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Lėktuvas Lietuvai.
Laukan, Vardan

Demokratijos.
Ragina SLA Bėgti iš 

New Yorko.
300 Naujų Narių.

Rašo A. B.
Tūlas Šaltenis veža Lietuvon 

lėktuvą. Tai esanti amerikie
čių dovana Lietuvai. Lėktuvą 
nuveš ir atiduos Smetonos val
džiai. “Vienybė” sako, kad ir 
Bagočius pridėjo $25.

Kurijozų ir prieštaravimų 
pilnas tas mūsų margas gy
venimas. štai, Chicagos men
ševikų dienraštis trukšmingai 
sveikino ir išlydėjo Chorą Pir
myn, kuris išvažiavo Lietuvon 
gastroliuoti. Ten jį priėmė 
fašistinė valdžia ir fašistinės 
organizacijos ir jam maršrutą 
surengė.

Bet štai, Amerikos jaunuo
liai pasiuntė kvietimą Lietuvos 
jaunimui atsiųsti delegaciją į 
Tarptautinį Jaunimo Kongre
są, šaukiamą kovai prieš karą 
ir už mažųjų tautų gelbėjimą. 
Tuojau ta pati Chicagos ga- 
zieta piestu išstojo prieš jau
nuolius. Girdi, Lietuvos fašis
tinės jaunimo organizacijos 
gali atsiųsti delegatus. Kas ta
da būtų ?

Na, daleiskime, jeigu taip ir 
atsitiktų. Tai kas čia tokio? 
Svarbu, kad Lietuvos balsas 
būtų išgirstas šiame kongrese. 
Antra, iš Lietuvos atvykę jau
ni žmonės, pabuvoję laisvoje 
atmosferoje, tikrai nepasida
rys fašistesni.

Kas kita, kai jauni žmonės 
iš čia siunčiami fašistinę arba
tėlę gerti pas užkietėjusius fa
šistus.

“Socialist Call” (liepos 23 
d.) praneša, kad garsiam Mil- 
waukės mieste iš Socialistų 
Partijos esą išmesti laukan se
ni socialistai Harold Christof- 
fel ir Arthur Ludwigsen. Už 
ką gi? Ogi už tai, kad jie 
“buvo persiėmę komunistinė
mis tendencijomis” ir “sekė 
komunistinę liniją darbo unijų 
judėjime” ir visur kitur.

Už tai laukan iš partijos, 
nors toj partijoje būtų išbu
vęs beveik visą gyvenimą. Ne
sistebėtumėme, jeigu tos par
tijos vadai nuolat negiedotų, 
kad jų partijoj pilniausia lais
vė ir demokratija viešpatauja, 
kad joje sutelpa visokios nuo
monės ir tt.

pat pranešama, kad 
darbininkų veikėjas ir

Ten 
garsus 
prezidentas Workers Alliance 
David Lasser oficialiai pasi
traukė iš Socialistų Partijos. 
“Socialist Call” sako, kad ir 
prieš jį buvo paduotas skun
das ir jis buvo kaltinamas per- 
siėmime komunistinėmis ten
dencijomis, ir būtų buvęs iš
mestas iš Socialistų Partijos už 
tuos “baisius griekus”.

Girdėtis, kad jau yra pana
šus skundas paduotas ir prieš 
senutę Bergerienę. Jai prime
tamas dar ir tas griekas, kad 
ji atsisakė pasmerkti Sovietų 
valdžią už sumedžiojimą ir 
nubaudimą trockistinių krimi
nalistų.

K. Jurgelionis “Tėvynėje” 
(liepos 22 d.) rašo:

Susivienijimas jau yra ve. 
jamas iš to namo, kuriame 
jo Centras iki šiol riogsiojo. 
Tokiame name jau nebeva- 
lia nei gyventi nei būti. Bet 
Susivienijimui reikia ne tik 
iš to namo bėgti. Jam rei
kia bėgti iš New Yorko. Jis 
čia nepriklauso. Jo tėvynė 
yra Pennsylvania. Mes per
ilgai apgaudinėjome Penn- 
sylvanijos valstiją nuduo
dami, būk mūsų Centro ofi
sas yra Wilkes Barriuose 
advokato- Lopatos ofise.

Ar žinote, draugai, kad Lie-įkas “faitus” pradeda.
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Liūtys, Potviniai ir 
Karščiai-Didieji 
Japony Priešai

Peiping, liep. 22. — Lie
tų sezonas šiaurinėj Chini- 
joj prasidėjo smarkiausio
mis liūtimis, tartum debe
siai praplyšo. Yungting upė 
ūmai pakilo iki pat savo už
tvankų viršaus. Chinų par
tizanai gi kai kur praardė 
jos krantines užtvankas ir 
suklampino ’jap°nLl karei
vius, ginklus ir amuniciją. 
Japonai bijo, kad chinai 
taipgi nepraardytų užtvan
kas užpludusio Didžiojo 
Kanalo. Tuo tarpu Geltono
sios upės potviniai užlieja 
vis didesnius plotus šiauri
nėj Honan provincijos da- 
lyj-

Shanghai, liep. 22. — Vis 
aukščiau keliasi ir Yangtze 
upės vandenys, pildamiesi 
per užtvankas į lygumas, ir 
japonai įvairiose vietose 

liau nuo šios upes.
Japonija per paskutines 

dvi savaites kasdien atsiun
čia po 5,000 kareivių dau
giau į Kiukiang sritį prie 
Yangtze upės; ruošiasi vi
somis jėgomis šturmuot ir 
paimt Kiukiangą, nuo kurio 
cbinai jau atmušė keliolika 
įnirtusių atakų. Japonam 
kenkia Yangtze upės prasi
dėjęs ištvinimas ir karščiai, 
siekianti 110 laipsnių.

Bet jeigu japonai ir už
imtų Kiukiangą, gal dar ne
drįstų žygiuot toliau į vaka
rus linkon Hankowo, Wu- 
chango ir Hanyango, prie 
Yangtze upės. Nes chinai 
gali praardyt krantines už
tvankas tos upės ir pa- 
plukdyt japonų armijos 
sunkųjį mechanizmą.

Teismas Žiauriai Pamotei Už 
Podukros Apdeginimą

Elizabeth, N. J. — Alice 
O. C. Whaley apsvilino sa
vo podukrą Eleanorą, 12 
metų mergaitę, kurią vers
tinai pasodino ir laikė ant 
labai įkaitinto radiatoriaus. 
Už tai patraukta teisman.

Valencia, Ispanija. — Vie
na didžiulė fašistų oro bom
ba ant Teruel-Sagunto vieš
kelio užmušė 33 moteris, 
vaikus ir senelius.

tuvių Komunistų Suvažiavimas 
nutarė iki Naujų Metų gauti 
į Komunistų Partiją dar 300 
lietuvių ?

Centro Biuras išsiuntinėjo 
visoms fakcijoms ir kuopoms 
“Buletiną”, kuriame sužymė
tos įvairiems miestams kvotos. 
Pastudijuokite kvotą savo 
miestui ir imkitės už darbo. 
Raportuokite Biurui, kaip se
kasi.

Tūlas Pušynas labai negra
žiai “Keleivye” išniekina Lie
tuvių Komunistų Suvažiavimą. 
Tai yra “K” užpuolimas ant 
mūsų. Tegul visuomenė žino,

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

t
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Kanados Policija Užrakinė- 
ja ir Privačius Raudonųjų 

Namus

oy

Japonijos įsiveržėliai kariai valtimis plaukioja po potvinj, kurį chinai padare pa
leisdami vandens užtvaras ir tuo būdu, pasak ekspertų, sulaikydami japonų eise
ną mažiausiai trimi menesiais.

PLIENO FABRIKANTAI IŠLEIDO ŠIMTAIS TŪKSTANČIU 
DOLERIU SPAUDAI PRIEŠ DARB. UNIJAS IR STREIKUS

Laisvių 
aikštėn,

Washington.— Senato pa
skirta Pilietiniu v 

Komisija iškėlė 
kaip fabrikantai išeikvoja 
šimtus tūkstančių dolerių 
varyti propagandai per ka- 
p i t a 1 i s t inius laikraščius 
prieš darbininkų unijas ir 
streikus.

Antai, Republic pllėųų 
Korporacija, Y o u n gstown 
Skardų ir Vamzdžių Kom
panija, ir Geležies ir Plie
no Institutas išmokėjo 1933- 
37 metais $248,641 vien tik
tai Hill and Knowlton spau
dos agentįjai Clevelande, 
idant jinai: savo ' neva “ži
niomis” ir “straipsniais” 
per kapitalistinius laikraš
čius terštų unijas ir teisin
tų minimas kompanijas. O 
tos kompanijos ypač kruvi
nai, žmogžudiškai kriušino 
darbininkų streikus ir uni
jas 1935-37 metais.

Iš pinigų, kuriuos Hill 
Knowlton agentija gavo iš 
plieno kompanijų, jinai iš
mokėjo $38,008 vien G. E. 
Sokolskiui, i š g a r sėjusiam 
parsidavėliui laikraščių-žur-

Čechoslovakijos Fašistą 
Partija Jau Virsta 

Demokratine
Praha, Čechoslovakija.— 

Idant padėt šaliai atsilaikyt 
prieš nazius-vokiečius, tai 
čechoslovakų fašistų partija 
nutarė priimt demokratinę 
platformą. Ši partija turi 
seime 6 atstovus.

Shanghai, liepos 22.—Ja
ponai oro bombomis pas
kandino vieną amerikiečių 
žibalo laivą.

Oras šiandien panašus 
kaip vakar.—N. Y. Oro Biu
ras.

nalų rašytojui ir prakalbi- 
ninkui, per 18 mėnesių 1936- 
38 metais. O daugelis kapi
talistinių laikraščių ir žur
nalų dar jam už raštus mo
kėjo, pritardami jo skebiš- 
kai “filosofijai,” nors gal 
nežinodami, kad jis jau nu
pirktas plieno fabrikantų 
pinigais. r z<

Kitas plačiai ■ žinomas at
žagareivis rašytojas Neil 
Caruthers, neva “ekonomis
tas,” buvo pasamdytas., ir 
riebiai apmokėtas Šalies 
Fabrikantų Sus iyienijimo, 
kad “filosofiškai”: niekintų 
darbo\ unijas, ypač CIO, ir 
smerktų streikus1 per kapi
talistinę ‘ spaudą,—kaip. do
kumentaliai įrodė Pilietinių 
Laisvių Komisija su senato
rium La Follette priekyje.

Kam Reikalingi Spaudos 
žulikai

Patarnavimai šių ir kitų 
spaudos agentų pasidarė 
reikalingi plieno bosam 
ypač po to, kai visoj šalyj 
subruzdo žmonės prieš 
streikierių ir net pašalinių 
vyrų, moterų ir vaikų žu
dynes, kurias plieno fabri
kantai padarė su savo geng- 
steriais ir policija Cantone, 
Chicagoj ir kituose miestuo
se.
Skelbimais Papirkinėjo Lai
kraščius prieš Darbininkus

Vienas Hill and Knowlton 
agentijos tarnautojas' E. S. 
Bowerfind, k a m a n tine ja
mas Pilietinių Laisvių Ko
misijos, pripažino, kad Re
public plieno fabrikantai, 
duodami apmokamus savo 
dirbinių skelbimus Birming- 
hamo (ir kitų miestų) laik
raščiams darė spaudimą 
tiem laikraščiam, idant jie 
“nudažytų” ir pakreiptų ži
nias prieš streikierius; ir 
toks spaudimas buvo daro
mas kapitalistiniams laik-

Paščiams pagal “atsargius,” 
“išmintingus” planus Hill 
and Knowlton agentijos.
Pasikinkė Radio šmeižt 

Unijas, o Gint Bosus
Negana to. Šalies Fabri

kantų Sąjunga nupirko So- 
kolskį, sklandų makliorių, 
kalbėt per radio už fabri
kantus, o prieš unijas ir 
streikus, neva “pačių darbi
ninkų ir publikos gerovei.” 
Prie to dar Sokolskis darė 
savo kalbų f o n o g r afines 
plokšteles “su aiškinimais 
bėgamųjų; reikalų” ir Šalies 
Fabrikantu S u sįvienijimas 
reguliariai išsiuntinėjo: tuos 
“rekordus”? nemokamai Arą- 
dio stotims, ypač mažes
nėms, įvairiuose miestuose 
ir miesteliuose visoj šalyj.

Fabrikantai buvo įtikinti, 
kad per spaudą ir radio jie 
galėsią net sėkmingiau ko
vot prieš streikus negu po
licininkai su dujų bombo
mis, revolveriais ir kulkas- 
vaidžiais, kaip sako Bower
find, Hill and Knowlton 
agentijos narys.

28 Ispaną Vienuolės 
Pabėgo nuo Fašistų 

Bombų į Angliją
London. — Anglijos kari

nis laivas “Hero” atveža 28 
vienuoles iš Barcelonos, ir 
jos apsigyvens viename ka
talikių vienuolyne arti Lon
dono. Anglijos valdžia jas 
priėmė pagal prašymą Ame
rikos ambasadoriaus Ken- 
nedy’o. Nes fašistų oro 
bombos jau užmušė šešias 
jų drauges Barcelonoj; tas 
pat gręsė ir kitoms.

Respublikos valdžia jas 
išleido tik tada, kai jos pri
žadėjo Nevažiuot į Ispanijos 
fašistų valdomą plotą.

Japonija Nieko Nepeš
Grūmojimais S.S.R.S.,

Sako M. Litvinovas
—--------------------------------- □ _____

Quebec, Canada. — Pas
kutiniu laiku policija užda
rė ir užrakino porą pažan
gių darbininkų įstaigų. Da
bar gi užkalė privatų namą 
F. X. Lessardų šeimynos 
kaip “raudonųjų.”

Juodmarškiniai Perėję per 
Ragudo Kalvų Ispanijoj
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Dvi Italijos 
fašistų divizijos šturmavo 
kanuolėmis, orlaiviais ir 
tankais liaudiečių poziciją 
Ragudo kalvoj, pustrečios 
mylios į šiaurių vakarus 
nuo Viverio, ir persimetė 
per tą kalvą, už 34 mylių 
nuo Valencijos.

Fašistai praneša, kad jie 
tuo žygiu užėmę Salada vir
šukalnę, Caudiel miestelį ir 
kelis kaimus prie Teruel- 
Sagunto vieškelio. Bet liau
diečių artilerija neleidžia 
jiem prieit prie Viver mies
to.

U.S.A. Reikalauja Derybų dėl 
Amerikonų Žemių Meksikoj

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull 
pareikalavo, kad Meksikos 
valdžia eitų į derybas su 
Jungtinėmis V a 1 s t i j omis 
kas liečia Amerikos piliečių 
žemes, kurias paėmė Mek
sikos vyriausybė per 11 pa
skutinių metų. Tos žemės 
esančios vertos apie $10,- 
000,000.

Hull priminė Meksikos
ambasadoriui, jog pagal i priminė, kad, Sovietų ka- 
tarptautinius įstatymus tu-1 riuomenei užimant Chang- 
rėtų būt atlyginta ameri- kufeng kalvą, buvo nušau- 
kiečiam buvusiem savinin- tas vienas japonų žandaras, 
kam.

Anglų Darbiečiai Reikalauja 
Atsiteisi Amerikai

London. — Darbiečiai ir 
liberalai Anglijos seime, ta
me skaičiuje ir lordas Lo
thian, reikalavo, kad Angli
ja pradėtų atsiteist Ameri
kai karo skolas.

Valdžios narys lordas 
Stanhope pareiškė, kad An
glija planuoja “prie progos” 
pradėt derybas su Amerika 
dėl tų skolų mokėjimo, bet, 
girdi, jos turės būt suma
žintos.

Arabai per Dieną Nužudė 9 
Žydus Palestinoj

Jeruzalė.—Būrys ginkluo
tų arabų užpuolė žydų kolo
niją Kiriat Hahoresh, šiau
rinėj Palestinoj, nužudė 6 
žydus ir pabėgo. Arti Miru
siųjų Marių arabai nukovė 
tris žydus.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Maskva, liep. 22. — Sovie
tų užsieninis komisaras M. 
Litvinov griežtai atmetė 
provokatorišką J a p o n ijos 
reikalavimą, kad Sovietai 
ištrauktų savo kariuomenę 
iš kalvos vakaruose nuo 
Hasang ežero, prie sovieti
nio Sibiro rubežiaus su 
Manchukuo ir Korėja. Nes 
ta kalva ir aplinkinis skly
pas priklauso Sovietam pa
gal Rusijos - Chinijos sutar
tį, padarytą 1869 metais.

(Minima kalva, Changku- 
feng srityje, yra kariškai 
svarbi pozicija.)

Japonijos a m b a sadorius 
Mamoru Shigemitsu sakė, 
būk ta kalva esanti Man
chukuo krašte (Japonijos 
kolonijoj), ir grasino, kad 
jeigu Sovietai neištrauks 
savo kariuomenės iš ten, tai 
Japonija “turės padaryt iš
vadą kai dėl jėgos pavarto
jimo.”

Sovietų komisaras Litvi
nov atsakė, kad “Japonija 
su savo grūmojimais ir 
baubais nieko nelaimės Ma
skvoj.”

Japonų ambasadoriui bu
vo parodyta sena Rusijos 
sutartis su Chinija ir ofi- 
cialis žemlapis, kuris rodo, 
kad ginčijama sritis pri
klauso Sovietam. Japonijos 
ambasadorius atsakė, kad, 
girdi, sutartinis žemlapis 
“nebuvęs viešai išleistas.” 
Tada Litvinovas jam atkir
to: o Japonija ar paskelbia 
savo sutarčių turinį (pavyz
džiui, savo sutartis su Vo
kietija ir Italija prieš Ko
munistų Internacionalą, tai 
yra, Sovietų Sąjungą)?

Japonijos a m b asadorius

Litvinovas jam atrėžė, kad 
tas žandaras nukautas kaip 
įsiveržėlis, sovietinėje že
mėje. Sykiu Litvinovas at
kreipė japonų ambasado
riaus domę į tai, jog Tokio, 
Japonijos sostinėje, padau
žos japonai įsibriovė antra
dienį šią savaitę į Sovietų 
atstovybės rūmą ir primėtė 
popierių, niekinančių Sovie
tus ir grąsinančių jiems.

Japonai skleidžia priešta
raujančius gandus, būk dar 
kur ten keli Sovietų karei
viai įsiveržę per sieną į 
Manchukuo, būk vienas jų 
likęs nušautas, kitas suim
tas ar visi pabėgę atgal į 
Sovietų pusę.

New Yorko Times mas
kviškis k o r e s p o ndentas 
Walter Duranty spėja, kad 
Japonija stengiasi išvystyt 
kivirčus su Sovietais, idant 
sudaryt sau priekabę be to
kios didelės gėdos pasi
traukt iš Chinijos, kur japo
nai jau iki ausų suklimpę.
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Pasaulio Taikos Kongresas
Šiuos žodžius rašant, Paryžiun renka

si delegatui į Pasaulio Taikos Kongresą, 
kuriame, menama, dalyvaus iš visų di
desnių ir karo pavojum paliestų kraštų 
atstovai.

Kongreso išvakarėse Francijos sena
torius, Mareelius Cachinas, turėjo pasi
kalbėjimą su spaudos korespondentais, 
kuriems jis daug-maž nurodė, ką šis 
kongresas turės daryti taikai palaikyti. 

“Šiame kongrese, sakė jis, nebus užsi
imta tiktai dar kartą išklausyti jaudi
nančias kalbas kalbėtojų, atstovaujančių 
fašizmo aukas.

“Jausmingiems dalykams reikšti laikas 
jau praėjo; dabar atėjo laikas konkre
čiam darbui. Klausimai, kuriuos kongre
sas svarstys, bus, kaip suteikti ryškesnę 
pagelbą Ispanijai, Chinijai ir Čechoslo- 
vakijai, kaip užtikrinti joms apsigynimo 
būdus, maisto ir drabužio, ir ypačiai, 
kaip išgelbėti moteris ir vaikus nuo bom
bardavimo, kaip daryti spaudimą ant 
valdžių, kad jos leistų Ispanijos Respub
likai ginklų įsigyti.

“Argi viso pasaulio darbininkai, mies
te ir kaime, negali paaukoti po valandą 
savo darbo gelbėjimui Ispanijos ir Chi- 
nijos? Kai]) mes galėsime boikotuoti 
agresorius, kaip pralaužti fašistines blo
kadas, kaip priversti Vokietiją ir Itali- 

. ją, kad jos ištrauktų savo kariuomenes 
iš Ispanijos, kaip neprileisti karinių 
reikmenų gen. Frankui?”

Šitie didelės reikšmės klausimai bus 
gyvai Kongrese diskusuojami. Mes lin
kime, kad Kongresas visą savo darbų 
dienotvarkę pasekmingai išspręstų ir 
kad tai būtų dar pasekmingiau pravesta 
gy veniman!

Net ir Tokių Dalykų Esama
Chicago j gyvuoja Chicagos Vyrų Cho

ras, kurį tam tikros rūšies politikieriai 
panorėjo išnaudoti savotiškom užma
čiom—išniekinimui Sovietų Sąjungos. 
Vienas Choro narys rašo “Vilnyj” apie 
to choro narių triukšmingą susirinkimą, 
kuriame “keletas choro narių užprotes
tavo prieš norėjimą chorą panaudoti 
purvinam darbui.”

Kas gi tas do darbas? Ogi štai jis:
Kiek laiko atgal “Naujienos” užkvietė 

mūs chorą, kad dalyvautų jų piknike. 
Choras apsiėmė. Sakė, kad siūlys suvai
dinti kokį tai spektaklj: choras apsiėmė 
ir tą išpildyti. Už kiek laiko numatomiem 
spektaklio aktoriam davė veikalo kopijas. 
Pasirodė, kad siūlomas “diktatorių spek
taklis” yra biaurus. Jame bandoma išnie
kinti, išjuokti Sovietų Sąjungą ir persta
tyti žvėrišku baisūnu Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos generalį sekretorių 
Juozą Staliną ir tt.

Tame sužete, kurio inžinierium pasiro
do yra Jurgelionienė, “Naujienų” adminis
tratorė, mūs choro susirinkime lankėsi ir 
tą purviną darbą atlikti bruko j choristų 
rankas.
Del to Choristas pareiškia:

Man, kaipo choro nariui, atrodo taip: 
“Naujienos” visaip purvino, kaip tik iš
galvojo, komunistus ir jų pastangomis su
darytą valdžią šeštoj dalyj pasaulio, kur 
budavojamas socializmas, iš kur kyla už
tarimas Ispanijos, Kinijos žmonėm ir vi
sai darbininkų klcsai. Kada tų niekinimų 
spaudoj pritrūko, tai Chicagos Vyrų Cho
ro rankomis nori terlioti milžiniško masto 
atliktus darbus ir niekinti mylimiausius 
proletariato ir valstiečių vadus—Staliną ir 
kitus.
Iš tikrųjų, jeigu tai tiesa, ką Choristas 

rašo (o abejoti tuo, rodos, nėra pamato), 
tai labai nešvarų ir negražų darbą tūli 
žmonės pasišovė atlikti. Dar bjauriau, 
kai tam darbui pazalatyti jie nori gauti 
Chicagos Lietuvių Vyrų Chorą!

“E/apauzė”
Šitokiu vardu “Tėvynė” vadina tąjį 

namą, kuriame yra SLA raštinės ir or
gano redakcija.

“Tas namas buvo daug metų atgal sta
tytas turbūt kaipo ‘flapauzė’,” rašo “Tė
vynė,” “miesto skurdžių priglaudimui. 
Jeigu jis ir nebuvo tam tikslui statytas, 
tai tam tikslui vėliau tarnavo.”

Tačiau, 1910 metais tūli “labdariai” 
“‘sutaisė to namo pirkimą taip, kad vie
toj $22,500, SLA užmokėjo už jį $30,- 
500...”

SLA organo redaktorius mano, kad iš 
to pirkimo tam tikri žmonės galėjo pui
kiai pasipinigauti.

Na, ir šiandien tasai namas gerokai 
apipuvęs ir vos laikosi. Prie to, jis bai
siai nepatogus darbui, nepatogus nie
kam. Bet pereitam SLA seime buvo pa
reikšta nuomonių, kad tą namą taisyti.

Dabar “Tėvynės” redakcija ragina ne 
tik tą namą netaisyti, bet visą SLA 
centrą ir “Tėvynę” kraustyti ten, kur 
tas viskas p r i klauso—į Pennsylvanijos 
valstiją.

Pennsylvanijoj SLA yra įkorporuotas 
ir dėlto ten privalo būti jo raštinė. Ofi
cialiai toji raštinė ir dalia r yra ne New 
Yorke, bet Pennsylvanijoj, bet faktinai 
—jinai čionai.

Iš tikrųjų, negalima nei suprasti, ko
dėl tie “labdariai” ir kiti anų laiku SLA 
bosai esamąjį namą New Yorke pirko ir 
įsteigė SLA centralinę raštinę? Nei ten 
yra lietuvių, nei ten patogumų. Jurge
lionis mano, kad tai daryta dėl prestyžo. 
Tačiau, pasak jo,

Tas New Yorko “prestižas” Susivieniji
mui jau daug, labai daug kainavo. Tas 
“prestižas” darė daug liguistos įtakos j 
Susivienijimo finansų tvarkymą. Del to 
“prestižo” daug Susivienijimo pinigų bu
vo sukišta i New Yorko teatrus ir kitas 
balabaikas. 1 New Yorko “prestižas” su
ėdė daugiau Susivienijimo pinigų negu 
dešimts “Devenijadų”. Ir iki šiol tas 
“prestižas” mus ėda. Jis apsuka galvas 
ir goriausiems žmonėms.

Dėl to naujasis “Tėvynės” redaktorius 
ragina statyti SLA namą, tik ne New- 
Yorke, o Pennsylvanijoj, nes New Yorke 
SLA turi savo raštinę nelegališkai. Bile 
SLA kuopa, gyvuojanti Pa. valstijoj, ga
li pareikalauti pas Pa. insurance depart- 
mentą, kad SLA raštinė būtų grąžinta 
Pennsylvanijon ir ji turės būti grąžinta.

Turbūt nei vienoj kitoj fraternalinėj 
organizacijoj nėra tiek visokių “zbitkų,” 
kiek jų atsiranda SLA!

Nerimtas Žmogus '
Brooklyne gyvena tūlas “didelis žmo

gus.” Su komunistais suėjęs, jis sakosi 
esąs komunistas, tačiau jis. rašo į tūlą 
socialistų savaitraštį “straipsnius” ne 
kaipo komunistas, bet jau kaipo socia
listas. Tuose savo raštuose jis purvina 
komunistus.

Šitai]) darydamas, tasai žmogus mano 
esąs labai gudrus. Tačiau, kiekvienas, 
kuris save gerbia, žmogus pasakys, kad 
tai yra durnas darbas politiniai durno 
žmogaus.

“Liaudies Frontas Gyvuosi”
Francijos fašistai keliais atvejais skel

bė, būk dabar, kada valdžion įsileistas 
Daladieras, tai to krašto Liaudies Fron
tas jau nebegyvuosiąs. Girdi, Liaudies 
Frontas suklupo ir jau daugiau nebega
lėsiąs atsistoti ant kojų.. Tokios minties 
laikosi ir tūli Amerikos lietuviai reak
cininkai.

Jiems gerai atrėžia žymus Francijos 
radikalas, Albert Bayet, per radikalų 
žurnalą “l’Oeuvre”, pareikšdamas, jog 
Liaudies Frontas gyvuoja ir gyvuos; jis 
atliko didelių darbų ir dar jų atliks.

Vyliausis Liaudies Fronto tikslas bu
vo sulaikyti fašizmą, neleisti jam įsiga
lėti. Ar tą jis pasiekė? Aišku, tai])! Jis 
sulaikė fašizmo įsistiprėjimą Franci joj. 
Liaudies Frontas sustiprino darbininkų 
judėjimą. Tiesa, fašizmas dar nėra iš 
šaknų pakirstas; nėra pravesta visa eile 
kai kurių krašte reformų. Liaudies 
Frontas neužtenkamai studijavo šalies 
finansus. Bet tai nieko, nurodo radikalu 
rašytojas. Iš paklaidų teks pasimokyti 
ateityje. Francijos žmones stoja su 
Liaudies Frontu, dėlto jis gyvuos ir ne
prikiš fašizmo viešpatavimo.

Lietuvos Fašistų 
Bendradarbiai

“Specialus k o responden
tas,” Para Bellum, “Naujie
nose” plūsta Amerikos lie
tuvius komunistus, “Vil
nies” ir “Laisvės” “vyrus,” 
kam jie paskelbė, jog ge
riausias Grigaičio draugas- 
bendradarbis K. Bielinis 
yra ištikimas Lietuvos fa
šistu valdžiai ir dirba Že
mės Ūkio Ministerijoj.

K. Bielinis po pasaulinio 
karo lankėsi Amerikoj, sa
kė prakalbas ir užgauliojo 
klausimų davėjus, jeigu tie 
klausimai jam nepatikdavo. 
Jis ilgai dar vadinosi so
cialdemokratu. Para Bel
lum iš Lietuvos rašydamas 
“Naujienose”, girdamas 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
fašistinių šalių santarvę, 
kartais pasigiria, kad socia
listų idealui tat darąs...

Jisai rašo (“N.” 5 d. lie
pos), kad “maskoliškojo im
perializmo ragai” kyšo “iš 
skverno”(!) tų, kurie para
šė darbininkų laikraštyje, 
kur ir ka Bielinis dirba, c-

Jis rašo: “K. Bielinis že
mės ūkio ministerijoje nie
kuomet netarnavo. Jis yra 
Žemės Ūkio Rūmų vyriau
sias buhalteris, atsieit, tik 
techniškas tarnautojas. Že
mės Ūkio Rūmai yra renka
mi, ir renkami bent puse jų 
atstovų— demokratiniu (?) 
būdu. Jie tvarkosi savival
dybių pagrindais, tai yra 
municipalinėmis teis ėmis. 
Jų valdybą renka . taryba, 
tik direktorius jų yra Že
mes Ūkio Ministerio skiria
mas.”

Kodėl “Naujienos” nepa
sako teisybės, — būtent, 
kad ta įstaiga yra fašisti
nė? Tasai “demokratinis 
būdas” yra “Naujienų” iš- 
mislas, nesąmone. Tikrovė
je, tai yra fašistinis “rinki
mu” būdas, o ne demokra- 
tinis. Taip, kaip Amerikoj 
“company unions” rinki
mai: bosams ištikimi iš
renkami nuo dirbtuvės dar
bininkų, o patys bosai išsi
renka save kompanijos ats
tovais. Reiškia, visi darbi
ninkų išrinktieji būna išti
kimi vien tik bosams, kom
panijai, o darbininkams nė
ra nė vieno atstovo ištiki
mo. “Kompanijos unijistai’” 
turi bijoti, kad kompanija 
jų už kokį žodį nepaliuo- 
suotų nuo darbo. Bet jiems 
nėra baimės, nors iš val-

sau organizuoti.
Į vienus ir kitus Rūmus 

tegali patekti tik toki “iš
rinktieji,” kurie yra ištiki
mi fašistų valdžiai. O fašis
tų valdžia yra didžiųjų ka-

disko teroro pusės, kaip tat 
yra fašistinėje santvarkoje.

Žemės Ūkio Rūmai lygiai 
taip suorganizuoti, tokią 
paskirtį turi, kaip ir Darbo 
Rūmai. Darbo Rūmai pir
moj vietoj yra tam, kad iš
gyvendintų iš įmonių dar
bininkų galvų senąją mintį 
apie darbininkų profesines 
sąjungas, arba, kaip mes 
Amerikoje vadiname, darbo 
unijas. Darbininkų savisto
vybė turi išnykt ir iš jų 
galvų, ne tik iš gyvenimo. 
Darbo Rūmai “pataikauja” 
darbininkams, bet tik pa
vieniams, ne grupėms (gru
pės negali gyvuot, nes vi
sokios draugijos nefašisti- 
nės yra uždraustos). Dar
bo Rūmai parašo darbinin
kui prašymą į teismą, arba 
j darbo inspekciją; pataria, 
kas dėl teisiu. Už tai ne
reikalauja u ž m o k e s t ies. 
Toks pataikavimas.

Žemės Ūkio Rūmai, tai 
pirmoj eilėj raminimas ūki
ninkų, kad jie būtų ištikimi 
ir nė negalvotų apie savo 
sąjungas, kokias seniau s, 
po Lietuvos Nepriklausomy
bės iškovojimo, jie galėjo

pitalistų diktatūra. Žmonių 
išrinktuosius valdžia pasi
renka. Ištikimuosius deda į 
Rūmus ir vadina žmonių at
stovais, o pavaro tuos, ku
rie kokį nors plėtmą ant 
savo sąžinės turi kas link 
fašizmo.

Pamatinis Rūmų tikslas 
—tai įkurt korporacinę val
stybės santvarką, kokia yra 
Italijoj nuo 1936 metų pa
vasario.

Žęmės Ūkio Rūmų di
džiuoju bosu yra Žemės 
Ūkio Ministeris. šie Rūmai 
yra neatskiriama Žemės 
Ūkio Ministerijos dalis. Tai
gi, man rodos, nėra klaidos, 
kuomet kas iš Lietuvos pa
raše, jog K. Bielinis tar
nauja Žemės Ūkio Ministe
rijoje. Para Bellum pro 
“skverno ragus” bet gi pa
sakė vieną tiesą. Sako, Bie
linis yra “tarnautojas”. 
Tai vadinasi ne tarnas, bet 
valdininkas, činovnikas. Jis 
esąs “vyriausias buhalte
ris.” Tai jau tikrai turi būt 
geras, kad valdžia jį ne tik 
iš “išrinktųjų” išsirinko, bet 
dar padarė “vyriausiu.”

A. K.

L
Klausimai ir Atsakymai

K LAUŠIMAS:

Aš klausiu, kaip daug kai
nuotu pajieškojimas darbo per 
“Laisvę”? Aš norėčiau gauti 
darbą kur nors pas lietuvius, 

Ikaip tai, prižiūrėti vaikus, arba 
sykiu ir namų ruošą atlikti.

Lauksiu atsakymo, kiek kai
nuoja ir už kiek kartų. Kaip 

Įgausiu atsakymą, tada prisių
siu pajieškojimą ir kartu už- 
I mokestį. Mrs. V. M.

ATSAKYMAS:
Ištiesų lietuviai turėtų pa

naudoti “Laisvę” pajieškoji- 
niui darbų, arba darbininkų 
tie, kurie samdo darbininkus. 

K) tokiu lietuviu randasi nema- 
z ai.

Pajieškojimo gi kaina yra 
j labai žema, būtent: vienas 
įdėjimas pajieškojimo kainuo
ja 50 centų; du įdėjimai — 75 
centai; trys įdėjimai — $1.

KLAUSIMAS:

Ar teisybė, kad mūsų vald
žia ketina mokėti pensiją vi
siems pasaulinio karo vetera
nams, sulaukusiems 60 metų 
amžiaus? Jeigu taip, tai ar 

,valdžia mokės pensiją vetera-

nui, .kuris gyvena svetimoje ša
lyj e |?

ATSAKYMAS:

Pilnai atsakyti šitą klausi
mą turėtume pagaminti ilgą 
straipsnį. Bet mos pasiuntė
me tą užklausimą į American 
Red Cross, 315 Lexington
Avepue, ir jie smulkmeniškai 
tam žmogui pažadėjo atsakyti.

KLAUSIMAS:

Jeigu žmogus, atvykęs į ši
tą šalį 1921 m. nelegaliai, vyk
tų Europon, ar jis galėtų su
grįžai ?

ATSAKYMAS.
Jeigu apleidžia šalį, jis gali 

sugrįžti kaipo paprastas imi
grantas. Tą nesunku padaryti, 
jeigu jis gali darodyti, jog jis 
netaps visuomeniška sunkeny
be. Jeigu tas asmuo susinės su 
Foreign Language Information 
Service, 222 Fourth Avenue, 
New York City, jam pasiųs su
rašą visų reikalingų dokumen
tų, kuriuos turės pristatyti 
prašydamas vizos, ir praneš 
kokius dokumentus su savim 
turi vežtis, kuomet vyksta Eu
ropon.. FLIS.

Sugrįžę iš Ispanijos—iš kaires į dešinę: I. D. Jacquier, Carl Rahman, Mildred
Rackley, Morris Kornblum, ir dr Martin Strauss, 
kai kariauti su priešais fašistais.

Visi gelbėjo Ispanijos respubli-

INFORMACIJŲ BIURAS 
NEŽINANTIEMS

Veda Prof, šaipokas.

KLAUSIMAS. Paaiškink 
man, Prof. Šaipoke, kam 
moterims reikalingos akys, 
kojos, veidas, rankos, lūpos, 
dantys, nosis ir plaukai?

Spaustina Plačiakulniūtė.
ATSAKYMAS. Būčiau ne 

p r o f e s o rius, jeigu tokie 
mažmožiai man būtų neži
nomi ! Pagaliau, man nėra 
nė reikalo tokiais klausi
mais džiovinti savo labuonę, 
nes j tai pilnai atsako po- * 
nios Ievos Trečiokienės ve
damas “Moterų Pasaulis.” 
Pasiklausyk:

’“Akys meilės kovoje mo
ters galingiausias ir pavo
jingiausias ginklas. Jos tar
nauja jai vyrą viliojant, er
zinant ir jį sulaikant. Bet 
šis ginklas veikia tik tol, 
kol moteris kovoja. Jei mo
teris pati yra vyro nugali
ma, arba jam pasiduoda... 
jos akys tuoj užsimerkia. '

“Kojos moteriškojo gro
žio ramsčiai (Ant tų rams
čių būna užrioglintų ir to
kių esybių, nuo kurių daž
nai net arkliai pasibaido!— 
Š.). Jos tokios graikščios ir 
švelnios, kad vyrai, pamatę 
(?—Š.) apie digliuotą dory
bių kelią, išsigąsta ir daro 
visa, kad moteris jų būtų 

^nugalėta.
“Veidas — laboratorija 

kosmetikos gaminiams ir 
preparatams mėginti.

“Rankos... gali glostyti 
ir glamonėti, bet lygiai 
įdrėksti. Moteris jomis ap
supa vyrą iliuzijomis ir kar
tu iškrausto jo kišenes.

“Lūpos moters gyvenimo 
ugniakalnis. Iš jų išsiveržia 
melas, aistringi meilės žo
džiai ir pletkai. Jomis ji 
bučkius priiminėja ir dali
na. Štai kodėl nereikia ste
bėtis, kad taip dažnai var
tojamos, jos nuolat nori būt 
nudažomos.

“Nosis — labai jautrus 
organas, pagaunąs kiekvie
ną naujieną, kuri liečia sve
timos moters ir vyro mei- 
lę...

“Dantys.. .moterims daž- 
niausiai esti geriausioji pa
siteisinimo priemonė. Kaip 
dažnai vyro paklausta, kur 
buvusi,—moteris atsako: 
‘Aš buvau pas dantų gydy
toją’.”

Apie moterų plaukus Šai
pokas turi neblogą nuomo- ’ 
nę nuo to laiko, kaip jos 
nuo savo galvų nusipjauste 
karčius.

Šaipokas lenkia savo gal
vą iki kelių “Moterų Pa
sauliui” už taip didžios tie
sos atidengimą!

NEVALIA ARKLĮ KRIKŠ
TYTI “HITLERIU” 

FILIPINUOSE

Manila, Filipinai. — Vie
nas gyvulių augintojas pa
vadino savo eržiluką Hitle
riu. Apie tai sužinojo Vo
kietijos konsulas ir užpro
testavo Filipinų vyriausy
bei. Ta ir paliepė perkrikš
tyt eržiluką kitu vardu. Da
bar eržilukas pavardintas 
“Hedjaz”. •
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Mūsų Meno Veikloj?
“šešėliai.” Dar diskusijos nesibaigė apie 

“Praeities šešėlio” vaidinimą. (Jau užsibai
gė. — “L.” Red.) Iš vienos pusės gerai, kad 
įvyko diskusijos. Tai reiškia, kad veikalas 
jau gerai suvaidintas. Kuomet veikalas blo
gai suvaidintas, tai nėra nei ko kalbėti apie 
jį. Veikalo direktorius, Jonas Valentis, pa
rodė, kad ir neprofesionalai gali tapti ar
tistais aktoriais.

Vienok, draugai, kritikai turi būt galas. 
Perilga kritika pasidaro jau skysta, nenau
dinga. Dar blogiau, tai kai prasideda kritikų 
kritikos. Reikėtų apsirubežiuoti veikalo ir 
vaidinimo kritika. Kritikas kritikų — pra
leisti. Juk jei kitas kitaip mano apie tą patį 
dalyką, negu aš, tai ta teisė jam priklauso.

Antra, kritika, ypatingai kuomet ilgesnė, 
turi gerai žinoti veikalą. Tas, kas nori rašyti 
gerą kritiką, tai jam negana veikalą tik ma
tyti,—jis turi veikalą gerai ir perskaityti, 
pastudijuoti. Tada jo kritika bus pamoka 
kitiem ir jam pačiam.

Iš kritikų, kurios jau vėliaus pasirodė, ve 
koki trūkumai išeina: 1. Kritikai neparodo 
ką jie kritikuoja—veikalą, režisūrą ar vaidi
nimą. 2. Kritikai pamiršta vaidinimo geras 
puses—visą kritiką pašvenčia tik neigimui. 
3. Matymas mažutėlių, nereikšmingų klaide
lių, o nematymas didesnių dalykų, irgi reiš
kia kritikos silpnumą.

Petrausko Fondas. Tik praėjo Lietuvių 
Kongreso konferencija, SLA Seimas, ALDLD 
suvažiavimas, Lietuvių Komunistų Frakcijos 
suvažiavimas, šiuose suvažiavimuose buvo 
puikiausia proga paprašyti aukų į Petraus
ko Fondą. O jei aukų būt ir negauta, tai 
bent pagarsinta. Seimai galėjo tarti savo žo
dį ir raginti kuopas tą darbą paremti.

Bet ar parašyta laiškai tiem suvažiavi
mam? Rodos, kad ne. Na, jei mūsų akys to
kių didelių dalykų nemato, tai kaip mes ga
lime matyti mažesnius dalykus ir darbus?

Laisvės Choras. Laisvės Choras Hartforde 
pasirodė gerai. Tai parodo, kaip galima mū
sų organizacijas išauginti net mažose kolo
nijose. Na, o kas atsitiko su mūsų chorais? 
Kodėl jie maži?

Mes nujaučiame ir galėtume pasakyti, 
kokios medicinos reikia, kad pataisyti ir mū
sų chorus. Tačiaus būtų dar geriau, kad 
Hartfordo draugai, kurie išauklėjo tokį dide
lį chorą ir jį paįvairino orkestrą, pasakytų, 
ką jie darė, kad jų choras išaugo toks gra
žus ir didelis?

Parašykite, draugai, tiesiai meno skyriuj, 
arba Meno Sąjungai. Jūsų toks aprašymas, 
kaip jūs išauklėjote didelį chorą, bus pamo
ka ir kitiems mūsų chorams.

Meno Sąjungos Suvažiavimas. Lietuvių 
Meno Sąjungos suvažiavimas jau artėja. Ar 
daug delegatų jau išrinkta? Ar daug važiuo
ja tokių delegatų, kurie galės dalyvauti kon
certinėj suvažiavimo programoj ?

Apie tai reikalinga greitai pranešti Suva
žiavimo Ruošimo Komisijai, “Laisvės” adre
su. Suvažiavimas įvyks Pittsburghe, prasi
dės rugpjūčio 14 d. Laiko jau nedaug. Visi 
chorai, visi menininkai ir draugai turi susi
domėti šiuo reikalu. Suvažiavimas turi būt 
skaitlingas. V. Bovinas, Pirm.

Stilius ir Forma
“Mano draugas nuolat man kalte kalė: 

Tiktai nesigriebk jokio stiliaus, nerašyk lite
ratiškai. Niekai. Gerai suprantu, kad juo 
rašytojas žymesnis, juo mažiau literatiškai 
rašo, bet aš diletantas ir negaliu formos iš
vengti. Iš savo paties patyrimo žinau, kad 
žmogui, kuris daug galvoja ir yra jautrus, 
dažnai atrodo, kad tiktai paprastai surašius, 
kas jaučiama, apie ką galvojama išeitų ne
paprasti dalykai — tuo tarpu, kai tik tam 
pasiryžta, tuojau pasineria kažin kokiose 
stiliaus formose ir nors ir sau rašydamas, 
įsivaro į tam tikrą pozą, į nuvalkiotą fraze
ologiją, mintis nenori pereiti per ranką, 
pirštus ir plunksną į popierių ir gali sakyti, 
kad ne galva plunksną, bet plunksna galvą 
kreipia ir kreipia plokščiu, tuščiu ir dirbtinu 
būdu.” šitie žodžiai yra lenkų rašytojo Hen
riko Senkevičiaus. Iš tiesų pasitaiko, kad be
sivaikant stiliaus formų plunksna galvą ima 
valdyti, o ne atvirkščiai. Turinys tada nu
blunka.

Senkevičiaus draugas, ragindamas jį ra
šyti paprastai, be jokių gudravojimų, be abe

jo buvo ir tebėra teisingas. Bet kame gi 
šiandien tas paprastumas? 19-to amžiaus 
klasikai rašydavo perdaug paprastai. Vaiz
duodami herojų būtinai pradėdavo nuo se
nelio ar bobutės. Jų sakiniai atitikdavo visus 
gramtikos ir sintaksės reikalavimus. Rašyda
vo palengva, nuosekliai, kaip kokį protoko
lą. šiandien taip rašyti nebegalima, nes gy
venamasai laikotarpis reikalauja gyvumo, 
ugnies, ironijos. Kalbėti šiandieninės kovos 
kalba ir bus rašyti paprastai. Vaizduoti sau
sai, be kraujo, surembėjusiais žodžiais, kaip 
dabar daugelis rašytojų daror reiškia atsi
likti gyvenimo eigos užpakalyje. Kaip turi- 
nyj, taip ir formoj turi vyrauti entuziazmas 
darbui, kovai, jėgai ir ironija liūdesiui, pesi
mizmui, blaškymuisi.

Kai kurie rašytojai realistai vergiškai ir 
aklai seka tikrovę, fotografuodami ją poezi
joj ir prozoj. Į priekaištus jie atsako: “Čia 
tikras atsitikimas ir apie kokią nors realu
mo stoką negali būt nė kalbos.” Kūryboj ne
svarbu ar atsitikimas tikras ar išgalvotas, 
svarbu, kad jis būtų galimas ir įtikinantis. 
Rasti tokį gyvą įvykį, kurį aprašius išeitų li
teratūros kūrinys, labai sunku. Neužtenka 
stebėti, tyrinėti, reikia dar ir pramanyti— 
kurti. Reikia be galo daug smulkmenų su
jungti į vieną daugiau ar mažiau vieningą 
meno kūrinį su tobula forma.

Viena iš didžiųjų blogybių pas mūsų ra
šančius—daugiakalbystė. Jei jau pradeda 
ką vaizduoti, tai tempia ir tempia sakinį po 
sakinio ten, kur pakaktų vieno dailaus. Da
bar visur, tuo pačiu ir kalboj, reikalingas 
didžiausias žodžių taupymas. Vartojant žo
dį, reikia jį lyg ant svarstyklių pasverti, pa
sižiūrėti ar jis iš tiesų reikalingas. Jeigu Tol
stojus, sako, savo rašinius perrašydavo šešis 
kartus betrumpindamas, besistengdamas i? 
mažiausia žodžių daugiausia pasakyti, tai 
ką jau bekalbėti apie mus pačius. Puškinas 
savo Eugenijų Onieginą rašė daug metų ir 
išspaudino trečdalį to, ką jame buvo para 
šęs.

Išmokti gražiai, lengvai rašyti nėra leng
va, rašant tikrai kartais plunksna ištaršo 
visas mintis, visą įgimtą paprastumą. Bet at
kreipkime dėmesį į vieną aplinkybę: mes 
dažnai labai gražiai, stilingai mokam pasa
koti. Jeigu kas paprasčiausią pasakojimą ar
ba pasikalbėjimą surašytų žodis žodin, ki
taip sakant užstenografuotų, beraštis sukur
tų gražiausius veikalus. Nes kiek yra darbi
ninkų, valstiečių, mokančių paprasčiausią 
įvykį taip gražiai pasakoti, kad malonu 
klausytis. Beveik kiekvienam kaime arba 
mieste paprastų darbo žmonių tarpe yra 
nuostabiai gražaus stiliaus pasakotojų. Jei
gu mes sugebėtume taip gražiai rašyti, kaip 
mokame kalbėti paprastam kasdieniniam gy
venime, jokie stiliaus rūpesčiai mum galvos 
nekvaršintų. O. Braja.

Skurdas Aukso
Pastogėje

(Įspūdžiai).

Sekmadienio rytas, birželio dvyliktoji. 
Nukilau kaip šešios, danties gėlos verčiamas. 
Nerasdamas pagelbos namie, sumaniau išeiti 
oran, pasivaikščioti.

Begužodamas, skersuodamas gatves, at
sidūriau net Back Bay, Bostono milionierių 
distrikte. Pasukau Commonwealth Avenue, 
linkui Bostono Sodo.

Einant tąja plačiąja gatve, darėsi keista, 
kad tokie dailūs apartmentai, o kiekvieno 
langai užkalti lentomis. . .

Aišku, kuomet ištisoje gatvėje niekas ne
gyvena, o be to dar sekmadienio rytas, tai 
nei katė neperbėga skersai. . .

Netikėtai išgirdau :
—Heilo, Jaunuti!
Nustebau. Pasisukęs pakėliau galvą auk

štyn,—ant aukštų laiptų stovi Juozas L. Tai 
Marcinkonių dzūkas, mano senas pažįsta
mas. Tankiai pamaniau, kad ję jau nei gyvo 
nėra, o jis vis dar čia tarnauja. . . Jau tris
dešimts penki metai, kaip jis pas tą patį 
poną vergauja.

Palipau laiptais, pasisveikinome, apsikei
tėme keliais žodžiais. Jis man sako:

—Mano ponai išvažiavo į vasarnamius. 
Gyvename tik vienų du su ponų senu šu
nim. . . Einame į vidų, parodysiu, kaip mi- 
lionieriai gyvena. . .

Juozo pakvietimą priėmiau.
Tiesą pasakius, tai pirmą sykį savo gyve

nime turėjau progą pamatyti savo akimis 

ponų palocių vidų.
Pradedant nuo laiptų, visur apstatyta įvai

riom bronzo statulom. Kiekvieną kambarį 
(kurių yra apie trisdešimts) puošia skirtingi 
rakandai. Sienos šilku išmuštos ir apkabinė
tos žymiausių artistų paveikslais. Kur tik akį 
nemesi, visur matosi gabiausių pirštų atlik
tas skirtingas groždaiktis. Vienas iš didžiau
sių ir dailiausių — tai svečių priėmimo kam
barys. Vduryje kambario didelis stalas, kurį 
išleidus būt galima apsėsdinti apie trisde
šimts svečių. Prie stalo galo didoka estrada. 
Dekoracijos vaizduoja mišką nakties metu. 
Vargonų auksiniai laidai tarsi liepsna laižo 
medžių šakas. Kiek toliau stovi pijanolas ir 
kitokie muzikališki instrumentai, kurie, žino
ma, audžia visokias melodijas, kuomet sve
čiai puotauja.

—Dabar eisime, aš tau parodysiu, kur aš 
gyvenu,—kukliu balsu pratarė Juozas.

Jis ėjo pirma, o aš—seku. Bet mano drau
gas staptelėjo, lyg būtų ką tai pamiršęs, ir 
pratarė:

—Palauk, dar ką aš tau parodysiu . . .
Grįžome tuom pačiu koridorium. Praė

jome svečių kambarį ir pasukus kiek į šo
ną, staptelėjome. Juozas paspaudė knypkelį. 
Lėtai atsidarė durys ir elektros šviesa nu
švietė laiptus. Jis pirma, o aš iš paskos 
leidomės laiptais žemyn. Ir vėl jis paspaudė 
knypkelį; durys atsidarė tokiom pat ceremo
nijom, tik daug platesnės, negu pirmuti
nes.

Kuomet įžengiau į vidų, pasijutau it tas 
pasakiškas Alfonsas, kuris išėjo į kliošto- 
riaus sodą ir iš ten daugiau negrįžo. . . Tai 
dirbtinis gamtos vaizdas!...

Apie trisdešimts jardų pločio ir keturias- 
dešimts ilgio maudymosi prūdas, apstatytas 
dirbtinomis palmomis. Sienos ištapyta ne
atskiriamai nuo gamtiškų vaizdų: kalnų, 
žaliuojančių medžių ir gėlių. Pastovėjau, pa
sidžiaugiau artistų gabumais. Ilgiau pasto
vėjus, tas pradėjo rodytis lyg ir natūra
lu... Pradėjau svajoti, ar kartais nepama
tysiu čia Adomą ir Jievą. . .

—Na, eisime dabar į manąjį kambarį,— 
sako Juozas.

Grįžtame tais pačiais keliais į viršų. Ki
toje vietoje nusileidom siaurais laipteliais že
myn. Štai ir Juozo “palocįus.” Koks kontras
tas toje pačioje pastogėje! Kambarėlis 12 
per 15 pėdų. Sienos apšepę, net Juozas neat
mena, kad jos maliavotos. Netoli lango stovi 
medinis staliukas, kurio viršus iškarbuotas? 
duoną bepjaustant; prie stalo stūkso apgū
žusi kėdė, Oi kiek toliau nuo stalo, kampe, 
guli dėžė, ant kurios kiukso padėta apdris-: 
kusi automobilio sėdynė. Kitame kambario- 
šone riogso kitą sykį buvusi sofa, kurią Juo
zas per daugybę metų naudojo lovos vietoje. 
Gale sofos išdriektas ledynų meškos kailis, 
ant kurio dejuoja susirietęs ponų nusenęs, 
apspangęs šuo.

Juozas, kiek nusišypsojęs, sako:
—Tai buvo geras ir paklusnus ponų šuo. 

Ponas jį labai mylėjo. Būdavo, kur tik ponas 
važiuoja, tai ir jį veždavosi su savim. Dabar 
jau kai paseno, apspango, tai paliko man 
daboti, iki pastips. . .

Čia Juozas lyg ko tai susimaišė, patylėjo 
ir vėl lėtai tęsė:

—Buvo laikai, kuomet ponas ir mane nu
sivoždavo į savo jaukius vasarnamius. Jis 
turi juos net du: vieną Cohasset, Mass., kitą 
Floridoje. Brolau, kad tu matytum tas vie
tas—neatsistebėtum. . . Koks ten per gražu
mas! Gėlių aromatas svaigina, o pačios gam
tos gražumą tai jau ne man atpasakoti. Gal 
nėra net nė piešėjo, kuris galėtų visa tai 
nupiešti. Ten suskridę Pietų paukščiai pildo 
tokius koncertus, kurių jiems pavydėt net 
Hollywoodo žvaigždės. ..

Juozo veidas apsiblausė, jame matėsi liū
desys. Prisiminimai jį slėgė. Jis toliau tęsė:

—Tuomet ir alga buvo žmoniškesnė. Gau
davau $18 į savaitę, o dar ir patarnaujamų
jų grašių įkrisdavo, žinoma, kas buvo pir- 
miaus, tai ne dabar... Tuomet visi dirbo 
ir uždirbo. Daugiau ir praleist buvo gali
ma. Būdavo, praleidi, bet dar ir lieka juodai 
dienai. Teisybė, bėdų niekuomet man ne
trūkdavo. Lietuvoje turėjau seserį invalidą, 
kuriai nemažai esu pasiuntęs pinigų. Liku
sius gi, ką buvau susitaupęs, tai bankas už
sidarydamas nusinešė. Palikau be cento. O 
kuomet užėjo dipresija, tai nors ir į žemę 
lysk. . . Dabar tegaunu tik aštuonius dole
rius į savaitę, bet nemanau, kad ir tie ilgai 
šildys. Dienos jau suskaitytos, pats matai, 
—pirštu rodydamas į šunį, kalbėjo Juozas. 
Toliau jis tęsė:

Ką Mes Žinome Apie
Dainavimą? ;

Dalyvaujant tarp visokios profesijos ir 
klesos žmonių, tankiai tenka girdėti kalbant 
apie dainavimą. Ne apie paprastą kaimišką,
bet apie mokslišką-kultūrišką dainavimą. 
Vieni sako, kad i rusų mokyklos yra geres
nės, kiti sako—italų, o treti—vokiečių ar 
francūzų. žmonių sielos traukia prie tau
tybės meno-muzikos pasižymėjimo, todėl jie 
diskusuoja, kuri tauta turi kultūringesnius 
menininkus-dainininkus ir dainavimo mo
kyklas. Kalbant ^įpie dainavimo mokslą, pir
mučiausiai reikia pažymėti jo slaptybes. Dai
navimo mokslas nuo pat pradžios yra apgau
lingas, kol gauni tikrą supratimą, yra kaip 
ir patamsėse klaidžiojimas. Gal Europos mo
kyklos yra daug tinkamesnės ir prieina
mesnės dainavimo mokslui, bet mes nega
lime pamiršti ir Amerikos dabartinių daina
vimo mokytojų ir jų žymiųjų studentų—dai
nininkų ir dainininkių. Jie nėra didelių mo
kyklų produktai, bet privatiškų mokytojų 
studentai, žinoma, tie mokytojai yra euro
piečiai ir jų dauguma italai, todėl italai ir 
gauna daugiausiai pagarbos už teisingą dai
navimą. Kas jis nebūtų: italas, rusas, ame
rikonas, ispanas ar lietuvis, jie visi turi var
toti tik vieną mejtodą, jeigu jie yra tikrai su
sipažinę su dainavimo, technika.

Prieš keliolika metų mums lietuviams pil
nai užteko sodžiaus liaudies dainelių, bet 
kultūrai vis labiau besivystant, kinta ir di
dėja žmonių reikalavimai. Dabartiniu laiku 
jau yra didelis skaitlius lietuvių, kurie rei
kalauja kultūriško dainavimo ir geresnės 
muzikos-dainų. Visa bėda, kad mes beveik 
kaip ir neturime kultūriškų dainininkų. Ar
ba labai mažai, kurie tinkamai gali dainuoti.

Ką mes galiįne spręsti apie dainavimo 
mokslą ir tobula dainavimą? Visai mažai. 
Nes dainavimo technika mums yra nežino
ma.

Aš pats, po jaštuonių metų studijavimo, 
atsisakiau priimti diplomą ir dalyvauti už
baigimo mokslo koncerte. Nes balso techni
kos žinovai man; įrodė, kad mano balsas yra 
neteisingai nustatytas ir aš turėjau studi- 
juoti-statyti balsą išnaujo.

Dabartiniu laiku Chicagoj yra gana daug 
lietuvių, kurie turi -brangius • balsus, bet jų 
balsai jau ganai išdraskyti arba netinkamai 
nustatyti. Daug metų praėjo, kaip vienas mo
kytojas man silkė: “Man atrodo, kad tu 

..daugiau mokinies pas kokį dūdorių dainas 
dainuoti, negu Įtik į mano darbą nustaty
me tavo balso/’ Tada aš maniau, kad jis 
yra didžiausias apgavikas-“bloferis”, bet 
šiandien aš jau žinau, kad jis buvo pilnas 
didelio žinojimo ir tikro-spalvinio dainavimo 
mokytojas. Aš tada nenore j au-4negalvo jau 
apie nustatymą, balso, bet norėjau tik dai
nas dainuoti. O jis kaip tik priešingai, dai
nų neleido dainuoti, bet labai stengėsi mane 
supažindinti su teisingu balso nustatymu. 
Jis sakydavo: “Tu nesistengi suprasti svar
biausio dainaviino tikslo ir geriausių mano 
nurodymų! Tu įnetiki, kad aš tau visą savo 
žinojimą tikrai noriu perduoti. Aš visą savo 
energiją vartoju ir noriu tą balso slaptybę 
tau parodyti, bčt balso mokslas, balso slap
tybės neleidžia man trumpu laiku tą pada
ryti.” Jis gražiai ir teisingai man aiškino, 
bet aš jo neklausiau. Aš eidavau pas savo 
dėdę vargonininką ir “bliaudavau” lietuviš
kas ir lotyniškas “dainuškas.” Čia ir pasi
rodo, kad daina vimo mokslas yra patamsėse 
klaidžiojimas. Taigi, jeigu dainavimo stu
dentas mokinas nuo penkių-šešių metų ir 
nieko nežino, tai ką žmonės gali žinoti apie 
dainavimą visai nesimokinę ? Jie gal pasakyt 
tik tiek: patiko ar nepatiko to ar kito daina
vimas. Bet apie balso tvarkymą-nustatymą 
žmonės nieko nežino. Lietuviški laikraščiai 
visados moka duoti didelių pagyrimų, nors 
tam jaunam studentui yra labai reikalingi 
geri nurodymai. Bet laikraštis sako, kad jis 
daro didelį progresą ir jo ateitis laukia, kaip 
baltas žirgas. Studentas tam tiki ir savo mo
kytojaus nelabai benori klausyti. O kartais 
tas jo mokytojas ir ne daugiau žino apie bal-

(Tasa ant 4-to puslapio)

Prabėgomis
Iki LMS suvažiavimo beliko 

tik 3 savaitės. Ar esame prie 
jo prisiruošę? Ar chorai ir ki- ’ 
ti LMS vienetai pasirūpino, 
kad kaip nors, jeigu ne pavie
niai, tai bent bendrai susidė
jus, pasiųsti sayo atstovus į tą 
suvažiavimą? Jeigu taip, tai 
ar visi apie tai pranešė LMS 
Centro sekretorei, kad ji iš an
ksto žinotų apie būsiantį dele
gatų sąstatą ?

Jeigu dar kurie chorai dėl 
tam tikrų priežasčių delegatų 
neišrinkote, o išgalite tai pa
daryti, — darykit tuojaus.

Chorai ir kiti vienetai, kurie 
neišgalite pasiųst delegatų, tai 
paskirkite bent .kiek pinigų 
paties suvažiavimo pasveikini
mui ir parėmimui, nes suvažia
vimas sudarys išlaidų. Visiems 
bendrai veikiant ir kooperuo
jant bile darbas lengvai įvei
kiamas. Priešingai — pasiro- 

Idysime bejėgiais ir neatliekan
čiais savo pareigų. Parodyki
me savo gyvumą, sumanumą 
ir pasiryžimą.

LMS. būsiančios konstituci
jos projektas jau tilpo mūsų 
spaudoje. Tas projektas pas
kelbtas tam, kad visi LMS na
riai perskaitytų ir, jei kas ten 
taisytino, praneštų savo nuo
mones LMS C. K-tui. LMS 
Centras laukia Jūs pasisakant, 
draugai ir drauges! Jei ką tu
rite gero pridėti prie paskelb
to projekto, arba gal jums at
rodo'kas nors jame negero,— 
rašykite apie tai LMS Centro 
Sekretorei, o jūsų visokios pa
stabos bus išklausytos ir pa
naudotos.

LMS-je randasi 4 apskričiai. 
LMS Centras labai menkai in
formuojamas apie apskričių 
veiklą. O taip neturėtų būt. 
Apskričių Komitetai privalo’ 
turėt žinias apie savo chorų ir 
kitokiu vienetu veiklą ir laiks 
nuo laiko pranešti apie tai 
LMS Centrui ir per organą.

Kaip išrodo, tai kiek gy
viau pastaruoju laiku veikia 
2-ras ir 3-čias apskričiai 
(Mass ir New York-New Jer
sey). Pirmas Apskritys (Ill.) 
labai mažai informuoja Cen- . 
trą apie veiklą jo ribose.

Ketvirtas Apskritys randasi 
Conn, valstijoje. Jo ribose la
bai pavyzdingai veikia Hart
fordo Laisvės Choras. Bet kur 
randasi ir ką veikia pats Ket
virto Apskričio komitetas? Ar 
tas komitetas daro ką nors, 
kad 4-to apskričio ribose būtų 
daugiau gyvumo ir susirūpini
mo LMS reikalais? Jei kas da
roma, tai kodėl apie tai nepa
informuojama Centras ir nie
ko neparašoma į “Lit. ir Meno 
Skyrių” ?

—Kaip ilgai šis besibaigiąs šuo gyvens, 
tol ir aš gausiu tuos aštuonius dolerius,— 
užbaigė Juozas.

Laikas buvo mums skirtis. Atsisveikino
me, ir aš ėjau savais keliais.

Jaunutis.

Hartfordo Laisvės Choras 
pereitame dienraščio “Lais
vės” piknike nustebino visus 
savo sugebėjimais ir entuziaz
mu. Apie hartfordiečius dar ir 
dabar Brooklyne ir kitur gra
žiai atsiliepiama. Jų choras 
pasirodė skaitlingas, gerai or
ganizuotas ir rūpestingai ei
nąs savo pareigas. Choro mo- 
kytojumi yra d. V. Visockis, 
kuris, kaip aš esu painfor
muotas, yra netik geru choro 
mokytojumi, bet ir sumaniu jo 
or gan i z atoriumi.

Hartfordo Laisvės Choras 
turėtų duoti praktiškų suma
nymų ir nurodymų kitiems’ 
LMS chorams laike LMS šuva- . 
žiavimo.

LMS. C. K. Narys.
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—Na, daleiskime,—sako filosofas.— 

Bet ve, sakysime, man penkiasdešimts 
treji metai. Ir tokiame amžiuje aš pri
valau būti turtingas. Ne, ne turtingas, 
bet ką nors turėti. Kitaip aš, kai]) čia 
pasakius, nedalyvauju gyvenime. Tai 
yra dalyvauju, bet jau mane aplenkia. 
Mane jau priima su pataisa mano turto. 
O pas mane, ponai, anaiptol ne mažiau 
noro. Ponai ministerial, pritarkite gi 
man.

Ministerial sako:
—Na, žinoma, žinoma, jau aišku. Ką 

jau apie tai ir kalbėti? Ko-ko, o jau no
ru kiek tik reikia!

Aš sakau:
—Matote, sir, žmogaus amžiui augant, 

jis padidina savo kvalifikaciją. Jis tam
pa protingesniu, sąmojingesniu savo da
lykuose arba mene ir jis, žinoma, priva
lo gauti daugiau patogumų ir geresnes 
sąlygas. Ir apie tai jau nėra klausimo. 
O jeigu jis tiek pasensta, kad netehka 
savo kvalifikacijos, tuomet valstybe pa
ima jį savo globom Ir kiekvienas gauna 
pagal užsitarnavimą. Dabartiniu laiku 
tas gal dar ne pilnai aprūpinama. Bet 
mes norime gyvenimą sutvarkyti taip, 
kad ir senatve būtu maloni ir linksma. 
Ir mes apie tai mąstome. Mes šiuo klau
simu darbuojamės. Ir mes norime, kad 
senius priimdinėtų pataisant jų dvasi
nius ypatumus, o ne padidintu turtu, 
kuris gal būt vogtas.

—Tokiame atsitikime aš norėčiau Eu
ropoje pasenti,—šaltai pasakė filosofas, 
matomai, įvertindamas savo dvasinius 
ypatumus.—O kaip jūs, ponai ministe
rial ?

—Tai jau aišku, aišku. Ką apie tai ir 
kalbėti! O jau norų, norų, vaje, vaje...

—Abelnai,—tarė filosofas,—aš stoju 
už socializmą, bet tik po mano mirties. 
Kuomet numirsiu, lai ir tvanas įvyksta. 
O aš—žmogus senosios kultūros ir jau 
leiskite man, ponai, užbaigti gyvenimą 
mano senojoj kultūrinėj Romoj.

—Meldžiu,—sakau,—gyvenkite.
Čia mes visi sustojome ir tarpe mūsų 

prasidėjo malonus atsisveikinimas, kuris 
tęsėsi veik bičiulingoj atmosferoj.

Filosofas, atsisveikinant, pasakė:
—Apart to, dar ve kas. Visame pasau

lyje meilė parsiduoda. O pas jus — ne. 
Tas priklu žmonijos įgimčiai.

Ministerial nenatūraliai nusijuokė.
—Tas mane kaip ir atšaldo nuo jūsų 

idėjų,—pasakė filosofas.—Pas jus tam 
tikslui reikia eikvoti laiką ir pinigus. 
Jūs, ponai, šį klausimą būtinai išvėdin
kite. Nuo to žmonija gali susirgti. Ir 
tas apsivedimams labai kenksminga. Aš 
stačiai iš jūsų stebiuosi.

—Sir,—pasakiau aš,—mes prie meilės 
klausimo visai skirtingai prieiname. Mes 
neskaitome žeminančiu dalyku tam rei
kalui laiką eikvoti. Dabar pas mus kitas 
pasaulis ir kiti jausmai. O tie žmonės, 
kurie pasiliko vienodomis mintimis, kaip 
ir jūs,—pasakėme mes juokdamiesi,—jie 
turės pas jus važinėti.

—Jeigu su valiuta,—tarė filosofas,— 
tai kodėl gi ne, labai gerai. Maloniai pri
imsime!

Ministerial reikšmingai vienas į kitą 
pasižiūrėjo.

Ir mes, atsisveikinę, persiskyrėme.
Aš nuėjau su skaitytoju atsisveikinti.

Atsisveikinimas su Skaitytoju
Ir ve, pasiliko mums tik su skaitytoju 

atsisveikinti ir tuomi knyga užsidarys.
Brangūs raidžių rinkėjai, dar pavarg- 

kite valandėlę—surinkite dar keletą ei
lučių, kad mes galėtume maloniai atsi
sveikinti su mūsų skaitytoju.

Taip, brangūs bičiuliai, sveikinu! Ge
riausi linkėjimai. Duokite labas dienas 
savo motinėlei. Rašykite.

O atsakant į jūsų malonų laiškelį pra
nešame, kad mes gyvename pusėtinai ge
rai,—daug dirbame, sveikata pagerėjo 
ir ji eina tvirtyn. Pereitais metais mes 
truputį sirgterėjome, bet tai niekis,— 
kaip sakoma, dievas susimylėjo.

O kas liečia mūsų tolimesnį literatinį 
darbą, tai mes sumanėme parašyti dar

dvi juokingas knygeles. Viena—šiuo sy
kiu—iš mūsų asmeninio gyvenimo srities 
medicinos ir filosofijos pasaulyje. Kita— 
istorinė—satyra kvailystei su epigrafu iš 
Kromvelio: “Dabar mano ramybę darko 
ne sukčiai, bet durniai.”

Bet, žinoma, mes dar nežinome, kada 
imsimės šio naujo darbo.

Parašymui veikalo “Sugrįžus jaunys
tė” išėjo treji metai ir šio veikalo para
šymui sueikvota dveji metai be pertrau
kos. Todėl dabar reikia pasilsėti ir pa
silinksminti.

Abelnai, jeigu mūsų gyvenime pasiro
dys kas nors įdomaus, tuomet mes savo 
darbe padalysime pertrauką, o jeigu ne, 
tuomet greitu laiku imsimės už rašymo 
pirmo veikalo, kuris žingeidesnis ir juo
kingesnis, negu šis.

O šią “Melsvąją Knygą” mes užbai
giame savo kambaryje, Leningrade, 3 
d. birželio, 1935 m.

• Sėdime prie rašomojo stalo ir rašome 
šias eilutes. Langas atdaras. Saulėta. 
Apačioje—bulvaras. Orkestrą grajina. 
Priešais—pilkas namas. Ir ten matome, 
ant balkono išeina moteriškė, alyvinės 
spalvos drabužiais apsirengus. Ir ji juo
kiasi, žiūrėdama į mūsų barbarišką už
siėmimą, tikrenybėje, neatatinkamą vy
riškiui ir žmogui.

Ir mes susijaudinę. Metame šį darbą. 
Sveiki, bičiuliai! Literatinis spektaklis 
užbaigtas. Prasideda mano asmeninis 
gyvenimas visoje jo grožėje.

Įdomu, kas iš to išeis.

Vertėjo Atsisveikinimas
Versdamas “Melsvąją Knygą” gerokai 

pasikamavau. Vertimas sunkus, o dar 
sunkiau, kuomet reikia versti priešo
kiais, parėjus iš dirbtuvės. Todėl gerai 
žinau, kad ir vertimas nėra tobulas. 
Apart to, buvo ir tai]) vadinamų zeceriš- 
kų klaidelių. Pagalinus, gal ir skaityto
jai, belaukdami greitos užbaigos, pavar
go ne mažiau, kaip ir aš, beversdamas. 
Bet lai skaitytojai atleidžia man mano 
nuodėmes, nors ir nesukalbėjau trijų 
“sveikamarijų”.

Vienok manau, kad išversdamas, nors 
ir netobulai, “Melsvąją Knygą,” sutei
kiau “Laisvės” skaitytojams ką tokio 
mūsų literatūroje naujo, nepaprasto, 
įdomaus.

Dabar, atsikvėpęs, bandysiu gauti ir 
perskaityti naujus M. Zoščenkos kūri
nius. Bet “Laisvės” skaitytojai nesirau- 
kykite, nes tuo tarpu jūs nekankinsiu, 
jūs irgi truputį atsikvėpkite.

Meno Skyriaus Didis
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

so techniką, negu jo studentas.
Kadangi tikras dainavimas yra sunku su

prasti pačiam moksleiviui, tai ką gi bekal
bėti apie plačiąją visuomenę. Dainavimo ži
nojimas yra tokis slaptingas ir tekis neaiš
kus, kad sunku apie jį ir aiškinti. Tai šioji 
padėtis ir priverčia daugybę studentų ir 
mokytojų imtis visokių priemonių, kad tik 
kaip greičiau savo tikslą pasiekti.

Gal skaitytojams bus įdomu sužinoti, ką 
tie dainininkai mokinas ir kaip jie mokinas? 
Ogi visokiais nesuskaitomais, įvairiausiais 
būdais! Vienas rėkia, kai gaidys galvą už
vertęs, kitas—kaip jautis galvą nulenkęs, o 
dar kiti atsigulę arba kaip liūtai ant kelių 
ir rankų rėplioja ir plačiausiai burnas ati
darę dainuoja: a, a, a, a, a, net eilės taškos! 
Kartais taip berėkiant pražūva tavo balsas 
ir dainavimo mokslas užbaigtas. Daugiausia 
tokias metodas vartoja “bloferiai”, kurie nie
ko nežino apie dainavimą. Kai kurie taip 
rėkauja po keliolika metų, bet kaip prisieina 
ištarti: bra, bre, bri, bro, bru, tai ir tų tei
singai negali ištarti. Kad ir teisingai pradėsi 
mokytis ir tai turėti įdėti mažiausiai aštuonis 
metus, žinoma, teisingai mokindamasis ne
sugadinsi balso ir nebūsi tiek nuskriaustas 
finansiškai ir morališkai, čia turiu pastebėti, 
kad dainavimo mokslas turi didelį skirtumą 
nuo kitų mokslų. Dainavimo mokslą nega
lima nei į skyrius padalinti taip, kaip tai yra 
daroma kituose moksluose, nei iškalno nu
statyti, kiek laiko dainavimo mokslui už
baigti bus reikalinga. Kartais dainavimo 
mokslo užbaigimas nieko nereiškia, čia, Chi- 
cagoje, žinau tris lietuvius, kurie užbaigė 
aukštas dainavimo mokyklas ir gavo diplo
mus, bet dabar eina kitur mokytis ir paty

rė, kad jų balsai buvo sugadinti—neteisin
gai nustatyti per tų “aukštų” mokyklų mo
kytojus. įteikia didžiausio pasišventimo ir 
milžiniškos energijos, kad pasiekti gero dai
nininko laipsnio. Taigi, tas mokslas yra taip 
sunkus, o žmonės taip lengvai apie jį kalba' 
ir taip menkai įvertina.

Chicagoje lietuviai dar vis daugiau džiau
giasi su ubagišku dainavimu, negu kultūriš
ku.

P. S. Tik ką pradėjau rašyti mažą kny
gelę apie dainavimą “SKAMBANTIS^ BAL
SAS”. Kas mėgsta įsigyti žinojimą apie bal
so techniką, gali užsisakyti. Jos kaina bus 
50 centų. \

Prie dainavimo mokslo tilps keturios nau
jos dainos. Užsakymus siųskit:

J. ŽURONAS
4122 S. Wood Street, Chicago, 111.

Laisvoji Sakykla
“Laisvės” No. 123, gegužės

26 d., tilpo pasarga Wilkes-Bar
re, Plymouth, Pittston lais
vų kapinių nariams.

Ten sako: Pora kartų tilpo 
“Laisvėje” pagarsinimas iūlo 
korespondento, kokio ten Swa- 
gersvillės ir W. Wyomingo ko
miteto apie apvaikščiojimą ir 
paraginimas, kad nariai užsi
mokėtų mokesčius. Patariant 
apsižiūrėt su mokesčiais ir nie
kelio nerinktam komitetui tuo 
tarpu nemokei pinigų. Pasira
šo varde legalūs išrinktos val
dybos iždininkas A. Valinčius.

A. Valinčiaus yra nepamatuo
tas užsipuolimas ant kapinių 
korporacijos ir demoralizavi
mas visos^oj^anizacijos narių. 
Valinčius nėra jokis šios orga
nizacijos iždininkas ir redakci
ja neturėtų priimti jokių tokių 
raštų.

Pasirašome Plymoutho kapi
nių korporacijos legalė komisi
ja :

Prez. Joseph Bagdžiuuas 
Užrašų sek. J. Slasjccsičius 
Fin. sek r. /?. S. Kas pa ras

Iždin. August Stravinskas', 
NUO RED. Visą laiką “Laisi 

vė” bandė laikytis visai bešališi- 
kai šiuose kailinių organizacijos 
ginčuose. Mos talpinome praliet 
Šimus abiejų pusių. Ir vienas 
komitetas vadinasi legaliu ko
mitetu ir kitas. Gi visi žmonės 
yra pažangūs, susipratę. Ir vid
ui pyksta ant mūsų už bešališ
kumą ir kiti.

Argi ne laikas, draugai, jums 
visiems susieiti, susitaikyti ir 
visus nesusipratimus išlyginti? 
'Tokie' ginčai, toks pasidalini^ 
mas kenkia ir organizacijai ir 
visam darbininkų judėjimui.

Fašistų Bombininkai vėl 3 
Kartus Užpuolė Anglijos

Laivus Valencijoj
Valencia, Ispanija. — Tą 

patį rytą Italijos ir Vokieti
jos lėktuvai bombomis tris 
kartus atakavo Anglijos 
prekinius laivus, stovinčius 
Valencijos prieplaukoj. Už
puolikai suardė pakraščio 
gatvių grindimus, bet ne
pataikė nė vienam laivui.

Tuo tarpu darbininkai ne
siliaudami krovė atvežtus 
reikmenis iš laivu ant kran
to.

WORCESTER, MASS.
PRANEŠIMAS.

Kadangi liepos (July) 24-tą 
dieną visi worcesterieciai išva
žiuoja į Montello, Mass., kur 
įvyks Komunistų Partijos pik
nikas, todėl ALDLD 11 kuopos 
mėnesinis susirinkimas nuke
liama į sekantį sekmadienį 
liepos 31 d., 10:30 vai. iš ryto. 
Prašau visų įsitėmyti.

J. N. Kast.

Roma. — Italijos laikraš
čiai nė vienu žodžiu nepa
minėjo Anglijos karaliaus ir 
karalienės atšilau kymą 
Francijon. Mussoliniui labai 
nepatinka tas ženklas poli
tinio draugiškumo tarp An
glijos ir Francijos. Tik po
piežiaus organas “Osserva- 
tore Romano” Vatikane 
pranešė apie Anglijos kara
liškos poros atvykimą į Pa
ryžių.

Windsor, Conn.
Ketvirtadienį mirė Viktoras 

Vaičiūnas, vietos lietuvio ūkik 
įlinko ir pažangiems gerai žinoĮ- 
mo Simano sūnaus. Pašarvotas 
pas tėvus. Bus laidojamas pirl- 
madienį. Giminės ir pažįstami 
raginami atsilankyti į šermenis.

A. /?.

TURKIJA — ANGLIJOS 
SĄJUNGININKE

Istanbul, Turkija. — Už
sieninis Turkijos ministeris 
T. R. Aras pripažino, jog 
Turkija būtų Anglijos tal
kininkė, ištikus karui. Tur
kų valdžia dėkinga Angli
jai, kuri davė $80,000,000 
kredito - paskolos Turkijai, 
daugiausia ginklam, perka
miem iš pačios Anglijos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

ALDLD 9 Apskr. rengia puikų 
pikniką, sekmadieni, liepos 24 d.

I Dando's Grove, Llewellyn, Pa. Pikni- 
įkas prasidės 10 vai. ryto. Šokiam 
grieš gera orkestrą lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius, taipgi bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. Šiame 
piknike turėtų dalyvaut skaitlingai 
publikos iš viso Apskričio taipgi ir 
tolimesnių svečių. Kelrodis: Iš toliau 
atvažiavusiems, pravažiavus Potts
ville. reikia važiuot Route 209 arba 
per Minersville, Route 901 prie Lle
wellyn miestuko, abudu keliai sueina 
j vieną ir pravažiavus tiltą, reikia 
pasukt po dešinei ir tuojau ant kal
no pušyne pikniko, vieta. — Kviečia 
Kom. (170-171)

MINŲ DIENA
RENGIA CONNECTICUT VALSTIJOS CHORAI

LIETUVIŲ PARKE - Už Lakewood-WATERBURY, CONN.

Sekmadienį, Bugpjūčio 7 Augusi
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ---------------- ĮŽANGA 25 CENTAI s

9

Laisvės Choras iš Hartford, vad. V. Visockio

Merry Makers Orkestrą Grieš Šokiams 
Turėsime Įvairių Užkandžių ir Gėrimų

Programoj dalyvaus sekanti chorai: Laisves Choras iš Hartford, Dainos Choras iš New Haven, 
Jaunuolių Choras iš Bridgeport, New Britaino Choras ir Sietyno Choras iš Newark, N. J.

New Britaino Y. C. L. Dramos Grupe sulos keletą veikalų. Bus ir žymūs kalbėtojai.
UžkvieČiame visus skaitlingai dalyvauti ir linksmai praleisti laiką. Komitetas.
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* Cleveland, Ohio
Apie Lyros Choro Dainavimą 

ir Jo Veikimą

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 East New York Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

LEONARD DAMATO
608 East New York Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM SILVERBERG
290 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

LAISVE '5

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E 46 lias been issued to tho under
signed to sell beer from house to house 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
°f KinES- A. BERKOWITZ,
118 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4384 lias been issued to tho undersigned jįjj (J73 has been issued to the undersigneil 
to sell beer at retail under Section 75 of ,p, sc|| beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at '(hie Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Lawrence Ave., Borough ol Brooklyn, 1 4^.1 Broadway, Borough of Brooklyn, County 
County of Kings, to be consumed oil the Kings, to consumed on t|ie premises, 
premises. MICHAEL J. CAPETANAKIS

CHARLES JAEGER d-b-n Broadway Inn Bar & Grill
200 Lawrence Ave.. Brooklyn, N. Y. ,]8) Broadway Brooklyn, N. Y.

Kol Lyros Choro didžiuma 
dainuotojų ir veikėjų susidėjo 
iš lietuvių, tuomet apie jo 
dainavimą ir veikimą, sako, 
korespondentai dažnai parašy
davo į mūsų darbininkiš
kus laikraščius. Dabar tas pats 
Lyros Choras susideda iš čia 
gimusių lietuvių jaunuolių, tai 
apie jj retai kas parašo į mūsų 
darbininkišką dienraštį “Lais
vę.” čia reikia pasakyti, kad 
Lyros iChoras, kaip pirmiau, 
taip ir dabar perstatymais vei
kalu, koncertais ir dainomis 
linksmina Cleveland© darbinin
kišką visuomenę. Visuomenė 
Lyros Chorą remia, bet apie jo 
veikimą laikraščiuose mažai ra
šoma. Tai čia prisieina mum 
patiem jaunuoliam mokytis lie
tuviškai rašyti.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 775 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Hewes St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the promises.

DAVID MENDELOW1TZ
409 Hewes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1158 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1701 —78th St., Borough, of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the promises.

ERANK DE VITO
(Homewood Bar & Grill) 

1701—78th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3011 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7802—13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAVOY TAVERN INC. 
7802—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1200 has been issued to the undersigned 
to sell b?er at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Conrtol Law at 
218 Lee Ave.. Borough of Brooklyn, County 
ol Kings, to be consumed on the premises.

ALEXANDER ROGERS
218 Lee Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
KB 1150 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
454 Sixth Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK MONTAGUE
451 Sixth Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 1211 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2032 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT D’AGUANNO
2032 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1206 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 'Law at 
1082 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MATILDA DAVIS 
d.b.a. Classon Bar & Grill Restaurant 

1082 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
No. E 50 
signed to 
under Sect!
Control Law, 
of Kings.

Liepos 10 d. įvyko Lyros Cho
ro piknikas ant Victoria Grove 
už Chagrin Falls. Lyros Chorui 
simpatizuojančios publikos at
silankė daug. Diena buvo graži, 
tai taip ir piknikas buvo labai 
linksmas. Katrie mylėjo šokti, 
tie prie puikios “Liudys Orkes- 
tros” linksmai pasišoko. Buvo 
linksmų žaislų. Galima sakyti, 
kad visu atžvilgiu piknikas bu
vo linksmas ir pasekmingas.

Pikniko rengimo komisija ir 
visas Lyros Choras taria nuo
širdų ačiū tiem, kurie atsilan
kėte į pikniką.

Draugai ir draugės, jūsų 
skaitlingas atsilankymas ir pa
rėmimas darbininkiško Lyros 
Choro priduoda visiems choro 
nariams daugiau energijos dar
buotis. Mes, Lyros Choro na
riai, su didesne energija ir pa
sišventimu stengsimės mokytis, 
kad Lyros (Choras ateinantį žie
mos sezoną savo rėmėjam ir vi
sai simpatizuojančiai publikai 
savo lošimu veikalų, operečių ir 
visokiom dainom atsilygintų.

“Laisvės” redakciją prašau 
atleisti už mano gramatiškas 
klaidas, nes dar tiktai mokinuo- 
si lietuviškai rašyti. Jei geriau 
išmoksiu, tai dažniau parašysiu 
iš mūsų Cleveland© jounuolių 
veikimo. Acųuila Bekevičiutč.

NUO RED. Jūs, drauge, jau 
gana puikiai rašote. Labai pra
šome dažniau rašinėti “Lais
vėn” ne tik iš Lyros Choro vei
kimo, bet ir apie kitokius Cle
veland© įvykius.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 621 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1925 Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed on the premises.

EDWARD ZEIGER
1925 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 272 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 98 
North 7th St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WEST HAVEN BEER & ALES. INC. 
98 North- 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2857 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 135 Grand 
St.. Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANNA ALLEN
135 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 1257 
Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

R1NASCENTE SOCIAL CLUB, INC. 
1257 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7351 lias been issued to the undersigned 
tn sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2917 
Avenue I, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

PHILIP MILANO
D-B-A Paramount Fruit & Veg. Market 

2917 Ave. I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3319 Ave S, Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to la1 consumed off the premises.

THOMAS Me HUGH
3319 Ave. S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8850 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALMA WINKLER
372 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4477 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3165 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING ARKIN
3165 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 649 hits been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT KRAUCUNAS
50 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law tit 
948 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KARL HEUER
948 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1157 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
536 Clinton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RITA O'BRIEN 
d.b.a. O’Briefi’s Tavern

536 Clinton St., Biooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License' No. 
EB 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
561 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VERONICA SKODIS
561 Wythe Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Union Street, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to 
promises.

be consumed on the

JOSEPH MINO
12 Union Street, Brooklyn. N. Y.

■NOTICE in hereby given that License No. 
EB 1250 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2658 Gerrittscn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK G. TANGNEY
2658 Gerrittsen Avenue, Brooklyn, N. Y.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10561 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6123 - 5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to Ik- consumed off the premises.

FRANCES DIAMOND
6123—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4943 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
166 Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS KRAMER
166 Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4441 has been issued to the undersigned 
t# sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
499 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH DREWES
499 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
713 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JENNIE PETRUCCELLO
713 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 84 I has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control , Law' at 
478 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

• DANIEL R. KELLY
478 Smith St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1022 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LINCOLN KOSHER DELICATESSEN. INC. 
1137 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 619 
Classon Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be' consumed on tho premises.

HENRY NEWHILL
619 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2854 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I^iw at 
284 Scholes St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES VIGUNAS
284 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
416 Hooper St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVE BELSKY ADMINISTRATRIX 
416 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Idiw at 
608 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

THEODORE ZALNERAITIS
608 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3011 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I^iw at 
7802—13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAVOY TAVERN, INC. 
7802—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7309—13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAGDALENA FOESEL
7309 —13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4483 has been issued to the. undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DELLA SWIERSKf
251 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10194 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1106 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LAURO
1106 Cortelyou Rd., Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PAGANELLI
212 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 10411 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Webster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GENNARO PALOMBA
67 Webster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2307 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

LORENZO JULIAN
2307' Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
279 Woodbine St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KUEHN
279 Woodbine St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
EB 935 has been issued to the undersigned 
to sell beer at relail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
29 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK MESSJNEO 
d.b.a. Premier Bar & Grill

29 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1172 has been issued to the undersigned 
to sell beer al relail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6594 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO OlANNlNL 
d-b-a Bay Parkway Tavern

6591 Bay Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3190 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
17 Grove Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN & MATTHEW TRAVIS 
d.b.a. Empire Bowling & Billiard Academy 
17 Grove St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
772 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY FILIPOWICZ
772 Third Avenue,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1051 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4105 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE H. 1'01 IM ER 
d.b.a. George's Ixig Cabin

4105 Avenue U. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1059 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
228 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KATR1TOS 
(New Deal)

228 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
467 Oakland St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BOROS BROS.
407 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 811 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
371 Oakland St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JEAN DOBIES
371 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 634 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 Ave I, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRED CORDES
2916—Ave. I, Brooklyn, N. Y.
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

I Sales del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
11. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave
Tel.: STagg 2-3872

Tumi —I r

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuviu Išdirbystes Sodes-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBSIĄS JONAS SIDARAS

Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausią skonio subalansavimą ir daro labai švariose aplinkybėse. 
Jonas Sidaras turi 25 metus patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
sodes bei tonikai yra išrinktinių šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

.umnwwm

Čia parodoma vėliausio išdirbinio sodom daryt mašina.
Tokią mašiną nebile kas gali įsigyt, nes ji kainuoja daug ir reikia 

gero patyrimo ją operuot.
Organizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar parių 

kreipkitės i

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTELLO, MASS

..-•v n;.

^Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj.

w NAUJOJE VIETOJE

GERIAUSIA DUONA

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, iflūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO
SKAUSMUS BARUVACOL’IU

Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekaštuoja
Daugelis suranda greitą, palaimingą palengvinimą nuo skausmų ir 

nesmagumų reumatizmo, nervų įdegimo, strėnų gėlimo ar sciatikos 
šiame saugiame recepte, vadinamam Baruvacol. Dažnai per kelias 
valandas skausmai būna sustabdomi; sustingę, 
raumenys atsiliuosuoja, kad kentėtojas vėl gali 
Nekentėkite! Nelaukite! Pasiųskite šį 'pranešimą paštu į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New York City. Prisiųskite $1.85 arba 
užmokėkite laiškanešiui $1.85, pridedant pašto lėšas, kai jis atneša 
Baruvacol. Matykite greitą, malonų palengvinimą per 48 valandas 
arba sugrąžinkite nenaudotus vaistus ir gaukite savo $1.85 atgal.

gėlimo ar sciatikos

sopanti sąnariai ir 
džiaugtis gyvenimu..

Varpo Keptuve
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldį ruginė, čiclų kviečių, čiclų rugių, senvičiarn duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kčksų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doįięhnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas 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.

Bevera.ee
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PARDAVIMAI
Parsiduoda Barbernė, lietuviais ir 

kitomis tautomis apgyventa. Parsi- 
savininkas 
to biznio, 
nes vieta 
Pavieniui

NęwYorko^/a^j2i'nioi
Žuvo Du Mokiniai Varduvių baltinamas Puolė Advokatą Lietus Sukėlė Potvinį r. . _ ..

Paminėjime
Roose velto orlaivių lauke 

žuvo du studentai N. Mandzik 
ir Paul Fadden.
po 17 metų amžiaus, gabūs
Philadelphijos mokiniai. Man- 
dzikas gimtuvių dienoj gavo iš 
motinos pinigų, kad lėktuvu 
galėtų atlėkti Į New Yorką. 
Jis turėjo lakūno laisnius. Jis 
ir .jo draugas atskrido iš Phila. 
j Roosevelto orlaivių lauką 
mažu tik 85 arklių pajėgos 
lėktuvu ir sėkmingai nusileido. 
Bet kada pakilo 150 pėdų

Pas teisėją W. F. O’Dwyer I Iš priežasties tankių lietų 
buvo teisiamas Henry Schect- smarkiai buvo pakilęs vanduo 
man, 22 metų amžiaus vyras ir Į ir vietomis užliejo kelius. Nas- 
kaltinamas vagystėj. Kada skun- 

Abu turėjo dėjo advokatas S. Gittesman ke- 
I lis kartus pavadino jį “vagiu”, 
“banditu”, tai kaltinamasis 
pašoko ir pagrėbęs geležinį 
stalelį puolė ant advokato, bet 
greitai buvo sulaikytas.

sau apskrity j buvo pusėtinas 
potvinis. Clinton kelio, Motor 
Parkway ir Garden City sri- 
tyj daugelis automobilių “pri
gėrė” ir stovėjo. Tuo kartu 
perkūnas trenkė į vieną baž
nyčią ir du gyvenamius.

Policininkai Aukavo
Bedarbio Randai

gyveną 
mėne- 
bėdoj. 
sužei-

toras sustojo, lėktuvas nukri
to ir abu jaunuoliai ant vietos 
žuvo.

Vieton Pašalpos-Bausmė
Bridge Plaza teismabutyj, 

Williamsburge, nuteisė Work
ers Alliance 90 kuopos narę 
Jane Corty arba 10 dienų ka
lėj i m an, arba pasi mokėti $5 
bausmės, ši bedarbė moteris 
liepos pirmą reikalavo iš šal
pos biuro drapanų. Bet vieton 
gauti pagelba. tai buvo nu-
bausta.

biuro viršinin- 
teismu puola

Ruoškitės Prie Prieškarinių 
Masinių Demonstracijų

New Yorke ruošiamasi prie 
milžiniško taikos parado. Jis 
įvyks rugpjūčio 6 dieną, tai 
yra šeštadienį. Jį ruošia Ame
rikos Lyga už Taiką ir 
mokratiją. Jau atsibuvo
ferencija, kur dalyvavo 230 
delegatų nuo 186 organizacijų 
turinčiu 374,298 narius. Eina 
didelis ir energingas prisiren
gimas, nes šiemet sukanka 24 

pereito

De
le on-

metai nuo pradžios 
Pasaulinio Karo.

Paradas prasidės 11 
dą ryto nuo 35th St. 
Ave. Eilės

Matykite Naują Sovietą Judi 
Cameo Teatre

“Cameo” teatre, 42nd St. ir 
Broadway, New Yorke, dabar 
yra rodomas Sovietų j u d is “If 
War Comes Tomorrow” (Jei
gu Karas Ateis Rytoj). Tai 
judis, kuris parodo, ką Sovietų 
Sąjungos žmonės, Raudonoji 
Armija, Raudonasis jūrų lai
vynas, garsusis orlaivynas pa
darytų priešams, kada jie iš
drįstų pulti Sovietus, čia paro
doma daug karo jėgų. Galima 
girdėti d. Vorošilovą kalbant. 
Jis paaiškina, kad SSRS yra* 
neįveikiama, galinga, kad ji 
mokės mušti fašistinius 
sorius jų pačių žemėj, 
jie puls Sovietus.

Taipgi, čia rodoma,

John Stone, 29 metų ir jo 
žmona Sofija 23 metų, 
242 E. 27th St., su 11 
šių sūneliu atsirado 
Stone kiek laiko atgal
dė ir paleido nuo WPA dar
bų. Pinigai išsibaigė. Namų 
savininkas grūmojo išmesti. Iš 
pašalpos biuro jau dvi savaitės 
laukia čekio. Atsidūręs blo
giausioj padėtyj bedarbis nu
ėjo j policijos stotį ant E. 22nd 
St. ir perstatė padėtį. Polici
jos seržantas J. Daly įsakė vi
siems policininkams kiek nors 
bedarbiui paaukauti. Jie su
metė pinigų, kad vieno mėne
sio randą galės 
dar keli doleriai 
stui. Tai retas 
policijos pusės.

užsimokėti ir 
liko jam mai- 
atsitikimas iš

Žmonių Gerbiamas Kunigas

agre- 
jeigu

apgyventa. 
; duoda labai pigiai, nes 
! nesveikuoju ir išeina iš 
|kas nupirks nesigriaudins, 
labai gera ir randa pigi, 
yra ir kambarys prie krautuvės dėl 
gyvenimo. Kreipkitės: J. Wizbor, 
238 Second St., Elizabeth, N. J.

(171-173)

Stephen Arenusius
(Ar malcauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

B

ŠILTAME ORE

šaltas lietuviškas Maisto
kumpis su agurku

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

I

Liet.-Amer.
Imp. & Eksp. B-vč

REctor 2-2786
157 Chambers St., N. Y.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOS :2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

Vietos šalpos 
kai susitarę su 
bedarbius. Kada jie nori, tai 
ir klastingus liudininkus prieš 
bedarbius pastato. Atrodo, 
kad darbininkų ir bedarbių 
organizacijos turės daugiau 
susirūpinti savais reikalais ir 
energingiau organizuotai veik
ti.

šios moters vyras šiaip-taip 
sukrapštė $5, sumokėjo ir sa
vo draugę išsivedė.

Kaimietis.

valan- 
ir 8th 

maršuos į pietus 
|8 Avė. iki 30th St., tada iki
5th Avė., iki 23rd St. ir para
das baigsis tarpe 24th ir 25th 
gatvių.

Prie šio parado jau dabar 
privalo gerai rengtis lietuvių 
organizacijos, įsitaisyti vėlia
vas, tinkamus plakatus, būtų 
gerai, kad organizuotai pribū
tų į parado vietą. Apie jį jau 
dabar rašo ne vien darbinin
kų spauda, bet net pereito 
sekmadienio “N. Y. Times” 
davė platų ir prielankų apra
šymą.

daug 
Sovietų didelių miestų, jų sta
tybą, gyvennamius, valdiškas 
įstaigas. Palyginama su seno
mis darbininkų lindynėmis, 
kur jie gyveno carizmo laikais. 
Taipgi parodo Sovietų 
tautų atbudimą kultūroj
ciatyvą, liaudies dainas ir 
kius, jų aprėdai us. 
tysite įvairių tautų 
girdėsite įvairiausią 
Kurie dar nematėte,
kite ir pamatykite šį naujau
sią Sovietų judi. Matęs.

šalyj 
ini- 
šo- 

Cia ma-
šokius ir 

muziką, 
tai nuei-

“Smarkus” Auto Mokinys
Automobilį besimokąs val

dyti L. Tritsis, 38 metų, išva
žiavo pasivažinėti savo nauju 
automobilium, bet atsidūrė li
goninėj. Jis turėjo tik permi- 
ta mokytis važinėti, tai yra va
žiuoti tik su mokančiu auto
mobilių valdyti. Bet, matyti, 
drąsus. Jis visu smarkumu 
drožė pervažiuodamas raudo
ną lempą į busą ant Avenue A 
ir 13th St. To pasekmėj jis 
atsidūrė ligoninėj, jo 
lis automobilius visai 
o buse buvo sužeista 
trenkta 19 žmonių.

| Gabus plaukikas Adam Ma
jewski, 27 metų amžiaus, norė
jo nuplaukti iki Laisvės Stovy- 
los 22 mylias, bet smarkios 
bangos įveikė jį ir jis turėjo 
atsisakyti nuo savo tikslo.

New Yorko miestas paskyrė 
$4,794,750 platinimui ir gerini
mui prie East upės automobilių 
kelio.

Jam Geriau Kare
žmonių laimingi ir 

vedybiniu ' gyve- 
yra ir priešingai.

Rahn, 74

Čigono Laidotuvės

naujutė- 
išsišiepė, 
arba su

Nusišovė Buvęs Raštininkas
Ant Pine Neck kelio savo 

automobiliuje nusišovė John 
E. Hollaman, 51 metų amžiaus 
žmogus. Pirmiau jis dirbo 
Brooklyno planavimo borde, 
bet iš ten buvo paleistas. Ne
darbas sugriovė jo nervus. Pa
liko žmoną ir keturis vaikus.

Knygų Didelis Pasirinkimas

New Yorko East Side buvo 
užsikimšus ir pusėtinai sutruk
dyta komunikacija iš priežas
ties čigono Louis De Metro, 20 
metų amžiaus, laidotuvių. Jo 
grabą kelis blokus nešė ant 
pečių. Lydėjo didelė minia či
gonų. Ant mirusio karsto bu
vo beskė aukoms, ant kurios 
užrašyta: “Kad loska, aukuo
kite kuo daugiau. Yra dide
lis reikalas. Ačiū!” Velionį 
atnešė į rusų stačiatikių baž
nyčią, 121 E. 7th St. Kada 
viduj kunigas laikė maldas, 
tai lauko pusėj styginė orkes
trą iš dešimts kavalkų griežė 
“dirgę.” Vėliaus čigoną palai
dojo Alyvų Kalno Kapinėse, 
Maspeth.

Milionai 
džiaugiasi 
nimu, bet 
Karo veteranas F.
metų amžiaus, kuris dalyvavo 
Bokserų sukilimo kare, Puerto 
Rico ir Phillippinų karuose, 
sukilo prieš savo žmoną Ma- 
tyldą, su kuria vedęs trys me
tai atgal. Jis sako, kad jam 
geriau būtų bile kare, negu 
šeimynos gyvenimas. Jis gau
nąs $126 į mėnesį algos. Jo 
Matylda yra tik 12 metelių 
už jį jaunesnė.

Madison Square Garden e 
masiniame mitinge, laike mi
nėjimo Ispanijos liaudies dvie
jų metų kovos prieš fašizmą, 
buvo ant vietos suaukauta apie 
$8,000 pinigais ir daugiau, 
kaip du kartus tiek pasižadė
ta.

Bot man labai gerai patiko, 
tai airys kunigas M. Flanagan, 
kuris tiek daug kovojo už Ai
rijos tautinę laisvę, o dabar 
nepaisant, kad jau yra apie 
65 metų žmogus, bet energin
gai veikia Ispanijos liaudies 
pagelbai. Jis savo kalboje 

Įšaukė Amerikos mases gelbėti 
Ispanijos liaudžiai jos sunkioj 
kovoj.

Jis lygino Ispanijos liaudies 
kovą su Amerikos liaudies re
voliucinėmis kovomis. Jis la
bai gerai atsiliepė apie Sovie
tų Sąjungą. Jis sakė, kad toji 
šalis dabar daro didelį pasau
lyj progresą, kad prie carizmo 
buvo atsilikus, o dabar prie
šakyj žygiuoja. Jis sakė, kad 
Sovietų Sąjunga labai gerai 
daro gelbėdama Ispanijos liau
džiai ir Chinijos liaudžiai, kad 
tokį jos darbą turi užginti 
kiekvienas, kas gerbia žmones, 
gerbia kitų tautų laisvę, kas 
nenori būti kitų pavergėju.

Šį kunigą žmonės myli to
dėl, kad jis kalba tiesą, kad 
jis eina su biednais žmonėmis.

Kaimietis.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Dr. Herman Mendlowiiz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Viršininkas Apsivogė
Hiram F. Connor, 38 metų, 

dviejų vaikų tėvas, gyvenąs 
Brooklyne, tapo, areštuotas ir 
įkaitintas, kad jis pasisavino 
miesto pinigų net $40,000. Jis 
nesigina. Sako, kad pinigus 
prašvilpė maudynėse ir ant ar
klių lenktynių betindamas.

II. Golab,. 24 metų amžiaus, 
tik buvo paleistas iš kalėjimo 
ant pasitaisymo. Bet už sa
vaitės laiko jis pribuvo pas 
sėją Donnell an ir paprašė 
siųsti jį atgal į kalėjimą, 
jis jau atliko antros rūšies 
gystę.

tei- 
pa- 
nes 
va-

Blogi Pinigai ir Merginos

Berniukas Walter Wagner, 
14 m., amžiaus, 103-27—171 
St., savo namo skiepe pasiko
rė. Tą atliko po to, kada vy
resnė sesuo neleido jį ant gat
vės lietuj žaistį. Motina iš
važiavus svečiuotis Lenkijon.
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

H

“Laisvės” raštinėj, kampas 
Ten Eyck St. ir Lorimer St., 
yra didelis knygynas, kur ga
lima gauti įvairių lietuvių kal
boje knygų pasipirkti, čia ga
lite gauti naujausios literatū
ros, kokios tik yra pas mus. 
čia yra knygų istorijos, geo
grafijos, abelno mokslo klau
simais, geriausių apysakų, 
sveikatos klausimais ir lietu
viškų gramatikų. Vėliausiu lai
ku išėjo naujutėlė brošiūraitė, 
kuri aiškina komunistų ir ka
talikų santikius.

New Yorko valstijoj nori 
įvestu verstiną automobilių ap
žiūrėjimą, ar jie saugūs va- 
žiuotei. Laisnių viršininkas 
Harnett sako, kad tas auto 
valdytojams atsieis į metus 
$2,700,000, bet vis tiek tai ne
bus užtikrinimas, kad automo
biliai saugūs, nes 10 minučių 
po apžiūrėjimo bile automobi
lius gali sugest.

B. Nudelman, 19 metų vai
kinas, 190 Clinton St., nuteis
tas trims metams į pataisos 
namus. Jį suareštavo ir įkai
tino, kad jis falšyvas dešimti
nes pardavinėjo po $3 imda
mas, 
riau 
kad 
n as,

Teisėjui jis sakė: “Da
tą, nes norėjau pinigų, 
galėčiau išsivesti mergi- 

kaip daro kiti vaikinai”.

MASPETH, N. Y

Yaphanko gaisrininkai smar
kiai susiginčijo dėl vokiečių na- 
zių veikimo Amerikoj. Bet ga
lop 18 balsų prieš 2 užgyrė 
valdžios teismą, kuris nubaudė 
hitlerininkus už laužymą šios 
šalies įstatymų.

New Yorko miesto apylinkėj 
daržininkai ir naikintojai pa
vojingų vabalų turi daug dar
bo. Aplinkui miestą priviso 
daug pavojingų japoniškų vaba
lų (japanese beetle).

Sugrįžo iš Europos žydų ko
miteto pirmininkas rabinas J. 
B. Wise, kuris lankėsi Vokieti
joj ir Austrijoj. Sako, kad fa
šistai baisiai persekioja žydus 
ir jiems pagelba labai reikalin
ga.

Liepos 20 dieną, “Laisvės” 
vietinėse žiniose tilpo praneši
mas drg. P. C. po antrašte 
“Kas Veikiama Maspethe.” 
Veikiausia drg. P. C. nebuvo 
informuotas teisingai apie pla
nuojamą ALDLD 138 kuopos 
rudeninį parengimą su rusais 
ir lenkais. Minimas parengimas 
turi įvykt ne 23 spalių, bet 30 
dieną spdliiį.

Rengim o Komi t etas.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E, 23rd St.

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

y

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge*ci Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

Policija susekė Forest Hill

REIKALAVIMAI
Reikalinga vyras arba moteris 

dirbti į Bar & Grill. Turi suprast 
virimą ir dirbti už baro. Valandos— 
nuo 8-nių iš ryto iki 6 vakare, ne-

Long Beach reikalauja 
$861,000 pinigų gerinimui ir 
naujų mokyklų budavojimui.

. , j . . , . . . Idėliom nereikia dirbti. Alga nuo
miesto dalyj daug vietų, kur $1500 iki $20.00 j savaitę. Kreipki- 
buvo gaminama namie munšai- tės po num. 148 Grattan st., kam- 
nas ir kiti svaigalai. Areštavo Varioku Ave., , Brooklyn, N- Y., 
5 vyrus ir 2 moteris. arba šaukite telefonu Evergreen 

4-8792. (171-173)

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
PrieS Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CARSINKITES “LAISVĖJE




