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Drg. J. Ramanauskas.
Walterio Pirma

Prakalba.
Rašo R. Mizara.

“Laisvės” b-vės šėrininkų
suvažiavimas įvyks sekma-
dienį. Vakare bus dienraš
čio naudai bankietas. Vadi
nasi, viskas labai arti.

Reikia atsiminti, kad šis 
suvažiavimas — nepapras
tas. Mes juk pradėsime mi
nėti 20 metų sukaktuves 
“Laisvės” ėjimo dienraščiu.

Taigi, gerbiamieji drau
gai ir draugės, ruoškimės 
prie šitos iškilmės visu en
tuziazmu ! * * *

Kurie skaitėte pereito 
šeštadienio “Laisvę,” nega
lėjote nepastebėti drg. J. 
Ramanausko rašinio,
pareiškia, kad šiemet su
kanka 50 metų nuo tada, na “žydišku”, “veidmainiš
kai Amerikoje pumų kaitų jr net “bolševikišku.”

Jis

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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PREZID. ROOSEVELTO PASIŪLYMĄ
Vokietijos Valdovai Sako, būk Lietuva “Džiaugiasi” Hitlerio 

Užtikrinimu; Naziai Plūsta Roosevelto Atsišaukimą
Roma. — Italijos, laikraš- 

čiai, pagal Mussolinio pa- 
diktavimą, dergia preziden
to Roosevelto atsišaukimą į 
Hitlerį ir Mussolinį nepra
dėt užpuolimo karo bent 
per 10 metų. Jie Roosevel- 

, to atsišaukimą taikos vadi
na “žydišku”,

buvo suvaidintas lietuviš
kas scenos veikalas.

Na, o Lietuvoj šiemet 
žmonės minės 40 metų su
kaktuves nuo tada, kai bu
vo suvaidintas viešai (lega- 
liškai) lietuviškas scenos 
veikalas.

Vadinasi, Amerikos lie
tuviai turėtų abejas sukak-! 
tuves paminėti labai gra
žiai, kadangi abejos labai 
svarbios. * * ❖

Iš drg. J. Ramanausko 
rašinio mes dar daugiau 
patiriame. Būtent, mes su
žinome, kad šiemet sukan
ka 50 metų, kai išmintin
gas ir darbininkų judėji-.sav0 
mui atsidavęs lietuvis atvy-iPer 10 metų.

sumezgę “draugiškus” ry
šius su įvairiais Balkanų 
kraštais.

Hitlerio valdžia per spau
dą tvirtina, kad esą ir “Lie
tuva džiaugiasi panašiu už
tikrinimu” iš nazių puses 
nuo kovo 22 d.

Hitlerininkai atsišaukia 
net į Amerikos žmones 
prieš prezidentą Roosevel- 
tą, neleist jam kištis į Eu
ropos politiką; ir jie skun
džiasi, kad, girdi, Maskva 
pirmiaus gavo Roosevelto 
atsišaukimą, taikomą Hit
leriui, negu tas atsišauki-

Bet iš po tų plūdimų 
prieš Rooseveltą matyt vie
nas faktas—Italijos juod- 
marškiniai nusigandę, kad 
Amerika remtų taiką my
linčias šalis, jeigu Vokieti
jos ir Italijos diktatoriai
darytų naujus užpuolimus, mas pasiekė Hitlerį.

, O tai matydami, labai ner- 
ivuojasi Italijos valdovai.
i Juodmarškiniai jaučia, kad 
jų “geimis” praloštas, kaip

i rašo N. Y. Times korespon
dentas Matthews.

Bet, statydamas keterą 
prieš Roosevelto pareiški
mą, Mussolinis nusprendė 
dar pridėt po 25 milionus 
dolerių lėšų kas metai prie 

armijos ginklavimo

Roosevelt Dar Nesikiš i fe-
Ginčus Mainieriu su

Kasyklų Bosais

Ruoškimės “Laisves” 
Bendrovės (Dalinin
kų) S u v aži a vimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Ministerių pirmininkas brig. gen. Jonas Černius; kitu Lietu
vos vyriausybės narių paveikslai antrame puslapyje.

emi—CU. ■ ■

NAZIAI PLANUOJA UŽIMT DANZ1GĄ; 
LENKIJA TUO KLAUSIMU SVYRUOJA
Hitleris Žada 25 Mėty “Užtikrinimą Lenkijai už Danzigą 

ir už Geležinkeli ir Vieškeli per Lenku Koridorių

ko į Ameriką ir patapo 
mainieriu. Šios sukakties 
negalime praleisti be jokio 
atžymėjimo.

Ir ta proga aš noriu tarti 
kelis žodžius apie žmogų, 
kuris vertas daugiau apie 
jį pasakymo.

* **

Kai Juozas Ramanaus
kas atvyko Amerikon, dau
gelis iš mūsų dar buvome 
negimę. Jis apsigyveno an- 
gliakasyklų srityj, nes tais 
laikais ten buvo lietuvių 
kultūros centras. Ten jis ir 
tebegyvena su savo drauge. 
O jo brolis—Vincas—far- 
meriauja.

* )Įs

Žmonės, kurie matuoja 
viską doleriu, sakytų, kad 
žmogus, išgyvenęs 50 metų 
Amerikoj, turėtų būti labai.

Berlin. — Nazių spauda 
mėgina pašiept prezidento 
Roosevelto atsišaukimą į 
Hitlerį ir Mussolinį, kad jie 
prižadėtų neužpult kitų 
kraštų per. 10 metų. Hitle
rininkų laikraščiai pasako
ja, kad Rooseveltas “laužia
si į atviras duris.” Nes, gir- 

1 di, Vokietija jau yra pada
rius nepuolimo - nekariavi- 
mo sutartis su Anglija, 
Francija, Lenkija; ir sako, 
kad naziai taip pat “užtik
rinę” neliečiamybę Belgijai, 
Šveicarijai ir Holandijai, ir

Tai žmogus, apie kurį labai 
gerai visuomet manė ir 
Vincas Kapsukas, nepai
sant to, kad Ramanauskas 
tūlą laiką buvo pasitarukęs 
iš mūsų judėjimo.

bagotas. “Senas ameriko-1 Taigi šia proga aš ir no-
nas,”„ pasakotų tūli. Bet d. 
Ramanauskas bagotas nėra. 
Jis apie turtus nesirūpina. 
Jam visą gyvenimą rūpėjo 
visuomeniški reikalai. To
dėl jis 50 metų praleido 
kukliai veikdamas lietuvių 
išeivijoj, jos organizacijose. 
Kitais žodžiais, draugas 
Ramanauskas, kaip ir mes 
kiti griešninkai, yra pilnoj 
to žodžio prasmėj proleta
ras.

* * >Sf

Juozas Ramanauskas pa
žįsta Amerikos lietuvių is
toriją. Jis žino kiekvieną 
žymesnį mūsų tautos veikė
ją — bus jis kunigas, dar
bininkų veikėjas ar koks 
kitas. Jis nuolat rašinėja 
mūsų spaudai. Jis žino ge
rai tarptautinį darbininkų 
judėjimą. Jis yra toks senu
kas, su kuriuo gali įdomiai 
pasikalbėti apie viską, ka
dangi jis viskuo domisi.

riu išreikšti Tau, Amerikos 
lietuvių patrijarke, — drau
ge Juozai Ramanauskai, — 
linkėjimus gyventi tarpe 
mūsų dar 50 metų ir veikti!* * *

Šiuos žodžius berašant, 
“Laisvės” angliško skyriaus 
redaktorius, Walter Kubi
lius, pareiškia man:

—Vakar pasakiau pirmu 
kartu savo gyvenime lietu
višką prakalbą.

—Kur?—klausiu jo.
—Great Necke; kalbėjau 

su dr. Kaškiaučium.
Būtų gerai, kad ši pra

kalba nebūtų paskutinė. 
Kodėl Walteris negali kal
bėti taip, kaip kalba Keistu
tis Michelsonas, Vytautas 
Zablackas, Jonas Or- 
manas, Matas Šolomskas 
arba kiti jaunuoliai? Jis 
gabus, talentingas jaunas 
vyras. Taigi, Walteri, rū
pinkis!

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas dar nepriė
mė New Yorko majoro 
LaGuardijos prašymą, kad 
prezidentas asmeniškai im
tųsi taikyt savininkus min
kštųjų angliakasyklų su 
Jungtine Mainieriu Unija. 
Prezidentas per savo sekre
torių pareiškė, jog dar gali 
tarpininkaut šalies darbo 
ministerija ir įvairios val
diškos komisijos. Bet, sako, 
jeigu tos įstaigos nepajėg
tų sutaikyt angliakasyklų 
savininkus su mainieriais, 
tuomet prezidentas pats 
tarpininkautų tarp vienų ir 
antrų.

Didžiausias susispyrimas šalies J. G. Streckerį, kaipo 
tarp minkštųjų kasyklų buvusį Komunistų Partijos 
mainieriu ir savininkų, tai naU nepilietį, ateivį iš Aus- 
bosų reikalavimas baust an- tri jos. 
gliakasius po dolerį iki 
dviejų dolerių per dieną r v 
vadinamus “neteisėtus” 
streikus, kur patys savinin
kai imasi spręst, ar streikas 
teisėtas ar ne. Unija sako, 
kad naujoj sutartyj turi būt tfškai “davatkiška veidmai-1 
panaikintos tokios bausmės 
mainieriams.

New Yorko miesto majo- Partiją, tai jis jau ir reika- 
atsišauk-! laujas spėka nuverst šios 

tnr- šalies valdžią.
Dabar Vyriausias Ameri

kos Teismas užgyrė tą ap
skrities teismo sprendimą 

! ir atmetė darbo ministeri- 
ngms New Yorke“ abelnai’! 
jeigu tuo tarpu negrįš dar
ban virš 320,000 mainieriu. I

Varsa va, bal. 18. — Len
kės nuotakos ketina aukot 
šalies gynimui pinigus, ku
rie būtų išleisti vedybinėm 
suknelėm. Jos tekėsiančios 
jau turimose senose sukne
lėse.

Negali Deportuot iš 
Amerikos Buvusius 
Kom. Partijos Narius
Taip Nusprendė Vyriausias Amerikos Teismas Kas Liečia 

Nepiliečius Ex-Komunistus; Bridges Byla Neišspręsta
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Vyriausias Teis
mas šešių teisėjų 
prieš du atmetė darbo mi
nisterijos apeliaciją - rei- 

I kalavimą deportuot iš šios I . v Z-X . • t •

vesta byla deportuot jį į 
balsais Australiją kaip komunistą

Darbo ministerija apelia
vo į Vyriausią Teismą, kad 
panaikintų federalio apskri
ties teismo sprendimą; o 
tas apskrities teismas nu
sprendė, kad tai yra patrio-

nystė” tvirtint, būk sykį 
žmogus įstojo į Komunistų

ras LaGuardia, ;
damas, kad prezidentas tar
pininkautų, nurodė, jog po 
10 dienų jau pritruks kuro 
p o ž e m i n i a ms geležinke
liams, “eleveiteriams,” gat- 
vekariams ir elektros įmo-
jeigu tuo'tarp'u“nVegrfš''da“r- naikin° Vyriausio Teismo 
ban virš 320,000 mainieriu. I sprendimą, padarytą 1932 

metais, kuris tada sake, 
kad galima deportuot nepi
liečius už priklausymą Ko
munistų Partijai “bile ka
da.”

J. G. Streckeris įstojo į 
Komunistų Partiją 1932 m., 
bet sekančiais metais jis 
jau išslinko iš partijos.

Dabartinis Vyriausio 
Teismo sprendimas, tačiau, 
nepanaikina bylos prieš H. 
Bridgesą, CIO unijų vadą 
vakarinėse valstijose.

Bucharest, bal. 18. — Ru
munas 9 metų vaikas šake 
nudūrė Vokietijos šnipą, 
kuris buvo moteriškai apsi
rengęs. Pas šnipą surasta 
kariniai Rumunijos planai.

nepilietį šios šalies. Jis gi 
sako, kad nesąs Kom. Par
tijos nariu.

Naujoji Belgijos Valdžia 
iš Kataliku ir Liberalų
Brussels, Belgija. — Nau

jasis Belgijos ministeris 
pirmininkas Hubert Pier
lot, katalikų partijos vadas, 
norėjo, kad jo kabinetas su
sidarytų iš trijų partijų: 
katalikų, liberalų (pažan
gesnių demokratų) ir so
cialistų. Buvusį premjerą 
P. Spaaką, socialistą, jis 
skyrė užsieniniu ministerių 
ir socialistą E. Soudaną 
teisingumo ministerių.

Bet Belgijos 
Partija dabar 
dauguma balsų, 
žmonės neturi
naujajame ministerių kabi
nete; tai jame ir nedalyvau
siąs nė vienas socialistas.

Tuo būdu naujoji valdžia 
susidarys iš katalikų ir li
beralų, nors jie žada pa
kviesti į ministerių kabine
tą ir vieną kitą iš bepartiji- 
nių seimo narių.

Socialistu 
nusprendė 

kad jos 
dalyvaut

New York. — šį trečia
dienį čia bus matomas dali
nas saulės užtemimas tarp 
10:58 vai. prieš piet iki 
12:43 vai. po pietų, tai yra, 
jeigu nebus debesų.
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Berlin. — Naziai kalba, 
kad Danzigas būsiąs greitu 
laiku prijungtas prie Vokie
tijos, nors Anglija padarė 
apsigynimo sutartį su Len
kija. Daugelis nazių prana
šauja, kad Danzigas būsiąs 
atiduotas Hitleriui kaip jo 
gimtadienio dovana. O Hit
lerio gimtadienis ateinantį 
ketvirtadienį.

Naziu valdžia visai ne
bando užginčyt tų girdų, o 
tik telkia vis daugiau armi
jos į Danzigo pasienį.

Pranešama, kad Hitleris 
pakartojo pirmesnį savo pa
siūlymą Lenkijai dėlei Dan-

Mussolinis Mulkina An
gliją su Italy Atšau

kimu iš Ispanijos
Maskva. — Sovietų spau

da nurodo, kaip Mussolinis 
už nosies vedžioja Cham- 
berlainą, Anglijos ministe- 
rį pirmininką, kas liečia 
Italijos armijų atšaukimą iš 
Ispanijos.

Pirmiau Mussolinis sakė, 
kad jo kariuomenė turi pa
silikt Ispanijoj iki Hitlerio 
50 metų amžiaus sukakties, 
balandžio 20 d., ir maršuot 
karo laimėjimo paraduose 
sykiu su generolo Franco 
armija. Paskui Mussolinis 
pareiškė, kad didieji para
dai karo laimėjimo prieš Is
panijos respubliką įvyksią 
gegužės 2 d.; tai Italijos ar
mija turėsianti kartu su ge
nerolo Franco pulkais per
galingai įžengt į Madridą. 
Tik po to Italija galėsianti 
pradėt traukt savo kariuo
menę iš Italijos. Ir su tuom 
C h ambe r lainas, Anglijos 
premjeras, tyliai sutiko. 
Bet dabar Mussolinis su ge
nerolu Franco vėl neva ati
dėjo “didžiuosius” karinir 
paradus iki gegužės 15 d., 
nors tokie paradai jau da
bar daromi. Taip antai, už
vakar 60 tūkstančių Italijos 
ir gen. Franco kariuomenės 
iškilmingai paradavo Sevil
le je, Ispanijoje.

Suprantama, kad ir po 
gegužės 15 d. Mussolinis ne
ištrauks savo armijų iš Is
panijos, o laikys ten savo 
divizijas, kaip karinę atsar
gą prieš Angliją ir Franci- 
ją-

žigo. Tas pasiūlymas štai 
ką perša:

Lenkija turi pripažint 
“laisvą” Danzigo kraštą 
Vokietijai ir leist naziam 
pravest savo vieškelį ir ge
ležinkelį iš didžiosios Vo
kietijos per Lenkų Korido
rių (Pomorze) į Rytų Prū
siją, ir tas geležinkelis ir 
vieškelis turi būti tiktai 
Vokietijos žinyboje.

Už tai Vokietija “užtik
rins” Lenkijai nepriklau
somybę ir čielybę per 25 
metus.

Lenkija trys savaitės at
gal buvo atmetus tokius 
nazių pasiūlymus; bet da
bar vėl veda derybas dėl jų, 
ir J. Beck’as, Lenkijos už
sieninis ministeris, jau svy
ruoja. Pasak United Press, 
tai Lenkija sutiktų daryt 
naziams šitokią nuolaidą: 
Lenkija atsisakys nuo savo 
“lygių” teisių Danzige ir 
pripažins jį vokiečių mies
tu, ale Vokietija neturi 
siųst savo kariuomenės į 
Danzigą; tegul, girdi, jis 
liekasi tik “laisvu vokišku 
miestu.”

EXTRA
ANGLIJA UŽTIKRINS IR 
LIETUVĄ NUO NAZIŲ?

London, bal. 18. — Angli
jos valdžia deda pastangas 
įtraukt Sovietus ir Turkiją 
į apsigynimo frontą prieš 
Hitlerį. Bet Sovietai ir Tur
kija reikalauja užtikrinimo, 
kad Anglija ir Francija 
veikliai stos išvien su So
vietais ir Turkija, jeigu 
Hitleris bei Mussolinis už
puls Lenkiją, Rumuniją ar 
Turkiją. Sovietai taipgi 
klausia, ką Anglija ir Fran
cija darytų, jeigu Japonija 
užpultų Sovietus.

Anglų valdžia rengiasi 
duot Sovietam tik šitokį už
tikrinimą: Jeigu Hitleris 
mėgintų užpult Sovietus 
per Lietuvą, Latviją, Esti
ją, Lenkiją ar Rumuniją, 
tai Anglija prižada gint 
Lietuvos ir kitų čia minimų 
šalių neliečiamybę nuo na
zių.

GERIAU JIEM ŽŪT

ISPANIJOS FAŠISTAI 
SUŠAUDYSIĄ 850 

LIAUDIEČIŲ

Madrid, bal. 18. — Gene
rolo Franco valdžia grūmo
ja sušaudyt 850 iš suimtų 
respublikos gynėjų, kurie, 
girdi, savo laiku “pasirašę 
mirties n u o s p r e n d žius” 
prieš fašistus.

Varšava. — Rumunijos 
atstovai derybose su Lenki
jos valdžia pareiškė, jog jie 
lygiai, kaip ir Lenkija, ne
norį, kad Sovietų armija 
įžengtų į jų žemę, nors 
tuom Sovietai ir gintų Ru
muniją ar Lenkiją nuo Hit
lerio.

ORAS
Dalinai debesiuota.
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Taip, Turime Paremti
Drg. L. Pruseika “Vilny” rašo:
“Lietuviu Darbininkų Susivienijimo 

Centro Valdyba paskyrė klaipėdiečiam 
pabėgėliam remti šimtą dolerių. Pinigai 
pasiųsti Lietuvos Raudonajam Kryžiui.

“Pabėgusių iš Klaipėdos krašto lietu
vių ir žydų yra virš 12,000.

“LDS ir šiame atsitikime pasirodė 
pirmutinis. Centro Valdybos pavyzdį rei
kia pasekti visiems.”

Taip, šį Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo žygį turėtų pasekti visi Ameri
kos lietuviai.

Daugiau: reikėtų įsteigti specialus ko
mitetas Klaipėdos pabėgėlių šelpimui 
aukoms rinkti. Tokį komitetą galėtų 
įsteigti visi trys mūsų Susivienijimai— 
LDS, SLA ir LRKSA. "

Lietuvos Spauda Apie Naują 
Vyriausybę 

K

Pasiekė mus Lietuvos laikraščiai, iš
ėję po to, kai buvo sudaryta nauja Lie
tuvos vyriausybė, vadovaujama gen. 
Černiaus. Įdomu, kad tautininkai, kurie 
iki šiol ugnimi spjaudė į vyriausybę, tu
rinčią ne tautininkų partijos žmonių, da
bar jau kitaip pradėjo giedoti. Jų orga
nas “Liet. Aidas” šitaip rašo apie naujo
sios vyriausybės sudarymą:

“Ligi šiol daugiau kaip dešimtį metų 
vyriausybė būdavo sudaroma iš tauti
ninkų srovės arba tai srovei artimų žmo
nių. Šiandien, norint prie valstybės dar
bo pritraukti naujų pajėgų, į naują vy
riausybę, kurią Respublikos Prezidentas 
kovo 27 d. pavedė sudaryti kariuomenės 
štabo viršininkui brig. gen. Jonui Čer
niui, yra kviečiami įvairių srovių žmo
nės. Nors į naują vyriausybę yra kvie
čiami įvairių srovių žmonės, tačiau ji 
bus nekoalicinė, bet vieningo darbo vy
riausybė. Naujasis Ministrų Tarybos 
pirmininkas gen. J. Černius į savo su
daromąją vyriausybę kviečia įvairių 
srovių žmones ne kaip partijų deleguo
jamus atstovus, susietus tam tikrais 
mandatais, bet kaip atskirus asmenis. 
Tuo būdu sudarant naują vyriausybę ta
riamasi ne su partijomis, bet su atski
rais žmonėmis.

“Naujoji vyriausybė sudaryta vienin
go darbo pagrindais ir būdama laisva 
nuo partinių įtakų, reikia manyti, bus 
vieninga ir pajėgi greit spręsti svarbiuo
sius mūsų krašto reikalus. Laisvas, nuo 
partijų nepriklausomas naujai vyriausy
bei pasirinkimas žmonių naująjį Minis
trą Pirmininką įgalina savo sudaromai 
vyriausybei pasirinkti tinkamiausius 
žmones. Naują vyriausybę sudarant vie
ningo darbo pagrindais prie valstybinio 
darbo norima . sutelkti įvairių srovių 
žmones. Tuo būdu, gal būt, pasiseks pa
siekti dar didesnės realios tautinės vie
nybės, negu kad ligi šiol ji buvo. Žino
ma, tuo keliu pasukus darbo sėkmingu
mas labai daug pareis nuo geros valios, 
nuo nuoširdaus noro ir pasiryžimo dirb
ti.”

Matyt, nelengva buvo “L. A.” redak
toriui tokius dalykus parašyti! Juk jis 
per metų metus nuolat teigė, kad Lie
tuvoj vyriausybės, sudarytos iš atskirų 
sriovių, nebebus, nes ji kliudanti tautai,

ji būtų Lietuvai žalinga, ir tt. Tiesa, ir 
šion vyriausybėn neįeina visų sriovių at
stovai, tačiau visgi tai žingsnis pirmyn.

Lietuvos liaudininkų laikraštis (“L. 
Ž.”) taipgi išsireiškia tuo reikalu. Pasak 
jo (kovo 29 d.):

“Visa mūsų tauta išsiilgusi teisėtumo, 
teisybės, lygybės ir tikros, realios vie
nybės. Jai yra atsibodusi jos narių ne
lygybė. Ji ištroškusi kūrybingumo ir 
veiklumo. Ji kupina energijos. Tai yra 
didžiuliai tautos galių ir kūrybingumo 
šaltiniai, kurie geros valios, teisingo el
gesio ir gerų norų gali būti nukreipti 
pačiu našiausiu keliu, kuriuo einant, 
mes tvirtai viliamės, galima bus prieiti 
puikiausių vaisių.”

Kiek naujoji vyriausybė suteiks pasi
ilgusiai tautai “teisėtumo, teisybės, ly
gybės ir tikros, realios vienybės,” lieka
si palaukti ir pamatyti.

Ten pat liaudininkų laikraštis prime
na:

“Lietuva po daugelio nepaprastai 
skaudžių jai įvykių liko tokia maža, kad 
mažesnė jau nei negali būti. Ji ne tiktai 
maža, bet ir nuskriausta. Jos jau nėra 
kaip daugiau ir beskriausti. Tat, ji, kaip 
niekas kitas, turi didžiausią teisę išlikti 
gyva ir egzistuoti,—tai yra švenčiausia 
jos teisė.”

Tai tiesa! Lietuva sumažinta, Lietu
va nuskriausta. Ir toji vyriausybė, prie 
kurios tas viskas buvo atlikta, negalėjo 
ilgiau pasilikti sdvo vietoj. Jei jis būtų 
nuoširdus, jei jam apeitų lietuvių tau
tos likimas, tai ir pats “tautos vadas” 
turėtų trauktis ir atiduoti savo vietą 
tam žmogui, kuris 1926 metais buvo sei
mo išrinktas, bet kurį paskui smurtinin
kai nuvertė. Mes turim galvoj buvusį 
prezidentą Grinių.

Liaudininkų lyderis M. Sleževičius, 
pasikalbėjime su “L. Žinių” korespon
dentu, apie Lietuvos vyriausybę šitaip 
pasakė:

“Tvirtai tikiuosi, kad ši vienybė bus 
reali ir gyvybinga. Liaudininkų srovės 
žmonės šitokios sutartinos vienybės gy
vą įsikūnijimą sutiko didžiausiu palan
kumu. Mano nuomone, viso krašto liau
dininkų srovės žmonės gyvai tam pritars 
ir dės visas pastangas, kad vietose ta 
vienybė taip pat būtų tikra, jaučiama ir 
neabejotina.

“Dabartinės vyriausybės laukia šie 
svarbūs ir sunkūs uždaviniai:

“1) subūrimas visų jėgų kraštui ginti, 
“2) plačiausiems mūsų gyventojų sluok

sniams: ūkininkams ir darbininkams su
darymas kuo palankiausių ekonominių ir 
kultūrinių gyvenimo sąlygų,

“ir 3) suorganizavimas visų gyvybinių 
jėgų visuomeninėje organizacijoje.

“Tas vyriausybės darbas, reikalingu 
momentu, padės parodyti tinkamą ats
parumą, sąmoningumą ir ryžtingumą.

“Bendromis jėgomis galėsime drąsiai 
atlaikyti ir apginti Lietuvos nepriklau
somybę, kiekvieno pavojaus atveju, iš 
kur jis bebūtų, kaip ją apgynėme 1919- 
20 metais.”

Katalikų spausda taipgi pritaria nau
jajai vyriausybei.

Vadinasi, po ilgos tautininkų diktatū
ros, po baisaus režimo, kuris Lietuvą į 
prapultį privedė, atbunda Lietuvos žmo
nės ir džiaugiasi, kad, pagaliau, jie gavo 
progos pamatyti naująją vyriausybę, ku
rioj bent trys partijos arba sriovės turi 
savo atstovus. “L. Ž.” pažymi, jog kaime 
šiandien yra didelis susidomėjimas tau
tos ir valstybės likimu, ko pirmiau ne
buvo galima pastebėti.

Kodėl Gi Ne Bendrai?
Mūsų korespondentas iš So. Bostono 

praneša, kad tenaitiniai lietuviai komu
nistai siūlė socialistams suruošti, vieną 
bendrą Pirmosios Gegužės paminėjimo 
mitingą. Deja, socialistai atsisakę veikti 
bendrai. Jie paskirai savo mitingą 
ruoš.

Negalime suprasti, kodėl gi lietuviai 
socialistai Bostone taip daro? Argi ne
būtų gražiau išvien veikti? Argi Pirmoji 
Gegužės neturėtų mūsų jėgas bendrinti, 
užuot skaldžius: ?!

Nariai Naujosios Lietuvos

Krašto apsaugos ministeris 
brig- gen. Kazys Musteikis

Finansų ministeris div. gen. 
Jonas Sutkus

Teisingumo ministeris, Dr.
Antanas Tamošaitis

Vyriausybės ryje. Be to, šis uostas ne
turi vidaus vandens kelio, 
kaip kad Klaipėdos uostas

Užsienių reikalų ministeris 
Juozas Urbšys

Vid. reik, minist. brig. gen.
Kazys Skučas

Minist. pirm, pavaduotojas 
K. Bizauskas

Švietimo ministeris Dr.
Leonas Bistras

Lietuvos Jūrų Prekyba 
Eina Per Liepoją

Latvija turi tris didelius 
gerai įrengtus uostus—Ry
gos, Ventpilės ir Liepojos. 
Per šiuos uostus prieš ka
rą ėjo žymi dalis Rusijos 
prekybos su užsieniais. Ru
sai tuos uostus žymiai buvo 
patobulinę ir išplėtę. Lie
poja buvo ir karo reikalams 
priderintas uostas. Po ka
ro Latvija savo uostuose 
nepajėgia išplėsti judėjimą 
pagal jų dydį ir pajėgumą. 
Ypač yra apmiręs nuošales
nis, visai arti Lietuvos rtt- 
bežiaus esąs, Liepojos uos
tas. Pro Šiaulius — Mažei
kius Liepojos uostas Lietu
vai geležinkeliu visai leng
vai pasiekiamas. Kol nebu
vo Šiaulių-Telšių - Kretin
gos geležinkelio, Didž. Lie
tuva su Klaipėda susisiek
davo geležinkeliu per Ma
žeikius - Skuodą - Kretin
gą. Tuo keliu Liepoja buvo 
arčiau negu Klaipėda. Ir 
dabar šiaurės Lietuvai Lie
pojos uostas yra artesnis,

negu Klaipėdos. Bet pasta
raisiais metais Lietuva Lie
pojos uostu visai nesinau
dojo, nes stengėsi visą eks
portą ir importą nukreipti 
į Klaipėdos uostą, nors dalį 
jūrų prekybos buvo net pa
rankiau leisti per Liepo
jos uostą. Dabar laikai stai
ga pasikeitė.

Lietuva neteko savo vie
nintelio jūros uosto Klaipė
dos, kurios Išugdymui yra 
sudėjusi daug lėšų ir pa
stangų. Lietuva gal per
daug rodė meilės ir rūpes
čio dvasiniai išsigimusiam 
Klaipėdos kraštui, kuris tas 
pastangas gal įvertins tik
tai kiek vėliau... Kartu 
su Klaipėdos kraštu Lietu
va neteko apie 70 kilometrų 
gražiojo pajūrio. Dabar pa
liko Lietuvai tiktai apie 25 
kilometrai pajūrio. Čia yra 
gamtiškai puikiausia jūros 
vasarvietė Palanga; ir visas 
tas jūros gabalas labai tin
ka vasarvietėms, nes kraš-

Žemes ūkio ministeris prof.
Jurgis Krikščiūnas

Susisiekimo ministeris inž.
Kazys Germanas

tas apaugęs miškais, pa
dengtas smėlio • kalneliais, 
jūra pakraštyje negili, šva
raus smėlio dugnu. Deja, 
šitokia pajūrio savybė ma
žiau tinkama jūrų laivinin
kystei, kas šiuo metu Lie
tuvai yra svarbiausia. Jau 
prieš keletą metų Lietuva 
pradėjo dabartiniam savo 
pajūryje, tarp Liepojos ir 
Palangos, statyti Švento
sios žvejų uostą. Pastarai
siais laikais buvo sudary
tas projektas tą uostą tiek 
patobulinti, kad jis tiktų ir 
jūrų prekybai, kad į jį galė
tų nors mažesni jūrų laivai 
įplaukti. Tai turėjo būti pa- 
gelbinis uostas Klaipėdai. 
Deja, dabar teks projektą 
perdirbti ir rūpintis čia 
įsteigti pagrindinį Lietuvos 
jūros prekybai ir laivinin
kystei uostą. Tą bus galima 
įvykdyti tiktai per keletą 
metų. Reikės įdėti daug 
darbo ir lėšų, nes čia uos
to statyba labai sunki ir 
brangi, šventosios upė, šio
je vietoje įtekanti į jūrą,

turi Nemuną, Dangę, Kur
šiu mares. Tačiau tautos 
pastangos ir pasiryžimas 
turės nugalėti visas kliūtis, 
pakelti nuostolius, ir Lietu
va vėl turės jūros uostą, 
kad ir menkesnį, negu Klai
pėdą, užtai grynai lietuviš
ką, savo jėgomis išugdytą. 
O tuo tarpu? Tuo tarpu, 
kol bus susitarta su Vokie
tija dėl laisvosios zonos 
Klaipėdos uoste, Lietuva sa
vo jūrų prekybą nukreipė 
per Liepojos uostą. Latviai, 
žinoma, mielai leidžia kuo 
plačiausiai juo naudotis, 
teikdami visų galimų leng
vatų. “Lietūkis” jau gavo 
pirmuosius užsienių prekių 
transportus per Liepoją. 
Liepoja tuo tarpu bus ir 
Lietuvos jūrų prekybos lai
vyno buveinė. Nė vienas šio 
laivyno lai vas nepaliko 
Klaipėdoje. Užimant Klai
pėdą šeši laivai buvo kelio
nėse ir tiktai du uoste, bet 
ir tiedu paskutiniu momen
tu pasitraukė į lenkų uostą 
Gdynia. Taip pat į Gdynia 
išplaukė ir mokamasis karo 
laivas “Prezidentas Smeto
na.” Šių laivų išplaukimą 
vokiečių smogikai stengėsi 
sutrukdyti, bet, pagrasinus 
kulkosvaidžiais, pavyko ra
miai išplaukti.

VDV.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Redakcija: Ar 
negalėtumėte jūs paaiškint,
ka reiškia raidės “WPA”, 
“ČCC”, “TVA” ir “CPSU”? 
Aš skaitau angliškus lai
kraščius, bet negaliu su
prasti, ką tos raidės atsto
vauja, o jos taip dažnai pa
sirodo.

Skaitytojas.

Atsakymas
Tos raidės atstovauja pa

vadinimus tam tikrų įstaigų 
bei organizacijų. Tai yra 
tiktai pirmos raidės pava
dinimo žodžių, štai jie:

WPA — Works Progress 
Administration. Tai val
džios įstaiga, kuri duoda 
bedarbiams darbus. Po jos 
priežiūra ir kontrole šian
dien dirba trys milionai su
viršum darbininkų.

CCC — Civil Conserva
tion Camps. Tai irgi val
džios įstaiga, kuri rūpinasi 
jaunuoliais bedarbiais. Tose 
kempėse dirba per kelius 
šimtus tūkstančių jaunų 
vaikinų.

TVA — Tennessee Valley 
Authority. Valdžios įstaiga, 
kuri Tennessee klonyje turi 
išbudavojus galingas elek
tros stotis, aprūpinimui 
žmonių šviesa ir šiluma pi
gesne kaina, negu privati
nės elektros kompanijos 
duoda.

CPSU —Communist Par
ty of the Soviet Union. So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partija.

Keturi Kariniai Francijos 
Laivai Gibraltare

Gibraltar. — Francija at
siuntė du didelius savo ka
ro laivus “Lorraine” ir 
“Bretagne” ir du naikintu
vus į Gibraltarą. O Gibral
taras yra Anglijos uola- 
tvirtuma, kuri saugo van-

yra menkutė. Šiaip uostą dens “vartus” tarp Atlanto 
tenka statyti atviram, ne- Vandenyno ir Viduržemio 
giliam smėlėto dugno pajų-*Jūros.
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Vera Šibeika Daug 
Dirbo Ispanijai

Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Brooklyniečių pramogose pradėjo lanky

tis moteriškė, kurią jau iš paties atsilanky
mo pažangiuosiuose numanėm esant rėmė
ja darbininkų reikalų. Tačiau ji, kaip ir 
šimtai kitų moterų, mums tebebuvo nežino
ma, iki, Literatūros Draugijos moterų pa
stangomis, susitvėrė Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubas, kurin atėjo ir ji. Dabar 

mes jau žinojom, 
kad ši tyki, smul
kutė ir simpatinga 
moteriškė yra Ve
ra šibeika ir kad 
ji — sunkaus dar
bo darbininkė, 
tad ne visada drį- 
som ją kviesti 
darbams, kad pri
klausymą kliube 
nepadaryt jai ne
pakeliama našta.

VERA ŠIBEIKA Atėjo šauksmas 
gelbėt didvyriškiems Ispanijos demokratijos 
gynėjams. Karo našlaičiams gelbėt mūs 
Kliubas senai aukojo kas mėnuo po $5, bet 
dabar jau reikėjo Ispanijai maisto, drabu
žiu, švino, medikamentu ir visko. Išrinkom 
komisiją, gavom drabužių ir kitokių aukų. 
Bet kas surinks švino?

Suėjom į sekamą susirinkimą. Ateina ir 
Vera kuo tai nešina.

Binghamton, N. Y

Apysaka
Vertė—B. E. SENKEVIčIENfi

(tąsa)

Mo- 
žin-

p ra-

Moterų Seimas ir 
Paroda

dienos
Chica-

Naujo-

Great Neck, N. Y

—Ką taip sunkiai neši?
— Pakelk,—sako Vera. Bandžiusi pakelt 

draugė pundą paleido iš rankų ir jis griaus
mu nurdadėjo ant grindų. Mat, nesitikėjo 
tokio svorio. Tai buvo rutulys švino, kelioli
ka svarų. Kad jį sudaryt, reikėjo surankiot 
tūkstančiai cigaretų. pakelių, išlupinėt jų 
švininiai pamušalai. Tūkstančius kartų pasi
lenkt ant žemės po sunkaus, ilgo darbo gelž- 
kelio vagonuose, po pavalgydinimo, apskal- 
bimo šeimos, aprūpinimo nafhų.

—Sunkiai dirbote?
—Tai nieko, juk kovot sunkiau ir be amu

nicijos neatsilaikys prieš ginkluotus fašis
tus. Džiaugiuos, kad nors tuo galiu padėti 
laisvę ir demokratiją ginantiems žmonėms.

Ir taip Vera ateidinėjo su pundais ir pun
deliais švino kol tęsėsi karas, desėtkus sva
rų surinko. Tai, žinoma, buvo ne vienintelė 
jos auka. Ji paaukojo ne vieną savo rankų 
darbo gražmeną, kurią išleidus Kliubas ga
vo piniginės paramos vienam ar kitam kil
niam tikslui.

Sunkiai dirba Vera ir savo darbu jau iš
auklėjo sūnelį Albertą. Jis nesenai baigė vi
durinę mokyklą. Nesitenkinusi tuo, Vera ir 
pati mokinasi Liet. Mot. Apšvietos Kliubo 
įsteigtoj anglų kalbos ir pilietybei prisirengt 
mokykloj ir ruošiasi tapt piliete, būt dar 
naudingesne sau ir tai šaliai, kurioje gyve
na. K—te.

A. Jonikienė, iš

Jonikienė' skaitė 
visuomenės svei-

Seimo klausimas visose di
desnėse kolonijose, kur tik 
yra platesnis moterų 
mas, pasidarė gyvu 
klausimu : Brooklyno, 
gos, Bostono ir visos
sios Anglijos moterų organiza
cijos seimo klausimą gyvai 
disk u su o j a.

Seimo klausimas kiek ma
žiau yra keliamas Pennsylva- 
nijos valstijoje. Dar mes nie
ko negirdėjom, ką veikia Phi- 
ladelphijos, Minersvillės, Wil
kes Barre ir kitų miestų drau
gės. Pittsburgh o apylinkėje 
darbuojasi kelios draugės, ma
nom, kad jos mokės deramai 
seimo klausimą išaiškinti ir 

j suorganizuos tinkamą repre- 
I zentaciją į seimą. Ten buvo 
bandoma prie seimo darbo į- 
traukt moteris kiek daugiau 
žinomas iš praeities jų dar
buotės ir kaip kurias šiaip 
nuošaliai stovinčias, bet ga
linčias darbuotis visuomeni
niam darbe.-Nekurios iš jų 
mum pareiškė, kad mūs pa
tiektas seimui programas, nėra 
moterim tinkamas. Mes prašė
me jų patiekti, jų nuomone, 
tinkamus moterų seimui punk
tus, bet jos nieko 
pasiūlyti.

Seimui patiektas 
nėra galutinas:, 
nuoširdžiai kviečia
rų organizaciją bei pavienias 
ypatas duoti savo sumanymus,' 
kurie seime turėtų būt svars
tomi. Chicagoje viena moterų 
organizacija patiekė nuomo
nę, kad seimas turėtų svarsty
ti apie įkūrimą moterim atski
ro žurnalo ir kad įvairiuose 
miestuose mūs draugijos 
kreiptųsi prie WPA skyrių ir 
stengtųsi kurti suaugusiom 
moterim anglų kalbos, piliety
bės ir kitokius kursus. Abu 
klausimai labai yra svarbūs ir 
verti susidomėjimo. Be abejo, 
kils ir daugiau minčių įvai
riais kitais klausimais.

Rankdarbių paroda jau su
įdomino nemažą skaitlių mo
terų, kurios apie mūs darbuo
tę ligšioliai mažai ką buvo 
girdėjusios. Dėlei dalyvių, ku
rios mano išdėti savo dirbinius 
parodoje, turiu štai ką pra
nešti : nesistengkit siųsti bile

ne pajėgė

programas 
komitetas 

bile mote-

mezginį ar siuvinį. Kada mes 
pačios išdedam kūrinius į pa
rodą, tai galime išdėti, kad ir 
kiek mažiau vertės turinčius 
dirbinius, bet, šiame atvėjuje, 
mūs paroda bus viename iš 
moderniškų muzėjų. M užėjus 
mum duoda gan didelį kam
barį, kuriame tilps nemažas 
kiekis daiktų; kas muzėjuje 
būva išdėta, savaimi reiškia, 
kad turi didelę menišką vertę. 
Duokit parodai daiktus tiktai 
įdomius, kiek galint originalius 
ir vertingus. Dėlei pavyzdžio 
noriu pažymėt vienos moters 
lovai užtiesalą, kurį jinai dir
bo per kelis metus. Užtiesalas 
yra spalvuotas, sudėstytas net 
iš 160 kavalkų ir yra jos ori- 
ginalis dirbinys. Kita moteris 
pasiūlė panašią staldengtę.

Pageidaujama kiek galint 
spalvuoti dalykai, nes muzė- 
jaus sienos yra baltos; vitri
nos, kuriose kiti daiktai bus 
sudėti, taipgi baltos, tokiu 
būdu baltas dirbinys ant bal
tos sienos nedarys efekto, rei
kės duot tamsios spalvos pa- 
dėstis, kas sudarys išlaidų ir 
netikros, kad muzėjus norės 
daug tokio klapato turėti. 
Daugiau vertingi dalykai, kad 
ir balti, bus imami ir išdėti 
deramai.

Sunkiai serga draugė G. 
Milmantienė, jau trečia savai
tė, kaip guli lovoj. Ją aplan
kiau keletą sykių. Labai dė
kinga draugėms-ams, kad ją 
daugelis aplanko. Ji priklau
so prie vietinės pašalpinės 
Dukterų ir Sūnų Draugystės 
ir yra “Laisvės” skaitytoja. 
Sako, kai vyras eina į darbą, 
tai prašau, kad man paduotų 
laikraštį “Laisvę”, ir gulėda
ma skaitau, tai man ne taip 
nuobodu ir žinau, kas dedasi 
plačiajame pasaulyje.

Ji labai džiaugiasi, kad vy
ro giminės, draugai Teniai, iš
sivežė kelioms dienoms jųjų 
dukrelę dėl suteikimo ligonei 
geresnio pasilsio.

Linkiu draugei greito pa
sveikimo.

J. Stankaitienė.

So. Bostono Moterų
£

Žinios

Sėkminga Moterą 
Konferencija

Vidurvakarinių Valstijų Lietuvių Moterų 
Sąryšio pastangomis sušaukta konferencija 
šio mėnesio 2-rą, Chicagoj.

Iš atstovautų draugijų sąstato matyt, kad 
tai buvo plati, atstovinga konferencija, api
manti plačią sritį net iki Clevelando, ir savo 
skaičiumi panaši į geroką seimelį, nes da
lyvavo 84 delegatės su sprendžiamais bal
sais, atstovavo 31 organizaciją, su apie 
3,000 narių. Gauta 20 su virš pasveikinimų 
ir aukų Sąryšio darbui. Konferencija vyko 
draugiškiausioj nuotaikoj ir sutartyje, su 
dainomis, panašiai koncertui.

Paties Sąryšio komiteto ir konferencijos 
delegačių raportai rodo, kad palaikyti ry
šiai su taikos ir visuomenės gerovės orga
nizacijomis ir abelnai darbuote; daug veik
ta ir veikiama organizavime ir švietime mo
terų ; auklėjime jaunimo lietuvybei ir darbo 
žmonių judėjimui; paremta daugis klasinių 
ir kultūrinių darbų; energinai pasidarbavo 
protestui prieš Lietuvos nepriklausomybės 
priešus kiekvienu Lietuvai pavojingu mo
mentu.

Ateičiai nutiestuose planuose-rezoliucijose 
pareikšta ta pati dvasia: Užgyrė prez. Roo- 
sevelto nusistatymą prieš agresorius, ir boi
kotą; pasisakė gint Lietuvos nepriklausomy
bę ir darbuotis už atsteigimą demokratijos; 
remt visuomenės sveikatos programą; rūpin
tis palaikymu lietuvybės jaunime ir jo kul
tūriniu, organizaciniu auklėjimu; remt ko
vą prieš karą ir fašizmą; rūpintis abelnu 
kultūriniu darbu tarp lietuvių moterų. Taip 
pat nutarta ir jau daroma organizaciniai 
žingsniai įvairiose kolonijose rengtis Mote
rų Seimui.

Konferencijos ūpas ir per eilę metų ži
nomas jos veikėjų darbo kreditas daleidžia 
tikėtis, kad tie gražūs planai ir sumanymai 
bus įgyvendinti. Geriausios kloties jums, 
draugės, vakarietės!

ir kūdikių 
tarpo vien 
duonpelnis 
negaudavo

Iš ALDLD 20 Kuopos Moterų 
Skyriaus Susirinkimo

Balandžio 7-tą d. įvyko Mo
terų Skyriaus susįrinkimas. 
Narių dalyvavo vidutiniai. 
Nors buvo šauktas valanda ir 
puse anksčiau, negu pripras
tai kad būdavo, vienok buvo 
pasekmingas.

šiame susirinkime daug kas 
nebuvo kalbėta apart būti
niausių reikalų, kurie turėjo 
būti greitai atlikti, nes tą pa
tį vakarą žydų darbininkiška 
draugija turėjo surengusi ju
damus paveikslus,’ir tūlos 
terų Skyriaus narės labai 
geidavo matyti tą judį.

Nutarta surengti kokią
mogėlę atžymėjimui Motinų 
Dienos. Šių metų Motinų Die
nos apvaikščiojimui vienu iš 
svarbiausių obalsiu turėtų bū
ti kova prieš karą ir fašizmą.

Sekantis Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyks penktadie
nį, gegužės 5-tą dieną, pas d. 
O. Girnienę, 4 Welton Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
sas drauges prašome dalyvau
ti, nes turėsime daug •svarbių 
reikalų atlikti. Taipgi nepa
mirškime ir naujų narių atsi
vesti prisirašyti prie Moterų 
Skyriaus. Bandykime visos 
pribūti laiku.
Iš Moterų Skyriaus Prakalbų

ALDLD 20 kuopos Moterų 
Skyrius turėjo surengęs pra
kalbas. Kalbėtoja buvo tolima 
viešnia, d. 
Chicagos.

Drg. A. 
paskaitą apie
katos padėtį Jungtinėse Vals
tijose. Ši paskaita yra labai 
rūpestingai surašyta ir gyvais 
faktais, suprantamais pavyz
džiais prirodinėja, kodėl . mi- 
lionai motinų ir kūdikių kas 
metais išmiršta nuo įvairių li
gų šioje turtingiausioje pasau
lio šalyje. Ji nurodinėjo, kad 
tie milionai motinų 
išsiskyrė iš gyvųjų 
tik todėl, kad jųjų 
šeimynos tėvas
tiek algos, kad būtų galima 
tinkamai aprūpinti savo šeimą 
sveiku maistu, patogiu gyve
nimui butu ir gydytoaus pa
gelba reikalui esant. Ištikrųjų, 
klausais tos paskaitos ir matai 
tuos milionus motinų ir kūdi
kių be laiko pakastus po že
me. Tai šio neteisingo surėdy
mo aukos.

Antru atveju d. Jonikienė 
kalbėjo, kaip organizuotos ir 
politiniai veikiančios moterys 
gali pagerinti savo apylinkės 
gyvenimą ir pasidaro svarbiu 
faktorium, su jomis skaitosi 
miesto, valstijos ir valstybės 
įstatymdavystėse. šie d. Joni
kienės pareiškimai turėtų būti 
praktikuojami ir čia.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos lėšom padengti ir, jei
gu liks, pasiųsti Ispanijos ve
teranų gelbėjimo komitetui. 
Aukavo sekanti draugai: K. 
Vaičikauskienė—$1; po 50 
centų aukojo H. Blinkevičie- 
nė, A. Pagiegala, A. žolynas; 
L. šimoliunas—35c; po 25c 
aukojo A. Garnys, Joe Strolis, 
S. Jasilionis, V. Kapičauskie- 
nė, V. Kaminskienė, J. K. Na- 
valinskienė, O. Mikalojūnienė 
ir O. Girnienė. Viso su smul
kesnėmis aukomis surinkta 
$7.35.

Moterų Skyrius taria dide
lį ačių d. Jonikienei už gerą 
prakalbą, kuri pasiliks ilgai 
atmintyje, aukautojams už au
kas ir visai 
lankymą.

Moterų

fe, 1S

JANE BRYAN

Jane dėvi jūreivišką “ba
ku” skrybėlaitę mandriai pa
kreiptą ir ant viršaus lyg-kar
veliu užtupdžius didele tafe- 
tos kukarda. Jinai lošia judy- 
je “Hero For A, Day.

BROOKLYN, N. Y.

publikai už atsi-

Skyriaus Koresp., reikalai.

r——-r

ir 
yra

pri- 
mė-

Neperdideli paveikslai 
įvairūs smulkūs dirbiniai 
pageidaujama.

Kūriniai parodai reikės 
duoti pradžioje rugpjūčio
nėšio. Vieta bus paskelbta vė
liau. Turinčios dalykų, galit ir 
dabar pranešti seimo komite
to sekretorei, o jinai jum duos 
daugiau paaiškinimų ir nuro
dys vietą pasiuntimui.

Nekurios kolonijos jau rim
tai rūpinasi sukėlimui finansų 
dėl paties seimo ir delegačių 
pasiuntimui, bet kaip kur fi
nansų klausimas da visai ne
liestas. Nelaukim perilgai, 
kad finansai nesutrukdytų de

nes bus 
sei-

legačių pasiuntimą, 
svarbu kožnai dalyvauti 
me, jog tai bus istorinis įvykis 
Amerikos lietuvių moterų eilė
se. Rūpinkimės iš anksto, kad 
padaryt seimą dideliu, įspū
dingu ir našiu.

K. Petrikiene.

WORCESTER, MASS

Kliubo susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį,, bal. 20-tą, 419 
Lorimer St. Dienotvarkyje 
“Laisvės” suvažiavimo, gegu
žinės, motinų dienos ir kiti 

Valdyba. /

Visko Po Biskį iš Mūsų 
Veikimo

Pastaraisiais laikais suma
žėjo žinios iš mūsų kolonijos, 
bet tas nereiškia, kad suma
žėjo mūsų veikla.

LLD moterų kuopos susirin
kime, atsibuvusiam balandžio 
10, apart mažesnių raportų, 
išduota rap. Komunistų Parti
jos bazaro per E. Trasikienę, 
kuri tuom daugiausia rūpino
si. Padaryta pelno virš $40 
bendrai su vyrų kuopa. Į šią 
sumą neįeina įžangos tikietai, 
kurie viršys virš paminėtą su
mą. Dėka komisijai ir toms, 
kurios jai padėjo.

Išrinkta atstovė į bendrą 
komisiją prisirengimui prie 1- 
mos Gegužės ir paskirta $2. 
Pasveikinta “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimas su $5. Atnau
jinta kanadiečių “Liaudies 
Balsas” viešam knygynui.

Įgaliota stovintis komitetas 
atstovauti mūsų kuopą naujai 
besitveriančiame draugijų są
ryšyje ai* kaip nebūtų šis nau- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Iš
Bendram moterų 

me, kuris buvo sušauktas ini
ciatyva LLD moterų kuopos, 
balandžio 2 d., dalyvavo visos 
organizacijos, kurios tiktai 
priguli Moterų Sąryšyje.

Svarbiausias šio susirinkimo 
tikslas buvo plačiau pradėti 
darbą būsimo Moterų Seimo 
ir Rankdarbių ir Kultūrinio 
Darbo Parodos, kurie įvyks 
rugsėjo mėnesio 7, 8 ir 9 die
nomis, Brooklyn, N. Y. Nuta
rėm įsisteigti Seimo Fondą ir 
ant vietos išsirinkom kasierę 
d. Oną Kvietkauskienę, kuri 
globos Seimo kasą.

Buvo duotas sumanymas, 
kad Bostono Moterų Sąryšis 
organizuotų busą važiavimui į 
Seimą. Visos draugės sutiko 
ir pasižadėjo dirbti, kad su
kėlus finansų.

žinyčios Moterų Ratelis, su 
pritarimu ir pagelba visų Mo
terų Sąryšio kuopų, rengia va
karienę ir šokius minėtam tik
slui. Įvyks balandžio 29-tos 
vakarą, Lietuvių Metodistų ži
nyčios svetainėj, E. 4th ir At- 

Į lantic Sts., So. Bostone. Kitą 
parengimą Moterų Seimo nau
dai pasižadėjo surengti Legi- 
jono Moterų Kuopa, Legijono 
kambariuose, ant C St.

Pinigai, $15, kurie liko nuo 
rankdarbių parodos ir kurie 
yra skirti Seimo naudai, nu
tarta į Centrą dar nesiųsti, 
nes, draugių manymu, yra 
permažai ir būtų So. Bostono 
Moterų Sąryšiui negarbė siųs
ti tokią mažą sumą pinigų. 
Draugės ratelietės išsireiškė, 
kad tam tikslui turime sukelti 
mažiausia bent $50.

Buvo pakeltas klausimas, 
kaip pasiekti tas moterų orga
nizacijas, kurios dar nepriguli 
Moterų Sąryšyje, kad prisidė
tų, ir kad dalyvautų Moterų 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Motery Susirinkimo
susirinki-

Ona s Beauty Salon
Vėliausios mados 

yĖStfffiį I plaukų dabinimai 
ir kirpimai

TSw1 Zoto’s Machineless
f I X Oil Permanent

I | Waving
«s» ir kitokį metodai
Specializuojamos visose šakose 

Grožio Kultūros 
priežiūroj ONOS WALLACE

117-09 Hillside Ave.
R.K.O. Theatre Bldg.

RICHMOND HILL, N. Y. 
Telephone Virginia 7-9767

Valandos nuo 9:30 ryto iki 9:30 vakaro

Darbui pasibaigus moterų brigada, pirmi
ninkaujant Soniai, ir Kostios brigada sustojo 
akis akin. Nei viena jų nebuvo perdaug drau
giškai nusiteikus linkui kitos. Sonia ir Kos- 
tia išėjo priekin. Jie nežiūrėjo vienas j kitą, 
bet padavė vienas kitam ranką. Ir tylėdami 
jie Jaukė. Vyriausias perdėtinis ir kiti priėjo 
su pluoštu popierų rankoje. Vyriausias paėmė 
popieras ir užsidėjo akinius. O, kokis neran
gus jis buvo, tas senas vagis.

“Klausyk, Juliau Cezariau, ar kokis tavo 
vardas, ar negalėtum paskubėti?’’

“Julius (Cezarius” pažvelgė per akinius į 
Kostią, atsitraukė toliau, atsikrenkštė ir pra
dėjo skaityti: •

“Sulyg mūsų išskaitliavimu... ”
Ir vėl jis atsikosėjo.
“Mes išskaitliavom, kad moterų brigada iš

pildė šimtą penkias-dešimtis nuošimčių savo 
kvotos. O jūsų,” čia atsisuko i Kostią, “šim
tą dvidešimtis nuošimčių.”

Ir nuėjo sau.
Kostią norėjo pasilikti vienas. Jis negalėjo 

pakęsti moterų juoko ir riksmo. Savo būrio 
argumentai, barniai sykiu ir juokai staiga pa
sidarė jam nepakenčiami. Jis užsidengė ran
komis ausis ir ėjo pirmyn pats nežinodamas, 
kur jis eina. Tą pati vakarą, kada barakas 
rengėsi prie guolio, Mitia staiga paklausė:

“Kur Kostią, mūs kapitonas, vaikučiai?”
Bet jie tik patraukė pečiais. Niekas nežino

jo.
Tuo tarpu Kostią sėdėjo ant kalno viršūnės, 

ant didelio akmenio. Jis atrodė romantiška 
figūra, tačiaus jo mintys buvo juodos. Staiga 
jis apsižvalgė, ir staiga tarė:

“Ko aš čia sėdžiu lyg Stenka Razinas?”
Ir su tais žodžiais jis pakilo, paniekinančiai 

nusispjovė, ir žengė linkui namų.
* « *

Sekantį rytą Kostią vėl išvedė savo briga
dą darbui. Brigada labai nerimavo, norėjo iš
girsti, ką jų vadas pasakys. Puikus, diktas ar
klys pasirodė, traukdamas didelį vežimą že
mių. Kostią priėjo prie arklio ir tarė:

“šiandieną mes varysime kompeticiją su 
šiuo arkliu!”

Ir nežiūrėdamas į nieką, jis greitai nusivil
ko savo žakietą, metė jį ant žemės, atsiraitojo 
rankoves ir suriko:

“Na, pirmyn, arkliuk! Pradėkime!”
Kostią sunkiai dirbo su tačka. Jis sutiko 

Sadovskį, kuris prižiūrėjo darbą. Sadovskis 
energingai dirigavo vežimus, arklius, ir žmo
nes. Veik be sustojimo darbe Kostią turėjo 
laiko tarti pašnibždomis Sadovskiui:

“Ar ir vėl manęs nepažinote?”
Sadovskis pažvelgė į jį su draugiška šypsą 

ir tarė:
“Sunku jumis dabar pažinti.”
“Ir jumis man sunku pažinti!” atrėžė Kos- 

tia ir leidosi su tačka toliau.
Darbas ėjo be sustojimo, o ant kalno kom

pozicijos orkestros vado, Nikolajevskio, or
kestrą griežė maršus.

Kostią susidūrė su kuloku Karasu. Karas 
pripildė savo tačka ir šaltai tarė Kostiai:

“Nėra reikalo tau taip skubinti.”
“Neardyk darbo, seni.” Ir Kostią varyda

mas tačka pasivijo savo oponentą, arklį.
“Ho, sustok!” jis suriko ir arklys ant vie

tos sustojo. Jis tuo tarpu pralenkė arklį ir iš
pylė savo tačka. Grįždamas tuščia tačka jis 
sutiko Sonią.

“Kostią, ar tu girtas šiandieną?”
“Taip, girtas iš meilės.link tavęs,” jis ka

valieriškai atsakė.
Bet jis jau nebelakstė lyg be galvos, bet 

dirbo neatlaidžiai, sistematiškai. Ir vėl or
kestrą pasirodė ant scenos. Kada dirigentas 
pakėlė paikutę, Kostią iš užpakalio pribėgęs 
sulaikė jo ranką. Orkestrą jau buvo pradėjus 
griežti ir sustojo. Kostią kažkaip paslaptingai’ 
tarė dirigentui: \

“Geriau užgriežk mums ką linksmaus, foks
trotą !”

Dirigentas dūko iš piktumo.
“Mes nesiinteresuojame fokstrotais!”
“Tai jie gerai padarė siunčiant jus kalėji

mai!!” atšovė Kostią.
* ❖ *

Buvo vakaras. Kostią vis tebedirbo su tač
ka. Jis apsimainė marškinius, jo plaukai buvo 
gražiai sušukuoti ir jis vis išdidžiai tebešyp- 
sojo.

Vyriausias perdėtinis priėjo su Sonia. “Su
stok,” jis paliepė Kostiai, užsidėdamas aki
nius.

“O, tai tu, Juliau-Cezariau ?” tarė Kostią 
lengvai, bet jo rankos drebėjo, kai jis palei
do tačka.

“Sulyg mūsų išrokavimų...” pradėjo per
dėtinis, “arklys padarė šimtą aštuonis nuo
šimčius, o jūs padarėte šimtą trisdešimtis!”

Kostią puolė ant žemės ir apsiverkė lyg kū
dikis. Sonia pribėgo ir atsiklaupė prie jo. “Ei
kite šalin,” ji tarė kitiems.

(Bus daugiau)
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Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

Durtuvų šlamesio, aišku, mudu negir
dėjom. Bet mudviem atrodė, kad jis kal
ba iš savo kapo. Ir kalba kaltinamąjį ak
tą ne tik nacių rėžimui, o tam paraly
žiui, kurio mudu, Fridi, nesuprantam.

Jo žodžiai praskaidrino mano smage- 
nis.

Vieną vakarą skaičiau “Vorwartsą”: 
komunistai bendru frontu su naciais 
griovė ir sugriovė respubliką...

\

Tas viskas man jau buvo įkyrėję! Aš 
čia nebeturiu ką veikti! Ne, Dimitrova 
kaltinti už bendrą frontą su naciais—tai 
jau perdaug! Perdaug—po to, kai “Vor- 
wartso” artimi šulai gavo iš Hitlerio 
pensijas...

Tą patį vakarą nuėjau pas Falkenštei- 
ną: “Aš čia nebepasiliksiu. Jau šlykštu 
nuo tų visų rietenų...”

Per Lenkiją atvykau į Latviją. Pa
žvelgiau į žemlapį: čia štai Maskva. Da
bar čia tas, kuris iš savo kapo drąsiai 
bylojo... Liepojoj užėjau į vietinį so
cialdemokratų biurą. Gavau pašalpos. 
Sekretorius patarė pasilikti. Už dviejų 
dienu sakau: v

—Draugas Kriše! Pas jus jau paraku 
dvokia.

Fridis nutraukia Paulių:
—Cha-cha-cha! Ne Krišė, Pauliau, jis 

vadinasi Krišjanis. Mes gelžkclio darbi
ninkai taip pat pas jį buvom nusiuntę 
delegaciją. Ar tik aš tavęs, Pauliau, ne
būsiu matęs ten?.. Ten daug vokiečių 
emigrantų maišės... Na, ką jis tau at
sakė?

—Kągi, Fridi,—jis mane ramino, kaip 
Šveicarijoj:

—Nebus Latvijoj perversmo! Mumyse 
laisvės ir demokratijos idėjos gilesnės, 
negu vokiečiuose. Be to, mes turim viso
kio teroro išmankštintą partiją. Ji seka 
Rygoj kiekvieną priešo žingsnį... Būki 
sveiks!

Aš gi latviškai nė žodžio nemoku: ma
tot, net su Fridžiu nesusikalbu. Taigi, 
su vietiniais žmonėmis aš Latvijoj ne
galėjau pasikalbėti, negalėjau sučiuopti 
nuotaiką. Bet kažkuo, gal darbininko 
uosle suuodžiau, kad perversmas jau 
prievartėj...

Už trijų dienų užeinu į biurą. Sutinku 
išbėgantį Krišjanį:

—Pauliau! Jie jau čia!..
—Kas—jie? •'
—Pauliau—spruk! Rygoj perversmas!

—Tai buvo viskas. O jis pats nulėkė dvi
račiu į kaimą slėptis. Klaidžiojau gat
vėm, kurių vardų negalėjau suskaityti. 
Nuklydau į uostą, lijo lietus. Buvau šiam 
svetimame pasauly vienas. Buvau be iš
eities. Ar žinote—tada pavydėjau Wil- 
liui. Buvau persekiojamas kažkokio bai
saus likimo, kuris vijosi mane nuo Dan
cigo iki Pirėnų, nuo Alpių ligi Liepo
jos... Išalkęs, šlapias užėjau į vieną 
Hamburgo prekybinį laivą pas jūrinin
kus pavalgyti. Geri vyrukai tie Hambur
go jūreiviai, nors plaukioja su svastika. 
Mane išleisdami davė aštuoniolika latų:

—Išlošėm smuklėj iš vieno latvio. Imk!
Sėdau į traukinį—važiuosiu į Daugpi

lį, o iš ten į Lenkiją ar kur nors kitur, 
; nes turėjau lenkų vizą. Traukiny nusi

pirkau vokišką laikraštį. Pažvelgiu: 
“Liepojoj įrengtas koncentracinis lage
ris vokiečių politiniams emigrantams, 
emigravusiems 1933 m. pavasarį...” 
Tuoj visas nutirpau: gi mano kišenėje 
pasas. Pase tarptautinė policija buvo at
žymėjus, kad aš politinis emigrantas iš 
Danzigo: vizų lape pažymėjimai, ants- 
paudos, viskas. Matau—iš vagono prie-' 
šakio žandarmerija tikrina dokumentus. 
Ir kas man, draugai, beliko daryti? 
Įbėgau klozetan, išplėšiau pažymėjimų' 
ir vizų lapą, išmečiau. Sekamoj stoty nu
gabeno į žandarmerijos raštinę: kas, iš 
kur, ko atvykęs į Latviją?

—Esu vanderburšas,—aiškinau polici
jai.—O kur dingo paso registracijos la
pai—nežinau, gal iškrito, atplyšę senai 
buvo...I

Nuvežė į Rygą. Dvi savaitės Tirmin— 
: kalėjime. Savaitė etapu va šit su šiuo 

suomių jūrininku Leivo iki Lietuvos sie
nos. Pasieny parode pirštu: eikit! Jei 
būčiau vienas buvęs, būčiau miškais per
ėjęs Lietuvą iki Lenkijos, o lenkų vizą 

I turėdamas, būčiau lengvai ir Prahą pa
siekęs. Bet kartu eina Leivo—argi jį vie
ną paliksi? O du—greit įkliuvom. “Ech, 
Leivo,—paploja Paulius per petį suo
miui,—ar susitiksime dar kur nors.. . ne 
karcery?

Suomis švilpauja. Paulius šen ir at
gal žingsniuoja karcerio tamsoj. Tyliai 
niūniuodamas kažkokį vokiečių romansą, 
atsigula. Bet netrukus pašoka: “Fridi!” 
Bet nebežinodamas, ką sakyti, prašo ma
nęs išversti Fridžiui.

—Fridi! Pasiųskim ar telegramą ar 
ką: aš Velsui, o tu, na, žinai tam... Kal
niniai. Fridis piktas, nieko neatsako iš 
tamsos-

(Bus daugiau)

. "T"1....wi'is".’".rrrTT-:T=r;
sukėlimui finansų Moterų Sei
mo reikalam. Laimėjimai lei
džiamų daiktų įvyks gegužės 
14-tą. Tą pat dieną įvyks spe
cialiai priruošta programa at- 
žymėjimui Mptinų Dienos.

Nare.

Lawrence, Mass.
Iš Drg. Janausko Misijos 

Lawrence
Čia turiu atžymėti, kiek d. 

Janauskas gavo paramos “L. 
Balsui.” Paduodu vardus tų, 
kurie aukavo bei prenumera-1 
vo kanadiečių laikraštį:

O. Žilinskaitė $5; J. Urbo
nas ir P. Umpa po $1.75; V. 
Kralikauskas $3.50; po $1: 
Z. Penkauskienė, A. Butėnas, 
B. čulada, J. Kasparavičius, P. 
Janukonis, E. Valangevičius, 
P. Aleksoms ir S. Puidokas; 
po 50c: S. Penkauskas, D. Su
kackas, L. šupetrienė, V. Bal
čiūnienė, E. Aleksonienė, K. 
Janukauskas ir A; Ykrin; J. 
Rudis 35c; Ig. čulada 30c; 
M. Barbatavičienė ir D. Bu- 
lauka po 25c.

Su smulkiais ir prenumera
tomis surinkta $24.64. Visiem 
aukotojam varde “Liaudies 
Balso” tariu ačiū.

—o—
Raportas Keturių Miestų Pa

rengimo “Laisvės” Naudai
Parengimas atsibuvo kovo 

4 d. Veikalą sulošė So. Bo
stono draugai ir draugės. Vi
so įplaukų buvo $71.90 ir Jla- 
verhillio draugas aukavo 50c, 
tai iš viso susidarė $72.40.

Išlaidos buvo tokios: Bosto

niečiai pasiėmė $17, svetainė 
$18, “Laisvės” bila $5.52, ak
toriams vakarienė $3.91, ir 
smulkių išlaidų, kaip apgarsi
nimų persiuntimas ir tt., 40c. 
Tuo būdu viso išlaidų pasida
rė $44.83. Atėmus išlaidas iš 
įplaukų, “Laisvei” liko $27.- 
57.

Raportą pasirašo komisija: 
B. čulada, O. Večkienė ir S. 
Penkauskas.

—o—
Mirimai

Šiuo laiku mirė du jauni lie
tuviai, būtent, J. Balevičius, 
apie 30 metų amžiaus, ir Vin
centas Baltuškoms, 25, metų. 
Priežastis mirimų buvo plau
čių uždegimas.

Labai apgailestaujame tų 
jaunų lietuvių. Juozas Balevi
čius paliko jauną moterį ir tė
velius nuliūdime. V. Baltuško
ms paliko dideliam nuliūdime 
savo tėvelius.

Ilsėkitės, jaunuoliai, šios ša
lies žemelėje.

—o—
Važiuos j “L.” Suvažiavimą

Iš Lawrence apylinkės ren
giasi važiuoti “Laisvės” ben
drovės šėrininku suvažiavi
mai! draugai J. Kasparavi
čius, Gacevičius, J. M. Kar- 
sonas ir S., Penkauskas. šitie 
draugai mano aplankyti ir 
Pasaulinę Parodą, jeigu lai
kas pavėlins.

—o—
Apie Darbus

Lawrence darbai labai su
mažėjo šiuo laiku. Sumažino 
darbus Arlington ir r Pacific 
dirbtuvės. O tose dirbtuvėse 
unijos nėra. O yra žmonelių,

Gardner, Mass.
Balandžio 10 d. ALDLD 

kuopa laikė prakalbas Lietu
vių Kliube. Kalbėjo draugas 
Z. Janauskas, administrato
rius “Liaudies Balso.” Jis pui
kiai paaiškino apie žmonių 
gyvenimą Kanadoj ir Lietu
voj. Publikos buvo' mažai. 
Priežastis gal tame, kad la
bai mažai buvo pagarsinta.

—o—
Draugė A. Jonikienė kal

bėjo kovo 22 d., apie moterų 
sveikatos reikalus, ir bandė 
suorganizuoti moterų kliubą. 
Bet nepavyko, kadangi mažai 
moterų atsilankė į prakalbas. 
Po apsvarstymo, moterys 
Gardneryj mano, kad būtų 
labai gerai bepartyvišką mo
terų kliu b ą sutverti dėl 
lietuviško kultūriško darbo ir 
pasilinksminimo. Visos lietu
vės moterys Gardneryj yra 
kviečiamos atsilankyti Į Lietu- 
kurie kalba, kad kai unijos 
nebūsią, tai dirbtuvės eisią 
gerai.

I 
' Wood ir Ayer dirbtuvės turi 
CIO uniją ir geriausia dirba , 
lig šiolei. Dabar maino ru
deninę madą, tai pradėjo ma- 
ziau dirbti, bet kompanija j 
kalba, kad greitu laiku vėl ! 
pradės normaliai dirbti.

Tai matote, Arlingtono dar- į 
bininkai. Nebauginkite patys i 
savęs. Katrie dar neužsire- ! 
gistravote į uniją, tai grei
čiausia tą padarykite. Ateiki- ■ 
te į unijos raštinę ir užsire
gistruokite. S. Penkauskas. i

vių Kliubą penktadienio vaka
re, balandžio 21 d., ir ap
svarstyti šį svarbų reikalą.

Keletas dienų atgal katali
kų kunigas žvagždis kalbėjo. 
Jis pakalbėjo šį bei tą apie 
pasaulio atsitikimus ir daro- 
dė, kad viskas turi turėti fun
damentą prieš pastatymą. 
Taipgi prirodė, kad visi turi 
naudoti savo galvos protą.

Aiškindamas sakė, kad Ja
ponijoje naudoja galvišką 
protą ir dėl to prigavo Chini- 
ją ir Rusiją.

Pastaba turėtu būti duoda
ma kunigui žvagždžiui, kad 
japonai nelaimėjo dėl to, kad 
protą vartoja, bet kad varto
ja galybę, stiprybę ir taip va
dinamą civilizaci.šką žvėrišku
mą.

Dabar dar, kaip ir seniau, 
galybė, ne teisybė pergali.

Praeities Atbalsis.

Mussolinis ir Nazi a i Reika
lauja Kolonijų ir Genero

lui Franco’u i

Roma. — Pranešama, kad 
Mussolinis .su atvykusiu Vo
kietijos oro laivyno minis- 
teriu Goeringu išdirbs ir 
planus, kokį spaudimą da
ryt Anglijai ir Francijai, 
kad “priverst” jas duot ko
lonijų ne tik naziams ir Ita
lijai, bet taipgi Ispanijos 
fašistams.

K i e k v i e nas miestas L’ 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Ii

'Dienraščio Laisves Serininku Suvažiavimas
BANKETAS K0NCERTAS-Š0KIA1

So. Boston, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

Seime. Nutarta ypatiškai at
lankyti jų susirinkimus ir pa
aiškinti joms Seimo tikslą ir 
svarbą.

Dar keli žodžiai iš Litera
tūros Draugijos moterų. susi
rinkimo, kuris atsibuvo tuom 
pačiu sykiu. Kadangi šis susi
rinkimas buvo šauktas ben
drai su Bostono Moterų Sąry
šio kuopomis, tai dalyvavo ne
mažai ir viešnių. Gavom 4 
naujas nares į savo kuopą. 
Draugė A. Sabuliene, kuri 
jau ne sykį yra atsižymėjus 
naujų narių gavime, prirašė 3 
naujas nares ir dar prižadėjo 
iki vajaus pabaigos gauti dau
giau naujų narių. Kitos drau
gės turėtų neatsilikti nuo d. 
Saljulienės.

Kadangi šis special is susi
rinkimas buvo sėkmingas, tai 
nutarėm ir ateityje turėti dau
giau tokių susirinkimų.

Sekantis reguliaris moterų 
susirinkimas įvyks balandžio 
20 d.

Serga

Jau senokai serga mūsų 
draugė C. Jankevičienė. Lan
das savo namuose, 273 4th 
St., So. Bostone. Draugės, ku
riom laikas pavėlina, atlan- 
kykit sergančią draugę.

Veliju d. Jankevičienei 
greit nasveikti.

H. T.

Worcester, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

jai besiorganizuojantis platus 
komitetas pasivadins. Kiek te
ko patirti, šis susidaręs platus 
komitetas, iš atstovų įvairių 
pažiūrų draugijų, veiks dau
giausia rinkimų laiku, kad 
vieningai pareiškus lietuvių 
balsuotojų vardu savo nuomo
nę už tinkamus kandidatus į 
vai d vietos ir pagelbėjus kan
didatuojantiems lietuviams 
laimėti rinkimuose.

Priimta dvi naujos narės 
Z. Burokienė ir O. Norkuvie- 
nė, jas perstatė draugės Dva- 
reckienę ir Petrauskienė. Rei
kalinga paminėti, kad smagią, 
draugišką nuotaiką susirinki
me sudarė A. B. vajaus dar
buotės raportas, draugiškos 
pastabos, patarimai ir suges
tijos draugijos labui, apie ku
rių pasekmes bus pranešta vė
liau.

Sąryšio, Seimo Reikalai 
ir Motinų Diena

Kovo 26 įvyko prakalbos. 
Kalbėjo A. Jonikienė.' Mūsų 
kolonija turėjo progos išgirsti 
Jonikienę dėka Naujos Angli
jos Moterų Sąryšio pasidar
bavimui.

Prakalbose matėsi daug 
moterų, kur paprastai prakal
bu nelanko. Mat, moteris kai- 
bėtoja, tai įdomaujasi mote- 

| rys, ir einą vyrai su ta min-

čia—reikia paklausyt, ką jau 
čia ta moterų kalbėtoja pasa
kys, kas gi jau liko nepasaky
ta pęr mus, vyrus, lig šiol. Ot, 
taip ir susidarė graži publi
ka. Abelnai, moterys buvo pa
tenkintos Jonikienės prakal
bom. O iš vyrų girdisi: “Et, 
iš kalno buvo galima žinoti 
prakalbų dvasia. Kur jau tu, 
brolau, rasi moterį kalbėtoją, 
kuri rūpintųsi vyrų reikalais, 
o moterų reikalai toki nesvar
būs, atėjęs j prakalbas, nuo
bodžiauk tik sau taip dėl 
mandagumo.”

Pasibaigus prakalboms, į- 
vyko vakarienė, kur, apart ke
leto vietinių, pabaigoj tarė žo
dį viešnia kalbėtoja. Trumpai, 
jautriai atsisveikindama Nau
jąją Angliją, prisipažino, kad 
niekuomet neužmirš įgytus į- 
spūdžius bei gautas pažintis 
ir suteiktą malonų draugišku
mą čia bemaršrūtuojant.

Pirmadienio vakare turė
jom vien moterų pasikalbėji
mą. Susirinko graži grupė 
moterų. Po vykusio draugiško 
pasikalbėjimo abelnais mote
rų reikalais, komisijai pavaiši
nus užkandžiais, atsisveikinus 
ir palinkėjus A. Jonikienei 
mus dar kada aplankyti, sma
giame ūpe užbaigėm vakarą.

Narės prisiminė Sąryšio 
ateinantį pikniką. Nutarė pa
rūpinti porą dovanų ir įžan
gos tikietus. Jų kokybė bus 
pranešta vėliau.

Nutarta sudaryt laimėjimus

ALDONA KLIMAIT® 
Koloraturo-Sopranas 

dainuos solus

Įvyks Sekmadienį

Balandžio

April, 1939
IDEAL BALLROOM

151 Knickerbocker Avenue
Kampas Flushing Avenue 

B r o o k 1 y n
ANTANAS VISNIAUSKAS 
Baritonas, iš Bayonne, N. «J. 

dainuos solus

John Mikalausko 6 Kavalku Orkestrą Grieš Šokiams
VAKARIENEI

Įžanga 85c

Koncertui ir Šokiam
Įžanga 40c

Kartu $1.25

Prašome išanksto įsi
gyti įžangos bilietus, 
nes turime išanksto 
žinoti kiek bus svečių, 

kad žinotume kiek 
maisto supirkti.

Ensemblis “Aidbalsiai,” vadovaujamas komp. B. Šalinaitės, 
dainuos šiame bankiete

Vakarienė Bus
6-tą Valandą Vakare

Šokiai Prasidės
8-tą Valandą

Bus šauni dailės pro
grama, kurią duos 
New Yorko ir apielin- 
kes ž y m ū s lietuviai 
dainininkai. Trumpas 
įspūdingas koncertas.

Alekas Velička, tenoras, ir Petras Grabauskas, baritonas
Sudainuos gražių duetų. Nepraleiskite nepamatę gražios programos

“Laisvės” Bendrovės suvažiavimas bus Balandžio (April) 23, Liet. Amerikos Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., Brooklyne. Pradžia 10 vai. ryto. Bus gražių svečių iš kitų 

miestų, jie dalyvaus ir bankiete. •
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Cleveland© Kronika
CORLETTE APIELINKĖJ

Anksčiau šioj apielinkėj pas 
lietuvius būdavo mada reng
ti pares, čia jau apie astuo
ni metai kaip susitvėrė Lietu
vių Literatūros Draugijos kuo
pa ir vėliau Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo moterų 
kuopa. Tai corlettiečiai pra
dėjo rūpintis visuomeniškais 
reikalais ir tokių parių ren
gimas visai baigė išeiti iš ma
dos.

Corlettiečiai 
žmonės ir 
ti. Dabar 
apielinkėj 
ganizacijų
dažnai suruošia vakaruškas ir 
pares, kur kuopų nariam ir Į 
visiem corlettiečiam yra proga i 
pabaliavoti. Tokios rūšies pa
res yra
Taip pat naudinga organiza
cijom ir abelnam darbininkų 
judėjimui. Todėl, kad tokių 
parių pelnas, jei pasidaro, su
naudojamas darbininkiškiems 
reikalams.

Corlettiečiai verti pagyrimo, 
kad jokio tikslo nesiekiančias 
pares metė šalin ir išmoko 
rimtai rūpintis visuomeniškais 
reikalais.

yra linksmi 
jie myli pabaliavo- 
jie čia turi savo 

darbininkiškų er
dvi kuopas, kurios

Čia reikia duoti kreditą jau
nam choro mokytojui J. Pal- 
tonui ir jaunuoliam ir jaunuo
lėm už stengimąsi mokytis. 
Choras sudainavo labai gerai. 
Solistai, duetai taipgi, su ma
ža išimčia, sudainavo gerai. 
Barberių sekstetas ir nuo au
sies lig ausies labai gerai iš
ėjo. Iš to publika 
gardaus juoko.

Publikos buvo 
tęsėsi šokiai, 
turės

turėjo labai

liau
ras

daug. Vė- 
Lyros Cho- 

nemažai ir pelno. 
A. M. B.

Binghamton, N. Y

East St. Louis, Ill.

naudingos visiem.

”'n

(91-93)

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

WORECSTER, MASS.
Lietuvių Kongreso Skyriaus mė

nesinis susirinkimas jvyks bal. 18 
d., 7:30 v. v., 29 Endicott St. Visi 
Draugijų atstovai dalyvaukite, turi
me daug svarbių dalykų aptarti.— 
Org.

GRAND RAPIDS, MICH.
Ketvirtadienį, bal? 20 d., 7 v. v., 

1057 Hamilton Ave. įvyks balius. 
Rengia Lietuvių Laisvų Kapinių

HAVERHILL, MASS.
ALDLD 85 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, bal. 19 d., 7:30 v. v. 
LPG Kliubo kambaryje, 324 River 
St. Visi nariai dalyvaukite susirin
kime, nes turėsime daugelį svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi nepamirški
te atsivesti ir naujų narių prisira
šyti. — Valdyba. (91-92)

$6.95
10.95

Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 14.50 
Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50

Williamsburgh*o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS

padarau

krajavus 
su ame- 

Rei-

o

O

o
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Fenilu yulapii

Narys Komunistų Partijos Naciona- 
lio Komiteto ir dienraščio Daily 
Worker redaktorius. Jis daug pasa
kys apie Europos padėtį ir kokis li
kimas laukia Lietuvos. (91-93)

Draugija. Bus leidžiama trys laimė
jimai: Pirmas, $5.00, . antras $3.00, 
trečias $2.00. Bilietas 10c. šokiams • 
grieš mūsų rėmėjo Žilinsko orkes- • 
tra, lietuviškus ir amerikoniškus • 
šokius. Bus skanių užkandžių ir gė- • 
rimų. Kviečiame vietinius ir iš apy- • 
linkės svečius dalyvauti. — A. War- • 
nas, Pirm.

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY INARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Žinios iš LDS 92 Kuopos
Balandžio 2 dieną, LDS 

92 kuopos mėnesiniam susirin
kime išrinkta komisija iš dvie
jų surengt prakalbas drgei 
Berthai Fultoniūtei iš Brook
lyn, N. Y., o dabar Chicagoj 
apsigyvenusiai. Ji atvažiuos į 
E. St. Louis balandžio 27 ir 28 
dd. Jai maršrutą rengia LDS 
9-tas Apskr.

Kokioj svetainėj ir kokiu lai
ku prakalbos įvyks, dar nesu
žinojau. Manau, prakalbų ren
gimo komisija paskelbs spau
doj visą žinią.

Atsilankius d-gei B. Fulton, 
yra minčių ir noro sutvert 
LDS jaunuolių kuopą. Darbas 
yra pradėtas senai, tik reikia 
pravest gyvenimai!. Jei pavyk
tų atsiekt tikslą, tai yra nu
tarta surengt jaunai kuopai 
“krikštynas,” kartu pasitikimą 
kalbėtojos.

HUDSON, MASS.
Ketvirtadienį, bal. 20 d. jvyks pra

kalbos. Rengia Am. Liet. Kongreso 
Skyrius, II, L. Piliečių Kliubo Svet., 
7:30 v. v. Kalbės J. Siurba, L.D.S. 
Centro Sekretorius. ‘‘Kodėl Smetona 
Atidavė Klaipėdą Hitleriui Be Jo
kio Pasipriešinimo” ir taipgi kitais 
svarbiais šių dienų klausimais. Kvie
čia rengėjai. (91-93) Traukiu paveikslus familijų, ves

tuvių, kitokių Krupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. 
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.
Tek: Glenmore i-61>l

Drg. Z. Janausko Prakalbos
Penktadienį, balandžio 21- 

mą dieną, čia kalbės svečias 
drg. Z. Janauskas iš Kana
dos. Drg. Janauskas yra Ka
nados liaudies laikraščio 
“Liaudies Balso” administra
torius. Jis plačiai papasakos 
apie Kanados lietuvių gyve- i 
nimą ir taip pat apie nau-i 
jaustus pasaulinius įvykius. O 
pastaruoju laiku kiekvienas 
įdomauja, kad kuo daugiau
sia sužinojus apie dabartinius 
Europos įvykius.

šios prakalbos įvyks Lietu
vių Svetainėj (įeit pro šonines 
duris), 315 Clinton St.; pra
džia 7:30 vai. vakare. Jas 
rengia ALDLD 20 kuopa ir 
jos Moterų Skyrius.

Visus senus ir jaunus, vy
rus ir moteris kviečiame da
lyvauti. Rengėjai.

mus netikėtai veikli jauna kal
bėtoja. Jos atsilankymą reikė
tų įvertint skaitlingu susirin
kimu ir priimt iškilmingai.

G. M. U.

670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais

Išdirbėjai Geriausių Drabužių

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

FRANK DOMIKAITISTelephone: E Ver green 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ii’ karietas 
veselijorns, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

SKAUSMO NASRAI
Brolau, bėgk, kaip tik greičiausia 

gali iš skausmo nasrų, kad nepa
kliūtum į Reumatizmą, rankų, kojų 
gėlimo fr nutirpimo nelaimę. Deks- 
nio Galinga Mostis šimtus išgelbėjo 
nuo minėtų skausmo nasrų, ii’ 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.

o
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Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

MATTHEW P. BALLAS*

6
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

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

tai iš tos

Telefonas Foxcroft 9-6901.

Reikale

321 Chauncey

tai 1062 Glenmore

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

sniego 
colius.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

pasitenki- 
vėlai išsi-

įvyko mo- 
šauni pare 

namuose,

Važiuojant R o u t e 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorką a r b a nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

d. Lietuvių sve- 
Superior Avė., 
davė labai ge- 
Apie koncerto

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

užeikite.

'Laisvės” Bendrovės suvažiavi-

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

Lyros Choro Koncertas
Balandžio 9 

tainėj, 6835 
Lyros Choras 
rą koncertą,
pasekmes ir* visų dainorių ir 
lošėjų atliktą užduotį plačiai 
nerašysiu. Manau, kad gal kas 
jau pirmiau parašė.

Kaip man pasirodė,
Lyros Choras dainavime ir lo 
,šime labai pažengęs pirmyn

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

U Z

Ten la-
Ten randasi 

. Savininkas

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

namų taisymo, maliavojimo ar popieravlmo 
klauskite mūsų aprokavimo

P. BIELIAUSKAS
Ave. East New York

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

puiki muzika šokiams.

A. BALČIŪNAS
St. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šomo nepamiršt pasveikint dienraš
čio
mą, kuris įvyks 23 <1. balandžio-Ap- 
ril.

į

f.

v a;

Corlettiečiai su maža išim
čia į savo kuopų susirinki
mus lankosi skaitlingai. Kuo
pų darbuotojai visus kuopos 
nutarimus visuomet įvykdo su 
pasekmėm. Kuopų nariai iš
reiškia pagarbą tiem, katrie 
apsiima darbuotis ir visuomet 
atlieka savo užduotį gerai.

Balandžio 7 d. įvyko Len
kų Kliubo svetainėj, 4015 E. 
141st St., LLD 57 kp. skait
lingas susirinkimas. Visi na
riai buvo geram ūpe ir kuo
pos visus reikalus rimtai 
svarstė, šiame susirinkime, 
apart kuopos vietinių smulkių 
reikalų, daugiau mažai ką 
svarstė. Pramogų rengimo ko
misija išdavė raportą iš įvy
kusio trijų kuopų parengimo 
“Kruvini Briliantai.” Iš rapor
to pasirodė, kad nuo to paren
gimo pelno yra $22, tai visos 
trys kuopos pelnė po $7.40. 
Toliau pakelta keli nauji su
manymai kuopos reikaluose, 
plačiai padiskusuoti ir atidėti 
sekamam susirinkimui.

—o—
Balandžio 15 d. 

terų LDS 138 kp. 
draugų Pečiūrų
4089 E. 139th St. Į parę įžan
gos tikietas buvo tiktai 15c. 
Bet už tą įžangą dalyviai ga
vo ir vakarienę. Vakarienė 
buvo gera todėl, kad visus 
valgius kuopos narės suauka- 
vo ir pačios būdamos geros 
gaspadinės, vakarienę paga
mino skaniai. Buvo ir gėri
mų. Kas norėjo išsigerti, tai 
už gėrimus turėjo užsimokėt. 
Muzika buvo gera ir visi da
lyviai gražiai ir linksmai va
karą prąleido ir su 
nimu, visi linksmi 
skirstė.

Kiek teko žinoti, 
pares moterų kuopa turės ne
mažai pelno, kurį visą skiria 
šelpimui sugrįžusių iš Ispani
jos kovotojų.

Čia nemažai priklauso kre
dito ir draugam Pečiūram už 
tai, kad jie savo namuose jau 
iš eilės ketvirtą sykį leidžia 
veltui darbininkiškų organiza
cijų kuopom, rengti pares. Už 
tai abidvi kuopos draugam 
Pečiūram taria širdingai ačiū.

Woolwich, Anglija. — Su
streikavo 9,000 elektros 
prietaisų darbininkų, reika
laudami sugrąžint du dar
bininkus, kuriuos bosai iš
metė iš darbo. Gaminąmi Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

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

Šiais metais pas mus buvo 
labai gili žiema. Nuo pereito 
rudens ligi šios dienos 
turėjome 11 pėdų ir 3 
Taip sako tyrinėtojai, 
dien jau balandžio 12, 
kožną dieną prisniegti 
ar 3 colius.

Dixfield kaimelis yra 
mylių nuo Rumfordo. 
bai žema vieta. ' 
degtukų fabrikas, 
medžiagą iškraustė kitur. Bi
joma upės patvinimo.

O jei pradėtų lyti, tai mūsų 
Mexicai ir vėl būtų blogai, nes 
ji randasi labai žemoj vietoj.

J. Klemanskas.

Anglijos Ambasadorius Mas
kvoj Kalbasi apie Sutartį
Maskva. — Anglijos am

basadorius Sovietam, Sir 
Wm. Leeds jau antrą kartą 
šiomis dienomis atsilankė 
pas Sovietų užsieninį komi
sarą M. Litvinova. Supran
tama, kad jiedu kalbėjosi 
apie karo orlaivynų sutar
tį tarp Sovietų,, Anglijos ir 
Franci jos, bendram apsigy
nimui nuo Vokietijos ir 
Italijos.

Gaukite ‘‘Laisvei Naujų 
Skaitytoju.

WORCESTER, MASS.
Choristai ir Choro Simpatikai, Ai

do Choro Komitetas šaukia susirin
kimą bal. 19 d., 7.45 v. v. 29 Endi
cott St. Prašome visus dalyvaut, nes 
labai svarbus klausimas yra ant 
rankų, kad loska nepamirškite. — 
Aido Choro Komisija.

WILKES-BARRE, PA.
Trečiadienį, bal. 19 d. įvyks pra

kalbos, Liet. Tautiškos Parapijos 
Salėje, užpakalyje bažnyčios, 202 
Parrish St. Kalbės drg. Janauskas/ 
“Liaudies Balso” Administratorius iš 

I Toronto, Canada. Kviečiame visus 
i vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
i Drg. Janauskas pasakys daug ką 
I svarbaus. Rengia LLD 43 kp.-r-JVS.

SCRANTON, PA.
Ketvirtadienį, bal. 20 d., 7:30 

v. įvyks prakalbos. Kalbės svečias 
Kanados, drg. Z. Janauskas, “Liau
dies Balso” Administratorius. Pra
kalbas rengia LLD 39 kp. Liet. 
Svet., 134 W. Market St. įžanga 
veltui. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. — P. Šlekaitis, Sekr.

(92.93)

SO. BOSTON, MASS.
! Šį ketvirtadienį, balandžio 20 d., 
7:30 vakaro, 376 Broadway, įvyksta 
Literatūros Draugijos moterų susi
rinkimas. Turėsime prisirengti prie 
apvaikščiojimo Motinų Dienos ir 
aptarti daug kitų svarbių dalykų. 
Todėl visos drauges dalyvaukite. At
siveskite ir naujų narių. — H. T.

(92-93)
WATERBURY, CONN.

Watcrburio Komunistų Partija 
rengia prakalbas, kalbėtojas bus 
draugas Clarence Hathaway. Pra- 

i kalbos įvyks ketvirtadienio vakare, 
! balandžio 20 d., 8 v. v., Temple Hali 
W. Main St. Temoje: “Europos ka
ro pavojus ir Amerikos užrubežinis 
nusistatymas.” Tad kviečiame visus 
lietuvius darbininkus ir biznierius 
dalyvauti, nes draugas Hathaway 
yra vienas iš geriausių kalbėtojų.

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y,

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm jr Parėm Yra Skaniausi

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

Telefonas EVergrcen 7-1661

PAVASARIO SPECIALAI
Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

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

nužemintom kainom

$6.00 
$2.75- 
$2.00

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

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktųJūs 
departincntą. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

BROOKLYN
TEL.: STAGG 2-2173

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET
EKSPERTAI TAISYME.

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

i Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
1 jčiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke- J 'pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
>'kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
J! 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 svorį ir kainas.

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



teitas puBlaph LAISVE Trečiad., Balandžio 19, 1939 w
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NPKWko^g^^Iinios
ployment Agency, 169 Livingston 
St., Brooklyn, N. Y. Tel. Triangle 
5-6495. (92-94) Office Phone 

EVergreen 8-1090
Inside Phone

EVergreen 4-6485

- Linksma Sueiga su Draugais
ir Naujos Pažintys Laukia 

“Laisvės” Svečius

“LAISVĖS” BANKIETO TIKIETŲ PLATINTOJAMS
Draugai ir Draugės! Kurie esate paėmę-pardavinėjimui 

“Laisvės” bankieto bilietu, prašome laišku ar telefonu pra
nešti, kiek esate pardavę. Nes bankietas įvyks ateinantį sek-

Užstreikuota Šešios Aliejaus 
Vežimo Linijos su 40 Lai

vu ir 5,600 Žmonių
Jokios kitos įstaigos ar or

ganizacijos pramogose nerasi 
tiek daug svieto iš visos pla-| 
čios Amerikos, kiek būna! 
dienraščio “Laisvės“ pramo
gose.

Šis suvažiavimas ir bankie
tas, kuris įvyks šį sekmadienį, 
balandžio 23-čią, nebus išim
tis. J jį rengiasi svečiai iš 
Chicagos, Mass., Conn, ir vi-

madienį, 23 d. balandžio (April), ir gaspadinės turi žinot, 
kiek yra parduota bilietų.

Visų Brooklyn© apylinkės dienraščio “Laisvės“ rėmėjų 
prašome tuojaus įsigyti bankieto bilietus ir tuomi padėti ren
gėjams tinkamaai prisiruošti su. valgiais. Komisija.

KRIAUČIŲ RENGIAMAS PIRMOS 
GEGUŽES APVAIKŠČIOJIMAS

Nacionalės Jūrininkų Unijos 
(NMU) derybos su kompani
jomis dėl sutarties nutrūko 
ir pusiaunaktį iš pirmadienio 
į antradienį paskelbta strei
kas. Kompanijos atsisakė pri
pažint unijistams pirmenybę 
davime darbų. Unijistai tą va
dina laužymu unijos.

Paliestos kompanijos yra: 
Standard Oil of New Jersey,

Kriaučius pajieško darbo pas pro
gresyvius žmones. Mokestis, tik nuo
latinis pragyvenimas, su mažu pri- 
mokėjimu, ekstra. Moku siūt. nau
jus drabužius vyriškus ir galiu viso
kius pataisyt. Senas kriaučius, tik 
nelaimingas kaip Jurgis Rutkus 
"Raiste.” Apsiimu važiuot bile kur 
prie progresyvių žmonių. — J. S. 
Vaškevičius, 33 Washington Ter., 
Pittston, Pa. ' (91-93)

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street

sos Naujosios Anglijos mies
tų, iš Penn. ir Maryland©. O 
ką jau bekalbėti apie mūsų 
kaimyniškos valstijos New 
Jersey ir paties rytinio New 
York o lietuvius.

Kas liečia brooklyniečius, 
jie savo dienraščio iškilmes 
laiko did žiausiomis šventė
mis, kaip kad jie laiko “Lais
vę” savo artimiausia pagelbi- 
ninke streike, gynime darbų, 
pilietinių ir ateivių teisių, 
Lietuvos nepriklausomybės, 
taip lygiai ir asmens nelai
mėj, ir džiaugsme.

Tikimasi, kad visi brookly- 
niečiai “Laisvės“ šėrininkai 
bus suvažiavime šio sekmadie
nio 10 vai. ryto, Piliečių Kliu- 
bo salėj, ir kad visi šėrininkai 
ir ne šėrininkai dalyvaus ban- 
kiete 6-tą valandą vakaro, 
Ideal Ballroom, 151 Knicker
bocker Ave., Brooklyne.

Bankieto komisija 
primint visiems, kad
prisidėsite prie bankieto sėk
mingumo įsigydami iš anksto 
bilietus. Tas padeda paten
kint svečius, palengvina gas- 
padinių pareigas ir duoda 
naudos “Laisvei,“ tad komi
sija tikisi, kad jūs jai pagel- 
bėsite visą tai įgyvendint.

Aukos Suvažiavimui
Po $5: J. Rudman, New 

Haven, Conn., ir ALDLD 2 
kp. Moterų skyrius iš So. Bos
ton, Mass.

Po $1.50: S. Pečiulis, Mar
lin, Pa., ir LDS 160 k p., Pitts
burgh, Pa.

Po $1: V. Kavaliauskas,

prašo
daug Dar

• mums,

Gerbiamieji Brooklyn© 
Lietuviai

Kriaučiai A. C. W. of A. 
Unijos 54 skyriaus jau per 
daugelį metų ruošią tarptau
tinės darbininkų solidarumo 
šventės, pirmos dienos gegu
žės, paminėjimus, neatsilieka 
ir šiemet. šiemet mūsų ap- 
vaikščiojimas bus dieną pir
miau, t. y. balandžio 30, A- 
merikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo svetainėje. Svetainės durys 
atsidarys 6 vai. vakare, o pro
grama prasidės lygiai 6:30 
vakare.

Kriaučių rengiamose Pirmai 
Gegužės paminėti prakalbose 
kalbės nuo katalikų savaitraš
čio “Amerikos“ redaktorius 
Laučka. Nuo socialistų savait
raščio “Naujosios Gadynės“ 
redaktorius J. Stilsonas. Nuo 
komunistu dienraščio “Lais
vės” redaktorius A. Bimba, 

turbūt pirmu kartu 
kriaučiams, pavyko

gauti nuo stambiausių Ame
rikoj gyvuojančių sriovių kal
bėtojus, kurie nušvies pirmos 
dienos gegužės reikšmę darbi
ninkų judėjime. Rengimo ko
misija ir lokalo Pildomoji 
Taryba didžiuojasi tuo, kad 
virš minimu sriovių laikraščių 
redaktoriai apsiėmė mums pa
tarnauti !

Tad viso Brooklyn© lietu
viai, kurie tik išgali, kuriems 
tik laikas pavėlina — ateikite 
balandžio 30, kaip 6 valandos 
vakare, į LAPK namą ir iš

girskite kalbėtojų kalbas. 
Įžangos jokios nebus, rinklia
vos irgi jokios nebus.

Apart prakalbų, gerbiamie
ji, bus dainų ir klasiškų šo
kių, kuriuos duos mūsų kriau
čių sūnūs ir dukterys, arba 
artimi kriaučiams žmonės ir 
patys kriaučiai.

Pirmiausiai grieš mūsų seno 
ir mylimo veterano p. Retike- 
vičiaus orkestrą keletą gra
žių kavalkų. Sudainuos visų 
mylimas solistas Vasiliauskas 
solo. Dorothy Bubniūtė, A. 
Bubnio, buvusio kriaučių de
legato, duktė, pašoks keletą 
klasiškų šokių. J. Tamašausko 
sūnus sugrieš akordija kelis 
gabalus solo. Lyraičiai ir Ly- 
raitės mums duos tautišku ir 
klasiškų šokių keletą gražių 
kavalkų. O kas nežino A. 
Veličkos ir P. Grabausko, ku
rie nevienus palinksmino ir 
prajuokino savo dainuškomis. 
Jiedu irgi dainuos mūsų pa
rengime.

Tad, gerbiamieji brookly- 
niečiai, visi susirinkite laiku 
ir netik kalbėtojų kalbomis 
pasidžiaugsite, bet kartu iš
girsite gražių dainelių, muzi
kos gabalėlių ir pamatysite 
puikių žavėjančių šokikų ir 
šokikiu, c-

Kviečia Kriaučių 
Rengimo Komitetas:

Ch. Neciunskas,
J. Buivydas,

J. Kairys.

Socony-Vacuum, Gulf Refin
ing. Co., Pennsylvanija Ship
ping Co., Tidewater Oil Co., 
ir C. D. Mallory. Bendrai, jos 
operuoja tarp 170 ir 180 alie
jaus vežimui laivų ir samdo 
tarp 5,600 ir 5,800 darbinin
kų-jūrininkų.

Apie 40 laivų esą Atlantiko 
ir Įlankos pajūriuose, kiti to
liau jūrose. Jų visų jūrinin
kai sustreikuos kaip tik pa
sieks portus.

Visos kitos aliejaus vežimo 
kompanijos pasirašė sutartis, 
tad jų neliečia streikas.

George Vennard, jieškomas 
kriminalistas, rastas gydantis, 
vieną kriukį pametė, su kitu 
apmušė sargą ir pabėgo. Ta
čiau paskiau jį pagavo.

New York© Piliečiu Komi
tetas nuvyko į Albany reika
laut priimt bilius, draudžian
čius diskriminuot negrus.
—i-------------------------------------------------------------------

Parsiduoda Farma

Arba Paraudavojama 
Namas

Parsiduoda vaisių-fruit Farma, 63 
akrai žemės, naujas gyvenimui na
mas, devyni kambariai, vandeniu ap
šildomas, maudynės 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-

/Estate of Shalin’s Funeral Home;

PIUS W. SI IA LIN S
! (Šulinskas) ;

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių ;

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
; Kurie nenorite šermenis laikyti 
; namuose, laikykite šioje šermeni- i 
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. i;

Tel. Virginia 7-4499

Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metal Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
Nuo U-8 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

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

50c. Persiuntimą apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

RHEA

Vapor Room,
Ropm, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night

4..—————————------ - ------—---------- a.
I
| Telefonas: Humboldt 2-7964

I DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

| VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
I Nėra valandų sekmadieniais. (l

1 ___ ... ... .......

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Tacoma, Wash., ir ALDLD 87 
kp., Pittsburgh, Pa.

Studentai Remia Roosevelto 
Taikos Programą

Amerikos Studentų Unijai 
reikalaujant, įvyko Bendro 
Studentų Taikos Komiteto mi
tingas YWCA patalpose, 600 
Lexington Ave., kuriame pri
imta (su pataisomis) Amer. 
Studentų Unijos pasiūlyta re
zoliucija, remianti prezidento 
Roosevelto veiklą taikos klau
simu.

Minėtam komitete priklau
so 20 skirtingų studentų orga
nizacijų.

Šį ketvirtadienį įvyksiančios 
studentų demonstracijos po 
visą šalį, numatoma, parems 
Rooseveltą. ši jau bus 5-ta 
metinė studentų demonstraci
ja prieš karą.

Menininkų Vakare Davė 
Šaunią Programą

Liet. Meno Sąjungos 3-čio 
Apskričio vakare pereitą sek
madienį, “Laisvės” salėj, me
nininkai išpildė savo pažadą 
su kaupu, duota tikrai įspū
dinga liaudies dainų progra
ma. Jos pildyme dalyvavo 
Aidbalsiai, vadovaujant B. L. 
Šalinaitei; merginų Ensamblis 
iš Great Necko, vadovaujamas 
Geo. Kazakevičiaus, ir Aido 
Choras, vadovaujamas Aid. 
Žilinskaitės. Visoms grupėms 
akompanavo šalinaitė. Vaka
rui pirmininkavo Geo. Klimas.

Prieš ir po programos tęsėsi 
smagūs šokiai, kuriais " dau
giausia susidomėjęs jaunimas, 
o kiti dalyviai vaišinosi me
nininkų paruoštais gerais už
kandžiais ir šiaip linksminosi, 
kalbėjosi, tarėsi. Vakaras pa
vykęs visais atžvilgiais. R./

Organizacijų Atydai
Šv. Jurgio Draugystė ren

giasi prie didelio pikniko, ku
ris įvyks šeštadienį, 24 bir
želio, Klaščiaus Clinton Par
ke, Maspethe. Muzikantų pa
imta dvi komandos.

Antras Jurginės piknikas 
atsibus rugpjūčio 13 d., sek
madienį, taipgi Clinton Par
ke, Maspethe.

Stygų Orkestrus Žiniai
Lietuvių Stygų Orkestros 

pamokos įvyks ketvirtadienio 
vakaro 8 vai., balandžio 20- 
tą, Liet. Amer. Piliečių Kliu- 
bo salėj. Prašome visus su
sirašiusius pribūti ir naujus, 
kurie norėtumėt mokintis ko
kį nors styginį muzikos in
strumentą, kviečiame ateiti.

Geo. Klimas.

Pašaukė “Times’o” Vedėjus 
Pasiaiškinti

Nacionalė Darbo Santikių 
Taryba pašaukė didlapio “New 
Yorko Times’o“ vedėjus pasi
aiškinti dėl atleidinėjimo Gildi
jos narių ir abelnai priešdarbi- 
nin.kiško nusistatymo.

Edwin L. James, redaktorius 
vedėjas, aiškinosi, kad darbi
ninkai atleidžiami sulyg vedėjų 
nustatymo jų “lojališkumo.“ 
Esą, kuriuos Gildija sako esant 
atleistais už unijinę veiklą, at
leisti ne dėlto, bet kad jie bu
vę arba “komunistiški“ ar prie- 

Įšinęsi departmentų viršininkų 
disciplinai.

Jis, žinoma, prakaitavo ne 
vienas. Kiekviename atsakyme 
jam padėjo 3 advokatai prieša
kyje su Emil Goldmark, ku
riam mokama po $750 į dieną. 
Redaktoriui pradėjus svyruoti, 
jie greit ateidavo pagelbon.

James taipgi sakėsi nežinąs, 
kas yra Pearl Bergoff, garsiau
sia streiklaužių ir .šnipų agen
tūra šalyje, čia jau net jo pa
ties advokatai šypsojosi, o pats 
ponas James jautėsi gana ne
savas, kada Darbo Tarybos ad
vokatas parodė jam jo paties 
notą, adresuotą Timeso leidėjui 
Arthur Hays Sulzberger. Red. 
Jameso notoj minima “mūsų 
šnipai“ kalbant apie Timeso 
darbininkų veiklą.

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, o gyve
nu tik ant vienos.

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

” ŠUŠIRlNKIMAt”
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo pirmo kvartalo 1939 biznio sky
riaus susirinkimas įvyks sekantį 
penktadienį, bal. 28 d., 8 vai. vak. 
Visiems Kliubo nariams turėtų būti 
žingeidu išgirsti finansinis raportas 
pirmo kvartalo šių metų ir abelnai 
žinoti biznio skyriaus veiklą, tad 
kviečiame visus dalyvauti. Susirinki
mas įvyks Kliubo patalpoj, 280 
Union Avė. — Kom.

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, bal. 19 d., 
7:30 v. v., 79 Hudson Ave. Visi na
riai būkite laiku, nes turime porą 
svarbių reikalų atlikti. (91-92)

E. N. Y. ir RICHMOND HILL
ALDLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, bal. 19 d., Buzelio patal
poj, kampas Crescent St. ir Atlantic 
Avė. Visi dalyvaukite 8 v. v. Turi
me daug svarbių dalykų aptart. — 
Valdyba. (91-92)

IšRANDAVOJIMAI
Pasirajidavoja fornišiuotas kam

barys. Puikiai įruoštas. Trys langai. 
, Jei nori pats gali gamintis valgius, 
| nes namai visada liuosi. Kreipkitės: 
i Mrs. A. Melbertienė, 71-42—58th 

Rd., Maspeth, N. Y.
(90-92)

PAJIEŠKOMl
Prašome organizacijas įsi- 

tėmyt, nerengt jokių parengi
mų. minėtomis Jurginės die
nomis.

Pikniko Komiteto Narys
J. Ambrozaitis.

Fusionistai renka parašui 
uždėt ant baloto apskričių re
formos klausimą, kad panai
kint apie milioną dolerių Į 
metus kainuojančius politikie 
rių darbus.

Parkų komisionierius Mo
ses, atsakydamas Battery- 
Brooklyno Tilto kritikams, sa- 

i ko, kad tilto finansai nėra. 
1 problema, nes važiuojančių 
I mokestys tilto lėšas apmokės.

Ar jūs jieškote gero darbo, kuris 
duoda gerą 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. Pasikalbė
jimas nieko nekainuos. James Em

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS t

50 Court Street
Brooklyn, N. Y. į

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-362J

Lietuviška Užeiga 
BAR ir GRILL 

(JllltnCtf Gaminam valgius ir 
gi Al t u r iin e Amerikos 
■jUk/uTįl išdirbimo ir impor- 
KjfjRMH tuntų degtinių, vi- 

I šokių vynų ir gero
ILiqnor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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 Lessingu.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

W1LLIAMSBURGH 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.
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Telefonas EVergreen 7-0986.
----- --------------------------------------------------------------------------------------------,

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO. B

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

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.

Prie R. K. O. Republic Teatro

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
% 
B 
B 
» 
B 
> 
» 
> 
B 
» 
I

> 
B




