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TT* • • 4 4Uz vieningą tautą.
Didžiulė jėga.
Nauja malda už taiką.
Keistas tas jo sūnus.

Rašo A. B.

Kovo 20 dienos “Lietuvos
Aidas” editoriale sako:

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

- “Šiuo momentu visa lietu
vių tauta turi būti vienin
ga; ji turi iš savo organiz
mo pašalinti visokius nega
lavimus, kurie mažina josi) 
atsparumą. Tai yra vienin-Į 
tėlis kelias apsaugoti nepri-| 
klausomybę šiais audrin
gais laikais!”

Tai tiesa visu šimtu pro-/ 
centu. Jei nebus vienybės,' 
tai pražus tauta.

Deja, Lietuvos tautinin
kai da neparodė tikro noro rLf 
tautą apvienyti. Jis tebelai
ko savo diktatūra ant Lie
tuvos liaudies.

Lietuvai reikia demokra
tijos. Tegul tuojau liaudis 
įgija visas demokratines 
teises. Tegul ji laisvai iš-/ 
renka seimą ir sudaro tokią' 
vyriausybę, kuria visa liau- Į 
dis pasitikės ir ją rems. I

Štai kuriuo keliu tauta/ 
apsivienys. \ /

Šiek tiek sužinome ir apie 
Lietuvos smetonininkų va
dovaujamą jaunimo organi
zaciją, vadinamą Jaunalie
tuviais. Ji šiomis dienomis 
Kaune laike savo suvažiavi
mą.

Jaunalietuviai 1938 me
tais turėjo 40 rajonų, 266 
apylinkes, 1,209 skyrius ir 
41,000 narių, iš kurių buvo, 
28,000 vyrų ir 13,000 mergi
nų.

Tai gana didelė jaunimo 
pajėga. Jei ji būtų pažan
gioje vadovybėje, galėtų nu
veikti milžiniškus darbus 
dėl tautos kultūrinio pakė
limo.
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Sovietai Norį Užtikrint 
Lietuvą ir Kitas Pa

balti jos Valstybes

Maskva. — Sovietai siūlą 
užtikrint nepriklausomybę 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Suomijos (Finijos) nuo 
Vokietijos, kaip girdėjo 
Walter Duranty, New Yor- 
Iko Times korespondentas.— 

, ar šie keturi 
maži Pabaltijos kraštai pri- 
imsią tą užtikrinimą ir ar 
sutiksią daryt tarpsavinio 
apsigynimo sutartį su So
vietais.

Graikų Valdžia Ne
žada Veikt su An
glija prieš Italiją

NAZIAI SUTRAUKĖ
DIDELES ARMIJAS I 

LENKĮJ PASIENI
Svetimšaliai Bėga iš Varšu

vos, o Lenkijos Piliečiai 
iš Vokietijos

Ruoškimės “Laisvės** 
Bendrovės (Dalinin
kų) S u v a ž i a vimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

SSRS ABEJOJA, AR Didžiausioj Meksikos
Traukinių Nelaimėj 
Žuvo 28 Asmenys

ANGLIJA, FRANCIJA
STABDYS FAŠISTUS

-------- i Mexico City. — Vienas
Reikalauja Plačios, Bendros traukinys, smarkiai bėgda-

PREZ. ROOSEVELTAS UŽREIŠKE, JOG 
AMERIKINES RESPUBLIKOS IŠVIEN 

ATREMS FAŠISTU GROBIKUS
Sutarties prieš Nazius ir mas, kirto savo garvežiu ki- 

Mussolinį i tam traukiniui į užpakalinį
-------- vagoną. To pasėkoje 28 

žmonės tapo užmušti ir 54 
rimtai sužeisti. Bet 4 ame
rikonai buvę tuose trauki
niuose išliko visai sveiki. 
Šis traukinių susikūlimas 
tai didžiausia iki šiol gelž- 
kelio nelaimė Meksikoj.

Jungtinės Valstijos Veiks Išvien su Centraline ir Pietų 
Amerika Prieš Visus Užpuolikus

Maskva. — Anglijos ir 
Francijos valdovai “beveik 
pradeda mąstyt” apie pasi
priešinimą Mussoliniui ir 
Hitleriui, kaip pastebi So
vietų laikraščiai ir veikėjai. 
Nes Anglų premjeras 
Chamberlain ir Francūzų 
premjeras Daladier jau ža
da “užtikrint” 
ir Graikijai nepriklausomy
bę nuo Nazių ir Italijos fa
šistų.

Ale tas “užtikrinimas” 
vis dar abejotina. Nes jeigu 
Anglų ir Francūzų valdžios 
iš tiesų norėtų sustabdyt 
Hitlerį ir Mussolinį, tai jos 
darytų bendrą - kolektyvę 
sutartį su Sovietais , ir su 
įvairiomis silpnesnėmis ša
limis, taikai palaikyti. Kol 
Francija ir Anglija to neda
ro, tol jų užtikrinimus ne
galima laikyti tikrais.

Varšava. — Vokietija su
būrė dideles armijas ties 
Lenkijos rubežium priešais 
Lenkų prieplauką Gdynią, 
Bydogszczą ir Čenstakavą. 
Lenkija, sumobilizavus jau 
milioną savo armijos, dabar 
ima į kariuomenę dar jau
nuolius 18, 19 ir 20 metų 
amžiaus. Anglijos, Franci- 
jos ir kitų šalių atstovų šei
mynos rengiasi apleist Len
kiją. Kraustosi iš Varšavos 
svetimšaliai biznieriai. O 
Lenkija įsakė savo am basa-, 
doriaus ir konsulų šeimy
noms Vokietijoj greit va
žiuot namo.

Pranešama, jog Hitleris 
“mandagiai” pareikalavo, 
per Lenkų ambasadorių 
Lipskį, kad Lenkija sutiktų 
prijungt Danzigo kraštą 
prie Vokietijos. Hitleris no
rįs įžengt į Danzigą 50 me
tų sukaktyje savo amžiaus, 
ateinantį ketvirtadienį.

Rumunijos Valdovai 
ES Sako, Anglų Pagel-

ha Jai “Neprašyta”

Washington, bal. 14. — Visa-Amerikinę konferenci- 
Prezidentas Rooseveltas,1 ją pernai vasarą Limoj, Pe- 
Visų Ameriką Svetainėje, l ru, kaipo patvirtinimus, jog 
pareiškė, kad Jungtinės visi amerikiniai kraštai tai- 
Valstijos yra pasiryžusios' kiai bendradarbiaus ir vie- 
remti visas Centralinės ir nu frontu išstos prieš visus 
Pietinės Ameriką respubli- užpuolikus, kurie mėgintų 
kas kariniai ir medžiaginiai 
prieš karinį užpuolimą ar 
ekonominį smurtą iš pusės 
europinių fašistų diktatorių
(kaip kad Hitlerio ir Mus- kvailus, juokingus ir pikta- 
solinio). Roosevelto kalbos į dariškus ir prilygino juos

įsibriaut į bile amerikinę

Fašistinius u ž p u olikus 
Rooseveltas pasmerkė kaip

prie akmens gadynių lauki
nių žmonių ir prie hunnų ir 
vandalų, kurie naikino Eu
ropą 15 šimtmečių atgal.

Sykiu prezidentas pabrė
žė, jog kas ardo pasaulinę 
taiką, tas kenkia visam pa
sauliui, krikdydamas jį eko
nominiai ir kitais atžvil
giais. Tai sunku išsilaikyt 
taikiai šaliai nuo karo, jei
gu jį užkuria užpuolikai ki
tur.

Rooseveltas išreiškė viltį, 
kad “sekančioji žmonių kar
ta išvystys priemones ra
miam bendradarbiavimui 
su senuoju pasauliu” (Eu
ropa ir Azija).—Taigi jis 
netiki, kad fašistiniai dik
tatoriai Europoj būtų am
žini. — 'Prezidentas, paga- 
liaus, pabrėžė, jog ameriki
nės šalys niekad nesutiks, 
kad fašistai diktatoriai su
varytų jas į kareivines (ka- 
zermes), ir pareiškė, jog 
“mūsų pasiryžimas į taiką 
bus galingesnis,” negu tų 
diktatorių pasinešimai į ka
rus ir grobimus.

klausėsi atstovai iš 21-nos 
amerikinio žemyno šalies. 
Pirmininkavo Jungti nių 
Valstijų užsieninis ministe- 
ris Cordell Hull. Tai buvo 
49-tas Visa-Amerikinės Są
jungos susirinkimas.

Prez. Rooseveltas pareiš
kė, kad visos amerikinės ša
lys didžiuojasi savo ramiais 
pasiekimais, ir sveikino jas 
ramiu ir tvirtu nusistaty
mu šiais laikais, kuomet) 
Europa verda kariniu karš
čiu.

Prezidentas priminė, kad 
fašistiniai Europos diktato
riai godžiai žiūri j ameriki
nes respublikas ir norėtų 
jasias grobti. Bet, sako, mes 
mylime taiką ir esame visi 
išvien pasiryžę atremt už
puolikus. “Mes nesame liki- - 
mo kaliniai, mes turime 
laisvą valią palaikyt taiką 
ir apgint jąją” visame Ame
rikos žemyne.

Prezid. Rooseveltas 
minė savo pareiškimus 
nadoj ir Argentinoj

Bijo Hitlerio ir Nepasitiki 
Anglų Pagelba

Bucharest, Rumunija. — 
Karalius Karolis ir Rumu
nijos užsieninis ministeris 
pareiškė, jog “Rumunija vi
sai neprašė* užtikrinimo” iš 
Anglijos ir Francijos; todėl 
Anglijos ir Francijos už
tikrinimai yra tik “vienpu
siški” ir Rumunija neima 
jokios atsakomybės ant sa
vęs už tuos “neprašytus” 
prižadus.

Rumunijos užsienių rei
kalų ministerija padarė vie
šą pareiškimą, kur teisinasi 
Hitleriui, kad Rumunija nė
ra padarius jokio priešingo 
Vokietijai žinsnio. Tas pa
reiškimas primena, jog Ru
munų valdžia kovo 22 d. pa
sirašė su naziais sutartį, 
kuri duoda Vokietijai pla
čiausias teises išnaudot Ru
munijos gamtos turtus. Už
sieninė Rumunų ministeri
ja taipgi sako, kad Rumu
nija nėra jokia dalis to 
“lanko”, kuriuom Anglija 
ir Francija norėtų apsupt 
Vokietiją.

Sako, Anglijos Prižadas 
Graikijai “Vienpusiškas”
Athėnai, Graikija.—Grai

kijos žmonės yra patenkin
ti, kad Anglija ir Francija 
žadėjo gint Graikų nepri
klausomybę nuo Italijos. 
Bet Graikijos valdžiai nepa
tinka, kad Anglijos ministe
rs pirmininkas Chamber- 
lain savo seime pranešė, 
jog Anglija padarė sutartį 
su Graikų valdžia dėlei 
Graikijos gynimo. Ir J. Me
taxas, Graikijos diktato
rius, rengiasi viešai pa
reikšt, kad Graikija prie 
tos sutarties “neprisidėjo,” 
kad tai nesanti sutartis, o 
tik “vienpusiškas” Anglijos 
prižadas ginti Graikiją, ir 
tas prižadas neuždedąs 
Graikijai jokios pareigos 
bet kada veikti prieš Italiją.

Anglija norėjo atsiust sa
vo karo laivus į kai kuriuos 
Graikijos vandenis bei prie
plaukas; bet Mussolinis per
sergėjo Graikų valdžią, kad 
galėtų būt “blogai,” jeigu 
Graikija leistų bile sveti
mai šaliai “užimt Graikijos 
prieplaukas.” Ir Graikų val
dovai nusigando. Tai dar ir 
nematyt nė vieno Anglijos 
karinio laivo jokioj Graiki
jos prieplaukoj. 
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Labai Reikia Pinigų 
Ispanijos Veteranam
Lietuviai nuoširdžiai rė

mė Ispanijos liaudį jos ko
voj prieš fašizmą ir Tarp
tautinės Brigados kovoto
jus. Bet paskutiniu laiku 
veik visai sustojo aukos 
plaukę j Ispanijos reikalais 
komitetą. O darbas dar ne
pasibaigė. Šimtai draugų 
yra Francijoj, amerikiečių, 
kovotojų iš Lietuvos, Pietų 
Amerikos ir kitų šalių. 
Daugelis iš jų laikomi tam 
tikrose stovyklose. Jie ne
turi tinkamų drabužių, mai
sto, cigaretų.

Tuo kartu gauta žinia, 
kad eilė amerikiečių negali 

iš Francijos, 
nes neturi pinigų. Vėl gau
ta žinia, kad apie šimtas 
kovotojų grįžta į Ameriką. 
Jų tarpe yra sužeistų, ku
riems reikalinga medikalė 
pagelba. Jie neturės darbo, 

esą “bepusiški” (neutralūs) | neturi tinkamų drabužių, 
tarp Italijos ir Anglijos. Ir --1—1 -J ’ 
pagal spaudos pranešimus 
iš Athėnų, tai Graikijos vy
riausybė dar “ilgai mąsty- 

ją Dalybą ir visą savo tėvo tų pirma, negu prašytų An- 
ekonominę programą.

O reakcionieriai džiaugia-

Velykų proga naujas po
piežius, Pijus XII, išleido 
atsišaukimą į visą svietą. 
Jis kalba apie taiką. Mel
džiasi už taiką. Netiesiogi
niai užvažiuoja Hitleriui ir 
Mussoliniui, tiems visokių 
tarptautinių sutarčių lau
žytojams.

Sako popiežius: Kaip ga
li būti žmonijoje taika, kai 
nebesilaikoma nei sutarčių 
nei prižadų?

Pijus XII visai nieko ne
sakė prieš komunizmą.

ANGLIJA ŽADA TURKI
JAI PAGELBĄ TIK SU 

TRIM “JEIGU”

Tai visa labai gerai. Bet 
kaip tada suderinti Pijaus1 
XII pasiųstą pasveikinimą 
kruvinąjam gen. Franco?

Negerai, kad tos galingos 
bažnyčios galva viena ran
ka dirba už taiką, o kita 
padeda karo kurstytojams.

Prezidento Roosevelto sū
nus Elliot Rooseveltas pra
dėjo labai negražų darbą. 
Jis užsispyrė niekinti Nau-

Graikijos valdžia bijo už- 'parvažiuoti 
rūstint Mussolinį; jai atro
do, kad tada Mussolinis už
grobtų visą Graikiją pirma, 
negu Anglija galėtų ją ap
gint, kaip kad žada. Todėl 
Graikų valdovai persistato

glijos pagelbos.”
Pagal savo fašistinės vai

si. Jie sako: Žiūrėkite, ir' džios_ patvarkymus, Graikų 
sūnus sukilo 
kvailystes.

Bet kvailystėmis užsiima Graikijos, bet ta spauda tik 
šiame atsitikime ne tėvas, keliais šykščiais 
ale sūnus.

prieš tėvo spauda labai išpūtė Musso- 
| linio prižadą “nekliudyt” I • 1 • • Ii — —

žodžiais
paminėjo apie Anglijos ir

prieglaudos ir pinigų mais
tui. Todėl labai greitai rei
kia pinigų.

Mes manome, kad lietu
viai, kurie taip nuoširdžiai 
rėmė šį darbą, ir dabar iš 
organizacijų ir pavieniai 
pagal išgalę greitai parems, 
kad užbaigus mūsų parei
gas, kad padavus brolišką 
ranką kovotojams^ Aukas 
siųskite mūsų komiteto an
trašu. Čekius išrašykitett0?g' meS Sme5kia’ Uncijos užtikrinimą Grai-| HeJen Kaunas vardu hfsi 

me Elliot, kad jis nesutinka|kijai, ir tai su pastabomis,' 
su tėvu (jauni žmonės turi 
teisę savystoviai protauti ir 
veikti), bet todėl, kad jis 
dirba ekonominių rojalistų, 
o ne liaudies naudai.

, v,., . . . . skite sekretorei Ann Vaz-jog tas užtikrinimas tai . _ i.. ą ,.. -rp, .. i nis, 419 Lorimer Street,vien tik Angliios-Franciios, „ 11 vr.voiv,, Brooklyn, N. Y.
D. M. šolomskas,

Liet. Kom. Pirmininkas.

dalykas, ir jog Graikų val
džia “nieko bendro su juom 
neturinti.”

London, bal. 14. — Angli
jos valdžia pasižadėjo gint 
Turkiją, jeigu Vokietija ar 
Italija taip užpultų Turkiją, 
kad užpuolimas grūmotų 
pačiai Turkijos nepriklau
somybei, jeigu Turkija sto
tų karan prieš užpuolikus 
ir jeigu Turkija atsišaukt 
pagelbos į Angliją.

Tai lygiai tokiomis “jei
gu” sąlygomis Anglija ir 
Francija prižadėjo “gint” 
Lenkiją, Rumuniją ir Grai
kiją.

Taikstosi Mussoliniui
Anglijos ir Francijos val

dovai šiuom tarpu ypač 
taikstosi Mussoliniui, ka
dangi jis įsigalėjęs fašisti
nėj Ispanijoj. Anglų ir 
Francūzų valdžios bijo, kad 
jis neišspirtų Anglijos ir 
Francijos biznių iš Ispani
jos.

Anglijos valdžia yra lin
kus priimt už gryną pinigą 
Mussolinio prižadą, kad jis 
pradėsiąs traukt savo ka
riuomenę iš Ispanijos po ge
gužės 2 d. Bet tą dieną, pa
sak Mussolinio, tai Italijos 
kariuomenė būtinai turi da- 
lyvaut iškilmingame minė
jime generolo Franco lai
mėjimo prieš Ispanijos res
publiką.

GEN. FRANCO IR ITA
LAI RENGIASI APGULT 

GIBRALTARĄ

Paryžius, bal. 14.—Fran
ci jos paskirtas ambasado
rius generolo Franco val
džiai Ispanijoj, maršalas 
Petain praneša, kad buria
si tūkstančiai Ispanijos ir 
Italijos fašistų kariuome
nės apsupt iš užnugario 
Anglijos tvirtumą Gibralta
rą. Italijos fašistai ir gene
rolas Franco sugabeno dau
gius didžiųjų kanuolių ir 
kitų ginklų ir tūkstančius 
dėžių šovinių prieš Gibral
tarą.

O Anglija iš Gibraltaro 
iki šiol kontroliavo jūros 
“rankovę” tarp Atlanto 
Vandenyno ir Viduržemio 
Jūros.

Anglija stato barikadas 
ir abelnai sparčiai stiprina
si prieš pavojų Gibraltarui 
iš fašistų pusės.

ORAS
Šilčiau, apsiniaukę ir bū

sią lietaus.

Berlin, bal. 14. Vokie
tija pasiuntė 25 savo kari
nius laivus neva “manev- 
ruot” j Ispanijos vandenis.

pri-
Ka-

ir

Sovietą Sąjunga Stipri 
ir Nieko Nebijo, Sako 

Jos Atstovas

Argi Anglija ir Francija 
iš Tikro Gins Ru
muniją ir Graikiją?

New York. — Amerikonų 
Taryba dėlei Santikių su 
Sovietų Sąjunga suruošė 
pokilį sovietinei komisijai 
Pasaulinės Parodos. Pokilis 
įvyko hotelyj Commodore. 
Jame dalyvavo 500 asmenų, 
tarp jų Dorothy W. Doug
las, Smith (mergaičių) Ko
legijos profesorė, garsus 
šiaurinių kraštų tyrinėtojas 
Vilh. Stefannson; anglų 
“Manchester Guardian” ko- 
respondentas Robert Dell; 
Sovietų atstovas Konstan- 
tinn A. Umanski, sovietinis 
vice-komisionierius Pasauli
nės Parodos V. Burgman ir 
kiti žymūs asmenys.

Umanskis savo kalboje 
pokilyje, be kitko, pareiškė, 
kad Sovietai kovoja už tai
kos palaikymą, bet jie nie
ko nebijo ir gerai pamokino 
japonus užpuolikus praeitą 
vasarą. Jis priminė, jog 
Sovietų pramonė ir ūkis žy
giuoja pirmyn sparčiau, ne
gu bet kurios kitos šalies

Paryžius. — Dienraščio 
“L’Humanite” redakcijos 
narys Darnar rašo, kad 
Anglija ir Francija priža
dėjo tik silpną užtikrinimą 
Graikijai ir Rumunijai 
prieš Italiją ir Vokietiją. 
Anglijos ir Francijos valdo
vai ketino eit pagelbon 
Graikijai ir Rumunijai tik 
tada, jeigu Hitleris ar Mus
solinis grąsins sunaikint jų 
nepriklausomybę ir jeigu 
Graikija ir Rumunija atsi
šauks, kad Anglija ir Fran
cija gelbėtų jas. Vadinasi, 
jeigu naziai ar Mussolinis 
grobtų tų dviejų silpnesnių 
kraštų kai kuriuos plotus, 
bet “negrasintų” pačiai jų
dviejų nepriklausomybei, 
tad Anglija su Francija ga
lėtų ir neduot pagelbos Ru
munijai ir Graikijai.

pasaulyje, ir nurodė, kad 
per paskutinius penkis me
tus Sovietijos žmonių įplau
kos daugiau kaip antra tiek 
pakilo aukštyn^ _
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Chinijos Liaudies Prieteliai
Amerikoj

Chinijos žmonės didvyriškai stiprina 
kovą prieš jų žemėn įsiveržėlius, impe
rialistinius japonus. Tuomet, kai po dvie
jų metų karo, Japonijos resursai išsise
mia, jėgos silpnėja, tai Chinijos žmonių 
pasirįžimas, užsigrūdinimas vis didėja. 
Pastaruoju laiku chiniečiai pradėjo 
smarkiai pliekti japonus įsiveržėlius.

Yra apskaičiuota, kad Japonijos im
perialistai gauna iš Amerikos apie 50 
nuošimtį jai būtinai reikalingų karui 
tęsti dalykų. Daugiausia, aišku, ji iš čia 
gabena geležies. Jei tie dalykai Japonijai 
būtų čia sulaikyti, tai neimtų daug lai
ko, kai toji šalis turėtų iš Chinijos neš
dintis, kai ji praloštų karą.

Tam tikslui Amerikoj dalis žmonių ir 
darbuojasi. Čia veikia Tarybos Chinijai 
Gelbėti (China Aid Councils). Jų tiks
las: tęsti agitaciją už boikotą Japoni
jai; rinkti medikalės pagalbos Chinijos 
kovotojams.

Kita įstaiga veikia: “Amerikinis Ko
mitetas Nesikišimui Japonijos Agresi
joj” (American Committee for Non- 
Participation in Japanese Aggression), 
kuriam pirmininkauja p. Stimson. Šio 
komiteto uždavinys: skelbti boikotą Ja
ponijos prekėms Amerikoj ir reikalauti

• prieš Japoniją embargo.
Abie jos įstaigos atlieka didelių ir svar

bių darbų ir abiejos reikalingos plataus 
Amerikos žmonių pritarimo.

Mūsų krašto žmonės, karštai susido
mėję europiniais reikalais, pamiršta, kad 
yra labai svarbus darbas remti Chini- 
ją ir kovoti prieš josios neprietelių—Ja
poniją. Kova prieš Japonijos imperializ
mą ir parama Chinijos žmonėms reiškia 
kovą prieš fašistinį agresorių, kovą už 
taiką!

Dabar Sovietų Sąjungoj yra 27,800,- 
000 darbininkų, o 1928 metais buvo 11,- 
600,000. Reiškia, darbininkų kiekis padi
dėjo daugiau, kaip du kartus.

Dabar Sovietų Sąjunga inteligentijos 
turi 9,591,000 asmenų, kas rodo šalies 
aukštą kultūrinį kilimą.

Sovietų Sąjungos, gyventojų surašinė
jime dalyvavo apie milionas žmonių—so
vietinių inteligentų.

Visos kitos smulkmenos bus paskelbta 
birželio mėnesį.

Bet jau ir iš to, kas paskelbta, mato
me, kaip socializmo šalis nepaprastais 
žingsniais eina pirmyn, šalis nežino, 
kas yra krizis, nežino, kas yra nedarbas.

Ne veltui šiandien Sovietų vyriausybė 
drąsiai sako, kad ji nebijo fašistinių 
agresorių; josios milijonai žmonių, su
vienyti vienam ir dideliam tikslui—ko
munistinei tvarkai kurti — pasirįžę ap
ginti savo tėvynę; pasirįžę duoti užpuo
likui du smūgius į ano vieną!

Tačiau, jausdama savo stiprybę, So
vietų Sąjunga visvien deda dideliausių 
pastangų pasauliniui karui išvengti. Jai 
rūpi kurti komunistinė santvarka, kurti 
ramiai ir pasekmingai, be kliudymų. Jai 
brangus, kiekvienas jos pilietis, kiekvie
nas žmogus. Jai taip jau brangūs pasau
lio darbo žmonės. Dėlto ji visais galimais 
būdais kovoja už neprileidimą pasauli
niui gaisrui užsiliepsnoti.

Komunistai ir 
Tikintieji

Rodos, kaip čia seniai ko
munistai ištiesė ranką ka
talikams, o šiandien jau

Sovietą Sąjunga Turi 170,126,000
Gyventoją

“Pravdoj”, iš kovo 28 dienos, 1939 me
tų, tilpo Sovietų Sąjungos valdžios pra
nešimas apie SSSR gyventojus. Tai yra 
trečia oficialė Sovietų gyventojų statis
tika.

Pirmas SSSR gyventojų surašinėjimas 
įvyko 1920 metais. Tada Sovietų Sąjunga 
turėjo 134,200,000 gyventojų.

Antras visų gyventojų surašymas į- 
vyko 1926 metais,'tada SSSR turėjo 147, 
000,000 gyventojų. 1937 metais buvo su
rašinėti Sovietų Sąjungos gyventojai, 
bet surašinėtojų tarpe susekta fašistinių 
šnipų, trockistų ir buchariniečių, kurie 
tiksliai surašinėjimą sabotažavo. Todėl 
Sovietų valdžia paskelbė naują gyvento
jų surašymą.

Naujas Sovietų Sąjungos gyventojų 
surašymas atliktas atydžiai ir tvarkiai. 
Drg. J. Sautin, viršininkas tos komisijos, 
paskelbė darbo rezultatus. Sovietų Są
junga dabar turi 170,126,000 gyventojų.

Sovietų Sąjungoj žymiai paaugo gim
dymai ir labai sumažėjo mirtingumai. 
Nuo 1913 metų mirtingumai sumažėjo 
ant 40%, kas parodo gražesnį gyvenimą, 
geresnį žmonių maistą, gyvenimo sąly
gas, kultūriškumą ir augančią medikalę 
pagalbą! Sovietų Sąjungoj gyventojų 
skaičius auga kur kas greičiau, kaip ki- 
tose šalyse. Nuo 1920 metų iki 1939 me
tų Sovietų Sąjungos gyventojų skaičius 
paaugo 35,9M,0(to žmonių. Tai veik tiek, 
kiek viso turi Uthhtija gyventojų.

Biliai, Reikalingi Mūsą Paramos
i

Kongrese ir Senate yra visa eilė bilių, 
kurie, jeigu ne šiemet, tai 1940 metais 
bus svarstomi. Visa eilė darbininkiškų, 
masinių ir religinių organizacijų už juos 
pasisakė. Reikia, kad tuos bilius žinotų 
ir lietuviai ir mūsų organizacijos už juos 
pasisakytų, siųstų savo prašymus kon- 
gresmanams, senatoriams ir atatinka
moms komisijoms, kad tie biliai būtų 
priimti. Jie yra:

Biliai už teisę prieglaudos fašistinių 
šalių persekiojamiems žmonėms yra H.R. 
S.J. 64 ir H.R. 165, kurie reikalauja, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia dar 1939 me
tais įleistų 10,000 vaikučių iš Vokietijos 
ir tiek pat 1940 metais, kurių tėvai yra 
areštuoti, koncentracijos stovyklose ar
ba šiaip fašistų persekiojami. Bilius įne
šė senatoriai Wagner-Dingell.

H.R. 221 bilius, įneštas kongresmano 
Emanuel Celler. iš New Yorko, kad 
Jungt. Valstijos suteiktų prieglaudą fa
šistų persekiojamiems žmonėms už poli
tinius ir religinius įsitikinimus.

Bilius H.R. S-1029 yra įneštas senato
riaus Smathers iš New Jersey valstijos, 
kad Jungtinės Valstijos įleistų visus fa
šistų persekiojamus žmones, kurie turi 
virš 65 metų amžiaus.

Natūralizacijos Reikale Biliai
Yra įnešta visa eilė bilių, kurie siūlo 

padaryti lengvesnį būdą gavimui Jung
tinių Valstijų pilietybės popierų ir tt. 
Tokiais biliais yra:

H.R. 5228, įneštas kongresmano D’Ale- 
ssandro, iš Marylando valstijos. Jis rei
kalauja naturalizuoti be jokių formališ
kumų visus ateivius, kurie yra atvažia
vę į šią šalį pirm lapkričio 11 dienos, 
1918 metų. Šis bilius techniškai paleng
vintų daugybei žmonių gyvenimą, nes 
jie taptų šalies piliečiais.

H.R. 4221 ir S-1151 biliai yra įnešta 
senatoriaus Schwellenbach ir kongres
mano Coffee iš Washington© valstijos, 
kurie siūlo, kad turi teisę pašalpos gavi
mui iš Federalės valdžios, valstijos iždo 
ir lokalinių organizacijų kaip piliečiai, 
taip ir neturinti pilietybės popierų.

H.R. 3215 ir kt. biliai yra įnešta kon-, 
gresmanų McCormack, Celler ir kitų, ku
rie reikalauja su mažais formališkumais 
naturalizuoti visus ateivius, įvažiavusius 
į Jungtines Valstijas pirm liepos 1 d., 
1924 metų. Vienas iš šių bilių jau yra 
priimtas Atstovų Buto.

H.R. 210 bilius įneštas kongresmano 
Celler reikalauja, kad natūralizacijos, pi
lietybės, popierų gavimo visos lėšos ne
viršytų $2 išlaidų.

Virš suminėti biliai yra remtini ir 
reikia, kad lietuviai piliečiai asmeniškai 
ir per savo organizacijas pasisakytų už 
juos. Savo nusistatymą, prašymą, reikia 
siųsti jūsų išrinktiems kongresmanams, 
senatoriams arba sekantiems komite
tams:

yra apčiuopiamų rezultatų. 
Iš sykio net tūli mūsų drau
gai naiviai žiūrėjo į mūsų 
avangardo pasisukimą. Jie 
vaizdavosi sau, kad tai tuš
čias darbas turėti bent ką 
bendro su katalikais.

Gi tūli katalikų vadai 
piestu atsistojo, išgirdę, 
kad komunistai šaukia juos 
į bendrą kovą prieš agresi
ją. Kun. Coughlirias atidarė 
savo armoniką per radijų 
ir tam tikslui pradėjo leisti 
savo laikraštuką, kad dau
giau atakavus komunistus. 
Žinoma , tūli sukempėję 
dvasiškiai komunistų išties
tos rankos nepriėmė ir ne
priims, bet tai da nereiškia, 
kad šiuo pasisukimu komu
nistai nieko nelaimės.

Pirmiau tarp tikinčiųjų 
ir komunistų buvo tokia 
praraja, jog rodės, kad ka
talikai niekad negalės ben
drauti su komunistais. Skir
tingi dvasiniai įsitikinimai 
taip vienus nuo kitų skyrė, 
kad nerado nieko bendro ir 
ekonominėj būklėj arba po
litinėj arenoj. Katalikai įsi
vaizduodavo, kad komunis
tai tai yra tie žmonės, ku
rie nemyli demokratijos, 
savo kalbos, dailės ir kul
tūros.

O kas svarbiausia, kad jie 
buvo suklaidinti ir manė, 
kad kuomet komunistai įsi
galės, tai išniekins jų tikė
jimą ir išgriaus bažnyčias. 
Jiem tas buvo kalama be
veik per kiekvieną pamoks
lą.

Dabar, kuomet katalikai 
pamatė, kad pasaulio demo
kratiją ir talką nieks kitas 
taip atkakliai negina, kaip 
kad komunistai, jie pradėjo 
gerbti komunistus ir ben
dradarbiauti su jais. Euro
pos įvykiai parodė, kas ci
vilizacijos budavotojai ir 
kas jos naikintojai. Tikin
tieji įsitikino (čia kalbu 
apie visus tikėjimus ir ti
kinčias sektas), kad jeigu 
fašizmas įsigalės, tai turės 
mirti silpnos tautos ir ne
ari joniški tikėjimai. Tik 
pažiūrėjus į nazišką Vokie
tiją, kiekvieną šiurpas pur
to, kaip jie pasielgė su žy
dų tauta ir jų tikėjimu. Jų 
brangiausi idealą (tikėji
mą) išniekino, bažnyčias 
sudegino, jų kultūrą sunai
kino, atėmė jų privačią 
nuosavybę ir išvijo iš šalies, 
kurioj jie šimtmečius pra
gyveno !

Tuom pačiu sykiu komu
nistinėj Sovietų Sąjungoj 
tautų tautelės, įvairių tikė
jimų ir sektų, visi, kaip 
broliai, kaip viena šeimyna 
sugyvena. Sovietų Sąjunga 
nuo pat savo įsisteigimo ne
užpuolė nei vienos silpnes
nės tautelės ir jai negrąsi- 
no sunaikinimu. Ji pusiau 
tartūsi su bile kuo, kad pa
laikyti pasaulyj taiką. So
vietai žino, kad nėra gudriu 
daiktu miesto dangoraižius 
Sulyginti su žeme, pramonę 
sugriauti, meną ir visą kul
tūrą paversti niekais. O 
svarbiausia Sovietai gailisi 
tų sūnų, kuriuos motinos

taip myli ir kurie geriau
sia reikalingi pačiai valsty
bei ! Katalikas mato, ant
vieno šono fašizmas, o ant 
kito šono komunizmas. Jis 
puikiai žino, kad fašizmas 
reiškia pavergimą^ o komu
nizmas—laisvę visai žmoni
jai!

Čia, Amerikoj, berods 
metodistų bažnyčia priėmė 
pirmutinė ištiestą komunis
tų ranką. Mass, valstijos 
pereito rudenio rinkimais, 
komunistų kalbėtojai per 
virš keturiasdešimt bažny
čių pasakė prakalbas ir ne
mažai išplatino savo lite
ratūros. Labai dailiai sugy
vena ir So. Bostono lietuvių 
metodistų bažnyčia. Šios 
bažnyčios ministeris Kubi
lius gana radikalis žmogus. 
Jis labai gynė Ispanijos de
mokratiją. Jo globojamos 
organizacijos p r i k 1 a u so 

. Amerikos Lietuvių Kongre
se ir jis pat yra atstovas. 
Nesenai jo bažnyčios Mote
rų Ratelis ir ALDLD 2 kp. 
moteTys turėjo rankdarbių 
parodėlę, o balandžio 2 d. 
jos sykiu atlaikė pasitari
mą, kaip paimti busą ir 
kartu aplankyti New Yor
ke Pasaulinę Parodą. Jos 
nusitarė bažnyčioj turėti 
vakarienę, o po vakarienės 
turės draugišką pasikalbė
jimą.

Na, ar sveikai protaujan
tis žmogus gali čia įmaty-1 
ti, kad tokis bendradarbia
vimas gali kenkti bažnyčiai, 
ar kopunistam ? Priešin
gai: Toki glaudūs santykiai 
vienų su kitais tik prigel- 
bės nuveikti didesnį kultū
rinį darbą. Vieną ar kitą 
apnikus kokiai nelaimei, 
turint artimus kaimynus, 
yra daug lengviau panešti 
ir nusikratyti.

Rodosi, kad sobostonie- 
tės pirmutinės padarė tokį 
dailų žygį, pradėdamos ben
dradarbiauti su katalikėmis 
moterimis. Nėra abejonės, 
kad ir kitų kolonijų mote
rys ir vyrai paseks sobos- 
tonietes. Tik niekuomet ne
pamirškime to obalsio, kad 
ekonominiai ir politiniai 
mes esame vienodai skriau
džiami—kaip katalikai, taip 
ir komunistai!

Beje, teko man kalbėtis 
ir su Rymo katalikų kuni
gu. Jis gana nuoširdžiai 
gerbia komunistus. Bai
giant pošnekį, jis man pa
reiškė :

“Dešimt syk aš gerbiu ge
riau komunistus, negu san- 
dariečius (mat, jo many
mu, visi sandariečiai—fa
šistai), kurie neturi jokio 
principo, o tik seka paskui 
šalaputras Hitlerį ir Mus- 
solinį.”

Jaunutis.

Danzig. — Lenkai pa
skleidė čia dainą, įžeidžian
čią hitlerininkus.

Athenai, Graikija.—Dau
gelis Anglijos karo laivų 
atplaukia į Graikijos van
denis.

Berlin, bal. 13. — Naziai 
vis smarkiau rėkia apie 
“vokiečių persekiojimą ir 
terorą” Lenkijoj.

Senate Immigration Committee, 
Comm. Room 441, Senate Bldg., Wash
ington, D. C.

Anti-orlaivinė kanuolė ant vieno Anglijos šarvuot
laivio. Tokiomis kanuolemis bus apginkluoti visi 

Anglijos šarvuotlaiviai, kai karas kils.

Veidmainiai Apie 
Veidmainybę

ŠAUKŠTO “ARGUMENTAS”
“Naujoji Gadyne” pasijuto 

užminta ant “komo,” kai pa
rodžiau veidmainingumą jo
sios pozicijos Lietuvos gynimo 
klausimu.

šios savaitės laidoj ji piktai 
atsišiepia. Bet kad atsikirti
mui stokuoja argumentų, tai 
griebiasi pigaus, nedėvėto ar
gumento, būk Kuodis nauja-' 
gadyniečiam ant “komo” mi
na “dėl gardaus valgio šaukš
to,” dęl pataikavimo Bimbai, 
ir panašiai.

Tai argumentinis bankrū- 
tas. Bet, sakoma, “skęstantis 
ir už britvos griebiasi.” Jei 
argumentuot “gardaus valgio 
šaukštu,” tai pritiktų tuo pa
čiu “šaukštu” kirst į kaktą ir 
naujagadyniečiam — kad jie 
Grigaičio “vierą” priėmė tik 
todėl, kad jis prižadėjo pa- 
gelbą išlaikymui jiem iš ran
kų bekrintančio “šaukšto.”

Jei Kuodis būtų linkęs sa
vo poziciją ramstyt “šaukš
tu,” tai jis jokiu būdu nebū
tų sutikęs dirbt prie “Naujo
sios Gadynės.” Iš “Laisvės” jo 
niekas nevarė ir nebūtų varę, 
jei būtų pataikavęs. Išėjęs iš 
“Laisvės,” jis gavo darbą su 
veik du syk tiek algos, kiek 
gauna prie “Laisvės.” Ir 
iš to darbo išeit turėjo tik 
dėl to, kad “šaukštas” jo nu
sistatymo nepakeitė. Išėjęs iš 
“N. Gadynės,” jis taipgi gavo 
pasiūlymų su didesniu “šaukš
tu,” bet “šaukštas” jo nepa
viliojo. Ir tatai naujagady
niečiam yra žinoma. Net jų 
pačių kaikurie žmonės visai

nesenai Kuodžiui siūlėj'šaukš- 
tą” prie “N. Gadynės.”

. Kuodis neturi nei palinki
mo nei reikalo pataikaut nei 
Bimbai nei Stilsonui. Dar vi
sai nesenai pati “Naujoji Ga
dynė” Kuodį pasveikino už 
pilietinę drąsą.

Šiuos faktus pažymiu ne dėl 
apsigynimo, bet dėl įrodymo 
naujagadyniečių argumentinio 
bankrūto. 

—o—
Tikrieji Veidmainiai

Kai naujagadyniečiai kalba 
apie “veidmainių galeriją,” 
tai jiem pritiktų atsistot toj 
galerijoj ant viršutinės len
tynos.

Kuodis visuomet buvo tos 
nuomonės, kad skloka yra 
laikina organizacija, kad ji 
vienysis su komunistinėm or
ganizacijom taip greit, kaip 
pasikeis taktika ginčijamais 
klausimais. Taigi Kuodžio 
stojimas už vienybę buvo lik 
patvirtinimas jo pozicijos. O 
prie “Laisvės” dirbt sugrįžo 
dėl to, kad nuo gadyniečių 
suvažiavimo atskilusiosios da
lies sesija, to reikalavo ir kad 
jis pats jautė pareigą grįžt, 

1 kai spaustuvei darbininkas bu
vo labai reikalingas.

Bet kaip išėjo su Stilsonu ? 
Jis irgi tvirtino, kad kovojąs 
už atsteigimą vienybės komu
nistiniam judėjime. Jis ža
dėjo (Amalgameitų salėj pra
kalbose) net padaryt “Nau
jąją Gadynę” Kominterno or
ganu Amerikos lietuviams. 
Tačiau jis ne tik “Naujosios 
Gadynės” nepadarė lietuvišku 

i Kominterno organu, bet griež
čiausiai išstojo prieš Komin- 
terną ir susivienijo su Gri
gaičiu, kuriam kadaise skel
bė kryžiaus karą. Jis atsisa-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Redakcija: Vie
nas žmogus klausė pas ma
ne patarimo, bet aš jam 
negalėjau suteikti. Aš jam 
prižadėjau sužinoti per 
dienraštį “Laisvę”, kuri-vi
suomet teisingai mums pa
tarnauja.

i

Jo klausimas buvo toks: 
Ar jis gali gauti divorsą 
nuo savo pačios, pasiremda
mas tuomi, kad ji. yra ne
vaisinga? Būsime dėkingi 
už paaiškinimą.

Skaitytojas.
Atsakymas

Labai daugelyje valstijų 
tai yra pakankamas pagrin
das gavimui divorso. Bet 
tai reikalinga įrodyti, kad 
vyriškis arba moteriškė bu
vo nevaisingi prieš apsive- 
dimą, o antroji pusė apie 
tai nežinojo. Mat, vienas

arba kitas gali tapti nevai
singais (dėl ligos ar kito
kios priežasties) po apsive- 
dimo. Tad jau nei vienas 
nebekaltas.

Taigi, jeigu vienas ar ki
tas buvo nevaisingas prieš 
apsivedimą, o antroji pusė 
apie tai nieko nežinojo, o 
sužinojo tiktai po apsivedi
mo, divorsas duodamas se
kamose valstijose:- Alaba
ma, Arizona, Arkansas, Co
lorado, Florida, Georgia, 
Illinois, Indiana, Kansas, 
Kentucky, Maine, Mary
land, Massachusetts, Ne
braska, Nevada, N ew 
Hampshire, New Mexico, 
North Carolina, Ohio, Okla
homa, Oregon, Pennsylva
nia, Rhode Island, Tennes
see, Texas, Utah, Washing
ton, Wisconsin ir Wyoming.

Kadangi jūsų kaimynas 
gyvena New Jersey valsti
joj, tai jis negali gauti di-

Arba: House Immigration and Natu
ralization Committee, Comm. Room 445 
rind 446, House Bldg, Washington, D. C.

vorso nuo savo moters, pa
siremdamas tik tuomi, kad 
jis yra nusivylęs jos nevai
singumu. 4
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Pries 50 Metų
Draugui R. Mizarai

Gerbiamas Drauge!
“Laisvės” pirmadienio laidoj (bal. 10 d., 

1939 m.) “Krisluose” priminėt, kad kas 
praneštų, kaip senai Amerikos lietuvių sce
noj buvo suvaidintas pirmas lietuviškas 
scenos veikalas.

» Man šis klausimas praėjusią naktį neleido 
ramiai miegoti, iki aš suradau datą, kada 
tas istorinis nuotikis įvyko.

Aš žinojau iš atminties, jog teatrinis per
statymas buvo labai senai, ,bet visgi buvo 
neaišku, kada, kuriais metais.

Taigi šiemet, 1939 m., gruodžio 31 d., 
sueis lygiai 50 metų nuo pirmo teatrališko 
perstatymo. Tai įvyko 1889 m. gruodžio 31 
dieną, Plymouth, Pa.

Perstatymo surengimui dėjo visas pastan
gas kun. Aleksandras Burba. Tas pats 
vaidinimas ir tų pačių aktorių tapo suvai
dintas Mahanoy City, Pa., truputį vėliau. 
Aš dar tik antras mėnuo buvau atvykęs į 
šią šalį; nebuvau- susipažinęs su vietine lie
tuviška spauda, tai man sunku buvo sugau
dyt ir ant atminties palaikyt, koks buvo už- 
vardinimas perstatomo veikalo. Tiek aš pa
menu, kaip mane atlankyt atėjo iš Lietu
vos pažįstami, kurie keliais metais pirmiau 
buvo atvykę. Jie pareiškė: “Šį vakarą 
Mahanoy City, Pa., lietuviškos bažnyčios 
skiepe bus lietuviškas ‘šiou’.” Bet aš tuo lai
ku dar nesupratau, ką jie turi galvoj saky
dami lietuviškas “šiou.” Bet vėliau sužino
jau, kad tai perstatymas kokio sceniško vei
kalo. Na, ir aš pamenu, kad kur nors skai
čiau pirmutinio perstatymo užvardinimą, ir 
jis skambėjo: “Ant Prūsų Rubežiaus.” Ir 
taip man rodosi, kad veikalas vaizdavo slap
tą perėjimą per rubežių į Prūsų pusę, vyk
stant į Ameriką. Bet kadangi neteko skai
tyti paties veikalo, tai negaliu tikrinti, taip, 

» ar ne. Tiek aišku, kad šiais metais mes, 
amerikiečiai turėtume apvaikščioti 50 metų 

’ sukaktį nuo pirmo vaidinimo teatralinio vei
kalo lietuvių kalba Amerikoje.

Kas link užvardinimo veikalo, kaip sa
kiau ir šiandien negaliu pasakyti pilno var
do. Apie tai “Lietuviški Raštai ir Raštinin- 
ninkai” autorius šitiek pasako: “Dėl pakėli
mo lietuvystės daug prisidėjo ir įvykinimas 
teatrinės parodos gruodžio 31 d., 1889 m. 
Kas nusidavė taipgi ne be raginimų kun. 
Burbos, žodžiu sakant, savo atkeliavimu į 
Ameriką kun. Burba bene pavarys priša- 
kin reikalus lietuvystės.”

J. Ramanauskas.
“ Minersville, Pa.

Marijona Andersoniūtė 
Washingtone

Velykų sekmadieni Amerikos sostinės pi
liečiai matė reginį, kokio jie nebuvo matę 
niekad. O Amerikos žmonės tą dieną girdė
jo balsą, kokis retai tenka išgirsti.

Skaitytojas, be abejo, jau bus apie tai 
skaitęs,'M.odėl čia norime tik trumpai pasa
kyti kelis žodžius.

Pasaulinio masto artistė, Mari j ana Ander 
soniutė, norėjo velykų sekmadienį dainuoti 

• savo koncerte, kuriam ji prašė išnuomuoti 
Constitution Hall svetainę Washington©. Bet 
toji svetainė priklauso “Amerikos Revoliu- ' 
cijos Dukterims.” Pastarosios (jų. lyderkos) 

' atsisakė Andersoniutei svetainę išnuomuoti 
todėl, kad jos oda juoda, ji negrė... Tuo- : 
met dainininkė prašė išnuomuot jai kitą sve- I 
tainę, priklausančią Washington© miesto 
mokyklų tarybai. Ten sutiko tą patį: sve
tainės negausi, nes tavo oda juoda. ..

Iškilo skandalas. Prezidento Roosevelto 
žmona pasitraukė iš “Am. Rev. Dukt.” orga
nizacijos su protestu, žmonės ėmė reikšti 
savo nepasitenkinimą. “Kaip čia gali būti,” 

' * ne vienas klausė, “kad tokiai dainininkei, 
kuri dainavo Europoj, kuri turi retą balsą, 
kurios balsas ištobulintas iki aukščiausio 
laipsnio, atsisakoma duoti Washingtone vie
tos padainuoti!”

Įsimaišė vidaus reikalų sekretorius Herold 
L. Ickes. Jis sakė: tegu dainuoja p-lė An- 
dersoniutė Lincolno Memorial aikštėje, at
viram ore; aš jai tą duosiu.

Na, ir Andersoniūtė dainavo. Dainavo 
prie milžiniškos Lincolno statulos—Lincol
no, kuris išlaisvino Amerikos negrus. Susi
rinko 75,000 žmonių pasiklausyti daininin-

* •

VELYKŲ SEKMADIENĮ...

Dalis 75,000 žmonių minios, susirinkusios pasiklausyti Marijanos Anderso- 
niūtes, garsios negrų dainininkes, Washingtone, D- C.

kės ir matyti ją. Ant platformos, nuo kurios 
dainininkė dainavo, sėdi daugybė parinkti- 
nių žmonių—aukščiausio šalies teismo tei
sėjas Black, senatoriai, šalies sekretoriai-mi- 
nisteriai, įvairūs aukšti valdininkai—Wash
ington© Smetona. Visi dideliu entuziazmu 
ploja Andersoniutei. Ji dainuoja. Jos bran
gus balsas aidėja ne tik per 75,000 minią 
žmonių, bet ir, radijo bangomis, per visą 
šalį!

Sudainavo Amerikos himną, “Avė Maria,” 
keletą arijų iš operų, kelias liaudies daine
les.

Dainininkė susijaudinusi. Ji mato ir jau
čia, kad ši minia, šitie žmonės susirinko ne 
tik ją pagerbti, ne tik pasyviai pareikšti 
protestą prieš reakciją, prieš negrų rasės 
priešus, bet podraug stiprinti demokratinį 
sentimentą, stiprinti sentimentą už negrų 
teises.

Prieš jai dainuosiant, kelis žodžius tarė 
vidaus reikalų ministeris, o pabaigus koncer
tą,—ji pati. Andersoniūtė nenorėjo kalbėti, 
bet entuziastiškas publikos reikalavimas ją 
vertė.

Štai, ką garsioji dainininkė pasakė:
“Mano brangieji prieteliai. Esu taip susi

jaudinusi džiaugsmu, kad negaliu savo min
čių išreikšti. Visuomet būsiu tamstom dė
kinga už šiuos gražiuosius dalykus, kuriuos 
jūs man padarėte. Prašau tik įsivaizduoti 
tuos dalykus, kurių aš negaliu pasakyti.”

Tai buvo triumfas dainininkės Anderso- 
niutės!

Tai buvo triumfas negrų rasės!
Tai buvo triumfas demokratinių jėgų 

prieš reakciją!

Žygelis ir Tumėnas 
Apie SSSR

Nelabai senai Sovietuose lankėsi du žy
mūs Lietuvos žmonės: B. žygelis ir V. Tu
mėnas. Grįžę namon, vienam susirinkime 
Kaune, jiedu, pasak “Liet, žinių,” šitaip pie
šę savo įspūdžius iš Sovietų Sąjungos:

V. Tumėnas kalbėjo apie SSSR mokyklas 
ir konstatavo, kad mokyklų tinklas Sovi Ru
sijoje yra nepaprastai išsiplėtęs. Todėl jau
čiamas trūkumas mokytojų. Šiuo metu jų 
tarpe dar galima pastebėti 70 m. amžiaus 
asmenų, kurie jaučiasi reikalingi ir į pen
siją neišeina. Mokyklų personalą stengia
masi tobulinti. Mokyklose pastebima visuo
meniško auklėjimo dvasia ir vykstančios 
klasių varžybos moksle, švaros palaikyme, 
tvarkos palaikyme ’ir pan. Ligi universiteto 
mokiniui tenka išeiti dešimties metų mokyk
lą (pas mus 13).

Įdomus esąs Leningrado šiaurės institu
tas, kurio tikslas kelti Rusijos šiaurėje gy
venančių tautelių kultūrą. Tokių tautelių 
yra apie 40, kurios skaitlingumu nepasižy
mi. Tų tautelių, kultūrai kelti apie 300 tų 
tautų jaunuolių, išėję 10 metų mokyklą, 
mokosi minėtame šiaurės institute ir ruo
šiasi būti savų tautų kultūros kėlėjais. Jų 
darbu buvusios klajoklių tautos virsta sės
liomis ir gražiai įsikuria tolimoje šiaurėje, 
kur apstu gamtos turtų.

SSSR bibliotekos turi nepaprastai daug 
lankytojų iš ko galima spręsti apie žmonių 
pamėgimą skaityti knygas.

SSSR labai didelis dėmesys kreipiamas į 
suaugusių žmonių švietimą. Jiems ruošiami 
vakariniai kursai, kurie yra gausiai lankomi. 
Į teatrus Maskvoje labai sunku patekti, nes 
jie yra perpildyti lankytojų. Taip pat nepa
prastai gausiai lankomi kinai, paskaitos, 
koncertai ir, apskritai, jaučiamas didelis su
sidomėjimas kultūrine veikla, darbu.

Dir. B. žygelis kalbėjo apie SSSR knygų 
leidyklas ir knygas. SSSR knygos išleidžia
mos didžiuliais tiražais, bet vis dar jaučia
ma jų stoka dėl padidėjusio knygos skai
tymo. Laikraščių skaitymas taip pat nepa
prastai yra pakilęs. Vos tik laikraščiai pasi
rodo, jie tuoj išperkami. Vaikų globa taip 
pat yra didelė.

Lietuvos Spauda Apie
Amerikiečius

“Laisvėje” jau buvo rašyta, kad Salomėja 
Nėris už savo eilėraščių rinkinį “Diemedžiu 
žydėsiu” gavo valstybinę premiją. Ryšyj su 
tuo, d. R. Mizara “Krisluose” parašė sekamą 
krislą:

“Jei neklystu, Salomėja gaus penkis tūks
tančius litų. Tai palengvins poetės medžiagi
nį gyvenimą ir suteiks daugiau progų pasau
lį pažintį.

“Kodėl, sakysim, jinai negalėtų šiemet ap
lankyti Amerikos lietuvius ir susipažinti su 
mūsų pilkomis gyvenimo kasdienybėmis? 
Daug lietuvių rašytojų, kai tik gauną kiek pi
nigų, tuojau šauna į Paryžių. O man rodos, 
jie turėtų pirmiau pažinti Brooklyną ir iChi- 
cagą. Čia vis dar tebeplasnoja lietuviška dva
sia.

“Nepaisydamas, ar poetė mano patarimo 
klausys, ar ne, aš ją vis vien sveikinu su lai
mėta premija!”

šį d. R. Mizaros krisluką šiltos užuojautos 
poetei Salomėjai Nėris, “Lietuvos žinios” per
sispausdino ir nuo savęs komentuoja:

“Amerikos lietuvių spauda nemažai domisi 
Lietuva ir plačiai informuoja savo skaityto
jus, vienaip ar kitaip juos nuteikdama Lietu
vos atžvilgiu. Bet tos informacijos daugiau 
liečia politinį ir socialinį gyvenimą. Litertūrai 
ten mažai teskiriama vietos.

“Todėl ypač maloni staigmena yra R. Mi
zaros, komunistų dienraščio “Laisvės” redak
toriaus žodžiai vedamajame apie Salomėjai 
Nėris valstybinės premijos paskyrimą.”

Pakartojusios d. R. Mizaros aukščiau pa
reikštas mintis, “L. ž.” teigia:

“Tie žodžiai, tokie nuoširdžiai lietuviški ir 
patriotiški kai tuo tarpu tikraisiais patrijotais 
Amerikoje besivadiną redaktoriai pamiršta 
mūsų kultūrinius laimėjimus.

“Iš jo veikalų (‘ūkanos,’ ‘Povilas Jurka’ 
ir kit.) galima spręsti, kad tai bene gabiau
sias lietuvių rašytojas Amerikoje, tik jo ko
munistinė idėja daugel ką atbaido...”

Skaitytojų prašau nemanyt, jog šiomis ci
tatomis aš pasimoju prieš “Liet, žinias”. Ne. 
Imu jas tik todėl, kad ten žymima keli mums 
žinotini faktai. Būtent:

1) Tikraisiais patrijotais besivadiną redak 
toriai yra tokiais “patrijotais,” jog “pamirš
ta” Lietuvos kultūrinius laimėjimus.

2) Tas demokratinio nusistatymo dienraš
tis iškelia faktą, kad, jeigu būsi ir gabiausias 
lietuvių rašytojas Amerikoje, ir daugelį gerų 
veikalų parašęs, bet, jeigu tu “komunistinių 
idėjų”—Lietuvoje tu būsi nežinomas, tiksliai 
nuslėptas.”

Kitais yra su lietuvių “literatiniais nuopel
nais,” kurių “ideologija” mina pėda pėdon su 
Lietuvos tautininkų valdžia- Tokie Lietuvoje 
netik popul.iarizuojami, bet “už nuopelnus” vy
riausybės apdovanojami D. L. K. Gedemino 
ordinu. Pav., kap. Petras Jurgėla, su savo 
brolio pagelba, yra išvertęs į lietuvių kalbą 
anglišką veikalą “Dieve, pasigailėk mūsų.” 
Tai, berods, techniškas dalykas, o Lietuvos vy
riausybė už tą jo “literatinį darbą” apdova
nojo Gedimino ordenu...

Nors aš nepretenduoju į rašytojus, jiems 
nieko nepavydžiu, bet, matant taip dalykus 
einant, kad ir nenoromis, prisimena minėtos 
anos knygos titulas—“Dieve, pasigailėk mū
sų” . . .

Prone ė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MOMENTO KALENDORIUS 1939 M. 

Išleido B-vė “Talka.” Leidinys 1-mas, Bu
enos Aires mieste, Argentinoj; puslapių 112. 
Kaina 80 argentiniškų centų.

Be kalendorinių dalykų, metrašty yra 
dailiosios literatūros, ypačiai eilių. Be to, 
telpa apščiai žinių apie Argentinos lietuvių 
visuomeninį gyvenimą, organizacijas, ir tt. 
Vienas straipsnis apie Uruguajų, kitas, il
gesnis, apie Braziliją- Techniškai gana gra
žiai apdirbtas. Popiera gera.

Bendrai, “Momento” Kalendorius šiems 
metams, tiek turiniu, tiek techniniu apdir
bimu, pralenkia “Brazilijos Lietuvio” ir “A. 
L. Balso” kalendorius.

Prabėgomis
Tik ką iš spaudos išėjo 

Lietuvių Meno Sąjungos 
“Dainų ir muzikos katalo
gas.” Nesitikėjau, kad LMS 
sandėly j randasi tiek daug 
įvairių dainų bei muzikos 
šmotų. Jų surašąs - katalogas 
užima net 18 puslapius. Iš 
katalogo matosi, kad yra dau
gybe dainų mišriems balsams, 
vyrams, moterims, vaikams, 
duetams, trijetams, kvarte
tams sekstetams ir solistams. 
Dainos įvairios ir savo turi
niu : liaudies dainos, meiliš
kos, komiškos, darbininkiš
kos ir kitokios.

Apart dainų, kataloge tel
pa surašąs operečių muzikos, 
tautiškų šokių ir piano.

Katalogas rūpestingai su
tvarkytas.

LMS vienetai jį gaus arti
moj ateityj. Pašaliečiai, rei
kalaudami šio katalogo, ma
lonės persiuntimui prisiųst 3c 
pašto ženklą (stamp).

Vajus
(Iš Centro Raštinės)

—o—
Pavieniais nariais pastaro

mis dienomis įstojo į LMS šie 
menininkai: Charles P. Lac- 
kus iš Grand Rapids, Mich.; 
dainininkė ir muzikė Birutė 
Ramoškaitė iš Hartford, 
Conn.; dainininkė Lilija Ka
valiauskaitė iš Brooklyn, N. 
Y.; taipgi pasimokėjo savo 
metines duokles kaip pavie
niai nariai: Nikodemas Pa
kalniškis, J. Kuodis, Juozas 
Sukackas ir muz. mokytoja 
Bronė šalinaitė. Jie visi yra 
žymūs veikėjai dailės srityje.

—o—
šiuo momentu svarbiausiu dalyku yra ga

vimas naujų narių į LMS vienetas-chorus ir 
kitas grupes. Su pereito meto gruodžio 
mėn. prasidėjęs vajus jau eina prie užbai
gos. Jis baigsis su šio mėnesio paskutine 
diena.

Vajaus darbe pasimojo imt dalyvumą 33 
mūsų vienetai, tačiau ne visi savo prižadus 
išpildė. O tai blogas dalykas.

žemiau talpiname lentelę, žymint, kurie 
ir kaip mūsų vienetai jau yra pasidarbavę
vajuje. Dalykai taip stovi:

Narių skaičius 
gruodžio, 1938 

Aido Choras—Montreal, Can..........................50
Aido Choras—Worcester, Mass. . . . ?
Aido Choras—Brooklyn, N. Y. ... 34
Aido Choras—Detroit, Mich.......................... 84
Balso Choras—Lowell, Mass.......................... 21
Bangos Choras—Elizabeth, N. J. . . . ? 
Bangos Choras—Toronto, Can. ... 37 
D.L.K. Gedemino—Rochester, N. Y. . . ?
Dainos Choras—New Haven, Conn. . . ?
Echo Choras—Torrington, Conn.

(suorganiz. saus. 9, 1939) ... 39
Jaunimo Choras — Bridgewater, Mass. . ? 
Jaunimo Choras—Montreal, Can. . . 29 
Laisvės Choras—Hartford, Conn. . . . ? 
Laisvės Choras—Rockford, Ill........................24
Laisvės Choras—So. Boston, Mass. ... 28 
L.K.M. Choras—Chicago, Ill. . . . ?
Liaudies Choras—Lawrence, Mass. . . . ? 
Liet. Dailės Choras—Grand Rapids, Mich. ? 
L. D. Aido Choras—Chicago, Ill. ... 41 
Liet. Darb. Choras—Los Angeles, Cal. . ? 
Liet. Jaun. Choras—Gary, Ind................. ?

Nauji 
Nariai 

9 
9 

18 
9 
9 
o 

9 
9 
9

14 
9

14 
5 

13 
9 
9 
9 
9 

6 
9
9

Liuosybės Choras —< Waukegan, III. . . 38 ?
L. L. R. Choras—Norwood, Mass. . . ? ?
Lyros Choras — Baltimore, Md. . . . 25 3
Lyros Choras—Cleveland, Ohio ... 31 14
Lyros Choras—Gardner, Mass................. 13 1
Lyros Choras—Kenosha, Wis.................. 21 5

LMS tik ką išleido naują 
dainą “Neverkie, motuše.” 
Daina turi 5 puslapius. Gra
žiuose viršeliuose. žodžiai 
mūsų jauno poeto Pranulio; 
muzika žymaus lietuvių kom
pozitoriaus J. Žilevičiaus. Su
taisyta viduriniam balsui.

Šis leidinys yra gražus 
įdėlis į mūsų dainų lobynėlį. 
Mūsų jaunojo poeto jautriems 
širdies balsams-žodžiams ger
biamas kompozitorius J. Žile
vičius davė nemažiau širdingą 
muziką, ši daina turėtų ras
tis pas kiekvieną, kuris jau
čiasi esąs dainininku.

žymėtina, kad šią gražią 
dainą turi progą gauti vel
tui visi tie, kurie iki gegužės 
mėn. 1 d. pavieniais įstos į 
Lietuvių Meno Sąjungą, (žiūr. 
straipsnį “Vajus.”)

—0--

Lyros Choras—Philadelphia, Pa. . . . ? ?
Moterų Kultūros Kliubas—Chicago, Ill. 33 ?
People’s Players—New Britain, Conn. ? ?
Pirmyn Choras—Great Neck, L. I. . . 18 11
Sietyno Choras—Newark, N. J. ... 26 6
Vilijos Choras—Watferbury, Conn. . . ? ?

Kaip matome, iš 33 vienetų tik 17 yra
pranešę centro raštinei, kiek pas juos buvo 
narių su pradžia vajaus, t. y. su gruodžio 
15 d., 1938 m. Iš to skaičiaus tik 11 chorų 
tepranešė rezultatus naujų narių gavime lai
ke vajaus. Gi visi tie, ties kurių vardais pa
dėtas klaustukas (?), dar nėra centrui pra
nešę apie savo vieneto buvusį narių skai
čių, ir naujus narius. Todėl visi chorai ra
ginami darbuotis ir greitai pranešti cent
rui, kaip stovi dalykai.

PAVIENIAI NARIAI
Yra žmonių, kurie veikia meno veikloje, 

bet nepriklauso jokiems mūsų vienetams. 
Tokie yra kviečiami priklausyti į Lietuvių

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Būtinai matykite šiame 
skyriuje telpančią lentelę apie 
LMS vajų-lenktynes. Brookly- 
no “Aidas” jau turi 18 nau
jų narių ir jis mano laimėti 
pirmą dovaną. Antroje vieto
je — bėga lygiomis — Mon
treal© “Jaunimo choras,” Tor
rington© (Conn.) “Echo” ir 
Cleveland© “Lyra.” Jie turi 
po 14 naujų narių. Bėgyje 
poros savaičių (iki geg. 1-mai 
dienai) jie gali Brooklyn© 
“Aidą” pasivyt ir pralenkt. 
Lookout, “Aide”...

Nelabai toli nuo kitų pa
silikęs ir Rockfordo (III.) 
Laisvės Choras. Jis turi 13 
naujų narių. Nereikia nei ma
nyt, kad rockfordiečiai ant 
“nelaimingo” No. 13-to apsi
stos!. . .

Ketvirtoje vietoje žygiuoja 
mažiuko Great Neck’o choras 
“Pirmyn.” Jis gavo 11 naujų 
narių. Great Neck’as maža 
kolonija, bet ji gali netikėtai 
kai kam iškirst šposą. Kartais,

(Tąsa ant 4-to pjisL)



BAN KI ETAS

Philadelphia, Pa

PAVASARIO SPECIALAI
,$6.00Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .<

Piešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .
4

daiktų4

4

<

ALDONA KLIMAITĖ
Koloraturo-Sopranas 

dainuos solus

ANTANAS VIŠNIAUSKAS 
Baritonas, iš Bayonne, N. J. 

dainuos solus

Dienraščio “Laisves”

So. Boston, Mass.
LIETUVAI GINT MASINIS 

MITINGAS

ARCADIA . . . New style Gruen of pleasing .simplicity 
in design. Yellow gold filled, 15 jewels............$27.50

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių

Kryželiai ir laketukai nuo ..............................
Sieniniai Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai 

nužemintom kainom

r*’"

Ketvirtas puUpia

Wilkes-Barre, Pa.

jie padėjo mūsi|

kur Willi

To-

mū-

C.

savo

RHEA
Studentų Siūtai taip pigūs kai

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Pažymėtina ir tai, kad perkant bile LMS 
leidinius, pavieniai nariai gauna 25% nuo
laidos.

4. Gali gauti vienam metui lietuvių jau
nuolių leidžiamą žurnalą THE VOICE OF 
LITHUANIAN AMERICANS.

* išgir- 
kad 

muzi-

Managed by

TEITELBAUM

na- 
do-

Newark* N. J.

LAISVU
wmHi.tt’ji....... . ■ i

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

Uosto sandėliuose kapitalizmo ruduo: 
jie tušti; keliamieji kranai aprūdiję.

Soduose ruduo—gelsta lapai.
Ruduo viešpatavo ir mūsų eilėse. Na, 

Fridi, — nesikarščiuok, čia ne demago
gija.

Rudens rytą, jį atgabeno iš skersgat
vio.

Emmos tėtušis ėjo tą rytą į magistra
tą. Jis buvo be darbo: ėjo stoti į eilę, 
gal ligi vakaro susilauks kelių markių 
pašalpos. Pašalpų laukianciii būdavo 
daug; taigi, senis ėjo anksti. Už daržų 
skersgatvyj senis rado Willį.

Į ligoninę jį atvežė greitosios pagel
bės automobilis.

Tą dieną pašalpos senis nebenuėjo, 
radau jį kambaryj bekramtant paskuti
nę duonos riekę:

—Kur Emma, tėvuk?
—Bėk į ligoninę, Pauliau. Ten ją rasi! 

Willi gal ir neberasi!...
Bet Willi ligoninėj radau. Emma jam 

pataisė pagalvėlį, paklausė:
—Kur tave jie užpuolė, gerasis?
Willi neatsakė nieko, gulėjo nusikrei

pęs į sieną. Willi sesuo išbėgo krautu- 
vėn—ji mano, kad Willi valgys nors ap
elsinų... Emma glosto jam plaukus. 
Heinrickas ištraukia cigaretą:

—Heinrickai! Čia ligoninė. Rūkyti ne
galima.—Kalba jis iš lėto. — Ar Grossą 
radot?

—Kokį Grossą? Tą iš priemiesčio?
—Tą patį... Mus abu vežė... Ar ma

no vyrai visi sveiki?
Mes nežinom, kur Heincas, kur Eri- 

chas, bet jam sakom: “Taip.” Uždegam 
jam cigaretą: Willi užsikosti kraujais.

—Mano daina sudainuota!... šypte
li jis.

“Willi! Ką tu kalbi!—šaukiam mes.— 
Visi ligoniai taip kalba. O už mėnesio, 
žiūrėk—jau sveikas ir linksmas, kaip 
pavasaris. Mes dar grumsimės, . Willi! 
Pamatysi—būsi sveikas, dabar mes tave 
saugosim. Ruduosius kaip srutas ištaš- 
kysim... Ar atsimeni, kaip mes sekre
torių gynėm?...

Jis pyksta: “Jūs mane glostot, kaip

vaiką!” Paskui tyli.
—Heinrichai, mes esam pralaimėję. 

Jau senai po rinkimų. Tau, Heinrichai, 
ir tau, Pauliau, jei liksit gyvi, teks dar 
daug palaužyti galvas, kodėl mus su
kirto. ..

Slaugytoja prašo mus išeiti: ateinąs 
daktaras.

Koridoriuj teiraujamės daktarą: “Ar 
bėra vilties Willi?”

—Trys kulkos pilve... būtų dar pusė 
bėdos. Bet kinžalu kliudyti plaučiai. Pa
žiūrėsim. Daktaras ir slaugytojos įeina. 
Grįžta iš krautuvės Willi sesuo.

Netrukus ją įleidžia pas brolį.
Išėjus ji sako:
—Bus gerai. Dabar, brangieji, galime 

eiti į darbą.
Ji ir Emma dar turi darbo konfekcio- 

ne. O kur eiti mudviem? Heinrichas eina 
į uostą.

Kai už poros valandų tekini atlėkėm 
į ligoninę—Willi nebebuvo.

Heinrichas atbėgo pirmas. Erichas bu
vo be kepurės. Heincas koridoriuj, dar 
nepribėgęs Willi palatos rėkė:

—Kur Willi! Kur
Willi?!

Antklodė numesta ant grindų, 
dar šilta: įlinkimai, 
Štai jo dar nesudžiūvęs; kraujas.

Ant stalelio prie laikraščio guli už
gesus cigaretė.

Senė slaugytoja, našlė iš Leckau, ir 
gretutinio kambario ligoniai, paaiškino: 
mums išėjus, atvyko keturi rudmarški- 
niai, revolverius atstatę—išsinešė Willi, 
drėbė į sunkvežimį ir nuvažiavo.

Lova 
gulėjo.

Seimely viešpatavo naziai. Dabar vis
kas buvo jų. Ėjo konfliktai su lenkais. 
Rašydavo raportus tautų sąjungos ko
misaras Danzige. Ne naziai jiems rūpė
jo—tegu apsidirba jie su “raudonuoju 
pavojum.” Ir lenkams ir tautų sąjungai 
terūpėjo viena— neleisti Danzigui prisi
jungti prie Trečiojo Reicho.

Jums, draugai, bus juokinga, bet šia
me karcery man dažnai kyla klausimas: 
kodėl aš išlikau gyvas? Kad buvau drą
siausias?

(Bus daugiau)

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-člo pusi.)

Meno Sąjungą pavieniai. Mūsų vajininkai 
kolonijose tokius turėtų pakalbinti. Pavie
nio nario mokestis $1.50 vienam metui, 
kie nariai priimami per LMS CK-tą.

Šio vajaus metu įstojant! pavieniais 
riais turi progą gauti vieną iš sekamų 
vanų:

1. Dainą “Neverkie, motuše.“ žodžiai
sų jauno poeto Pranulio; muzika žymaus lie
tuvių kompozitoriaus J. Žilevičiaus. Daina 
5-kių puslapių.

2. Arba gali pasirinkti iš mūsų katalogo 
bile Liet. Meno Sąjungos $1 vertės leidinių.

3. Gali gauti vienam metui anglų kalboje 
leidžiamą meno žurnalą T 

Mūsų supratimu, pavieniai nariai gauna 
šiek tiek materialūs naudos, o sykiu, žino
ma, jie paremia ir gelbsti Lietuvių Meno 
Sąjungai varyti darbą pirmyn dailės srityje.

Norintieji tapti LMS pavieniais nariais, 
kreipkitės šiuo adresu : B. šalinaitė, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

LMS Vajaus Komisija.

Prabėgomis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

mat, mažas kupstas apverčia 
didelį vežimą...

Bet tas dar ne viskas. Mo
terų Kultūros Kliubo darbuo
toja d. Rasmor iš Chicagos 
pranešė LMS centrui, kad jų 
choras jau gavęs 17 naujų 
narių. Ji prašo, kad centras 
tą dalyką kol kas palaikytų 
už dantų. Kam tas slaptu
mas, manau, visiems aišku. . .

Linkiu geriausio pasisekimo 
ir vejantiems, ir bėgantiems!

Proncė.

Sietynas Triumfuoja Pirmyn
Meniško ir organizacinio 

krizio gadynę choras pergy
veno. Dabar atgyjo su pava
sario aušrele, kaip skaičiumi 
fjarių, taip ir skambesiu bal
sų ir dar ne by kokių balsų. 
Galiu drąsiai sakyt, kad gali 
pastatyt 10-12 solistų ant “til
to”, t.y. ant estrados prieš 
publiką, ir kiekvienas gaus

katučių apsčiai paplot. Turim 
labai gorus tenorus, ko Siety
nas veik visą savo amžių rei
kalavo. Altai, ak altai, altu- 
kai! Kokis jų balsuose skam
besys, kokis balsų stiprumas! 
Na, sopranų gal reikėtų, dar 
daugiau. Tačiau žinant, kad 
sopranuose yra bent penkios 
solistės, tai tik dėl gražumo 
ir didumo choro reik, žinoma, 
daugiau. O tų daugiau yra bu
vę chore—tai jaunasis žiedas, 
kuris dabindavo choro išžiū
rą— jaunumą. Prašome su- 
gryšti šių šaunuolių: Anytos, 
dvi Lillian, Aneliukės... ir 
dar daugiau, kurių vardų ne
bežinoma, ir visiškai naujų.

Gi basus, tai jau ant galo 
prisiminsiu ne todėl, _ kad jie 
būt jau prasti, ne. O todėl, 
kad visų kartu negalima su- 
eiliuot, o tai yra pirmaeilių, 
balsų. Taigi sakau, kad ba
suose turim tokių balsų, kaip 
M., K., J., D., K. ir dar eilė. 
Vienu žodžiu pasakius, cho
ras turi daug lavintų balsų. 
Skaičius narių: nuo 8 iki 10 
kiekvienuose keturiuose bal
suose. Tai kiek bus? Dar Sie-

tynas gali pasidžiaugti, tai 
mokytoja. Nei vienas lietuvių 
choras negal prilygti prie mū
sų mokytojos. Tai viena ga
biausių muzikos žinovių, tai 
mūsų mylima Broniukė Šali- 
naitė. Nestebėtina, kad ir dai
nos pas ją pilasi taip gabiai, 
taip sutartingai, kad tik geras 
muzikas gali pasakyti, 
dęs Sietyną dainuojant, 
tai choras, kuris išlaiko 
ką nuo a iki z.

Taigi Sietynas turės
metinį koncertą užbaigiant šį 
mūsų žiemos darbą: ten cho
ras jumis palinksmins. Kon
certas įvyks gegužės 20 dieną, 
180 New York Avė. Užsižy- 
mėkite savo dienyne ir būti
nai matykit, girdėkit, ne tik 
Sietyną dainuojant naujas dai
neles, bet ten bus ir rusų di
dysis choras, dar Banga 
guos iš Elizabetho. Tai 
tikras klasikinis-vokalis 
certas pilna šių žodžių
me. Pilną programą reporteris 
praneš jums vėliaus; kad jūs 
įsitėmintumet gerai ir savo 
kaimynus atsivestumet.

ban- 
bus 

kon- 
pras-

Darbininkų Bruzdėjimas
Balandžio aštuntą dieną čia 

buvo surengtas protesto susi
rinkimas prieš atleidimą darbi
ninkų iš WPA darbų. Susirin
ko geras skaičius darbininkų 
miesto aikštėje (square) ir iš 
ten maršavo prie vietos teisma- 
bučio, kur buvo sakoma pra
kalbos. susirinkusiems. Kalbėjo 
ir miesto komisionieriai. Jie 
savo kalboje nurodė, kokis li
kimas laukia tuos žmones, ku
rie likosi paleisti iš WPA dar
bų. Taipogi jie protestavo prieš 
tą naują “Bond,” kurį turi pa
sirašyt gaunanti tą bado pašal
pą-

Buvo pasiųsta telegramos į 
reikalingas vietas, reikalaujant 
paskirt reikalingą sumą pinigų 
WPA darbams, ir sugrąžint pa
leistus darbininkus į darbus.

Peiktinas dalykas, kad ’vietos 
lietuvių labai mažai buvo, šis 
protesto susirinkimas buvo su
šauktas Workers Alliance orga
nizacijos.

* *
Balandžio 19-tą dieną čia bus 

labai svarbios prakalbos. Tu
rėsime gana sugabų kalbėtoją, 
svečią iš kitos valstybės, Ka
nados, būtent, draugą Z; Ja- 
nauską. Jojo prakalbomis kito
se kolonijose lietuviai labai 
buvo pasitenkinę. Todėl šios 
apielinkės lietuviai nepraleis
kit šios progos, dalyvaukit pra
kalbose.

Prakalbos bus tautiečių sve
tainėje, ant Parrish St. Pradžia 
septintą valandą vakare.

* * *
Dienraštyje “Vilnyj“ balan

džio penktos dienos klausiama, 
kaip tai galėjo atsitikti Wilkes- 
Barre SLA 7-to Apskričio kon
ferencijoj. Man rodos, čia nie
ko naujo tame. Tai smetoninin- 
kų priprastas amatas taip dar
buotis. Kas tik žmoniška, pa
žangu, pirmyn, tai jie prieš tą.

Pirm konferencijos jie pasi
darbuoja, kad išrinkt kuopose 
tokius delegatus, kurie taip 
darbuosis, kaip apskričio val
dyba jiems liepia. O kitokių 
minčių delegatų, kad ir būna 
vienas kitas, tai labai mažumo
je, kurie nė nebando priešintis. 
Bet tai didelė klaida.

Apskričio valdyba pirmiau 
save skaitė demokratais, o da
bar, republikonams įsigalėjus, 
jie ragožium apsivertė. Apskri
čio konferencijon pasikvietė 
svečius republikonus kalbėt, 
buvusį vietos teisėją ir miesto 
gaspadorių. Bet šiems svetim
taučiams svečiams priklauso di
delė garbė už apibudinimą taip 
plačiai dabartinės Lietuvos pa
dėties, ir šie žmonės ragino su
sivienyt šios apielinkės lietu
vius, kad kovot už Lietuvos ne
priklausomybę, ir už atsteigi- 
mą demokratinės tvarkos Lie
tuvoje. Bet šiems žmonėms ta 
kalba buvo svetima. Prisiminus 
pereitų metų apskričio valdy
bos darbus, su Kupriu priešą-

kyj, prisiimant ir Vilkelį, ku-1 
rie šaukė konferenciją sudras
kymui ALK vietos skyriaus, 
jiems tas nepavyko. Toje kon
ferencijoj jie persistatė save 
tokioj pozicijoj, kad kitos iš
eities jiems nebuvo, kaip tik 
sukelt lermą ir pabėgt tikslo 
neatsiekus.

Arba ar jiems gelbėjo tų 
svetimtaučių žmonių kalba, ka
da kvietė darbuotis už Lietuvos 
nepriklausomybę ? Už savaitės 
laiko vėliau lietuvių 'progresy
vių .kliubo susirinkime tie, ku
rie klausė tų žmonių kalbos, ku
rie kvietė visus susivienyt ir 
kovot už savo brolių ir sesu
čių reikalus užjųryj, buvo ga
tavi ant galvos atsistot beagi- 
tuojant prieš ALK veiklą. Tai 
tokiais darbeliais tie tėvynai
niai atsižymi. Tai apgailėtinas 
dalykas, kad Lietuvos išeiviai 
taip darbuojasi. Bet tuom pa
čiu sykiu reikia pripažint, kad 
jiems jau gyduolių gal nebėra 
nuo šios jų ligos. Jau jie nuo 
savo amato nesiskirs.

Ten Buvęs.

Ruošiamės prie Gegužines
Philadelphijoj yra suorgani

zuotas platus Provisional 
United May Day Komitetas. 
Jį sudarė daugybė unijų ir 
šiaip darbo žmonių organiza
cijos.

Prisiruošimas prie Geguži
nės eina visu smarkumu. Ge
gužinė demonstracija bus lai
koma gegužės 1 d., 1 vai*, po 
pietų, ant Rayburn Plaza. Ten 
gali sutilpti desėtkai tūkstan
čių žmonių.

Pilnam prisiruošimui prie 
demonstracijos yra šaukiama 
konferencija šį sekmadienį, 
balandžio 16 d., 2 vai. po pie
tų. Konferencija bus laikoma 
Girard kotelyje. Raginamos 
lietuvių darbininkų organiza
cijos atsiųsti delegatus ir da
lyvauti prisiruošime prie ge
gužinės demonstracijos. Rep.

Amerikos Lietuvių Kongre
so . vietinis skyrius šaukia di
delį masinį mitingą, kad iš
aiškinti So. Bostono lietuviams 
dabartinę padėtį Lietuvoje ir 
griežtai pasisakyti už gynimą 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Mitingas įvyks šį antradienį, 
balandžio 18 d., 8 vai. vaka
re, didžiojoj lietuvių svetai
nėj, ant Silver ir E Sts.

Kalbėtojais bus Lietuvių 
Darbininkų Sekretorius Jonas 
Siurba, iš Brooklyno, ir vie
tinis “Keleivio“ redaktorius S. 
Michelsonas.

Kuriems tik rūpi Lietuvos 
nepriklausomybės ir Lietuvos 
žmonių apgynimas, turėtų da
lyvauti šiame masiniame mi
tinge. Rep

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykite

IHENRY 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 ...................

10.95 :
14.50 •Vyry ir Jaunų Vyry 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
Choro 'Reporteris. ••••••••••••

šeštad., Balandžio 15, 1939

Dienraščio “Laisves” dalininkų-šerininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto

Bankietas prasidės 7 v. v. Po bankieto bus šokiai

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Aves., Brooklyne

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

e Taipgi programoje dalyvaus A. Višniauskas, ba-
• pitonas, iš Bayonne, N. J., Aldona Klimaitė, kolara-
• tūra sopranas, ir A. Velička su P. Grabausku dainuos
• duetus.

ŠOKIAMS GROS MIKALAUSKO ORKESTRĄ

Šokiams įžanga 40c. I7AQTI1 <T1 9E 
Vakarienei 85c. KAKIU <pl.Zd

$2.00
$1.00

Jūs 
department^. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN
EKSPERTAI TAISYME. TEL.: STAGG 2-2173

Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu
206 WEST FRONT STREET

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. Alter 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

M
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VEIDMAINIAI APIE 
VEIDMAINYBĘ

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

kė nuo savo visą gyvenimą 
skelbtojo tezio, kad kapitaliz
mą galutinai nugalėt teks tik 
spėka. Jis prisiekė Grigaičiui, 
kad demokratinėj valstybėj 
jis ginklo P‘rįfF»$ kapitalizmą 
nepakels. Jis pripažino “tie
są,” kad demokratinėj vals
tybėj demokratijos nepriete
lių ginkluotas užpuolimas ant 
žmonių teisių negalimas.—Jis 
atliko Grigaičiui išpažintį iš 
viso savo gyvenimo. Tai ka
da gi jis veidmainiavo — se
niau, ar dabar?

Strazdas. Socialistų Partijai 
skilus, šis asmuo pasiliko įsi
kibęs į skverną Grigaičiui. 
Vėliau su Grigaičiu susiniovė, 
iš “Naujienų” pasitraukė ir 
išleido “žinias” organuot sa
vo nepriklausomai linijai. Kai 
“žinios” susmuko, tai Straz
das prisitaikė prie komunistų. 
Kai nuo komunistų “Vilnies” 
tapo pavarytas (išbraukimu 
iš partijos), tai įstojo sklokon. 
Kai skloka skilo ir “Naujajai 
Gadynei” gręsė užsidarymas, 
tai Strazdas vėl pradėjo klūp- 
čiot 
tus, 
galų 
ėmė 
bint
keikt spėką josios apgynimui.

Tai yra jau blogiau negu 
veidmainybė! O gal vis tai 
yra to “šaukšto” politika? 
Jei jie liuosos nuo “šaukšto” 
nuomonės nepripažįsta kitiem, 
tai ir patys savo pozicijos 
kitkuo pagrįst negali.,

Sunki yra ta jųjų misija— 
užagituot, įtikint Mussolinius, 
Hitlerius ir Frankus balsuot 
už socializmą... Vargiai 
kas nors įtikės, kad fašistų 
ginklai sutrupės atsimušę į 
Grigaičio, Stilsono ir Strazdo 
balsus. ..

—o— 
Kuo Vadavosi?

“Naujoji Gadynė” pakarto
ja, kad josios 
gėda dalyvaut 
su stalincais. 
tina, kad ta 
buvusi rengta

prieš “Naujienų” socialis- 
siūlant jiem vienytis. Ir 
gale skloka oficialiai pri- 
Grigaičio “vierą” — gar- 
demokratiją, bet pra-

rengė ne 
Ją ren- 

demokra- 
ir unijų

komitetas. Tai

žmonėm buvę 
demonstracijoj 
Ir sykiu tvir- 
demonstracija 
čechoslovakų.

Bet demonstraciją 
vieni čechoslovakai. 
bė bendras įvairių 
tinių grupių, tautų 
“Stop Hitler
kodėl naujagadyniečiai nega
lėjo su organizuot savo “mi
nias” ir dalyvaut demonstra
cijoj savo vardu, jei jiem 
buvo gėda prisidėt 'prie sta- 

‘ lincų ? Kokiomis simpatijo
mis ar antipatijomis vaduoda- 
miesi jie demonstraciją igno
ravo ?

ALK Brooklyno Skyriaus 
komitetas vistiek savo parei
gą atliko. Lietuvių obal- 
siai buvo iškelti ir mūsų atsto
vas drg. K. Michelsonas pa
sakė tinkamą kalbą per gar
siakalbį, nuo vienų pagrindų 
su majoru LaGuardia ir visa

eile kitų žymių priešfašistinių 
žmonių.

O “Naujoji Gadynė” tam 
viskam tik liežuvį parodė!

J. Kuodis.

PITTSBURGH, PA.
įvairios Žinios

Balandžio 8 d. sustreikavo 
National Casket Kompanijos 
darbininkai, nepakęs darni 
darbo katorgos. Streikas pra
sidėjo 8 vai. ryte, šita kompa
nija išdirba grabus.

Bosai bandė skebų pagelba 
dirbtuvę varyti, bet streikie- 
riai pastatė pikietą ir darbą 
sustabdė. Darbininkai organi
zuoti į uniją ir laikosi gerai. 
Kompanija pasišaukė policiją, 
bet kol kas ramu.

Unija laiko susirinkimus. 
Unija yra Amerikos Darbo 
Federacijos.

Pirmiau ten buvo kompa
nijos unija. Tai buvo bosų 
įrankis. Ką bosai norėjo, tą 
darė darbininkams, atleidinė- 
davo iš darbo tuos, kuriuos 
pastebėdavo nepasitenkinu
sius, užlaikydavo daug šnipų.

Iš lietuvių prie tos kompa
nijos dirba apie tuzinas. Mes 
vėliname tiems darbininkams 
laimėti šitą streiką. Ir jeigu 
tiktai laikysitės vienybėj, tai 
išsikovosite geresnes sąlygas 
ir panaikinsite tą buvusią 
vergiją.

vaikai par- 
Virginijos 

Martinaičio

Mikne- 
vetera- 
pirma- 

Šv.

—o—
Pereitą savaitę 

sigabeno iš West 
savo tėvo Jono
lavoną. Velionis buvo 55 me
tų amžiaus. Vaikai palaidojo 
jį su bažnytinėmis ceremoni
jomis lietuvių šv. Kazimiero 
kapinėse.

—o—
Taipgi mirė Adomas 

vičius, pasaulinio karo 
nas. Buvo palaidotas
dienį lietuvių bažnyčios 
Kazimiero kapinėse. 

—o—
Pereitą ketvirtadienį Lietu

vių Darbininkų Susivienijimo 
160 kuopa laikė savo susirin
kimą. Buvo išduotas raportas 
iš įvykusios vakarienės ir 
“card party.” Uždarbio atli
ko pusėtinai iš abiejų paren
gimų.

Buvo pakeltas tarpe drau
gų klausimas, , kad parinkti 
kiek aukų pasveikinimui dien
raščio “Laisvės” suvažiavimo. 
Surinkta keletas kvoderių.

—o—
Balandžio 3 d. atsibuvo 

Lietuvių Dramatiškos Grupės 
susirinkimas. Narių atsilankė 
pusėtinai. Nutarta išnešti pro
testo rezoliuciją prieš Pasau
linės Parodos Lietuvių Dienos 
Komiteto sauvališką elgesį, 
atstumiant masines lietuvių 
organizacijas, 
rengiamasi 
vakarienės, 
džio 15 d. 
dalyvauti.

sauvališką 
masines

Pranešta, kad 
prie “chop suey” 
kuri įvyks balan- 

Lietuviai kviečiami
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WORCESTER, MASS

Dienraščio “Laisvės” Naudai

Pradžia 4 vai. po pietų

Nepamirškite draugai, kad šią vakarienę rengia net 
keturios kolonijos apart Worcesterio. Todėl visų draugų 
pareiga dalyvauti, pasimatyti su draugais, pakvėpuoti 
tyru oru ir tuom pačiu sykiu paremsite savo darbinin
kišką spaudą. Kviečia KOMISIJA.

Bendrai rengia LLD Worcesterio ir 
apylinkės kolonijų kuopos

Sekmadienį, Balandžio 16-tą

Japonija Bijo Chinijos 
Orlaiviu Ataky

Tokio. — Paskutiniu lai
ku Chinijos orlaiviai užpuo
lė japonus Hainan saloje ir 
bombardavo ir kulkasvai- 
džiais juos apšaudė 1,300 
mylių ilgio linijoj. Japonai 
bijo, kad sustiprėjęs 
nijos oro laivynas gali 
dėt bombarduot pačia 
poniją.

Chinija neseniai gavo 
daug naujų lėktuvų iš 
Jungtinių Valstijų, Sovietų 
ir kitų šalių.

Avė., 2:30 vai. po pietų. Tai bus 
svarbiausios prakalbos šių dienų 
svarbiausiais klausimais. Eikite į 
prakalbas ir raginkite kitus.

Pastaba lietuvių komunistų na
riams. Po šių prakalbų įvyks labai 
svarbus susirinkimas visų lietuvių 
komunistų su drg. D. M. Šolomsku. 
Būtinai visi dalyvaukit. (87-89)

narius ir ne narius, nes konferenci
joj dalyvaus du jaunuolių veikėjai 
V. Zablackas ir J. Orman iš Brook
lyn, N. Y., kurie supažindins atsi
lankiusius su jaunuolių veikimu ki
tuose miestuose po visą šalį. — 
A. T. (87-89)

NAUJOJE VIETOJE

Chi- 
pra-

Estate of Shalin’s Funeral Home

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Parsiduoda Farma

Arba Parandavojama 
Namas

Parsiduoda vaisių-fruit Farma, 63 
akrai žemės, naujas gyvenimui na
mas, devyni kambariai, vandeniu ap
šildomas, maudynes ir visada karš
tas vanduo. Elektros šviesa. Nauja 
barnė ir vištininkas. Užsodinta vyn
uogėm, obelim, vyšniom, slyvos, ser
bentais, avietėm ir kitais vaisiniais 
medžiais. Nuo pat ankstyvo pavasa
rio iki pat vėlybo rudens gausiai yra 
vaisių pardavimui. Parduot lengva. 
Yra sriaunus šaltinis, galima pada
ryt geras vasarines maudynes ir iš- 
vystyt farmą laikymui vasarotojų, 
o namas tam labai tinkamas. 12 
mailių nuo Newburgh miesto. Kai
na tik $7,000, parduodu pigiai, nes 
noriu gauti įmokėjimą pusę kainos 
$3,500. Likusius leisiu ant lengvų 
išmokesčių.

O jei kas norėtų vientik namo 
randavot, . tai galėčiau išrandavot 
tik namą, nes pats juom negaliu 
naudotis, turiu dvi farmas, oj gyve
nu tik ant vienos.

Dėl platesnių informacijų, prašo
me kreiptis: Simonas Sandaras, 
Marlboro, N. Y. (87-92)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, bal. 16 d. įvyks svar

bios prakalbos Sveikatos ir Jaunuo
lių klausimu. Rengia Liet. Darb. Su- 
siv. 24 kp. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. Į., temoje: 
“Jūsų Sveikata 
nos Šviesoje” 
LDS Jaunuolių 
Brooklyno. Bus
Svet., 91 Steamboat Rd., pradžia 
5 v. v. Įžanga visiems veltui. Kvie
čiame skaitlingai dalyvauti.

(87-89)

Modernines Medici- 
ir Walter Kubilius,

Kom. Narys iš
A. ir J. Kasmočių

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, bal. 16 d. 

Phila. organizacijos rengia prakalbas 
drg. D. M. Šolomskui, kuris kalbos 
apie bilius prieš ateivius, miesto čar- 
terį ir pasaulinę situaciją. Lietuvių 
salių negalėjom gauti, tad priversti 
rengti prakalbas 735 Fairmount

NOTICE is hereby given that License No. 
E B3641 lias been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the alcoholic Beverage Control Law at 
505 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS CALLEGARI & 
RICHARD CALLEGARI

505 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB36 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
on the

is hereby given 
lias been issued to 

beer at retail

100—31—4th Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MARY BERRY LAMBROS 
d-b-a Ft. Hamilton Rest. & Beer 
100-31—ith Ave., Brooklyn,

NOTICE ,‘s hereby given
GB 11806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
2277 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT 
2277 McDonald Ave.,

Garden 
N. Y.

that License No.

retail under Section
Beverage Control Law

Borough of Brooklyn,
be

d., 6:30 v. v.
57 Park St., 
paveikslai iš 
ir šeimines

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, bal. 16 

Laisvės Choro Svet., 
bus rodomi krutami 
LDS praeito seimo
olympiados. Paveikslus rodys LDS 
Centro jaunuolių organizatorius J. 
Orman. Tą patį vakarą, Vytautas 
Zablackas, iš Brooklyno, kalbės apie 
Ispaniją. Visus hartfordiečius kvie
čiame skaitlingai dalyvauti. La
biausia kviečiame jaunuolius. įžan
ga veltui. — Rengėjai. (88-89)

WORCESTER, MASS.
“Laisvės” Naudai Vakarienė 

Sekmadienį, balandžio 16 d. įvyks 
“Laisvės“ naudai vakariene. Bendrai 
rengia LLD Worcesterio ir apylin
kės kolonijų kuopos. Visi rėmėjai 
yra kviečiami dalyvauti. Olympia 
Parke. Programa prasidės 4 vai. 
po pietų. (87-89)

LDS CONN. VALSTIJOS 
Konferencijos Delegatam ir 

Apskričio Valdybos Nariam
LDS 5-to Apskr. metinė konfe

rencija įvyks sekmadienį, bal. 16 d., 
10:30 vai. ryto, 57 Park St., Hart
ford, Conn. Visi 
nariai ir kuopų 
laiku. Kviečiame 
silankyti kaipo
Ypatingai kviečiame jaunuolius LDS

Apskričio valdybos 
delegatai pribūkit 
ir šiaip narius at- 
svečiais-delegatais.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krjkštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

VAKARIENE

Bus Graži Muzikališka Programa

at 

consumed off the 

FREY 
Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 11375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2503 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BOSCH 
2503 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11876 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2728 Gerritsen Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises. 

HARRY TIMMERMANN 
2728 Gerritsen Ave., Brooklyn. N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11886 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1217 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

MODEL FOOD STORES, INC. 
1217 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11873 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Troy Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
bo- consumed off 

BENJAMIN 

223 Troy Avo. 
b-a 1284 Sterling 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6805 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises. 

CORNELIUS LORENZEN 1 
6805 Ft. Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11916 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
703 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises. 

LOUIS 
703 Rogers Ave,,

E.

beer at retail under

b-a 1284 Serling Place,

the premises.
BRODSKY & LOUIS 
BRODSKY

Pl., Brooklyn, N.

to

Y.

Beverage Control 
Borough of 

i be consumed off the

DANN
Brooklyn, N. Y.

at

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas) 

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kurie nenorite šermenis laikyt 
namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook- 
lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

LIPJUViM
^xGERIflUSTfl DUONA .

SCHOLES BAKING
532 Grand St, Brooklyn

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

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

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

o
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SKAUSMO NASRAI
Brolau, bčgk, kaip tik greičiausia 

gali iš skausmo nasrų, kad nepa
kliūtum į Reumatizmą, rankų, kojų 
gėlimo ir nutirpimo nelaimę. Dcks- 
nio Galinga Mostis šimtus išgelbėjo 
nuo minėtų skausmo nasrų, ir tams
tą išgelbės. Parsiduoda visur; klaus
kite taip: DEKEN’S OINTMENT, 
kaina 75 centai ir $1.50, arba rei
kalaukite šiuo antrašu:

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352 Hartford, Conn.

FRANK DOMIKAITIS
g 
o

o

O

o

o

o

o

o

417
RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Ql

i

g 
y 
a

O

o

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

-r

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

padarau 
paveika- 
krajavus 
su ame-

o 
5

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Fa. j New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

Lankydamies j svečius 
iš Pennsylvanijos į New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

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

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metal Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

ei* e-L <4* ji- » n-

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

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 EVergreen 7-1661

Telefonas: Humboldt 2-7904

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

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

VARPO KEPTUVE

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 Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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



Šeštas puslapis LAISVE Šestad., Balandžio 15, 1939
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Kviečiame! Petras Baranauskas Vyksta 

Lietuvon Atostogų Dalyvaukite! Vaikai Žaidė Peiliais, 
Vienas Vaikas Žuvo

" C'~'.liaii[li8s Dalau (Vakaras
bilius aiškins D. M. Šoloms-
kas Lietuvių Komunistų Kuo- Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 3-čias Apskritys

Balandžio 15 d., 6:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėj, 280, 
Union Avė., Brooklyne, Įvyks 
Amerikos Darbo Partijos ba
lius. V. Retikevičiaus orkes
trą grieš visokius šokių ka- 
valkus. Įžanga prieinama: vy
rams 25c, moterims 15c.

Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites dalyvauti ir links
mai laika praleisti. Rengėjai.

“Laisvės” spaustuvės linoty- 
pistas, Petras Baranauskas, iš
vyksta keletui mėnesių Lietu
von aplankyti savo tėvus ir gi
mines.

Jis išvyksta Švedijos linijos 
laivu Drottningholm, kuris iš
plaukia iš New Yorko (57th 
St. prieplauka) šiandien, bal, 
15, 12 valandą dieną.

Restauranu Darbininkų Uni
jos Lokalu 16-to rinkimuose 
progresyvių ti kietu laimėta 
39-nios iš 41 vietos. Trockis- 
tų-lovestoniečių re m i a m a s 
si ei t as pralaimėjo.

Grąso Atleist iš Darby 
35,000 Darbininkų
Workers Alliance suruošė 

48 valandų pikietą prie cen
trai inės WPA raštinės, 70 Co
lumbus Ave., N. Y., protestui 
prieš atleidinėjimą iš darbų.

Sam Wiseman, bedarbių or- P. Baranauskas

Šiandien, balandžio 15-ta, 
1-mą vai. per pietus, šaukia
ma demonstracija prie Itali
jos konsulato protestui prieš 
užgrobimą Albanijos.

Protestas prieš grobikiškus 
Mussolinio fašistų žygius Al
banijoj yra sykiu ir protes
tu prieš fašistų agresorius 
abelnai, tad lietuviams, kurie 
nesenai netekom Klaipėdos ir 
kurių gimtosios šalies Lietu
vos nepriklausomybei gręsia 
Hitlerio fašizmas, ši demons
tracija yra labai svarbi ir rei
kėtų joje skaitlingai dalyvau
ti. Italijos konsulatas randa
si Rockefeller Centre, 50th St. 
ii1 5th Ave., New Yorke .

J. V. Sekretorius Ickes 
Unijistą Mitinge

pos susirinkime šį pirmadienį, 
bal. 17-tą, 8 vai. vakaro, 419 
Lorimer St. Nariai ir ne na
riai ateikite. Valdyba.

Sekmadienį, Balandžio 16 April

ganizacijos (Workers Alli
ance) šios valstijos pirminin
kas, sugrįžęs iš nacionalės ta
rybos susirinkimo, Washing
tone, perspėja, kad dėl kon
greso nukapojimo paskyrų 
WPA reikalams, New Yorke, 
turės atleist iš darbų dar 35,- 
000 darbininkų bėgiu gegužės 
ir birželio mėnesių.

Nuolatinis pikietas prasidė
jo antradienio popietį ir per 
tūlą laiką maršavo virš 250 
darbininkų. Mažesnis pikietas 
palikta per ištisą naktį. Auš
tant dienai, jis vėl pavirto 
masiniu.

Penktadienio popiečio 5-tą 
valandą mobilizuojama masi
nis pikietas prie republikono 
kongresmano Bruce Barton 
garsinimų firmos, 383 Madi
son Ave. Jis yra vienintelis 
New Yorko kongresmanas, 
balsavęs kongrese už atėmi
mą WPA darbų ir duonos iš 
bedarbių.

Petras yra gimęs Amerikoj, 
Maspeth, L. L, N. Y., bet Lie
tuvoj augęs. Jo tėvai gyvena 
Veismūnų kaime, Merkinės 
valsčiuj. Vadinasi, Dzūkijoj. 
Jis ten žada pabuvoti keletą 
mėnesių ir paskui sugrįžti at
gal į Brooklyną.

Mes jam linkime laimingos 
kelionės ir smagiai laiką pra
leisti pas tėvelius ii’ gimines.

Smagu Sueit

Workers Alliance darbuoja
si sukelt $2,000 Ispanijos ve
teranų paramai.

Unijos, kuriu nariai dirbo 
statyboj Pasaulinės Parodos, 
dalyvaus atidarymo parade.

Iš daugelio artimų ir tolimų 
lietuvių kolonijų ateina žinios, 
kad ten gyvenanti “Laisvės” 
draugai maliavoja, šveičia sa
vo mašinas, taiso šynas, kad 
galėtų vežt bile skaičių lie
tuvių, važiuojančių į “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimą ir 
bankietą. Bus smagu sueit 
senai matytus ir nebuvėlius 
svečius.

Brooklyniečiai irgi prašomi 
rengtis, iš anksto apsirūpinti 
bilietais. Jų kaina $1.25. 
Vien koncertui ir šokiams 40c.

Įvyks jau kitą sekma
dienį, balandžio 23-čią. Su
važiavimas prasidės 10 vai. 
ryto, L. A. Pil. Kliubo salėj, 
280 Union Avė. Bankieto

K albėdam as I ,a i k rast i n i n k ų 
Gildijos N. Y. Skyriaus narių 
mitinge, pereito antradienio 
vakarą, Astor Viešbutyje, Jun
gtinių Valstijų vidaus reikalų 
sekretorius (ministeris) Ha
rold L. Ickes pareiškė, kad ne
teisingų žinių ir niekinimų ra
šytojai (columnists) yra “žur
nalistiškos visuomenės priešais 
No. L” ir kaipo nuo tokių 
Amerikai reikia apsivalyt.

Jo prakalba buvo įdomi ir 
pilna humoro, tad juokai ne
kartą pertrauke jo kalbą. Jisai, 
kaip sakė jį perstatydamas 
Heywood Broun, nacionalis Gil
dijos pirmininkas, patsai buvęs 
kolumnistu, tad tos srities žmo
nės ii* jų palinkimai jam gerai 
žinomi. Ickes kalba perduota 
radio bangomis ir už tos salės 
sienų.

Po prakalbos kas nors pa
klausė, kodėl toki šmeižikai ne
traukiama teisminėn atsako
mybėn. Gerb. kalbėtojas atsa
kė, kad tas jau būtų varžymu 
spaudos laisvės, neamerikoniš- 
ka. Sako, jie reikia šluo't mo
raliu spaudimu.

Prieš prakalbą atlikta eilė 
Gildijos bėgamų reikalų, tarp 
kitko parinkta aukų streikuo
jantiems Hearsto laikraščio 
darbininkams Chicagoj.

N.

Benjamin Solotaff, 14 m., 
725 Snediker Avė., netoli na
mų peiliu žaidė žaismę vadi
namą “mumblety-peg.” Ap
link ji buvo būrys kitų vaikų. 
Kaitą peilis, vieton įstrigti Į 
cielių, pataikė 12-kos metų 
vaiko Jackie Grant krūtinėn. 
Išplėšęs iš krūtinės peili, vai
kas bėgo namo visą bloką ir 
sukniubo ant laiptų. Nuvež
tas ligoninėn neužilgo mirė.

Kada Ben pribuvo ligoni
nėn pažiūrėt savo draugo, 
Jackie jau buvo miręs, o jo 
tėvas desperacijoj, sugniauž
tais kumščiais, puolė prie vai
ko mirties kaltininko Benio. 
Policija tėvą sulaikė. Ben, su
žinojęs apie draugo mirtį, ap
alpo. Policija mirties prie
žastį išaiškino nelaimingu 
nuotikiu ir Benis nebus teisia
mas, bet Grantu šeima vis- 
tiek nebeturi sūnaus pasėkoj 
pavojingų, neprižiūrėtų žais
mių.

Mirė Magdalena Leveckienė
Šiomis dienomis hrooklynie- 

čiams, ypatingai kriaučiams, 
gerai žinomas Jonas Levec- 
kas, gyvenantis 310 Chauncey 
St., gavo žinią iš Lietuvos, kad 
mirė jo mamytė — Magdale
na Leveckienė-Tamarackiūtė, 
išgyvenusi 98 metus. Paliko 
vaikus, anūkus ir proanūkius. 
Ji paėjo iš Judrudės kaimo, 
Višakio Rūdos parapijos.

Mirtis nei šiomis nei praei
ties dienomis nebuvo jokia 
naujiena ir nebus. Kas gimė, 
tas turės ii' mirti. Ir mirs vi
si ne dėlei to, kad užsimokėti 
už savo gyvenimo silpnybes, 
griekus, kaip kad mums baž
nyčios yra aiškinama. Mirs 
dėlei to, jog gamtoje nėra 
nieko amžino. Atbuvai savo 
laiką ir keliauk sau “sveikas,”

“LAISVĖS” SVETAINĖJE

pradžia 6 vai. vakaro, Ideal 
Ballroom, 151 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne.

TWO JAUNUKŲ BENAI RUOŠIASI PIRMAI GEGUŽES

Paveiksle matome Tarptautinio Darbininkų Ordeno jaunučius muzikantus pernykščioje 
Pirmai Gegužės prisirengimo šventėj. Šiemetinės prisirengimo iškilmės bus šį sekmadieni,

PAVASARIS YRA JUM
PRIMINIMAS, JOG

Jūs darysite išdidų įžengimų 
į pavasarį šiuose mėlynuose 
batuose. Dabar mes išdedame 
gražiausiam parodymui Enna 
Jettick— mėlynų batų, mėlyni 
pumps, mėlynų oxfords, mėly
nų sandais, mėlynų visokių 
stilių. Užeikite ir pasirinkite 
sau patinkamus.

$5 iki $6 
K i tok i Stiliai 

sizu 1 iki 12
Plotis AAAAA iki EKE

balandžio 16-tą, Washington 1

Kiekvieno sekmadienio ry
tą, kada pinigingi “muzikos 
patronai” tebemiega, tie ma
žyčiai muzikantai, nešini kar
tais už save didesnėmis tro
bomis, būbnais ir kitais mu
zikos instrumentais, skubina į 
IWO salę praktikoms. O ga
le salės triūsiasi Jaunukų, Ko
mitetas, rinkdamas mažas 
mokestis už instrumentus ir 
mokinimą, atsakinėja tėvams 
į klausimus, pardavinėja bū
simų koncertų bilietus, prižiū
ri praktikas.

šešiose šio didmiesčio daly
se veikia šeši toki benai. Juo
se yra 300 vaikų nuo 6 iki 17 
metų amžiaus. Kol kas jų

rving High School, New Yorke 

palaikymu daugiausia tebesi
rūpina žydiškai ir angliškai 
kalbančių kuopos, bet benuo- 
se priklausantieji vaikučiai 
atstovauja veik kiekvieną 
tautybę didžiajam New Yor
ke.

Williamsburgo Jaunukų Be
nas, įsteigtas per IWO 7-tą 
kuopą, gyvuoja jau trys metai 
ir yra griežęs įvairiausiose 
pramogose. 'Pernai griežė 
Central Parke, kur juos gir
dėjo 15,000 publikos. Kiek
vienam progresyvių parade ai' 
konvencijoj dalyvavo vienas 
ar daugiau jaunukų benų.

Vaikučiai susidomėję ne 
vien muzika, bet ir tuo, ką jie

gali atlikti muzikos pagelba. 
Kartą vienas vaikas pamoko
se apibūdino vaikų beno sie
kius sekamai: “Mums grie
žiant, žmonės sustoja pažiū
rėt, o paskiau jie perskaito ir 
iškabas, kurias neša kiti 
žmonės.”

šių metų Pirmos Gegužės 
Parade jaunukai žada pasiro
dyt dar skaitlingiau ir iškil
mingiau, kaip lig šiol. Prisi
rengimo iškilmes rengia šį 
sekmadienį, kur turės ir tar
pusavines kompeticijas su do
vanomis geriausiai atsižymėju
siems. Kviečia visuomenę pa
remti juos atsilankymu.

Punched tie. Mėlyni, Juodi, Haiti, 
Java Brown Kid

Mėlyni, Nežibanti Juodi, Java Brown
Kid, Taipgi Balti

Amerikos Mandriausi Batai
Geri vaikščiojimui visur

GREENBLAT’S
Čevcrykai ištisai šeimai.

Prirenkami per X-Ray.
663 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

nes tavo senatvė jau palieka 
tau pačiam tik sunkenybė, 
daugiau nieko, nors gamta 
mirtį neima iš ekonominio 
taškaregio.

Magdalenos mirtyj yra. tik 
tame naujiena, kad ji išgyve
no 98 metus. Čia tai yra nau
jiena. O kiek ji vargų ii’ rū
pesčių pergyveno per tokį 
pulką metų, tai abejoti nerei
kia, nes buvo neturtinga ir sū
nus Jonas finansiškai visada 
ją šelpė.

Jonas Amerikoje jau yra 
išgyvenęs 4 5-k is metus. Lietu
voje buvo literatūros, ypatin
gai Kudirkos raštų, platinto
jas. J. N.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 arba 6 dideli, 

šviesūs kambariai. Garu šildomi. 
Vienais laiptais. Taip pat jeigu kas 
norėtų tapti namo pusininku su ma
nim (vyras arba moteris), tai pra
šome kreiptis sekamai: Alex Sabu
tis, 258 Reid Avė., B’klyn, N. Y.

(88-89)

PAJIEŠKOME
Ar jūs jieškote gero darbo, kuris 

duoda gerų atlyginimą? Mes dabar 
turime gerus darbus dėl namų pri
žiūrėtojų, virėjom, tarnaitėm ir 
šiaip bendrai naminių darbų. Mūsų 
darbai moka nuo $35 iki $65 į mė
nesį. Mūsų kaina labai žema. Užei
kite pas mus pasikalbėti. Pasikal
bėjimas nieko nekainuos. Janes Em
ployment Agency, 169 Livingston 
St., Brooklyn, N. Y. Tel. Triangle 
5-6495. (87-89)

Atsikratykite Riebumą
Laibinkitės su Anti-riebumo arbata: 
priimnas skonis, neina į paprotį ta 
arbata, padaryta iš geriausios rūšies 
žolių. Visiškai nepavojinga sveika
tai. Grąžiname pinigus jei nebūsite 
patenkinti. Didelė dėžė (100 gramų)

50c. Persiuntimų apmokame.

FEESER’S PHARMACY
666 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

Street
N. Y.

50 Court
Brooklyn,

168 GRAND
Brooklyn,

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

STREET 
N. Y.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

771 tn c

419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Aidbalsių Ensemblis, vadovaujamas B. Šalinaitės

Programoj Dalyvaus: Aido Choras, Pirmyn Choro Mer
ginų Kvartetas iš Great Neck, N. Y. ir Aidhalsiai.

Puiki Orkestrą Grieš Šokiams
TURĖSIME SKANIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ

Pradžia 6:30 vai. vakaro Įžanga 35c.

Užkviečia LMS 3-čio APSKR. KOMISIJA

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės 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.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

»
DR. MAXWELL MILLMAN

EGZAMINUOJA

Sutvarkome

AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Savaitiniams Išmokėjimams

»

US'.
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MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y
ir

Telefonas EVergreen 7-0986.

ILiqnor# 10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

PARAMOUNT CABARET
>

> 
i

>

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Degtinės, Konjakai, Vynai, 
Alus ir Valgiai

I

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

CHARLES
UP-TO-DATE

Gaminam valgius 
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.

B^uiki 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 Lessingu.

Ą VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

473 Grand St. Brooklyn, N. Y
Prie R. K. O. Republic Teatro

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

Gaukite Šiandien, tiktai 76 centai.
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