie

čiai pasitiksime iškilmingai. Jai 
minėt suruošta graži draugiško- 
šeimyniško pobūdžio pramoga, 
kurion kviečiama ir pribus ne 
tik gražus būrys darbo žmonių 
motinų ir abelnai publikos, bet 
ir žymiausios šių dienų motinos 
— demokratijos gynėju moti
nos.

Į šį Motinų Dienos minėjimą 
pakviesta ir pasižadėjo atvykti 
trys lietuvės motinos, kurių sū
nūs jau antri metai randasi Is
panijos karo fronte, kur su gin
klais rankose gina demokratiją 
nuo fašizmo. Brooklyniečiai

ruošiasi skaitlingai jas pasitik
ti.

Motinų Dienai minėt pramo
ga įvyks šį vakarą,, šeštadienį, 
7 gegužės, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Pradžia 6 vai. va
karo. Programa 8 vai. Įžanga
nemokamai. Brooklyno ir 
linkės lietuviai kviečiami 
lankyti.

• Bus neilga, bet įdomi 
grama. Dainuos visų 
dainininkai: Pr. 
Al Velička, P.
Taipgi bus atžymėta tos dienos 
reikšmė šių dienų gyvenime.

ALDLD Moterų, Kuopa.

apy- 
atsi-

pro- 
mylimi 

Pakalniškis, 
Grabauskas.

Brooklyno Lietuvių Pasveikinimas 
Chicagos Dienraščiui "Vilniai”

Mes, Brooklyno lietuviai, 
siunčiame draugišk i a u s i u s 
sveikinimus mūsų dienraščiui 
“Vilniai” Chicagoje. Dienraš
tis “Vilnis,” mūsų i nuomone, 
šiuo tarpu vaidina nepaprastą 
vaidmenį Amerikos Lietuvių 
gyvenime. Brooklyniečiai lie
tuviai, mylėdami savo dienraš
tį “Laisvę,” nepaprastai džiau
giasi, kad dienraštis “Vilnis” 
vidur-vakarinėse valstijose ei
na tokias pačias pareigas ir 
šviečia lietuvius darbo žmones.

Mes džiaugiamės “Vilnies” 
nusistatymu Lietuvos klausi
mu. Kai Lenkijos imperialis
tai pasikėsino sunaikinti Lie
tuvos Nepriklausomybę, tai 
“Vilnis” viena Chicagoje pa
sisakė griežtai ii>^itvirai už 
gynimą Lietuvos Nepriklauso
mybės. Ji organizavo ir agi
tavo trečdali lietuvių tautos 
Amerikoje ginti Lietuvą nuo 
prapulties. Ji gyne; ir tebegi- 
na darbo žmonių reikalus A- 
me'rikoje. Jinai griežtai kovo
jo ir tebekovoja prieš reakci
ją ir už palaikymą demokra
tinių teisių mūsų krašte.

Draugai “Vilnies” šėrinin- 
kai, jūs suvažiavote į savo 
metinį suvažiavimą apsvarstyti 
savo dienraščio reikalus. Mes

V. •siunčiame jums savo nuosir- 
džiausius sveikinimus ir linki
me kuopasekmingiausiai išriš
ti savo dienraščio reikalus. 
Mes prisiunčiame savo nedide
lę dovanėlę sumoje $109.25 
ir pažadame ateityje stovėti 
su jumis, kad palaikyti taip 
svarbų dienraštį “Vilnį.”

Tegyvuoja Lietuvių Liaudies 
Dienraštis “Vilnis”!

Tegyvuoja Mūsų Draugai 
“Vilniečiai”!

Tegyvuoja Mūsų Spauda!
Sveikintojų Vardai ir po Kiek 

Kuris Aukojo:
ALDLD 138 Kp.—Maspeth, 

LDS 12 kp.—E. New York, M. 
Simonavičius, J. Šapalas, V. 
Skuodis—po $5.00; M. Liepa 
—$3.00; A. Skirmontas, S. 
Sasna, V. Tauras, ALDLD 185 
Kp.—E. New York, K. P., J. 
Weiss, V. Rudaitis, P. Kapic- 
kas, J. Kuodis, J. Siurba—po 
$2.00; P. Buknys, J. Gasiūnas, 
A. Liepienė, P. Mingelas, P.z 
Pakalniškis, A. F. Balčiūnas, 
P. šolomskas, J. Dainius, P. 
Baranauskas, J. Visockis, G. 
Kuraitis, J. Zablackiis, M. Sin
kevičiūtė, L. Kavaliauskaitė, 
P. Taraškevičius, N. Pakalniš
kis, P. Cibulskis, A. Depsienė, 
D. M: šolomskas, G. Varaš- 
kevičius, V. Čepulis, K. Jone- 
liūnas, P. Blieka, J. Rušins- 
kas, K. Degutis, J. Kaulinis, 
M. Stakoff, J. škiema, O. Ci- 
bulskienė, A. Misevičius, J. 
Balčiūnas, F. Snydei^ M. Luk
šienė, H. Kanaporienė, J. Kal
vaitis, T. Kapočius, J. Pra
naitis, K. Milinkevičius, J. 
Chelus, V. Bovinas, J. Buivy-

das, T. Vasikoniūtė, J. Oma
nas, A. Balčiūnas, Ch. Grybas, 
W. Žukas, R. Mizara, A. Bim
ba, V. Paukštys, J. Vinikaitis, 
M. Klimas, S. Radusis—po $1; 
A. Bieliauskiene, V. Baltrušai-' 
tis, K. Mockus, P. Bieliauskas, 
J. Barkus, Al. Dobinis, K. Ta
mošiūnas, J. Kalvaitis, K. 
Briedis, II. Jeskevičiūtė, J. ži- 
gaitis, A. Verkutis, P. Rainys, 
A. Jesiulaitis, A. Valungis, P. 
Prasauskas po 50c; E. Veličkie
nė, V. šibeika, P. Poškaitis, J. 
Bernotas, Ch. Nečjunskas—po 
25c. Viso $109.25.

Padėka Aukotojams
Sekmadienį, balandžio 24 d., 

LMS ruoštose paskaitose, au
kų surinkta $4.44. Aukavo 
sekamai: Dr. A. Petriką $1; 
po 25c: P. Paltanavičius, S. 
Sasna, P. Lengvinas, J. Juš
ka ir A. Balčiūnas.

Visiems aukavusiems Lietu
vių Meno Sąjungos švietimo 
Komisija taria ačiū.

Sekanti paskaita įvyks ge
gužės 8 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj. Referuos 
d. V. Tauras, “Laisvės” re
dakcijos štabp narys. Jo pa
skaitos tema bus labai įdomi 
ir pamokinanti: “Shakespeare 
ir Kiti.”

Pasilikite to nedėldienio va
karą liuosą, praplėtimui, pagi
linimui savo kultūrinio žinoji
mo. Komisija.

Priteisė Atlygint už Mirtį 
Orlaivyje

Queens Surrogate’s Teisme 
priteista atlygint po $4,000 šei
mynoms Katherine Zarling ir 
Stephen Kozakiewicz, kurie su
tiko mirtį skrendant į Montreal 
orlaiviui nukritus į ežerą 
Champlain 1936 metų birželio 
menesį. Gavėjais atlyginimo 
yra Henry Zarling, tėvas, ir 
Helen Fitzpatrick ir John L. 
Kozakiewicz, sesuo i)- brolis.

Vokiečių Darbininkų Kliubas 
vėl išstatė 50 pikietų prie Turn 
Hali, 1233 Lexington Ave. Jie 
sako, kad pikietas tai tik pa- 
vyzdis priešfašistiniai nusista
čiusių vokiečių pasiryžimo iš- 
vyt nazius iš Yorkvillės.

REIKALINGAS PARTNERIS
Rcikalipga partnerio. Moteriai ąr- 

ba merginai yra didelė proga prisi
dėti prie išdirbinio biznio per daug 
metų. Turi jncšt $5,000. Atsišaukite 
tuojaus: J. Ratkus, P. O. Box 666, 
Newark, N. J.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP

MOTERYS, NAMAI, ŠEIMA

Tuo klausimu šiandien, 2 v. 
po pietų, bus prelekcija.
duos Margaret Cowl, Darb. Mo
kyklos Forume, 25 E. 12th St.,

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, geg. 9 d., 
8 vai. vak., 79 Hudson Avenue. Visi 
nariai būkite laiku. — Sekretorė.

(107-108)

K. Degutis, Savininkas
Ge»ci Patyrę Barberiai

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

Tel. Virginia 7-4499

Iš Miami, Florida
šiomis dienomis aplaikėme 

laišką nuo draugų Bubnių iš 
Miami, Fla. Jie įdavė par
duot geriausius linkėjimus sa
vo 'draugams Huntington, N. 
Y., ir brooklyniečiams. Jie 
dabar turi užsidėję monopolį. 
Praneša taipgi, kad kurie no
rėtų užsidėti bile biznį šioj 
apįelinkėj, dabar galima pirk
ti įvairių biznių už žemas 
kainas, mes dabai- sezonas pa
sibaigęs, o rudenį kainos ky
la. Draugai Bubniai per il
gus metus buvę eilėje įvairių 
biznių. Jiems sekėsi visi. Jo- 
na'sj Bubnys keli metai atgal 
važinėjo per Lietuvą atlanky
damas savo tėvelius. Jis norė
tų susieiti su daugiau lietuvių 
šiame pietų mieste. t Bubniai 
turi užsirašę mūsų dienraštį 
“Laisvę,” kad sužinojus, kaip 
jų šiaurės draugai gyvena ir 
veikia. Bubniai pranešiu kar
tas nuo karto, kaip pietuose 
gyvenimas sekasi ir'kaip kiti 
gyvena. Rep.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 
DIDELIS ŪKIS

Didelė, graži ūkė su visomis trio- 
bomis ir įrankiais, 117 akrų žemės. 
Yra girios, gražių medžių, tinkamų 
pjovimui lentų. 13 karvių, auginam 
cauliflowers, sprouts ir kitų daržo
vių. Ūkė yra pelninga, randasi Con
necticut valstijoj, apie 25 mylios nuo 
Providence, R. I. Priežastis parda
vimo — ligos. Atsišaukite tuojaus. 

"Kaina tik $10,000. Kreipkitės šiuo 
antrašu: J. Ratkus, P. O. Box 666, 
Newark, N. J.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Valgomų daiktų krautuvė, su na

muku arba vien tik krautuvė galima 
pirkt. Naujausios mašinos ir šaldy
tuvai, apgyventa lietuvių ir lenkų. 
Labai gražioj vietoj. Biznis išdirb
tas per daug metų. Parsiduoda už 
labai mažą kainą. Krautuvė randa
si apie 20 mylių nuo Waterbury, 
Conn.
Box

Rašykite: J. Ratkus, P. O.
666, Newark, N. J. (107-108)

NEWARK, N. J.
Parsiduoda Aptieka

Didelė, graži aptieka su vaistais ir 
likeriais. Lietuvių apgyventam mies
telyje. Biznis išdirbtas per daug me
tų; priežastis pardavimo—liga. Apie 
20 mylių nuo Boston, Mass. Atsi
šaukite tuojaus. Kaina tik $4,000. 
Kreipkitės šiuo antrašu: J. Ratkus, 
P. O. Box 666, Newark, N. J.

“Laisvės” Piknikas Brooklyne bus 
S <1. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie įžangos bilieto 
perkant iš anksto.

Jei Pasiskiibinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir r.iškiai. 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<

“LAISVES”

PIKNIKAS
BROOKLYNE

Sekantis didelis parengimas bus

Sekmadienį, 3 Liepos (July)
Ant rytojaus po pikniko švente, 

bus proga iš toliau atvažiuoti, nes 
bus laiko pamatyti miestų, aplan
kyti beachius, pasismaginti piknike 
ir be nuovargio sugrįžti namo.

“Laisvės” Piknikas Bus ,

Ulmer Park Music Hall
x Gale 25th Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Iš toliau atvykusioms jau dabar laikas rūpintis 
pasisamdymais busų ir organizavimu grupių vyki

mui į pikniką iš kitų miestų.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

Stephen Aromiskis
(Arinakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru 
sius ant visokių kapinių; paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Barry P. Shalins
(Šulinskas) '

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu- paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių

I# senų padaras nau
ju! paveikslu! ir kra- 
javui Budarau in »m»- 
rikoniŠkail. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

ir pavienių.

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

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

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško nam^ darbo, kilbasai ir kepta parŠie- 

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

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

PHONE PULASKI 5-1090

I
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Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
530 Summ«,Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir

Nėra valandų sekmadienhmL
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Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
. GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tinka

mai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam

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

Clement Vokietaitis
lietuvis Advokatas

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. V.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

j Tel. Evergreen 8-7179
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RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday front 12 a. m.

to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and

Sun. all day and night.




