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Pirmadienį — Darbo Die-Į 
na. “Laisvė” tą dieną neiš
eis. Darbo diena švenčiama 
veik visose Jungtinėse Vals
tijose. Po jos milionai mies
tų gyventojų grįš iš vakaci- 
jų, iš poilsio.

Deja, milionai darbininkų 
šiemet šventė “verstinus po
ilsius,” poilsius antdėtus 
jiems kapitalizmo. Milionai 
bedarbių nedirba jau per 
keletą metų. Jų padėtis kri
tiška.

Todėl Darbo Dieną kiek
vienas darbo žmogus priva
lo pasibrėžti darbuotis ne
darbo pašalinimui.y * * *

Darbo Dieną Amerikos 
darbininkai privalo griežtai 
pasisakyti už vienybę visų 
darbo žmonių, už vienybę 
visų demokratiją ir taiką ddo karinio tikslo, užmušė 
mylinčių žmonių.

Tik galinga, suvienyta 
darbo žmonių masė gali už
tikrinti taiką ir demokrati
ją

*

apylin- 
Dieną 

Parke.,

*
Vitaitis — originalus vy

ras. Tik pagalvokit: jis su 
savo kolegomis surado kas
dieninei savo kolumnai ant
raštę — “Šiandien.”

Bet žmogus, kuris dar ne
pamiršo, kad vakar buvo 
penktadienis, puikiai žinos, 
jog tai ne p. Vitaičio ir jo 
prietelių išradimas: tai iš
radimas nabašninko Artūro 
Brisbano, kuris tą antraštę 
naudojo per kelioliką metų 
Hearsto laikraščiuos—“To
day.”

Iki šiol nei vienas lietuvių 
laikraštininkas nedrįso sa
vintis Brisbano antraštės.

Vadinasi, p. Vitaičiui ten
ka kreditas ne už origina
lumą, o už drąsą! * * *

Philadelphijos ir 
kės lietuviai Darbo 
pasitiks Mikolaičio
Eddington, Pa., kur įvyks 
metinis didžiulis dienraščio 
“Laisvės” naudai ruošiamas 
piknikas. Jis bus sekmadie
nį.

Kas tik gyvas, dalyvau- 
kit ten. Pasilinksminkit ir 
padėkit savo dienraščiui, be
tarpiškai kovojančiam už 
plačiųjų darbo žmonių ma
sių reikalus, už naują visuo
menę! ♦ ♦ ♦

Aną dieną vienas asmuo 
prisiuntė iškarpą iš Brock- 
tono angliško dienraščio. 
Dienraštis platokai rašo 
apie Antano Vasario, mon- 
teliečio, žygį į Pittsburghą.

Kai A. Vasaris sugrįžo iš 
LDS Ketvirtojo Seimo, jis 
painformavo dienraščio ko
respondentą apie savo ke
lionę ir nuveiktus darbus 
Seime.

Tai, iš tikrųjų, gražus žy
gis ir geras būdas populia- 
rizuoti mūsų organizaciją. 
Jeigu brolis Vasaris tai ga
lėjo padaryti Brocktone, tai 
kiti mažesniųjų miestų LDS 
seimo delegatai, sugrįžę, ga
lėjo tą patį padaryti.

Reikalingas tik apsukru
mas ir pasirįžimas.♦ * *

Beje, girdėjau, kad A. Va
saris Montello  j organizuoja 
LDS Jaunimo kuopą. Ge
riausių pasėkų, tau, broli

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyn© $6.00 

Metams

ANGLU KARININKU KOMISIJA SMER
KIA FRANCO LAKŪNUS KAIP SUŽINIUS 

ŽUDYTOJUS NEKARIŠKIŲ ŽMONIŲ
Fašistų Bombininkai Vienu 
Atveju Tiksliai Nužudė 272 

Civilius Žmones Alicantėj
London. — Anglijos ko

misija, susidedanti iš orlai- 
vyno kapitono R. Smyth- 
Pigotto ir vyresnio karinin
ko F. B. Lejeune, nuvykus 
Ispanijon, ištyrė ir patvir
tino, kad fašistų lėktuvai 
šiemet gegužės 25 d., be jo- 

272 civilius žmones ir su
žeidė 224 Alicante, Ispanijos 
prieplaukos mieste, sužiniai 
bombarduodami tokias Ali
cante vietas, kur gyvena 
nekariškiai.

Anglų komisija paliudija, 
kad Alicante nėra gamina
ma jokių ginklų nei karinių 
medžiagų; kad tame mieste 
nėra jokių amunicijos san
dėlių; kad laivai j jį gabeno 
tik maistą ir anglį ir neve
žė į Alicante ginklų nei 
amunicijos, ir kad tame 
mieste tebuvo tik 60 iki 100 
kareivių kaipo tvarkos pa
laikytojų, o ne kariautojų, 
tuo laiku, kai fašistų orlai
viai šešis kartus bombarda
vo tokias Alicante vietas, 
kurios neturi karinės svar
bos.

Kas liečia 35-kis kitus 
Alicantės bombardavimus iš 
oro, tai anglų komisija da- 
leidžia, kad fašistai, mato
mai, taikė į geležinkelių sto
tis ir prieplaukas, kaipo į 
“karinius taikinius.”

Anglų komisija taip pat 
neranda jokio pateisinimo, 
kad fašistų orlaiviai bom
bardavo Sitges ir Torrevie- 
ja miestelius, kuriuose už
mušė 20 žmonių ir sužeidė 
per 100, atakuodami net 
sužeistų kareivių ligonines.

Antanai!
Senimas turėtų tau padėt.* * *
Kada aš skaitau “Kelei- 

vyj” Jono Buivydo mokslą, 
tai jis man taip ir atsiduo
da nabašninku geležėlizmu.

Skirtumas tik tame: Ge
ležėlė mažiau meluodavo 
apie komunistus. O jei ir 
meluodavo, tai kur kas lo
giškiau. * * *

Katalikų laikraštis “Our 
Sunday Visitor” (Hunting
ton, Indiana) rašo:

“Mes gavome keletą laiš
kų, informuojančių mus 
apie puikų kunigų mitingą, 
nesenai įvykusį kunigo 
Coughlino Shrine of Little 
Flower patalpose. Mitinge 
kalbėjo Homer Martinas, 
aiškindamas, kaip jis auto
mobilistų uniją valo nuo ko
munistų.”

Matot, trockistas eina 
pas juodžiausį fašistą^—ku
nigą Coughliną — ir ten pa
sididžiuodamas kalba, kaip 
jis skaldo automobilistų uni
ją!
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Išplėštas Policijos Viršinin
ko Automobilius, Bežiū

rint Policijos Vadams
East Paterson, N. J. — 

Plėšikas įsilaužė į automobi
lį policijos viršininko Wm. 
Bulmerio ir išsinešė jo fo
tografijos aparatą ir tūlus 
kitus daiktus, kuomet tūs 
automobilis stovėjo fik už 
keliasdešimt pėdų nuo pa
talpos, kur buvo laikomas 
tarptautinis s u v a žiavimas 
policijos viršininkų Tren- 
tone, N. J. Tuo tarpu keli 
tuzinai policijos viršininkų 
stovėjo lauke mažiau kaip 
už bloko nuo tos vietos, kur 
plėšikas atliko savo darbą.

Kepino Kalinius Pagal 
Viršininku Įsakymą
Philadelphia, Pa. — Ant

rasis superintendentas Hol- 
mesburg kalėjimo, F. A. 
Craven’as pats liepė sargy
biniams uždaryt baudžiamo
jo urvo langus ir užkaitint 
r a d i a t o r ius kaip galint 
karščiausiai, 'kuomet ten 
buvo suvaryti 23 kaliniai, 
kaipo vadai kalinių 'bado 
streiko. Taip koronerio Her- 
scho džiurei liudija sargybi
nių kapitonas James McGui
re ir jų sardžentas J. Hart.

Toj “juodoj skylėj” ' kali
niai buvo kepinami 200 laip
snių karščiu per 2 d. ir 3 
snių karščiu per 2 dienas ir 
3 naktis, iki keturi jų liko 
mirtinai iškepti. | |

Pirmasis superintenden
tas W.- B. Mills ginasi, kad 
nedavęs įsakymo taip kepint 
kalinius. Bet kapitonas 
McGuire ir sardžentas Hart 
parodo, jog jau 9 metai, kai 
ten, pagal bendrą patvarky
mą kalėjimo vyriausybės, 
yra karščiu baudžiami “ne
paklusnūs” kaliniai.

val-

Mussolinis Ištremia 
10,000 Žydy

Roma. — Mussolinio 
džia įsakė per G mėnesius 
išsikraustyt visiem tiem žy
dam, kurie atvyko į Italiją 
po 1919 m. vasario 1 d. Įsa
kymas lygiai paliečia ir žy
dus nuo to laiko tapusius 
Italijos piliečiais bei perėju
sius į krikščionių religiją.

Kurie paskirtu laiku ne
apleis Italijos, tie bus bau
džianti, o paskui prievarta 
išguiti.

Kai kas pranašauja, kad 
tiem žydam būsią leista ap- 
sigyvent Ethiopijoj, bet Ita
lijos valdžia jau pirmiau pa
liepė žydam išsinešdint iš 
Ethiopijos ir kitų Italijos 
afrikinių kolonijų.

Dar nežinia, ar Mussoli
nis leis ištremiamiem žydam 
pasiimt kiek pinigų.

Išimtis daroma “maišy- 
takraujam,” kurių tėvas ar

Per Liūtis-Potvinius Ka
nadoj Žuvo 12

Quebec, Canada. —yVan- 
dens užplūdimas per smar
kias liūtis nunešė medinį 
namą Portnef priekalnėj ir 
prigirdė šešis G. Marcottų 
vaikus.

Naktinis traukinys nu
krito 60 pėdų žemyn, įgriu
vos vandens išklibintam til
tui; žuvo mašinistas ir peč- 
kūrys ir tapo sužeisti keli 
keleiviai, ties Portnefp.

Nuo kalno nugriuvo šim
tai tonų žemių, vandens iš- 
tižintų, ir gyvus palaidojo 
keturis asmėnis dviejuose 
namuose priekalnėje St. 
Gregoire miestelyj.

Apart dvylikos žuvusių 
tose nelaimėse, 38 sužeisti.

CHINAI SUKIRTO JAPONUS 
TRIJUOSE MŪŠIUOSE

Atkariavo nuo Japonų 
Strateginį Miestą

Shanghai, rugs. 2. — Chi- 
nai laimėjo du kruviniau
sius mūšius, sukirsdami ja
ponus ties Juichangu, apie 
100 mylių į pietų rytus nuo 
Hankowo, laikinosios sosti
nės, ir atkariaudami . .nuo 
japonų strateginį miestą 
Anshan prie Nanchang- 
Kiukiang geležinkelio. Chi- 
nai išžudė bei sužeidė per 
4,000 japonų.

Chinai įnirtusiai atakavo 
durklais japonus šiaurinėje 
Yangtze upės pusėje, už 20 
mylių į šiaurius nuo Kiu- 
kiango, ir sulaikė ten prie
šų bandymą prasilaužt 
liau į vakarus.

Japonai sako, kad 
“progresuoją” Yangtze
Geltonosios upės frontuose; 
bet amerikinė žinių agen
tūra Associated Press tik 
su pašaipa rašo apie tą jų 
“progresą.”

to-

jie 
ir

Kate Nušoko nuo 10-to 
Aukšto ir Neužsimušė

Wilmington, Delaware.— 
Katė, gal per klaidą, nušo
ko per langą 110 pėdų že
myn nuo 10-to aukšto vieno 
ofisų namo; bet greit atsi
peikėjus, truputį apsidairė 
ir nubėgo sau į tarpnamį.

Australijos ministeris pir
mininkas J. A. Lyons užgi- 
ria Anglijos daromas pas
tangas dėlei Vokietijos ka
ro išvengimo su Čechoslo- 
vakija.

motina buvo ne žydų tautos. 
Tokie bus paliekami Itali
joj ir priskaitomi prie “ari
jų” veislės.

Italijos fašistų vadai pa
reiškia, kad Mussolinio val
džia šiuom trėmimu saugo
janti “arišką” italų kraują 
ir valanti kraštą nuo prieš- 
fašistinių elementų ir nuo 
“suktų” biznierių.

Dabartiniu laiku buvo 
skaitoma tik apie 44,000 
žydų Italijoj tarp 44 milio- 
nų gyventojų.

Liaudiečiai Laimi ir 
Toledo Fronte

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Šalti vėjai 
ir pusiau-lediniai lietūs jau 
pradėjo trukdyt fašistų mū
šius su liaudiečiais vakari
niame šone Ebro upės.

Estremaduros fronte, pie- 
tų-vakaruose, eina mūšiai į 
pietus nuo Zujar upės, apie 
40 mylių į vakarus nuo Al- 
madeno. Liaudiečiai vis stu
mia fašistus atgal, bet jau 
tik po biskį, nes-fašistai ga
vo daug naujų kareivių, 
ginklų ir amunicijos.

Toledo provincijoj, Puen
te del Arzobispo srityje, 
liaudiečiai atėmė iš fašistų 
dar kelias pozicijas.

PER VIESULĄ JAPONIJOJ 
ŽUVO DESĖTKAI ŽMONIŲ

Liūtys ir Viesulas Padarė 
$28,000,000 Nuostolių

Tokio. —. Viesulas - ty
phoon, pleškėdamas 75-kių 
mylių smarkumu per valan
da, suardė bei nunešė šim- 
tus namų Tokio, Yokoha- 
moj ir kituose Japonijos 
miestuose; užmušė bent 34 
žmonės, kurių lavonai rasti; 
bet dar desėtkai žmonių 
“nežinia kur dingę.”

Viesulas šėlo sykiu su tva- 
niškopiis liūtimis, per ku
riąs nugriuvo daugis žemių 
nuo įvairių kalnų, palaido
jant žmones gyvus priekal
nių namuose.

Viesulas užnešė ant kran
tų 34 stambius keleivinius 
ir prekinius laivus ir sudau
žė šimtus mažesnių laivų 
bei valčių.

Prilijo ir viesulas pripū
tė tiek vandens iš marių, 
kad Japonijos sostinėje pa
bėgo iš namų 15 tūkstančių 
žmonių; viso buvo įvairiuo
se miestuose ir kaimuose 
apsemta bei užlieta 94,025 
namai.

Viesulas su liūtimis pada
rė bent 28 milionus dolerių 
nuostolių.

Išdirbtas Planas Naujam 
Philadelphijos Carteriui

Philadelphia, Pa. — Pas
kelbtas planas naujam Phi
ladelphijos miesto carteriui. 
Pagal jį, Philadelphijos val
dyba turėtų susidaryt iš 
vienuolikos Miesto Tarybos 
narių, renkamų pagrindais 
proporcionalės atstovybės; o 
jie iš sąvo tarpo išsirinktų 
m a j o r ą-manadžerį.

Šį planą spręs ateinančio
ji'sesija Pennsylvanijos val
stijos seimelio. Planas iš
dirbtas komisijos, kurią pa
skyrė gubernatorius Earle 
Į5 mėnesių atgal.

ŠI PIRMADIENĮ “LAIS
VĖ” NEIŠEIS

z
Pirmadienį, rugs. 5 d., 

kaipo legalė j e Darbo Die
nos šventėje, “Laisvė” ne
išeis.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX

ČECHOSLOVAKIJOS NAZIŲ VADAS TA 
RESI SU HITLERIU IR JO GENERO

LAIS PRIEŠ ČECHOSLOVAKUį
------------- :--------------- -------□
Ispanijos Valdžia Siūlo Pa
naikint Mirties Bausmę už 

Senesnius Nusikaltimus
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos valdžia per anglų 
tarpininkų komisiją pasiū
lė generolui Franco’ui, kad 
respublikiečiai nebaus mir- 
čia nusmerktus fašistus už 
nusikaltimus, padarytus 
pirm š. m. rugsėjo 1 d., ir 
dovanos gyvybę tiem fašis
tam, kurie bus nusmerkti 
mirt šį mėnesį, jeigu gene
rolas Franco mirčia nebaus 
lygiai tuo laiku nusmerktus 
liaudiečius. Bet šis pasiūly
mas nepaliečia nusikaltimų, 
padarytų po rugsėjo 1 d.

Raudonarmiečių Veikla 
Po Japonų Ugnim

Maskva.—Politinis vadas 
Sovietų kariuomenės rapor
tavo, kaip pavyzdingai lai
kėsi raudonarmiečiai per 
mūšius su japonais Chang- 
kufengo kalnuose, pasieni- 
niame kamputyje Sovietų 
Sibiro, kur japonai buvo įsi- 
briovę.

Mūšių protarpiuose rau
donarmiečiai turėjo politi
nes diskusijas, užsiglausda- 
mi už uolų. Ten jiem buvo 
aiškinama ir jie patys vieni 
kitiem aiškinosi tiesiogines 
savo pareigas.

Šičia taip pat ėjo socialės 
lenktynės—kas pirmiau pa
statys raudonąją 
viršukalnėje ir kas 
išlaikys nusakytą 
techniką mūšiuose.

Kai raudonarmiečių kuo
pa užėmė viršukalnę, japo
nai kontr-atakavo, ir rau
donarmiečiai turėjo per vi
są naktį atremt japonų ant
puolius. Bet kaip tik mūšis 
atslūgdavo, raudonarmiečiai 
apkasuose darydavo susirin
kimėlius, visapusiškai gvil
dendami tą mūšį.

Nemažai jaunųjų komu 
nisčių tarnavo kaip slaugė: 
sužeistiem r a u d o n armie- 
čiam, nežiūrint čia jar 
sprogstančių priešo kanuo- 
lių šovinių. Viena armėnė 
jaunuolė dėjo kulkas į rau
donarmiečių k u Ikasvaidžių 
diržus.

vėliavą 
geriau 
karinę

Naziai Nedarysią “Pergrei- 
tų žingsnių”

Berlin, rugs. 2. — Hitle
rio valdžia “užtikrino” An
gliją, kad jis nedarysiąs 
“pergreitų” (kariškų) žing
snių prieš Čechoslovakiją.

Išveja žydus iš Visų Italijos 
Mokyklų

Roma, rugs. 2. — Musso
lini© valdžia įsakė pašalint 
žydus mokytojus iš visų mo
kyklų ir nepriimt į jas jokių 
žydų mokinių bei studentų.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

Sekite Žinias iš karo ei
gos Ispanijoje ir kon
flikto tarpe Sovietų Są
jungos ir imperialisti

nės Japonijos.

7

Hitleris Atmetė Čechoslavi- 
jos Plana del Kantoniškos 

Savivaldybės Vokiečiam
Berchtesgaden, Vokietija. 

—Tai pagal patarimą An- 
lijos tarpininko lordo Runci- 
mano Čechoslovakijoj, ats
krido pas Hitlerį į Ber- 
chtesgadeną vyriausias va
das čechoslovakijos vokie
čių - nazių, Konradas Hen
lein.

Henleinas ten tarėsi su 
Hitleriu, su feldmaršalu H. 
Goeringu, propagandos mi- 
nisteriu J. Goebbelsu ir ki
tais aukštais Vokietijos na
zių partijos vadais.

Pranešama, kad Hitleris 
atmetė čechoslovakijos val
džios pasiūlymą duot Če- 
choslovakijos^ Sudetam vo
kiečiam panašią savivaldy
bę, kaip turi Šveicarijos 
kantonai; ir Henlein išskri
do atgal Čechoslovakijon su 
naujais Hitlerio reikalavi
mais.

Berlin. — Anglijos amba
sadorius N. Henderson iš
reiškė savo valdžios nuomo
nę užsieniniam Vokietijos 
ministeriui R i b b e ntropui, 
kaip Vokietija galėtų be ka
ro išspręst savo ginčus su 
Čechoslovakija.

Varsa va. —^Vokietija, 
Anglija ir Francija daro 
stiprų spaudimą Lenkijos 
valdžiai, kad ji pasisakytų, 
su katra puse laikysis Len
kija, jeigu Vokietija kariš
kai įsibriaus į čechoslovaki- 
ją.

Paryžius. — Franci jos ar- 
mijon paimta 125,000 nau
jokų; užbaigusieji savo tar
nybą kareiviai dar palaiko
mi 6 savaites; tai Francija 
turės 825,000 armijos.

Lindbergh Širdingai Giria 
SSRS Kolektyvius Ūkius
Maskva. — Amerikos la

kūnas pulkininkas C. A. 
Lindbergh, išskrisdamas iš 
Maskvos, pareiškė:

“Penki metai praėjo nuo 
paskutinio mano atsilanky
mo Maskvoj. Tuo laikotar
piu įvyko tokių milžiniškų 
ir stebėtinų permainų So
vietų Sąjungoj, kad aš nega
lėsiu sekantį mano atšilai^ 
kymą į Sovietų Sąjungą ati
dėti tokiam ilgam laikui

“Veikiausia aš vėl aplan
kysiu Sovietų Sąjungą se
kančiais metais.”

“Gali žmogus perskaityt 
daug knygų apie kolekty
vius ūkius, bet tik asmeniš
kas susipažininias su jais 
parodys stebėtinus pasieki
mus geroviško kolektyvių 
ūkių gyvenimo, puikius kai
mų kliubus ir mokyklas ir 
sveikus valstiečių vaikus.”

i
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ORAS
Šiandien giedra ir šilčiau.

—N. Y. Oro Biuras.
1
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Kur Melsvoji Padangė Vis Juodėja
Visi žydai, kurie patapo to krašto pi

liečiais bei šiaip apsigyveno Italijoj, po 
sausio mėn. 1 d., 1919, iki šiandien, bus 
išvyti iš Italijos laike sekančių šešerių 
mėnesių. Taip nutarė Italijos ministerių 
kabinetas—geriau, Mussolinis.

Šitokia žinia pasiekė pasaulio ausis 
dvi dienos atgal. Nereikia nei aiškinti, 
kad tokia žinia baisi, kad ji rodo, prie 
kokio bjauraus laipsnio priėjo Italijos 
barbariškas fašizmas.

Žinia skelbia, kad net ir tie žydai bus 
. išvyti, kurie būtų priėmę katalikų tiky
bą. Bile tik žmogus vgimęs iš semitų ra
sės, jis jau neturės7 teisės gyventi nei 
Italijoj, nei josios kolonijoj—Lybijoj.
■' Kodėl gi Mussolinis prieš žydus taip 
siunta? Bene žydai per kelias dienas at
simainė? Bene jie grūmoja Italijai bei 
italų tautai kokiu pavojumi? Nieko pa- 

- našaus.
, Italijoj žydų, sakoma, išviso yra apie 

pusė šimto tūkstančių. Daugelis jų gy
vena Italijoj. dar nuo viduramžių, vadi
nasi, kur kas anksčiau prieš 1919 metus. 
Gal būt tik keletas tūkstančių asmenų 
bus paliesta šituo patvarkymu. Tačiau 
Čia ne skaitlinės klausimas. Čia daugiau 
klausimas žmoniškumo. Dar kartą paro
doma, kad fašizmas jokio žmoniškumo 

‘ neturi. Kai Mussoliniui parūpo patraukti 
_ savo pusėn arabų tautą, tai jis, neatsi

žiūrėdamas j jokį žmoniškumą bei pa
dorumą, pradėjo pulti žydus, tiek mažai 

"Italijos gyvenime reiškiančius. Žydai pe- 
:šąsi su arabais Palestinoj. Jie ten pešasi 
Ąnglijos imperialistų politikai dėka. 

..Mussoliniui rūpi tai išnaudoti saviems 
interesams. Na, jis ir naudoja, nusispjo- 

.;yęs ant bent kokio padorumo.

čiai padėjo, nes tais laikais iš Europos 
imigracija buvo "tiršta.

1882 m. jis dalyvavo Tarptautiniam 
Socialistų Kongrese Šveicarijoj. Važinėjo 
po Europą, tyrinėjo tenai tinę darbinin
kų padėtį.

1882 Petras McGuire dalyvavo New 
Yorko Centralinės Darbo Unijos narių 
mitinge, kur jis patiekė rezoliuciją, rei
kalaujančią, kad kiekvienais metais pir
masis rugsėjo mėnesio pirmadienis turi 
būti paskirtas Amerikos darbininkams 
švęsti, kur jie galėtt parodyti savo or- 
ganizuotąxstiprybę. Greit šis sumanymas 
rado atbalsį visam krašte. Oregono vals
tija buvo pirmoji, padariusi Darbo Die
ną oficiale švente. Vėliau J. V. Kongre
sas (1894 m.) paskelbė Kolumbijos Dis- 
trikte Darbo Dieną oficiale švente. Pa
galiau -Jd diena paskelbta darbo švente 
veik visose valstijose.

PetrasMcGuire daug pasidarbavo or
ganizavime Amerikos darbininkų į uni
jas. Tačiau pats visuomet gyveno . kuk
liai, netgi vargingai. Sakoma, kai jis'nu
mirė, 1906 metais,. turėdamas 53 metus 
amžiaus, tai jo kišenių j surasta tik 2 
centai. Tai buvo visas šio veikėjo turtas.

Literatūra ir Jos Platinimas >
Atsiminus seniau gyven

tas vietas, palyginus su da
bar gyvenama, tai matomai

Darbo Dienos Tėvas
a /r /

Iim Pirmadienį bus Darbo Diena. Su ma
žomis išimtimis, visų Jungtinių Valstijų | 
darbo žmonių šventė. Tačiau ne visi dar
bo žmonės žino, kas buvo šitos šventės 

"tėvu. Juo buvo Petras J. McGuire, airių
> "tautybės darbininkų kovotojas, kurio kū

nas ilsisi Camden, N. J., kapinėse.
~v Petras McGuire gimė 1852 metais 
*tNew Yorke ir iš pat mažų dienų pra- 
,.$ejo dirbti, nes tėvai buvo reikalingi pa
jamos. Jis valė žmonių čeverykus, par
davinėjo laikraščius, o vakarais lankė 
mokyklą. Rimtesnį darbą jis gavo pas 
Horacijų Greeley, garsųjį tų laikų New 
Yorko “Tribūno” redaktorių (kuriam, 

"beje, tais laikais bendradarbiavo moks
linio socializmo tėvas Karolis Marksas!) 
ii* įsteigėją Amerikos Zecerių Unijos 

’.’(jypographicnl Union), kaipo raštinės 
patarnautojas—office boy.

Vėliau McGuire dirbo prie pi j anų da
rkymo. Dalyvavo pijanų gamintojų strei- 
;ke. 1875 jis nusikraustė į New Haven, 
•Gonn., ir pradėjo uoliau darbuotis politi
koj. Jis padėjo įsteigti Dailydžių Broli- 

(Carpenters Brotherhood), buvo jos 
"biTmuoju sekretorium ir ištarnavo 20 
metų. Sakoma, McGuire galėjo laisvai 

"Vartoti apie šešias kalbas, kas jam diK- > I v

Ko Nori Trockistas Martinas?
“Vilnis” rašo:
“Pirmiau nebuvo taip aišku, kuo Ho

mer Martin yra ir ne visai buvo numa
nu, kur link jisai eina. Bet juo toliau, 
tuo labiau ima aiškėti, kad tas Automo
bilių Darbininkų Unijos prezidentas, jei 
ne pilnai yra trockistu, tai stiprioj troc- 
kistų įtakoj ir jisai eina prieš industrinį 
judėjimą, prieš to judėjimo vyriausią 
iniciatorių CIO ir žymiausią jo vadą 
John L. Lewis. v

“Šitai visai paaiškėjo po to, kai CIO 
suformuluotas ir John L. Lewis’o buvo 
įteiktas Martinui planas atsteigimui uni
joje vienybės, kurią suardė Martinas su 
savo loyestoniniais-trockistiniais sėbrais.

“Priešinga Martinui grupė, nor ir tu
rėjo kitokius vienybei atsteigti planus, 
kuriuos parėmė du trečdaliai visų uni
jos narių, su Lewis’o. planu sutiko. Bet 
Martinas dar ir po šiai dienai viešai ne-' 
pasisakė ar jis priima tą planą, ar at
meta. Atsakymą vilkina ir kursto narius 
smerkti Lewis’a. Iš to darosi aiški išva
da, kad Martinas nepriima bešališką ir 
galintį unijoj atsteigti vienybę planą.

“Tie lokalai, ką dabar priima rezoliu
cijas prieš vienybės planą, yra Martino - 
įsakyti taip daryti. Taipgi Martino buvo 
sušaukta ir ta konferencija, kuri praei
tą sekmadienį įvyko Milwaukee ir kuri 
atmetus planą, net reikalavo sulaikyt 
mokėjimą duoklių į CIO centrą.

“Tik visa Martino nelaimė, kad ma
žai unijos narių jo destruktyvei politikai 
pritaria. Su virš du trečdaliai narių nie
kad jam nepritarė. Patys didžiausi uni
jos lokalai prieš Martiną. Iš žymesnių 
darbuotojų, su Martinu eina tik maža da
lis, tik sąmoningi CIO ' priešai, paties 
Martino pastatyti viršininkais mažuose 
ir nesvarbiuose lokaluose. Iš tokių loka- 
lėlių susidėjo ir Milwaukes konferencija, 
ir tik tokie lokalėliai, kurių viršininkai 
gali nariam diktuoti, pasisako prieš vie
nybę.”

Tai teisingai pasakyta. Dabar žiūrėsi
me, ką padarys nuvykę Detroitan CIO 
įgaliotiniai. Kaip žinia, CIO, su prezi
dentu Lewisu priešakyj, siunčia Hillma- 
ną ir Murray į Detroitą pravesti auto
mobilistų ^unijoj vienybę.

Mes nuoširdžiai trokštame, kad jų mi
sija pilnai pavyktų, kad unija nebūtų 
suskaldyta. Tegu trockistai, su savo tal
kininkais Coughlinais ir kitais, siunta, 
bet jei tik CIO galvos ir visi automobilių 
unijos nūriai griežtai laikysis už vienin
gą automobilistų uniją, tai jie ir laimės.

dideli skirtumai. Tankiau 
rašinėdavome į laikraščius. 
Kas. seniau mums sudary
davo temą rašyti, tai šian
dien mes taip jaukiai pri
pratome prie tų gyvenimo 
sąlygų, kurios mus apsuku
sios į rundą, kad jos mus su
laiko. Nematome svarbos, 
kad būtų verta rašyti į laik
raštį. Pasiteisinimui sako
me, jau mes esame per seni, 
tegul veikia ir rašo jaunes
ni. Rimtai apgalvojus, da
rome didelę klaidą patys 
sau, o ne kam kitam. Kada 
mes leidžiame plunksnai rū
dyti, tai surūdija ir mūsų 
daug'1 gerų minčių, kurias 
mes negalėjome išreikšti 
spaudoj.

Kuomet skaitome, kny
gas parašytas įvairiomis te
momis, taipgi norime suži
noti apie jų autorių biogra
fijas, kurie parašė didelius 
veikalus. Na, tų autorių bio
grafijos pasako mums, kad 
jie jaunystėje buvo ne ge
nesnių sąlygų ^apsupti, negu 
mes? Taip buvo su jais, kaip 
šiandien su mumis. Sutvėri
mas ką gero visuomenei pas 
didžiumą rašytojų pasirodė 
po 45 m. Taigi mes ir nesa
me per seni veikti ir rašyti.

Perskaičiau tik nesenai

apie buvusius išdavikus mū
sų šalyj ir kitur, privalo 
brošiūrą skaityti.

Mes turime brošiūrą pla
tinti po plačias mases. Kai
na tik 15c.

Antra brošiūra “Lietuvos 
Laisvės Draugai ir Priešai”. 
Autorius R. Mizara. Toj 
b r ošiu raitė j surinkti tų 
žmonių veiksmai, kurie’ 
šiandien valdo Lietuvą. Do
kumentaliai įrodymai (fak
tai), ką jie veikė ir 'kalbėjo 
oirmiau ir dabar. Nesenai 
čia J. V. lietuviai sujudo 
ginti Lietuvos nepriklauso
mybę, kuomet Lenkijos ag
resoriai pasikėsino maršuoti 
į Kauną ir įteikė grąsinantį 
ultimatumą Lietuvos val
džiai. Ir mes čia, newyorkie- 
čiai, sujudome, surengdami 
bendrus mitingus ir demon
stracijas prie Lenkijos kon
sulato. Mes sakome: ir da- 
bay Lietuvos nepriklauso
mybei pavojus nesibaigia. 
Lietuvą valdo ne Lietuvos 
liaudies draugai ir ne lais
vę ir demokratinę santvar
ką mylinti žmonės, o tik pa
prasti dangstyto j ai Lietu
vos patriotiškumu ir tau
tiškumu.

Toj draugo R. Mizaros 
parašytoj brošiuraitėj — 
“Lietuvos Laisvės Draugai 
ir Priešai” — surasime įro
dymus, kas dabar valdo Lie
tuvą. Kiekvienas lietuvis ir 
lietuvaitė tą brošiuraitę 
turėtų įsigyti ir atydžiai 
perskaityt. Mes vietų ir or
ganizacijų veikėjai turėtu
me rūpintis jos platinimu.

Trečia brošiūra “Broliška 
Ranka Katalikams.” Auto
rius Eąrl Browder. Lietu
vių kalbon vertė ir išleido 
Lietuvių Komunistų Centro 
Biuras. Įžangoj, parašytoj 
C. B., nurodoma, ką mes 
veikiame bendrai ir kaip ga
lėtume veikti ant toliau ir 
visada, kad ir skirtingų 
sriovių. Pats brošiūros tu
rinys aiškina santikius ka
talikų su komunistais. Bro
šiūra gerai perskaityti kiek
vienam lietuviui ir lietuvai
tei, nežiūrint kokių jie yra 
įsitikinimų ar pažvalgų. 
Kaina brošiuraitės prieina
ma: tik 3 Centai.

Visos trys kalbamos bro
šiuraitės turėtų pasiekti vi
suos kampeliuos gyvenan
čius Lietuvos išeivius. Jeigu 
kurių kolonijų draugai ne
turi šių brošiuraičių, lai 
greitai užsisako.

Geo. Kuraitis.

Laiškas iš Ispanijos.

LIETUVOS ŽINIOS
5

ISPANIJA DEPORTUOJA 
4..NEVA “MARININKUS”, 

KAIP ŠNIPUS
•> *♦ 4 t

-Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos valdžia paleido iš 
kalėjimo keturis neva “ma
tininkus” laivo “Wiscon
sin,” kurie buvo savaitė at
gal areštuoti kaip šnipai 
Hitlerio, Mussolinio ir gene
rolo Franco. Tp laivo kapi
tonui dabar įsakyta^ nuga-

bent šiuos asmenis atgal į 
Marseilles, Franciją, ir pri
statyt juos Amerikos kon
sului tenai. Nes Ispanijos 
valdžia turi parodymų, kad 
trys jų buvo už įvairius pra
sižengimus deportuoti iš 
Jungtinių Valstijų.

Laivas “Wisconsin” yra 
amerikinis, bet pasamdytas 
Ispanijos valdžiai ir yra 
naudojamas maistui ga
benti.

HITLERIO “SEIMAS”

Berlin, rugs. 1. — Prane
šama, kad Hitleris ateinan
čią savaitę ' sušauks savo 
“seimą” ir padarys jam ko
kių tai “labai svarbių” pa
reiškimų, kas liečia Vokie
tijos užsieninę politiką. 
(Nazių seimas, parinktas iš 
jų partijos vadų, nieko 
daugiau negali daryti, kaip 
tik užgirt Hitlerio planus.)

išleistas tris brošiuraitės: 
“Išdavikai,” — autorius L. 
Prūseika. Brošiūroj surink
ti įrodymai (faktai) iš Am
erikos Istorijos ir Sovietų 
Sąjungos; kaip tose šalyse 
baudė šnipus — parsidavė
lius. Mūsų laikraščiai “Lais
vė” ir “Vilnis” plačiai rašė 
apie jų kruvinus darbus, jų 
teismą. Visas pasaulis at
kreipė domę į tai. Didelė di
džiuma žmonių, susipažinę 
su išdavą kų darbais, pa
smerkė juos ( širdyje ir 
džiaugėsi, kad tokius niek
šus išnaikino. Bet daug lie
tuvių darbo žmonių priešų 
juos apverkė ir dabar tebe
verkia. Jų verksmas—jiems 
politinis įrankis, kuriuo gali 
suvadžioti arba apgauti ne- 
apsiskaičiusius 1 i e t u v i us 
darbininkus. Tokiu būdu lie
tuvių k o m u n i s tų Centro 
Biuras nutarė išleisti tą 
brošiūrą. Pavedė L. Prūsei- 
kai parašyti. Mano suprati
mu, draugas L. Prūseika 
įdėjo daug darbo į ją rašy
damas. Bet nukalė įrankį, 
su kuriuo mes galime at
mušti Sovietų Sąjungą puo
lančius priešus. Tie darbi
ninkai, kurie nori žinoti

UTENA

35,000 Kg. Vyšnių per vieną 
Dieną

Pradėjus “Pienocentrui” su
pirkinėti vyšnias, VIII. 4 d. 
Utenoje supirkta apie 35,000 
kg.

Tai gal pirmas reiškinys 
Utenoje vyšnių prekybos isto
rijoj, kad su vyšniomis, kaip ir 
su bekonais stovėjo kilometri
nės vežimų eilės.

Nežiūrint, kad uogų kaina 
tik 23 litai už centnerį, dauge
lis, nežinodami jų, pakely pri
vatiems prekybininkams par
davė po 13,50—14 Lt centne
rį, kurie vėliau “Pienocent
rui” pardavė po 23 Lt. Nema
žesnė “vyšnių eilė” matėsi ir 
5 d. rugpjūčio.

ŠIAULIAI

Buv. Advokatas Levinas Mire
Nesenai buvo aprašyta bu

vusio advokato J. Levine tra
gedija, kuris buvo nugabentas 
į Klaipėdos psichiatrinę ligoni
nę. J. Levinas mirė ir rugpjū
čio 9 d. Šiauliuose žydų kapi
nėse buvo palaidotas. Charak
teringa, kad žmogaus, kuris 
.vis dėlto 25 metus buvo advo
katu, turėjo ryšių su dauge
liu žmonių, į kapus palydėti

neatėjo nė vienas profesijos 
kolega. Paprastoji liaudis, 
stebėjusi tas tragiškas laidotu
ves, traukė pečiais, matydama 
kur-ne-kur iš už kampo iški
šusi galvą advokatą, nedrįsusi 
ar nenorėjusį ateiti atiduoti 
paskutinę pagarbą taip tragiš- 

Ikai savo dienas baigusiam ko
legai.

Auto Importo Dirbtuvių Dar
bininkų Streikas

KAUNAS.—Darbininkai bu
vo paskelbę streiką, reikalau
dami padidinti darbo užmo
kestį, įvesti vientiliatorių ir k. 
Savininkai reikalavo tęsti dar
bą ir tik po to tartis del rei
kalavimų. Darbininkai su tuo 
nesutiko ir paskelbė streiką. 
Streikas buvo dalinai laimėtas.

t

Streikavo Tinkoriai

Liepos mėn. pradžioj dir
bantieji prie technikos moky
klos 40 tinkorių pareikalavo 
pakelti užmokėsiu po 20ct. už 
valandą. Neišpildžius šio rei
kalavimo darbininkai paskel
bė streiką. Silpnai organizuoti, 
jie tuojau pasidavė fašistų val- 
dhiinkų grasinimams ir pradė
jo dirbti. O kaip bus su už
darbio pakėliau—nežinia.

Gerb. “Laisves” Redakcija!
“Laisvutę” gaunu, dėkui, 

nors ir nereguliarei ateina. 
Bet smagu, kada mus ap
lanko taip brangus švietė
jas. Jeigu aplinkybės lei
džia, tai siuntinėkite žurna
lą ‘Šviesą” ir ALDLD kny
gas vėliausios laidos.

Mums draugas Vytautas 
Zablackas perdavė pereitų 
metu “Šviesos” No. 2 ir No. 
3, tai jau suplyšo beskai
tant. Kur dabar .randasi 
drg. Zablackas, tai nežinau, 
gal jis ir dabar gauna 
“Šviesą.” 1

Taipgi jau antrą siuntinį 
gavau nuo brooklyniečių. 
Kas prisiuntė—nežinau, iš 
“Laisvės” įstaigos. (Siunti- 

' nius siunčia Lietuvių Ko
mitetas Gelbėjimui Ispani
jos D e m o k r atijos.—Rd.). 
Tai labai brangi dovana, 
nežinau nei kaip padėkavo- 
ti, jums, draugai ir draugės, 
už tokią dovaną! Kada mes 
gauname siuntinį nuo drau
gų, tai visa kuopa subėga 
pažiūrėt ir jeigu randasi ta
bako ir cigaretų, tai visi 
rankomis ploja. Tas man 
primena kūdikystės dienas, 
kada motina pareidavo ir ją . 
vaikai apstoję šaukė: “Ma
ma, ką parnešei?” Aš ne
galiu perduoti jums mūsų 
džiaugsmą! Visi mes žiau
rūs, kada šautuvas ant pe
ties, o granata rankoj. Prie
šai bijo kovos, jie gelbėjasi 
pagelba kanuolių ir orlaivių, 
kurių jie turi daug.

Draugai, duokite mums 
kanuolių ir orlaivių, tai mes 
greitai tuos kraugerius su
grūsime j jūras! Mūsų lai
mėjimas kartu bus ir jūsų 
laimėjimas!

Turiu pranešti, kad .aš 
šiuo tarpu esu fronte. Po 
septynių mėnesių žiaurios 
kovos buvau gavęs ir pasil
sėti.

Tariu širdingą ačiū tiems 
draugams ir draugėms, ku
rie aukoja Ispanijos ir mū
sų reikalams, taip sunkiai 
savo uždirbtus centus, au
koja dėl draugų, kurie kovo^-v 
ja prieš kruviną priešą, 
žmogžudžių gaujas.* Jūsų 
aukos priduoda mums drą
sos, kur mes gulime apka
suose apnešti dulkių. Kiek
vienas jūsų paaukotas cen
tas yra kulka priešui į kak
tą! Mes labai linksmi, kad 
jūs, draugai, esate su mu
mis.

Su proletariškais linkėji
mais. Sakid!

P. Bepirštis.

Paveiksle matoma iškaba yra Chicago North Shore & Milwaukee geležinkeljo 
kompanijos. Joje pranešama, kad treinų judėjimas sulaikomas dėlto, La d 
darbininkai nubalsavo streikuoti prieš pasikėsinimą ant jų algų.

Rumunija Duoda Lengvatas 
Vokiečiam ir Vengram

Bucharest, Rumunija. — 
Naujas Rumunijos valdžios 
patvarkymas duoda įvai
rias lengvatas gyvenantiems 
Rumunijoj vokiečiams ir 
vengrams ir pripažįsta jų 
vaikams teisę lavintis “gim
tomis” kalbomis mokyklose. 
Nori išvengt grūmojimų ir 
priekabių iš Vokietijos ir 
Vengrijos pusės.

Nauji Lietuvos Kurortai
Kaunas, rugpj. 28.—Daly

vaujant valdžios nariams, 
tapo atidaryti dar pirm ka
ro pagarsėję savo gydomai
siais šaltiniais Pasvalio, Li
kėnų ir Smardonės kuror
tai. Šie šaltiniai nuo senai 
plačiai žinomi kaip gydanti 
reumatizmą ir jam giminin
gas ligas.
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1920 metuose, Hartford, Conn., progresy

 

vių chore dainavo vidutinio ūgio, su čirš

 

kiančiu balsu tenoras. A\r tai ant juoko, ar 

 

gero velydami jojo draugai pradėjo įkalbė- 

 

nėti, kad eitų lavinti balsą pas privatišką 
mokytoją. Pasirenka mūsų Juozas geriausią 
taip, sakant, “profesorių”, dainų mokyto
ją, aut kurio studijos durų užrašyta dide
lėm raidėm “Voice Builder.” Pirmiausia 
“profesorius” pasako, kokia jojo kaina, bū
tent, 5 doleriai į valandą. Pataria imti dvi 
pamokau į savaitę po pusę valandos laiko, 
kas sudaro 5 dolerius į savaitę. Uždraudžia 
dainuot bent kokiam chore, netgi nevelija 
nei pats sau dainuot. 

/

—Dabar atidaryk burną ir pūsk,—sako 
“profesorius.”

—Tai kur tu man liepi pūsti?—klausią 
Juozas. i

—I viršutinę dalį galvos, kur randasi ma
žas liežuvukas, ir kad jaustum kvapą, sie
kiantį viršutinius dantis.

Ir po septynių mėnesių nuolatinio moki- 
nimosi, Juozas pasišaukia savo draugą, kad 
parodyti jam savo gabumus. Na, ir kaip 
užbliovė jam, tai tas iš išgąsčio vos tik po 
lova nepalindo. Balsas du syk didesnis, bet 
ir du syk žviegiančiai čirškiančio spiegimo 
turi.

Nutarta pakeisti mokytojas.
Pas naują mokytoją—nauja metodą. An

tras mokytojas aiškina, kad viskas priguli 
nuo kvėpavimo organų. Esą, reikia daryti 
yisokeriopų mankštymų, — pasiguldo jis jį 
ant sofos, suima abiem rankom už pilvo ir 
liepia giliai, labai giliai kvėpuoti, kad ne
tik visas pilvas ir šonai kilnotųsi, bet kad 
net ir muskulai ant strėnų slankiotų. Ir po 
15 sykių tokios operacijos, pasidaro tiek 
tamsu akyse, kad, jeigu būtų nepaguldytas, 
tai ištikrųjų negalėtų ilgiaus laikytis ant 
kojų. •

Paskui seka vėl keli tokie pasikartojimai. 
Galu gale, prasideda mokinimas balso. Me
todą ve kokia: mykimas per nosį, uždaryta 
visiškai burna, ir kad jaustum kvapas siekią 
žemutinę dalį nosies. Ir kuomet liepia atda
ra burna dainuoti, tai nedaugiau turi būt 
atidaryta, kaip pusė colio. Jeigu to nepada
rai, -/turi pirštą sukandęs laikyti, kad išeitų 
lygsvara.

Ir po penkių mėnesių tokio mokinimosi, 
vėl pasišaukė savo draugą, kad išklausytų 
jo progreso.

Bet toks pūtimas į galą nosies netik pada
ro balsą nosiniu, bet tiesiog dingsta ir patsai 
balsas, o girdisi tik storas, lyg iš laivo, švil
pynės pūtimas. Ir vėl nepasisekimas!

Kiek pasilsėjęs, pradeda mokintis Hart
fordo Muzikos ir Dainų Konservatorijoj. Tai 
lopšys dainavimo garsios dainininkės Sala- 
veičikiūtės ir dabartinės Metropolitan Ope
ros dainininkės Katkauskaitės. \ -

Čion senutė balso mokytoja vėl skirtingą 
metodą turi; kvapas turi siekti, aukštai gal- 
vinį balsą, siekdamas gomurį. Apatinė da
lis pažiaunių reikia padaryti liuosutėle, ab
soliutiškai nieko neveikiančia. Jokio fiziško 
prisiruošimo prie dainavimo negali būt: kva
pas lengvai per burną leisti, lyg siūlu trauk
damas; jausti lengvą pūtimą į viršutinę dalį 
dantų.

Kvėpavimo sistema gal būt viena iš ge
riausių ; patartina visiems dainininkams ir 
choristams tą įsitėmyti.

Per pirmutines pamokas įsakė 10 žings
nių žengiant traukti povaliai kvapą į save; 
antrą 10 žingsnių einant laikyt savyje tą 
įtrauktą kvapą, trečią 10 žingsnių einant— 
laipsniškai išleist tąjį kvapą. Taip ir didint 
skaičių žingsnių. Pamėginkit iki 25 žingsnių 
ar.daugiaus.

Toliaus nedarbas privertė jįjį apleisti 
Hartfordą ir apsigyveno New Yorke. Čionai 
dar perleido apie 4 mokytojus. Nuolatos mo
kinantis kainavo virš trijų tūkstančių dole
rių. Ir jau kiek buvo pažengęs pirmyn; net 
koks ten rusų simfonijos choras, kuris važi
nėjo su koncertu po visą Ameriką siūlė jam 
75 dolerius į savaitę.

Bet ve, į tą tarpą įstrigo į jo širdį- mer
gina,' tuojaus apsivedė.

Taip ir užsibaigė nepasisekimu...
Mitrius.

Motinai
J. Karčius

—Sūnau, kur tu? Negrįžti, dobilėli...
Senose akyse nedžiūstanti rasa.
Praplaukė metų daug, it Nemuno klajūnai sieliai— 
Parymo sena motina, vienplaukė, basa.

Išsivedė jį jauną ginkluoti palydovai, .
Nutrūko žingsniai jų bežvaigždėje naktyj.
Tylėjo motina, žilų plaukų nerovė,—
Bet vieniša jos buitis karti, lig šiol karti...

Gražus pavasaris gėlėmis, bičių spiečiais
Ir užsimąsčiusiais gandrais, kurie po balas braido.
Bet liūdna ant širdies, kai laukuosna valstiečio 
Atklysta kalinio retežių aidas...

Ateis, praeis gal dar ne viena žiema...
O tu būk tvirta, moč, ir neprarask vilčių.
Prašvis pavasarių pavasaris, sūnus sugrįš į tavo kiemą 
It jauną nuotaką parneš jis—laisvę ant pečių.

(“Į Pagelbą” N3—4, 10—11, 1938 m. 
Balandis-Gegužis).

Dainavimo Mokslas
Ar Gali Būti Krūtininis Balsas?

(Skiriu tiems, kusie atrašė man laiškus)
Jeigu nori ką sužinoti, tai turi mokslo 

jieškoti. O jeigu nori tikėti, tai gali ramiai 
gulėti.

Tikėjimas nėra mokslas, o mokslas nėra 
tikėjimu. Mano praktika davė man supras- 
ti-patirti, kad tokio dainavimo balso nėra, 
kurį galėtume priskaityti prie krūtininio bal
so. Balsas yra sujungtas su plaučių dūsavi
mo dūda, kurios organai-dūdelės išsišakoja 
į plaučius, kurie randasi mūsų krūtinėje'. Dėl 
visų balso tonų, mes gauname kvapą per tą 
dūsavimo dūdą, iš to paties aruodo-plaučių. 
Balso dvasia-kvapas ateina per kvėpavimo 
dūdą, gamtos padarytą iš kaulo-kremzlės 
žiedų. Tie žiedai yra sujungti plėvių audi
niais ir pridengti plonais raumenėliais. Per 
šią dūdą mes gauname kvapą dėl visų bal
so tonų, ar jie būtų aukšti ar žemi, tas ne-, 
sudaro jokio skirtumo. Ant žemų balso to
nų kvapas eina iš plaučių daug lėčiau ban
guodamas, negu ant aukštųjų balso tonų. Bet 
tas nereiškia, kad mūsų balsas yra giliai 
krūtinėje. Mūsų kvapas pirmiau turi pa
siekti išlaukinį orą, negu jis pasidaro skam
bantis tonas. Balsas negali pasireikšti krū
tinėje ir skambėti lauko pusėje. Mūsų kva
pas, eidamas per tam tikras plėves, sudaro 
balso garsą. Kada, dainininkaš išmoksta 
susikoncentruoti ir atvesti kvapą prie dantų 
ir lūpų, tai jo balsas plaukia per orą kaip 
laivas per vandenį, ir tą balsą galima toli 
girdėti. Todėl mes, dainuodami, turime 
sparčiai vartoti lūpas. Mūsų lūpos, dantys 
sutvarko raidžių skambėjimą. Kada mes ati
darome lūpas,, tai mūsų kvapas susitinka su 
išlaukio oru ir pasigirsta—pasidaro balsas. 
Mokinantis dainuoti reikia išmokti kvapą lai
kyti prie virš dantų, kad burną-lūpas atida
rius, nenustumtų išlaukinis oras mūsų kva
pą atgal į burnos gomurį. Jeigu daininin
kas nemoka dvasios kontroliuoti, tai jo bal
sas yra toli gomuryje^ Nes išlaukinis oras 
yra daug galingesnis ir dainininko kvapą 
nustumia giliai į patį gomurį. O plaučiai 
pradeda silpnėti ir gerklės* muskulai (vocal \ 
cords) susitraukia ir nebeveikia kaip priva
lėtų veikti. Juo balsas arčiau prie krūtinės, 
juo jis bus prastesnis ir duslingesnis. Skam
bantis balsas turi būti lauke, o ne krūtinėje.

Krūtininis balsas yra nežinėlių metodas— 
išmislas ir klaidžiojimas klajūno keliais. Tik 
ligonio-džiovininko balsas pradeda krūtinėje 
parpuoti, nes jo kvapas nebeturi jėgų atlipti 
prie dantų ir atlaikyti išlaukinį orą.

Aukšti ar žemi balso tonai-k.vapas turi at
simušti į vieną vietą — dantis, nes jie yra 
tavo balso skambėjimo lenta! Krūtininis 
balsas arba suskirstymas balso į tris arba dvi 
registras, yra paklaidinimas dąinavimo mok
slo.

Sekamame straipsny mesry. pakalbėsime 
apie balso tonų “registerius”,/t y. kaip jie 
atsirado, kas juos “padarė” ir ką jie gali 
atstovauti dainavimo moksle. Dainavimo 
knygose yr prirašyta visokių kvailybių apie 
balso registerius. \ J. Žuronas.

P. S. Baigiu rašyti knygelę apie balso 
techniką ir dainavimą “Skambantis Balsas”. 
Tokios literatūros iki šiol lietuviai dar netu-

M E N Aks
ną,” Nemirovičiaus-Dančenko teatre; 
Dzeržinskio operą “Ramusis Donas” ta
me pačiame teatre; Gorkio pjesę “Mies- 
čionys,” gastroliuojančiame M. Gorkio 
vardo Rostovo teatre; škvarkino kome
diją “Pavasario Paradas,” Satyros te
atre; Dunajevskio . operetę “Vestuvės 
Malinovkoje”, Veidrodžių teatre; Šeini- 
no pjesę “Akystata,” Kameriniame teat
re, Ostrovskio “Pasiutę Pinigai,” Maža
jame akad. teatre ir tt.

Nors vienoje Maskvoje priskaitoma 
apie šimtą su viršum teatrų, tačiau pa
kliūti į spektaklius ne taip jau lengva. 
Bilietai išgraibomi kelios dienos, o daž
nai ir kelios savaitės ' prieš vaidinimą. 
Man vienas maskvietis pasakojo, jog an
tri metai jau laukia progos pamatyti 
“Oną Kareniną” ir “Mirusias Sielas,” ta
čiau jokiu būdu negali gauti bilietų, ku
rie išgrobstyti jau beveik, prieš metus,

Iš LMS Centro
Pastogės

Rašo Proncė
Rugpjūčio 31 d., įvyko LMS 

naujai išrinkto Centro Komite-. 
to posėdis, kuriame išrinkta 
valdyba ir įvairios komisijos^

LMS (Centro Valdybon išrink
ti šie darbuotojai:

Pranas Pakalniškis, išrinktas 
LMS Centro Pirmininku; B. 
šalinaitė, išrinkta-palįkta LMS 
Centro Sekretorium; Adelė Rai
nienė — iždininku.

Išrinktos dar ir šios komisi
jos: Muzikos, šokių, Teatro ir 
Apšvietos-Kultūros.

Muzikos Komisijon įeina:, j
Bronė šalinaitė, Lilija Kava

liauskaitė, Pranas Pakalniškis,

ri. Prašau užsisakyti, tas man pagelbėtų iš
leisti. Jos kaina bus 50 centų. Prie daina
vimo mokslo tilps ir kelios naujos dainos. 
Prenumeratas siųskite: Juozas žuronas, 
4422 S. Wood St., Chicago, Ill. J. ž.

Sovietų Teatruos 
Apsilankius

žemiau telpąs rašinys yra Lietuvos ra- 
■ šytojo Petro Cvirkos, kuris nesenai su

grįžo iš Sovietų Sąjungos. — “L” Red.

Kalbant apie gyvenimą Sovietų Rusi
joje, man regis ir toliau skaitytojui bus 
lygiai įdomu žinoti ne kiek ir kokius 
keleivis mate fabrikus, kolchozus, mo
kyklas, bet taip pat ir kokios nuotaikos 
vyrauja Sovietuose. Dalį tų nuotaikų, 
kalbėdami apie karą, apie žmonių tar
pusavio santykius, trumpai jau apibūdi
nome praeituose laiškuose.

Daugelis mane grįžusį klausinėjo, ar 
patenkinti žmonės Sovietuose dabartine 
valdžia, kaip jie samprotauja apie dabar
tinę partijos politiką ir ar bendrai drįs
ta viešai reikšti tuos savo samprotavi
mus, nuotaikas? Suprantama, kad/atski
ro žmogaus tokia ar kitokia nuomonė— 
dar ne visuomet daugumos nuomonė. No
rėdami atsakyti į ką tik iškeltus (klausi
mus, mes orientuosimės į daugumos nuo
taikas, kurias teko patirti Sovietų teat
ruose, kinuose, parkuose. Juk kaip be
būtų marga ir įvairi minia—joje pajusi, 
kaip dideliame orkestre, visokias gaidas, 
o svarbiausia—kaip tos gaidos derinasi. 
Ir iš pauzų, nutylėjimų dažnai gali su
vokti atsakymą į tą ar kitą klausimą.

Pradėsime nuo teatro. Juoba, kad te
atrai—milžiniškas auklėjimo, kultūros 
faktorius betarpiškai veikdamas žmo
gaus jausmus, protą—iškelia įdomias re
akcijas žiūrovų salėje. Ne vieną kartą 
mūsuose buvo rašyta ir kalbėta apie So
vietų teatro pasiekimus ir laimėjimus. 
Jų kartoti čia ir neverta. Teatras ugdęs 
ir puoselėjęs daugybę metų didžiųjų re
alistų—Ščepkino, Stanislavskio tradici
jas, sukūręs mokyklas, davęs ne viene
tais, bet dešimtimis talentingų aktorių, 
ir šiandien stoyi savo meniškoje viršū
nėje.

Nors viešint Maskvoje didieji teatrai 
buvo jau užbaigę savo sezoną ir išvažinė- 
ję gastrolių į tolimiausias respublikas, 
tačiau veikė daugybė f iii jalų. Tokia tvar
ka, kad didieji ir žymieji Maskvos, Le
ningrado, Kijevo, Minsko teatrai vasarai 
išvažiuoja gastrolių į nuošaliausius ša
lies miestus, ,o į jų vietą atvažiuoja ge
rieji nacionalinių respublikų teatrai su 
savo repertuaru. Taip pav. maskviškį 
Vachtangovo teatrą man teko “pačiupti” 
Kijeve, o Rostovo valstybinį Gorkio var
do teatrą—Maskvoje.

Per keturioliką viešėjimo dienų Mas
kvoje teko pamatyti dvyliką spektaklių, 
ir dažniausia vis naujuose teatruose. Iš 
jų paminėsiu: Ofenbacho “Gražiąją Ele-

ir dabar kiekvienas, lyg su loterijos bi
lietu, laukiąs tos laimės, kada galės pa
matyti šiuos klasiškuosius teatro šlage
rius.

Tiesa, ir mes ne į visus spektaklius ga
lėjome pakliūti, bet ačiū VOKS’o tarpi
ninkavimui, šiaip taip pavykdavo suka- 
čioti porą vietų.

Prašosi paminima viena įdomybė: va- 
saro£"Htetu daugelis Maskvos teatrų per
sikėlę į mūsų kauniškio vasaros teaU'O 
tipo patalpas. Daugybė tokių teatrų įsi
kurdinę puikiuose parkuose, prie basei
nų, dirbtinių kūdrų, upelių. Per pertrau
ką, išėjęs iš spektaklio, čia pat atskiruo
se pavilijonuose gali pasiklausyti muzi
kos, pašokti, įsigyti mokslo populiariza- 
cijos ir grožinės literatūros knygų ir tt.

Spektaklių, teatrų lankytojų masė So
vietuose nepaprastai įvairi ir ne tokia 
štampuotai “valdininkiška,” amžinai ta 
pati, kaip pas mus. Pradedant raudonais. 
miečiu, kiemsargiu, tarnaite, besimokan
čia jaunuomene, atvykusiais į miestą 
kolchozninkais, darbininkais, tarnauto
jais, baigiant vėl tais pačiais—štai, spek
taklių lankytojai. Iš veidų ir rankų ne
sunku spręsti, kad didesnioji nuolatiniu 
teatro lankytojų masė—paprasti darbo\ 
žmonės.

Aplenkdamas kai kuriuos matytus pa
statymus, t. y. dramas, operetes ir ope
ras iš taip vad. klasiškojo" repertuaro, 
norėčiau kiek stabtelėti ties Dzeržinskio 
“Ramiuoju Donu” ir Šeinino “Akystata.” 
Pirmasis, opera “Ramusis Donas”, lie
čia neseną praeitį—kazokų įsijungimą 
į Spalių revoliuciją, gi antroji, agitacinė 
pjesė, aktualią dabartį, t. y. kovą su di
versantais ir trockininkais.

“Ramiojo Dono” turinys, be abejojimo, 
dažnam iš jūsų žinomas arba girdėtas 
pagal garsų to paties vardo Šolochovo 
romaną. Tiesa, operos libretas gerokai 
suaktyvintas, sudinamintas. Pastatymas 
turtingas kaip dekoracijomis, kostiu
mais, taip ir gražiais dainininkų bal
sais. Epopėja prašideda prie Dono, ten 
ir baigiasi. Nors Sovietuose begalės kino 
filmų, knygų, dramų, šimtai memuarų, 
kasdien tūkstančiai paskaitų apie pilie
tinį karą, apie herojiškus rusų darbinin
kų ir valstiečių mūšius su baltaisiais, 
svetimaisiais interventais, tačiau neto
limos praeities herojika jokiu būdu neiš- 
bodus, kaip tūlam atrodo, Kiekviena 
raudonųjų pergalė, kiekvienas revoliuci
nis aktas, kiekvienas smarkesnis, aštres
nis žodis pasakytas scenoje prieš vaka
rykščius valdovus, buvo sutinkantas 
griausmingomis žiūrovų ovacijomis. 

\Ypač buvo įdomu stebėti vienos “Ra
miojo Dono” scenelės sukeltas žiūrovuo
se reakcijas.

Štai, kazokai Didžiojo karo fronte. 
Stovykla. Čia pat eilė vagonų, kuriuose 
sugrūsti austrų ir vokiečių belaisviai. 
Kazokai' diskusuoja apie karą, apie jo 
naudingumą: Keliolika nedrąsių balsų 
pasisako prieš nežmoniškas, bereikalin
gas skerdynes, bet kiti pasiryžę ištašky
ti, kepurėmis užmėtyti visus caro prie- 

(Tąsa 4-tame pusi)

ir Juozas Sukackas.♦
šokių Komisija — Aldona 

Klimaitė, Mary Brown, M. Sin
kevičiūtė, Aldona Žilinskaitė. -

Teatro Komisija — V. Bovi
nas, Adelė Rainienė, Nik. Pa
kalniškis, Ona Visockienė, W. 
Kubilius.

Kultūros-Apšvietos Komisija:
Amilija Jeskevičiūtė, J. Gu

žas, Pet/as Taras ir Pranas 
Balsys.

Pasižadėjimus dalyvaut Pa
saulinės Parodos LIETUVIŲ 
DIENOJE jau prisiuntė Šie 
LMS chorai:

“Sietynas,” Newark, N. J.; 
“Banga,” Elizabeth, N. J.; “Ly
ra,” Baltimore, Md.; Laisvės 
Uhoras, Hartford, Conn.,' ir, 
“Aidas,” Brooklyn, N. Y.

Visų kitų mūsų chorų prašo
me nevilkinant duoti atsakymus 
Centrui, nes tas būtinai reika
linga sužinojimui su kokiu skai
čium mes imsirrie dalyvumą ta
me dideliame Amerikos lietuvių 
chorų pasirodyme — LIETU-i 
VIŲ DIENOJE, kuri įvyks ki-3 
tų metų rugs. mėn. 10 d.

Kadangi specialių blankų tamj 
reikalui nėra pagamintų, taj 
chorai prašomi duoti Centrui 
atsakymus paprastais laiškais. J

I _ •- f
Kaikurie chorai klausia, ko

kia nauda būsianti iš visų cho
rų dalyvavimo Pasaulinėje Pa
rodoje. Medžiaginės naudos, su
prantama, nebus, bet moralės— 
taip. Pasirodymas kitų tautų 
eilėje su mūsų dainomis, ko
kiais ir kostiumais bus įrodys 
mu, kad ir mes, lietuviai, esm
ine kultūrinio pasaulio šeimoje. 
Gi Pasaulio Paroda juk ir ĮbuP 
įvairių tautų kultūros parodfcU

Draugė A. Arisonienė O 
Stratford, Conn, prisiuntė p? 
rinkusi ant blankos $3, kaį 
auką dėl LMS nuo atskirų mti 
sų rėmėjų. Tai gražus darba: 
gražiam tikslui! /

Laikinasis Komitetas Mik 
Petrausko Kūriniams Leis*; 
šaukia svarbų posėdį rugsėj 
11 d., š. m., kuriame bus pa 
kirtas tam reikalui pastoyv 
komitetas. Laikinasis kamiteį 
sako jau turįs visą eilę tam tfl ; 
slui pritariančių veikėjų — ir 
nininkų, laikraštininkų, rašyi 
jų. etc. 11

LMS konstitucija, kuri but 
priimta LMS suvažiavimo pe 
eito rugpjūčio 16 d., Pitt 
burghe, Pa., jau galutinai si 
tvarkyta ir paduota Spaudai. * 
bus lietuvių ir anglų kalbomi

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors £ 
rengti “Laisvės” naudai
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Zinaida (Jįvdžonikidze

BOLŠEVIKO KELIAS
Vertė A. Ramutis

11

(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)) Į

(Tąsa)
Plėšikai pasidavė. Sergo, aš, o taipgi 

komisarai ir raudonarmiečiai priėjom 
prie traukinio. Raudonarmiečiai išvedė 
iš vagono svarbiausius kurstytojus’ Du 
jų puolė Sergo po kojomis:

—Mes nekalti! Dovanok, komisare, 
dovanok!...

Pirmą kartą gyvenime Sergo įsakė su
šaudyti. Plėšikus sušaudė čia pat prie 
geležinkelio linijos. Jų batuose rado 

’ aukso.
Mes ėmėm eiti per vagonus, apieško

dami visus sargybinius. Pinigus rasda- 
vom visur—kišenėse, kepurėse, batuose.

Aš ^pastebėjau, kad po vagonu sėdi 
kažkoks berniukas, apie trylikos metų. 
Kazokas šūkterėjo jam:

—Na, lįsk iš ten!
Berniukas nenoromis išlindo iš po va

gone.
—Pas tave aukso yra? — paklausiau 

aš jo.
—Yra,—šiurkščiai atkirto berniukas.

i —Daug?
—Kiek davė. Aš neskaičiau.

- Kazokas nuavė nuo berniuko batus. 
Ten pasirodė pinigai.

Vienas prekinių vagonų buvo pritai
kintas vežti arkliams. Bekratydami ark
lidėse mes atradom nemaža paslėpto 
aukso. Sunkius drobinius maišelius mes • 
rasdavom ėdžiose ir šieno krūvose.

Sergo įsakius visa sargyba buvo nu
ginkluota. Pasisekė surasti beveik visą 
plėšikų pagrobtą auksą.

Komisarai kartu su savo žmonomis 
buvo uždaryti kraštutiniame vagone. 
Sumušti, suplėšytais rūbais, komisarai 
mums pasakojo, kad mes tiesiog išgelbė- 
om juos nuoy mirties. Vadai, įkalbėję 
argybinius apiplėšti ešejoną, nutarė 

f ušaudyti juos prie kažkokio ežero ne-’ 
oliese nuo Carycino.

Anksti rytą mūsų ešelonai atvyko Ca- 
*ycinan. Tik ką švito. Girdim, kad 
tarp dviejų geležinkelio stočių eina su- 
rišaudymas. Mes išaiškinom, kad vieno
je stotyje įsitvirtino kažkokios dalys ir 
ipšaudo raudonuosius būrius. Nepailsė- 
ęs" Sergo sėdo į automobilį ir nuvažia- 
o susirėmimo vieton. Po dviejų dienų 
mišias mieste buvo nuslopintas. Cary- 
ine mes gyvenome viešbutyje. Sergo 
ažnai važinėjo frontam
Carycinas, kurio gynimas įėjo pilieti- 

io karo istorijon, kaip vienas labiausiai 
nėšių, didvyriškų puslapių, pergyveno

4 Jbąi sunkias dienas. Miestas buvo ap- 
aptas kontrrevoliucinių kazokų sukili
mų ; iš Ukrainos puolė vokiečiai.
Šiaurės Kaukazo karinės apygardos 

oabe sėdėjo keletas kontrrevoliucionie- 
ių. Juos ten paskyrė revoliucijos išda
rkas Trockis. Ėjo,tarpusavė skloka ir

• ?štynės.
23 gegužės Sergo pasiuntė Leninui ir 

balinu i telegramą, kurioje rašė:
“Padėtis j čia prasta. Reikia griežtų 

s iemonių/o vietiniai draugai perdaug
glebę. Į bet kokį norą padėti žiūri, 
,ip į kišimąsi į vietinius reikalus. Sto
ję stovi šeši maršrutiniai traukiniai su 

būdais Maskvai ir neišleidžiami...
kartą kartoju, kad reikia pačių 

•iežčiausių priemonių — aplink dary
tą siaučia kontrrevoliucija.”
Po keletos dienų Sergo išstojo nepa
ėstame gynimosi štabo posėdyje su 
•,nu, kaip organizuoti kovą už Caryci- 
. Jis pasiūlė suvienyti visą sovietų

, riuomenę po bendra vadovybe. ’
betrukus į Caryciną atvažiavo Stali- 

H Jam pavedus Sergo ir toliau važi? 
© į frontą. !
iartą Sergo grįžo iš fronto, linksmas 

’susijaudinęs. Jis man papasakojo, 
\ l jam pasisekė šiandien sulaikyti

idonąrnųečių traukimąsi. Kova bu- 
labai karšta. Pasitraukimas buvo 

t skubus, kad raudonarmiečiai’ metė 
moles, nenuėmę nuo jų dargi spynų. 
1uo metu ųiūšio vieton atjojo Sergo. 
-Kur bėgate?—suriko jis kariams ir 
ertė juos grįžti atgal. Baltųjų ata- 
>uvo atremta.

i

Easton, Pa

Netrukus. Stalinas pavedė Sergo nu
važiuoti Kubaniun. Tomis dienomis į 
Kubanių ir Juodųjų jūrų kraštą traukė 
vokiečių kariuomenė. Jie norėjo okupuo
ti šias grūdų klėtis.

Tereko Liaudies Respublika
Po Spalio buržuaziniai-dvarininkiška 

kontrrevoliucija prie Dono, Kubaniuje 
ir prie Tereko virto grasinančia karine 
jėga. Generolai Kornilovas, Aleksieje- 
vas, Denikinas, Kaledinas, Krasnovas 
atrado paramą tarp pasiturinčios kazo
ku viršūnės. ,

, (Bus daugiau)

Prakalbos

Rugpjūčio 25 dieną po 
viru dangum, Riverside parke, 
už Front stryto, šalę Delaware 
upės, buvo surengtos prakal
bos Department of Workers 
Education, W. P. A. Kalbė
tojai buvo trys: Bolton Love, 
Karl Wilson, Sekr. Workers 
Alliance, ir Charles Doyle iš 
Harrisburgo, direktorius Vals
tijos. Board of Housing. Visi 
trys kalbėtojai aiškino, kad 
mūsų miestas turi penkius šim
tus laųžų.stubų iki šimto me
tų senumo, netinkamas civili
zuotiems žmonėms gyventi. 
Laužai-stubos, kaip kurios be 
skiepi, pusiau supuvusios, nė
ra vandens ir šilumos siste
mos, nei išeinamų vietų, tokios 
gryčios turi labai prastą orą, 
kuris labai kenkia žmonių 
sveikatai. Iš tokių laužų net 
ir žiurkės su peliukėm pradė
jo kraustytis lauk. Kalbėtojai 
aiškino, kad toki visi laužai 
turi būt nugriauti ir jų vietoj 
pastatyti nauji moderniški na
mukai. Prakalbos pasibaigė 
apie dešimtą vai. vakare. Pu
blikos buvo neperdaugiausiai. 
Kitos panašios prakalbos bus 
laikomos kas dvi savaitės, pa
kol bus pravestas statybos 
naujų namų projektas. Bravo, 
Eastonas!
Suktybės Northampton Aps-

at-

Conn. Valstijos Spaudos Piknikas
vietinio choro ir orkestros, tad 
reikės paleisti juos pildyti 
programą. Rengėjai.

sumanyta, taip ir padaryta, 
taksai buvo pakelti visiem, pi
liečiams ar nepiliečiam, dau- 
giaus negu dvigubai. Aš su
mokėjau 1935 metais į apskri
čio iždą taksų $48.55, o jau 
1936 metais turėjau užsimo- 
kėt $97.75. Ir ta pati mokes
tis pasiliko iki paskutinių die
nų. Bet šiais metais pasirodė, 
kame šuniukas pakastas, kaip 
jau buvo per “Laisvę” rašyta, 
kad daktaras T. Reichbaum 
(Deputy Coroner) apmovė ap-1 
skrities iždą ant $15,400, o vė
liaus prirokuota dar dauginus 
tų suktybių, kuris prasišalino 
iš miesto neva tai studijuot 
aukštenį medicinos mokslą. 
Vėliaus buvo paimtas už pa
karpos Charles Unangst buvęs 
apskričio šerifas ir Dr. Calvin 
Nickel (Deputy Coroner) pa
dėjėjas ir kitos mažesnės žuvu
kės, o pačio mažiausio kalibro 
“fišės” pakol kas tiktai viz
gina uodegom. Iždas aptuš
tintas ant $37,000. Teisėjas 
prezidentas Frank McCluskey 
surengė jiems karštą pirtį. 
Bet kartais varna varnai į akį 
gali ir nekirst. Laukia rinkimų 
prie balsavimų būdukes. Pilie
čiai turėtų labai giliai pagal
vot už ką jie turi kryžuką pa
statyti.

turėjo

SU

Sovietų Teatruos 
Apsilankius

(Tąsa iš 3-čio pusi.) /
šus. Šiam neryškiam trynimuisi prasidė
jus, į stovyklą atvyksta iš miestų vienas 
kovos, draugų, kuris papasakoja apie 
prasidėjusią revoliuciją. Trumpas mitin
gas, keletas bolševikų programos štri
chų, ir scenoje prasideda rietenos tarp 
“karingųjų” ir karo nenorinčių. Muzika, 
dinamiški tempai, atskiros frazės—ir pa
ruoštai, įtikinamai kareivių stovykla 
virsta revoliuciniu žaizdru. Sukilę kazo
kai nuginkluoja aukštesniuosius, išleidžia 
iš vagonų belaisvius ir pradeda su jais 
broliuotis. Ši broliavimosi scena lyg elek
tros srove paliečia gal visą tūkstantį
viršum žiūrovų, visi stoja, ploja, šaukia. 
Aplink save, paprastų darbininkų, se: 
čių, raudonarmiečių akyse matau ašai 
Negreit nurimsta teatras. Panašus r 
gavimas pasikartoja operos finale, i 
kazokai užtraukia dainą “Už laisvę, 
žemę.” Gal keturis, penkis kartus žiū
rovai nesijudindami iš vietų iššaukia ar
tistus. '

Revoliucinė dvasia, herojiškoji pilieti
nio karo praeitis—artima, brangi ir sava 
sovietai žmogui. (

Pasižiūrėję Šeinino pjesės “Akystatos 
drauge su sovietų žiūrovu, t. y. eiliniu 
sovietų piliečiu, mes galėtumėm rasti 
pildomą atsakymą į klausimą, kaip r 
guoja tasai pilietis į dabartį, į vedaįną 
politiką. Juk, kaip minėjome, dažnai ir 
iš pauzų, nutylėjimų galima suvokti, 
skaityti tokias ar kitokias žmonių mint:

Šeinino pjesėj parodoma diversan;i 
svetimos, fašistiškos valstybės ager 
griaunamoji veikla Sovietų įmonėse. Pats 
pjesės autorius ilgus metus buvęs tr- 
dytoju, taigi gyvenime susidūręsžmi šia 

eną ak- 
ramaturgijos kū

rinių. Veiksmas beveik visą laiką vyksta 
tardytojo kabinete. Sekama kelių diver
santų veikla. Jie dar nežinomi, gudriai 
užsimaskavę. Tačiaus kartą rastas Ka
muolys, iš lėto einama ir prie siūlo ga 
Ir atkakliausias Sovietų priešas, pamatęs 
šią pjesę, turėtų pripažinti jos nepapras
tai puikiai, įtikinančiai, meniškai sudoro
tą agitacijų medžiagą. Pjesę žiūri su 
įtemptu ir vis augančiu įdomumu. Nė 
vieno vietoj betenka abejoti “falšu”, dirb
tinumu ar aauoga tendencija. Pagaliau 
vienas iš svarbiausių nusikaltėlių sugaub
tas. Tačiau jis užsigina apie kai kuria^ 
savo veiklos puses. Viską galima būtų 
sužinoti tik sugavus jo bendrus. Štai, 
ir jie, nespėję^ perbėgti per sieną. Akys- 
tata. Saugumą organų triumfas ir diver
santų sąmyšis, jų išpažintys. Pačiame 
kulminaciniame taške paaiškėja, jog sve
timieji agentai į Sovietų įmones pateko 
per trockininkų rekomendacijas.

Šis momentas ir: buvo įdomu stebėti 
žiūrovų akyse. Salėj suūžė pasipiktinimo 
balsai, lyg tai būtų ne pjesė, o tikras pro
cesas. Ir bematant, spontaniškai, visa 
žiūrovų salė sukėlė tokias nežmoniškas 
katutes savo tardytojams, jog ausys ap
kurto beklausant. Kąip nori tegul skai
tytojas mano, bet aš neapsigavau ir tai 
nebuvo improvizuota publika ar impro
vizuotas plojimas?

medžiaga, atrodo, bus davęs 
tualiausių agitacinės
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Conn, valstijos darbininkiš
kų organizacijų apskričių ren
giamas metinis spaudos pikni
kas įvyks rugsėjo 11 d., Hart
fordo lietuvių Draugijų Sąry
šio darže—Light House Grove 
—prie stoties 24, Glastonburio 
kelio, East Hartforde.

Pikniko rengimo komisija 
dirba nuosekliai, darbą atliks 
gerai. Programa piknikui pri\ 
rengta puiki, įvairi. Hartfordo 
šeimininkės ruošia piknike sa
vo stalą su įvairiausiais val
giais. Jos dirba be šūkavimo, 
be didelio garsinimos. Bet jų 
darbas yra svarbus—kiek jos 
nudirbs, bus gryna parama 
mūsų spaudai. Pereitais me
tais nuo šio šeimininkių darbo 
atsiliko kitos kolonijos. Šiais 
metais tas klausimas šiek-tiek 
aiškesnis ir manome, kad visų 
Conn, valstijos kolonijų drau
gės atvykdamos į pikniką at
veš valgomų daiktų ir taip pa
didins, paįvairins šeimininkių 
stalą.

Kviečiame visų kolonijų 
draugus ir drauges skaitlingai 
atvykti į spaudos pikniką; vi
sur rengkitės važiuoti ne vien 
patys vieni, bet organizuokit 

. savo kolonijų lietuvius darbi
ninkus atvykti kuo skaitlin
giausia. Paskleiskite savo ko
lonijose pikniko garsinimus 
plačiai. Rašykite spaudoj apie 
besiorgahizavimą vykti į pik-

Minersville, Pa.
Rugpjūčio 17 d. laikytam L. 

K. P. kuopos susirinkime tapo 
pravesta keli svarbesni nutari
mai. Svarbiausia, tai pasisteng
ti į ateinantį susirinkimą su
traukti visus narius ir stengtis 
naujų gauti. Kada bus visi na
riai atsila ę, išduoti kuo aiš
kiausi ra rtą iš Lietuvių Ko- 
munist Frakcijos Suvažiavi
mo. Todėl kiekvieno draugo už
davinys dalyvauti sekančiame ' 
susirinkime, kad pilnai žinoti, 
kokią liniją nustatė mūs dar
buotei suvažiavimas? Jeigu mes 
jaučiamės esą komunistai, tai 
užduotis būtinai reikia pildyti.

Antra, nutarėm parsitraukti 
50 ekz. brošiūraitės ‘‘Broliška 
Ranka Katalikams.” Tą knyge
lę reikia plačiai paskleisti tarpe . 
brolių darbininkų katalikų, nes 

vi^ų darbininkų 
būtinai mums 

reikia
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P. Cvirka.

j

Pamenu, kaip per spaudą, 
1935 metais, apskryčio viršy- 
los kėlė lermą, ir piliečiam 
aiškino, kad iždas tuščias, net 
ir skolose paskendęs. Tie pa
tys šaukė, kad 'reikia taksas 
pakelti ant nejudinamo turto 
ir pavieniam piliečiams. Kaip

r

Piknikas

Rugpjūčio 21 dieną 
Susivienijimo kuopa 
Hackett parke šaunų pikniką,
nors žmonių buvo ir neper- 
daugiausiai, bet visi labai 
linksmai laiką praleido. Felix 
Urba sakė, kad ir pelno liks 
apie devyniolika žaliuki^

V. J. Stankus.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Būtų labai pageidautina, 
kad bent artimesnių kolonijų 
po kelw5~tiraugus ir drauges 
susitarę atvyktų į pikniką pa
siruošę pagelbėti hartfordie- 
čiam padirbėti-patarnauti su- 
važiavusiem svečiam. Nors lai
ke programos, nes daugelis 

pikniko darbininkų yra nariais

/

es nutarėm 
;urėti konfe- ‘

ji riša mūs 
klausimą; todėl 
visiems darbinijnkams 
bendrai pasitarti!.

Trečia, nutarta aktyviau vei
kti tarpe lietuvių darbininkų 
politiniais klausimais ateinan
čių kongresinių yrinkimų laiku.

Ketvirta, tai 
ateinantį mėnesį
renciją visos sekcijos lietuvių^ 
ir parsikviesti Centro Biuro 
narį, suteikimui mums lietu
viams platesnių informacijų. 
Kaip rodos, visi tarimai buvo 
svarbūs, todėl primenu visiems 
nariams, nepamirškite ateiti į 
susirinkimą, kuris atsibus rug
sėjo 13 d. vakare.

J. Ramanauskas.

“LAISVES” PIKNIKAS, PHILA., PA
/ i ■ M B

Didysis piknikas, karį kas metai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos dienraščio 
“Laisves" naudai, šiemet bus

Sekmadienį, 4 Rugsėjo-Sept
MIKOLAIČIO PARKE, EDDINGTON, PA.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net Penki Chorai 
Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Sietyno Choras iš Newark, Bangos Choras iš Elizabeth

N. J., Lyros Choras iš Baltimore, Md., ir Lyros Choras iš Philadelphijos.

Tiek daug chorų iš tolimų miestų, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek privažiuos busais? Vien 
tik iš Brooklyno atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iš Baltimorės, iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų sri

ties miestų ir iš kitur.

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
A. Bimba, “Laisves” Redaktorius, Sakys Prakalbą

Didelės piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto:

l-ina $50, 2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5
Bušai iš Philadelphijos išeis: Nuo 9 vai. ryto iš South puses—1331 So. 2nd St.; 143 Pierce St.; nuo 10 vai. ryto——1011 
Fairmount Ave.; ir nuo 11 v. ryto—Tilton ir Allegheny Ave. Be būsų važiuokit iki City line, iš ten greit būsite nuvesti.

KELRODIS KOLONIJOM IR VISIEM
Iš Easton ir Bethlehem važiuokit keliu 611 iki Nesha- 

miny miestelio ir sukit po kairei į kelią No. 132 ir va
žiuokit tiesiai iki pikniko tėmydami iškabas.

Per Philadelphiją važiuokit į Roosevelt Boulevard (ke
lio No. 1), kuris eina į New Yorką, ir važiuokit iki pasi
baigs Roosevelto kapinės po kairei ir ten pastebėsit geso- 
lino stotį su aukštai iškaba “Le Taeres”, tai bus skerskelis 
No. 132. čia sukit po dešinei-ir važiuokit apie mylias tė
mydami'iškabas.

Iš New Yorko irgi ties ta pačia vieta bus kelias No. 
•132, sukit po kairei. Tas bus apie 14 mylių nuo Trento- 
no. • ' . .

Roosevelt Boulevard iš Philadelphia eina No. 1, o iš 
Trentono irgi eina No. 1. Šis kelias irgi vadinasi Lincoln 
Highway.

Vietiniai važiuokit Frankford Ave., iki gatvekarių bė
gių galo, o iš ten pasisukti tuojau už tiltuko į kelią 
Knights po kairei ir tėmydami iškabas nuvažiuosit į pik- 
niką.tiesįai. - . .

. Be mašinų visi važiuokite elevėitęjnąis^j^^
ford Ave. Bridge stotis ir iš ten pęrsiųiąinykįt gątvekarį 
No. 66 ir važiuokit iki sustos, o:iš teh<blišite grėit nuvežti 
į vjetą. Bus geras nuvežimas visiems.

(

o
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Darbymetės Laike Reikia 
Trumpyti Vakacijas

Gal gi ir leistina kai-kada su- 
liaunėti, *pasiimti poilsio tiems, 
kurie daug darbuojasi visuome
nės reikaluose, bet anaiptol ne
leistina turėti perdaug ilgas va
kacijas darbymetės laike.

Kuomet užeina didieji darbai 
mūsų organizacijų dirvoj: var
pos nubrendę ir grūdai byra, 
tuomet, draugai, turime baigti 
vakacijas ir su panaujintom 
spėkom vėl stoti prie darbo, 
kad kuodaugiausia puikiai nu- 
brendusių grūdų susemti į mū
sų darbininkiškų organizacijų 
aruodą.

Dabar pas mus didžiausia 
darby metė. Mes turime gauti 
1000 naujų narių į Lietuvių Li
teratūros Draugiją. Pasekmėj 
to, mes susilauksime po naujų 
metų patankintą žurnalą “švie
są” ir papildytą dar geresniais 
raštais, negu dabar yra. Nors 
ir dabar mūsų L. L. D. žurna
las yra vertas garbės lietuvių 
tautai ir didžiai naudingas dar
bininkų klasei.

Mes turime gauti 2000 nau
jų narių į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą iki penktam sei
mui, taip, kad. 1910 metais tu
rėtumėm nemažiau 10,000 na
rių Susivienijime. Pusėtinai 
aukštas kalnelis, bet, nieko ne
laukę, nuo dabar rūpestingai 
pradėkime lipti aukštyn ir iki 
skiriamam laikui pasieksime 
pačią viršūnę aukštumos.

Pagaliaus turime Komunistų 
Partiją, tai motina ir gynėja 
pasaulio taikos. Tai nenugali
ma kovotoja prieš karą ir fa
šizmą. Kovotoja už visos žmo
nijos gerovę ir josios demokra
tiją. Mes lietuviai turime keltis 
iš apsnūdimo ir stoti j pagelbą 
išauklėjimui dvigubai galinges
nių ir skaitlingesnių komunis
tinių eilių.

Lietuvių Komunistų Suvažia
vimas liepos 4-5 dienomis š. m. 
Brooklyne, N. Y. pasiskyrė sau 
neperdicfclį skąįčių gavimui 
naujų narių į partiją: 300 na
rių iki naujų metų. Juk tai su
lyginus su mūsų lietuvių darbi
ninkų išauklėtomis pajėgomis 
visai nedaug — maža kvota, ta- 
čiaus ir maža kvota be pastan
gų—be sunkaus darbo neišsipil
dys.

Taigi ’šį darbą irgi pradėki
me tuoj dirbti; pradėkime nuo 
dabar verbuoti naujas lietuvių 
komunistines eiles, jeigu kur 
iki šiol dar nepradėta.

Išpildykim ir perviršinkim tą 
nedidelę kvotą, tuomet visi jau
simės kuomi nors prisidėję prie 
auklėjimo komunistinių spėkų 
pasaulyje. ,

Čia i suminėti mūsų didieji 
darbai. Prie jų reikia daug dar
bo ir pastangų pridėti, bet juos 
galima įvykdinti dirbant vi
siems bendrai.

Klasiniai susipratę darbinin
kai, esantieji nariais mūsų bro
liškų organizacijų, skaitytojai 
mūsų darbininkiškos spaudos— 
visi, kurie sutinkate su mūsų 
vedamomis kovomis; kurie su
tinkate su kovomis prieš karus, 
kuriuos rengia kruvinasis fa
šizmas sutrempdamas ir skan
dindamas visą pasaulinę liaudį 
pragariškoje prapultyje, nelau
kite didelių ceremonijų kvieti
mui jus į Partiją. Stokite pa
tys, juk jūsų vieta čia, dirbti 
kartu su tais, kurie jau seniau 
stumia tą darbą pirmyn. Jūsų 
naujų jėgų svoris nusvers tą 
sunkumą, reikalingą smarkes
niam rato sukimui, kad grei
čiau fašistiniam smakui galvą 
nusukti ii' paliuosuoti kankina
mą liaudį.

Išauk lėk i me kolonijose dide
les komunistines kuopas, su
barkime į Kompartiją visas 
tinkamas progresyveS jėgas ir 
tuomet persitikrinsime, kad 
bus daug lengviau išauklėti mū
sų kitas fraternales organizaci
jas iki atatinkamai aukštumai.

Pirmučiausiai išmeskime iš 
galvų tą mintį, jog mes esame

per seni veikti, ką nors naudin
go daryti visuomenei. Mes esa
me kaip tik pribrendę rimtiems 
darbams. Turime daug patyri
mo ir mūsų veikla bus naudin
ga ir suteiks daug smagumo 
mūsų amžiui.

Antra, suinteresuokime save 
tuomi klausimu, jog mūsų kolo
nijose pasiliko daug darbų ne
atliktų tik dėl to, kad mes per- 
ilgas “vakacijas” turėjome — 
nieko neveikėme. Ir dėlto pasi
džiaugė vien tik darbo žmonių 
išnaudotojai — liaudies priešai. 
Taigi, konstatuojant tą faktą 
draugai privalo sutrumpinti po
ilsio laikotarpius. Mesti šalin 
neveiklumą, paraginti, versti 
save prie atsakomybės už neat
liktus organizacijos darbus.

Viršminėti didieji darbai mū
sų organizacijų reikalauja iš 
mūs energingo ^pasidarbavimo. 
Jeigu išpildysi me savo kvotas, 
įvykdysime suvažiavimuose 
draugų išdirbtus planus, tuo
met mūsų lietuviškas komunis
tinis frontas puikiai išrodys. O 
tai bus didelė nauda ir abelnam 
komunistiniam ir demokrati
niam frontui.

Mūsų vajai paskelbti ir va- 
rykimės prie jų išpildymo su 
per v i r š i u. Dže i-E m-K e i.

------- i-----------
Thomas, West Va.

Iš mūsų miestuko pereitą sa
vaitę, rugpjūčio 26-tą dieną, til
po spaudoj Ispanijos Liaudžiai 
aukos, čia pažymėsiu klaidas.

P. Rušinskas $1, o turėjo bū
ti P. Rasinskas $1.

Chas Straus ir Fr. Gedvilas 
po 50c, o turėjo būti Chas. G. 
Strauss, Jr., $1.00, o Fr. Gedvi
las 50 centų.

Biznieriai: G. Milkintas au
kavo už $10.00 čeverykų, o tu
rėjo būti: Biznierius J. Mil
kintas aukavo čeverykų už 
$10.00 vertės: Chas Milkintas 
auk. 2 sūrius $5 vertės, o turė
jo būti Chas Milkintas auk. 2 
siutus $5 vertės.

Ispanijos Liaudies Aukų Rin
kimo Komitetas,

Chas. Strauss ir 
J. Laurinaitis.

_____________________ *

Baltimore, Md.
Linksmi Svečiai Aplanke Mus

Sekmadienį, rugpjūčio 28 
dieną City Hall Plaza 8 vai. 
vakaro susirinkusiems dauge
liui Baltimorės gyventojų teko 
matyti-girdėti kalbas jaunuo
lių iš svetur, kaip tai Austri
jos, Anglijos ir Lenkijos (pa
starasis kalbėjo lenkų kalba). 
Šie jaunuoliai tai delegatai iš 
Taikos Konferencijos, kuri 
įvyko Vassar College.

Austrijos delegatas Dr. 
Fbanz Otto labai daug pasakė 
pareikšdamas, jog jam \iiaujie- 
nac kalbėti anglų kalba,ar tai
kos ir kovai už demokratiją 
klausime. Austrija pavergta 
ponazių letena, o daugelis iš 
jos pasitraukė, nekuric iš prie
vartos, saužudystės prasiplati
no, bet organizuoti jaunuoliai 
nėra tais pesimistais, kurie 
skaitytų jų tėvynę, davusią 
daug mokslo kultūros visuo
se klausimuose, esant žuvusia.

žinodami, jog Hitleris kar
du ilgai nepasilaikys, užtikri
na Austriją pasiliksi ant savo 
ribose ateityje.

Delegatas Didžiosios Brita
nijos, kuris yra vienu iš suma
nytojų grupės Pasaulinio 
Jaunuolių Kongreso. Tai buvo 
gegužės 11, 1932 metais, Ge
neva, Šveicarijoje, kuomet va
karop vienuolikos šalių jau
nuoliai susirinkę prie ežero, 
esančio netolimoje priemiesčio 
dalyje, kaipo moksleiviai eko
nomijos kurso, nutarė šaukti 
pirmą Pasaulinį Jaunuolių 
Kongresą, kuris įvyko 1936 m. 
Antrasis šiais metais, laikas 
ir vieta dar niekam iš min

ties neišnyko.
Jo kalbos turinys ypatingai 

buvo įdomus tiems, kas ma
no, jog Amerika yra ta vieta, 
atskirta nuo išlaukinių kovų, 
karų, jog tik džiaugtis reikia, 
kad Amerikos, o ne Ispanijos 
bei Vokietijos orlaiviai vir
šui galvų skraido. Bet kas de
dasi politikos plotmėje Pietų 
Amerikoje, taip mažai su
prantama. Bet fašistų pasiun
tiniai tenai dirbdami rengia 
labai nemalonias sąlygas 
mums.

Lenkijos delegato irgi buvo 
linksma išgirsti balsas, kuris 
reiškėsi nuo 800,000 organi
zuotų jaunuolių.

Bet mūsų miesto delegatės 
pamiršti niekuomet nebūtų ga
lima. Tai jaunuolė, kuri pir
mu kart dalyvaujant panašio
se įstaigose-sueigose, daug ką 
pasimokino, (pagal jos pačios 
žodžius) ir daug energijos 
įgavo, savo žinojimo sunaudo
jimui.

Neveizint trumpam laikui es
ant prisirengti, prakalbos ga
lima skaityti sėkmingomis.

Vinco Duktė.

Popiežius Prieš Italijos Ka
rinį Talkininkavimą 

' Vokietijai
Roma.—Popiežius atsiun

tė savo atstovą pas Musso-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, .
CAMBRIDGE, MASS. .

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

linį su patarimu, kad Itali
ja nesimestų talkon Vokie
tijai, jeigu Hitleris pradės 
karą prieš Čechoslovakiją.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 190 has bean issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under
Section 132 A of the Alcoholic Beverage
Control Law at Boardwalk at 35th St.,
Borough of Brooklyn, County of Kings, to
be consumed 'on the premises.

CONNELL BOYLE
(Bell Buoy Baths, at Coney Island) 

Boardwalk at 35th St., Brooklyn, N. Y.

Nauja L. Pruseikos Knyga

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
BB 281Š .has beeiy, issued (o the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 968 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on .the 
premises.

A FENTUT ,1S G EORGI01) ES 
d-b-a New Brighton Garden Rest.

968 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4875 has been issued Io the undersigned 
to sevįj' beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 29 
Lincoln Road, Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed off the premises.

JACOB ALEXANDER & JOSEPH 
ALEXANDER 

d-b-a Sunlitc Dairy
29 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 170 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2617 Emmons Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THE TAPPEN HOUSE, JNC. 
2617 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 77 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 100-31 
■1th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARY BERRY LAMBROS ,
d-b-a Ft. Hamilton Rest. & Beer Garden i 

100-31 -1th Avenue, Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10741 has been issued Io the undersigned ! 
to sell beer at retail under Seclion 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 127 
Patchen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. •

CHARLES COLLETT
127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

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

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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SPAUDOS PIKNIKAS
Rengia Literatūros Draugijos, Lietuvių Meno Sąjungos, ir Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo Apskričiai

Įvyks Sekmadienį, H Rugsėjo-September 
LIETUVIŲ DARŽE (LIGHT HOUSE GROVE) 

East Hartford, Conn.

1) Ispanų Jaunuolių Dramatiškas Choras, iš New Britain, Conn., vaidins
įdomius vaizdus, su muzika, dainomis, šokiais, iš dabartinių didžiųjų 
kovų Ispanijoj.

2) Choras Daina, iš New Haven, Conn., vadovystėje, J. Latvio.
3) Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vadovystėje, V. Visockio.
4) Laisvės Choro Stygų Orkestrą, iš Hartford, vadov. V. Visockio.
5) D. M. šolomskas ir K. Michelsonas, iš New Yorko, pasakys prakalbas.

Ispanų Jaunuolių Dramatiškas Choras, kuri girdėsime šiame piknike.
---------------------------------------------------------------3E-------------------------------------------------------------------/---------------------------S-

Visokiais gėrimais ię valgiais visi pikniko svečiai bus aprūpinti. Galima primint, 
kad visos Conn, valstijos rūpestingiausios šeimininkės ruošia šiame piknike šeiminin
kių stalą, kur bus galima pasirinkti gardžiausiai paruoštų, įvairiausių valgių.

R—-----------------------------------------------------------
Šokiai tęsis visą popietį, gros geriau

sia orkestrą lietuviškus ir
amerikoniškus šokius

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

• • • 1
Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals

tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje.

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 

^Valstijose, pasakys jums Pruseikos knyga.

KAINA TIK 15c /
Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokesti galite prisiųsiu U. S. A. 

pašto stampoinis, 3c ar 5c vertes.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Ją galite nusipirkti iš “Laisves.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8 

Nėra valandų sekmadieniais

GARSINKITES “LAISVĖJE”

CIementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

5Ū Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuVhi, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

---------------------- :------------------ -------------- s ------------------------------------------- □

Prasidės 11 vai. dieną ir tęsis iki 
vėlumai nakties. Kviečiame skaitliu-

Banga dalyvaut.—Komisija.
tm miitmtminiiaiiaivw mumini mnAitnitnitAiinitAitniiftiwwiniiftiiftiiAiintifti mi mi tmtm tm tm w tm tm

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park-"1 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese. 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikąląviino, sutelksime informacijas apie svorĮ ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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šeštadienis, Rugs, 3,. 193$

NewWIffl^AferZliiioi
Brooklyniečiy Sveikata

Malioriai Stipriai 
Laikosi Streike

Visi į Laisves Pikniką! Užmušė Grąsinimais 
Išmest Iš Darbo

Mrs. M. Filecia, kuri aną 
dieną trafiko policistą apsika
binus šaukė: “Aš myliu tave, 
myliu tave”, pasiųsta Kings 
County ligonbutįn ištyrimui.

Brooklyno Maliorių 18-tos 
Tarybos iššauktas generalis 
streikas eina sėkmingai, jos 
visi 2,500 narių atsiliepė į pa
šaukimą streikan.

Brooklyno malioriams daug 
padės New Yorko, Bronx ir 
Staten Islando maliorių laimė-, 
jimas. Distrikto 9-to Taryba 
atnaujino sutartį su bosais, ku
ria gaunama po $10.50 už 7 
vai. darbo dieną ir kitos svar
biosios senajame 
buvusios sąlygos, 
mas nuotikis tos 
joj, kad sutartis 
neralio streiko.

Ketvirtadienio
ko visų tos Tarybos lokalų 
specialiai susirinkimai sutar
čiai apdiskusuot ir priimt.

Tuo tarpu newyorkieciai 
malioriai nepamiršo brookly- 
niečių, kurie dar neturi sutar
ties ir jų bosai kol kas šalina
si jos. Jie nutarė ištraukt vi
sus savo narius 
Brooklyne kol 
lyniečių streikas,
kad ir Brooklyno maliorių bo
sai turės tartis.

kontrakte 
šis dar pir- 

unijos istori- 
gauta be ge-

vakarą įvy-

nuo darbų 
eis Brook- 
Numatoma,

Juozui Sakalauskui 
Pagerbt Vakaras

Ispanijos Demokratijai Gint 
Lietuvių Komitetas, Lincolno 
Brigados Draugų Vytauto JZa- 
blacko kuopa ir Moterų Ap- 
švietos Kliubas bendrai ruoš 
vakarėlį pagerbt didvyrišką 
jaunuolį Juozą Sakalauską, 
kuris kovose prieš fašizmą Is
panijoj buvo sunkiai sužeistas 
ir nesenai sugrįžo į Jungtines 
Valstijas. Vakarėlis bus lp-tą 
šio mėnesio, “Laisvės” salėj.

M. K. N.

Paskutinis Priminimas
Šiandieną lygiai 2:30 v. po 

pietų, Dexter Parke, įvyksta 
Amerikos Darbo Partijos Liet. 
Kliubo pirmas metinis pikni
kas. Tai bus didelė pramoga, 
į kurią sueis netik lietuyiai, 
bet ir kitų tautų žmonės. Ka
dangi šią pramogą rengia lie
tuvių skyrius, todėl tikimasi 
gausios lietuvių visuomenės 
paramos. Nesuvilkime šios 
mūsų jaunos organizacijos!

Rengėjai užtikrina, jog 
atsilankiusieji bus pilnai 
tenkinti, nes bus skanių 
gių, gėrimų ir šauni G.

gros lie- 
muzikos

visi 
pa- 

val- 
Ka-

zakevičiaus orkestrą 
tuviškus ir “swing” 
šmotus šokiams.

dalyvausŠiame piknike 
daugelis Am. Darbo Partijos 
kandidatų į įvairias valdvietes. 
Taipgi bus šios partijos išrink
ti atstovai, kurie jau veikia 
miesto ir valstijos įstaigose. 
Pamatykite juos, susipažinki
te.

Įžanga tik 25c.
Am. D. P. Liet. Kliubo 

Korės p.

VIEŠI BROOKLYNE
Šiomis dienomis pas laisvie- 

čius Dainius, Brooklyne, vieši 
d. L. Kazakevičienė, d. Dainiu- 
vienės sesutė, iš Westerly, R. I. 
Viešnia dalyvavo viename lietu
vių susirinkimų ir pareiškė pa
sitenkinimą lietuvių organizaci
niu veikimu, tačiau ne miesto 
triukšmu ir dulkėmis. Rep.

Plėšikai prie 4th Avė ir 21 
St. “pagrobė” troko vairuoto
ją J. Berossi ir jo padėjėją ir 
nusivežė $50,000 vertės vyriš
kų drabužių, siunčiamų WPA 
stotin prie Bush Terminal.

Rytoj rugsėjo 4-tą, tai yra sekmadienio rytą, būriai brook- 
lyniečių busais ir kitomis susisiekimo priemonėmis trauks į phi- 
Įadelphiečių rengiamą “Laisvės” pikniką, Eddington, Pa.

Nors jau daugelis busų priregistruota, tačiau artėjant va
žiavimo laikui randasi daugiau norinčių važiuot. Galimas 
daiktas, kad reiks samdyt dar daugiau busų, dėlto visi prašo
mi neatidėt paskutinei minutei, užsiregistruot šiandien.

Bušu kelionė “round trip” tik $1.75. I
Bušai išeis: Vaiginio-Šapalo Sales, 147 Thames St., Ridge- 

woode, išeis 8 vai. ryto; J. Juškos, 79 Hudson Ave., Central 
Brooklyn, išeis 8 vai. ryto; W. Zabielskio Salės, 61-38--- 56th
Road, Maspethe, išeis 8 vai. ryto ir nuo “Laisvės” Sales, 427 
Lorimer St., išeis 8:30 vai. ryto. Prie “Laisves” suvažiuos visi 
ir iš čia visi kartu trauks į pikniką.

KVIEČIAME IR AUTOMOBILISTUS
Kviečiame ir visus turinčius savas mašinas pasukt jas link 

Eddington, Pa. Būt gražu, kad su busais nudundėtų ir desėt- 
kai mašinų, ir brooklyniečiai galėtume atlaikyt savo garbę 
prieš kitas lietuvių kolonijas. Smagus pasilinksminimas vi
siems užtikrintas, nes bus graži programa, kurioj dalyvaus 5 
chorai, tame skaičiuje ir mūsiškis Aidas. Bus šokiai. Taipgi 
17 asmenų turės progą būt laimėtojais prie įžangos bilieto 
duodamų dovanų, kurių pirma yra $50, o paskutinė $5. Ten 
susieisime tūkstančius lietuvių iš kelių valstijų, su kuriais mes 
nesimatėm per daug metų, o su tūlais gal net nuo apleidimo 
Lietuvos kaimo neteko sueit.

Išsikirpkite kelrodį, jis yra 4-me puslapyje esančiame skel
bime.

Visi sekmadienio rytą į “Laisvės” pikniką, Eddington, Pa.!

Hineso Advokatui Nevyko I Sėdėjimu Reikalauja 
Paskubint PašalpąPalaužt Dixie Daviso 

Liūdymo
Ketvirtadienį tammaniečio 

Hineso byloje jo gynėjas Lloyd 
Paul Stryker didelę dalį dienos 
praleido per.klausihėjimui liudi
ninko J. Richard (Dixie) 
Daviso su vilčia .palaužt jo liū- 
dymą, kur nors jį suklupdyt ir 
tuomi sumažint jo liūdymo ver
tę. Tačiau visose savo pastan
gose atsimušė lyg kakta sienon, 
nepadarydamas joj mažiausio 
plyšio.

Jis liudijo, jog jis įėjo rake- 
tan 1932 metais, kada jis susi
tiko George Weinberg, Dutch 
Schultzo biznio manadžerį, gin
damas areštuotus raketo darbi7 
ninkus teismuose. Gynimą ra- 
ketierių jis atradęs toli pelnin
gesnių už jauno advokato civi- 
lę praktiką.

Davisą labiausia norėjo 
įklampint sekamais punktais: 
Kad jis esąs atkartotinai netei
singai liudijęs; kad jis slaptai 
prisipažinęs kaltu, o tuo tar
pu bandęs tartis su Hines tiks
lu jį “pagaut;” kad jis priga
vęs pirmiau buvusius savo kli- 
jentus versdamas juos pereit 
Schultzo “kombinacijon;” kad 
jis nuo Dewey, gavęs speciales 
privilegijas už savo prisipažini
mą, galėjęs net Hope Dare, sa
vo meilužę, lankyt.

Davis atvirai pasakė, seniau 
neteisingai liūdijęs ir tai pažy
mėjęs savo prisipažinime pro
kurorui. Jis dar pabrėžė, kad 
jis ne kartą meluodavęs bijo
damas gengsterių keršto sau, o 
kartais savo draugams raketie- 
riams. Jis griežtai užginčijo ap
gavimą klijentų, taipgi bandy
mą* “pagaut” Hinesą.

Corrigan Sugrįžo
Po apskridimo plačiai 

įvairias žymesnes kolonijas, 
kur jam suruošta eilė šaunių 
priimtuvių, lakūnas Douglas 
Corrigan sugrįžo pereitą ket
virtadienį į Roosevelt Field. 
Patikrinus jo $900 orlaivį, 
Corriganas manąs skrist į Pie
tines Valstijas.

po

KOVA Už PAŠALPĄ
Šalpos biuro viršininkei p-lei 

Buxbaum atsisakius matytis su 
bedarbių komitetu dėl labai rei
kalingos šeimos, įvyko biure, 
269 Npstrand Avė., sąjūdis ir 
susikirtimas su policija. Areš
tuota 16 ir keli sumušta.

BANDĖ ŽUDYTIS DĖL 
MAŽO UŽDARBIO

Workers Alliance pravedė I 
sėdėjimą šalpos biure, 43 
Bleecker St., protestui .prieš 
vilkinimą išdavifno čekių ne
paprastuose nuotikiuose ir ati
dėjimą šiandien turimų gaut 
čekių iki gaus rugsėjo mėne
siui paskyras. Dalyvavo 
vyrų, moterų ir vaikų.

Benjamin Feingold, 33 m., 
249 Hooper St., nusišovė po 
to, kaip kompanijos viršinin- 
kait jį kamantinėjo dėl uniji
nės veiklos ir gręsė išmetimas 
iš darbo.

I Feingold per 7 metus, die- 
' nomis ir vakarais, dirbo ageii- 

taudamas Metropolitan Life 
Insurance Kompanijai, 
kaip nors suvest galą su galu, 
pramist su žmona ir sūneliu. 
Trečiadienį jį pašaukė mana- 
džeris Emanuel Blumstein į 
Williamsburgo ofisą, 217 Ha- 
vemeyer St., kamantinė! jį dėl 
jo unijines veiklos. į

Feingold buvo Industrinės 
Insurance Agentų Unijos Lo- 
kalo 30-to narys ir ofiso pirmi
ninkas. Jam ne kartą grasin
ta išmetimu iš darbo, jei ne
mes unijos. Jis laikėsi unijoj, 
nežiūrint, kad CIO nariai at
leidinėta viens po kitam. Po- ’ 
ra savaičių atgal atleistas vei- ' 
klus narys Jack Levine. Tre
čiadienį visus CIO narius pa
šaukė ofisan, kuF Feingold lai
kė ilgiausia ir griežtai įsakė— 
mest uniją arba su spalių 1 d. 
atleis iš darbo. Jo 
bepakėlė. Parėjęs 
nusimovė.

žuvusio unijisto 
dalyvavo šimtai unijistų, tame 

|skaičiuje ir Lewis Merrill, int. 
unijos prezidentas, taipgi Leon 
W. Berney, apdraudų divizi
jos direktorius.

J. Cooper, WPA darbinin
kas ir tėvas septynių vaikų,

nusprendė žudytis dėlto, kad 
iš $16.50 . algos į savaitę jo 
šeimyna vis vien negali pragy
vent. Jis užsistatęs laikrodžio 
skambutį 4-tai ryto, bet skam
butis kaž kodėl jį apgavo, jis 
pramigo iki 6-tos. Išsigandęs, 
jis nubėgo Kings County li- 
gonbutin, kur jis dirbo, ir la
boratorijoj persipjovė rankos 
riešelį, taipgi atsidarė gasą. 
Tačiau atėjęs darban kitas

darbininkas, Thomas Jauke, 
jį rado dar gyvą. J;

Jis pirm žudydamasis para-a*7 
šęs tris notas: vieną žmonai, 
kitą Mrs. Roosevelt, trečią 
“abelnai publikai,” kuriose 
sako, kad be jo šeimai būtų 
geriau, nes dabar vis vien ne
gali 
o po 
$850 
siją.

pragyvent iš jo algos, 
jo mirties žmona gautų 
apdraudos ir našlės pen-

50

kad

nervai ne- 
namo jis

šermenyse

ŠEIMYNIŠKOJ SUEIGOJ 
PARĖMĖ ISPANIJA

Iš SLA 38-tos Kuopos
Mūsų kuopos susirinkimai 

biskį pagyvėjo ir bandoma 
juos padaryti dar gyvesniais. 
Tituluotieji, tai yra save vadi
nantieji ponais, po rinkimų pa- 
siėmė “atostogų”, tačiau kuo
pos gyvenimas eina savo keliu. 
Nutarta į sekamą susirinkimą 
pakviesti naująjį mūs organo 
“Tėvynės” redaktorių Kl. Jur- 
gelionį pakalbėti susirinkimui 
pasibaigus. Jį išgirst bus kvie
čiama ir šiaip publika.

Rugsėjo 1-rnos susirinkime 
įrašyta 1 nauįas narys, taipgi 
pranešta, kad netekome vieno 
—rugpjūčio 14-tą mirė narys 
Juozas DubinskasK Pirminin
ko Michelsono pakviesti, na
riai pagerbė velionio atmjintf' 
atsistojimu. Ligonių dabar 
nedaug.

Platokai buvo diskusuota 
apie SLA namą, kuriame ran
dasi Centro raštinė ir kuris, 
sakoma, ruošiamasi atremon- 
tuot gyvenamiems butams. 
Daugelis narių išsireiškė, kad 
namas pagaus dar mažiausia 
kelioliką tūkstančių dolerių 
prie jau prarytų dingusių de- 
sėtkų tūkstančių ir kad jo re
montas neduotų naudos, bet 
blėdį. Tai rimtas klausimas ir 
diskusijos dėl namo, veikiau
sia, buvo ne paskutinės.

Kisena Parke, Flushing, 
brooklyniečiam gerai žinomi 
draugai Pranaičiai savo duk
ters gimimo dieną, 28 d. rug
pjūčio, surengė jai “surprais 
parę’L Prie užkandžių ir gėri
mo besilinksminant, nepamirš
ta ir Ispanijos kovotojai už lai
svę. Draugam Pranaičiam suti
kus, kad parinkt aukų, draugė 
žilionienė tarė keletą žodžių ir 
paprašė, kad drg. Sungaila pla
čiau paaiškintų apie kovą Ispa
nijoj. Sungailai ‘trumpai pakal
bėjus, dar keletą žodžių tarus 
drg. Rušinskui, aukų surinkta 
$11.75. Manau, Pranaičiai ge
rai padarė rengdami dųkterei 
“surprais” šviežiam ore, par
ke, nes daug sveikiau, negu 
kambary arba svetainėj. Po do
lerį aukavo: Sungailai, Leva- 
nai, Olivant, žilioniai, J. Banai
tis, A. Vinetskas. Po du dole
riu — Pranaičiai ir Malinaus
kai. Po 50 centų: Rušinskas, 
W. H. Incas, C. Schrieber, M. 
Feldman 25c. Beje, ant pabai
gos kalbėjo draugė Pranaitienė,, 
ačiuodama visiems dalyviams, 
dadėdama, kad užmanytoja šios 
pares yra draugė Ambrazienė.

Nepaisant, kas sumanytojas 
buvo, bet atliktas gražus dar
bas.

Vardan kovotojų už demo
kratiją, visiems aukautojams 
tariu širdingą ačiū. Buvęs.

Slaugės Sugrįžo Iš 
Ispanijos

laivuPereitą antradienį 
Aquitania sugryžo iš Ispanijos 
6 slaugės; Fanny Golub, Leono
ra Temple, Cleo Cannon Dun
can, Anna Taft, Mary Rader ir 
Edithe May Dyer, kurios tar
navo lojalistų Ispanijos karo li- 
gonbučiuose. Grįždamos, mer
ginos turėjo mintyje Ispaniją. 
Jos ant laivo surinko nuo kelei
vių $50 ir įteikė Ispanijos De
mokratijai Gelbėt Medikai iš- 
kam Biurui New Yorke.

PASKYRĖ DARBĄ
Majoras LaGuardia paskyrė 

A. A. Berle, Jr., Housing Au
thority nariu jam rezignavus iš 
J. V. sekretoriaus padėjėjo vie
tos. Tarnyba yra neapmokama. 
Pirmiau ją užėmė darbietis B. 
(Charney Vladeck, bet turėjo 
apleist po išrinkimo Miesto Ta
rybom

A. A. Berle yra LDS patarė
ju.

REIKALAVIMAI
Reikalingas pavienis žmogus pri

žiūrėjimui 15 šeimų namo. Reikalin
ga mokančio pentyti-maliavoti. Išly
gos — $20 į mėnesį algos, kambarys 
ir valgis. A. Peters, 1001 Eastern 
Parkway, Brooklyn, N. Y.

(206-208) .

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė, ga

lima daryti gerą pragyvenimą. Savi
ninkė atsitraukia todėl, kad sveika
ta silpna. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės po sekančiu antrašui 
15 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(206-208)
BROOKLYN, N. Y.

Proga darbininkui: Parsiduoda la
bai pigiai 4 kambarių rakandai. Yra 
Majestic Radio ir Sonora Gramafo- 
nas su daugybe rekordų. Kambariai 
labai geri, žema rcnda. Atsišaukite 
greitai. Galima matyt vakarais nuo 
6 iki 8 vai. A. Hintz, 135 Thames 
St., Brooklyn, N. Y. Viršutinės lu
bos po kairei, spauskite varpelį.

(207-209)

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dienų ir nuo 7—8 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytų Koplyčių 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N.’ Y.

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.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
( Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4885

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

Amerikos Darbo P

Rengia Lietuvių 14 Distriktas

Bus Rugsėjo-September 3 d

DEXTER PARKE
Parkas Atsidarys kaip 2 Valandos po Pietų

Muzika Griež po Vadovyste G. Kazakevičiaus, Jr.

Tikieto kaina 25 centai ypatai

KVIEČIA RENGIMO KOMITETAS.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras .kamba
rys, užėjimui su 
moterims. • Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

NOTARY PUBLIC Jei. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) o

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET1’ BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuvių Kuro Kampanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

X

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