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KRISLAI
Geros kalbos, gražūs 

prižadai.u
Atitaiso skriaudą./ 
Da vienas laimėjimas, 
šaukštas po pietų.

Rašo A. B.

Atėję Kauno laikraščiai su
pažindino mus su kalbomis ir 
pažadais naujosios vyriausy
bės vyrų. Beveik visos kalbos 
gražios. Smetona nebegarbi
namas. Kalbama apie opiau
sias Lietuvos problemas.

Teisingumo ministeris prof. 
A. Tamošaitis prisiminė ir 
apie politinius kalinius. Jų li
kimu naujoji vyriausybė esan
ti susirūpinus.

Mums gi lieka laukti ir ti
kėtis, kad ponų ministerių 
prižadai nepasiliktų tik ant 
popieros. Išlaisvinimas politi
nių anti-fašistų kalinių turė
tų būti vienas iš pirmiausių 
naujosios vyriausybės žygių.

Gerai, kad Lenkijos val
džia sugražino visą turtą Vil
nijos Lietuvių Mokslo Draugi
jos. Padaryta skriauda atitai-

Bet lietuviai laukia ir tikisi 
dar daugiau. Tos visos lietu
viškos mokyklos, kurios buvo 
uždarytos, tuojau turėtų būti 
atidarytos. Taipgi nuslopintos 
lietuvių organizacijos turėtų 
būti atsteigtos. ,

Šioje pavojaus valandoje 
bendram apsigynimui Lietuva 
ir Lenkija galėtų susikalbėti. 
Sakoma, kad lenkų spauda, 
pradėjo labai prielankiai kal-j 
bėti apie lietuvius. Lietuvoj 
spaudoje irgi nekliudomi lend 
kai. v/

na-
W or kers 

vieną

Organizuotų audėjų suva
žiavimas Philadelphijoje žada 
daug vilčių. Tai nemažas da
lykas, kai jį porą metų teksli- 
liecių unija išaugo i didžiulę 
organizaciją. O jai toliau aug
ti dirva dar labai plati.

Textile Workers Organizing 
Committee atliko istorinį dar
bą. Dabar to komiteto suor
ganizuoti darbininkai ir 
riai United Textile
of America susilieja į 
uniją. Naujoji unija turi per 
tris šimtus tūkstančių narių. O 
tekstiliečių Amerikoje yra 
milionas su dideliu kaupu.

Audimo pramonėje dirba 
daug lietuvių. Unijos augimas 
ir jiems žada šviesesnę ateitį.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas ir Lietuvių Litera
tūros Draugija pasiuntė teks
tiliečių suvažiavimui pasvei
kinimą.

Amerikonai šitaip daro: 
Prieš svarbų parengimą gau
na nuo kalbėtojų kopijas jų 
prakalbų ir iš anksto išsiunti
nėja laikraščiams. Pažymi, 
kurią dieną turėtų tilpti.

Tai puikus patarnavimas 
laikraščiams. Tuomet galima 
iš anksto prisiruošti ir apie tų 
žmonių
spaudoje atžymėti.

išsireiškimus laiku

Štai 
ati- 
eilė

No. 118

Sovietai Pakartojo 
Reikalavimą Pilnos 
Sutarties su Anglais

Kas kita pas lietuvius, 
įvyko Lietuvos Paviliono 
darymas. Kalbėjo visa 
žmonių. Vietoje jų kalbų tu
rinį iš anksto .laikraščiams iš
siuntinėti, tai jas gavome už 
poros dienų po atidarymo.

Ir dar vienas dalykab. Lie
tuvos vyriausybes pasveikini
mo telegrama kažin kaip teko 
tiktai “Vienybei”. Ji ją galėjo 
tuojau įdėti, o kiti laikraščiai 
negavo.

Kam toks šališkumas? Ar 
tai vis vardan tautos apvieni- 
jimo? Jau nors tokiuo reikalu, 
rodos, neturėtų būti jokios 
diskriminacijos. Neturėtų būti 
vieni sūnūs, o kiti tiktai posū
niai.

Jeruzalė, geg. 19. — Pa
lestinos žydai tariasi ne- 
pirkt jokių Anglijos dirbi- 
nių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Gegužes (May) 20, 1939Telefonas STagg 2-3878.

ŽYDU KOVOJ SU ANGLAIS PALESTI
NOJ ŠIMTAI SUŽEISTA, 1 UŽMUŠTA

Lenkija Dar Matanti 
Vilties Taikiai Susi- 
derėt su Hitleriu

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

CIO ORGANIZUOS PIETINIU VALSTIJŲ 
AUDĖJUS VISOMIS PASTANGOMIS 

t

London. — Tebestovi toj 
pačioj vietoj derybos tarp 
Anglijos ir Sovietų dėlei 
bendro apsigynimo sutar
ties su Anglija ir Franci j a 
prieš Hitlerį ir Mussolinį. 
Sovietai pakartojo, jog An
glija turi padaryt pilną abi
pusiško apsigynimo sutartį 
su Sovietais, jeigu jinai 
nori, kad Sovietai gintų 
Lenkiją ir Rumuniją nuo 
nazių, kaip kad Sovietam 
siūlo Anglija ir Franci ja.

Anglų valdžia dar nieko 
neatsako į šį Sovietijos sta
tų ir aiškų reikalavimą.

AL MARCINKIEWICZ DEVY
NIS SYKIUS PAŠOVĖ MY

LIMĄJĄ IŠ pavydo
Trenton, N. J. — Aleks

andras1 Marcinkiewicz, 27 
metų, užtiko savo mylimąją 
Marę Kubalą, 16 metų mer
gaitę, automobilyje su Ber
nardu Martinu, 19 metų, ir 
pašėlo šaudyt juos. Mergai
tę jis sužeidė devyniais šū
viai, o vaikiną dviem. Pas
kui atėjo į ugniagesių sto
tį, numetė revolverį; tarė, 
“aš nušoviau du žmones,” 
ir pasidavė areštui.

Bet tikrumoj nė viena jo 
kulka pavojingai nesužeidė 
Marės nei Bernardo. Jiedu 
pasveiks.

“ŠALDYTU MIEGU” PA
NAIKINA SKAUSMUS 
VĖŽIO LIGONIŲ

St. Louis, Missouri.—Ge
riausias būdas panaikint 
skaumus vėžiu sergantiem 
ligoniam, tai laikyt juos vė
siame, apie 60 laipsnių kam
baryje ir saldy t juos ledais 
tol, kol ligonių kūno tem
peratūra nupuola iki 89 
laipsnių, tai desėtku laips
ni žemiau, kaip normali 
temperatūra sveiko žmo
gaus. Šitokiu būdu jau 38 
vėžiu sergantieji žmonės 
Philadelphijoj buvo ketu- 
rias-penkias dienas paliuo- 
suoti nuo skausmų, kaip 
pranešė p h i 1 a d e 1 phiečiai 
daktarai T. Fay ir L. Smith, 
profesoriai Temple Univer
siteto, kurie dabar išdavė 
apie tai raportą suvažiavi
mui Amerikos Gydytojų 
Draugijos.

Kada žmogus atšaldomas 
ir taip šaltai laikomas, jis 
nepabusdamas miega. Po 24 
valandų miego jau nustoja 
veikt jo virškinimo orga
nai.

Žydų Skundas Tautą Lygai 
Prieš Angliją

London. — Žydų sionistų 
vadai kreipiasi į Tautų Ly
gą su skundu prieš Angli
ją, kad Anglų valdžia jau 
naikina “žydų tėvynę” Pa
lestinoj ir pripažįsta ara
bams pirmenybę tenai.

Žydai Įnirtę Prieš Angliją Kaip Išdavikę; Užpuldinėja Anglų 
Kariuomenę ir Policiją; Sprogdina Valdžios Įstaigas

Jeruzalė, geg. 19.—400,- 
000 žydų visoj Palestinoj 
protestuoja ir demonstruo
ja prieš Angliją; užpuldinė
ja Anglų kareivius ir poli
ciją, degina ir bombomis 
sprogdina Anglų valdiškus 
namus, ardo telegrafo ir 
telefonų linijas, daužo mie
stuose lempas ir streikuoja 
prieš Angliją. Seniai gi žy
dai pasnikauja ir meldžia
si prieš Angliją, kaip žydų 
apgavikę ir išdavikę.

Smarkiausi susikirtimai 
tarp įnirtusių žydų, iš vie
nos pusės, ir Anglijos'ka
reivių ir policininkų, iš an
tros pusės, per valandų va
landas šėlo Jeruzalėj, Tel- 
Avive, Haifoj, Jaffoj ir ki
tuose miestuose.

su

su-

Per tuos susidūrimu^ vie
nas Anglų kareivis užmuš
tas ir sužeista desėtkai po
licininkų ir kareivių; o žy
dų, ypač jaunuolių, sužeis
ta daugiau kaip 150. Iš 
abiejų pusių skaitoma 
žeistų virš 200.

Taip Palestinos žydai
judo todėl, kad Anglijos 
valdžia padarė šitokį spren
dimą: Po 5 metų daugiau 
visiškai neįleist svetimšalių 
žydų j Palestiną, kad žydai 
tame krašte nesudarytų 
daugiau kaip vieną trečdalį 
gyventojų. Kiti du trečda
liai būtų arabai. O poz 10 
metų Anglija įsteigtų Pa
lestiną kaip “nepriklauso
mą’ valstybę, viešpatauja
mą arabų daugumos.

Varšava. —Oficialis Len
kų valdžios laikraštis “Ga- 
zeta Polska” rašo, kad “gal 
būtų galima žmoniškai su- 
siderėt” su Vokietija kas 
liečia Danzigą ir nazių 
reikalavimą “kelio” skersai 
Lenkijos Koridorių, iš di
džiosios Vokietijos į Rytų 
Prūsiją. Sako, naziai tik 
turėtų parodyt noro tartis.

Vokietijos spauda klau
sia, kokių nuolaidų Lenkija 
sutiktų daryt Vokietijai, ir 
pareiškia, kad naziai dar 
“negrumoję” karu Lenkijai.

KANADIEČIAM PRANCŪ

Suvažiavimui CIO Audėjų Unijos Parodytas Bjaurus Smur
tas Kuklurų, Politikierių ir Federacijos Vadų Prieš Uniją

ZAM ANGLU KARALIUS ™

Philadelphia, Pa. — Or
ganizuot į uniją audėjus- 
verpėjus pietinėse valstijo
se, tai pirmučiausias užda
vinys, kaip kad nutarė su
važiavimas CIO Audėjų 
Unijos. Suvažiavime daly
vauja 111 delegatų iš pieti
nių valstijų ir 625 iš šiau
rinių. Sesijai ketvirtadienį 
pirmininkavo R. R. Law
rence, audyklų - verpyklų 
darbininkų organizatorius, 
iš pietinių valstijų.

KALBA FRANCCZIŠKAI

Harlano Milicija Kulka- 
svaidžiais Apšaudo Ka

syklų Streikierius
Harlan, Kentucky. —Mi

licija kulkasvaidžiais šaudė 
į streikuojančius angliaka
sius, kurie susibūrė kalnuo
se - krūlnuose. (Kapitalisti
niai laikraščiai rašo, kad 
streikieriai šautuvais atsa
kė į kulkasvaidžių šūvius.) 
Kol kas dar, sakoma, nė 
vienas šūvis niekam nepa
taikė.

Harlano apskrities ka
syklų susivienijimas užreiš- 
kia, kad jie niekad pilnai 
nepripažįsią CIO Mainierių 
Unijos. J. E. Taylor, vienos 
kasyklos viršininkas, tvirti
na, kad Wm. Green, Ameri
kos Darbo Federacijos pir
ai i n i n k a s, duos kasyklų 
kompanijoms talkos prieš 
streikierius. — Taylor yra 
įkaitintas federaliame teis
me, kaip mindžiotojas mai
nierių pilietinių teisių.

Milicijos generolas E. W. 
Carter apšaukė streikierius 
“gengsteriais ir bomais” ir 
prižadėjo vest mirtiną kovą 
prieš juos.

CIO Mainierių Unija 
siunčia maisto ir kitos 
galbos streikieriam.

Philadelphia, Pa

pa-

Mire J. Ripinskis
Mirė Jonas Ripinskis, 

“Laisvės” skaitytojas ir na
rys SLA 28 kp. ir ALDLD 
10 kp.

Velionis pašarvotas J. T. 
^ekulos šermeninėje, 2634 
E. Allegheny Ave., Phila
delphia. Bus laidojamas šį 
sekmadienį 10 vai. iš ryto.

Visi prašomi į laidotuves.
Reporteris.

ORAS
Šį šeštadienį apsiniaų 

kę ir gal bus lietaus.

Senatas Nutarė Skirt 
$773,420,241 Ameri

kos Karo Laivynui
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas nubalsavo 
didžiausią ramiais laikais 
pinigų sumą šios šalies ka
ro laivynui — $773,420,241 
vieniem metam. Iš tų lėšų 
bus statoma 23 nauji kari-, 
niai laivai, tarp jų du karo 
didlaiviai po 45,000 tonų 
įtalpos ir 500 naujų karinių 
lėktuvų.

Skiriamoji suma padengs 
ir paprastas karo laivyno 
išlaidas per metus.

Senatas atmetė preziden
to Roosevelto reikalavimą 
pirkt laivynui konservuotą 
(kenuotą) mėsą iš Argenti
nos kaipo geresnę ir piges
nę, negu amerikinė mėsa.

Montreal, Canada.— Pus
antro miliono žmonių gat
vėse čia sveikino atsilan
kiusius Anglijos karalių 
Jurgį VI ir karalienę Elz
bietą.

Įvažiavęs į Kanadą, kara
lius pirmąją savo viešą kal
bą pasakė francūziškai, nes 
toj Kanados dalyj daugiau
sia yra francūzų gyventojų. 
Tai bent tiek karalius Jur
gis pasirodė “sportas” ir 
politikas.

Žmonės net Anglijos val
stybinį himną dainavo fran
cūziškai.

I talistų politikieriai ir Ame
rikos Darbo Federacijos va
dai terorizuoja ten CIO uni
jistus ir visokiausiais bū
dais stengiasi išardyt tokias 
unijas.

Įvairiose pietinėse valsti
jose reikia mokėt pagalvius

mokesčius už teisę balsuot 
valdiškuose rinkimuose; ir 
tokiais mokesčiais politikie
riai sulaiko nuo balsavimų 
desėtkus tūkstančių skur
džiu darbininku ir bedar
bių.

'Pietinių valstijų delega
tai, kaip ir visas audėjų su
važiavimas, užgynė darbo 
valandų-algų federalį įsta
tymą; bet skundėsi, jog šio 
įstatymo administratorius 
E. F. Andrews daro per
daug nuolaidų savininkams 
audyklų - verpyklų. Taip 
darbininkai ir yra privers
ti tenkintis tiktai 25 cen
tais už darbo valandą, nors 
pagal patį įstatymą jau ga
lima būtų pakelt jiems al
gas iki 32 bei 36 centų va
landai.

Harlan, Kentucky, geg. 
19. — Didžiausia angliaka- 
syklų kompanija šioj aps
krity j, United States Coal 
and Coke jau pasirašė su
tartį su CIO Mainierių Uni
ja; pasižadėjo samdyt dar
ban tiktai CIO unijistus.

“Sodomškai-Lytiška” Hit
lerio Agento Byla Londone

Shanghai, geg. 19. —Chi- 
nai išžudė 4,000 japonų ka
riuomenės ir užėmė Tung- 
peh miestą, į šiaurius nuo 
Yangtze upės.

Sučiupta Vadovė G a u - 
jos, Kuri Nuodijo Žmo
nes dėl Jų Apdraudų
Philadelphia, Pa. — Ša

lies valdžios agentai suėmė 
New Yorke ir pargabeno į 
Philadelphiją žmogžudišką 
našlę Rožę Cariną. Jinai 
statoma teisman su 12 kitų 
piktadarių, kurie nunuodi
jo 100 iki 200 žmonių, idant 
pasiglemžt tų žmonių “ap- 
draudas. Dar keturi vadai 
žmogžudžių šaikos nesuim
ti.

Rožė Carina buvo sekre
torė Morriso Bolderio, nuo
dytojų gaujos direktoriaus. 
O jis tik per kelias dienas 
pirm savo arešto pasidėjo 
bankus $18,000.

Sovietų Vadai Tebedraugau- 
ja su M. Litvinovu

Smogikų Suplaukė iš 
Prūsijos į Danzigą

London. — čia gauta ži
nia, jog vėl keli tūkstančiai 
nazių smogikų slaptai at
vyko iš Rytų Prūsijos į 
Danzigą. Jie atplaukė lai
vais neva kaip “turistai.” 
Šie naziai nebūtų galėję į 
Danzigą atvažiuot sausuma 
per Lenkijos Koridorių, kur 
Lenkai laiko dideles savo 
karines jėgas.

Tarp įšmugeliuotų į Dan
zigą nazių yra 3,000 iš pa
ties Hitlerio gvardijos.

GENEROLAS MOSELEY 
KURSTO AMERIKONUS 
PRIEŠ ŽYDUS

London. — Buvęs Hitle
rio spaudos agentas užsie
niams, Ernst Hanfstaengl 
užvedė bylą prieš Londoniš- 
kę Sellridge krautuvę. Nes 
ši krautuvė pardavinėjo 
vieną amerikinį žurnalą, 
kuris rašė, kad Hanfstaengl 
turėje/ “s o d o m iš kai-ly tiš
kus” susinėsimus su Hitle
riu.

Krautuvės advokatas 
ko, kad Hanfstaegl nori 
pasipinigaut iš jos.

Madrid, geg. 19. — Ispa
nijos fašistų pergalės para
de pirmoj vietoj maršavo 
Italijos armija.

Naziai Savinasi Cecilijos 
Aukso Likučius Londone

sa- 
tik

Hitlerio Oficierius Perbėgo 
Francijon su Planais

London, geg. 19. — Hit
leris reikalauja, kad Angli
ja pervestų Vokietijai 30 
milionų dolerių aukso, kurį 
Čechoslovakijos valdžia lai
kė Londono banke.

(Pranešimas N. Y. Ti- 
mes’ui spėja, kad naziai gal 
gausią tą auksą.)

Maskva. — Buvęs Sovie
tų užsieninis komisaras M. 
Litvinov sėdėjo teatre vie
noje ložėje (bakse) su VI. 
Potiomkinu, užsieniniu vi- 
ce-komisaru, pavaduotojum 
V. Molotovo, naujojo So
vietų užsieninio komisaro.

(O užsieninė kapitalistų 
spauda primalė visokių pa
sakų, būk Sovietų vyriau
sybė žiūrinti į Litvinova 
kaip į “priešą”, būk Sovie
tai' jį “persekiosią” ir tt.)

Washington. — Atsista
tydinęs Amerikos generolas 
G. Van Horn Moseley dar
buojasi kaip organizuotojas 
amerikiečių judėjimo prieš 
žydus. Taip sako pats fašis- 
tuojantis kongresmanas 
Dies.

Anglų Seimas Įveda Verstiną 
Kareiviavimą
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Valenciennes, Franci ja.— 
Į Franci ją perbėgo Hitlerio 
gvardijos leitenantas Hein
rich Rothery ir perdavė 
planus kai kurių Vokietijos 
tvirtovių. Jis nori įstot kaip 
kareivis į Franci jos Užsie
ninį Legioną.

Lucerne, Šveicarija.—At
važiavo gydytis nervų su
irimą Emil Hacha, Čechijos 
-Moravijos neva “preziden
tas”.

(Užgrobęs Čechoslovaki- 
ją, Hitleris paliko Hachą 
tokiu “prezidentu,” kaip 
nazių pastumdėlį.)

Bosai Pripažino CIO Vežikų 
Uniją Kruvinam Harlane

Harlan, Kentucky.—CIO 
Važiotės Unija privertė sa
vininkus V. T. C. auto-busų 
linijos pasirašyt sutartį, ku
rioj savininkai pilnai pripa
žįsta šią uniją. Tai dar pir
mas tokios unijinės sutar
ties laimėjimas kruvinaja
me Harlane.

London. — Anglijos sei
mas 337 balsais prieš 130 
priėmė valdžios reikalavi
mą įvest privalomą karinę 
tarnybą. Tai pirmaisiais 
metais po šio įstatymo iš
leidimo būsią paimta į An
glijos armiją 20,000 jau
nuolių, sulaukusių 20 metų 
amžiaus.

42 TONŲ LĖKTUVAS Iš 
FRANCUOS

Port Washington, N. Y. 
—Čia atlėkė Franci jos van- 
den-lėktuvas, sveriantis 42 
tonus. Kelionėje jis stapte
lėjo trijose Atlanto vande
nyno salose.
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J Socializmo Plėtotės Faktai
Pasaulinėj Parodoj New Yorke So

vietų Sąjungos Pavilionas milionams 
žmonių faktais įrodys, ką gali darbo 
liaudis valdydama kraštą atsiekti. Jau 
tas vienas faktas, kad Sovietų Sąjungos 
architektai ir inžinieriai bei jos medžia
ginė galimybė leido pastatyti vieną iš 
gražiausių pavilionų, kalba už save.

Sovietų Sąjungos pavilioną atidarant 
New Yorko miesto majoras LaGuardia 
labai teisingai pareiškė: “Aš tikiu, kad 
ši paroda suteikia progos parodyti Ame
rikos žmonėms, ką ištikro yra atsiekus 
jūsų jauna valdžia.” Ir toliau majoras, 
atžymėjęs Sovietų Sąjungos liaudies eko
nominę ir politinę laisvę, be kurios ša
lis negalėtų atsiekti tokių laimėjų, per
ėjo prie tarptautinės situacijos, padary
damas pareiškimą: “Mes turime viltį, 
kad jūsų valdžios užsienio politika bus 
suprasta tam tikrų betvarkės darytojų 
pirmiau, negu bus pervčlu. Jūsų valdžia 
padarys milžinišką naudą žmoniškumui 
ir ateičiai, jeigu jai pavyks pravesti jos 
užsienio politiką išlaikymui taikos Euro
poj.”

Jungtinių Valstijų federalės valdžios 
komisionierius Pasaulinėj Parodoj, po
nas E. J. Flynn, pasveikino Sovietų Są
jungą, ačiavo už dalyvavimą Pasaulinėj 
Parodoj ir taip nuoširdų prisidėjimą 
prie jos svarbos pakėlimo.

Pasaulinės Parodos pirmininkas Gro
ver Whalen tarpe kitko sakė: “Sovietų 
Sąjungos pavilionas yra vienas iš labiau
siai traukiančių dalykų Pasaulinėj Pa
rodoj. Mūsų lankytojai jau per dvi sa
vaites vaikštinėja aplinkui jūsų pavilio
ną, kad pamačius jo struktūrą ir išlauki
nį įrengimą. Ir kartą jie gavę progos 
matyti jo vidurį, jie negalės suvaldyti sa
vo entuziazmo ir perduos tą džiaugsmą 
kitiems, kurie ateis pamatyti Rusijos 
darbo žmonių atsiekimų.”

Buvo visa eilė Sovietų kalbėtojų, kaip 
tai paviliono komisionierius Tichomirov, 
jo pagelbininkas Bourgman, bet svar
biausiai bus susipažinti su Sovietų Są
jungos ambasadoriaus, Konstantino 
Umanskio, pasakyta kalba.

“Prašau priimti Sovietų pavilioną, — 
sakė Umanskis, kreipdamasis į Jungti- 

l nių Valstijų valdžios atstovus ir susirin- 
\ kusią publiką,—taipgi ir statytojų atsie- 

1 kimus,—kaip karštą ir draugišką pasvei
kinimą nuo Sovietų Sąjungos liaudies dėl 
didžios ir taiką mylinčios Amerikos liau
dies. . . Mes esame artimi kaimynai. 
Daug artimesni, negu daugelis iš čia su
sirinkusių mano. Jūs galite iš Jungtinių 
Valstijų Alaskos tiesiai matyti antroje 
pusėje Beringovo Pėrlajos Sovietų Są
jungos žemę. Prie to, yra dar ir kiti da
lykai, kurie šiandien’ mus daugiau suar
tina ir padidina tradicinį draugiškumą: 
tai siekimas abiejų šalių liaudies taikos
tuo momentu, kada naujas karas jau yra 
prasidėjęs trijose žemės dalyse.”

Ir -toliau draugas Umanskis nepasi
didžiuodamas dėstė Sovietų Sąjungos

V

atsiekimus ir veiklą taikos išlaikymui. 
Jis tarpe kitko sakė:

“Sovietų Sąjungos liaudis nesibijo grū
mojimų.. Neigi prašo kitų šalių susivie
nijimo apsigynimui. Bet ji yra pasiren- 
gus/bendradarbiauti lygiai ir teisingai su 
kitomis* šalimis, kad išlaikyti pasaulyj 

„taiką, ka&j^isąugftjys nuo grūmojan
čių agresijų...

“Pasaulinėj Parodoj nėra specialio rei-

“Lai nepadaro klaidos. Sovietų Sąjun
gai nėra reikalo pakeisti jos esamos už
sienio politikos. Ta politika yra paprasta 
ir aiški. Kiekvienas sąžiniškas žmogus 
lengvai supras mūsų užsienio politiką ir 
mūsų liaudies troškimą ir siekimą tai
kos ne tik sau, bet ir tarptautinės taikos 
ir saugumo. Principus šiai politikai su
formavo Juozas Stalinas, kuris pareiškė:

“ ‘Mes stovime už taiką ir sudrūtinimą 
santykių su visomis šalimis... Mes sto
jame už pagalbą toms tautoms, kurios 
yra aukomis karo agresijų ir kovoja už 
savo ir savo šalies nepriklausomybę. Mes 
nesibijome grūmojimų iš agresorių pusės 
ir esame pasirengę atsakyti dvigubai į 
kiekvieną jų smūgį, padarytą iš jų pa
sikėsinimą sulaužyti Sovietų Sąjungos 
sienas.’

“Dabar,—toliau sakė d. Umanskis, — 
kiekvienas žino, kad mūsų armija yra 
galinga jėga apgynimui taikos. Niekas 
negali apkaltinti mus agresijų pageida
vimuose. Mūsų armija yra galinga jėga, 
kuri tuo kartu nesudaro grumuojimų jo
kiai tautai, išskiriant tik tas, kurios iš
drįstų pasikėsinti ant mūs, ant Sovietų 
liaudies namų ir gyvenimo.”

Draugo Umanskio kalboj nebuvo nie
kas perdėta. Kas nuoširdžiai sekė Sovie
tų Sąjungos užsienio politiką, kas sekė 
tos darbo liaudies valdomos šalies atsie
kimus, kas nenorėjo patsai būti aklas ir 
kitus padaryti aklais, tas žino, kad So
vietų Sąjunga visais frontais padarė mil
žinišką progresą ir išaugo į neįveikiamą 
jėgą.

Po šių kalbų Sovietų pavilionas buvo 
atidarytas publikai. Tūkstančiai žmonių 
įžengė į gražiausi Pasaulinėj Parodoj 
pastatą, kur senai jie troško įžengti. 
Kiekvienas darbo žmogus, kiekvienas 
žmogus, kuris myli laisvę, žmoniškumą, 
tiesą, tuojaus pasijuto, kad jis yra naujo 
pasaulio, socialistinio pasaulio, kampelyj 
ant Amerikos žemės.

Sovietų didysis pavilionas pastatytas 
pusračiu. Viduje pusračio yra amfiteat
ras, galįs įtalpinti apie 2,000 žmonių,— 
tai kaip ir tuštuma paviliono pusraty j. 
Amfiteatro viduje stovi 259 pėdų aukš
čio pilonas, kurio viršuje stovi 79 pėdų 
aukščio darbininko statula, laikanti de
šinėj rankoj 13-kos pėdų aukščio raudo
ną penkekampinę žvaigždę, kuri iš toli 
matosi. Ant pilono yra Sovietų Sąjungos 
herbas ir anglų kalboje pacituota pirmas 
paragrafas Sovietų Sąjungos Konstitu
cijos, kuris skamba: “Sovietų Socialisti
nių Respublikų Sąjunga yra socialistine 
darbininkų ir valstiečių valstybė.”

Įžengus į pirmą paviliono svetainę, vie
noj pusėj stovi graži didelė Lenino, o ki
toj Stalino statula. Gale svetainės yra 
Sovietų Sąjungos žemlapis, padarytas iš 
spalvinio marmoro, išsagstytas įvairiau
sių spalvų brangakmeniais, kuris sveria 
septynis tonus. Ant sienų geriausių So
vietų piešėjų spalviniai dideli paveikslai, 
kurie vaizduoja 1905 metus, kaip caro 
budeliška armija šaudo žmones; 1917 
metus, kaip Leninas nuo šarvuoto auto- 
mobiliaus sako prakalbą; kaip bolševikų 
vedama armija ima žieminį palocių; kaip 
1919 metis Stalinas, Vorošilovas ir Bu- 
dionas vadovauja Raudonąja! Armijai 
apgynime Caricino, dabartinio Stalin
grado ir daugybė kitų dalykų. Bet gra
žiausią įspūdį daro tai paveikslas, už
dengęs visą priešakinę sieną, kuris vaiz
duoja laimingą, turtingą ir linksmą So
vietų Sąjungos gyvenimą. Ištraukos iš 
Sovietų konstitucijos, išrašytos tam tik
rose vietose, tarnauja, kaipo antspauda 
patvirtinimui to viso. Apie tai, ką So
vietų pavilionas atvaizduoja, skaitytojas 
ras vietos žinių puslapyj. Čia mes tiek 
pasakysime, kad Sovietų Sąjungos pavi
lionas gražiai, moderniškai įrengtas,, kad 
kiekvienas galėtų matyti milžiniškus 
atsiekimus, kokius pasiekė pirmoji dar^ 
bo žmonių valdoma šalis.

Džiaugiasi socializmo šalies žmonės, 
kurdami laimingą gyvenimą!

Džiaugiasi Amerikos žmonės, turį pro- 
mažą paveikslėlį„tų„204ojo. 

amžiaus stebuklų, tų laimėjimų, padary
tų laisvų ir laimingų žmonių!

I tali ja yra ilgas pussalis, 
vandens apsuptas. Jos svar
biausias susisiekimas yra 
jūromis. Italija turi desėt- 
kus ir galėtų turėti šimtus 
prieplaukų. Italijai yra pa
vojus iš jūrų. Jeigu stipres
nis laivynas užblokuotų ją, 
tai ji tuoj aus būtų privers
ta pasiduoti. Italija neturi 
labiausiai reikalingų žalia- 
daikčių. Todėl Mussolinis 
labai apsunkindamas Itali
jos liaudį stengiasi išsibū
davo ti galingą jūrų laivy
ną. Italijos kolonijos Afri
koj—Libija, Ethiopija, So- 
malilandas ir Eritrea dar 
daugiau reikalauja karo lai
vyno. Ir todėl dabar Italija 
turi pusėtinai tvirtą, naują 
ir modernišką karo laivyną.

Italijos laivynas susideda

Kruzeriai
Italija didelių, greitų turi 

7 kruzerius, būtent: “Bol- 
z a n o,” “P o 1 a,” “Fume,” 
“Zara,” “Goricia,” “Tres
tą” ir “Trento.” Jie visi tu
ri po 10,000 tonų įtalpos, iš
vysto iki 36 mylių į valan
dą; ginkluoti po 8 kanuoles 
203 milimetrų (8 colių); po 
16 kanuolių po 4 colius 
(100 mm.); 16 didelių kul
kasvaidžių prieš lėktuvus.

Greta to Italija turi mo
derniškus’ lengvus kruze
rius: “Codorna,” “Mante- 
cuccoli,” “Savoia,” “Gari
baldi,” kurie turi po 7,000 

iš: 6 šarvuočių ir 2 būda-1 tonų įtalpos, išvysto iki 40 
voja; 1 šarvuoto kruzerio; ar daugiau mylių per va- 
5 monitorų; 7 kruzerių po landą; ginkluoti po 8 ka- 
10,000 tonų įtalpos; 12 ma- nuoles 6 colių; 6 kanuoles 
žesnių greitų kruzerių ir 3 4 colių, 16 priešlėktuvinių 
budavoja; 85 naikintojų ir kulkasvaidžių ir turi po 4 
dar 37 budavoja; 98 subma- 
rinų ir 7 budavoja ir dau
gelio pagelbinių karo laivų.

šarvuočiai
Italijoj iš praeito karo 

laiko yra keturi šarvuočiai: 
“Andrea Doria,” “Cai Dub
lio,” “Conte di Cavour” ir 
“Guillio Ceasare.” Jie visi 
turi po 22,500 tonų įtalpos, 
daro po 26 įmylias į valan
dą, yra ginkluoti po 12 ka
nuolių 12 colių gerklėmis; 
po 16 arba 18 kanuolių po 
4.7 ir 6 colius ir daugeliu 
mažesnių prieš lėktuvus. 
1935 metais Italija šiuos 
šarvuočius taip labai mo
dernizavo, kad ant 40 pėdų 
pailgino, davė jiems storus 
plieno d ė niu§? kanuolių 
skaičius buvo paįvairintas, 
pagal Sovietų davinius, jie 
dabar ginkluoti po 10 ka
nuolių 13-kos colių gerklė
mis; 12 kanuolių po 120 mi
limetrų; 8 kanuoles po 100 
milimetru; 20 dideliu kul- 
kasvaidžiu ir turi 
tapultas lėktuvų 
mui.”

po 2 ka-
“iššovi-

nesenai 
šarvuo-baigė budavoti du 

čius “Littorio” ir “Vittorio- 
Veneto,” kurie turi po 35,- 
000 tonų įtalpos, išvysto po 
30 mylių į valandą; yra gin
kluoti po 9 kanuoles 15-kos 
colių gerklėmis; 12 kanuo- 
lių—6 colių; 12 kanuolių po 
100 milimetrų; 20 kulkas- 
vaidžių prieš lėktuvus, ve
žasi po 4 karo lėktuvus ir 
turi po 2 katapultas.

Italija dar du . šarvuočius 
“Roma” ir “Imperio” buda-

torpedų tūbas. Šie kruzeriai 
sudaro didelį pavojų priešo 
transportams ir prekybos 
laivams, ne.s jie yra greiti. 
Italija turi dar 12 kruzerių 
“Condotieri,” ‘Bonde Nore,’ 
“Colleoni,” “Di-Giussano” ir 
“Diaz” rūšies. Jie yra grei
ti ir stipriai ginkluoti. Ji 
turi ir senų kruzerių: “St. 
Georgio,” “Santo Marco,” 
“Pisa,” “Libia,” “Marsalla,” 
“Nino Bixio,” “Quarto,” 
“Ancana,” “Bari,” “Brindi- 
zi” ir “Taranto.” Jie yra 
3,500 iki 9,600 tonų įtalpos. 
Daugelis iš jų modernizuoti 
ir gali būti naudojasi pir
moj vietoj, priešo puolimui.

Naikintojai
Italijos naikintojai “Mo- 

locelio,” “Vivaldi,” “De Re- 
co” ir “Di-Vergano” po 2,- 
000 tonų įtalpos ir išvysto 
didelę spartą. Italijos nai
kintojai dalinasi į tris rū
šis: (1) naikintojų vadai, 
tai “De Reco” rūšies, kurių 
ji turi apsčiai; (2) naikin
tojai nuo 1,000 iki 1,500 to
nų įtalpos ir (3) naikinto
jai apie 600 tonų įtalpos. Jie 
išvysto pusėtiną spartą ir 
turi stiprų apginklavimą. 
“Aveiro” rūšies naikintojai, 
kurie turi 1,600 tonų, išvys
to po 44 mylias į valandą, 
turi po 4 kanuoles 4 colių; 
10 priešlėktuvinių kulkas
vaidžių ir po 6 torpedų tū
bas. “Attilio Regolio,” ku
ris turi 3,000 tonų, išvysto 
48 mylias ir ginkluotas 5 
kanuolėmis po 5 colius; 12 
kulkasvaidžių ir 6 torpedų 
tūbomis.

Submarinai
Italija daug deda svarbos 

ant submarinų. 8 submari
nai yra dideli ir vadinasi 
kruzeriais; 38 submarinai 
yra taip pat dideli ir gali 
toli nuplaukti; 46 submari
nai yra vidutinės rūšies; 6 
kraštų apsaugai ir 10 sub
marinų pritaikyta statyti 
minas po vandeniu.

Kiti Karo Laivai
Italija nebūdavo ja orlai

vių vežikų, nes ji skaito, 
kad jos karo laivynui teks 
kariauti Viduržemio, Ad- 
riatiko ir Raudonose Jūro
se, kurios nėra gilios, pla
čios ir turi nemažai salų. 
Čia nuo sausžemio, iš jos 
orlaivių bazių, ir jūrinių 
pakraščių bazių lėktuvai 
gali jai daug padėti. Todėl 
Italija turi apie 1,000 laivy
no orlaivių, iš kurių 500 
yra jūrinių.

Italija turi įvairiausių 
rūšių pagelbinių laivų, kaip 
tai, 13 minų statytojų, 43 
minų šlavikų; 15 sargybos 
laivų ir 60 kitokių įvairių 
laivų. Bet daugiausiai ji de
da svarbos į mažyčius, grei
tus katerus. Jau Pasaulinia
me Kare ji buvo pasibuda- 
vojus iki 400 katerų, ku
riuos sėkmingai panaudojo 
prieš Austrijos karo laivy
ną ir Vokietijos submari- 
nus. Dabar ji turi apsčiai 
katerų, po 40 tonų įtalpos, 
kurie yra apginkluoti po 
keturias torpedas. Jie išvys
to virš 50 mylių į valandą. 
Tie karo laiveliai gali sėk
mingai veikti Viduržemio 
Jūroj, kuri nėra gili, turi 
daug salų, tankiai rami. 
Ant šių laivelių Mussolinis 
deda daugį vilties.

Bendrai, Italijos karo jū
rų laivynas turi apie 700,- 
000 tonų įtalpos. Jis yra 
mažesnis už Franci jos lai
vyną, kuris taip pat dau
giausiai yra Viduržemio Jū
roj. Bet vis vien Italijos 
laivynas sudaro stiprią jėgą. 
Mussolinis mano, kad jo di
dieji karo laivai išvien su 
katerais ir karo lėktuvais, 
net gali ir Anglijos karo 
laivyną ten įveikti. Todėl 
jis tankiai ir garsiai šū
kauja. š.

Labdarybe Naudinga
—Na, Jonuk, kaip eina į 

sveikatą tavo sergančiai 
motinai mano kasdien siun
čiamasis valgis.

—Puikiausiai. Tėtė jau 
penkiais svarais pasunkėjo.

/ Saliūne
-/-Ar tu moki naktį 

mo/ pareiti, kad žmona 
pajustų?

A—Tuo tarpu dar ne, 
jau greit mokėsiu.

—Kokiu būdu?
—Imu pamokas pas 

laužė ją.

na- 
ne-

bet

įsi-

Dėkinga Proga
Klijentas:—Kodėl tams

ta taip greitai skuti?
Kirpyklos mokinukas: — 

Skubu, kad savininkas ne
ateitų, jis man dar to nelei
džia.

Lyg ir Dovana
Plaukius grįžta vėlai 

naktį su kaž kokiu daiktu 
po pažastim.

—Na, ką tu čia parsine
šei, bjaurybe!

—Puikų sieninį kilimėlį 
su įrašytais puikiais šū
kiais.

—Parodyk,—taria žmo
na,—ir perskaito vieną iš 
tų sūkių: ,

—Geriau vėliau nekaip 
niekad!

Jam Labiau Reikalinga
Įsilaužė jas (pa budusiam 

šeimininkui): “Man tamsta 
atrodai labai pažįstamas. 
Ar mudu kur prieš keletą 
dienų nesimatėm?”

Užpultasis: “ 
barde.
tamsta jau suspėjai

MUSSOLINIS APŽVELGĖ
SAVO TVIRTOVES
FRANCUOS PASIENY

Roma. — Mussolinis ap
žiūrinėjo Italijos tvirtumas 
pasienyje Franci j os ir sakė, 
būk “niekas negalėtų” pro 
jas prasiveržti.

Ši Italijos tvirtumų in
spekcija laikoma grūmo
jančiu perspėjimu Franci- 
jai.

Vaizdas iš Paryžiaus: j Bulvare de Observatoire kasamos požemines palepinęs 
nuo bombų (laike nazių užpuolimb) apsisaugoti.

lorn- •
Ir juokinga, kad 

savo 
užstatytąjį revolverį vėl at- j 
siimti, kai mano laikrodis 
ten dar tebėra užstatytas.” 

Įsilaužėjas: “Mat, tai 
mano amato įrankis ir jis 
man būtinai reikalingas, 
tai ir pasirūpinau pirmąją 
po užstatymo naktį jį atsi
imti.”

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Ateivis Reikalavo Paliuosa- 

£ vimą 1917 m.

Klausimas
Išsiėmiau pirmas popie- 

ras 1913 m., bet niekad ne
prašiau antrų popierų. Kai
po ateivis, aš reikalavau pa- 
liuosavimo nuo armijos pa
saulinio karo laiku. Ar man 
pirmos popieros vis geros? 
Ar man bus sunku tapti 
Amerikos piliečiu?

Atsakymas
Pirmos popieros yra lega- 

liškos tik per septynis me
tus, ir taip tamstos pirmos 
popieros išsibaigė 1920 m. 
Per kiek metų po pasaulinio 
karo teismai šioje šalyje at
sakė pilietystę ateiviams, 
kurie reikalavo paliuosavi- 
mo nuo militariškos tarnys
tės. Bet šiandien teismai 
taip nedaro. Nesulaiko pi
lietystę dėl tos priežasties. 
Patariame iš naujo išimti 
pirmas popieras ir sek pa
prastą būdą tapti šios ša
lies piliečiu. /K

»
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Trečias puslapis

Juliaus Janonio Mirties Į 
Sukaktuvių Proga

Gegužės mėn. 17 d. sukako lygiai 22 metai, 
kai tragiškai žuvo genijalusis lietuvių darbo 
žmonių dainius, Julius Janonis. Šia proga, jo 
senutė motina, gyvenanti Baltimorėje, prisiun
tė sekančius žodelius:

JULIUS JANONIS
Negaliu nunešti aš tenai 
Savo sūneliui nei gėlių, 
Ant kapo, supilto senai— 
Tebus šie žodžiai jam vainiku.
Po tuo šaltu smėliu 
Ilsis jis sau ramiai, 
Neprižadins ten niekas, 
Nei joki šauksmai.
Sakykim, draugai, jam, 
Kuris guli ten po smėliu: 
Mes einam pramintu 
Tavuoju taku.
Draugai, tęskit jūs jo darbą 
Iki paties galo.
Nugalėkit jūs visą 
žiaurųjį kapitalą.

Motina Marė Janonienė.

JUOZAS AIDULIS. ’

Gyvenam, Kaip Po Le
du Kojas Pakišę

Daržas ir pievos sauja ratų išrėžyta—visa 
senio Dodos tėvikščia. Nežinau, ar tai bau
džiavos palikimas, ar kaimo sūmatas,—ne vie
nas iškalbinėjo:

—Mes jam ii- žemės davėm, patys be duo
nos būnam ir dar gina per pievą pervažiuot.

Tėvikščia. Tėvikščia, kurioje grūdas neauga, 
bet skursta.

Susidūriau su juo, kai ant lazdos drebėda- ’ 
mas akis žemėn įsmeigęs vieną gyvenimo faktą 
stebėjo. Pasveikinau. Neatsakė senis ir galvos 
nenukreipė. Prisigūžiau. Užvožtos akys atsi
sukę į mane ir vėl sugrįžo pas kurmį, kuris 
negailestingai vilko į urvą biauriai spiegiančią 
varlę. Jau, jau, dedas, įsitrauks, kaip toji su- 
simurdžius, nesavosios rėkdama, purtosi iš ur
vo. Tada kurmis vėl čiumpa ją už kojos.

—Oi, kurių tų velnių!—neiškentė senis ir 
vožterė kurmiui, kuris įsismaugė urvan. Varlė, 
niekam dėtas gyvis, ištrūkusi spygaudama 
smigo po diedalapiu.

—Regi, sūnau,—nenutraukdamas senis 
žvilgsnio nuo urvo kalba— tas pats ir mūsų 
gyvenime. Mūs žmogus, kaip toj varlė — jau 
jau, regis, ištruks, tai dabok tave vėl už kojos, 
vėl urvan...

—Sunku paskelt mūs žmogui—atsidusda
mas iškalbėjo.

—Tai. aš dar tau, sūnau, pasakysiu—trauk
damas baroninį maišelį su rūkalų.—Tai .kadai 
ganiau karvėkę paupyj. Karvėkė vaikščioja, 
grambuliauja, aš an kraušos prisėdau ir da
boju, kaip žuvelės ,pluškinas, siaučias. Ir var
lė, taip sau nedicka varlyštė, karias ant krau
šos iš vandenio. Karias karias, jau, regis, iš- 
sikars — vėjelis pūsterė, varlyštė plumpt van
denin ir sušlapo. Toks netikėlis gyvūnas, kad 
tu žinotum, nesiliovė ir vėl karias. Kad ka
rias, tai ir išsikaria—paspausdamas taria. Tai 
toks gyvūnas. . . O ką kalbėt apie žmogų? 
žmogus—surimtėja senio išreiška—ką darys, 
tai ir padarys!...

—Ir daro—įsimaišiau. . . ......_
—Ak jau—atsakė nusišypsojęs—kai Dievas 

tvėrė, tai visiem -lygiai bėrė, tik nelygiai pas- I 
dalino ...

Rudens dangus, kaip maišu apsitraukia, o 
žemė ir balos ištyžusios tampa, šiandie saulė, 
kaip burės nardė po debesis. Išplauks, kaip 
iš maišo ir vėl panėrė. Kai saulė švysteria'iš 
susivėlusios marškos ii- stabteli, tada senis pa
kelia nukorusius antakius į saulę ir susijaudi
nęs taria:

—Saulėka . . . žinai, kai saulė savo kasom 
paglosto, tai regis, mūs buitis pasgražina. Ir 
balos gražesnės pasdaro. Regi kiek balų?— 
apjuosia žvilgsniu ruduojančias. Vis tai ne
sveikata žmogui ir keltuvai.

žįsdamas cibuką:
—Tokia, regi, ir. buitis toj baloj. Ar žinai, 

sūnau—palietęs mano pečius—žmogus baloj 
gyvendamas netapsi žmogum! Kaip tas krū
mas—jis vis bus kreivas. Neišaugsi.

Pasiūlau susirūkyt.
—Tai gal užeisim mano rūman—nusijuokė 

širdingai. Mano amžių mena.
Įgriuvau laužan. Dairaus, kad ant ko nenu

jočiau. Radęs iš kelmo nuderintą krėslą, sodi
nu senelį. z

—Nesivaržyk, vaike, aš sau susirasiu. Tu gi 
paš man svečias nebuvėlis—neškit sūrio supu
vėlio—pajuokavo prisiglaudęs prie savo guo
lio.

—Stipri, kad ją kur,—paspringęs dūmais.— 
Gera mo būt kokia?

—Mužikiška . . .
—Aš ir tokios neturiu, kad tu žinotum;. Ot, 

paskutu cibuko, tai patraukiu, paspringstu. 
Vis kartumą burnoj pravedi žmogus. Rąjniau 
pasidaro.

—Tai jau—kalba lukterėjęs, jau tas vienas 
likau iš senių. Kaip tas šakos ataplyšis. Ak, 
jau reiktų ir galui ateit. Ką žmogus pribūsi? 
—Neši kryžių nevalgęs.

—Mūs visų tokia buitis. Ir patsai regi. Ai
tu ne iš tų kilimo?—lyg manęs paklausdamas. 
—Pirmiau valgiau duoną iš aruodų, iš aruo
dėlių, paskui iš tarbelių, o dabar ir tarbelių 
neturiu.

—Regi, sūnau, aš, tau pasakysiu—kalba už
sidegdamas—seniau ir žemės daugiau buvo, 
ir ne taip išsakinta buvo, ir ne tokio# mokys- 
tos gniaužė. Nūnai jau ankšta, kaip žuvim 
po ledu. Nū kur krūmas, ten Baltrūnas. Nū 
vieno maža, o dviejų daug pirkioj.

—Pas mane—pasakoja cibuką krapštydamas 
—užeina piemenaičiai padabodami. Dar jau 
balos pašienautos, tai paleidžia .keltuvas, keltu
vos vaikščioja, tai užeina pasišildydami. Geri 
vaikai, kas ten' sakyt, tik be prieglaudos, be 
geros mokyklos—auga ant medžių dabodami. 
Tėvai tamsiečiai—ne ką jiem duos, o kunigai 
nepataisys.

—Kad tu žinotum—pradeda linksmiau—čia 
vienas ganydamas lubine vaiką piemenei čiuk- 
telė. Abu vaikai, jauni žali, kaip rasa. Tai jos 
motka keikt: “Daldziau, mielukuciai, kad jam 
nebuitas, kas lubinų išdūmojo. Ogi, mieluku
ciai, ogi lubinukas mano mergyštei vaikucį pa
darė.”

—Gal aš jau ir iš kelio išsukau, žinai, se
nio burna—lyg pasiteisindamas.

—Taigi, tai . . . Tai aš jiem pakalbu,‘kaip 
tokis ubagas tūsės duoną rinkdamas, tai jis, 
būdavo, užeina, pernakvoja—daug pasaulės 
regėjęs vis pripasakodavo, tai aš vaikam da
bar pakalbu. Būdo, sakydavo ubagąs: “Bus 
toki laikai, kad važinės liuciperius.”—Kai pa
sakau, kad važinės liucipierius, tai vaikai: 
“Aik, tu dziedai. Kap tas liuciperas an balų 
nuslais? Muoj šluotas prisrišįs skraidzis?— 
b\s toki laikai, kad pievas užstatys namais— 
-žęipių nebus. Jum malkas svers. Samanėlė ir 
šioj bus pirkta. Keltuvai daikto nebus. Kaip 
pasakysiu: “Karvelęlant virvelės ir šokte, vai
keliai, /^ol<Te,”—laikam juokelių.

Ir pats nusišypso senis. Ramus jo juokas.
—Jau regim mes šitą. Vargas užgulė nebet. 

Jau to gero žmonėm va—pervedė ranka per 
kaklą. O vaįrgas—visų blogumų motina. Už 
ką namuos sūklausos nėra? Nū brolis prieš 
brolį, sesuo prieš seserį, vaikai prieš tėvus. 
Gal jau toki totos ir momos?—paabejoja tė
vų autoritetu senis.

—Seniau, man regįs—tęsia savo filosofiją— 
žmonės kitokio kraujo buvo ir tamsūs, kaip 
pečio kakta. Matai, žmogau,—varo tuo pačiu 
stilium—seniau pasakysi “durniau tu,” tai jis 
pasdraskys, pasdraskys galvą,1 atsisukęs aps- 
dairys—“O gal aš ir durnas?...” Jis pats 
nežino, kuom save pavadinti. Nei jis žmonių 
matė, nei jį žmonės regėjo. Dabar suvisai .kita 
—pratęsdamas kalba.—Kita teknika, kaip sa
ko.

—Kaip manai, seneli?—paklausiu.'

—Sunku ir suprast, vaike, žmogus būna, 
kaip po ledu kojas pakišęs. Sako, kad dabar 
nervai, kitas žmonių kraujas. Daugiau regi, 
daugiau jaučia. Gerai vienas supratingas kal
vis sakė: “Jaučia, kad reikia mušt, bet nežino 
ką mušt, tai patys tarp savęs kaimas.”

—O seniau?—paklausiu.
—Ak, ir seniau viso būdavo, bet kirvio ne

buvo.
-r—čia vienas kaimyno bernas—lyg paaiškin

damas kalba,—bedieviu jį šaukia; geras ber
nas, nėr kas sako ir gaivingas, tai jis dažnai 
pasako: Kaip seniau buvo mužikai tamsūs, tai 
bagočiai stiprūs buvo, rašyt mokėjo,—tai ir 
vedžioj visus, kaip aveles. O dabar ne, brat! 
Visi lygūs. - Kad tu mani kumščiu, tai aš tavi 
kirviu,—ko neduodi gyvent”? . . .

—Ir ką tu jam pasakysi?—lyg klausdamas 
mano nuomonės senis.

—žinai, šitas karas daug blogo, bet ir daug 
gero žmonėm parodė, žmonių akys platesnės 
pasdarė . . .

Jau senystė ligi kaulų įsistenėjo Dodai. Gu
lamoji stvėrė. Dažniau sudejuodavo senis. 
Kuom jis alkį nustumdavo—vieni dievai žino, 
žinia, žmonių širdys, kaip voro krūtinė minkš
tos—gal šiųom tuom nudalydavo. Kartais iš- 
dargę piemenys, tie žliugini balų gandrai, iš 
pasvirnės sūragalį nustverdavo, duonos šlupą 
nuvogdavo.

—-Va, tau, dėduk, pasistiprink . . .
Nenorom imdavo senis, žinojo vaikų pa

valgą. I
—Argi jūs, vaikai, sotūs, kad man atnešėt? 

—Ir akys paašaroja. Gal vaikų užuojauta pa
springsta? Paskui lyg atsimokėdamas:

—Eikšte, vaikai, tai gal aš jum pasaką pa
sakysiu. Dabar turiu laiko, darban nereikia, 
tai aš jum pasakysiu. Paminėsit gal mane 
seną—ir kosulys pagauna. Vaikų čiūgžmas. 
žinia, vienkiemiai—apdžiūvo vaikas, neapdžiū- 
vo—marš paskui keltuvą. Kiek uodegų, tiek 
piemenų. Apspito diedą, kaip spietys, alksnio 
šakelėm baido kandžias rudenio musias, ku
rios guolį marška užgulusios zykė. Ligonis per
meta žvilgsniu iš eilės visus ir užklysta gal
von mintis: Ir kas iš jų išaugs? Ar rasis iš 
jų sąmoningų vyrų? Priešais nutysta takai 
takeliai, keliai ir šunkeliai. ' Iš kur jam už
klydo prisiminimas, kai vienas vaikyščių grį
žęs iš mokyklos jam pasakojo. Mokytojas, sa
ko, liepė, kad motinos pasiūtų maskas. Sako, 
gazai bus, tai feiks gintis. Tai mama, pasako
jo, pasiuvo iš autakojo maišelį aAt nosies, 
paskui buteliuką vandens, kešeniun įdėjo ir so
dos. Tai visą savaitę nešiojom tuos maišelius. 
Susmąstė seniui, kad tas čiūgžmas piemenų su 
tais maišeliais ant nosių. Paskui ir vaikai pra
puolė, tik maskos liko. Maskos, maskos . . . 
Net pasipurtė senelis. Atsitokėjo. Tada pra
dėjo pasakoti.

Supaisysi jo pasakas!—apie papus, kaip 
juos velnias an pečių raudavęs ir upėn nuo 
tilto murkdydavęs* (“Tik atūžia atšniokia . . . 
Kas? Velnias papą rauna” . . .), kaip buvo 
biednų biednas žmogynas, kaip jis paskui tur
tuolį apgavo,—suskaitysi senio pasakas!

Vaikai išsižioję klausydami karves pamiršo 
ir musias baidyti' nustojo.

Užduso senis. Stabčiodamas pasakojo. Pas
kui paglostė vaiko sukedentus plaukus ir klau- 
šia:

—Tai pasakyk, Prany, katroj tau pasaka 
gražiausia?

O tas aitvaras:
—Velnias papą neša.
—O man, atsižado vienas, kaip biednas tur

čių apmaude. Biednas, bet paimk tu, kad nori. 
Nepaimsi!

Kai antaryt suvarė piemenys keltuvas,—ra
do senuką vos šiltą gyvą. Ir užklaust niekas 
nedrįso—tylutėlio susigūžė prie lovynos. Sene
lis vos išstenėjo:

—Ot, vaikeliai . . . nei tai čia, nei tai 
ten ... O kur ten? . . . Gal niekur . . . Taip 
ir užmigo senis Doda, palikdamas savo mintis 
ir balų vaikus lietums ir vargui.

Kaimynai numirėlį išvežė, o piemenai jo 
laužą išnešiojo vargakėlei našlei, kuri su ma
žais vaikais be malkų šąlo. Kas liko—sudegi
no. Sausas medis pleškėjo, liepsnas šaudė 
viršun, o žliugini balų piemenys turėjo šili
mos ir ramumo.

Aplinkui balos, surūgusios sušutusios mar
malynės. Kai ateina laikas saulei keltis—ga
ruoja balos, garuoja dvokianti upė sunkiai gul
dama ant išvargintos, nemigo išsakintos, vė
žiautojo krūtinės. Tuomet dangus ir žemė— 
vienas didelis rūkas. Balų paukštis surėkia 
nesavo balsu, sakytum, priešui mesdamas pa-

Avė Vita, Moriturus 
Te Salutat!

Pamylau dangaus žydrumą, 
Auksu spindančią mėlynę, 
Buinų vasaros žalumą, 
Yt krištolas, skaidrią rasą.
Pamylau ir mergą jauną,
Da skaistesnę užu saulę, 
Da skaistesnę už žolyną 
Ir blaivesnę užu rasą.
Ir svajojau siekti laimės
Su visu plačiu pasauliu,
Kam nuo kojų pančiai krinta, 
Kad dievų aušra sušvito.
Milžino darbai vaidinos.
Aš tikėjau juos atliksiąs, 
Herkulės ir Prometėjaus 
Tveriančius žygius nupinsiąs.
Bet, lyg beržas žalialapis, 
Sprogstant, kirmėlės pagriaužtas, 
Kad gyvam nesutrūnėti, 
Pirma laiko jaunas žūstu.
Pirma laiko jaunas žūstu, 
Nė jėgų neišmėginęs.
Ateities žygius nešuosi
Su savim į šaltą kapą.
Su savim nešuos—ir meilę
Taip mergelės, taip pasaulio, 
To plataus, dailaus pasaulio, 
Ką yt pumpuras da sprogsta.
Nesulaukiau jo pražystant,
Bet širdyj užsiauginęs, 
žengdamas į šaltą kapą, 
Sveikinu jį, greit bujosiant.

Julius Janonis.
1917. V. 15. 12 v. dieną.
Petrapilys.

Prabėgomis
DOVANŲ ĮTEIKIMAS vie

netams, laimėjusiems lenkty
nes naujų narių gavime, įvyks 
pradžioje ateinančio rudens. 
LMS CK bendrai su artimes
niais apskričiais žada suruošt 
didžiulį parengimą Brooklyne, 
ir jame išduoti dovanas laimė
jusiems. Tame parengime ma
noma turėt ir kanadiečių atsto
vybė, nes jiems priklauso ant
ras pryzas.

LMS FINANSAI ŠIUO LAI- 
KOTARPIU LABAI MENKI, 
Centrui pasitaikė proga nebran
giai pirkt keli šimtai šmotų 
įvairių ir įvairiems balsams 
dainų. Ta proga nenorėta pra
leist, todėl tam pašvęsta keli 
desėtkai dolerių.

Pastaromis savaitėmis išleis
tas dainų-muzikos katalogas, 
kad chorai ir kiti vienetai galė
tų pasirinkt jiems reikalingą 
medžiagą. Tas ir padarė lėšų. 
Siųsta 2 atstovai į Mass, vals
tijos menininkų konferenciją,— 
vėl išėjo keli doleriai iš centro, 
iždo. ..

Dabar LMS iždas apytuštis.

nieką. Tada nakties žmogus:—vėžiautojas var
gingai per lapus ir upės užuoaugas stumdamas 
lovį išvysta prasiplėšiantį pro rūko maršką di
delį raudoną skritulį. Skritulys didėja ir la
biau žverbla. Išsikala alksnyno viršūnė, išsi- 
gniaužia nudriskę viensėdžiai. Tada atsiski
ria dangus nuo žemės. Grįžta sušutusiom ko
jom vėžiautojas. Prasideda įkyrus ir bergž
džias dienos darbas.

Toks Užūvalkio krašto rytas.
Kai ateina ruduo—balas pavandenis apse- 

ma. Tada karvės išsmurojusios, šlapiom nu
garom, drebėdamos, parneša ašarą pieno.

Pavandenio nei pavasarį nei rudenį nesu- 
gęrdavo užakusi upė.

Kartą pasidarė judėjimas: su visokiais tarė- 
rais atsigrūdo ponai iš miesto. Susirinko su
pluko vyrai ir moterys su vaikais. O ponai 
kalbėjo:

—Yra pas jus balos nenaudingos. Mes jas 
nusausinsim ir padarysim derlingas pievas: 
du kart šienausit, pavasarį nereiks karvių ki
loti ir ant pakločių karstyti. Mes jums duosim 
pigiai sėklos ir trąšų, o jūs mums pinigų ir 
darbininkų.

Gyventojai klausė, pečiais gniaužė, bet po
nam netikėjo. Vienas iš pulko atsiskyrė, iš 
pažiūros, rodos, nekemežno mužiko būta ir at
sižado :

—Nėr kas,—sako—gražiai ponai kalbat, la
bai gražiai, gražius daiktus guldot, bet nepa
sakėt vieno,—kosterė—duokit mum žemės, tai 
mesį ir patys mokėsim pasidaryti. Mūs ir pie
vos bus geresnės ir karvės daugiau pieno duos 
ir mes sotesni būsim. Ką čia kalbėt. Tik duo
kit mum žemės—pakartojo.

Mūsų žmogus maža kalba, bet stipriai pa
sako: ponus, kaip adatom pamaustė. Kiti pa
tenkinti tapšnojo Bautrį:

—A ta ta ta, tai gerai jiems pasodei! . . .
Daugelis manė, kad tuom pasibaigė. Bet vie

ną gražią dieną įsmigo darbininkų kastuvai— 
prasidėjo melioracijos darbas. Privažiavo dar
bininkų iš viso pasviečio. Kai vėliau darbinin
kai sustreikavo, matininkus ir padėjėjus su- 
svaidė upėn, tai viena kita Užūvalkio moterėlė 
pajuostėn pasmygus sūrį ir desėtką kiaušinių 
nuvogus rieščiavo pas matininkus praštu-pra- 
šydamos (kalba, kad net rankas bučiavusios), 
kad malonėtų priimti darban jos( sūnų.—Gar
dūs užūvalkiečių sūriai, bet lietuviams darbo 
nesirado.

Prakaituoti raumenys dumblą svaidė—dar
bas stūmės. Daugiau reikalas, negu gobšumas 
spyrė 18 valandų akordinio darbo. Pasakoja, 
vienas trūkį gavęs, pamirė. Dienos ilgos—dar
bas bėgo. Jau Užūvalkio r pievas’• pralenkė.

(Tąsa ant 4-to pust.)

IŠ KOKIOS VERSMĖS LMS 
CK GAUNA PINIGUS? Tam 
tenka duot nors trumpas paaiš
kinimas. Pagrindiniu kapitalu 
galima vadinti vienetų (chorų 
ir kitų) ir pavienių narių meti
nes duokles. Antras įplaukų 
šaltinis, tai — verslas pačių iš
leistais ir iš kitur užpirktais 
kūriniais (scenos veikalais, dai
nomis ir t.t.). Trečias Šaltinis 
—aukos, tiesioginė parama iš 
dailę mylinčių žmonių-rėmėjų.

Dabar pažiūrėsime, kiek gau
sūs tie šaltiniai.

Kiekvienas vienetas sumoka 
(jeigu moka) po $5 metams. 
Turint 33 vienetus, jeigu visi 
pasimoko,, metinių įplaukų gau
nasi $165. Pavienių narių iki 
šiol pas mus kaip ir neturėta. 
Tik pereitą vajų jie pradėta 
verbuoti. Todėl finansinis svo
ris iš pavienių narių kol-kas 
dar menkas.

Lieka žodis-kitas tarti apie 
įplaukas už scenos veikalus, 
dainas ir muziką. Tas neva ver
slas, atvirai pasakius, neišsilai
kytų, jeigu ne tiesioginė para
ma—aukos. Mat, įdėtas į įvai
rius leidinius kapitalas greitai 
negrįžta. O jeigu ant kurių 
dalykų kiek ir pelnijama, tai iš 
to neretai reikia pridėt prie tų 
leidinių, kurie “rinkoje” netu
rėjo reikiamo pasisekimo ir pa
darė nuostolių. Mat, vienetai, 
gavę iš centro vieno kito kūri
nio kopiją, bando patys iš jų 
pasidaryti daugiau, kad nereik
tų pirkt. Tokiai padėčiai esant, 
dažnai būna taip, kad įdėti į 
leidinius kapitalaii grįžta su ze
ro (0) arba dar blogiau...

P. Balsys.

s

Newark, N. J.
PATAISOME KLAIDĄ APIE 

KONCERTĄ
Ketvirtadienio, gegužes M8 

dienos, “Laisvės” buvo rašy
ta) kad Sietyno Choro gražus 
koncertas įvyks gegužės 25 d. 
Tai klaida. Šis koncertas . 
įvyks šiandien vakare, gegu
žės 20 d., Lietuvių Svetainėj, 
ant 180 New York Avė.

Dar kartą kviečiame visus L J 
N e war ko ir apylinkės lietu- 
vius dalyvauti!

Korespondentas.
■ ■■■.....................——, i.mw.

“Gaukite “LaisveP Naujų 
Skaitytojų.



Ketvirtas puslapis Šeštadienis, Geg. 20, 1939

Iš Francijos
(Nuo Mūsų Specialaus Korespondento)

Montluson, Francija.—Nau
jas marksizmo laimėjimas tu
ri didelę reikšmę ne tik šiame 
departmente (Allier), bet ir 
visoj Francijoj. Mat, balan
džio 23 d. čionai buvo ren
kamas į seimą atstovas nuo 
Montluson apylinkės. Seime 
vieta pasidarė tuščia, kai pra
eitą rudenį seimo atstovas 
Marx Dormy tapo išrinktas į 
senatą. Dormy yra socialistas. 
Dabar rinkimus laimėje Ko
munistų Partijos kandidatas 
draugas Eugene Jardon.

Dešinieji elementai, pono 
, Daladier pasekėjai, smarkiau

siai darbavosi, kad išrinkus 
savo žmogų. Tam tikslui jie 
panaudojo pikčiausią dema
gogiją. Kandidatai buvo tri
jų partijų, būtent, Radikalų 
Socialistų Partijos, Socialistų 
Partijos ir Komunistų Parti
jos.

Drg. Jardon, komunistų 
kandidatas, gavo 6,443 balsų.

Louton, socialistas, gavo 4,- 
995 balsus.

Villatte, radikalas, 4,681 
balsą.

Balsuotojų buvo užsiregis
travę balsuoti 20,431, o balsa
vo tiktai 16,006.
antri balsavimai, ir 
tiktai du kandidatai, 
komunistų ir radikalų, 
tiniuose balsavimuose 
gavo 9,849 balsus, o
las Villatte—6,157. Mat, soc. 
irgi daug balsavo už komunis
tų kandidatą.

Tai didelis laimėjimas dar
bininkų ir vargingųjų valstie
čių.
’ Drg. Jardon yra pereito ka
ro veteranas, gavęs garbės 
kryžių už pasižymėjimą. Jis
yra 45 metų amžiaus. Turi Šaukimo 
šmotelį žemės“ už 5 kilome-1 operacija 
trų nuo Montluson. Verslą ! ties 
daro iš vynuogių. Jo žmona 
yra mokytoja.

Jardon jau senai yra ma
joras Domerat, kaipo Komu
nistų Partijos atstovas. Jį la
bai palaiko visos apylinkės 
maži ūkininkai. Jis yra po
puliarus žmogus. Francūzai 
saRo, jis paprastas mūsų kla
sės žmogus, nešioja medinė
mis klumpėmis, nepaisant kas 
pas jį 
dabar 
giau.

Tada buvo 
pasiliko 
būtent, 
Pasku- 
Jardon 
radika-

Thomas J. Bell, prieš negrų 
linčiavimą Jungtinėse Valsti
jose; nuo darbo unijų — Sam 
Appel, ir nuo Komunistų Par
tijos—Ben. Landy.

Buvo ir muzikalu programa, 
sugrajino “Internacionalą” ii’ 
kitas melodijas. Parengimas 
atsilankiusiems patiko.

Prie surengimo pi i.-.idujo 
nuo lietuvių Šv. Roko, \ ion\ 
bes, ir Biručių 
draugystės, ir dv i 
Liet. Literatūros 6 
67 kp.

—o—

kp. ir LD

Pittsfield, Mass., automobi
lius mirtinai suvažinėjo Anta
ną BabulJ, apie 45 metų am
žiaus. Nelaimė įvyko gegužės 
3. Jis ten dirbo CCC kempė
se. Velionio kūnas tapo par- 
veštas per graborių Waro- 
bovv į Montello pas brolį 
Adolfą Babulį, kuris rūpinos 
laidotuvių reikalais, v

Velionis pirmiaus ilgus lai
kus yra išgyvenęs Montelloj. 
Tapo palaidotas militariškai, 
su religinėm apeigom, gegu
žės 6, St. Kalvarijos kapinė
se.

Kiek pirmiau So. Bostone 
automobilius užmušė Oną Ra- 
kutienę.

Matomai, kur tik eini, visur 
reikia saugotis automobilių, 
kad nesuvažinėtų.

—o—
Serganti Mūsų Miestelio 

Lietuviai
Drg. B. Lapinskienė po 

sunkios operacijos iš ligoninės 
jau parvežta namie, ir kaip 
girdėt nuo tų, kurie ją atlan
ko, sėkmingai eina sveikyn. 
Linkėtina greito pasveikimo.

Po sunkios operacijos guli 
ligoninėj Sankūnienė, Antano 

moteris. Sako, kad 
sėkminga; yra vil-

pasveikti. Bet šeimyna 
yra labai tuomi susirūpinus.

Sunkiai susirgo Jonas Kavo
lis, P. Buknių švogeris, tapo 
nuvežtas į ligoninę-. Sako, tu
rės daryti operaciją ant tul- 
žiapūslės. Jo moteris ir kiti
jo draugai labai apgailestau
ja.

Nuo pirmiau dar tebeserga 
J. Tautvaiša ir A., Puodžiū
nas. Jiedu daug yra pasidar-

ateina. Taigi, seime 
vienu komunistu dau-

Montello, Mass
Paminėjimas Pirmos Gegu

žės pavyko neblogiausiai. At
sibuvo balandžio 30, Massa- 
soit Hall, Brocktone, 2:30 
vai. po pietų. Įžanga buvo 
15c. Tarptautinės publikos 
suėjo apie pusantro š’mto. 
Didžiuma buvo lietuviai. Kal
bėjo negrų kunigas Lincoln 
kongregacionistų bažnyčios,

Aukos Lietuvai
------------------ X

Generalinio Konsulato New 
Yorke Aukų Pakvitavimas 

No. 5

Rooseveltas Planuoja Naują 
Baliūninį Orlaivi

Dayton, Ohio 

opa $10.00, p
. r rijimas ir visa 
iiii aukotojų, per 
.-unite Klaipėdos 
m,G.()<)..

a Conn. Lietų
jų, i gos Apskritys 

i L lai pėdos pa-

Bal timorės Lietuvių Moterų 
Piliečių Kliubas aukavo .$25 
ir susirinkime surinkta <$19, 
kurių tarpe Marijona Jurk- 
šaitė aukavo $5.00 ir eilė au
kotojų smulkesnes sumas. Au
ka skiriama Klaipėdos pabė
gėliams. $44.00.

Waterbury, Conn. Katalikų 
Federacijos 22-rasis skyrius 
per A. J. Aleksį Apsigynimo 
Fondui aukoja $23.00.

Grand Rapids, Mich.
42 kuopa ir susirinkime 
rirvkta ir atsiųsta per P.
čaitį Klaipėdos pabėgėliams 
$30.00.

Lawrence, Mass, dvylikos 
į “Lietuvos šelpi- 

A. Markevi- 
pabėgėliams

SLA 
su- 

Grei-

i . ..organizacijų 
mo Fondas” per 
čiūtę Klaipėdos 
$100.00.

Nashua, N. H., 
Alfonsą Ulcicka 
dą Valentukevičių Apsigyni
mo Fondui $50.00 ir už Vil
niaus ženklelius $5.00,—$55.

Klemensas Cirbulėnas i š 
Montello, Mass., Klaipėdos 
pabėgėliams aukoja $5.00.

New Haven, Conn., Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 5 
apskr. per J. Didjuną Klaipė
dos pabėgėliams $5.00.

Povil as Bitinas iš Philadel- 
I phia, Pa., Klaipėdos pabėgė- 
i liams $1.00.

Pittsburgh, Pa.
Moterų Pagalbos
Klaipėdos pabėgėliams atsiun
tė $100.00.

Baltimore, Md., SLA 64 k p. 
per Oną Lakienę ir E. Lazaus
kienę Klaipėdos pabėgėliams

lietuviai per 
ir Ferdinan-

Lietuvių
Kliubas

Norwood, Mass., SLA 131 
kuopa per Juozą Versacką 
Klaipėdos pabėgėliams $5..OO.

Aliitit Darbiečiy Taisymus
ip’.tr; Tarnybos

pasveiko, ; a';.

bavę del vietos organizacijų 
Turėtu mūsų draugai, kurii 
sveiki, progai pasitaikius juo: 
atlankyti.

Iš netikusių pen . Tu 
mos orų daug Tuo. ; ■ .
nelaimingų atsitikimų, 
pasilaužė kojas, kili rani..*, 
kai kurie jų jau
kaip tai, Martinas Kemzūra ir 
kiti. Bet dar tebeserga J. Me- 
džiauskas, kuris pradėjo 
vaikščioti pasiremdamas laz
domis. Per daugelį metų liga 
kankina K. Januškį. Jo pa
sveikimui dėtos didžiausios 
pastangos, bet dar tebeserga.

Žolynas.

Darbiečiai
i jos seime rei-

• ualsavimo tei- 
rinKimu’ose jau- 

20 metų amžiaus,

kalci. o .;
sę seimo 
nuoliams 
jeigu jie bus jau šaukiami į 
privalomą kariuomenės tar
nybą. Seimas 241 balsu 
prieš 140 atmetė šį reikala- 

I vimą.

MENO SKYRIAUS DALIS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Žmonės neramiai laukė gerybos. Bet daugelis 
skeptiškai žiūrėjo:

—Ot, bedarbių daug miestuose, bijos, kad 
alkani nebruzdėtų, tai davė balas .kast. O vis 
mes apmokam. Naudos nei čia buvo, nei čia 
bus.

Kai vėliau sutikau vieną to krašto gyvento
ją, tai skundėsi:

—Pievas nusausino, bet ašarų neišdžiovi-
no . . .

venta, kaip bus išgyventa! Tau vis graudžios 
giesmės, nuo kurių širdis šąla.
trūksta:

Nenorom iš-

Rūdyji, ne bū- 
mėšlas ir ant

Washington. — Lakūnas 
Lindbergh, kalbėdamas ka
rinei kongreso komisijai, 
užgyrė sumanymą įtaisyt 
Amerikos armijai iki 5,500 
karo lėktuvų.

naują

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas planuoja 
statydint Amerikai 
baliūninį orlaivį su plieno
rėmais. Tas orlaivis būtų 
neperdidelis, tik apie 350 
pėdų ilgio, ir kaštuotu apie 
$1,000,000.

I’ r e z i d entas priešingas 
statymui silpnų, minkštų 
baliūninių orlaivių, tokių 
kaip kad dabar žuvęs K-2 
minkštas orlaivis Lakehurs-

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St.? Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lcssingu.

NAUJOJE VIETOJE

wb
GERIAUSIA DUONA

O^SCHOEES BAKING lĄgj
^^^^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. x)tūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuve* 

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

Office Pilone
* EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night

RHEA
Managed by W

TEITELBAUM

| | Vapor Room,
I 4 Room, Large

yL Artesian Water, Restaurant, Barber JK 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
■" ........ ..................................■■■■■-............  I* ■ I* I

EADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day apd night

Liėtuviams Lankantiems

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS « «> 
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

Siūtais ir Topcoatais
VISI naujų madų ......... VISI naujo drabužio

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai . .

$6.95 ;
10.95 :
14.50 •Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 •
Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė •

HENRY NARINS & SONS :
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. •

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais •
Išdirbėjai Geriausių Drabužių

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio
Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.

E D FOR 
north . oaYv

West Haven Beers & Ales, Inc
Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

HABERBUSCH & SCHIELE’S 
Sphinx Stout and Extra Ales 

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėso

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR:

Uensler
R. & II.
Wehle

Beer 
Ales 
Porter

Telephone EV. 7-5471

98 North 7th Street
Brooklyn, N. Y.

J Namų Rakandų Krautuve I

Gyvenimas vėju eini/, kaip ryto rasa mai
nos . . . Mainos valsčiaus ponai, mainos kuni
gai—vis ne savi žmonės, vis pasaulio ištrinęs. 
Kiekvieną pasitinka vienodai:

—Jau negirk gero, kad mūs kraštan at
siuntė . . .

žmonės jiems neturi širdies: vis piniginiai, 
visi branginykai. Jiems vienas užmokesnis:

—Kad jų šuva nešt kaulus, tai pasakytai!: 
Šuneli, ciuciukai, dar toliau nešk, dar panė
šėk . . .

Mainos . . . Bet tau,, žmogau, vis marški
niai nuo prakaito suragėję. Tavo pievos ir 
laukai vis viena mintim nusėta—kaip bus gy-
* tlpKernpių, Kieavierrn pniaiga - į į

—Kokia čia velniom buitis.
ni. Visur mėšlas: ir ant patalo
stalo mėšlas. Geriau augt miškas, ne žmonės, 

—tai būt žvėrelei paunksnis!
—Ir melstis ramiai negalima sako jauna 

moteriškė, dantim kaip gelažtė blizgančiais.— 
Ką tu melsies lūpom, kad tavo širdis ne ant 
daikto, žmogus vieną darai, kitą manai. Kad 
'būsiu danguj, tai už darbus ir rūpesnius bū
siu. 

I *
Jau laikas buvo man išvažiuoti. Pasišovė 

pavėžėti jaunas ūkininkas. Sodindamas man 
kaįba:

—žinai,—šypsodamasis—vilkų yra . . . Gal 
trumputę paimsim? Kai čia buvo neramumai 
su čekais, tai mūs žmonės gaidžiukus prie 
trumpučių derino ... ,

Taip palikau didelių netikėtumų kraštą, ku
rio laukai nusėta troškimu ir didele neapy
kantą prieš visa, kas gyvenimą ėda . . .

(Iš Vilniaus krašto lietuvių rašytojų vien
kartinio leidinio. “Versmė.”)L ------ -

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie w i n e/ 

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

i Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
|j Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave. 

CORONA, L. L, N. Y. 
Telephone: Havemeyer 9-9115

A. WEITZNER I
VERTEIV1S ■

Į Divonai-Uždangai-Linolijos ■

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai S 
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

j Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomą jam Kambariui ||

301 Grand Street telefonas |
Brooklyn, N. Y. EVergrecn 7-6673

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokčjiinams

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 

Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.
Telefonas EVcrgreen 7-0986.
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Waterbury, Conn.
Iš Lietuvių Moterų Posėdžio

Gegužės 14 d. čia įvyko mo
terų posėdis, pasikalbėjimas. 
Pasirodo, kad kolonijose bu
vo apsileidimo. Drg. O. Vi- 
sockienė raportavo išsiuntinė
jus į kolonijas laiškus, kvie
čiant moteris j šį posėdį, bet 
pribuvo tik iš Hartfordo A. 
Dagilienė ir O. Visockienė ir 
iš Waterburio dalyvavo 8 au- 
gusios ir 4 jaunuolės mergi
nos. Tad laikytas trumpas 
pasikalbėjimas.

Taipgi dalyvavo ir K. Pe- 
trikienė iš Brooklyn, N. Y.

Buvo kalbama apie lietuvių 
moterų seimą, kuris įvyks rug
sėjo 7, 8, ir 9 dienomis, Broo
klyn, N. Y., apie rankdarbių 
parodą, apie “Vilnyje” ir 
“Laisvėje” moterų skyrius ir 
moterų atskirų kuopų organi
zavimą.

Didžiuma draugių išsireiškė 
savo nuomones įvairiais klau
simais.

Keliais atvejais ir plačiai 
kalbėjo K. Petrikienė, nu
šviesdama gana plačiai ir aiš
kiai naudingumą ir svarbumą 
moterų seimo. Ragino, kad iš 
visų kolonijų nuo kuo pla
čiausių moterų organizacijų ir 
kiek galint daugiausiai dele
gačių atvyktų į seimą. Sei
mas būsiąs gana žingeidus, 
nenuobodus, taip sakant, nau
joviškos metodos — ameriko
niškos mados — koncertai, 
parodos, referatai, pasilinks
minimai, pasaulinės parodos 
aprodinėjimas, viso New Yor- 
ko miesto aprodymai, kur bū
sią nusamdyti busai ir apva- 
žiojamos delegatės ir tt. Tai 
bus labai gražus ir žingeidus 
moterų seimas.

Aš čia neturiu vietos viską 
išpasakoti, kaip Petrikienė 
apibudino seimo įvairumą, ko
kis jis bus. Gaila, kad drau
gės iš kolonijų nedalyvavo, 
būtų sužinoję daug. Posėdis 
nors buvo neskaitlingas, bet 
gražus ir įspūdingas, nes K. 
Petrikienė davė žingeidžių 
įspūdžių apie būsiantį moterų 
seimą ir rankų darbo moterų 
parodą. Moterų seimas ir pa
roda bus laikoma gražioje 
Brooklyno muzėjaus patalpo
je.

Reikalinga daug pinigų pa
rodos ir seimo reikalams, ko
lonijose organizacijos ir pa
vieniai privalo aukauti tam 
pirmam ir svarbiam tikslui.

Posėdžio pirmininke buvo 
O. Visockienė, sekretore drg. 
KI. Yenkeliūnienė.

Vakare įvyko moterų pra
kalbos. Tikrai reikia atiduoti 
moterims kreditas už skaitlin
gą atsilankymą į prakalbas, 
bet vyrams šį kartą tenka pa
peikimas, jų atsilankė ne
daug, palyginus su pirmes- 
niais parengimais. Na, tiek 
to, gal vyrai “laiko neturėjo,” 
kitu kartu ateis.

Kalbėjo K. Stanislovaitienė 
apie sveikatą ir maistą. Jos 
prakalba buvo žingeidi, ir 
naudinga visiems, kam tik 
noris būt sveiku ir drūtu. Bū
tų naudinga tankiau girdėt

bena kūdikį, ar mergina to 
nori, ar ne. Tai fašistinė do
rovė !

Petrikienė pasakė labai ge
rą prakalbą. Ji yra gabi kal
bėtoja. Tik gaila, kad nedau- 
giausiai žmonių buvo. Mat, 
parapijos buvo koncertas, te
atras ir šokiai. Daugelis išvy
ko pasaulinėn parodon New 
Yorke, pamatyt Lietuvos pa- 
viliona atidarant.

Kurie buvo prakalbose, gi
ria” ir pageidauja daugiau. Į 
rudenį reiktų daugiau prakal
bų rengti. Pavasarį nepatogu 
rengti, žmonės pasiilgę laukų, 
eina pasigrožėti gamta, žalu
mynais.

Buvo rinktos aukos. Auka
vo sekančiai: V. Samuolis $1, 
L. Mankienė 50c; po 25c, K. 
Sinkevičius, Ch. Nevalokas, 
Ch. Astromskas, M. Strižaus- 
kienė, O. Muraškauskicnė, P. 
Kukanskas, žemaitis, Kl. Yen
keliūnienė, Žemaitienė. Viso 
su smulkiom, $6.60.

Visiems ačiū.-
—o—

Visus širdingai užkviečiame 
į mūsų banjdetą ir šokius. 
Įvyks su bato j, gegužės 20-tą, 
774 Bank St.

Draugiškai pasilinksminsim, 
pasišoksim ir paremsim gražų 
naudingą moterų darbą.

Kl. Yenkeliūnienė.

Bridgeport, Conn.
13 d. Gegužės Buvo Gražus 

Pažmonys
Tai buvo draugų Juozapo 

ir Liudvisės Mockaičiu 25 me
tų vedybinio gyvenimo su
kakties atžymėjimas. Mockai- 
čiai patys surengė, taip sa
kant, antras vestuves sau, 
Lietuvių Svetainėj, prie Lafa
yette St. I tą gražų paren
gimą atsilankė daug svečių, 
tarp kurių matėsi ir kai ku
rie lietuviai profesionalai, 
kaip Dr. J. Plukas ir kiti.

Svečiai buvo nevien tik vie
tiniai. Buvo ir iš tolimesnių 
miestų atvažiavusių. Tokį di
delį skaičių svečių sukviest 
patiems Mockaičiams būt'; bu
vę per sunku, tad daug pasi
darbavo jo geri draugai, kaip 
A. Jocis, A. Katinas.

Malonu yra atžymėt Moc- 
kaičių ypatybes. Tai yra 
linksmaus būdo žmonės. 
Draugė Mockaitienė daug pa
sižymėjusi teatro lošimuose ir 
šiaip geruose veikimuose. Gi 
Juozas Mockaitis yra darbš
tus, energingas, daug vei
kiantis darbininkiškame judė
jime ir abelnai visuomeniniais 
reikalais.

Kadangi draugas yra veik
lus, tai turi daug pažįstamų 
bei draugų, kurie susirinko 
linksmai atžymėt draugų ma
loniai pragyventą ketvirtadalį 
amžiaus. Draugai pasakė pri
taikytas prakalbėles ir šiaip 
reiškė gražių linkėjimų. Taip
gi ir aš linkiu nuo savęs drau
gams Mockaičiams sulaukti 
gilios senatvės geroje sveika
toje ir nenuilstančiai darbuo
tis ir rūpintis darbininkiškais 
reikalais. M. A.

Italija Smarkiai Didinanti 
“Prekybos” Laivyną

Roma. — Fašistų vyriau
sybė sako, kad per vienus 
paskutinius metus Italija 
dasistatė 140,000 tonų įtal
pos naujų prekinių laivų, ir 
per 10 metų vis dar dasista- 
tysianti po 200,000 tonų to
kiu laivu kasmet, v v

(Naujieji prekiniai ^Itali
jos laivai pritaikomi ir karo 
tikslams.)

Varšava. — Besikivirči
jant Vokietijai su Lenkija, 
jau 30 procentų nukrito 
prekyba tarp šių dviejų ša
lių, v

LICENSES
i NOTICE is hereby wiven that License No. 

L796 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2037 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the promises.

LOUIS & SAM SCHNEIDER
2037 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that •License No. 
L782 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1725 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
SAMUEL’S WINE & LIQUOR STORE, Inc. 

1725 Broadway, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Youngstown, Ohio

LDS 9 ir LLD 90 kuopos bendrai 
rengia pikniką. Įvyks geg. 28 d., 
Frank Cross Ūkėj. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. Sekančiose lai
dose bus daugiau informacijų apie 
pikniką.

LDS 9-TO APSKR. KUOPOM
Pranešam visoms LDS 9-to Apskr. 

kuopom, kad atsiųstumėt delegatus 
į metinį Apskričio suvažiavimą. Su
važiavimas įvyks Collinsville, 111., 
sekmadienį, geg. 28 d. Bląkos Hali, 
kampas Vandalia ir Clay St., antra
me aukšte. 10 vai. ryto. Todėl, dar 
sykį prašome būtinai prisiųsti dele
gatus nuo kuopų į suvažiavimą. 
Daugiau apie suvažiavimą bus pas
kelbta korespondencijose, —- G. B.

BRIDGEPORT, CONN.
Operetė “Nebaigta Kova” bus su

vaidinta geg. 21 d. 407 Lafayette St. 
Pradžia 4 v. po pietų. Draugai iš 
New Haven’o sulos šią labai gražią 
ir juokingą operetę. Po vaidinimui 

Į bus smagūs šokiai. Visi nuoširdžiai 
' esate kviečiami dalyvauti. — Kvie

čia LDS 74 kp. (117-118)

WATERBURY, CONN.
Visus širdingai užprašome į Ban- 

kietą-Šokius, šeštadienį, geg. 20 d. 
774 Bank St. Rengia LLD 28 kp., 
Moterų Korpisija, Am. Liet. Motorų 
Seimo reikalams. Tad visi privalėtų 
paremti šį gražų darbą. Tuom pačiu 
sykiu linksmai pasilinksminsite. Gra
žiai laiką praleisite. — Kom.

(117-118)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS Jaunuolių Kliubas ruošia pa

silinksminimo vakarėlį, penktadienį, 
geg. 19 d., 7 v. v. Liet. Svetainėje. 
Įžanga 15c. Bus rodoma krutami pa
veikslai LDS Konvencijos įvykusios 
Pittsburghe pereitą vasarą. Pamaty
site binghąnjJ.oniečius-jaunuolius at
letus, kurie laimėjo pirmas vietas 
dalyvaudami kontestuose, Pitts
burghe. Apart paveikslų, fotogra- 
fistas Klimas sutiko parodyti įdomių 
paveikslų. Po paveikslų rėdymo seks 
kazyriavimas, “Bingo” ir kiti žaislai. 
Gera muzika bus šokiam. Mes būtu
me labai dėkingi, jeigu suaugusieji 
dalyvautų šiame parengime. — O. 
M. (117-118)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

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.

LIETUVIU ATLETŲ
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Cerytras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

Lietuviui Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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. Y.

Telefonas EVcrgraen 7-1661

, 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

Dr. Herman Mendlowitz 
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Brooklyn, N. Y.426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

36-42 Stagg St. Tel. Stagg r-.’»<>.' 
Varpo Keptuvės Keksai Vestu v.i o u

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubų

RESTAURANT

Kliube 8a“;

V,et^U°S 
deStine!’ 
va\8>>J * gC‘ 

rimų

r —- * jnwi

N. Y 
niausi

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spide Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato- 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

tokių pamokinimų apie svei
katą.

K. Petrikienė kalbėjo apie 
motinų dienos reikšmę ir abel
nai pasaulinius žmonių reika
lus. Kalbėdama apie motinų 
užduotis šeimynos auklėjime, 
sakė: Jei motina nori išauklė
ti gerus, naudingus visuome
ne), o ypatingai darbininkų 
klasei vaikus, ji turi išsiauklė
ti ir suprasti pati. Davė pa
vyzdžius ir palyginimus tarpe 
motinų gyvenimo fašistinėse 
šalyse ir demokratinėse, ir 
ypatingai Sovietų Sąjungoj.

Sakė: Fašistų Vokietijoj 
jaunos merginos prievarta ati
mamos nuo tėvų, išsiunčiamos 
j koncentracijos stovy k 1 a s - 
kempes, ten laikomos per 2 
metu be jokio atlyginimo. Bet 
kuomet tos merginos grįžta iš 
tų kempių, kiekviena parsiga-

Tokio. — Užsimušė 6 ja
ponai, kada jų lėktuvas už
kliuvo už vielų ir nukrito.

Estate o f

BARRY P. SHALINS 1
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

CHRONIŠKOS 

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVU LIGOS, 
BENDRAS SILPNUMAS ir NER
VŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS ir 
ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI SKIL
VIO ir ŽARNŲ LIGOS, HEMOR- 
ROIDAI ir kiti MEŠLAŽARNES 
NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta. 
X-Spindullai, Kraujo ir šlapimo

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI?

DR. ZIN'S
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4tli Avė. ir Irving.X*Jftfifi,.,

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

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios^ estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

z East New York
Telefonas Foxcroft 9-6901

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4Jr 6—8. _ 
Nėra valandų sekmadieniais.

9

DOVANOS DIRMAVONftM
SUŽIEDOTUVfiM 
IR VEDYBOM

Rožančiai ir Kryželiai nuo ........................................ $1.00

VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

j

ROBERT L I P TO N
Įsteigta Nuo 1892 metų

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
tarpe Graliam ir Manhattan Avės.,

Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-21741
Kita Krautuve Randasi PLAINFIELD, N. J. .po antrašu.

' • — £06 WEST .FRONT STREĘT * ...
ATSINEšklTE ŠI SKELBIKĄ Ik GARKITE NŪOLAIDĄ

.....  į ■■ m ■■■ii................ .



šeštas puslapis

Tarp Lietuvių Biznierių
NiHvYirko^zW^Zimov

DIDYSIS SOVIETŲ PAVILIONASPaskutinis Priminimas Užkvietimas

kuris

tai čia

daro 
pasė-

šeštadienis, Geg. 20, 1930

Protesto masinis susirinki
mas prieš ateiviams ir civi- 
lėms teisėms žalingus bilius 
įvyks jau rytoj, gegužės 21- 
mos vakarą, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Įžanga nemoka
ma. Rengia LLD ir LDS 1- 
mos kuopos. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

J. Siurba, LDS Centro de- 
. legatas nepaprastoj konfe

rencijoj, įvykusioj gegužės 13 
ir 14 dienomis, Washingtone, 
išaiškins, koki tie biliai, kaip 
į juos žiūri žymūs amerikonai 
mokslininkai, dvasiškiai ir 
veikėjai, kurių virš 300 pasi
rašė po šaukimu ir daugelis 
dalyvavo ir kalbėjo pačioj 
konferencijoj. Kadangi jis, 
kaipo konferencijos išrinktas į 
Ateities Veiklos Komitetą, 
pereitą pirmadienį lankėsi 
pas kongresmanus ir įvairias 
kongreso komisijas, tad jis 
galės papasakot ir kaip į tai 
žiūri kongresmanai, taipgi 
kas darytina, kad tuos bilius 
atmesti. N.

Didysis Sovietų Sąjungos 
pavilionas turi sekamas sek
cijas. Į j/Į, veda platūs, apie 
100 pėdų laiptai. Po dešinei 
pirmas įėjimas veda į judžių 
svetainę, kur rodo sovietinius 
judamus paveikslus. Prie - jų 
greta didesnės durys į Pirmą 
Svetainę. Pirmosios svetainės 
turinys aprašytas šios dienos 
“Laisvės” editoriale, 
nekartosime.

Iš Pirmos Svetainės 
riniai laiptai veda

mo”) arba išgert minkštų gė
rimų.

So. 5th St., gražiai atnaujino 
užpakalinį kambarį, kur pa
togu užeit praleist laiką ir 
moterim ar šiaip sau grupėm. 
Sienos nupieštos gražiais gam
tiniais vaizdais, grindys at
naujintos ir šiaip viskas 
gerą įspūdį užėjusiem 
dėt.

—o—
S. Misiūnas taipgi pertaisė 

savo Paramount Bar and Grill 
priešakinius langus ir viduj 
kai ką atnaujino, čia penk
tadienių, šeštadienių ir sek
madienių vakarais smarkiai 
grajina muzika ir yra “floor 
show.” Ši vieta yra po num. 
473 Grand St. P. Š.

Ignas Sutkus, kuris turi gė
rimų įstaigą ir restaurantą 
ant Grand St., priešais Repu
blic Teatrą, sekančią savąitę 
perkraustys savo įstaigą nau- 
jon vieton. Toji vieta yra 
taip pat ant Grand St., ant 
kampo Hooper St., priešais J. 
Ginkaus Saldainių* Palocių. 
Nauja vieta bus kur kas gra
žesnė už dabartinę, nes visas 
namas pertaisytas moderniš
kai, dideli langai iš <Į 
pusių, ir erdvinga vieta, 
galės sutilpt daug stalų.

Šiuomi kviečiame suaugu
sius ir jaunuolius ateit šį va
karą (šeštadienį) “Laisvės” 
svetainėn, 419 Lorimer St., ir 
linksmai laiką praleist prie 
geros muzikos. Tai bus pa
skutinis šioj svetainėj paren
gimas šį sezoną. Rengia lie
tuvių komunistų 5-ta kuopa. 
Prasidės 7 vai. Įžanga lėšų 
padengimui tik 15c.

Rengėjai.

—o---
Edvardas Masiulis, 

yra vedęs brooklyniečiam ge
rai pažįstamą Oną Blažaičiū- 
tę, pianistę, nupirko ir gra
žiai įtaisė saldainių bei ciga- 
retų krautuvę po antrašu

r[3J3/Union Avė., tarpe S. 1- 
mos ir 2-ros gatvių. Jie turi 
gražų kambarį užeit grupėm 
užvalgyt šaltakošėš V‘aiskry-

Knickerbocker ligoninėj Mrs. 
Ghigliotti pagimdė 30 uncijų, 
9 colių kūdikį. Jis padėtas 
inkubatoriun.

Kaip teko girdėt, Sutkus
ketina iškelt puikias į kurtu-
ves greitu laiku po persi-
kraustomo.

—o—
Jonas Kriaučiūnas,

1

kuris

žemės ap- 
skaitlinės, 

milžiniškus 
atsiekimus, 

apsėja- 
suėmimą, 

Ir čia

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Mine
marmo- 
žemyn.

Apačioj yra trys skyriai: So
vietų Sąjungos ekonominiai 
atsiekimaj ir socialis žmonių 
gyvenimas; kultūros ir ger
būvio svetainė ir transporto ir 
elektros sekcija.

Pirmoj svetainėj, po deši
nei, pavidale raudonosios vė
liavos, yra rodomi judžiai, 
atvaizduojanti, kaip spalio 
(lapkričio) mėnesį, 1917 me
tais, Rusijos liaudis nuvertė 
Kerenskio valdžią, paėmė 
žiemini Palocių ir įsteigė So
vietų galią. Greta išrašyta 
ant sienos lankytojų žiniai in
formacijos, kurios parodo, 
kad 1913 metais Rusijoj bu
vo 16.7% darbininkų; kolek
tyvų visai nebuvo; kapitalis
tai, dvarponiai, pirkliai ir 
buožės sudarė 15.9%. Kitoj 
pusėj parodo, kad 1937 me
tais Sovietų Sąjungos gyven
tojus sudarė: 34.4% darbinin
kų; 55.5% kolektyviečių vals
tiečių; 4.2% kitoki piliečiai, 
o kapitalistų, dvarponių, pir
klių visai nebuvo.

Toliau randame davinius 
apie Sovietų Sąjungos milži
nišką progresą statyboj, kuris 
tuo kartu gerina ir 
žmonių gyvenimą, 
skaitlinių vėl sienoj
judžiai, kur rodo, kaip gami
na metalą, kaip jį paverčia į 
traktorius, žemės ūkio maši
nas, orlaivius ir kitus įran
kius. čia tenka pasakyti, kad 
sienose man teko 
apie 20 judamų 
kurie ne tik daro 
dį, bet ir papildo,
aiškiau ir geriau dalykus su-

j vi didelė, graži bronzinė sta
tula Maksimo Gorkio, čia yra 
daviniai, kurie parodo, kaip 
daug Sovietai išleidžia knygų 
ir laikraščių.

Tiek galima trumpai pasa
kyti apie Sovietų didįjį pavi- 
lioną. Prie progos bus para
šyta apie atskiras dalis sky
rium.

Clement VokietaitisAr Reikalingas Draugijų 
Sąryšis? Kokia Turi Būt 
Jo Veikimo Programa?

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

turėjo kirpyklą (barbernę) 
ant Grand St. po num. 384, 
dabar tik ką persikraustė ki
ton vieton, taipgi daug gra- 
žesnėn ir didesnėn, 
kirpyklos antrašas 
Grand St., netoli 
Ave., arti Misiūno 
Bar and Grill.

—o—
M. Simonąvičius, 

gėrimų (įstaigą po

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y. Hi quote;

irodo, kad gelžkelių susisieki
mas pakilo iki 54,000 mylių; 
o vandens net iki 83,000 my
lių. Čia pat greta sienoj ju- 
džiai, kur matai, kaip važinė
ja traukiniai Kaukaze, Toli
muose Rytuose, Uralu kal
nuose, kaip plaukia laivai, 
kaip skraidžioja orlaiviai.

Arba paimkime 
dirbimą, čia tau 
diagramos parodo 
Sovietų valstiečių
didesnį laukų plotą 
mą, daugiau javų 
darbo palengvinimą, 
stovi gražus traktorius “Stali-
nec,” kuris padarytas Čelia- 
binsko mieste, o greta jo gu
li sena^r arklas ir stovi plū
gas, tai yra žemės įrankiai, 
kuriais Rusijos valstiečiai 
prieš revoliuciją žemę apdir
bo.

Iš šių svetainių išlipi ’ de
šinį sparną paviliono, kur veik 
visą svetainę užima Sovietų 
Palociaus modelis, kuris visas 
padarytas iš marmuro, turi 30 
pėdų aukščio ir sveria 20 to
nų. Prie jo stovi jaunas vai
kinas, kuris teikia informaci
jas, kad jau du metai, kaip 
budavojamas Sovietų Palo- 
cius, kad jis vieną svetainę tu? 
rėš dėl 20,000 žmonių įtalpos, 
kad jis bus baigtas 1942 me
tais, kad tai bus aukščiausias 
namas pasaulyj.

Už Sovietų Palociaus yra 
Maskvos požeminių traukinių 
(Metro) Majakovskio Stotis. 
Įeini į tą stotį ir jautiesi, kaip 
kokiame marmuriniame palo- 
ciuje, o ant sienos yra pavei
kslai kitų Metro stočių, ku
rios kiekviena kitaip įrengta.

Iš šios svetainės platus es- 
keletoris veža svečius į vir
šutinį aukštą, tiesiai į kultū
ros, paišybos 
me matysite 
šių artistų 
Viršutiniame
mos Svetainės, yra literatūros 
kambarys, kur ne tik galima 
matyti gražiai atspausdintas 
Sovietų knygas, bet bus gali
ma ir jų nusipirkti, čia sto-

K.

J. Subačius Buvęs Nužudytas

Laisves’’ Reporteris.

MIRĖ

ir

SURUOŠĖ KRIKŠTYNAS

ATSIĖMĖ VAIKUS

abelną 
Greta 

įtaisyta

suskaityti 
paveikslų, 
gerą įspū- 
pagelbėja

91
Great Necke.

Dariaus-Girėno 
bas suruošė savo 
laiviui krikštynas 
d., 4:30 po piet,
Orporte, o po to pokiljį Kas- 
močių salėj, 91 Steamboat 
Rd.,

Didelis Piknikas <t>

<!>

<♦>Įvyks Gegužes 21 May
<♦>

<♦)

<♦>
me-

<t>

<♦>

kambarį, kuria- 
daugybę geriau- 
kūrybos darbų, 
aukšte, ant Pir-

Brook- 
dieną, 
Kūnas 
koply-

Aero Kliu- 
naujam or- 
gegužės 20 

Roosevelt

Dalyvauja rusų, ukralnų, žydų ir lietuvių chorai ir 
mažesnės menininkų grupės

Viackis, 42 m. am- 
Grand St., 
gegužės 16 

ligoninėj.
J. Garšvos
Bedford Avenue, 
Laidos šeštadienį, 
d., ŠV. Traiops ka-

Rengia Rusų, Lenkų ir Lietuvių Darbinin

kiškos Organizacijos

Ateities Žiedo Vaikų 
Mokykla

Pareitą šeštadienį turėjome 
trumpą pasikalbėjimą moky
tojų ir mokinių apie tai, ar 
ilgai dar tęsime pamokas. Di
džiuma mokinių nusibalsavo 
tęsti iki 30 birželio, užbaigti 
sykiu su angliškomis.

Gerai, komisija sutinka tęs
ti iki birželio pabaigai, bet 
visi mokiniai turi pildyti sa
vo prižadą, lankytis, nepra
leisti nei vieno šeštadienio.

Mokykla prasideda 2 vai. 
po pietų. Drauges Janulavi- 
Čiūtę ir Naktinienę, kaipo At. 
Žiedo raštininkę ir iždininkę, 
prašome šį kartą ateit anks
čiau, turėsime sutvarkyti fi
nansus. Komisija.

Jonas J. Subačius, Pratt 
Instituto studentas, paeinąs iš 
Florence, Mass., buvo rastas 
negyvas netoli mokyklos per
eitą sekmadienį. Jo kūnas 
palikta taip, kad jo mirtis at- 
rodžius ir Brooklyn© policijos 
buvus išaiškinta saužudyste.

Tačiau giminės įmato žmog
žudystę ir pareikalavo dalyką 
gerai ištirt. Giminaitė Mrs. 
John Sidlauskas raportavus, 
kad ant jo riešelių, kaktos ir 
pakaušio rasta mėlynės, taip
gi jo kostiumas ir $55, ku
riuos jis gavo iš namų tik po
ra dienų prieš mirtį, dingę.

Pagerbt veiklų komunistą 
Amalgameitų Unijos narį Paul 
Passikoff per IWO kuopas su
ruošta mitingas gegužės 18- 
tos vakarą, Irving Plaza, New 
Yorke.

Mano 
Sąryšis 
Bet jis 
veikimo

Są- 
ko- 

me- 
su-

Dabar 
yra 489 

nuo Union 
Paramount

kuris laiko
num. 426

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (aludė). 

Yra ir Bowling Alleys. Priežastis 
pardavimo yra todėl, kad šeimyno
je randasi nesusitikimų. Pardavimas 
prieinamas. Kreipkitės: Hartmann, 
386 Hart St., Brooklyn, N. Y. Tele
fonas. Glenmore 5-4925.

(113-118)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys ir garadžius. Namas turi vėliau
sius įtaisymus. Prašome kreiptis: 
Mrs. Miglin, 130-26 — 115th St., 
Ozone Park, L. I. (117-119)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-16415 License No. L. 886

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj , 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

“Special

prasti.
Paimkime štai transportaci- 

jos skyrių. Prieš jūsų akis 
Sovietų Sąjungos žemlapis pa
darytas ant marmuro. Ant jo 
matote miestus, kalnus, ka
nalus, upes. Ir štai, tarpe 
miestų išvedžipta trijų spalvų 
stiklo dūdelės. Raudonos — 
reiškia gelžkelių linijas; mėly
nos—orlaivių linijas; žalios— 
vandens upių ir kanalų vidaus 
susisiekimu. Per stiklo dūde
les bėga elektros sriovė. Prieš 
tavo akis visos Sovietų Sąjun
gos žemlapis su trijų rūšių 
susisiekimu. Iš karto matai 
kur yra gelžkeliai, orlaivių li
nijos ir vandens keliai. Čia 
pat kairėje parodo, kad Rusi
ja tada neturėjo nei vienos 
mylios oro linijų, gi 1938 m. 
jau turėjo 68,000 mylių. Pa-

Andrew 
žiaus, 408 
lyne, mirė 
Greenpoint 
pašarvotas 
čioj, 231 
Brooklyne. 
gegužės 20 
pinėse.

<♦>

supratimu, Draugijų 
palaikyt reikalingas, 
turėtų pakeist savo 
programą.

Iki šiol Sąryšio vyriausiu 
pagrindu buvo kontroliuot ja
me priklausančių organizaci
jų parengimus. Bet dabar gi 
didesnių Sąryšio organizacijų 
parengimai nusistatė taip, kad 
jie įvyksta kartą <),r du kartu 
į metus, kaip kokios tradici
nės šventės. Jie svietui žino
mi ir nesusidaro jokių kompli
kacijų su parengimais. Taigi 
Draugijų Sąryšiui jau veik ne
beliko ką veikti šioj srįtyj. O 
jau mum visiem žinoma, kad 
neveikiantis kūnas paliauja ir 
gyvenęs, miršta.

Tas teko pastebėt ir iš 
ryšio šių metų veikiančio 
miteto veiklos. Pereitais 
tais konferencija nutarė
ruošt pramogą geram prisi
rengimui prie Gegužinės. Bet 
komitetas ne vien to neišpildė, 
bet nei pirmgegužinės kon
ferencijos laiku nesušaukė.

Šis priminimas reikalingas, 
kad rūpestingesnių būtų Są
ryšio būsimas komitetas, kuris 
bus išrinktas gegužės 21-mą 
dieną įvyksiančioj konferenci
joj.

Kokia turi būt Sąryšio vei
kimo programa ?

Sąryšis turėtų veikt politinėj 
ir kultūrinėj srityse. Mūsų 
veikimas Brooklyne nėra su
bendrintas; veikiama perdaug 
atskirai. Pavyzdžiui, Meno 
Sąjungos centras ar apskritis 
paskaitas rengia atskirai; LDS 
centras, apskritis ar kuopa— 
atskirai. LLD centras, apskri
tis ar kuopa — irgi atskirai. 
Taip yra ir su komunistų Cen
tro Biuru ir kuopa. Tie visi 
centrai, apskričiai ir kuopos 
privalėtų turėt atstovus Drau
gijų Sąryšyj. Tuomet tie at
stovai išdirbtų bendrą veikimo 
programą, kad toki vakarai, 
kaip paskaitos ir diskusijos, 
būtų galima surengt veik kas 
savaitę. Reikėtų kviest ir ki
tų sriovių prelegentus. Kas 
sekmadienį reikėtų turėti po- 
litikos-propagandos mokyklą.

Į Sąryšio komitetą turėtų 
būt išrinkti veiklūs ir sumanūs 
žmonės.

Visi atstovai esate kviečia
mi pribūt į konferenciją šį 
sekmadienį, gegužės 21, 10-tą 
vai. ryte, “Laisvės” svetainėj.

Į konferencijos dienotvarkį 
turėtų būt /įdėta apkalbėjimas 
aukščiau nurodytos veikimo 
programos, perrinkimas vei
kiančiojo komiteto ir apmokė
jimas Gegužinei padarytų pa
skolų. Geo. Kuraitis.

Bus Klasčiaus Clinton Park
Betts ir Maspeth Ave. Maspeth, L. L, N. Y.

Dvi Orkestros Gros Šokiam

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ ASMENIUI

Roberta Watters per 3 
tus sekiojo prasišalinusį vyrą 
su kūdikiais ir aną dieną pa
matė New Yorke. Teismo ke
liu išgavo teisę juos globot ir 
iš vyro užlaikymą. Pernai ji 
mirtinai pašovė vyro motiną 
jai nesakius, kur randasi vai
kai.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. kartu su kitų tautų 
panašiomis organizacijomis rengia 
didelį pavasarinį pikniką. Bus gera 
programa, kuri susidės iš chorų ir 
kalbėtojų įvairiomis kalbomis. Pik
nikas įvyks sekmadienį, geg. 21 d. 
Klasčiaus Parke, Maspethe. Pradžia 
11 Vai. ryto. Bus labai gera muzika* 
šokiams, — Rengėjai. . (117-118)

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ
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Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys. Yra vietos vienam ar dviem. 
Kambarys didelis ir šviesus. Jei pa
geidaujama tai gaspadine pagamins 
valgį. Su kaina susitaisysime. Atsi
šaukite vakare apie 6-7 valandą po 
antrašu:

MRS. A. CHELLIS
80-55 87 Ave., Woodhaven, L. L 

(116-118)

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grubiu ir pavieniu.
Ii senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavua 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi ątmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
812 Marion St., kamp. Brd^dway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.j Glenmore K-61S1

Pasirandavoja šviesus kambarys, 
gražioj vietoj. Lietuvių šeimyna. Ge
ras važinėjimas Jamaica linija. An
trašas: 88-62 — 76th St., Woodha
ven, N. Y. (Klauskite viršuj) 

(116-118)

mūsų užhga 
Kai jūs atvyksit j New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Parodą, tai užeikit pas 

BAR, GRILL 
and

RESTAURANT
518 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Gaminam valgius ir turime 
Amerikos išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Ąvenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Gerai Patyrę Barberlai

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Oi vienatinis lietuviškas
Ii

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai

Alus ir Valgiai ,

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Trie R. K. O. Republic Teatro
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiišl^o ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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