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Kunigai ir Kunigai 
Pasveikinimai

Rašo A. B.

Skipičio “Pasaulio Lietuvy
je“ (No. 9) randame pono 
Trečioko paveikslą ir tokį pa
rašą : “Šiomis dienomis atvy
kęs į Lietuvą vyriausias ‘Vie
nybės’ redaktorius, A. S. Tre
čiokas.“

O mes manėme, kad Juozas 
Tysliava buvo “V.“ vyriausiu 
redaktorium. Pasirodo, kad 
jau prieš išvažiavimą Lietuvon 
Trečiokas buvo Tysliava nu
vertęs nuo redaktoriaus sosto.

Blofyti Trečiokui, matyt, ir
gi labai sekasi. Draugijos Už
sienio Lietuviams Remi kon
ferencijoj jisai sunkęs: “Da
bar Jungtinių Valstijų lietu
vių dienos šūkis, tai milionas 
dolerių Lietuvos Ginklų Fon
dui.“

šitaip kalba atstovas fašis
tų, kurie nebepajėgia savo ga- 
zietą išlaikyti ir pasiuntė Tre
čioką pas Smetoną abrako 
parsivežti.

Kalbėdama apie moteris ir 
Komunistų Partiją, draugė 
Bondžinskaitė “Laisvės“ geg. 
18 d. laidoj daro sekamą pa
stabą :r

“Labai mažrai kreipiama do
mės į organizavimą moterų 
Komunistų Partijom O tai 
yra didelė klaida. Juk mes 
turim dideles mases moterų, 
kurios iš širdies pritaria Ko
munistų Partijai, bet jos stovi 
už Kom. Partijos durų. Visų 
tokių moterų pareiga būti Ko
munistų Partijos eilėse. O kad 
įtraukt moteris į KP, reikia 
mokėt išaiškint moterims pri
tarėjoms partijos programą 
ir jos užduotį, reikia nurodyt, 
jog KP yra tik vienintelis dar
bininkų klasės vadas.“

me- 
1 ai
rei-

New York o trijų šimtų 
todistų bažnyčių kunigai 
kė konferenciją ir nutarė 
kalauti valdžios parduoti Is
panijos liaudies valdžiai gin
klus. Vadinasi, šios bažnyčios 
kunigai yra demokratai, fašiz
mo priešai.

O ką daro katalikų bažny
čios dvasiškija? Ji sušilus re
mia kruvinuosius fašistus. 
Patsai popiežius jau pripažino 
gen. Franco ir užmezgė su 
juo diplomatiškus ryšius.

Nacionalis Lietuvių Komu
nistę Suvažiavimas įvyks 
Brooklyne liepos 4 ir 5 die
nomis. Tai bus svarbiausias 
mūsų judėjimo suvažiavimas.

Būtų labai gražu, kad su
važiavimą nuoširdžiai pasvei
kintų ne tik komunistų frak
cijos bei kuopos, bet taipgi 
visokios kitos organizacijos.

Pradžią padarė Literatūros 
Draugijos IX Apskričio kon- 
ferencija. Draugas Ramanaus
kas rašo:

“Nutarta pasiųsti nuo Ap
skričio tris pasveikinimus, bū
tent, Komunistų Partijos kon
vencijai, ALDLD suvažiavimui 
ir Lietuvių Komunistų ^va
žiavimui su aukomis po du 
doleriu.“

Amerikos Lietuvių Kongre
so konferencija nebetoli. Ar 
jau visi skyriai ruošiasi daly
vauti? Juo anksčiau bus pra
dėta ruoštis, tuo didesnė ir gy- 

0. vesnė bus konferencija.

Chicagos menševikų laik
raščio redaktorius spjauna 
ant komunistų ir šaukia: Su- 

, sivienijime Lietuvių Amerikoj 
mums jūsų nereikia!

Tas žmogus ir mirs ir neiš
moks suprast, jog nei SLA, 
nei jokia kita organizacija 
nėra jo nuosavybė. Jo kan- 

' didatas į SLA sekretorius pa
rodė, kad jis toje organizaci- 

' joje neturi įtakos. Gal todėl 
ir keikia komunistus, lead pa- 

. \matė savo amžiną susmukimą, dr. J. Ehrlich.

Darbo Žmonių

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $6.00 
Metams
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Francija Sutinka Tik Po 
Biskį Traukt Svetim
šalius iš Ispanijos

London. — Anglų lordas 
Plymuoth, p i r m i n. i n k as 
tarptautinės “bepusiškumo” 
komisijos, ir lordas Halifax, 
Anglijos užsieninis ministe
ris, įkalbėjo Francijai, kad 
jinai nusileistų, kas liečia 
kraustymą svetimšalių ka
reivių iš Ispanijos. Franci
jos valdžia jau sutinkanti, 
kad iš pradžios būtų ištrau
kiama tik po vieną kitą bū
relį Italijos ir kitų kraštų 
kariuomenės iš Ispanijos; o 
kiek proporcionaliai turės 
būt iš viso atšaukta gene
rolo Franco talkininkų ir 
liaudiečiams tarnaujančių 
liuosnorių, tai “bepusišku
mo” komisijos įgaliotiniai 
paskiau apskaitliuosią ir 
nuspręsiu.

Anglijos valdžia daro di
delio spaudimo Francijai, 
kad jinai visiškai uždarytų 
praleidimą karo reikmenų 
Ispanijos respublikai tuoj, 
kaip tik pradės šitaip neva 
darbuotis “bepusiškumo” 
komisijos agentai.

Sukilėlis Meksikos Generolas 
Išstato Savo Armiją Prieš 

Pažangią Šalies Valdžią
San Louis Potosi, Mexico, 

geg. 20.—Iš Meksikos armi
jos išmestas generolas S. 
Cedillo paskleidė po kalnus 
18,000 iki 20,000 savo gink
luotų buožių ir kitų fašisti
nių gaivalų pradėt kovą 
prieš pažangią prezidento 
Cardenaso valdžią. Jį fi
nansavo Anglija ir ginklavo 
Hitleris.

Prezidentas Cardenas pa
siuntė per 10,000 armijos 
prieš sukilėlius.

27 Ching Lėktuvai “Bombar
davo” Japoniją Lapeliais
Hankow, Chinija, geg. 20. 

—Dvidešimt septyni Chini
jos lėktuvai mėtė lapelius- 
atsišaukimus į pajūrinius 
Japonijos miestus. Lapeliai 
sako: “Mūsų lėktuvai galė
tų mėtyt čia ir bombas, bet 
mes nesame žudytojai ne- 
kariškių japonų. Chinija 
yra stipri ir nesumušta. Jūs 
priklausote nuo mūsų malo
nės.”

Savo lapeliais chinai šau
kė žmones sukilt prieš Ja
ponijos militaristų viešpa
tavimą.

Minimi 27-ni chinų ame
rikiniai lėktuvai atliko 2,- 
500 mylių kelionę niekur 
nenusileisdami žemėn.

Belgrad. — Paskelbti ofi
cialiai Jugoslavijos gyven
tojų surašinėjimo skaitme
nys rodo, kad ta>šalis turi 
15,400,000 gyventojų.

I

Vienna, geg. 20.—Nazių 
koncentracijos stovykloje 
mirė žydų tautinis vadas
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TINTI UŽ MILIŪNŲ DOLERIU NUSUKIMA
Waterbury, Conn. — Ne

paprastas p r i s i e kdintųjų 
teismas (džiurė) įkaitino 
kaip Waterbury’o miesto 
iždo sukčius jo majorą T. 
Fr.. Hayesą, dem. valstijos 
vice-gubernatorių; buvusį 
to iždo kontrolierių D. J. 
Leary, alaus bravorininką; 
republikonų vadą H. E. Ma
ckenzie, miesto demokratų 
vadą J. H. Crary ir dvide
šimt tris kitus politikierius. 
Vyresnysis teismas išdavė 
warrantus jiem areštu o t ir 
nustatė po $5,000 iki $25,- 
000 parankos.

Leary ir kai kurie kiti 
kaltinamieji yra pasprukę 
iš miesto.

Jersey City Majoro Hague’o Žulikiškai 
Sudaryta Byla Prieš Pažangų Kataliką 

___________________________________t

Nes reikia laiko dokumen
tais ir faktais įrodyti, kaip 
majoro Hague’o politikierių 
parinkti prisiekdintieji tei
sėjai melavo ir kreivai pri
siekė, brukdamiesi į džiurę.

Dabar geg. 19 d. advoka
tas Marcantonio ir parodė, 
kad pora tų džiurimenų pa
tys ėmė algas iš Hague’o 
politikierių mašinos arba 
turėjo gimines toj mašinoj. 
Vienas, D. Morrisroe prisie
kė, kad niekad netarnavęs 
kaipo rinkimų varšininkas, 
bet jis buvo apmokamas 
kaip balsų skaičiavimo raš
tininkas praeito rudens rin
kimuose. Kiti du džiurime- 
nai pareiškė, kad tarnaują 
bei dirbą tam tikrose įstai
gose; bet tyrinėjimas paro
dė, kad tokių įstaigų visiš
kai nėra.

Longo advokatas Mąrcan- 
cantonio dabar žada užvest 
bylą prieš tuos prisiekusius 
melagius. Bent vienas jų 

•todėl jau pabėgo iš miesto.

Jersey City, N. J.—Teis- 
miški pakalikai šio miesto 
fašistuojančio majoro Fi\ 
Hague’o suktai ir melagin
gai sudarė prisiekdintųjų 
teismą - džiurė, kuri tad ir 
atrado “kaltu” Johną Lan
go, Šventojo Vardo katali
kų draugijos sekretorių, ne
va už tai, kad jis neteisin
gai išpildęs pareiškimą dė
lei nominacijų rinkimams. 
Bet tikroji priežastis buvo, 
kad Longo remia CIO uni
jas.

Jau teisėjas Robert Kin- 
kead rengėsi skirt 5 metus 
kalėjimo Longo’ui, bet jį 
sustabdė Longo advokatas, 
buvęs kongresmanas V. 
Marcantonio, pirmininkas 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo. Šis advokatas 
pareiškė, kad džiurė buvo 
klastingai, dirbtinai suda
ryta prieš Longą ir išreika
lavo atidėt nuosprendį iš 
pradžios vienai savaitei, o 
dabar dar trylikai dienų.

Anglija Stengiasi Suar- 
dyt Francijos Sutartį 

Su Sovietą Sąjunga
London. — Anglijos val

džia perkalbinėjo Francijos 
ministerį pirmininką Dala- 
dierą nutraukt tarpsavinės 
pagelbos sutartį su Sovietų 
Sąjunga, kaip protestuoda
mas užreiške darbietis at
stovas Wedgwood seime.

Jis nurodė, kad Anglijos 
valdžia vis pataikauja fa
šistiniams d i k t a t o r iams 
prieš Franci ją, o tuo tarpu 
Vokietija “steigia sau karo 
lėktuvų stovyklas šiaurinėj 
Ispanijoj.”

ITALIJOS KARALIUS
VAŽIUOS PAS HITLERĮ

Roma.—Italijos karalius 
rengiasi važiuot liepos mė
nesį Berlynan pas Hitlerį, 
dar labiau stiprint Romos- 
Berlyno “ašį.”

Grand džiūrės paskelbtas 
kaltinimas sako-, kad ta šai- 
ka tarp 1930 ir 1938 m. sau
sio 1 d. nusukus milionus 
dolerių miesto pinigų. Tais 
pinigais jie asmeniškai nau
dojosi bei stengėsi jais pa
trauki Conn, valstijos sei
melio atstovus, kad išleistu 
pageidaujamus f a b r i kan
tam ir bankininkam įstaty
mus.

Tai buvo “maža, bet ga
linga, žiauri ir doriškai su
puvusi grupė žmonių, kurie 
šeimininkavo mieste, patys 
pinigaudamiesi bei jieško- 
dami sau aukštesnių politi
nių vietų,” kaip kad pareiš
kia prisiekdintųjų teismas.

Gen. Franco Šaukiasi 
Kur Kas Didesnės 
Paramos iš Italijos

Paryžius. — Pranešama, 
kad generolas Franco atsi
šaukė į Italiją dar stam
besnės pagelbos prieš Ispa
nijos respubliką; sako, fa
šistai negalės šią vasarą 
baigt karo prieš respubli- 
kiečius, jeigu negaus greitu 
laiku kur kas daugiau armi
jos, ginklų ir amunicijos iš 
Italijos.

Italijos valdžia paskuti
niu laiku ypač smarkiai šū
kauja, kad Francija pralei
džianti vis daugiau karo 
reikmenų Ispanijos respub
likai. Mussolinis rengiasi 
duot juo didesnės paramos 
generolui Franco’ui. O Mu- 
ssolinio pasiteisinimas bus 
tai, kad, girdi, Francija 
daugmeniškai padedanti Is
panijos respublikai.

haliiosirc F™C‘!°JFa- Mussolinis Reikalauja
šistai Stengiasi Nu-, 
gąsdint Franciją

Paryžius. — Francija yra 
pasirengus, kad ir viena, 
be kitų talkos, apsigint nuo 
visų priešų, kurie ją mėgin
tų užpult, pareiškė Franci
jos ministeris pirmininkas 
Ed. Daladier.

Mussolinio agentai ir fa- 
šistuojantieji Francijos 
bankininkai, Šerų mekleriai 
buvo paskleidę gąsdinančius 
Franciją girdus, būK “tūla 
šalis” mobilizuojasi prieš 
Franciją ir jau atsiuntus 
Francijai ultimatumą, ir tt. 
Tie elementai stengiasi pa- 
veikt Francijos valdžią, kad 
jinai nusileistų Italijai, 
ypač kas liečia karo tęsimą 
prieš Ispanijos respubliką.

Francijos premjeras Da
ladier, pasiduodamas per- 
kalbėjimams iš Anglijos pu
sės, sakė, kad Francija no
ri susi derėt su Italija, ne
liečiant net Ispanijos klau
simo.

Japonai Planuoją Bombar- 
duot Sovietą Vladivostoką 

Po Keleto Savaičių
Washington, geg. 20.— 

Japonija planuoja už ket- 
verto-šešeto savaičių užpult 
lėktuvais ir subombarduot 
Vladivostoką, Sovietinio Si
biro prieplaukos miestą, 
kaip pranešta Amerikos 
valdininkam. Tai būtų kerš
to žygis, kad Sovietai gin
klais ir amunicija remia 
Chiniją prieš Japoniją. 
f

Japonų valdžia spiečia iki 
400,000 savo armijos į So
vietų pasienius. Tikisi at
griebti garbę, kurią prara
do įvairiais nepavysimais 
Chinijoj.

Gręsia Visuotinas Geležin- 
keliečią Streikas

Washington. — Jeigu ge
ležinkelių kompanijos užsi
spirs kapbt savo darbinin
kams ir tarnautojams algas 
15 procentų, kaip kad jos 
pranešė, tai streikan išeis 
milionas tų kompanijų dar
bininkų, sako geležinkelie
čių unijų vadai susirinkę 
Washingtone.

WPA Galva Reikalauja Be
darbiam Daugiau Darbą

Washington. — Jeigu kon
gresas galutinai priims pre
zidento Roosevelto progra
mą bedarbiams šelpti ir ša
lies ūkiui gaivinti, tai dar 
bent 400,000 bedarbių gaus 
valdiškus , pašalpinius dar
bus,—pareiškė H. L. Hop
kins, viešų WPA darbų ad- 
m i n i s t r atorius. Tuomet 
skaičius pašalpinių darbi
ninkų pakils tuose darbuose 
iki trijų milionų.

Hopkins smerkė Ohio ir 
Illinois valstijų valdžias,

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX

Tuoj Uždaryt Franci 
jos Duris į Ispaniją

Jis Neatnaujinsiąs Derybą su Francija, Kol Jinai Visai 
Neuždarys Ginklą Praleidimo Į Ispanijos Respubliką 

-----------------------------------------------------E "  •

Francijos Unijų Vadas Ra
gina Priimt Sov. Unijas į 

Tarptautinę Sąjungą

' Oslo, Norvegija.—Sekre
torius Francijos galingos 
Generalės Darbininku Kon
federacijos, Leonas Jouha- 
ux reikalauja suvažiavime 
Tarptautinės A m a t i n i ų 
Darbo Unijų Sąjungos pri
imt Sovietų darbininkų uni
jas į šią organizaciją.

EXTRA!
CHINAI UŽGINČIJA JA

PONŲ LAIMĖJIMĄ

Hankow, geg. 20.—Japo
nai sako, kad jie jau užė
mę Suchową, Chinijos gele
žinkelių centrą; bet chinai 
tatai užginčija.

Chinų komanda praneša, 
kad jie atėmė iš japonų 
Kinsiang ir Kweiteh mies
tus į vakarus nuo Suchowo.

ŽUVO ŽYMUS SOVIETŲ 
LAKŪNAS BABUŠKIN

Maskva, geg. 20. — Be- 
skrendant iš Franc Jozef 
tolimosios šiaurės salos, nu
krito ir sudužo didžiulis So
vietų lėktuvas. Žuvo M. S. 
Babuškin, Sovietų oro did
vyris, ir trys kiti. Dvylika 
išsigelbėjo.

Babuškin buvo vienas iš 
tų lakūnų, kurie pernai pa
vasarį nusileido ant Šiaurių 
Poliaus.

Didis CIO Laimėjimas Penn- 
sylvanijos Balsavimuose
Philadelphia, Pa. — 1934 

m. gubernatoriaus ir Jungt. 
Valstijų senatoriaus rinki
muose demokratų partija 
Pennsylvanijoj tegavo tik 
569,000 balsų, o dabarti
nėse rinkimų nominacijo- 
se-L-jau 1,300,000 balsų, su
dedant krūvon balsus trijų 
demokratinių kandidatų į 
gubernatoriaus vietą.

Pittsburgh, Pa.—CIO re
miamas demokratinis kan
didatas į gubernatorius, Ke
nnedy gavo daugiau kaip 
520,000 balsų. Tai didelis 
CIO laimėjimas, sako Phil. 
Murray, pirmininkas CIO 
Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komiteto.

kapl jos pro pirštus žiūri į 
šimtų tūkstančių bedarbių 
alkį: Chicago j, Clevelande 
ir kitur. Jis nurodė, kad, 
pav., Ohio valstijos ižde yra 
$$7,000,000 perviršio pinigų, 
bet valstijinė vyriausybė 
nieko iš jų neskiria šelpi
mai Clevelando baduolių.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Paryžius. — Mussolinis 
reikalauja, kad Francija už
darytų savo pietinę sieną ir 
visai nepraleistų per ją am
unicijos ir ginklų į Katalo- 
niją, šiaur-rytinę dalį Ispa
nijos respublikos. Kol Fran
cija neuždarys savo rube- 
žiaus, tol Mussolinis neat
naujins pertrauktų derybų 
dėl “draugiškumo” tarp Ita
lijos ir Francijos, kaip pra
nešama iš Romos.

London. — Italijos atsto
vybė Anglijoj tvirtina, kad 
Francija per paskutines dvi 
savaites perleidus “skanda- 
liškai didelį daugį” amunici
jos ir ginklų Ispanijos res
publikai.

Sovietų užsieninis komi
saras M. Litvinovas, dabar 
esantis Paryžiuj, daro spau
dimą Francijos valdžiai, kad 
palaikytų savo pietinį rube- 
žių atvirą praleidimui karo 
reikmenų i Ispanijos respu
bliką.

(Bet Sovietų Sąjunga ne- 
grumojo atsimest nuo poli
tinio bloko su Francija, jei
gu Francūzų valdžia ir ne
praleis sovietinių ginklų į 
Ispanijos respubliką, kaip 
kad United Press pirmiau 
pranešė.)

Roma.—Associated Press 
žiniomis, Mussolinis f akli
nai reikalauja, kad Franci
ja padarytų pasirinkimą 
tarp Italijos ir Sovietų Są
jungos.

Paryžius.—Francijos val
džia buvo pareiškus Musso- 
liniui, kad jinai neuždarys 
ginklų praleidimo per pie
tinę savo sieną tol, kol ne
bus atšaukta Italijos armi
ja iš Ispanijos. Dabar Ang
lijos valdžia karštai perkal- 
binėja Franciją, kad pada
rytų nusileidimą Italijai 
šiuo klausimu.

Italija Grąsina Imt Ethiopus 
Į Savo Armiją

Paryžius. — Italija ims 
ethiopus į savo armiją, jei
gu Francija Tunisijoj ir ki
tose savo kolonijose rekru
tuos tenaitinius jaunus vy
rus į savo kariuomenę,— 
perspėja Mussolinio diplo
matai.

To nežiūrint, Francijos 
valdžia nutarė paimt Tuni
sijoj dar 60,000 vyrų į savo 
armiją.

A

ORAS
Šiandien lys ir bus šil

čiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar tempera tūrh 65. 

Saulėtekis 5:35; saulėleidis 
8:10.
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“Šviesos” No. 2-ras
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos “Švie

sos” numeris 2-ras—už balandžio - gegu
žės-birželio mėnesius. Be eilėraščių, apy
sakaitės ir literatūrą apžvalgančių 
straipsnių, telpa sekantieji svarbūs 

, straipsniai: “1863 Metų Sukilimas Lietu
voje” (Z. Angarietis); “Pamokos iš dvie
jų Šalių Istorijos” (Earl Browder); 
“Krikščioniškas Babelio Bokštas” (A. 
Bimba); “Chicaga ir Jos Sritis Jūros 
Dugnu” (S. V.); “D-ras Vincas Kudir
ka” (Dr. A. Petriką).

Šis “Šviesos” numeris yra nepaprastai 
turtingas ir techniškai daro gražesnio 
įspūdžio, kaip pirmesnieji.

ALDLD nariai gaus šį “šviesos” nu
merį prenumeratos keliu, o pavieniai as
menys gali įsigyti nuo ALDLD kuopų 
literatūros pardavinėtojų. Patariame 
kiekvienam mūsų skaitytojui, kuriam rū
pi pagilinti žinojimas įvairiais gyveni
mą liečiančiais klausimais, įsigyti ^‘Švie
są” ir studijuoti.

Kaip Stovi Tarptautinė 
Darbininką Vienybė

Šiuos žodžius rašant, Oslo mieste, Nor- 
* vegijoj, prasidėjo Tarptautinės Darbo 

Unijų Federacijos (“Amsterdamo Inter
nacionalo”) konferencija. Joje,be kitų da
lykų, iškilo klausimas apie susivienijimą 
su Sovietų Sąjungos darbo unijomis.

šiuo tarpu Sovietų Sąjungoj randasi 
22,427,000 darbo unijistai—organizuoti 
darbininkai. Tai milžiniška pajėga, tu
rinti narių gal būt nemažiau, kaip visa 
Tarptautinė Darbo Unijų Federacija. 
Jeigu ši pajėga būtų dalimi organizuoto 
pasaulio unijistinio judėjimo, tai būtų 
galima atlikti milžiniški darbai' pasauli
nėje plotmėje.

Dėlto Franci jos darbo unijų vadas, 
Leonas Jouhaux, labai karštai stoja už 
vienybę. Tačiau vienybė turi nemažai ir 
priešų. Pav. Tarptautinės Federacijos 
sekretorius, Walter Schevenels, stoja 
prieš. Nemažai Anglijos ir Belgijos de
šiniųjų darbo unijų lyderių vienybei taip 
jau priešinsis.

Prieš kiek laiko, Jouhaux ir Scheve
nels, kaipo Tarptautinės Federacijos at
stovai, buvo nuvykę į Maskvą ir ten ta
rėsi su Sovietų Sąjungos darbo unijų 
vadais apie vienybės reikalą. Sovietų Są
jungos darbo unijų vadovybė w išstatė 
tam tikras išlygas, kuriomis vienybė bū
tų galima (ir naudinga). Tomis išlygo
mis buvo:

1. Tarptautinė Federacija privalo pa
gyvinti savo prieš karą ir fašizmą veik-

2. Visokios propagandos metodos—ma
siniai- mitingai, spauda, kino, etc.,—pri
valo būti išnaudojamos kovai už taiką 
ir demokratiją.

3. Visuose kraštuose organizuoti dar
bininkai privalo skelbti sankcijas agre- 
soriškoms šalims.

4. Tarptautinė Federacija privalo rū
pintis teikimu aktyvės paramos Ispani
jos ir Chinijos žmonėms, kovojantiems

apries fašistus imperialistus.
5. Tarptautinė Fed. privalo remti ben

drą darbininkų frontą tuose kraštuose, 
kur jis gyvuoja.

Be to, SSSR darbo unijos norėjo, 
kad greitu laiku būtų šaukiama tarptau
tinis kongresas, kuriame turėtų daly
vauti ir Sovietų Sąjungos delegacija. 
Antra, pasiūlė Federacijai turėti tris 
prezidentus, iš kurių vienas būtų Sovie
tų Sąjungos unijistas; visi trys turėtų 
pirmininkauti pasikeisdami.

Tvirtai stovėdamas už vienybę, Leonas

u, 
A
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Jouhaux, be kitko pareiškė:
“Vienybe—klausimas istorinės svar

bos. Be tarptautinės vienybės mes būsi
me bejėgiai, kadangi vienybės nebuvimas 
veda prie fašizmo plėtojimosi Europoj ir 
Amerikoj.

“Privalome pasiklausti savęs rimtai, 
ar mes trokštame pergalės ar pralaimė
jimo? Nebuvimas vienybės pavergė Aus
triją, o josios nutolinimas gali reikšti tą 
patį Ispanijai; be to, čechoslovakija gali 
būti priversta jungtis su Hitleriu.

“Tarptautinė Darbo Unijų Federacija 
neprivalo atsistoti tokioj pozicijoj, kuri 
stiprintų Romos-Berlyno-Tokio ašį.

“Mes esam reikalingi bendro fronto 
mūsų priešams nugalėti ir dėlto privalo
me suteikti Sovietų Sąjungos darbinin
kams progą kovoti drauge su mumis.”

Pasakyta teisingai, tik klausimas, ar 
dauguma Tarptautinės Federacijos vadų 
su tuo sutiks?

rašo:

Smetonos valdžią,

tai Maskva greičiau padėtų Smetonos

Lietuva ir Sovietą Sąjunga f
“Keleivis

Mūsiškiai fašistai įsikando klausimą: 
“Kodėl Sovietų Rusija neužtarė Lietuvos, 
kuomet Lenkija pastatė jai ultimatumą?”

Bet kodėl komunistinė Rusija turėtų gin
ti fašistinę Lietuvą? žmogžudžiai Lietuvoje 
gauna po 4 metus kalėjimo, o jaunuoliai už 
komunistinį plakatą gauna po 12 metų ka
torgos. Reiškia, Kauno valdžios akimis žiū
rint, komunistas yra 3 kartus bjauresnis 
piktadarys už žmogžudį.

Kaip tuomet galima norėti, kad Rusijos 
komunistai eitų ginti
kuri taip nežmoniškai persekioja jų vien
minčius?

Sovietai gal užsistotų už Lietuvą tik to
kiam atsitikime, jeigu Lietuvon pradėtų 
briautis vokiečiai, ^grūmodami patiems So
vietams. šiaip gi, kol tokio pavojaus Rusijai 
nėra
valdžią nuversti, negu ją ginti.

Kad Lietuvoj komunistai ir šiaip an- 
ti-fašistai veikėjai yra žiauriai perse
kiojami, tai tiesa. Tiesa ir tai, kad ten 
viešpatauja bjauri fašistų diktatūra, 
smaugianti viską, kas tik prakilnaus ir 
laisva; smaugianti viską tą, už ką So
vietų Sąjunga kovoja. Tačiau Sovietų 
vyriausybė skiria kraštą nuo valdžios 
formos; šalies žmones nuo jų valdonų.

Sovietų vyriausybė iš pat pradžios pa
sisakė už gynimą pavergtųjų tautų lais
vės, ir mažųjų bei silpnesniųjų tautų 
nepriklausomybės. Tai jinai ir vykdo gy
venimam Nors Lietuvoj viešpatauja fa
šizmas, vienok Sovietų Sąjunga gina jos 
nepriklausomybę. Ji tai daro keliais iš
skaičiavimais: (1) Jei Vokietija arba 
Lenkija užgrobtų Lietuvą, tai Lietuvos 
žmonėms gyvenimas dar pasunkėtų, nes 
tuomet prisieitų gyventi ne tik po žiau
riu fašizmu, bet ir kaipo tautinei ma
žumai, — vadinasi, dvigubas išnaudoji
mas ir dviguba priespauda; (2) Nepai
sant, kuri didžioji fašistinė šalis užgrob
tų Lietuvą, fašizmas tuomet sustiprėtų 
pasauliniai, o tai reikštų demokratinių 
jėgų silpnėjimą (3) Užgrobę Lietuvą, 
Vokietijos arba Lenkijos fašistai turėtų 
stipresnę bazę organizavimui užpuolimo 
ant Sovietų Sąjungos.

Išeidama iš šitų sumetimų, Sovietų Są
junga gina Lietuvos nepriklausomybę, 
nepaisant, kad ten viešpatauja fašizmas.

Aišku, jei šiandien Lietuvoj susidary
tų Liaudies Fronto vyriausybė, tai So
vietų Sąjunga kur kas entuziastiškiau ją 
paremtų ir josios reikalus gintų. Bet 
Liaudies Fronto vyriausybę Lietuvoj te
gali įsteigti tik patys krašto žmonės; So
vietai į vidujinius kitų kraštų reikalus 
nebesikiša.

Sovietų Sąjunga visuomet paturėjo 
Ethiopiją; ji karštai paturi Ispanijos 
žmones, kovojančius prieš neprietelius 
fašistus—Mussolinio, Hitlerio ir Franco 
banditus; ji remia Chinijos liaudį jos 
kovoje prieš neprietelius Japonijos im
perialistus. žodžiu, Sovietų vyriausybė 
rėmė ir rems kiekvieną silpnesnį kraštą, 
kiekvieną mažą kraštą, kurį tik stambie
ji fašistų kraštai bandys užpulti.

Tai, ką daro Sovietų Sąjunga, turėtų 
daryti ir buržuaziniai demokratiniai 
kraštai. Jei šiandien buržuaziniai demo
kratiniai ir nenorį karo kraštai sudary
tų bendrą frontą su Sovietų Sąjunga, ar
ba, kaip sakoma, bendrą saugumo sutar
tį (collective security), tai būtų užtik- 
rintesnė mažųjų kraštų nepriklausomy
bė ir pats fašizmas greičiau nusisuktų

Paprašius "Laisvei 
Paramos

Kartą-kitą priminus vi
suomenei, kad pasikartojus 
sunkesniam kriziui, nedar
bui, skaudžiai atsiliepė ant 
mūsų dienraščio finansi
niai, buvo gerų atsiliepimų, 
bet vis dar yra keblumų. 
Sunkiai eina atsinaujinimai 
prenumeratų. Daugelis pa
ragintųjų atsinaujinti pra
šo palaukti, kol pradės dirb
ti. Bet firmos, iš kuriu 
“Laisvė” perka, nelaukia, 
kada “Laisvė” turės pinigų, 
atėjo diena sąskaitos užmo
kėjimui ir ji turi būt užmo
kėta. Taigi, tie dienraščio 
skaitytojai, kurių prenume
ratos yra išsibaigę, privalo 
įsitėmyti tą faktą, jog “Lai
svė” turi į laiką apmokėti 
savo sąskaitas bei bilas ir 
todėl dienraščio skaitytojai 
yra prašomi į laiką atsinau
jinti prenumeratas.

Kebli padėtis yra 
su draugijų komitetais, 
bai vėlina apmokėjimą
skaitlį už spaudos darbus ir 
už SKelbimus. Įvairiems pa
rengimam, kurie jau yra 
įvykę, “Laisvė” yra pada
riusi spaudos darbų už apie 
$1,200 ir negali išprašyti 
apmokėjimo sąskaitų. Jei 
tos sąskaitos būtų buvę ap
mokėtos į laiką, tai dienraš
tis dabar neturėtų finansi
nių trūkumų. Dabar ken
čiame didelį trūkumą ir bū
tinai reikalinga dienraščiui 
aukų.

Iš anksčiau darytų primi
nimų, kad reikia aukų, ga
vome gražių atsiliepimų ir 
dar iki šiol vis susigraba- 
liojome grašio ir į laiką spė
jome užsimokėti skolas. Ir 
tai dėka draugų greitam 
stojimui į pagelbą savo 
dienraščiui aukomis. > '

Štai keletas gražiai skam
bančių laiškelių:

“Detroit, Mich.

gesnių bėgančių reikalų.
“Su pagarba,

B. Samoška.”
Dovanėlę sunaudojame 

reika-“Laisvei”, nes gyvas 
las verčia tai daryti.

kojo $1.50 “Laisvės” reika
lams.

Sekanti draugai aukojo 
po $1.00: V. Danielius, bu
vęs eastoniečiu, dabar gy
vena Brooklyne; A. Jankau
skas, Brooklyn, N. Y 
Ragauskas, 
O ir K.
Sheltono,
Walworth,
160 kp., Benld, Ill., per U. 
Mikailitis, Chas. Brown, 
Brooklyn, N. Y., J. Rama
nauskas, Minersville, Pa., J. 
Ciberka, Far Rockaway,

Wilkes- 
Sinušas,

., v .

Shelton, Conn.,
Jasulaičiai iš

Peter Balzar,
N. Y., ALDLD

Gerb.“Duhith, Minn.
Tamsta: Aš atnaujinu pra
eitų metų prenumeratą ant 
metų laiko. $5.50 už laikraš
tį ir paaukoju $1.50 išmokė
jimui mašinos. Su pagarba,

Martinas Karklus.”

“Chester, Pa. Drauge: 
Matydamas, kad ‘Laisvei’ 
reikalinga piniginė parama, 
čia prisiunčiu $1.00. Drau
giškai, Hippolitas Prots.”

ir
Ėa-
są-

S h e 11 o 
Kiaušas, 
Deltuva,

Galužis, 
Juozas
III., J.

Bet 
taip,

turiu

Juozas Petrelio, iš Phi- 
ladelphijos, prisiuntė “Lai
svei” $5.00 aukų naujai ma
šinai.

. Pranas Jačionis, Detroit, 
Mich., aukojo $3.00; Vincas 
Ramanauskas, Minersville, 
Pa., $2.00; C. Chuberkis, 
Ridgewood, N. J., prisiuntė 
naują skaitytoją, užsimokė
jo už prenumeratą metams 
ir paaukojo naujai mašinai 
$2.00. A. Wildges, Flushing, 
N. Y., užsimokėjo už pre
numeratą metams ir paau-

Gerb. 
Drauge: Čia prisiunčiu mo- 
ney-orderį $15.00, kurie da
linami sekančiai: Mano ‘L.’ 

' prenumerata $5.50, prenu
merata J. Baris, $5.50; ma
no auka ‘Laisvės’ presui $3 
ir Ispanijos kovotojams už 
laisvę $1.00. Draugiškai, A. 
M. Metelionis.”

“Naugatuck, Conn. Gerb. 
‘Laisvės’- Leidėjai ir Red.! 
Aš, Bladas Samoška, čionai 
prisiunčiu $7.00 kaipo mo
kestį už ‘L.’ prenumeratą, 
kuri jau pereitą metą pasi
baigė su num. 260. Labai 
ačiū, kad nesulaikėte lig 
šiol. Pasiimkite kiek pri
klauso už laikraštį, kas liks 
sunaudokite ant reikalin-

. A. K.
n, Conn., 

Chicago, 
Halethorpe, Md., 

John Mazenis, Clinton, Ind.,
J. Vaičekauskas, Bingham
ton, N. Y., Ignas Sakalaus
kas, Detroit, Mich., O. Šem-įįj 
berienė, Minersville, Pa., M. 
A. Motuzą, Marchand, Ca
nada, M. Poderis, Wilkes- 
Barre, Pa., A. Keršanskas, 
Philadelphia, Pa. ir Jurgis 
Shukys, Philadelphia, Pa.

Tai balsai keletos draugų, 
kurie atydžiai tėmija savo 
dienraščio pulsą ir rūpinasi 
į laiką jam pagelbėti. Dė
kodami už paramą drau
gam, Kurių vardai aukščiau 
paduoti, laukiame kitų dien
raštį “Laisvę” branginančių 
žmonių pasirodyti tuomi 
pat. P. Buknys.

A.L.D.L.D. Diskusijos
Ką Turime Keisti Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijoj?

Labai gerai, kad liepos 
pradžioj atsibus ALDLD at
stovų suvažiavimas ir bus ga
lima pakeisti tūlus negeru
mus mūsų organizacijoj. Apie 
tuos pakeitimus čia ir pakai- [ 
besiu. Pirmi/ausiai apie var
dą. /

- Dabartinis vardas — Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija,—yra neat
sakantis ir perilgas. Kadangi 
ALDLD kuopos gyvuoja ne 
vien Amerikoj, bet ir kitose 
šalyse, tad neatsako varda-

tai čia
Svar-

žodis “Amerikos.” Bet 
nėra didelės svarbos, 
blausias klausimas yra tame, 
kad vardas yra perilgas. Aiš
ku kiekvienam, kad suside
dantis iš penkių žodžių var
das nėra galima nei raštu nei 
žodžiu išreikšti pilnai. Ir dė
lei to mes straipsniuose, ko
respondencijose ar šiaip kal
bose organizacijos vardą reiš
kiame tik penkiomis raidėmis 
—“ALDLD.” Ir neklysiu pa
sakęs, kad dauguma lietuviš
kos visuomenės ir laikraščių 
skaitytojų nežino, ką tos pen
kios' raidės reiškia. Jie yra 
tik tiek girdėję, kad ALDLD 
yra bolševikų - komunistų or-

ganizacija ir kad kas priguli 
prie jos, tas jau skaitosi ko
munistu, ir ,tt. Tas, žinoma, 
netiesa. Bet jie 
ta.

taip supran-1

kritikas sa- 
žodžių var-

čia gal kokis 
kys, kad ir trijų 
d as, kaip LDS arba SLA rašo
si tik trimis raidėmis, o bet
gi niekas klaidos nepadaro. 
Taip, bet tik rašosi su lyg for
mos, taip, kaip prisieina vie
ną pavardę tankiai vartoti, 
tai irgi dedasi tik raidės. Bet 
kuomet prisieina agituoti ar 
svarbesnį atsišaukimą padary
ti, tai tuomet sakoma ar ra
šoma pilnas organizacijos var
das. Aiškiau sakant, visi su
tiksime, kad organizacijos 
vardas skambės daug gyviau, 
jei jį vartosi pilnai, o ne rai
dėmis. Tad ar nebūtų daug 
praktiškiau, jei tris žodžius— 
“Amerikos Lietuviu Darbinin
kų”— išmestume, o paliktu
me vardą iš dviejų paskuti
nių žodžių : Literatūros Drau
gija? Taip pakeitus, nereikės 
raides dėlioti, nes Literatūros 
Draugija būtų lengva ir pa
rašyti ir ištarti pilnai. Kuo
met viskas progresuoja ir to
bulinasi, tai ir mes patobulin-

kim savo vienatinės kultūros 
ir apšvietos organizacijos var
dą, jį sutrumpinant.

Kiti sumanymai, kuriuos 
Centro sekretorius drg. D. M. 
Šolomskas prisiuntė kuopoms 
svarstyti, tai knygų ir “švie
sos” gerinimo klausimai. 
Knygomis esu pilnai pasiten
kinęs, kokios dabar leidžiama 
—visokio turinio. Nesutinku 
pakelti nariams duokles ir 
leisti apdarytas knygas. Jau 
jeigu randasi didelis skaičius 
norinčių apdarytų knygų, o 
sulyg esamų duoklių negalima 
apdaryti, tai tuomet lai tie 
nariai liuosai moka po 25c 
daugiau ir jiems duoti apdary
tas knygas, o kitiems ne. 
geriausiai tai balsuoju 
kaip dabar yra.

“šviesos” leidime, tai
kitokią nuomonę. Pilnai sutin
ku su ta nuomone, kad “švie
sos” leidimą sulaikyti ir vietoj 
jos išleisti daugiau knygų. Tie 
nariai, kurie turi panašią min- 
vį, argumentuoja, kad “švie- 

|sa” negera, tik yra atkartoji
mas tų raštų, kurie tilpę dien
raščiuose. Tai klaidinga agi
tacija. “šviesa” yra gera, bet 
leidimas knygų dar geriau bū
tų. štai dėl ko. Nežiūrint, 
kokius raštus “Šviesoj” dėsi— 
sunkesnius ar lengvesnius, bet 
nariams atrodo, kad čia laik
raštis, o ne knyga. Ir’ kuo
met narys tik gauna vieną 
knygą per metus, nežiūrint, 
kad jis gauna 4 žurnalus — 
“šviesos,” tačiaus jis sako, 
kad “tik vieną knygą aš gau
nu į metu$. Kodėl seniau 
daugiau knygų duodavo?” Ii’ 
tame yra daug tiesos. Knyga, 
tai knyga ir nariams norisi 
daugiau jų gauti. Tad pilnai 
sutinku su ta nuomone, kad 
leisti daugiau knygų, o žurna
lą “šviesą” sulaikyti.

Tai tokius pakeitimus siūlau 
kuopoms ir suvažiavimui šiuo 
sykiu. Jeigu tik mes nagri
nėsime, kaip mūsų organizaci
ją būtų galima padaryti ge
resne ir naudingesne, tai ma
nau, kad visi sutiksime su ta 
nuomone, kokia čia išdėsčiau.

Centro Komiteto klausime 
sutinku, kaip dabar yra. La
bai negerai, kad tokie nariai, 
kaip Buivydas, rašo, jog se
niau Centro sekretoriai dirbo 
veltui, o dabar moka pilną 
algą. Kam tą netiesą skleisti^ 

kad seniau 
sekretoriui, bet 
ir pirmininkui, 

• kuomet dabar 
tūlas iždininko 

sekretoriui 
veltui dirbti 
turi mokėti 
ta pusė al- 

negu se-

Ir 
ir

kuomet žinome, 
mokėjo ne tik 
ir iždininkui, 
ir knygių i 
knygiaus
pareigas pavedė 
atlikti, tai niekas 
negalėtų, tad ir 
pusę algos. Bet
gos mažiau išeina, 
niau “veltui” dirbant.

Jau laikas pamesti tuos pra
simanymus ir kandžiojimus, 
nes jie tik suirutę neša. Kal
bėkime ir rašykime teisingai, 
o ne prasimanytai.

M. Pūkis.

Klausimai ir Atsakymai

Vaizdas iš Rio de Janeiro, Brazilijos sostinės, kai gegužės 11d. Brazilijos naziai 
pradėjo sukilimą, kurį vyriausybei pavyko nuslopinti.

Klausimas
Gerbiamoji Redakcija: Ma

lonėkite suteikti informacijų 
apie Sovietų Sąjungos valdžią. 
Kokia ypata užima aukščiau
sią vietą Sovietų valdžioj, pa
našią. kaip mes Jungtinėse 
Valstijose turime Rooseveltą ?

Iš anksto ačiuoju. V. G.

Atsakymas
Sovietų Sąjungos Vykdančio

jo Komiteto prezidentu yra d. 
Kalininas. Tai ir yra aukš
čiausia vieta, tolygi Jungtinių 
Valstijų prezidento vietai.

Paskui seka Liaudies Komi
sarų Tarybos pirmininko vie
ta, kurią užima drg. Moloto
vas. ši vieta panaši Jungtinių 
Valstijų valstybės sekretoriaus 
vietai, arba kitų šalių premje- 

|ro vietai.



Širdžiai Siaustant
* Žemiau telpančios eilutės yra d-gės Marijonos Ja-

* nonienės, 70 m. amž., Juliaus Janonio motinos, pa
rašytos 21 metų J. Janonio mirties proga. (Jis 
tragiškai mirė geg. 17 d., 1917).—Red.

Nėr linksmos dėl man valandos, 
Liūdnumas spaudžia visados, 
Kai atmenu aš jo žodžius, 
Paskiausį kartą man tartus.
Negaliu užmiršti, negalėsiu,
Tuos žodžius širdyj vis turėsiu, 
Negal’ man skriaudos atlygint 
Ir liūdną širdį nuramint.
Nėr vaistų dėl mano širdies,

< Tol ji kentės, kol kentėt galės, 
Poetas gal tik suprastų 
Ir mano širdį atjaustų.
Kurto širdis taip sužeista,
Tas gal atjaust man visada, 
Mano širdies žaizdos neužgys, 
Pakol aš gulsiu į smiltis.

Motina.

A tsisvėikiriimas
(Iš Poemos “PAMINKLAS”)

Pranas Audrūnas
(Pabaiga)

II.
—Tesužydi, kaip rožės, raudonos,

♦ Kilniosios tavo idėjos,
Bet pasaulio sukurti laimingo, 
Laisvo, smagaus ir didingo 
Tu nepajėgsi!
Jei tu nusileistum į jūrų gelmes, 
Pažiūrėtum, kaip žuvys gyvena: 
Joms, rodos, ten nieko netrūksta, 
Tik nardo laisvai.
Bet ir ten didžiosios ryja mažas.
Ir paukščių pasaulis 
Nei kiek ne laisvesnis, 
Nors vietos erdvyne užtenka: 
Nuo saulės lig žemės 
Galėtu skraidyti laisvai, 
Bet ir paukščiai viens antrą sudrasko, 

•gyvena viens antro krauju!
Tad ir pasaulyj žmonių 
Būti kitaip nebegali.
Stipresnis silpnesnį 
Visuomet pavergs,' 
Stipresnis vis juoksis, 
Silpnesnis vis verks!
—Kas gali pasaulyj gi būt galingesnis 
Už tuos, ką pasaulį sutvėrė?
Jei žmonės viens antrą draskytų 
Ir šiltą žmogieną jie rytų 
Dėl to, kad išalkę, 
Kad maisto kitokio nėra, 
Juos galima būtų pateisint, 
j^et kad sotūs aukso dievaičiai 
Puola ramiąsias tautas 
Kardu ir ugnim, 
Kad jų liaudį pavergti, 
Jų žemės turtus susižerti— 
Skarbais savaisiais paversti— 
Jų nieks nepateisins!
Jie žargsto lavonus šiltus 
Ir tartum pamišėliai rėkia: 
“Aukso! Aukso daugiau!” 
Bet... ateis valanda 
Ir sulinkę sprandai išsities , 
Tų, ką statė miestus, 

suko mašinų ratus
Ir tars jiems: “Gana!”
• ••••••• 
Pasaulis bus laisvas, 
Alsuos jis ramiai.
Aš grįšiu tad’, kovą laimėjęs, 
Mylėsiu tavę, kaip mylėjęs.
—Važiuok! Tad važiuoki, brangusis... * 
Bet jei gausiu aš žinią, 
Kad tu jau žuvai...
Lai saulė karštoji užgęsta!
Mėnulis ir žvaigždės išnyksta!
Ir rožių kvapniųjų
Baltieji žiedai te nuvysta.
Ląi viskas išnyksta iš mano akių, 

^kaip tu išnykai!
Gyvent be tavęs negaliu!
—Sudiev! Neliūdėki, Onute brangioji...
—Sudiev... ^
Gailiūnas dar kartą 
Jos žodį ištartą 
Girdėjo jis skambant sode. 
Jo akys ją sekė, 
Lyg margą plaštakę, 
Kai nyko ji jam iš akių. 
Gailiūnas skubėjo namo.

Bet štai, netikėtai, 
Už rožii; baltųjų 
Griausmingai kažkas sukvatojo. 
Ir sodą ramųjį 
Sudrumstė garsas klaikus.
Už rožių kvapniųjų 
Figūra kvatojo, 
Išjuokdama jojo 
žygį’ prakilnų.
—Cha-ęha-cha-cha! 
iCha-cha-cha-cha-cha! 
Ispanijon vyksta! 
Cha-cha-cha-cha-chal! 
Važiuoki! Važiuok! I 
Ten gausi tu karštojo švino. 
Cha-cha-cha-cha-cha! 
Važiuoki! Važiuok! 
Sudiev! Cha-cha-cha! 
Cha-cba-cha-cha-cha!
Figūra keistai vis kvatojo, 
Tarytum būt proto netekus. 
Kastenį Gailiūnas pažino. 
Jo lūpas staiga 
Gailestinga šypsą į 
Surakino.
Sekundą it stabas stovėjo, 
Po to, atsidusęs, šnabždėjo:

—Kvatokis akloji pasaulio esybe! 
Kol nebrėkšta diena, 
Bet kai saulė pakils
Ir paskleis spinduliuotas kasas, 
Tu išnyksi nuo žemės viršaus, 
Kai rūkas lengvutis ryte, 
Istorijos lapuos liksi tik juodoji dėmė, 
Gėdinsis tart tavo vardo anūkai, 
Kaip žodžio šlykščiausio pasaulyj! 
Kvatokis akloji pasaulio esybe!
Kol nebrėkšta diena . ..
Tai taręs, mūs Petras Gailiūnas 
žingsniais skubotais 
Ėjo namo,
Bet medžiais skarotais
Garsai tie klaikieji 
Vis ritos, vis žvengė, 
Gailidną lydėjo, 
Kol į namus jis parėjo. 
Ten rado matušę jr tėvą 
Ir poirą draugų.
Visi jie jo laukė.
Veidai apsiniaukę
Ir žodžių jie kalbai nerado.
—Parėjo,—
Kažin katras sumurmėjo 
Ir vėl viešpatavo 
Grabinė tyla.
Lūpoš Gailiūno v 
Keistai suvirpėjo A"'. ■
Juokauti norėjo, 
Bet žmonės tylėjo— 
Mąstė giliai.
Vaizdą jie darė keistoką:
Tarytum ant kapo 
Stulpai keturi.
Petras Gailiūnas, 
Pažvelgęs į juos, 
Pats atsisėdo tyliai. 
Jis mąstė ilgai.
Jis stengės įspėti, 
Ką mąstė namiškiai, 
Ką mąstė draugai.
“Gal motina mąstė:
“Mane užauginus, 
“Senatvės sulaukus 
“Nereiks jai išalkus 
“Išmaldų melst 
“žmonių svetimų,— j

“Turės ji pas ką prisiglaust. 
“O aš? Pirm rytas ims aušt 
“Važiuoju į tolimą šalį.
“Visko nutikti ten gali.
“Gal šioji naktis
“Jai drumsčia mintis 
“Ir slegia krūtinę. 
“Tad ji paskutinę 
“Minutę negali 
“Nei žodžio ištart? 
“Bet kogi draugai 
“Sėdi liūdnai?
“Įsmeigę akis 
“žiūr’ į grindis? 
“Gal jie nusiminę, 
“Kad darbo ant vietos 
“Palieku galybę ?
“Minčių juk daugybę 
“Turi kiekvienas.
“Ką mąsto, tai mąstp, 
“Bet kogi tylėti?
“Kogi liūdėti?
“Juk aš ten važiuoju noriai, 
“Niekas manęs ten nevaro.

“Kokį gi skirtumą tat daro,
“Kur aš kovosiu,
“Kur aš mirsiu?”
Visi jie tylėjo,
Grindįsna žiūrėjo.
Ir rodos, grabinės tylos
Nieks suardyt nevalios.
Minutniką Petras
Vis sekė akim’s
Ir vikrų tik-tak
Gaudė ausim’s.
Jis laukė, kol antrą išmuš—
Grabinė tyla gal pražus.
Pašoko vėl Petras staiga, į
Tartum norėdams surikti:
“Gana jums tylėti!
“Gana jums liūdėti!
“Juk aš dar nemirštu?”
Ir, tartum bijodams,
Kad jie neišgirstu,
Ką mano jisai,
Tarė:—Draugai,
Man laikas važiuot.—
Krūtinės jų ėmė
Tankiai alsuot
Ir motina jojo
Pravirko balsu.

—Sudiev, mama. . .—Į
Tarė jis jai.
—Sudiev, laimingai... nuvažiuot...—
—Sudiev, tėve. ..
—Sudiev, sūnau. ..
Jis grįčią apleido ūmai.
Lauke jo jau laukė draugai.

Kai grįžo praleidę Gailiūną draugai,
Padangė rytuose jau dažės rausvai.
Bet motina jojo vis verkė graudžiai,
Galvą surišus šlapia skepeta.
Ką ji iškentėjo sieloje slapta
To niekas nežino ir nieks nenumano,
Tik ji, ką sielą ir kraują*
Ant aukuro laisvės aukojo.

1937-1938.

J. KERNIUS.
M. A. Nekrasovas

(1821—1878) '
Ir mūsų vargo žmonės juk dainuoja:

—Ei, varge, varge, vargeli mano,
Kada aš tave jaunas iš vargsiu?

Nes:
Vargai šakoja, vargai lapoja,
Vargai vartuose žydi.

Nekrasovo laikais Rusija buvo irgi vargo, 
tamsos ir skurdo kraštas. Carui, bajorams ir 
cerkvei nebuvo reikalinga šviesi, <galvota liau
dis ; buvo reikalinga liaudis, kuri klausytų ca
ro įsakymų, bijotų ponų bizūno, duotų \ savo 
darbo vaisius carui, bajorui ir popui. Samo- 
deržavije, dvorianstvo i cerkov buvo tie, trys 
drambliai, .kurie visu savo svoriu slėgė mili
jonus darbščių, ramių, kuklių, kantrių, skurde 
skendinčių žmonių.

Dirbi žmogus vienas- 
Bet vos darbą baigei, 
žiūrėk, jau trys grobėjai: 
Popas, caras, ponas. 

/
Tųjų vargo žmonių iš šiaudinės pastogės va

lios, vilties, norų, skurdo, dejavimo ir skur
do poetas ir buvo Nekrasovas. Jis suprato 
vargo žmones ir todėl, kad ir pats savo gyve
nime patyrė ir vargo ir nemalonumo. Jojo tė
vas, nusigyvenęs bajoras, buvęs armijos kari
ninkas, buvo rūstus, piktas ir aršus žmogus. 
Jis vedė lenkę, kuklią, klusnią, žymiai už save 
protingesnę ir geresnės širdies moterį, tačiau 
dėlei jos kuklumo jis visuomet ją skausdavo, 
skriausdavo, uidavo, gero žodžio netardavo. 
To.kis tėvo žiaurumas paliko gilų pėdsaką jau
no poeto sieloje. Jis mylėjo savo motiną, moti
na mylėjo jį, tačiau jie mylėjo vienas kitą vog
čiomis, būkštaudatni, slėpdamies nuo tėvo pyk
čio ir tūžmo, kurio ranka lygiai buvo skaudi 
ir sūnui ir motinai. '

Vienuolikos metų poetas siunčiamas gimna- 
zijon, bet jis jos nebaigia, nes “nebuvo pa
kankamai klusnus gimnazijos vyresnybei.” 
Penkiolikos metų vaiką tėvas veža Petrapilin, 
norėdamas įdėti jį bajorų pulkan, o paskui ka
detų korpusan, bet jaunasis poetas nepamėgo 
kariškos dresūros ir, užtraukęs anuo metu po
puliarią dainelę—

Sudie neprusėlė Rusija,
Šalis vergų, šalis ponijos,
Ir jūs( mundieriai mėlynieji,—

išbėgo iš pulko ir stojo laisvu klausytoju uni
versitetan. Tėvas, sužinojęs šiokį savo sūnaus 
elgesį, išsižadėjo jo, atsisakė suteikti jam bet 
kokios paramos, ir taip jaunas, vos šešiolikos 
metų, idealistas ėmė gyventi savarankiškai 
sostines didmiesty. Sunkus ir skurdus buvo jo
jo gyvenimas. Jis rašė recenzijas, pasakas, 
trumpas scenines pjeses, elementorius, vode
vilius ir. . . neturėjo ko valdyti, kur nakvoti, 
dažnai sostinės elgetos priimdavo, priglausda
vo jį, pernakvindavo ir pavalgydindavo, — to
kia buvo vargo dainiaus dalia.

Bet jis buvo kupinas jėgos, energijos, ini
ciatyvos, planų: čia organizuoja būrį rašytojų, 
čia jis ruošia almanachą, metraštį, čia ruošias 
leisti žurnalą. Jokis skurdas, jokis vargas ne
palaužia jojo nenugalimos valios, neišsenka
mos energijos. Jis veiklos, darbo, sumanymų, 
organizavimo, didelių mostų ir žygių žmogus, 
be to, jis pepataisomai linkęs poezijon, jis po
eziją mėgo, brangino, jai daug tikėjo ir rašė 
įtakoje Žukovskio, Benediktovo ir net Marlins- 
kio. Tačiau neilgai jis žavėjos romantikais, 
greit nuo jų nusigręžė ir jau 1843 metais pa
krypo satyron, satyrinėn poezijon.

Didelės įtakos Nekrasovui turėjo Bielinskis, 
tasai didysis kritikas, liberalinių raznočincų 
auklėtojas, toji “didžioji širdis,” Rusijos jau
trioji sąžinė, liberalinio judėjimo barometras. 
Bielinskis suprato Nekrasovo pirmuosius sa
tyrinius eilėraščius ir paakino jį parodyti Ru
sijos liaudį, kaimą, tokį, kokis jis yra, bet ne 
romantinių iliuzijų perspektyvoje.

Nekrasovas veržės žurnalistikon, suprasda
mas, kad kur kas geriau byloti apie žmonių 
vargus plačiai skaitomųjų žurnalų puslapiuo
se, nei dėl jų sielotis jaukiuose salionuose prie 
taurės šampano. Jis suprato didelį žurnalisto 
pašaukimą, kalbėti milijonams apie jų skur
dą, ydas, sielvartus ir nelaukti tol, kuomet ak
menys prabils apie tai, ko žmonės drovisi kal
bėti.

Jis nesitenkina darbu eilinio žurnalisto; jis 
užsimoja tvarkyti žurnalą, padaryti ji tribū
na, kurioje bylotų geriausieji krašto piliečiai, 
bylotų milijonams ir milijonų vardu, ir nuo 
1846 Nekrasovas tampa redaktorius, pradžioje 
“Sovremenniko,” kurį redagavo iki 1866, o pa
skui kito žurnalo “Otečestvennyje Zapiski” 
(1868—1877). Abu šie žurnalai, atsidūrę Ne
krasovo rankose, tapo labai populiarūs, pa
siekė iki tol negirdėto tiražo ir rusų visuome
ninio- judėjimo rodyklis ir vary.klis.

Z

(Pabaiga kitos savaites Meno Skyriuj) 
t

į- Lotoelliečiams Patinka 
“Melsvoji Knyga”

Mūsų korespondentas, d. Griaustinis, pra
neša iš Lowellio, .kad to miesto “L.” skaityto
jams labai patinka dabar per “Laisvę” besi
tęsiantis Zoščenkos rašinys, “Melsvoji Kny
ga,” kurią lietuvių kalbon išvertė d. V. Paukš
tys. i

“Brangus drauge Paukšty,” rašo Griausti
nis, “mes, lowellieciai, spaudžiam jūsų dešinę 
už tai, kad išvertėt lietuvių kalbon šią žingei
džią apysaką.”

Teatrininkų Konferencija
Nąujosios Teatro Sąjungos (New Theatre 

League) sekretorius, Ben Irwin, praneša, kad 
birželio mėn., 10-11-12 dd., š. m., New Yorke, 
įvyks paminėtosios sąjungos šaukiama Ameri
kos teatrininkų konferencija.

Konferencijoj bus svarstoma ne tik aįne pa
čios estrados reikalus, t- y., vaidybą, bet ir 
apie tai, kaip labiau suinteresuoti darbo žmo
nes teatru; kaip teatras pasekmingiau galėtų 
prisidėti prie ugdymo naujų pajėgų, kovojan
čių už palaikymą taikos, demokratijos, pro
greso, etc.

Konferencija žada būti labai žingeidi.

Komedija “Išdykusi Pati”
Jau Išleista

Šioipis paskutinėmis dienomis gavau keletą 
laiškų su užklausimais kaslink komedijos “Iš
dykusi Pati.”

Taigi čia visiems pranešu, kad minėta ko
medija tapo pataisyta ir išleista. Taisiau aš 
pats. Taisymas rodos, .kad^usisekė. Išlęido gi 
Lietuvių Meno Sąjunga ir>dabar ji yra jos 
nuosavybė.

Taigi su visokiais komedijos reikalais kreip
kitės pas L. M. Sąjungos sekretorę B. Šali- 
naitę, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

J. Juška.

PRABĖGOMIS
LMS Suvažiavimo Komisija 

spaudoje (“Laisvėje” ir “Vilny
je”) informavo visas LMS. vie
netas apie būsiantį suvažiavimą 
ir kaip prie jo reikia ruoštis. 
Vienetams yra išsiuntinėti net 
tam tikri laiškai su smulkme
niškais nurodymais, kaip turi 
būt renkami delegatai, o taipgi 
supažindinama sų paties suva
žiavimo dienotvarke. Vienetų 
viršininkai ir darbuotojai im.ki- 

įtės tuojaus už darbo, kad pada
rius patį suvažiavimą ne tik 
skaitlingu, bet konstruktyviu!

LMS. CK. yra užpirkęs nuo 
tūlos likvidavusios knygų ir 
muzikos leidinių agentijos daug 
naudingų mūsų vienetams daly
kų. Supirkta keli šimtai įvairių 
dainų ir sceniškų veikalų. Apie 
visa tai greitoj ateityj vienetai 
bus reikiamai painformuoti. •

Komitetas Miko Petrausko 
Kūriniams Leisti jau tinkamai 
veikia. To komiteto iždininkė- 
sekretorė yra kompozitorė B. 
Šalinaitė, kurios vardu ir adre
su* jau siunčiamos aukos. Komi
tetas išsiuntinėjo laiškus visai 
eilei Amerikoje gyvenantiems 
lietuvių visuomenės darbuoto
jams, kviečiant juos tapti M. 
P. kūrinių leidimo nariais- 
rėmėjąis. Nuo daugelio jau gau
ti prielankūs atsakymai. Tuom 
pačiu laiku Komitetas Miko Pe
trausko Kūriniams**Leisti veda 
susirašinėjimus su vėlionies me
niško turto globotojais Lietuvo
je, kad gauti nuo jų reikiamų 
mums informacijų. Kaip tik 
greitai gausime iš Lietuvos rei
kiamas informacijas, taip greit 
a’pie' tai pranešime visų žiniai.

Lietuvoje įsikūrusio M. Pet
rausko vardo fondo valdyba 
spaudoje žymi, kad mes nepa- 
mirštume “tą nenuilstamą lietu
viškosios muzikos ir dainos 
skelbėja-darbuotoja ■.. tą didįjį 
laisvės ir darbo žmonių drau
gą, ypatingai mėgusį dirbti dar
bininkijos, to žymiausiojo Ame
rikos lietuvių kamieno, tarpe.”

Atminimui pagerbti ir įam
žinti Miką Petrauską, mes ir 
trokštame išleisti Amerikoje, 
jei ir ne visus, tai bent kai ku
riuos jo .kūrinius.

Aukas siųskite komiteto sek- 
retorei-iždininkei B. šalinaitei, 
pažymint: MIKO PETRAUS
KO KŪRINIAMS LEISTI. Ad
resas: 46 Ten Ey?k St., Brook
lyn, N. Y.

Nors ir lėtai, bet vis kaikuriec 
mūsų darbuotojai paremia L.M. 
Sąjungą. Teko sužinoti, kad d. 
Juozas Weiss paaukojo 1 dol., o 
d. Žukauskienė iš Newark, N.J. 
taip pat prisiuntė su blanka 1 
dolerinę. Pastaruoju laiku LMS. 
užpirko nemažai dainų-muzikos 
kūrinių, tai pinigų reikia.

P. Bs.

SMŪGIS BELGIJOS 
BUTLEGERIAM

Brussels, Belgija.—Alko
holiniai gėrimai Belgijoj 
iki šiol buvo pardavinėjami . 
tik krautuvėse. Dabar sei
mas nutarė leist juos par
davinėti ir valgyklose ir 
kabaretuose. Valdžia tikisi 
iš to nemažai įplaukų; bet 
“butlegeriam” tai smūgis.

Vienna. — Hitlerio val
džia įgaliojo Austrijos gu
bernatorių A. Seys-Inquartą 
uždaryt 22,000 austriškų 
“socialių” draugijų.
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Parašė M. ZOŠČENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJE F,MYGA
II. “Meilė”

(Tąsa) 35
—Ve,—sako, — piliete Litkina, koks 

dalykas. Dabar,—sako, — mes vaikštinė
jame drauge, bet stačiai negalime sau 
persistatyti, kas iš to gali išeiti ir kokios 
gali būti pasekmės. Ir, — sako,—būkite 
tokia gera ir duokite man, dėl visko, raš
telį: girdi, jeigu kas atsitiktų ir kūdikis 
pasaulin pasirodytų, tai jūs prie manęs 
nekibsite ir nereikalausite iš manęs pi
nigų kūdikio užlaikymui. O aš, — sako, 
—turėdamas tokį raštelį, su jumis bū
siu dar meilesnis, o dabar, — sako, — 
kuomet kiekvienas pasielgimas atsako- 
mingas prieš įstatymus, aš esu kaip su
kaustytas. Ir aš, — sako, — veikiausiai 
pertrauksiu su jumis ryšius, negu pas
kui rūpintis už savo pasielgimus ir mo
kėti pinigus užlaikymui gentkartės.'

Ar ji buvo perdaug į jį įsimylėjus, ar
ba jis apsuko jai galvą, bet ji perdaug 
su juomi nesiginčino, ėmė ir pasirašė ant 
popiergalio. Girdi, jeigu kas atsitiktų, aš 
prie jo nekibsiu ir iš jo pinigų nereika
lausiu.

Ji parašė jam tokį raštelį, bet, žino
ma, visgi pasakė kaip kokius karčius žo
delius:

—Čia, — sako, — visgi keistas iš jūsų 
pusės reikalavimas! Aš pirmiau tokių 

raštelių niekam neišdavinėjau. Ir net gi 
man,—sako, — skaudu darosi, kad jūsų 
meilė reikalauja tokios atsargos. Bet,— 
sako,—jeigu jūs to reikalaujate, tai aš, 
žinoma, galiu išduoti tokį raštelį.

Tarnautojas sako:
—Na, jau būkite tokia maloni! Aš,— 

sako,—jau dvylika metų, kaip teini j u 
mūsų šalies tvarką ir žinau, ko reikia 
bijoti.

žodžiu, ji pasirašė. O jis, nebūdamas 
durnium, tą raštelį nunešė namų valdy- 
bon, kad paliudytų jos puikios rankytės 
parašą ir paslėpė šį brangų dokumentą 
arčiau širdies.

Trumpiau kalbant, praslinkus pusan
trų metų juodu, kaipo meilučiai, stovė
jo priešais liaudies teisėjo veidą ir pasa
kojo jam apie pirmuosius užgesusius 
jausmus.

Ji stovėjo apsirišus balta marškonine 
skarele ir ant rankų laikė kūdikį.

—Taip, — sako, — aš ištikrųjų per 
savo paikumą pasirašiau, bet ve, užgimė 
kūdikis ir dabar lai kūdikio tėvas irgi 
paima dalį atsakomybės. Tuo labiau, kad 
aš dabar neturiu darbo ir taip toliau.

O jis, tai yra, buvęs jaunas tėvas, sto
vi, kaip agurkėlis, ir juokiasi į savo 
ūselius.

Girdi, apie ką čia eina kalba? Kas čia 
dedasi, a? Kas darosi, aš nesuprantu.

EAIS VI

Juk Hr taip čia viskas aišku ir prie to, 
būkite tokie malonūs, randasi dokumen
tas. t

Jis iškilmingai atskleidžia savo žiponą, 
neilgai jame krapštosi ir ištraukia savo 
brangų raštelį. Paėmęs tą raštelį ir, ty
liai besijuokdamas, padeda ant teisėjo 
stalo.

Liaudies teisėjas pažiūrėjo į šį raštelį, 
pažiūrėjo į parašą ir antspaudą, nusišyp- 
jo ir sako:

—Be abejonės, dokumentas teisingas...
Tarnautojas sako:
—Taip, aš atsiprašau, visiškai, taip 

sakant, teisingas. Ir, abelnai, nepasilie
ka jokios abejonės. Viskas,—sako,—pa
daryta, kaip reikia, niekur taisyklės ne
peržengta.

Liaudies teisėjas sako:
—Dokumentas, be abejonės, teisingas, 

bet tik ve kame dalykas: sovietiniai įs
tatymai užstoja kūdikį ir kaip tik gi
na jo reikalus. Ir šiame atsitikime, pa
gal įstatymus, kūdikis neprivalo atsa
kyti arba kentėti, jeigu jo tėvas netikė
tai pasitaikev^udrus kalės vaikas. Ir to
dėl, — sako,—remiantis įstatymais, jūsų 
raštelis neturi jokios vertės ir jis bran
gus tik kaipo atmintis. Ve,—sako,—pasi
imkite jį atgal ir greičiausiai paslėpkite 
jį prie savo širdies. Šis raštelis primins 
jums apie jūsų buvusią meilę.

Trumpiau sakant, ve jau pusė metų, 
kaip buvęs tėvas moka pinigus kūdikio 
auklėjimui.

Ir tas visiškai teisinga.
Tuomi, draugai, mes užbaigiame savo 

pasakojimus apie meilę.

•
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Šių pasakojimų pasirodė devyni, o ne 
dešimts. Na, lai taip ir būna. Mūsų gy
venimas ne taip jau užverstas meiliš
kais dalykais, kad be galo kalbėti apie 
jausmingus motyvus. Todėl mes ir per
traukiame kalbą apie meilę.

Ir, perskaitę dar nedidelį straipsnelį, 
su dideliu širdies plakimu, pereisime prie 
trečio skyriaus, kuris pas mus turi gra
sinantį vardą—“Klastos”.

Ir taip, perskaitykite nedidelį, kaip ir 
plepėsj, paskutinį straipsnelį prie antro 
skyriaus. Šis straipsnelis, taip sakant, 
kaip kaspinas užriš visa tai, ką mes jums 
sakėme apie meilę.

Paskutinis Straipsnelis Prie 
Antro Skyriaus

Ir taip, šiuomi, gerbiami draugai, mes 
užbaigiame savo skyrių “Meilė.”

Ir ve, gą gi mes matome, visa tai per
skaitę sąžiningu rūpestingumu? Ką gi 
mes matome, perskaitę noveles iš mūsų 
gyvenimo ir juokingus pasakojimus iš 
praeities istorijos?

O gi mes matome, kad meilė, nors tai 
ir labai stebėtina, pirmiausiai surišta su 
stambiais nesmagumais. Tai, žinote, ma
tosi apgavystė, tai peštynės ir visokios 
audros, tai vyras jūsų meilužės pilniau
sias durnius, tai jums žmona pasitaiko 
tokia, kad, kaip sakoma, bėgtum, kur 
akys mato, tai, abelnai, didelis gobšumas 
pasireiškia, tiktai pinigų parūpink.

(Daugiau bus)

Hartford, Conn.
Ligony*

Draugė U. Laurinaitienė la
bai serga, randasi ligonbutyje.

Draugei Baltulionienei įsime
tė skausmai į petį, kurio negali 
valdyti-
. Draugas J. Rudžinskas susir

go šalčiu.
Laisvės Choro nąrė N. Lak

štutė -ligonbutyj randasi jau * 
apie du mėnesiai. Bet man teko 
sužinoti, kad ji gerai sveiksta, 
neužilgo apleisianti ligonbutį.

Man teko būti pas drg. ž. 
Jušką, kuris buvo kritiškame 
padėjime, sirgo plaučių uždegi
mu, dabar kaip ir jau pasvei
kęs, bet labai suvargęs. Iš po 
ligos dirbti dar negali.

Taigi, virš minėti ligoniai 
yra visi geri ir nuoširdūs darbi
ninkų klasės rėmėjai. Patarčiau 
draugėm ir draugam juos ap
lankyti. Aš nuo savęs linkiu 
laimingo ir greito visiems pa
sveikimo.

Pavyzdingas Susirinkimas

Gegužės 12 d. atsibuvo Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Pašalpi- 
nės Draugijos susirinkimas, ku
riame dalyvavo skaitlingai na
rių, kurie svarstė šaltai pakel
tus šiandieninius klausimus.

Iš raporto ligonių komisijos 
paaiškėjo, kad yra sergančių 
penki nariai.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Arti 1,000 Lietuviu-
Jau Prisirašė Per Šį Vajų |

DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ
Naujų Narių Įrašymo Vajus Dar Tęsis Iki Birželio Menesio Pabaigos

0{0

Dar Jūs Galite Pasinaudot Nupiginta Įstojimu Ir Sutaupint Tarp 
$2.00 ir $5.00, įsirašant Į LDS Per Gegužės ir Birželio Mėnesius

0---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ --

BE ATIDĖLIOJIMO UŽTIKRINK SAU IR SAVO ŠEIMAI GER£ PAŠALPĄ IR APDRAUDĘ
Šiandien Įmokėti Keli Centai Rytoj Gali Atnešti Reikalingą Pagelbą Atsitikime Nelaimės

S-
—S

LDS Suteikia
Pašalpos: $6, $9, $12, ir $15 per Savaitę. 

Apdraudos: $150, $300, $600 ir $1,000.

Galima Apsidrausti Visam Amžiui arba Įsirašyti 
Ant 20 Metų “Endowment” Plano

LDS Jau Išmokėjo Daugiau $250,000.00 Virš 
Trims Tūkstančiams Lietuvių 

Pašalpomis ir Apdrauda

Geras Apsidraudimas, Didesnis Užtikrinimas. Mažiau Rūpesčio, Daugiau 
Smagumo Kiekvienos šeimos Namuose

LDS Priima
Nariais Vyrus, Moteris, Jaunimą, Vaikus. 

Ištisos Lietuvių Šeimos Priguli prie LDS.

Jau 8,000 Lietuvių Yra Apdraudę Savo Sveikatą 
ir Gyvastį Tvirtame Susivienijime

■ ■■ I ...... I 1 * ” ——_ . »

Tūkstančiai Lietuvių Šeimų Priguli Prie Lietuvių Darbininkų Su- 
sivienijitno Ir Tuo Būdu Užtikrina Sau Gerą Pašalpą Ir Apdraudą

LDS Kuopos po Visą šalį Veikia Lietuvių Kultū
ros ir Apšvietos Dirvoj ir Abelnai Pažangiajam 

/ Darbininkų Judėjime

0

5

0

i

|

f

Dėl Platesnių Informacijų Kreipkitės į LDS Kuopą Savo Mieste Arba Sekamu Antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

i
.\

i



Šešta3ienis, Geguž. 21, 1938

Lowell, Mass Montello, Mass
Tragiški Įvykiai

Balandžio 20 d. keturi žmo
nės numirė nuo medinio al
koholio Tewksbury ligoninėj. 
Tai yra valstijos įstaiga sykiu 
su ligonine ir prieglaudos na
mais. Čia daug randasi ir be
darbių, kurie nusenę, nebega
li dirbti. Prieglaudos įna
miams duoda sykiais išeiti 
miestan arba pas pažįstamus, 
šie gi išėję nusiperka medinio 
alkoholio ir užsinuodija. Taip 
nusinuodijo šie: J. Ilogan, 44 
metų; E. Roach, 35 metų, 
Bernard Leyden, 35 metų, ir 
J. P. Reodz, 35 m. Visi gy
ventojai iš Bostono. Ši įstaiga 
randasi už 5 mylių nuo Low
ell.

Gegužės 17 d- nuo aukšto 
kraujo spaudimo sunkiai su
sirgo ir tapo nuvežtas į ligo
ninę J. Tautvaiša, pirminin
kas Lietuvių Tautiško Namo 
per daugelį metų, ALDLD 6 
kuopos narys, “Laisvės” skai
tytojas ir geras rėmėjas dar
bininkiško judėjimo. Linkėti
na laimingo pasveikimo.

Tapo streiko apimtas Brock
ton Public Market, 161 Main 
St., ir Comet Market, ant Le
gion Parkway. Taipgi tos pa
čios kompanijos darbininkai 
streikuoja Stoughton’e i r 
Rocklyn’e. Darbininkai, nieko 
ten nepirkite, padėkite laimėt 
streiką. šaka.

smagiai pašokti prie geros 
orkestrus. O labiausia/kvie
čiame ir svečius iš toliau atsi
lankyti, bus linksma pasimaty
ti, pasikalbėti draugiškai.

Aukautas rengėjų darbas ir 
pelnas, kiek jo pasidarys, ne
bus sunaudotas keno nors pri
vatinei naudai, brt bus sunau
dotas pačių darbininkų svar
biausiems reikalams. Todėl 
mps ii’ drįstam kviesti atsilan
kyti skaitlingai publiką su 
nuoširdumu.

J. Ramanauskas.

Hartford, Conn

Meilės Tragedija
E. Richard, 18 metų vaiki

nas, pašovė B. Ta 11 ar d, 16 me
tų merginą. Vaikinas paleis
ta po $300 kaucija. Priežastis: 
nesusilaikymas meilėje.

Vienas vaikinas automobiliu [ tart keletą žodžių linksmes- 
užvažiavo prie gonkų ir už
mušė vaiką. Tai vis neatsar
gumas.

Minersville, Pa
Dėl žinios lietuvių miners- 

villiečių ir visos apielinkės lie
tuvių darbininkų, noriu pra-

priėmė, nu- 
pasveikinimą 
atsišaukimą 
Apsigynimo

Mirtys
Numirė du jaunuoliai lietu

viai — G. Bovmuliukas, 25 
metų amžiaus, 246 Concord 
St., ir Joseph Wilkišiukas, 16 
metų, 101 Garham St. Numi
rė tą pačią savaitę. Gaila, 
tik pražydėjo, pradėjo gyven
ti ir jau išsibraukė 
tarpo.

Balandžio 29 d. 
šiukštienė, 45 metų 
77 Livingston St.

Kapoja Algas
Geg. 2 d. vilnonės nukapo

jo darbininkams algas po 12 
ir pusę nuošimčio. Reiškia, 
darbininkų gyvenimas pablo
gės. Mat, pragyvenimo reik
menys gana aukštos, šeima iš 
4-6 narių gali tik pusbadžiai 
pragyventi iš $20. O kiek da
bar gaus, kai algas nukapojo? 
Ogi apie $14. Ir gyvenk, kad 
nori.

iš gyvųjų

mi re F. 
amžiaus,

Vaidino

Choras 
Gerai 
balsų.gerų 

pilna svetainė, 
taip dainavime 
pareigas atliko

ir nematyt geresnės 
Mums angliakasiams 

laike nėra kur links- 
pramogų susirengti,

nio pasireiškimo!
Mums gerai žinoma, kad dėl 

šiandieninės depresijos visa 
anglies industrija aptemus, 
suniurus dėl bedarbės, o dir
bančiųjų dėl nepilno laiko 

įdirbimo ir menko uždarbio vi
sur pasij’eiškia pesimizmas, be- 

; viltis aimanavimas, kad bloga , 
padėtis 
ateities, 
žiemos 
mesnių
draugiškai ir linksmai apkal
bėti tą visą problemą ir nors 
dalinai prašalint tą liūdesį, tą 
merdėjimą dvasinio ir materi
alinio mūsų būvio.

Jau žiema praslinko. Gamtos 
žiaurūs neprielankumai gyvy
bei prasišalino,—lai traukiasi 
ir nuo mūsų tas liūdėsis, o jo 
vietą lai užima linksmas ir 
Jaukus, solidarus draugišku
mas.

(Tąsa nuo 4 pusi.)
Buvo laiškas nuo Kom. Par

tijos, kuriame kvietė suvažjavi- 
man, kuris atsibuvo gegužės J.3 
ir 14 dd., New Haven, Conn. 
Laišką vienbalsiai 
tardami pasiųsti 
su $2.00. Skaitė 
nuo Tarptautinio
politinių kalinių komiteto, ku
riame prašė finansinės para
mos- Pritarė vienbalsiai parink
ti aukų. Likosi surinkta $2.33.

Buvo skaitytas laiškas su už- 
kvietimu išrinkti delegatus į 
Amerikos Liet. Kongreso Apsk. 
suvažiavimą, kuris atsibus ge
gužės 29 d., New Britain, Conn. 
Likosi išrinkta du delegatai. 
Buvo užkvietimas nuo šv. Jono 
Paš. Draugijos, kad .dalyvauti 
jųjų 40 metų jubilėjiniam pik
nike, kurie įvyks birželio 5 d. 
Sutiko dalyvauti su $5.00 
vana.

Taipogi buvo laiškas iš 
UPN Kliubo, kuriame prašė

svetainės.

do-

pa-

pritarė, nu-
nepaprastą

piknike, kuris atsi-
12 d. Liet. Sąryšio

kurie atstovauja

Kitos Naujienos
Geg. 8 d. SLA 137 kp. tu

rėjo parengimą. Buvo per
statyta vieno veiksmo operetė. 
Buvo ir koncertas.
Worcesterio Aušrelės Choras, 
vadovystėj Dirvelio. 
susideda iš 40 ypatų, 
dainuoja, turi 
žmonių buvo 
Kaip operetėj, 
dalyviai savo
getai. Parengimas pavyko. 

* * *
Gegužės 6 d. trys jaunuo

liai užpuolė moteriškę apiplė
šimo tikslais. Policija juos 
sugavo. Padėti po kaucija. 
Panašių įvykių kasdien daug. 
Dalykas, mat, tame, kad dėl 
bedarbės ne vienas įpuola į 
desperaciją. Vieni žudosi, 
kiti griebiasi vagišiavimo.

Geras Parengimas
Balandžio 30 d. buvo jau

nuolių Choro Balso vakaruš
kos. Vakaras nusisekė, jau
nimo buvo pilna svetainė. Kas 
svarbu, tai kad patys jaunuo
liai puikiai tvarką palaikė. 
Jiems padėjo kuknioj dirbti R. 
Čiulada su žmona, S. Paulen- 
ka ir U. Daugirdienė.

Jaunuoliai
*

Serga A. 
110 kuopos
stuba aukštai 
tarpu kas tai važiuodamas ma- 1 
sitia kopėčias nuvertė. Smar- . 
kiai susižedė. Griaustinis.

o

Gegužės mėnuo gamtos pa
puoštas gėlėmis ir žaliu ap
dangalu medžių. Viša gamta 
atgijo po žiemos merdėjimo; 
sparnuoti giesmininkai links
mina ir senelius, nukaršusius 
nuo sunkių darbų per eiles 
metų, daro linksmesniais ir 
jaunesniais, pažvelgus j tą 
gamtos įvairybę’ Tai ar gi 
ne vietoj ir mums, darbinin
kams, skaitlingu būriu susi
rinkti, draugiškai pasikalbėti, 
pasilinksminti žaliam gojuj?

Tam tikslui atsiekti lietuvių 
komunistų ir ALDLD 14 kuo
pos rengia pikniką gegužės 
29 ir 30 dienomis, gražiau
siam parke Minersvillės apie- 
linkėj, Llewellyn. Iš toliaus 
atvažiuoti svečiams labai pa
ranku, nes valstijos kelias pri
eina beveik iki pačiam parkui. 
Tik keliolika mastų reikia j 
šalį pasukti.

Piknikas bus surengtas su 
visais parankamais, užsikąsti, 
išsigerti ir kas mylės, galės

skolos dėl statymo
Prašymui pilnai 

tardami sušaukti 
susirinkimą birželio 9 d.

Nutarė kviesti Laisvėg Cho
rą dainuoti 
bus birželio 
darže.

Delegatai,
Liet. Bendrovės Sąryšį, rapor
tavo, kad yra rengiamas pikni
kas gegužės 22 d- ii’ kvietė vi
sus dalyvauti. Aš sakyčia, kad 
žėdno vieno lietuvio yra reika
las ten būti, kadangi šis sąryšis 
susitveręs iš mūsų pačių drau
gijų.

Pamokos

Cho-

pilni energijos.
* *

Stravinskas, LDS 
narys. Jis taisė 

pasilipęs, tuo

Švedija Pripažįsta Aborcijas 
Rimtuose Atvejuose

Stockholm, Švedija.—Sei
mas išleido įstatymą, pagal 
kurį gydytojai galės paliuo- 
suot nuo vaisiaus tokias nė
ščias moteris, kurios yra 

x mažiau kaip 15 metų am
žiaus, kurios turi lyties ligą 
bei yra silpnaprotės.

Man teko būti Laisvės 
ro pamokose. Narių buvo arti 
50 ir dar dvi jaunos merginos 
raštininkui padavė savo vardus 
pasižadėdamos ateiti į sekan
čias pamokas.

Mokytojas drg. V. Visockis 
pertraukoje prašė visų choris
tų lankyti pamokas ir dėti kuo- 
geriausias pastangas dėl moki- 
nimosi. Piknikų sezonas esąs 
jau čia pat, kur reikės nema
žai dalyvauti.

Aš tiek iš mokytojo supratau, 
kad rengiasi ne juokais daly
vauti “Laisvės” metiniam išva
žiavime, kuris atsibus liepos 3 
d., Brooklyn, N. Y.

Sužinojau iš komisijos busų 
paėmimui, kad paėmė du busu

DidelisPiknikas
Rengia LDS, PLDG, KP, ALDLD Kp. ir IV Apskritis

— Įvyks —

Sekmadienį, Gegužes 29 May 
FRANKLIN GROVE 

V

Dovanos prie įžangos bilieto: 1—$10) 2 po $5, 2 po $2.50

VVainausko Orkestrą.—Gražus prūdas maudytis.—Įvairių pamarginimų

Bušai darys du tripus: Pirmas trlpas nuo Piliečių Kliubo, 1721 
Jane' St., South Side, 11:30 vai. ryte; Mokslo Draugijos Svet., 142 
Orr St., Soho, 12 vai. dieną; Lietuvos Sūnų Svet., 818 Belmont St., 
12:30 vai. po pietų.

Antras tripas nuo tų pačių vietų—South Side, 2 vai. po piet, Soho, 
2:15 vai. ir N. S. 2:30 vai. po piet.

KELRODIS automobiliams 
River Blvd) iki Camp Horne 
H. Rd. iki Bellevue Gardens, 
keliu iki Franklin Grove.

važiuoti. Važiuokite Route 88 (Ohio 
Rd. Sukite po dešinei ir važiuokite C. 
Sukite vėl po dešinei ir važiuokite tuo

Waterburio piknikan, kuris at
sibus birželio 5 d. ir du busu 
Brooklynan. Jeigu matysią ge
ras pasekmes, paims ir dau
giau. Tai patarčiau “Laisvės” 
skaitytojams ir kitiems geros 
valios lietuviams ir lietuvaitėms 
užsisakyti išan.ksto važiavimui 
tikietus kaip Waterburin, taip 
ir Brooklynan. Tą padarę ‘šiur’ 
žinosite, kad dalyvausite šiuose 
i š k i 1 mingiausiuose išvažiavi
muose.

Parengimas
Gegužės 14 d. buvo balius, 

kurį rengė Laisvės Choras pa
dengimui lėšų dėl važiavimo į 
“Laisvės” metinį pikniką Broo-I 
klynan. Tai ištikrųjų galima 
pasidžiaugti, .kad tiek gražios 
publikos prisirinko. Nors oras 
buvo labai bjaurus, lijo kaip iš 
viedro, bet ir tas nepakenkė- Iš 
to galima suprasti, kad s, publi
ka chorui simpatizuoja, pagelb
sti choristams pasiekti iškilmin- 
giausį dienraščio “Laisvės” iš
važiavimą.

Be to, dar D. D. O. Visockie- 
nė paaukojo dvi gražias prijuo
stes, A. Kelenas davė pusę ga
liono vyno. Tas viskas buvo iš
leista ant laimėjimo, kas atnešė 
nemažai pelno.

Vardan Laisvės Choro, tariu 
širdingą ačiū aukautojams.

Iš visų atžvilgių parengimas 
pavyko. • Nemunas.

klų valgių ir gėrimų. Automobiliai 
važiuokite Frankford Ave. iki City 
Line, sukite po kairei į Knights 2 d. 
Sekite iškabas. Gatvekariais važiuo
kite No. 66 iki City Line. Komisija 
pasitiks ir nuveš į parką. — Kom.

(117-119)

DETROIT, MICH.
Buvo paskelbta, kad ALDLD 

kp. rengia vakaruškas 21 d. gegužės 
pas drg. Vidrinskus, bet dėl labai 
svarbios priežasties vakaruškos 
perkeltos į gegužės 29 d. Bus 
dausko farmoj. J. K. Alvinas.

(118-119)

188

yra 
Sa

PITTSBURGH, PA. 
IR APYLINKEI

LDS 160 kp. susidėjus su ALDLD, 
PLDG ir KP rengia didelį pikniką 
_ __ gegužės, sekmadienį. Bus pini
ginės dovanos $25.00. Pikniko vie
ta—Franklin Grove, gražus prūdas 
maudytis, svetainė šokiams puikiau
sia Pittsburghe. Grieš Wainausko 
Orkestrą. Kelias važiuoti. Važiuoki
te Route 88 (Ohio River Blvd) iki 
Camp Horne Rd. Sukis po dešinei ir 
važiuokite Camp Horne Rd. iki Bel
levue Gardens. Vėl sukite po dešinei 
ir važiuokite šiuo keliu iki Franklin 
Grove.

WATERBURY, CONN.
Atidarome Vasarinį Sezoną

Lietuvių Parko Bendrovė ruošia 
puikų dešrų balių. Įvyks 21 d. gegu
žės, šeštadienio vakare, Savame Par
ke, už Lakewood Ežero. Pradžią 6 
vai. vak. ir tęsis iki vėlai nakties. 
Šokiams grieš puiki Digimo Orkes
trą. Širdingai kviečiame visus skait
lingai dalyvauti ir smagiai
praleisti. Įžanga tik 35c, ir prie 
bus duodama ilgas dešros galas. 
Kom. (117-119)

laiką 
to

No.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby Riven that License
SL 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1121 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on

d-b-a 
1121 Surf
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4035 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Lrtw at 84G 
Ralph Ave., Borough., of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HAYDEN PRYOR
846 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

the premises.
HERMAN J. KARP

Armstrong’s Bar and Grill
Ave.. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Antradienį, gegužės 24 d., atvyks
ta Ispanų Delegacija: Ramon Sen
der, Jose Bergamin, Carmen Men- 
na ir Ogier Preteceille. Šj delegatų 
pasitikimą ruošia Medikalis Biuras 
ir North Am. Com. to Aid Spanish 
Dem. Academy of Music, Broad ir 
Locust Sts., 8:30 v. v. Įžanga 25c ir 
aukščiau. Lietuviai > .plačiai dalyvau
kite, išgirsite daug naujo.

(119-122)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadierų, gegužės 22 d., 

34 kp. Jaunuolių Skyrius, 
pirmutinį pikniką šioj apylinkėj, vie
ta visiems gerai žinoma, Laude- 
man’s Park.

Prašom visų apylinkes Lietuvių 
dalyvaųt ir paremt jaunuolius.. Pel
nas visas eis dėl kelionės važiavimui 
į Pittsburghą, Lietuvių Olympiadą. 
jauneliai priims jumis su gerais 
rimais ir skaniais užkandžiais. 
Kviečia Kom. (118-119)

, LDS 
rengia

ge

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. rengia pikniką. 

Įvyks sekmadienį, geg. 22 d. Mikd- 
laičio Parke, Eddington, Pa. Pradžia 
10 vai. ryto. Įžanga 25c šokiams 
grieš labai gera orkestrą. Bus viso-

ATYDAI LMS III APSKRIČIO 
NARIŲ

žinomi pranešame, kad Lietuvių 
Meno Sąjungos Trečio Apskr. "Dai
nų Diena” įvyks 7 d. rugpjūčio (Au
gust) 1938 m., Cranford, N. J. Pra
šome vietos ir apylinkės organizacijų 
nieko nerengti minėtą dieną, bet ra
gint savo narius dalyvaųt virš minė
tame piknike. LMS 3 Apskr. Sekr. 
N. Pakalniškis. (118-119)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks gegužės 22, 7 vai. vak. 
Darb. Svet. Visi nariai ir narės būti
nai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti ir kurie dar 
neužsimokėjote duokles, tai prašomi 
užsimokėti ir nelaukime pabaigos 
metų su užsimokėjimu. Taip vilkin
dami laiką užsimokėjimo duoklių tai 
tik apsunkiname centrą. — Sekr. 
O. Š. (118-119)

BALTIMORE, MD.
Komunistų Partijos vietinis 

triktas laikys savo konvenciją 
timorės mieste, gegužės 21-22. 
bus antra konvencija šio jauno dis-
trikto į kurį įeina Maryland ir

dis- 
Bal- 
Tai

GREAT NECK, N. Y. 
Linksmas Koncertas

Pirmyn Choras ruošia Koncertą, 
įvyks geg. 22 d., sekmadienį, A. ir J. 
Kasmočių Svet., 91 Steamboat Rd. 
Pradžia 5 vai. vak., programa prasi
dės 6 vai. vak. Įžanga į Koncertą 50 
centų asmeniui. Vien tik į šokius ir 
vaikams 25c. Geo. Kazakevičiaus or-' 
kestra iš Brooklyno grieš šokiams.; 
Programa bus graži ir turtinga. 
Kviečiame grcatneckiečius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame koncerte. — 
Kom. (117-119)

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybės Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

I _____________

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
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 į 
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 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryt# iki 4 po pietų.

(Laisvė)
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DIDELIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Gegužes 22,1938

25th Avenue Brooklyn, N. Y.

Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 40 Centų

Šokiams Grieš Gregorick Orkestrą
Rengia bendrai LDS 50 kuopa, Rusų, Lenkų, Lemko Draugijos, 
Tarptautinio Darbininkų Ordeno kuopos, Jaunimo Organizacijos.

Viso 35 Draugijos

Tai bus milžiniškas tarptautinis piknikas.

Muzikale Programa, Kalbėtojai.

Kelrodis: Važiuoti West End BMT Subway, išlipti ant 25 gatvės 
ir paeiti 4 blokus į pietus—bus pikniko vieta.
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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.

Washington Valstijų Partijos nariai 
ir pritarėjai. Kviečiame dalyvauti 
atdaroj sesijoj šeštadienio vakare, 8 
vai. Finų Svet. Įžanga 15 centų. Iš- • 
girsite daug žymių kalbėtojų, bus ir 
Fred Brown, žymus veikėjas.

Reikės delegatams nakvynių. Ku- 
rie turite vietos prašome pranešti 
Partijos raštinei, 501 B. N. Eutau 
St. — Delegatas. (117-119)

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen, 7-1312

Tel. 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

Tęl. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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. I., N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

OFISO VALANDOS 
nuo 1--3 dieną ir nuo 7-8 vak. 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai; iš ryto

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS iif 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NSS 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 nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

ištyrimasVeltui

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M. I
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII^ ’’

VARPO KEPTUVE
3642 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čielų rugių, sea* 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska* 
niausiu 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 i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalbas.

‘Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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šeštadienis, Geguž. 21, 1938

New Yorko Ir Apielinkčs Žinios
PARDAVIMAI

Mizara Duos Svarbią IŠVYKSTA KANADON [ APLANKIUS ALGIRDĄ
Paskaitą

PRAMOGOS
Sekmadienį, geg. 22 įvyks didelis 

piknikas, rengia bendrai LDS 50 kp., 
rusų, lenkų, Lemko Draugijos, TDA 
kp. ir Jaun. Organizacijos. Viso 35 
Draugijos, šokiams grieš Gregorick 
Orkestrą. Bus ir muzikais programa. 
Turėsime gerų kalbėtojų. Pradžia 10 
vai. ryto, įžanga 40c. Važiuokite 
BMT West End Subway, išlipti ant 
25 gatvės ir paeiti 4 blokus į pietus 
— bus pikniko vieta. (118-119)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Dlrektoric^
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoins, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda kostumeriška kriau- 
čiaus krautuvė. Savininkas išlaikė 
toj pačioj vietoj per 14 metų. Ląbai 
gera vieta padaryti gerą gyvenimą. 
Pardavimo priežastis — turiu kitą 
užsiėmimą, šaukite telefonu: Roselle 
4-1758, M. Golubchik, 213 E. West
field Avd., Roselle Park, N. J.

(119-121)

Mirė Nuo Pasiutusio 
Šuns Apriejimo____________ 4 ____________

D. M. šolomskas, ALDLD Ketvirtadienį po pietų ap- 
Centro sekretorius, ir Pr. Pa- lankiau draugą Algirdą Dobi- 

Laisvės” jauniausią darbi
ninką, kurį žiauri liga labai 
skaudžiai suėmė. Buvo tik po 
labai sunkios operacijos, todėl 
atrodė silpnokas, bet gana 
šviesus. Operacija, matyt, 
puikiai pavyko ir mūsų Algir
das randasi ant kelio prie 
greito sveikatos atgavimo.

Nors kalbėt Algirdui buvo 
dar labai sunku, bet jis klau
sinėjo apie draugus, apie “L.” 
štabą, kas dirba jo vietoj ir 
tt. Visi mes laukiame Algirdo 
sugrįžtant atgal į mūsų eiles.

Drg. Dobinis guli Netvarko 
miesto ligoninėj. Aplankykite 
ligonį. Ypač mūsų jaunuoliai 
turėtų Algirdą dažnai aplan
kyti ir padrąsinti jį toj jo sun
kioj kovoj. B.

Visiems literatūros mėgėjams [ kalniškis, dainininkas-meninin- į • 

savaičių ’ 
redakci- 

vyksta 
pamatyt

ir įdomaujantiems josios kūry
ba įsitėmytina, kad 
dienį tuo klausimu 
paskaita.

Apie literatūros
jos kūrėjus paskaitą duos R. 
Mizara, “Laisvės” redaktorius,

šį sekma- 
bus įdomi

kūrybą ir

R. MIZARA

lį

kuris apart laikraštinio darbo 
jau yra parašęs keletą apysakų 
ir knygelių bėgamais reikalais 
ir patyrimus iš savo lankymosi 
Argentinoj ir Sovietų Sąjungoj. 
Aišku, iš jo paskaitos bus gali
ma daug pasimokinti.

Paskaita apie kūrybinę lite
ratūrą bus gegužės 22, lygiai 8 
vai. vakaro, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Įžanga nemokamai. 
Visi vietos ir apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyt.

Liet- 'Meno Sąjungos 
Šv. Komisija.

H. C. Bohack Co. esanti pir
moji mažmenomis maisto pro
duktų pardavimo firma gavu
si Union Label Savaitės Ko
miteto užgyrimą, kaipo par
duodanti unijines prekes.

1 
F

Kongresmanas John Bernard 
Jaunuoliu Taikos Parade
Jaunimo Taikos Parado Ko

mitetas praneša, kad parado 
baigtuvių demonstracijoj kal
bės žymus kongresmanas J. T. 
Bernard, Farmerių-Darbo Par
tijos atstovas iš Minnesotos.

Apart Bernard ir Ispanijos 
ambasadoriaus Dr. F. de los 
Rios, kalbės Dr. Max Yergan, 
Afrikos Reikaląms Tarptauti
nio Komiteto direktorius, ir 
eile kitų žymių žmonių.

. Tas paradas įvyks 28 šio 
mėnesio, ant 5th Ave., New 
Yorke, ir baigsis demonstraci
ja Madison Square Parke.

Svečiai iš Detroit, Mieli
D

i
a Ketvirtadienio vakare (ge
gužės 19), lankėsi “Laisvės” 
įstaigoj draugai Jonas ir Ona 
Valavičiai iš Detroito. Jie 
svečiuojasi pas Valavičiaus 
seną draugą Joną šnirą, kurio 
jis nematęs per 18 metų. Pa
starasis' užlaiko aludę, 337 
St. Nicholas Ave., Brooklyne. 
Drg. Valavičius yra “Vilnies” 
skaitytojas ir Detroito Aido 
Choro narys. Apžiūrėję “L.” 
įstaigą, išeidami, svečiai pa
reiškė, kad mano pabūti kele
tą dienų Brooklyne. L. K.

Lankėsi Montellietis Raila

t

1 kas, pasiėmė porą 
atostogų iš “Laisvės” 
jos ir spaustuvės ir 
Kanadon plačiau
jaunosios lietuvių išeivijos gy
venimą. Ten turės atlikt ir 
eilę pareigų draugų kanadie
čių rengiamuose vakaruose.

Su jais kartu vyksta K. Šo- 
lomskienė ir Adelė Pakalniš- 
kienė-Zablackaitė.

Lietuvių Kooperatyvės Spau
dos Direktorių Atydai

Pirmadienį. 23-čią gegužės, 
įvyks Lietuvių Kooperatyvės 
Spaudos direktorių 
mas?

Šin 
kiami 
rius.

Pradžia 7:30 
susirinkiman 
ir alternatai

susirinki- 
vakare.
yra šau- 

į direkto-
J. Nalivaika.

Oro Paštas Aplink 
Pasaulį

Oro paštu susidomėję as
menys norėjo ištirt, kaip ilgai 
ims laiškui apkeliaut aplink 
pasaulį ir sugrįžt pas siuntė
ją. Dėlto jie išsiuntė oro 
paštu laiškus visų 48 valstijų 
oro pašto savaitės kampanijos 
vedėjams, taipgi patys sau.

Vienas tokių laiškų, išsiųs
tas iš New Yorko balandžio 
18, per San Francisco iškelia
vo į Hong Kong, iš ten į Fran- 
ciją, paskiau į Braziliją, Va
karinę Afriką ir sugrįžo per 
Floridą ir Newarka į New 
Yorką.

Tiesioginiam skridimui imta 
laiko 216 valandų ir padengė 
apie 29,784 mylias. Viso su 
laukimais ir peržiūrėjimais 
paštuose kelionė ėmė 26 die
nas ir 4 valandas.

PASAULIO FERAI
Kas šeštadienį ir sekmadienį 

galima pamatyti pasaulio fėrų 
vietą. Jau yra išbudavota 
daug budinkų ir išsodinta 
daug medžių,, šimtai tūkstan
čių lankytojų pervažiuoja kas 
šeštadienį ir sekmadienį. Ku
rie nuvažiuojate pamatyti fė
rų vietos, būtinai pasimatyki- 
te su A. Valilioniu ir su S. 
Marcinkevičium. Jie turi pui
kią valgyklą, 110-62 Corona 
Ave., Corona, L. I. Jų valgy
kla prie pat pasaulinių fėrų 
pleciaus. Pas juos galėsite 
gauti ir visokių gėrimų.

Prasidėjo byla prieš Marcei 
Rochas, brangių suknelių fir
mą, kuri šmugeliaudavusi be 
muito brangias sukneles iš 
Paryžiaus į New Yorko krau
tuvę.

Pieno Fondo Konferencija
Šiandien po pietų įvyksta 

Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo šaukiama konferenci
ja, kuri svarstys, kaip sukelti 
pinigų, kad aprūpint klasių 
kovos kalinių vaikus maistu ir 
medikališka pagelba.

Konferencija įvyks Manhat
tan Opera House, N. Y., 1:30 
po pietų. Dalyvaus įvairiaur 
šių organizacijų delegatai ir 
atstovai iš viso Didžiojo New 
Yorko ir apylinkės.

17 metų 
Avė., N. 
nuo pa-

New .Yorką iš

šunis nusivežė į

Parsiduoda Bar ir Grill už priei
namą kainą. Dėh daugiau informaci
jų, kreipkitės sekamu antrašu: 8802 
97th Avė., Ozone Park, L. I., N. Y.

(117-119)

Atsidarė K. P. Valstijos 
Konvencija

William Herr, Jr., 
vaikinas, 740 Tenth 
Y., mirė ligonbutyj 
siutusio šuns apriejimo.

Kovo mėnesį Herr šeima 
persikėlė į 
Newarko ir atsivežė du šunis. 
Vėliau jie
Catskill ir iš ten sugrįžus, 18 
balandžio, vienas šuo susirgo. 
Susirgęs šuo įkando vaikiną, 
šuo buvo sunaikintas, bet 
vaikino rankos nebuvo tinka
mai sterilizuotos. Geg. 7-tą 
susirgo antras šuo; jam nu
gaišus, smegenys ištirta Svei
katos Departmento laboratori
jose ir patirta, kad sirgo pa
siutimu. Tą pat dieną vaiki
nas pradėta gydyt nuo tos li
gos. Tačiau gegužės 16-tą 
jį pradėjo krėst šaltis ir skau
dėjo gerklę. Antradienį jau 
negalėjo nieko praryt 
vežtis į Metropolitan 
būtį surasta, kad jį 
pasiutimo liga. Po to 
perkeltas į Willard
Ligonbutį, bet jau buvo per- 
vėlu išgelbėt.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Rice įspėja visus įkąstus- 
įdrėkstus šunų nelaukti, bet 
kuogreičiausiai pasiduoti nuo
dugniam ištyrimui ir nuolati
nei priežiūrai, nes žmogų ga
lima išgelbėt nuo tos baise
nybės, kol liga neįsigalėjus, 
bet gydymą pavėlavus—nebe- 
gelbsti.

Tas taip pat rodo, kaip ža
lingai elgiasi tie, kurie lei
džia palaidus, be apynasrių 
šunis. Niekas negali žinot, 
kada jo šuo susisiekė su ser
gančiu šunim, tad neatsargu
mas gali atsimokėti išplėšimu

ir nu- 
Ligon- 
suėmė 
tuojau 
Parker

Iš visos New Yorko valsti
jos suvažiavo 538 delegatai į 
Komunistų Partijos šios vals
tijos 10-tą konvenciją. Sykiu 
su skaitlingomis delegacijomis, 
suplaukė iš įvairių kolonijų or
ganizacijų prašymai įleisti jų 
veikėjus konvencijos atidary
mo sesijon. Atsižvelgiant į 
tuos reikalavimus, pirmai se
sijai, gegužės 20-tos vakarą, 
KP valstijos komitetas paėmė 
didžiulę Carnegie Hall, 57th 
St. ir 7th Ave., kur susodina
ma 3,000 publikos.

Tolimesnės sesijos, šiandien, 
sekm-adienį ir pirmadienį, bus
laikoma, kaip iš anksto buvo > pačių mylimiausių asmenų ir 

nieku neprasikaltusių svetimų 
žmonių.

planuota, Manhattan Odd 
Fellows Temple.

ĮDOMU PAMATYT
Šiandien ir per visą savai

tę, apart sekmadienio, WPA 
perstatys taip vadinamus 
Kaimo Fėrus su visais kaimo 
ferų įvairumais, margumynais, 
šalutiniais perstatymais. Geg. 
21 bus du perstatymai, 10 v. 
ryte ir 2 vai. po pietų. Šie 
taikoma vaikams. Trečiadie
nio vakaro 8 vai. bus perstaty
mas suaugusiems. Visomis ki
tomis dienomis nuo 10 ryto iki 
6 vakaro bus sykiu suaugu
siems ir vaikams. Paskutinis 
perstatymas geg. 27 d.

Rodoma Puppet Center, 
Fifth Ave., New Yorke.

Piliečių Kliubo Balius
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Šį vakarą, gegužės 21, Pilie
čių Kliubas ruošia smagų balių 
šio,sezono užbaigai. Gera orkes
trą šokiams, užkandžiai, 
mai. Įžanga tik 25c. Įvyks 
savam name, 280 Union 
nue, Brooklyne.

Kliubas kviečia visus
draugus ir rėmėjus atsilankyt 

linksmai užbaigt sezoną.

Parsiduoda ūkė, 135 akrų. Gyvulių 
yra: 23 karvės, 4 teliukai, vienas 
jautis, 2 arkliai, 5 kiaulės, 17 vištų. 
Padarai yra. Mašinos del darbo; mū-. 
rinis tvartas gyvuliam, šieno galima 
sudėt 60 tonų. Geras kelias. Ūkė 13 
mylių nuo Waterbury miesto. Kaina 
$15,400. Louis Pakui, R. F. D. No. 2, 
Litchfield, Conn. (117-119)

RANDAVOJIMAI
Išsirandavoja šviesus, garu šildo

mas kambarys pas ramius lietuvius 
be vaikų. Matyt galima bile laiku, 
195 Roebling St., Apt. C-3, Brook
lyn, N. Y. (118-119)

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys vienam ar dviem vyram, kad ir 
vedusiai porai pas lietuvius. Kreipki
tės: P. Yokes, 198 So. 1st St., Apt. 
15, Brooklyn, N. Y. (118-120)

Lietuvių Liaudies Teatro 
Komitetui ir Nariams

Lietuvių Liaudies Teatro 
komiteto nariai šiuomi .esate 
kviečiami į pasitarimą rytoj 
ne vėliau 10 vai. ryte, “Lais
vės” svetainėj.

Kviečiame ir kitus LLT 
rius, kurie domitės mūsų 
ganizacijos gerove, į šį
sitarimą atvykt ir duot komi
tetui patarimų bei pagelbos.

Bus išduoti tūli raportai ir 
pasitarsime apie tinkamą už
baigimą šio sezono reikalų;

Valdyba.

na-
or-
pa-

geri-, 
nuo-
Ave-

savo

ir

WPA Baigė Du Darbu

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

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL
Valatie, N. Y.

Prie Kelio V. S. 9 
Praleiskite savo vakacijas 

U. S. Hotel, Valatie, N. Y. 
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 bu- 
sų ir traukinių.

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge»cj Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir paiaidoju tinka

mai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam 

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

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
, . i

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Ęuropiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

5

ir pavienių

II uny padarau nau
ju* paveikslui ir kra- 
javua sudarau su ame
rikoniškai*. Reikalui 
e*ant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
■palvom.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių,, kitokių grupių

660

WIIVIWIAAIWWIWIWI
3

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS .

GRAND STREET ; BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

S
3

Si

Šiomis dienomis Brooklyne 
lankėsi geras “Laisvės” rė- 
mėjas, d. A. K. Raila, mon- 

' tellietis, kuris Lietuvių Tautiš
kame Name turi gėrimų ir 
Valgomųjų daiktų užeigą (sa- 
liūną). Svečias turėjo įvairių 
reikalų atlikti, kuriuos nudir
bęs, pereitą ketvirtadienį grį
žo namon. Jis buvo sustojęs

' ir “Laisvėj.” '

Garsinkite savo biznį dien
rašty j “Laisvėj.”
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NAUJOJE VIETOJE

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

Legal Notice
Notice is hereby given that Joseph 

Kiefer, Inc., of Brooklyn, N. Y., has 
registered its trade-mark >‘Ten-Da- 
Kook” with the Secretary qf State of 
New York, to be used on food pro
ducts.

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

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

mpamja
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

L!WUVI§K4
WPA praneša, kad tos įstai

gos priežiūroj pravesta du 
gatvių grindimo darbai. Ištai
syta 134th ir I20th Sts., New 
Yorke. Pirmos ištaisymas 
kainavęs $5,525.50, kurios su
mos apie $2,474 sumokės mies
tas, o kitą dalį—WPA. Antro
ji kainavūs $7,198.90; prie jos 
miestui teksią prisidėt su 
apie $3,414.

Administratorius Somervell 
sako, kad abu darbai pravesta 
pigiau, negu buvo apskaitliuota 
kainuosiant. Ant pirmojo su- 
taupinta apie 43%, ant antro Tel. Evergreen 7-8538 
-34%. ..... ,, ...

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

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. \)Iūsų 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.
I Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

f




