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KRISLAI
Po Suvažiavimo.
Du Vyriausi Klausimai.
$25 Klaipėdos

Pabėgėliams.
Didesnis, Negu

Tikėjomės.
Virš $700! 
čikagiečiams Talkon!

Rašo R. Mizara.

Kas metai mūsų bendro
vės dalininkų suvažiavimas 
vis padaro progreso. Kurie 
dalyvavo šių metų laisvie- 
čių metiniam suvažiavime 
pereitą sekmadienį, galėjo 
pilniausiai įsitikinti, . jog

Suvažiavimo dalyviai lai
kraščio turinį svarstė rim
tai ir visapusiai. Pasirodė, 
kad tarpe redakcijos ir da
lininkų esminių skirtumų 
jokių nebuvo. Tik del tūlų 
mažmožių diskusantai darė 
redakcijai pastabų, kurios 
betgi buvo konstruktyvės ir 
draugiškos. * * *

Du vyriausi klausimai, 
ties kuriais suvažiavimo da
lyviai apsistojo, buvo šie: 
(1) Mūsų dienraščio nusi
statymas Lietuvos nepri
klausomybės gynimo klausi
mu, ir (2) Dėlei mūsų san- 
tikių su katalikais.

S u v a ž i a v i mas užgyrė 
“Laisvės” nusistatymą ir 
pripažino, jog mūsų dien
raštis ir ateityj privalo: 
(1) Daryti viską padėjimui 
Lietuvos žmonėms savo ne
priklausomybę ginti; (2) 
Veikti išvien su katalikų 
masėmis visais tais klausi
mais, kurie mus riša: kova 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės, kova prieš reakciją 
ir fašizmą Amerikoj, už de
mokratiją ir jos įstaigų pa
laikymą.

* $

Suvažiavimo dalyviai pil
nai užgyrė “Laisvės” re
dakcijos iškeltą obalsį: pa
galbon Klaipėdos krašto pa
bėgėliams. O kad tas obal- 
sis nebūtų tik žodis, tai pa
tys suvažiavimo dalyviai 
nutarė paaukoti Klaipėdos 
krašto pabėgėliams remti

, Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Prancūzų Valdininkai Su
ardė Darbininkų Mitingą
Paryžius. — Miesto Can

nes majoras uždraudė masi
nį susirinkimą, kur turėjo 
kalbėt k o m u n i s tų vadas 
Maurice Thorez. Buvo su
telkta afrikiečių negrų ka
riuomenė ir vietinė policija, 
kad niekur mieste neleistų 
tokiam susirinkimui įvykti.

Cannes miesto majoras 
su pasididžiavimu nešioja 
gautą iš Mussolinio medalį.

Chamberlainas Slepia, 
Kaip Jis “Tariasi” 
Su SovietŲ Sąjunga

Veikliai rengkimės 
Pirmosios G e g u ž ės 
Demonstracijom ir 
Masiniai Dalyvauki
me jose.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

ANGLU VALDŽIA BAUGINA NAZIUS 
VERSTINU KAREIVIAVIMU ANGLI

JOJ, BET IR PATAIKAUJA JIEM
Anglijos Valdovai Nenori “Apsupt” Vokietiją; Darbie- 

čiai Reikalauja Imt Privačius Turtus Anglijai Ginti
žadėjo nesu grąžint greitai į 
Vokietiją Anglų ambasado
rių N. Hendersoną. Bet da
bar ūmai vėl nusiuntė jį į 
Berlyną. Tas ambasadorius 
buvo atšauktas, kai Hitle
ris užėmė Čechoslovakiją. 
(Jis yra palankus Hitleriui 
ir stoja už tai, kad Anglija 
laikytųsi su naziais, dary-

Sudegė Keturi Bedarbių 
Vaikai; Apdegė Tėvai HITLERIO KLAUSIMAI SILPNES

NĖM ŠALIM TAI SAVAIM1 YRA 
GENGSTERIO GRŪMOJIMAS JOM

Brainerd, Minnesota. — 
Užsidegus būdai, sulipdytai 
iš storos smaluotos popie- 
ros, sudegė keturi vaikai 
pašaipinio wpa darbininko Lietuva, Belgija ir Kt. Mažesnės Šalys, Atsakydamos Hitle- 
aįegė iiajS°patsasuj žmo-: Netiesioginiai Nurodė Pavojų iš Nazių Pusės
na. ! ~ T”1

Manoma, kad gaisras kilo Ragina Raudonąjį Kryžių
1 Prisirengt Pareigom Kare

Washington.— 3,000 Rau-
> Kryžiaus veikėjų 

jo pirminin-

London. — Anglijos sei
mo darbietis atstovas Em. 
Shinwell ragino ministerį 
pirmininką C h a m berlainą ■ jaJį^s įr « 
viešai pasakyt, kaip vyksta1 
Anglijos ir Francijos dery-i 
bos dėlei apsigynimo su
tarties su Sovietais ir Tur
kija. Shinwell reikalavo nu
šviest tą klausimą pirma, 
negu Hitleris pasakys savo 
kalbą, ateinantį penktadie
nį.

Bet Chamberlain tik nu
mojo ranka ir dribtelėjo:

“Aš manau, kad tai bū
tų nepageidaujamas daly
kas, jeigu mes darytume 
perankstybus p a r eiškimus 
apie derybas, kurios dar te
bėra vedamos. Mūsų val
džia palaiko artimą susisie
kimą su kitomis valdžiomis, 
o tarp jų ir su valdžiomis 
Turkijos ir Sovietų Sąjun
gos.

London. — Anglijos mi- 
nisterių kabinetas vienbal
siai nutarė, kad būtų pagei
daujamas dalykas įvest ver
stiną ėmimą jaunų vyrų į 
armiją.

Darbiečiai atstovai seime, 
kaip pranešama, reikalaus 
verstinai imt ir kapitalistų 
turtus šalies gynimui, jeigu
jau įvedama privalomas ka- dama jiem naujų nusileidi- 
reiviavimas. Tuomet vai- mų.) 
džia sakys, kad štai mes pa
kelsime taksus ant perka
mų prabangos daiktų, tai iš 

ėmimas tur
kių nuosavybės”.
| Dabartinė premjero 
Chamberlaino valdžia buvo 
žadėjus neįvest verstino ka
reiviavimo, bet kad Anglija 
ketino gint Lenkiją ir kitus 
silpnesnius kraštus, tai jau 
privaloma kariška tarnyba kariuomenės tarnybą, jeigu

Pranešama, kad ambasa
dorius Henderson nuvežė 
Hitleriui trejopą pareiški
mą Anglijos valdžios: 1) 
Anglija _ nemėgins “apsup-1 b^us Montlucon’e? tai dau- 
0 X o kle^ ne‘ giau negu bet kurios kitos
nuo kitų salių; 2) Vokietija tijos kandidatas. 
neturi pradėt užpuolimo Liaudies Frontas milži. 
karo pries silpnesnius savo I ni§ka dau ba]su laimg, 
kaimynus; 3) Anglijos val-|jo rinkimus Asniers

bekuriant verdamąjį pečiu
ką. Visa šešių narių šeimy
na gyveno toje vieno “kam- donoje 
bario” patalpoje. ‘suvažiavime,

_____ i kas n. jį. Davis ragino tą
Komunistu ir Liaudies įstaigų būt pasiruošusia 

_ , , akivaizdoje gręsiančio nau-
Fronto Laimėjimai 'jo pasaulinio karo.

Francijos Rinkimuose ' g T R A
Paryžius. — Papildomuo- SOVIETAI PRITARIĄ t o r f* z\ a ti i c

VERSTINAM KAREIVIA
VIMUI ANGLIJOJ

se Francijos seimo atstovų 
rinkimuose komunistu kan-';

1 vididatas Jardon gavo 6,3431

prieš
džia rengiasi įvest verstiną trockistu-atžagareiviu kan- I r 1 VA z-i 4* VIVA T T rv -i Z-A 1 rvi t

London, bal. 25. — Pra
nešama iš diplomatiškų šal
tinių, kad ir Sovietai ragi
nę Anglija įvest verstiną 
kariuomenės tarnybą, kaip 
geresnę apsaugą nuo fašis
tų - užpuolikų.

būsianti reikalinga.
Anglijos valdžia taipgi

gręstų karo pavojus iš Vo
kietijos bei Italijos pusės. Liau-

Turkija Nesaugi be Anglijos 
Sutarties su Sovietais

* * *
šiemetinis mūsų bankie- 

tas buvo toks didelis, kokio 
mes patys nesitikėjome. Ir 
tai įvyko akiregy to, kad to
liau, didesnėj salėje, tuo pa
čiu laiku įvyko kita pramo
ga, suruošta “visų sriovių”, 
apart mūsiškės.

Jeigu tie žmonės, ruošda- ^aj Angpja sutarties su
mi tuo pačiu laiku savo 
pramogą, norėjo mums pa
kenkti, tai jie labai klydo.

Brooklyno lietuviai “Lai
svę” myli; jie ją remia ir 
rems! * * *

Didelės agitacijos už svei
kinimus ir aukas mes, kaip 
skaitytojas žino, šiemet ne
varėme. Tačiau aukų su pa
sveikinimais suplaukė virš 
$700!

Tai antras įrodymas tos 
meilės, kurią plačiosios Am
erikos lietuvių masės rodo 
mūsų dienraščiui!* * *

čikagiečiai labai gražiai 
pasirodė: drg. V. Andrulis 
atgabeno net virš $170 
kų “Laisvei.”

Tai stambi suma!
Šiuo metu “Vilnies” 

daktorius vieši Brooklyne. 
Beabejo, vietiniai ir iš apy
linkių pažangūs žmonės, ne
atsisakys paremti “Vilnies” 
b-vės šėrininkų suvažiavi-

*

Maskva. — Francūzų kal
ba leidžiamas čia sovietinis 
laikraštis “Journal de Mos- 
cou” rašo, jog Hitleris pa-

Bolivijos Prezidentas 
Įvedė Fašistinę Savo 

Diktatūrą Tame Krašte
La Paz, Bolivija. — Pul

kininkas German Busch, 
Bolivijos prezidentas, išlei
do įsakymą (bal. 24 d.), ku- 
riuom įvedė savo fašistinę 
diktatūrą ir panaikino visus 
iki šiol veikusius įstatymus. 
Savo pareiškime jis sako,

Washington. — čia yra kad jis turįs “gelbėt” šalį 
sužinota, jog Turkija rei- nuo ekonominio krizio ir 
kalauja, kad Anglija dary- nuo grūmojusių sukilimų, 
tų apsigynimo sutartį su 
Sovietais. Kol Anglija to 
nedaro, tol Turkija nedrįs
ta daryt apsigynimo sutar
čių su Anglija ir i 
kraštais. Turkija supranta,1

Pulkininkas Busch yra 
Bolivijoj gimęs, bet vokiš- 

ikos kilmės. Jis buvo pagel- 
p ir auklėtinis gene-

a <anų ro|o jĮanso Kundto, taipgi 
vokiškos kilmės.

Diktatorius pulkininkasSovietais negalėtų apgint
nei Turkijos nei kitų Bal- Busch dabar yra 35 metų 
kanų šalių nuo Hitlerio ir t amžiaus.
Mussolinio. Kaimyniškoji Čilės res

publika, Pietinėj Amerikoj, 
Washington. — Trys Ca- bijo karinio užpuolimo iš to 

lifornijos mokslininkai pra-! diktatoriaus pusės, 
nešė, kad įleidus vitamino! 
B-l į kraują, tuo jaus pa
lengvina veido neuralgijos 
skausmus.

Kas Galėtų Apsaugot Ju
goslaviją ir Danzigą?

mo, kuris 
mėnesio 7 
je!

“Vilnis”

įvyks gegužės
d., š. m., čikago- \r

Naziai ir Mussolinis Juo 
Smarkiau Mobilizuo- 

jasi Užpuolimui

Mulhouse apskrity 
dies Fronto kandidatas ga
vo tiek pat balsų, kaip ir 

1 pirmesniuose rinki muose, 
nors dabar čia buvo susi- 
mobilizavę visi fašistiniai ir 
atžagareiviški gaivalai.

Clamart miestiniuose rin
kimuose komunistų kandi
datas gavo; 40 procentų 
daugiau balsų negu 1935 
metais.

SUDEGINTAS KITAS 
FRANCUOS LAIVAS

gengsteris, kai jis išsiunti
nėjo Lietuvai ir kitoms silp- 
i nesnėms šalims tokius klau
simus:

Ar jūs jaučiate sau pavo
jų iš Vokietijos pusės?

Ar jūs kreipėtės į prezi
dentą Rooseveltą, kad jis 
užtartų jus?

Tokius klausimus Hitleris 
išsiuntinėjo menk esnėms 
šalims po to, kai Roosevel
tas užklausė Hitlerį ir Mus
solinį, ar jie sutiktų priža
dėt, kad per 10 metų jie ne
užpuls 31-nos šalies, tame 
skaičiuje ir Lietuvos.

Silpnesnės šalys bijojo 
stačiai atsakyt Hitleriui, 
kad jom gręsia nazių pavo
jus; bet savo atsakymuose 

įjos netiesioginiai nurodė,
Toulon Franciia — Su-.kad J0S mato tą pavojų.

__ , A \ .U I Lietuvos valdžia atsakė 
Hitleriui, kad jis yra pada- 

’ ręs su ja nepuolimo sutartį.
| Vadinasi, klausimas tame, 
i ar Hitleris vykdys tą sutar- 

*, tį ir neužpuls Lietuvos.
Tačiaus, Hitleris vėl daro 

1 spaudimo Lietuvai, kaip nu
rodo “Journal de Moscou.”

Belgija, atsakydama į 
Hitlerio klausimą, priminė, 

kilto“ ambiadorius" Aine-įg Vokietija, Anglija ir 
rikai lordas Lothian sako,^ranciJa Y1’3., aztlkr,naslos 
kad jis labiau nekenčia So-'Seg!jal nepnklausomybę ir 
vietų, negu jis nekentęs ca-!clelYbe- Šluom atsakYmu 
ro valdžios Rusijoj; ale vis

degė prekinis laivas “An
gers,” 9,847 tonų įtalpos. 
Tai jau antras sudegęs 
Francijos laivas per šešias 
dienas. Nužiūrima fašistų 
šnipai kaip padegėjai.Maskva. — Sovietų spau

da rašo, jog prezidentas 
Rooseveltas labai laiku už
klausė Hitlerį ir Mussolinį, 
ar jie nepradės užpuolimo 
karų per 10 metų. Bet ažuot 
prižadėt susilaikyt nuo to
kių karų, tai fašistų dikta
toriai dar smarkiau rengia
si karam:

Paskutiniu laiku vedama 
šiurkšti kampanija prieš 
Lenkiją ne tik Vokietijoj, 
bet ir Italijoj. Naziai ruo
šiasi žygiui ne vien prieš 
Danzigą, bet ir prieš vaka
rines dalis pačios Lenkijos.

Italija išvien su Vokieti
ja mobilizuojasi Vidurže
mio Jūroj. Naziai išanksto 
siunčia savo kariuomenę 
Italijai į įvairias strategi
nes vietas.

Italija tebelaiko savo ar
miją Ispanijoj, nors jau se
nai žadėjo atšaukt ją iš ten, 
kaip tik baigsis Ispanijos 
karas.

Mussolinis ir Hitleris 
grūmojančiais s p a udimais 
Stengiasi visai pririšt Ju
goslaviją prie Romos-Berly- 
no ašies.

O neužilgo jiedu, mato
mai, padidins spaudimą ir 
prieš Franci ją, kaip su
pranta sovietinė spauda.

Francijos Žmonės Bijo 
“Antrojo” Municho

NORS IR NEKENČIA SO
VIETŲ, BET JŲ TALKA 

REIKALINGA
London. — Anglijos pas

kirtas ambasadorius .
Paryžius.— Dideli sluoks

niai Francijos gyventojų bi
jo, kad dabartinė Daladie- 
ro valdžia vėl rengiasi duot 
Hitleriui valią prieš silpnes
nes šalis, kad Daladieras su 
Chamberlainu ruošia “An
trąjį Munichą.” Po ilgų 
šnekų apie suvienytą fron
tą prieš Hitlerį, juk Franci
jos ir Anglijos valdovai vėl 
grąžina savo ambasadorius 
į Vokietiją.

Francijos seimo dešinus 
atstovas H. de Kerillis, pa
sakydamas mintį generalio 
karinio štabo, pareiškė sei
me, kad Anglija ir Franci
ja būtinai turėtų padaryt 
bendro apsigynimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga, nes ki
taip sunku būtų sustabdyt 
nazius. Jeigu Anglija ir 
Francija nepadarys kolek- 
tyvės apsigynimo sutarties 
su Sovietais, tai “vėl pra
sidės Municho gengsteriz- 
mas,” kaip perspėjo Keril
lis.

tiek jis atranda, kad reikė- 
tų susitart su 
prieš fašistus užpuolikus.

Naziai Žada Pasiklupdyt 
Lenkiją po Kokio Mėnesio
Berlin. — Lenkija laiko 

sumobilizavus savo armiją

Belgija netiesioginiai atžy

Sovietais;naz'}' l)usgs’ Jeigu,. A"glij.a 
, ir Francija negintų Belgi
jos.

Šveicarija atsakė Hitle
riui, kad Vokietija ir kiti 
kraštai yra užtikrinę švei
caruos bepusiškumą (neu
tralumą), bet jinai yra pa
sirengus gintis, jeigu būtų

atremt Vokietijos pasineši- užpulta.
mą užimt Danzigą ir nazių 7 
planus kas liečia Lenkišką- Hitleriui ir eilė kitų silpnes- 
jį Koridorių, tarp didžio- nių šalių.

Panašius atsakymus davė

sios Vokietijos ir Rytų Prū- -------------------
si.)os- i Pašvęstas Pasaulinei

Bet naziai sako, kad jei-' paroįaį “Laisvės” 
gu Lenkija dar ketvertą. .. • n i •
savaičių palaikys daugiau Numeris Penktadieni 
kaip milioną savo mobili
zuotos • armijos, tai nuban- 
krutuos; tada, girdi, Lenki-Į dalis “Laisvės 
ja turės klauptis ant kelių 
ir derėtis su Hitleriu kas 
liečia Danzigą ir Lenkišką
jį Koridorių. Tuomet gi 
Lenkų valdžia būsianti pri
versta sugrįžt į savo pir
mesnę “avinyčią” ir prisi
dėt prie Berlyno - Romos 
ašies, kaip kad naziai lemia.

Maskva. — Jeigu Anglija 
" • Francija greitu laiku pa
darytų tarpsavinio apsigy
nimo sutartį su Sovietais, 
tais dar galima būtų išgel
bėt Jugoslaviją ir Danzigą, 
vieną nuo Mussolinio, antrą 
nuo Hitlerio. Taip kalbama 
Maskvoj,—rašo N. Y. Times 
korespondentas.

Kai Sovietai pirmiau siū
lė tokią sutartį, Anglijos

*
au-

re-

taip jau puikus 
dienraštis ir jis reikalingas 
paramos!

❖ * *
“Krislai” paaukoti, 
išimtinai, “Laisvės”

Šie 
veik 
dalininkų suvažiavimui. 
Man norėjosi kur nors apie 
tai su mūsų skaitytojais 
pasidalinti mintimis, kadan
gi suvažiavimas buvo toks 
gražus ir dar gražiau jis 
baigėsi!

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis 
dauguma balsų nutarė, kad 
automobiliai šioj valstijoj 

valdžia sakė, kad tai esą gali bėgt iki 50 mylių per
“peranksti.” Po to Hitleris valandą, o trokai iki 40 my- 
užgrobė Klaipėdą, o Musso- lių. Tarimas perduotas gu- 
linis Albaniją. bernatoriui pasirašyti.

HM*

Dar Nėra Apsigynimo Sutar
ties tarp Angly ir Lenkų 
London. — Dar nėra su

tarties tarp Anglijos ir 
Lenkijos, kad viena gins ki
tą, jeigu katra iš jųdviejų 
būtų užpulta. Yra tik pa
reiškimai tarpsavinio apsi- reivis Andr. Kleiber, 95 me- 
gynimo.

šį penktadienį išeis spe- 
” numeris, 

skiriamas atžymėjimui Pa
saulinės Parodos New Yor
ke. Tai bus gražus, didžiu
lis, keturiolikos puslapių 
numeris su skaitlingais pa
rodos paveikslais ir apra
šymais įvairių parodos sky
rių. Nepraleiskite to 
maus numerio, ypač 
dingo tiems, kurie 
matyt parodą.

įdo- 
nau- 

norės

amžiaus

Liechtensteino valstybėlė
je mirė vienintelis jos ka-

ORAS
Bus lietaus ir šilčiau.
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Kas Gi Iš To Viso Išeis?
Netikėtai, nelauktai Anglijos valdžia 

ėmė ir.pasiuntė atgal savo ambasadorių, 
p. Hendersoną, į Berlyną. Sakoma, tą 
patį padarysianti ir Franci ja.

Kodėl Chamberlainas matė reikalo da
bar, tučtuojau grąžinti ambasadorių? 
Yra visokių spėjimų. Vieni mano, kad 
Chamberlainas ruošia antrą išdavystę 
(pirmoji buvo Muniche). Anot tų žmo
nių, Chamberlainas mano pasigerinti 
Hitleriui ir su juo tam tikrais klausi
mais susitarti pirmiau, negu jis pasakys 
savo kalbą sekantį penktadienį, kuri bus 
atsakymas prezidentui Rooseveltui.

Manoma net, kad Chamberlainas ma
nąs padaryti Hitleriui visą eilę nusilei
dimų—duoti jam daugiau koncesijų. Ki
tais žodžiais, stiprinti Hitlerį. Kas tie 
do nusileidimai? Pasilieka paslaptis.

Deja, galima daiktas, kad tie nusilei
dimai bus Lietuvos lėšomis. Jau senokai 
eina gandai, jog Hitleris norįs “atiduo
ti” Lenkijai Lietuvą, o grąžon iš jos gau
ti Lenkų koridorių ir visą Pomorzę. Jei
gu Hitleris to taip trokšta, tai Cham
berlainas ir gali jį patenkinti, c pasau
liui paskelbti, jog tas viskas padaryta 
“taikos palaikymo sumetimais.”

Būtų gerai, kad šitie gandai gandais 
ir tepasiliktų. Deja, prie esamų sąlygų 
visko galima tikėtis.

Sovietų vyriausybė niekuomet (po Mu- 
nicho pardavystės) neėmė Chamberlai- 
no ir Daladiero žodžio už gryną pinigą. 
Per tą visą derybų laiką, kai Anglija pa
sireiškė pakeisianti savo poziciją linkui 
agresorių, Sovietų spauda vienval pažy
mėjo, jog Chamberlainas nesiima kovos 
prieš agresorius darbo nuoširdžiai; ji 
skelbė, kad Chamberlainui daugiau rū
pi Hitlerį stiprinti, o ne taika pasaulyj 
išsaugoti. Pastarieji ženklai rodo, kad 
Sovietai bus teisingi.

Nepaisant, kaip ten bus, Lietuvos žmo
nės privalo budėti ir ginti nepriklauso
mybę nuo by priešo, kuris kėsintųsi ją 
sunaikinti. Hitleris kaip buvo taip ir pa
silieka didžiausiu Lietuvos priešu. Prieš 
jį ir jo agentus turi būti vedama kova 
visur.

Amerikos lietuviams pasilieka ta pati 
pareiga: jungti savo jėgas gynimui Lie
tuvos nepriklausomybės; jungti savo jė
gas pagalbai nukentėjusiems Klaipėdos 
pabėgėliams!

Po Šėrininkų Suvažiavimo
Mūsų dienraščio “Laisvės” metinis 

bendrovės šėrininkų suvažiavimas praė
jo. Jis pavyko visu šimtu nuošimčių. Jis 
padarė svarbių tarimų dienraščiui stip
rinti. Jis apvainikavo savo dienos darbą 
šimtu nuošimčių pavykusiu bankietu, ku
ris dienraščiui duos nemažai pelno.

Tai buvo graži pradžia mūsų didelio 
darbo—minėjimo 20-tų metų nuo to lai
ko, kai “Laisvė” eina dienraščiu.

Tosios sukaktuvės įvyks rugsėjo mė
nesį, kai “Laisvė” pradėjo dienraščiu iš
eidinėti.

Todėl mūsų šių metų piknikai turėtų 
būti tam pačiam tikslui paaukoti: stip
rinti dienraštį, gauti jam daugiau nau
jų prenumeratų, platinti jį; gauti nau
jų šėrininkų.

Rugsėjo mėnesį įvyks specialė dienraš
čio naudai pramoga. Bet apie ją pakal
bėsime vėliau.

Taigi, drauge “Laisvės” šėrininke, va- 
jininke, bendradarbi ir skaitytojau, sto
ki į mūsų didįjį darbą!

Pavojus Viduržemio Jūroj
Visada Viduržemio Jūra labai svarbi. 

Ji yra tarpe Europos, Afrikos ir Azijos. 
Vakarų pusėj Gibraltaro Peria j a sudaro 
vandens vartus, o rytų-pietuose—Suezo 
Kanalas. Per šimtmečius ėjo kova už Vi
duržemio Jūrą. Tas yra ir dabar. Fran
ci j ai ji tarnauja susisiekimui su milži
niškomis kolonijomis Afrikoj. Italijos 
fašistai nori ją paversti į savo ežerą. 
Anglijai artimiausias kelias į jos Afri
kos ir Azijos kolonijas. Dabar ten vyks
ta ir Vokietijos fašistų karo laivynas 
manevrams, kur Vokietija neturi tesio- 
ginių reikalų. Tai demonstravimas pa
galbos Mussoliniui.

Galima sakyti, kad Viduržemio Jūro
je dabar randasi veik keturių valstybių 
—Anglijos, Franci jos, Italijos ir Vokie
tijos karo laivynai. Anglija turi: 15 šar
vuočių; 7 orlaivių vežikus; 60 kruizerių; 
159 naikintojus; 11 torpedinių laivų ir 
51 submariną. Iš to skaičiaus didesnė pu
sė jos karo laivų yra Viduržemio Jū
roj. Dabar yra Viduržemio Jūroj arba 
greitai ten bus sekamų valstybių laivy
nai:
Laivų rūšis

Šarvuočių.........
Anglija F raitei ja Italija Vokietija

7.. 7 6 5
Kruizerių ......... . .. 22 19 21 6
Orlaivių vežikų . 5 2 — —
Naikintojų ....... . 29 37 117 33 ’
Submarinų ........ 15 51 104 43

78 115 247 89
Kaip matome, tik šios keturios valsty

bės Viduržemio Jūroj turi 529 karo lai
vus, jau neskaitant mažesnių pagelbinių 
karo laivų. Prie to, ten dar turi karo 
laivų Jugoslavija, Graikija, Turkija ir Is
panija. Viduržemio Jūroje dabar susida
rė didžiausias karo pavojus. Anglijai ir 
Francijai nepavyko pasukti fašistų agre
sorių jėgas vien į rytus, kad susidaryti 
sau “ramybę” vakaruose.

Labai galimas daiktas, kad Vidurže
mio Jūros likimas bus išspręstas tik gin-. 
klu, jei nebus laiku suvaldyti fašistiniai 
agresoriai.

Išlaisvinti Kalinius
Mes tik ką ruošėmės rašyti straipsnį 

išlaisvinimo anti-fašistinių politinių ka
linių Lietuvoj klausimu. Bet štai gauna
me Chicagos dienraštį “Vilnį” (iš bal. 
21 d.), kurioj tuo klausimu telpa straips
nis, mūsų nuomonei atsakąs. Sutikdami 
su straipsnio turiniu visu šimtu nuošim
čių, mes čia jį ir paduodame:

Permainos, įvykusios Lietuvos vyriau
sybėje, sudaro palankesnes sąlygas at
naujinti klausimą apie amnestavimą po
litinių kalinių. Jeigu naujoji vyriausybė 
rimtai skaitosi su savo pasižadėjimu vie
nyti visas pajėgas išlaikymui Lietuvos 
nepriklausomybės, tai amnestija anti-fa
šistinių kalinių yra viena iš svarbiausių 
jos užduočių. Deja, Kauno laikraščiuose, 
kurie mus pasiekė ir kuriuose jau plačiai 
rašoma apie generolo Černiaus sudarytą 
ministerių kabinetą, mes neradome jokio 
pranešimo apie politinių kalinių amnes
tavimą. Matyt, tas svarbiausias klausi
mas dar nepastatytas dienotvarky.

Gen. Černiaus valdžion įeina ir liaudi
ninkai. “Lietuvos Žinios,” liaudininkų 
organas, remia naują valdžią. Liaudinin
kų partija, jei mes neklystame, jau iš 
seniau buvo pasisakiusi už anti-fašisti
nių kalinių amnestavimą. Kuomet per
eitų metų pradžioje, Lietuvoj buvo ren
kami parašai po peticija paliuosuoti po
litinius kalinius, tai po peticija padėjo 
Savo parašą Dr, K. Grinius ir daugelis 
kitų žymių liaudininkų. Po peticija am
nestuoti politinius kalinius pasirašė ir 
buvęs prezidentas Stulginskis, vienas iš 
žymiausių krikščionių-demokratų vadų.

Tai dabar, kada tų dviejų partijų at
stovai dalyvauja gen. Černiaus sudaryto
je valdžioje, jų pareiga tuoj pakelti 
klausimą apie politinių kalinių amnesta
vimą. Dabar jie patys gali įvykinti tą, 
ko seniau reikalavo iš tautininkų.

Pereitų metų pradžioje, Amerikos Lie
tuvių Kongreso iniciatyva, šioj šalyj bu-
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Daugiau Pasveikini
mų "L.” Suvažiavimui
Jau pirmiau tilpo “Laisvėj” nemažai iš įvairių kolonijų pa

sveikinimų. čionai talpiname daugiau, kurie buvo gauta prieš 
pat suvažiavimą arba suvažiavime, širdingai ačiuojame vi
siems draugams, draugėms ir organizacijoms, už taip nuoširdų 
atsinešimą linkui savo dienraščio.

EASTON, PA.
Širdingi pasveikinimai suvažiavimui. Siunčiame $5 nuo LLD 

13 kuopos. B. E. Senkevich.

HARTFORD, CONN.
“Draugai! LLD 68 kp. sveikina suvažiavimą ir siunčiame 

auką. Velinam, kad mūsų brangus* dienraštis ir ant toliaus 
Lankytų liet, darbininkų namus, šviestų juos ir mokytų. Da
bartinių laiku dienraštis “Laisvė” yra nepavaduojamas įran
kis kovoje prieš fašizmą, čionai rasite čekį ant pusės šimto. 
Nuo parengimo užbaigimui “Laisvės” vajaus ir dovana laimė
ta vajuje per Hartfordo Komitetą. Viso—$50.50.

O. Giraitienė, kp. Iždininkė.”
SUDBURY, ONT., CANADA

Sveikiname “Laisvės” B-vės šėrininkų suvažiavimą, linkime 
jums kuogeriausių pasekmių. Sveikiname ne tik žodžiais, bet 
ir pasiunčiame $4.00 nuo “Laisvės” skaitytojų Sudburyje, 
Canada.

Albanų tautos sūnūs paraduoja Penktąją Avenue New 
Yorke, ties Italijos konsulatu, ir smerkia neprietelius, 
kurie brutališkai užgrobė jų tėviškę.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. sveikina “Laisvės” Bendrovės dalininkų suvažia

vimą ir aukoja dienraščiui $5.00.
K. Levanas, Ižd.

MONTREAL, CANADA
“Brangūs Draugai ir Draugės! Proga “L.” suvažiavimo, 

mes, LLD 137 kp. nariai-ės ir simpatikai, siunčiame nuošir
džiausius proletarinius sveikinimus ir geriausius linkėjimus 
mūsų seniausiam ir didžiausius darbininkiškus uždavinius at
likusiam, taikos ir demokratijos gynimo lietuviškam čampio- 
nui dienraščiui “Laisvei”! Su sveikinimu siunčiame aukų $5. 
Draugiškai, P. Matulaitytė, Sekr.”

DAUGIAU SVEIKINIMŲ
ALDLD 63 kp. Bridgeport, Conn, sveikina “L.” suvažiavi

mą su $3.50.
ALDLD 43 kp., Wilkes-Barre, Pa., sveikina “L.” suvažiavi

mą su $2.00.
ĄLDLD 87 kp., Pittsburgh su $1.00. LDS 160 kp., Pitts

burgh, su $1.50.
ALDLD 17 kp., Shenandoah, Pa., $2.00; LDS 34 kp., She

nandoah, Pa. $5.00.
HUDSON, MASS.

“Laisvės” šėrininkų Suvažiavimui! ALDLD 103 kuopa 
sveikina dienraščio dalininkų suvažiavimą su $5.00 auka, lin
kėdami geriausių pasekmių svarstymui jos reikalų ir užgir- 
dami dabartinę jos liniją padedant lietuviam darbininkam 
bendrai su kitų tautų darbininkais vesti kovą prieš fašizmą, 
už taiką ir demokratiją. Jaskevičius,, Sekr., ir pats Jaskevi- 
čius aukojo $1.00.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. Moterų Skyrius sveikina “Laisvės” 20 m. su

važiavimą, ir vėlina kuo geriausio pasisekimo. Aukojame $5.
BROOKLYN, N. Y.

“Amerikos Kom. Partijos Lietuvių 5 kp. sveikina ‘L.’ Ben
drovės suvažiavimą, linkėdama šėrininkam, sugrįžusiem į 
savo kolonijas, dar energingiau darbuotis mūsų dienraščio 
sutvirtinimui ir plačiam skleidimui lietuvių miniose. Lai gy
vuoja dienraštis “Laisvė”! Su pasveikinimu pridedame auką 
$5.00. P. Šolomskas, Kuopos Sekr.”

DETROIT, MICH.
Detroito Organizacijų Sąryšis sveikina “Laisvės” šėrininkų 

suvažiavimą ir linkime kuo geriausių pasisekimų. Su pa
sveikinimu aukojame $10.

DARBININKŲ
■ SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7864

<k

WORCESTER, MASS.
Gerbiami Draugai: Sveikiname “Laisvės” Šėrininkų Suva

žiavimą su maža dovanėle, tai $5. ALDLD 155 Kp.

HUDSON, MASS.
Hudsono Lietuvių Piliečių Kliubas sveikina dienraščio 

“Laisvės” dalininkų suvažiavimą su auka $5 ir linki geriausio 
pasisekimo svarstyme jo reikalų.

Draugiškai, J. Jaskevičius.

DAUGIAU SVEIKINIMŲ
ALDLD 28 kuopa sveikina “Laisvės” suvažiavimą su $2.
LDS 5 Apskr., Conn, valstijoj, su $5.00.
LLD 25 kp., Baltimore, Md., $2.00.
Am. Kom. Part. Liet. Frakcija, Wilkes-Barre, Pa., $1.00
Draugai worcesterieciai, per drg. Lukas, $11.00.
LLD 143 kp., Reading, Pa., $1.00.
Minersvillės Moterų Apšvietos Kliubas su $3.00.
ALDLD kuopa, San Francisco, Cal., $10.00.
LLD 39 kp., Scranton, Pa., $2.00.
Lietuvių Am. Ūkėsų Kliubas, Bayonne, N. J., su $5.00.
LDS 142' kp., Pittsburgh,* Pa.,, su $2.00.
ALDLD 55 kp., Ridgewood, N. Y., $5.00.
Hillside, N. J., 200 kp., $2.00.
A. Mureika, Brooklyn, $2.00.
J. Petrelio, Philadelphia, Pa., $2.00.

(Bus daugiau)

Vis Tasai Žaliaakis Baisūnas

Gerb drauge daktare:—
Prieš keletą dienu aš dide

liu susidomėjimu perskai
čiau tūlo draugo laišką, kur 
jis nusiskundžia savo mylimos 
merginos pavydu. Tai tilpo 
“Laisvėj,” Sveikatos Skyriuj, 
su jūsų, daktare, patėmiji- 
mais. Rodos, tuo reikalu ne
reikėtų rašyti į Sveikatos Sky
rių, tačiau man atrodo, kad 
žmogus, kurs pergyvena tokį 
pavydumą, yra tikras ligonis. 
Ir kadangi man prisiėjo tą 
viską pergyventi, tai manau, 
kad bus vietoj šis mano rašl- 

I nys. Iš jo galės pasimokinti ir 
kiti “Laisvės” skaitytojai. To
dėl prašau šį mano laišką pa
talpinti “Laisvėj,” neskelbiant 
mano vardo.

Per porą metų aš labai my
lėjau moteriškę, daug jaunes
nę už mane. Ji buvo labai 
graži, linksnio būdo, mylėjo 
juokus, smagumą, su visais 
draugiška ir maloni. Rodos, 
turėdamas tokią draugę, aš 
turėjau būti laimingas, paten
kintas. Tačiau, nors aš skai
tau save susipratusiu ir pa
žangiu, aš negalėjau nugalėti 
vieno nelemto apsireiškimo 
mano charaktery,, būtent di
delio pavydo—skaugės, šian
dien aš suprantu ir permatau 
savo klaidą, bet jau pervėlu 

i atitaisyti, nes aš savo užsipul- 
jdinėjimais, savo nepasitikėji
mu užmušiau bile kokį jaus
mą, kokį ji turėjo linkui ma
nęs savo širdy, ir, aišku, 
mums prisiėjo persiskirti.

Aš kankinau ją ir pats sa
ve įsivaizdintais prasikalti
mais. Kiekvienas jos žingsnis, 
kiekviena šiltesnė šypsena, nu
mesta kitam yyrui, varė mane 
pasiutimam Aš tada negalė
jau suprasti, kad tarpe vyro 
ir moters gali gyvuoti visai 
nekaltas, bet gana šiltas drau
giškumo jausmas, be lytinio 
patraukimo. Aš tiesiog įpuo
liau į beprotystę, kada ji li
ko draugiškesnė su tūlu drau
gu, su kuriuo jai prisieidavo 
gana dažnai sueiti ir veikti 
organizaciniai. Ir, nežiūrint

visų jos užtikrinimų, kad nie
ko/artimesnio tarpe jų nebu
vo, kaip tik draugiškumas, aš 
jos užtikrinimais nepasitenki
nau. Man vaizdavosi baisūs 
jos neištikimybės paveikslai. 
Negalėjau naktimis miegoti, 
o suėjęs su ja, aš ją vadin
davau visokiais vardais ir 
kankindavau ją iki ašarų. 
Aišku, prie tokių apystovų, ji 
negalėjo manęs mylėti — ir 
mūsų ryšiai nutrūko.

Mano nervams susitvarkius, 
aš pradėjau rimtai mąstyti ir 
priėjau prie išvados, kad vi
si tie mano įsivaizdinimai bu
vo niekuo nepamatuoti,—bu
vo mano paties fantazija. Aš 
daryčiau viską, kad likvidavus 
tą nelemtą apsireiškimą, ir 
prašyčiau jos atleidimo, kad 
tik ji grįžtų prie manęs. Bet, 
deja, dabar jau pervėlu, nes 
žuvusios meilės nebeatgaivin- 
si. O aš pats už save irgi 
negarantuoju. Gal už kokio 
laiko ir vėl tas pasikartos, ir 
vėl tos pačios kankynės.

Man atrodo, kad žmogus, 
sirgdamas pavydo liga, turi 
suprasti, kad jis tikrai yra 
ligonis, ir, kaipo tokis, jis ne
turi teisės turėti bile kokių 
ryšių su skirtinga lytimi, pa
kol jis pats savęs nepagydys. 
Kitaip jis padarys pats save 
ir kitą ypatą nelaimingą. Aš 
žinau, kad, mylint labai ypa
tą, negalima išvengti tam ti
kro pavydo, kaip kad jūs, 
daktare, sakote. Bet, kada 
tas pavydas pasiekia bepro
tystės, kada tau jau pradeda 
vaizduotis nebūti dalykai, tai 
jau blogai. Man atrodo, kad 
tokis žmogus turi būti gydo
mas, kaipo ligonis, sergąs ner
vų liga, kitaip bus blogai.

Aš viską tą pergyvenau ir 
žinau, kad tai ne juokas, bet 
rimtas dalykas. Aš savo dur
nu pavydumu netekau doros 
ir teisingos moteriškės, bet ką 
dabar" galiu daryti? Pervėlu 
padarytą klaidą atitaisyti.

ATSAKYMAS
Patvirtinu Jūsų, Drauge, re

ceptą. Jūs pėrėjot per skau
gės tortūras. Tegul šitas Jūsų

vo surinkta 20,000 parašų po amnestijos 
peticija. Ta Amerikos lietuvių peticija 
buvo pasiųsta tautininkų valdžiai ir sei
mui. Ir valdžia ir seimas visiškai ignora
vo amerikiečių peticijų, kaip jie ignora
vo atatinkamą peticiją Lietuvoje.

Bet dabar sąlygos kiek tiek pasikeitė. 
Ir todėl Amerikos Lietuvių Kongresas

kuo greičiausia turėtų subrusti ir atnau
jinti kampaniją už anti-fašistinių kalinių 
amnestavimą.

Dabar laikas.
Tie, kurie kovojo už demokratijos at- 

steigimą Lietuvoje, tie, kurie bus ge- ' 
riausi kovotojai už Lietuvos nepriklauso
mybę, turi būti išlaisvinti.

nuoširdus rašinys bus perser
gėjimu kitiems. Kol dar ne- 
pervėlu, gal ne vienas galės 
susiprasti ir pakeisti savo nu
sistatymą.

K i e k v i e nas miestas «• 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai

... S ■ V '■
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Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIČ1EN® 
(tąsa)

Jie pasiliko vieni. Ji pakėlė Kostią.
“Kas su tavim, Kostia? Kas pasidarė?” ji 

klausinėjo.
Traukinyj sėdėjo senukė moteriškė, ap

link ją buvo didelis rinkinys pakų ir bundu- 
lių. Tai buvo Sadovskio motina. Priešais ją 
buvo kita moteriškė, abi jos buvo nusiminu
sios ir užsimąsčiusios.

“Tai jūs atvykote pas sūnų?” teiravosi 
jaunesnioji.

“Taip”, atsakė senukė, “noriu matyti ma
no vienatinį sūnų.”

“O kas jis tokis?”
“Inžinierius.”
“Ar toli jį pasiuntė?”
“Iki galui pasaulio, aš manau?”
Senukė apsišluostė ašaras. Ji buvo pripra

tus verkti. Ji išsiėmė knygą, užsidėjo aki
nius ir pradėjo skaityti Čechovo “Sahaliną.”

Bet už valandžiukės ji atsigryžo ir tarė:
“Kaip tą nepavadintum, visgi katorga ir 

sunkus darbas.”
Antroji sutiko: “žinoma.”
Senukė pagalios atvyko prie mažytės sto

ties. Ji išlipo ir stovėjo vienutė, apsikrovus 
savo bunduliais ir patylomis verkdama, 
žmonės stotyje buvo jai nepažįstami ir sku
bino savo keliais, traukinys išvyko, liko ji 
viena ant platformos. Judžių rodymo pro
žektorius ir filmos buvo Koduojamos veži
man. Vežikas pažvelgė į senukę ir priėjęs 
paklausė jos ukrainų kalba:

“Ar jūs jieškote ko, motin?”
“Taip, jieškau sūnaus,” ji atsakė.
“O, daug čia randasi motinų sūnų. O kur

gi jūsiškis būna?”
“Koncentracijos stovykloje.”
“Tai didelė stovykla. Ar žinote, katrame 

barake jis yra?”
“Negaliu tikrai pasakyti.”
“O kaip jo vardas?”
“Sadovski.”
“Tai aš jį pažįstu.”
Ir vežikas pakėlė senukės bagažus, sudė

jo juos vežiman ir padėjo jai atsisėsti ant 
šiaudų, kuriais vežimas buvo išklotas.

“Sėsk, motin,” tarė jis širdingai ir jie pra
dėjo važiuoti.

Kelias ėjo per mišką, jis buvo purvinas ir 
pilnas duobių. Senukė neiškentė nekalbėjus.

“Ką čia turi vežime?” ji užklausė vežiko. 
“Tai filmos ir prožektorius,” jis atsakė.
“Ar jie rodo judžius net kalėjime?” ji 

teiravosi.
“Kaip kada,” jis lakoniškai kalbėjo savo 

monotonišku balsu.
Senukei pasidarė smagiau. Ji jau švelniau 

klausinėjo:
“O kas jūs esate, mano vaike?”
“Aš esu banditas,” trumpai atsakė veži

kas.
“Dieve mane saugok,” nusigando senukė. 

“Ką tu kalbi?”
“Ir kam man tą slėpti, motin? Aš esu 

banditas, tai viskas.”
“Ar esi užmušęs ką?”
“Kaip kada,” vėl buvo trumpas atsaky

mas.
Miškas aplinkui. Nei gyvos dvasios nesi

matė, o čia sėdi žmogžudys prie jos šono. 
Senukė, jam nematant, greit persižegnojo ir 
kažką murmėjo sau po nosia.

“Motin, žinai, kur aš tave nuvešiu?” stai
ga tarė vežikas, “Nugi kliuban.”

Senelė vargiai ką galėjo girdėti iš baimės, 
ji tik pašnibždomis ištarė: “Kur jums pa
tinka.”

“Išlipk, motin, ir čia surasi, kur tavo sū
nus Sadovskis yra,” jis tarė, privažiavęs kliu- 
bą, “O aš palauksiu.” Ir jis sustojęs pradėjo 
išiminėti judžių aparatą ir filmas. Senukė 
ėjo kliuban. Ten buvo stiprios šviesos, ir pil
na žmonių, tad nuo pradžios senelė negalėjo 
nieko nei matyti. O, taip, ten buvo 
daug iškabų ir piešinių ant sienų —• dabar 
jau jos akys apsiprato. Ji stovėjo tarpduryj. 
Staiga ji išgirdo keno tai balsą ištariant var
dą: “Sadovski!” Ji visa sukrutėjo.

Kas kalbėjo? Kur jis buvo? Balsas pri
klausė jaunam vyrui ant platformos. Jau
nas, gražus vyras tai buvo. Apie ką jis kal
bėjo ?

“Šiąnakt mes uždarysime vandenpuolį! 
Šiandieną mes paimsime gamtą už ragų, 
kad net velniai juoksis!” kalbėjo jaunas vy
ras energingai. Senukė dar daugiau nusigan
do. Dieve, dieve, apie ką jis kalba?

“Nei vienas urmininkas nemiegos šiąnakt! 
Visi mes turime išeiti ir daryti paskutinius 
žingsnius kovai su gamtos jiega. Sadovskis 
reikalauja penkių šimtų vyrų. Mes jam duo
sime tūkstantį geriausių !”

Ir staiga tas karštuolis, lipdamas nuo 
platformos, užklausė:

“Ar ši rezoliucija pereina vienbalsiai, aš 
norėčiau žinoti ?”

(Bus Daugiau)

mūsų kūnas
Man visuomet atrodė keis

ta, kad mes taip mažai te
žinom apie savo kūną. Mes 
praryjame valgį ir kartą jam 
išėjus iš burnos mums nebe- 
apeina jo suvirškinimas ir su
siliejimas į kūną. Jis būna 
chemiškai atskiedžiamas,- per
malamas, perdirbamas ir su
naudojamas atskirų kūno da
lių. Kartais mūsų nuotaika 
sutrukdo virškinimą ar prašą- 
linimą, bet mes tiksliai ne
tvarkome tų dalykų.

Mums aišku, kad mes ma
tome akimis, girdime ausimis. 
Bet kaip tie veiksniai atlieka
mi? Kaip veikia nervai, iš 
ko susideda apytakos siste
ma?

Kiekvienas aplamai nusi
mano apie tuos veiksnius, ku
rie mums reiškia gyvenimą. 
Tai dėlko nemokint mokyklos 
vaikus anatomijos nuo ma
žens, praplečiant mokinimą 
vaikui subręstant? Dabar jau 
dėstoma mokyklose paprasti 
sveikatos dėsniai — šveitimas 
dantų, reikalas maudymosi ir 
mankštos. Vidurinėse moky
klose studentai įgyja nuovoką 
apie skeletono su būdavo j imą 
kūne, keletą faktų apie liau
kas.

Vienok ne vien tik slau
gėms ir daktarams svarbu ži
not apie organų subudavojimą 
ir veiklą. Kiekvienas turėtų 
žinoti apie gyvybės namą.

Dr. Kaškiaučius yra para
šęs knygą tuo svarbiu klau
simu ; Dr. Petriką yra para
šęs puikių raštų apie dantis ir 
liaukas. Tos informacinės 
knygos savo gimtoj, papras
toj kalboj dabar visiems gau
namos per Lietuvių Literatū
ros Draugiją.

Ar žinote, kad širdis nėra 
kairiajam šone, bet ties duo
buke viduryj krūtinės? Arba 
kad išlaikymas lygsvaros pri
klauso nuo ausies vidaus? 
Kad galima išlavint ant lie
žuvio esanti skonio pumpurė
liai? Kad plaukai ir nagai 
susidaro iš tos pat medžia
gos? Kad vėžys gręsia ce-
lėms, kurios nesusivaldo, per
auga ? Skolastika.

So. Boston, Mass.
Vakarienę ir šokius rengia 

Naujos Anglijos Lietuvių Mo
terų Sąryšis subatoje, balan
džio 29 d., 7 v. vakaro, Lietu
vių žinyčios svetainėj, Atlantic 
ir Fourth St., So. Bostone. Pel-1 
nas yra skiriamas nacionalio 
moterų suvažiavimo ir rank
darbių parodos naudai. Bus 
skani vakarienė ir geri muzi
kantai šokiams. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir linksmai pra
leisti vakarą. Įžanga tiktai 
50c. Rengėjos.

ŠĮMET LABAI MADOJ KOSTIUMAI

Jane Wyman, aktorė, sveikina pavasarį pasipuošus švelnios vilno
nės medžiagos kostiumu, kurio žaketukas yra dulkėtai ružavos, o sijo
nas vyšniavos varsos. Visi kostiumų dėvimi pridėčkai irgi yra vyš- 
niavi, o naujos mados skrybėlės briliai duoda geroką, pavėsį jos veidui. 
Kita naujovė jos kostiume yra trumpesnės, vos alkūnes pridengiančios 

rankovės.

Kita griežtybė šių metų vasariniuose moterų drabužiuose hus 
marškonės, bovelnos ir rayono medžiagos. Viena, kad jos labai tinka 
šių metų naujoms madoms, kita, kad jas dėvės daug žymiausių aktorių 
ir kitų nacionaliai garsių moterų, kurios remia boikotą Japonijos 
prekių, kol pastaroji tebeterioja Chiniją.

Šilkas yra viena iš prekių, už kurią gautais pinigais Japonija 
tęsia karą.

VEIKĖJŲ AT Y D Al
Komitetas šaukimui moterų 

seimo greitu laiku ruošiasi iš
siuntinėti įvairiom moterų 
draugijom pakvietimus, todėl 
prašom kolonijų veikėjų su
rinkti moterų draugijų sekre

torių antrašus ir juos prisiųsti 
komiteto sekretorei.

K. Petrikienei 
221 So. 4th St., 

Brooklyn, N. Y.

Profesionales Motery Seime
Amerikos!komitetai turėtų dėti speciales 

pastangas susipažinti su lietu
vėmis profesionalėmis ir steng
tis gauti jas delegatėmis į sei
mą. Aišku, kad didžiuma iš tų 
profes. nebus susirišusios su 
mūsų kliubais bei organizacijo
mis, vienok jei pasisektų suin-

Besirengiant prie 
Lietuvių Moterų Seimo, kuris 
atsibus rugsėjo 7, 8 ir 9 dieno
mis, Brooklyn, N. Y., jau turi
me nemažai jaunų lietuvių pro
fesionalių besidarbuojančių sei
mo reikalais. Pačiame šaukimo 

I komitete randasi keletas pro
fesionalių; kolonijų komitetuo-teresuoti jas seimu, reikėtų dė-j 
se taipgi vienur, kitur jų ran- ti speciales pastangas sudaryti 
dasi. Tai labai svarbus fakto- galimybes jas pasiųsti į seimą, 
rius, kad padarius seimą pasek- Po seimo, tos, kurios dalyvautų, 
mingu. Po seimo profesionalės tikrai susirištų vienaip ar ki- 
dar bus naudingesnės mums, 
kad pravedus seimo nutarimus.

Jeigu kas imtų ir suregis
truotų visas mūsų lietuves pro- 

_________ _ _______ 'fesionales Amerikoj, skaitlinės 
Mary Hale, jauna veiterka, mus nustebintų. Mes neturime 

pavojingai sužeista iškritus žinių, kiek jų yra, nes jos, išė- fesionalių 
pro langa nuo trečio aukšto, jusios mokslus, paskęsta savo skaitlių, tai seime galėtume lai- 
423 W. 23rd St. N. Y. Ji mi- profesijos draugų ir draugių kyti Specialę Profesionalią Se- 
nėton vieton atvykus susitikt 
savo draugą, kuris turėjęs 
pribūt nuo laivo. Vieton jo, 
ji sutiko tūlą iZorico, 40 metų 
vyrą, kuris ėmęs meilintis. Jai 
nuo jo traukiantis prie lango, 
jis ją pastūmėjęs. Sulaikytas 
be kaucijos.

MERGINOM PAVOJINGA 
NEŽINOMOJ VIETOJ

taip su mūsų kliubais ir neku
rtos tiesiai stotų į kliubus. Ro
dos aišku visiems, kokios nau
dos tas duotų mūsų moterų ju
dėjimui.

Jei pasisektų gauti tokių pro- 
delegačių nemažą

ŠEIMININKĖM
VITAMINAS A

Kožname maisto produkte 
yra vitaminų, tačiau ne vieno
da rūšis ir kiekis. Jeigu jūsų 
šeima ima ilgėtis įvairumo 
maiste, tai nėra išdykavimas, 
bet teisėtas žmogaus kūno sis
temos reikalavimas sau būti
nos medžiagos.

Turinčios knygą “Virėja” 
laiks nuo laiko peržvelgkite 
6-me puslapyje esamą lentelę, 
parodančią vitaminų kiekį 
įvairiuose maisto produktuo
se. Neturinčios, gali ją užsi- 
sakyt už $1, adresuojant: 
“Virėja,” 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Vitaminas A gelbsti regėji
mą ir padeda viso kūno nor
maliam augimui ir vystymuisi. 
Jo gauname žuvų kepenų alie
juje, kiaušinių trynyje, svies
te, sūryje, nenugriebtame pie
ne ir grietinėje. Artimiausia 
šio vitamino užvaduotoja me
džiaga (provitaminas A) gau
nama lapuotose žaliose daržo
vėse, žaliose ir geltonose dar
žovėse ir geltonuose vaisiuose. 
Juo stipresnė varsa, tuo dau
giau provitamino esama.

Špinatuose yra geras kiekis 
vitamino A. Špinatai, sulyg 
“Virėjoj” paduoto recepto, 
darosi sekamai:

Nuskabius špinatų lapelius, 
reikia keliais vandenimis ge
rai nuplauti; dažnai tenka už
pilt šiltu vandeniu, nes jis la
pelius padaro gležnais ir tuo
met žemės iš raukšlėtų lapelių 
lengviau išsiplauna. Verdant 
vandens nereikia pilti, tik su
dėjus sandariai uždengiaman 
puodan šutinti neilgiau 10 
minučių.

Kas nemėgsta špinatų aš
traus skonio, iškepkite svieste 
svogūną, įmaišykit šaukštą 
miltų ir pakepinus sumaišykit 
su špinatais. N.

Liaudies Gerbiama 
Moteriške

Daugelio stambių taip vadinamos “aukš
tosios draugijos” vyrų žmonos yra nežino
mos pasauliui arba žinomos tik sulyg puoš
numo ir iškilmingų puotų, kuriose išmėtoma 
daug turto saujalės parinktųjų linksniavi
mui.

Ne taip yra su Mrs. Eleanor Roosevelt, 
prezidento žmona. Ji gabiai valdo plunks
ną, turi kalbą bile visuomeniškoj sueigoj ir 
žino, ką kalba. Ir ji atviromis akimis tė- 
mija šių dienų pasauli, pasirinkdama sau 
vietą su taikos, žmonių teisių ir progreso 
šalininkais.

šio šeštadienio popietį Mrs. Roosevelt da
lyvaus Mokytojų Unijos Lokalo 5-to me
tinėj švietimo konferencijoj, Hotel Astor, 
N. Y., ir jai bus įteikta nuo unijos garbės 
dovana už nepaprastą pasižymėjimą švieti
me demokratijos labui.

Iškilmės bus perduotos radio bangomis 
iš miestavos radio stoties WNYC nuo 2:30 
iki 3 vai. po pietų balandžio 29-tą.

centrui, kuris suteiktų visiems 
kliubams reikalaujantiems to
kių prelekcijų.

kliubų apšvie- 
daug nuken- 
kalbėtojų bei

Alice Lellis, 8 mėnesių kū
dikis, buvo su vežimėliu din
gus nuo namų, 3476 3rd Avė., 
Bronx. Manė esant pagrobta, 
bet už poros valandų ją rado 
paliktą prie bažnyčios.

i draugų ir draugių kyti Specialę Profesionalių Se- 
tarpe, o su mumis tik mažas siją. Tokioj sesijoj profesiona- 
skaičius tepalaiko ryšius. | lės pačios galėtų pareikšti saųo 

'nuomonę, kiek jos galėtų daly
vauti lietuvių moterų judėjime 
ir kokiu būdu jos galėtų pasi
tarnauti tam judėjimui. Davus 
pačioms profesionalėms išsikal- 

visos seimo delegatės ga- 
dalyvauti diskusijose.

kalno galima numatyti, 
profesionalės būtų didelis

bėti, 
lėtų

Tos kelios profesionalės, ku
rios šiek tiek darbuojasi mūsų 
organizacijose, atlieka labai 
svarbų darbą. Be to, jos pačios 
atranda ir ypatiško pasitenki
nimo žinodamos, kad jos pasi
tarnauja tai visuomenei, iš ku-( 
rios jos kilo. Jos galėtų dar, 
daugiau naudingo darbo atlik- kad 
ti, jei tas darbas būtų tinkamai faktorius mūsų apšvietos dar- 
suplanuotas. (be. Jos galėtų priruošti pre-

Besiruošiant prie seimo, viso- lekcijos, pačios jas duoti savo 
se kolonijose mūsų kliubaj ir kolonijose ir pavesti nekurtas

Mūsų moterų 
tos darbas labai 
čia dėlei stokos 
tinkamai priruoštų prelekcijų.

i Mūsų profesionalės čia galėtų 
I neįkainuojamą darbą

? | Mes, senesnės moterys, neturė- 
' jusios tų progų, kokias turėjo 
mūsų jaunuolės, būtume dide
liai dėkingos joms už jų pas- 

i tangas kiek tiek supažindinti 
mus su įvairiais klausimais bei 
mokslo šakomis. Pavyzdžiui, 
mokytojos galėtų priruošti pre
lekcijų vaikų 
klausime, slaugės greitosios pa- 
gelbos klausime ir taip toliaus.

Bevažinėjant po Naujosios 
Anglijos lietuvių kolonijas, te-’, 
ko susipažinti su keliom lietu
vėm profesionalėm.
apie i

^jabelnai, kokią rolę 
lošti profesionalės 
švietos srityj, profesionalės 
rodė didelio susidomėjimo, 
lios žadėjo dėti pastangas būti 
seime.

Jei šis klausimas užinteresuos 
bent kurią profesionalę, arba 
grupę profesionalių, tai greitu 
laiku jos turėtų parašyti savo 
pareiškimą per laikraščius ir 
tą klausimą iškelti gan anksti, 
kad besirengiant prie seimo ko
lonijose tas reikalas būtų tin
kamai pravestas.

A. Jonikienė, 
• Seimo šaukimo Komiteto

Pirmininkė.-

atlikti.

psichologijos

. Pakalbėjus 
profesionalių sesiją 

galėtų 
mūsų

ir 
su- 
ap- 
pa- 
Ke-

Apšvietos Darbas
Į Lietuvių Literatūros Draugiją privalome 

stoti visos be skirtumo, ar daugiau susido
mėjusios politikos klausime, ar mažiau. Tos 
draugės, kurios pirmesnės yra dasiekusios 
daugiau žinių apie veikimą, jos daugiau tu
rėtų ir dirbti mūsų Lit. Draugijoj. Kodėl? 
Todėl, kad mūsų tikslas traukti į L.L.D. dau
giau ir daugiau darbininkių moterų. O tas 
šiuo laiku yra būtinesne pareiga, negu kada 
praeityje.

Nedarbas dar nepasibaigė, bedarbių ar
mija skaitosi ne tūkstančiais, bet milionais. 
Tame skaičiuje randasi didelė dalis ir mo
terų. Likusios bedarbėmis, kartu bado au
komis, liekasi priverstos jieškoti kokios iš
eities iš bado, bet ji sunku surasti. Tų sun
kių gyvenimo sąlygų verčiamos, darbinin
kės pradeda jieškoti bado priežasties šal
tinių, joms savaime gimsta mintys, kad čia 
yra kas neteisingo, negero ir juodo. Pakal
binus jas rašytis į L.L.D., jos jau nebandys 
atsikalbinėti, kad joms nėra reikalo būti or
ganizacijoj, bet pradės teirautis apie orga
nizacijos ydas, jos gerumą. O mums turėtų 
būti aišku iš prityrimo, kad yra labai svar
bu supažindinti drauges su darbininkiško 
veikimo reikalingumu ir būtinumu.

L.L.D. yra švyturys, kuris šviečia kelią į 
geresnį gyvenimą. Joje prisirašiusios drau
gės nėra disciplinuotos; jos pačios, pamažu, 
nagrinėja, kas yra darbo klasė ir kas išnau
dotojų klasė. Jos suranda, kad darbo kla
sė, kuri pagamina visus produktus, mašine
rijas, žodžiu, visa tai, kas yra gamyboje 
prie kapitalistinės tvarkos pati yra nustum
ta į tokią padėtį, kad turi pusbadžiai ir nu
skurusiai praleisti savo gyvenimo dienas ar
ba, negavus darbo, badu mirti.

Jos suranda ir tai, kad kapitalistų klasė, 
tai parazitų klasė, kuri, palyginant su dar
bininkų klasės skaičiumi, tai tik lašas jū
rose. Jinai savo niekšiškumu sugebėjo pa
vergti milionus darbininkų ir išnaudoti juos 
iki aukščiausio laipsnio, nežiūrint, kad ir 
paskutinę jų gyvybės kibirkštėlę išplėštų. Ir 
tuo būdu pasidaro milžiniškus pelnus, o dar
bo klasė liekasi didesniame skurde. Net ma
šinerijų tobulinimas neša naudą tik vie
niems kapitalistams.

Darbininkams tėra viena išeitis: organi
zuotis ir privesti prie tokios tvarkos, kad 
technikos išsivystymas, ištobulinimas neštų 
naudą ne keliems parazitams, išnaudoto
jams, bet visai žmonijai.

Norisi priminti darbininkėms, kurios jau 
priklausome prie L.L.D., kad suglaudusios 
visas jėgas padirbėtumėm ir gautumėm tas 
darbininkes, kurios dar iki šiolei nepriklau
so.

Juo mūsų skaičius didės, juo mūs rytojus 
bus šviesesnis. Ypatingai kreipkimės į tas 
drauges, kurios dar būna kunigijos įtako
je ir žiūri į gynimą savo reikalų kaip į ko
kį negalimą dalyką. Nuodugniai išaiškinus, 
kad bendromis spėkomis galima pagerint 
visų darbo žmonių gyvenimą, jos stos į ben
drą darbą tais klausimais, kurie apeina vi
soms. ■<

Mums, lietuvėms darbininkėms, pirmoji 
įstaiga arba vadovė yra L.L.D. Todėlei dė
kime pastangas, kad padaryti ją tokia, ku
ri apsuptų visas lietuves darbininkes ir pri
rengtų jas prie darbo už kasdieninius darbo 
klasės reikalus. Onyte S.

Miss Bessie Owen, kalifornietė lakūnė, at
skrido į Roosevelt Field po perskridimo 16,- 
000 mylių per Centralę ir Pietų Amerikas.

Sovietuose būriai merginų Velykas minė
jo ne margindamos ar risdamos kiaušinius, 
bet balionais skridimo kompeticijoj.



Ketvirtas puslapis

Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

Už dviejų savaičių įleido laikraščių.
Tvirtais žingsniais priėjau prie Vir

šaičio, drąsiai pažvelgiau į akis; paro
džiau laikraštį: “Nemanyk, kad atėjau 
jūsų gėda pasidžiaugti... Atėjau skaus
mu pasidalinti. Atsimeni? Jis išvedė mus 
su ginklais į gatvę. Mums jis kalbėjo, 
kad su mumis įkylanti visa Lietuva—o 
iš tikro mes tebuvom pučistų saujelė. 
Bet mes ėjom. Dabar mes belaisviai. Jo 
kareivių pilni kalėjimai, karceriai, pil
nos koncentracijos stovyklos; kapai dar 
žole neužžėlė... O jis—jis pats parašė 
priešams prašymą. Jis paprašė pasigai
lėti. Mūsų žygį jis vadina “klaida ir nu
sikaltimu”. Štai jis mus, savo karius— 
paliko belaisvėj vienus. Jis pats mums 
spjovė į veidus, išjuokė, išėjo—mus kar-. 
ceriuose palikęs... Dabar jis laisvas!”

Po to—jie nuleido akis ir nebepakėlė. 
Bet aš niekad nebežiūrėjau į žemę.

Laikraštis rašė, kad žymus mūsų va
das, organizavęs garsųjį pučą—po poros 
metų kalėjimo padavė prašymą—ir tapo 
paleistas.

Draugai! Jei jums teks būti kada 
nors darbininkų mitinge, gal ateis ir jis. 
Jūs jį pažinsite: gelsvai žalsvos akys, 
šviesūs plaukai, gerai prižiūrimi ūsai ir 
barzda, apvalus nutukęs veidas net kalė
jime nesuliesėjo: jis visai panašus į ru
sų carą Mikę II-jį. Jei jūs jį pažinsite, 
jūs pasiteiraukit: “Kur tavo kareiviai?”

Jis, žinoma, neatsakys.
Tai aš jums pasakysiu: keli žengė ke- 

turius žingsnius. Dabar jie kaujasi rau
donajame fronte—už grotų, ar laisvi— 
vistiek. Kiti pasekė vado pavyzdžiu: 
šliaužiojo pilvais iki išsiprašė. Jie mi
rė. Tie proletariato vaikai mirė revoliu
cijai. ..

Ar mus, Vincai, neskaitai draugais?
—Skaitau. Bet Čižas, Viršaitis neįsi

leis.
.—A, Vincai—jie pas mus nulis. Ar ži

nai, sekcija prašo tavęs užeiti.
—Kokiu reikalu, Juozai?
—Norim prašyti tave surežisuoti vie

ną spektaklį. Visi sako: tik tu galėsi.
’ —Aš?1 Juozai, gi jūs turit buvusių po
litkalinių: studentų, moksleivių, viršai
čių. Aš gi nieko neišmanau...

—Jie? Jie irgi nori tave kviesti. Jie 
sakė, kad tu Marksą skaitęs...

Nuėjom į kliubą.
Surežisavau dvejetą spektaklių. Suor- 

ganizavom “Meno ir vaidybos sekciją.” 
Sekcijos susirinkime renka valdybą. Su
sirinkimas šaukia:

—Juozas!
—Petras!
Užpakalinėse eilėse sėdi Viršaitis. Gre

ta jo dar vienas, kuriuos forte palikau 
prie lango.

—Vincas, Vincas!—rėkia abudu.
Išrenka mane sekcijos pirmininku.

LAIŠKI

Cleveland, Ohio
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Po kelių metų grįžau į savo miestelį.
Grįžau ir radau juodą, kaip ši karce

rio tamsa, nusiminimą. Susitinku Petrą 
—savo jaunystės, svajonių draugą: “Vis
kas pas mus išnyko. Vilties nebėra. Be 
to, apsivedžiau...”

Bet radau naują jaunimą. Kuriuos pa
likau ką tik gimusius—radau septynių, 
aštuonių metų. Kurie gatvėj žvirblius 
gaudė ir žiopsojo į mūsų šautuvus—ra
dau atsistojusius prie varstotų, kastuvų, 
kūjų. Vienas jau ūsus auginąs, kitas jau 
net vestis galvoja. Jaunutis pakliuvau 
kalėjiman. Suaugęs sugrįžau. Radau be- 
.sišypsantį jaunimą.

Trims metais anksčiau sugrįžo iš ka
lėjimo Čižas.

Juozas ir Petras jį klausia: “Jūs jau 
grįžtat? Kodėl negrįžta Vincas? Kur jį 
palikot, kodėl jis ilgiau sėdi? Kur Gre- 
geris?”

Čižas raudonuoja. Kaso pakaušį, bet 
be ambicijos atsako jaunimui:

—Jie, mat, revoliucionieriai...
Netrukus grįžta Viršaitis. Jaunimas 

.apstoja: kur gi kiti?
—Jie grįš!—sako Viršaitis.—Jie grįš, 

ir jūs eisit su jais. O mes?—Mums jau 
galit parašyti: “Ilsisi ramybėje.”

Taip atsakinėjo tie, kurie pasijuto 
prieš jaunimą netekę kovotojo saviver- 
tės.

Grįžtu šeštadienio vakare iš darbo.
Išeinant per lentpjūves vartus pasive

ja Juozas:
—Kur dabar eisi, Vincai?

• —Namo!—sakau—pavalgyti.
—O paskui?
—Paskui gal pas Katrę. Gal į kaimą...
—Ar į mūsų kliubą nebenori užeiti?

Pasakysiu atvirai: buvusių savo gin
klo draugų neniekinu. Jie paprasti liau
dies vaikai: juos apgaudinėjo, mulkino. 
Vadai pabučiavo priešui batus—parodė 
pavyzdį. Na, ir kareiviai pasekė juos.

Draugai! Tie, kurie nenori virsti gy
vais lavonais revoliucijai—batų nebu
čiuoja. Jaunimas turėjo jėgų kovoti. 
Nežinau kodėl—jaunimas ėjo paskui 
mane: galėjau vesti į ugnį, į jūrą, į dy
kumas. Siūlau spektaklių pelną skirti 
politkaliniams. Jie susigriebia:

—Taip, taip! Tebesėdi Jonas, Grege- 
ris! Ten yra ir kitų.

Atvyko iš centro pranešėjas, kalba 
prieš bendrą frontą—jie ginčijasi, pas
kui švilpia. Laidpjam bedarbį—jie renka 
pinigus bedarbio grabui. Jų organizaci
jos centras .pakeitė statutą, organizaci
ją paverčia iš visuomeninės į jaunimo 
sportinę organizaciją. Atbėga, klausias! 
manęs:

—Mes protestuosim. Kaip tu manai?
Šį pavasarį atbėga prie kanalizacijos 

Juozas: “Vincai, ar žinai ką—lipk iš ka
nalo!” i

Išlipu, užsirūkom: “Na?” '
—Vincai, nebedirbk šiandien. Partijos 

rajono sekretorius parašė policijai skun
dą. Aš tik vakar vakare sužinojau. Pa
rašė, kad už agitaciją ir netvarką susi
rinkimuose nesiimąs jokios atsakomybės. 
Išsišokimus daręs vienas neaiškus as
muo. O tas neaiškus asmuo—tu. Dabar, 
Vincai, slėpkis.

Einam per pievą, pro buvusias rusų 
kareivines. Juozas sako:

—Sekretorių vakar iš kliubo išpra
šėm. .. Niekas dabar su juo nekalba.

Slapsčiaus jų butuose. Ateina Katrė: 
“Nakvok -kitur—sekretoriaus jau žino.” 

x Fridis rūsčiai žiūri į žemę.
Paulius guli, žiūri į lubas, šypsos.
—Na, Fridi—dabar tvirtink, kad nuo 

Amsterdamo iki Maskvos toli!

Į vakarus nukeliauja naktys. Ateina 
diena. Už sienų nubunda miestas.

Pabundam ir mes karcery, bet karcery 
neišausta.

Pauliaus skruostai pabalę, išpilti bal
tomis dėmėmis. Leivo lūpos melsvos— 
gal nuo šalčio ir alkio, o gal tamsa nu
dažė.

—Kas turit poperio?—rūpinasi Simas.
—Turim!—parodo Paulius.

(Bus daugiau)

Dalis Britanijos karo laivų Ajaccio uoste, Corsica saloj, priklausančio  j Francijai. 
Viduržemio jūroj šiuo tarpu sukoncentruota šimtai karo laivų—Italijos, Francijos, 
Vbkietijos ir Anglijos. '

Visi Cleveland© ir apylin
kių lietuviai dalyvaukime 
“Pirmoj Gegužes”, šis didelis 
visų darbininkų žmonių masi
nis susirinkimas atsibus miesto 
Auditorium’e (Music Hali), 
St. Clair Ave. ir E. 6th St., ba
landžio (April) 30 dieną, ne- 
dėlioj, 2 vai. po pietų.

Bus žymių kalbėtojų, kurie 
daug ką naujo ir interesingo 
pakalbės. Kalbės taipgi vi
siems gerai žinomas draugas 
Onda.

šį didžiulį masinį susirinki
mą rengia Cuyahogos apskri
čio Komunistų Partija; ir 
taipgi prisideda prie rengimo 
visokios kitokios pažangios or
ganizacijos ir kuopos ir dar
bininkų unijos.

Ir mums visiems lietuviams 
ir visoms lietuvių progresyviš- 
koms organizacijoms ir kuo
poms yra didelis ir svarbus 
reikalas prisidėti prie šio di
džiulio masinio žmonių susi
rinkimo.

Pasipilkite tikietus nuo lie
tuvių pažangių organizacijų ir 
kuopų pardavėjų. Įžangos ti- 
kietas tiktai abelnai 25 centai.

Programoje šio masinio su
sirinkimo bus protestuojama 
prieš pavergimą čechoslovaki- 
jos, . Ispanijos Respublikos, 
Klaipėdos ir abelnai dėl visų 
kit pavergtųjų tautų—per na- 
zių Hitlerį ir fašistą Mussoli- 
nį; ir prieš žydų barbarišką- 
pogromišką terorizmą Vokie
tijoje ir Italijoje.

O pirmą dieną gegužės, pa- 
nedėlį, per pietus, apie 12 v. 
bus didelis masinis demonstra
vimas ir pikietavimas vokie- 
čių-nazių atstovo-konsulo ofi
so, kad pareikšti protestą 
prieš nazius—mažųjų tautų 
grobikus, rcakcininkus-agreso- 
rius.

Malonėkite visi lietuviai ir 
visos lietuvių organizacijos ir 
kuopos skaitlingiausia demon-' 
struoti, pikietauti prie nazių 
konsulo ofiso ant South Onta
rio Street, arti Public Square, 
prie Midland Buildingo.

Dėl “May First“ aukavo 
šios organizacijos: 15-tas ap
skritys ALDLD—$2; ALDLD 
22 kuopa—$2 ir dr. J. N. Si
mons—$1. Viso aukų—$5.

Aukavusiems tariu širdin
gai ačiū.

M. Valentą.

Mahanoy City, Pa.
Mūsų Naujienos

ALDLD 48 kuopa surengė 
prakalbas drg. Janauskui 16 
d. balandžio. Publikos susi
rinko nedaug. Aukų surink
ta $4.25 ir gauta skaitytojas.

Drg. Janauskas kalbėjo 
apie šių dienų gyvenimo klau
simus ir apie netekimą Klai
pėdos. Taipgi apie Kanados 
lietuvius ir jų padėtį.

Kalbėtojas dar jaunas ir 
galima tikėti, kad ateityj tu
rėsime gerą darbuotoją dėl 
darbininkų klasės.

Tą pačią dieną vakare jis 
iškeliavo kalbėti į Minersville.

—o—
LDS 104 kuopa 12 d. kovo 

laikytame susirinkime ir vėl 
pažengė vienu nariu pirmyn. 
Priėmė į savo tarpą Praną 
Gurklį, kuris yra dar jaunas 
ir drūtas klasių kareivis.

—o—
SLA 211 kuopos moterys 

rengia vestuves - vakarienę ir 
šokius. Uždarbis eis sudrūti- 
nimui kuopos iždo. Įžanga tik 
vienas doleris. Bus laikoma 
30 d. balandžio, ant Norkevi- 
čiaus salės.

—o—
Kovo 29 d. atsiskyrė nuo 

savo šeimos ir nuo visų gimi
nių ir pažįstamų Monika Kur- 
žinskienė. Velionė paliko vi
sus savo šeimos narius išauk
lėtus darbininkiškoj dvasioj. 
Velionė paėjo iš Lietuvos

_____ ■ > \ 
............................................................................................................................ ii

Tryškių miestelio, Šiaulių ap
skričio. Kūnas likosi palaido
tas ant Šv. Juozapo parapijos 
kapinių.

Laidotuvės buvo gana dide
lės, nes velionė turėjo daug 
draugų Amerikoj.

Ilsėkis, brangioji, svetimoj 
šalyj šaltoj žemelėj.

LDS 104 Kp. Koresp.

Youngstown, Ohio

Hartford, Conn.
Iš Mūsų Kolonijos Darbininkų 

Judėjimo
Balandžio 10 d. atsibuvo 

ALDLD 68 kp. mėnesinis susi
rinkimas, iš visų atžvilgių pa
vyzdingas, dėlto, kad nemažai 
narių dalyvavo.

Aplamai paėmus, galima bu
vo suprasti iš įvairių raportų, 
kad darbininkiškas judėjimas 
gražiai žygiuoja pirmyn. Va tik 
pabrėžiu keletą nuveiktų darbų 
šiame susirinkime.

Komisija raportavo, kad liko 
pelno $35 su centais nuo atsi
buvusio baliaus, kuris buvo su
rengtas kaipo užbaigtuvės pra
ėjusio “Laisvės“ vajaus. Visi 
vienbalsiai nutarė prie to liku
sio pelno $35, pridėti gautąją 
dovaną $15.00, kurią davė 
dienraštis “Laisvė” už pasidar
bavimą laiko jos vajaus ir pa
siųsta $50 su pasveikinimu at
einančiam “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimui.

Buvo skaitytas laiškas su at
sišaukimu, .kad užsiprenume
ruotų naują savaitinį anglų 
kalboje laikraštį, kurį išleis 
iConn. valstijoj. Jo vardas bus 
“Progresyvis” ir aprašys visą 
tarptautinį progresyvį judėji
mą. Kaina tik $1.00 metams. 
Nutarė vieną prenumeratą už
rašyti Laisvės Choro svetainėn, 
suaukodami ant vietos $1.00. 
Matėsi nemažai ir pavienių už
siprenumeravo.

Aš patarčiau žėdnam vienam 
darbininkui šį laikraštį užsira
šyti, o labiausia su juo galima 
supažindinti čia gimusius jau
nuolius.

Išrinko iš trijų narių komi
siją dėl surengimo pikniko dar
bininkiškai spaudai, kuriam jau 
yra paimta vieta Liet. Sąryšio 
Darže, Hartford, Conn., rug
sėjo 17 dieną.

Buvo nemažai apkalbama, 
kaip pasekmingiau surengti va
karienę, kurią rengia ALDLD 
68 kp. Moterų Skyrius. Atsibus 
gegužės 7 d. Laisvės Choro 
Svetainėje. Likusis pelnas dau
giausia eis dėl ateinančio mo
terų visuotino seimo. Draugės 
atsišaukė į susirinkimą, kad 
apsiimtų kas nors laike vaka
rienės padirbėti. Apsiėmė net 
11 liuosnorių!

Prie kuopos buvo perstatyta 
du nauji nariai.

Matėsi, senesnieji nariai mo
kėjos! duokles.

Dar turiu priminti, kad pra
ėjusio “Laisvės” vajaus vaji- 
ninkai paaukavo savo išlaidas, 
kurios buvo padarytos beva
žinėjant po apielinkės koloni
jas. Už tai pasidarė didesnė pa
rama dienraščiui “Laisvei.”

Pirm. drg. J. Kazlauskui už
darius susirinkimą, matėsi 
grupėmis pasiskirstę draugai 
šnekučiavos, kaip pasekmin
giau pravedus nutarimus. 

4’ *!• 4-
Balandžio 29 d. Laisvės Sty

gų Orkestrą rengia puikius šo
kius. Pradžia 7:30 vai. vakare, 
57 Park St. Nemunas.

3 Biliūnai Dolerių Angli
jos Ginklavimuisi

London. — Anglijos val
džia reikalauja, kad seimas 
paskirtų 3 bilionus dolerių 
kariniams reikalams sekan
tiems metams. Be kitko, pa
dvigubinta Anglijos milicija 
iki 340,000 vyrų.

Vidutinis Anglijos pilietis 
dabar moka po $1.37 taksų 
nuo kiekvienų 5 dolerių 
įplaukų. Bet taksai dar bū
sią pakelti kariškiems tiks
lams.

Youngstowno organizacijų 
atstovų mėnesinis susirinki
mas atsibuvo balandžio 16 d. 
Padaryta gerų tarimų. Nutar
ta surengti prakalbas vieny
bės ~ klausimu prisirengimui 
prie 1940 metų prezidento 
rinkimų. Nutarta liepos mėne
sį rengti pikniką sukėlimui 
finansų dėl komiteto veikimo.

Nutarta turėti bendras visų 
4 kuopų, reiškia, visų Young
stowno kuopų, piknikas rug
pjūčio mėnesį. Ir išrinktas de
legatas į Amerikos Lietuvių 
Kongreso Ohio valstijos kon
ferenciją, kuri įvyks Clevelan- 
de balandžio 30 d. Iš Young
stowno važiuos keturi delega
tai nuo šių kuopų: Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 9 
kp., Lietuvių Literatūros 

| Draugijos 90 kp., Rymo Lie
tuvių Katalikų Susivienijimo 

(Amerikoje 63 kuopos ir vie
nas šio komiteto.

Bendras piknikas LDS 9-tos 
kp. ir LLD 90 kp. įvyks gegu
žės 28 d. ant Frank Cross 
farmos, Masury, Ohio. Bus ge
ra muzika šokiams.

F. J. Madison.

Vatikanas, bal. 24-—Po
piežius paskyrė Bostono vy
skupą Fr. Spellmaną arki
vyskupu New Yorko.

Binghamton, N. Y.
Tariu širdingą padėkos žo

dį visiems draugams, drau
gėms ir kaimynams už jų už
uojautą ir patarnavimą laike 
mano nubudimo valandos, 
kuomet mirė mano sesuo Ro
žė.

Širdingai dėkuoju šiem 
draugam, kurie nešė grabą: 
A. Pagiegalai, J. Kireiliui, K. 
Dzidulioniui, P. Balčiūnui, Ig. 
Vareikai, K. Kapičauskui. Ir 
labai ačiū A. žolynui už pa
tarnavimą prie laidotuvių ir 
pasakymą prakal belės prie 
karsto.

Labai širdingai dėkuoju 
šiem draugam ir draugėm už 
išreikštą užuojautą ir gėlių 
vainikus: A. ir Z. Zmitram ir 
dukterim, Jievai Palilionienei, 
Nastutei žydunaitei, Walter 
Thomsonui, J. ir J. Sliesorai- 
čiam ir A. Barzdevičienei, J. 
ir E. Stroliam, J. A. Kamins
kui, K. ir EIz. Stanuliam, Ma
rei žvirblienei ir jos dukrelei 
Florence, J. ir K. Vaicekaus
kam, A. ir J. Navalinskam, A. 
ir E. Pagiegalam ir Al. ir J. 
Kaminskam.

Ačiū draugėm ir draugam, 
kurie budėjo prie grabo per 
dvi naktis ir širdingai ačiū vi
siem, kurie palaidojo ir sutei
kė automobilius.

Su gilia padėka,
Juozas Gabužis.

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IK PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS
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WILL1AMSBURGH HOUSING PROJECT

»

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y
Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 1’. M. 

Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.
Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

B

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

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ

Lietuvių Įstaiga Prie Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
VALILIONIS IR MARCINKEVIČIUS

Savininkai
•

Lankydamiesi j pasaulinius fėrus užeikite pas

VALILIONĮ ir MARCINKEVIČIŲ
pas juos gausite gerų steikų ir kitokių gerų valgių.

DEGTINĖS, VYNAI IR ALAUS
•

Jie turi vietos mašinom pastatyti. Jų vieta skersai gat
vę nuo Marines budinko pasaulio fėruose.

FAIRVIEW RESTAURANT
110-61 Corona Ave., Corona, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115
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New Haven, Conn
NAUDINGI SUMANYMAI 
VISUOMENĖS NAUDAI

ir nebuvo 
bet, gali- 
gyvas il

ge r ų min-

kaip būtų

Balandžio 18-tą ALDLD 32 
kuopa turėjo susirinkimą.. Su
sirinkimas nors 
skaitlingas nariais, 
ma sakyt, buvo 
drauguose radosi 
čių.

Kilus klausimui,
galima pasekmingiau sušelp
ti mūsų brolius lietuvius, pa
bėgusius iš Klaipėdos krašto, 
prieita prie išvados, kad yra 
būtinas reikalas kreiptis į vi- 

organizacijas 
Tuomi rūpin-

sas lietuvių 
New Havene. 
ti’s tapo paskirta komisija, ku
ri aplankys visų organizaci
jų susirinkimus taip, kad bū
tų galima vasaros sezone su- 
ruošt didžiulį išvažiavimą 
naudai virš minėto tikslo.

Pasigirdus raportui apie 
būsiantį apskričių išvažiavimą 
birželio 25-tą, kuriuomi rūpi
nas New Haveno ir Bridge
porto draugai, irgi matėsi 
drauguose gero ūpo. Visi pa
sižadėjo darbuotis, kiek tik 
kas gali, kad tik išvažiavimas 
būtų naudingas.

Negalima taipgi 
nepažymėjus ir tą, 
lė didžiuma narių 
mokėjo duokles už 
tus.

praleisti 
kad dide- 
jau užsi- 
šiuos ,ve-

Tokis susidomėjimas narių 
savo organizacija yra labai 
giltinas. Taipgi matėsi ir ke
letas naujų narių, kas, žino
ma, priduoda energijos se
niems nariams, matant mūsų 
organizaciją didėjant.

Mūsų jaunimas irgi, matyt, 
nesnaudžia. Balandžio 16-tą 
Apšvietos Moterų Draugija 
statė scenoj veikalą “Ne
baigta Kova.” Šį veikalą su
lošė beveik visi jaunuoliai, ir 
gana gerai išėjo. Publikos pri
sirinko tiek, kad net į 
tainę netilpo.

Aš manau, kad ateityj 
galima daugiau panašių
kalų sulošti, matant jaunuo
lius interesuojantis' scena.

29-tą balandžio atvažiuoja 
Bridgeporto draugai sulošti 
“Skūpuolio Laimę.” Veika- 
liukas, sakoma, labai juokin
gas. Menturis.

sve-

bus 
vei-

Springfield, 111 
Apie Darbus ir Bėdas 

Mieste
Atėjo pavasaris ir 

motina sušildė orą, per i 
reikia jau daug kuro, 
glies. Tai kasyklos viena po 
kitos uždaromos, 
dasi dirbančių, o 
ba—2-3 dienas į 
sykla per pilnai 
nių prikimšta.
bei vienas norį gyvent, tai ir 
dirbt. Kas gali kokį darbą 
gauti, tai ir 
eiti išmaldų 
vus į mėnesį 
lerius ir 16 
“relief.
namelį bei pastogę gyventi ir 
daržą dėl daržovių, tai to
kiam yra lengviau verstis ir 
gyventi, pridėjus tą almužną.

O kas reikia daryti ir kaip 
verstis pavieniui senam ir ne
turint jokios pastogės? Kas 
tokį nori priglaust už dyką ir 
tau duoti 
nant tik 
16 visam 
žmogaus 
ale ir keturkojui neužtektų.

O tokių- vargdienių, gyveni
mas yra toks: Geraširdžiai 
žmonės priima, tai skiepe, ar
ba kokioj šantėj, bei steibeliu- 
ky, it vištininke, ar nulieka
mam garadžiuje, o kaip kas ir 
šaltą, nekūrenamą kambarį 
duoda. Mat, pensija per se
niem įvesta. 65 metus pilnai 
turi turėti, o dar ir pilnas 
Amerikos pilietis turi būti, 
kad gautai tą vadinamą pen-

Mūsų

gamta 
tai ne-

, ang-

Mažai ran- 
kad ir dir- 

savaitę. Ka- 
darbo žmo-

Mat, kožnas

jieško, o nenori 
prašyti, kad ga- 
nuo galvos 6 do
centų vadinamo

Kas turi šiokį tokį

kambarį? O gau- 
tokią pašalpą ($6.- 
mėnesiui), tai ne 
yra pragyvenimas,

siją senatvės. Vieni gauna 9 
dolerius, kiti 15 dolerių, o dar 
kiti ir 18 dolerių į mėnesį.

Man tenka su tokiais išsi- 
šnekėt. O senų darbo žmonių 
ir biedniokų daug randasi. 
Anglies ir akmens dulkės bei 
gesai ir negavimas oro kiek 
reikia po žeme dirbant ir lan- 
džiojant po žemės urvus, suė
da plaučius ir visą kūną ir 

pilietis— 
o pensijos 
jaunas, ot 
laikosi gy-

Pittsburgh, Pa.

sveikatą. Kad ir 
darbui per senas, 
įstatymui dar per 
taip ir vargsta iki
vybė silpnam jo kūne.

Nepiliečiui dar vargiau, va
ro į mokyklą dėl pilietybės, o 
senam tai ir vargas. Mat, 
daug yra nemokančių nei 
ABC, o reikia šiek tiek iš
mokt skaityt ir pasirašyt nors 
vardą su pavarde, gaunant pi
liečio popieras. Dabar su pu
se popierių pilietijos atleido 
nuo WPA darbų. Atleistieji 
nesmagiai jaučiasi. Nekatrie 
keikia demokratus ir jų da
bartinę valdžią, kad 
bu ir reikia gyvent 
prastai.

O klausimas, ar
valdytų republiko- 
ir tiek gerovės ne-

nėra dar- 
vargiai ir

būtų ge-
riau, kad 
nai ? Gal 
turėtume.

ūkio masinu išdir- v
žiemą dirbo gerai, 

dar 
atlikt

Visokiu c 
bystė per 
Jauni darbo žmonės ir 
mokanti gerai darbą
pasidarė ir užmokestį pusėti
na, kai kurie į savaitę 45 ir 
50 dolerių. Dabar pradeda 
mažėt darbas, o gal ir vėl už
sidarys, kaip praeitą metą 
vasarą nedirbo per 6 mėne
sius. •

Čeverykų išdirbystė irgi jau 
pradeda su darbu slabnėti ir 
pusdieniaut. Tai maino stai- 
las. O gal neturi rinkos, kur 
parduoti moteriškų čeverykų. 
Dabar mados čeverykų : vir
šus vien siauru dirželiu ir dar 
kelių kvarbų. Vasarai gali 
būti ir geri dėl dėvėjimo, vė
sūs, ale kad dėvi per visą žie
mą! Tai jau gali būti per 
šalta kojai. Mat, matosi per 
tuos visus siaurus 
Tai vis mada.

Myterių išdirbystė 
dirbo gerai. Gal
rinką dėl pardavimo myterių.

Virš minėtose išdirbystėse 
nėra jokios unijos.

Works Project administra
torių daug ir skubiai po visą 
miestą dirba, ima lauk gatve- 
karių bėgius. O gatvės yra 
daugiausiai plytomis išklotos. 
Tai reikia iškirst, išardyt, o 
paskiau ir vėl gražiai gatvę 
pataisyt. Matyt, dar daug 
yra darbo iki visus bėgius iš
ims.

dirželius.

iki šioliai 
turi gerą

A. Čekanauskas.

Gardner, Mass
Prakalbos ir Aukos

Balandžio 19 d. buvo “Lais
vėj” rašinėlis apie buvusias 
prakalbas A. Jonikienės ir Z. 
Janausko. Bet nebuvo pažy
mėta apie aukas. Todėl noriu 
čia pažymėt. Laike A. Joni
kienės prakalbų aukavo seka
mi: po 25c, A. Puida, O. Bal- 
siavičienė, P. Gužienė, O. šlei- 
vienė, A. Ranis, V. Bartulis, 
M. šleiva, A. Glebavičius. Su 
smulkiomis aukomis pasidaro 
$5, kurie priduoti A. Jonikie
nei.

Laike Janausko prakalbų 
aukavo: F. Mažuolis $2; po 
$1, S. Rasimavičius, V. Bar
tulis; pp 50c, K. Balsiavičius, 
K. Dirda, A. Glebavičius, A. 
Rainis, M. šleiva; po 25c, J. 
Stružas, O. Balsiavičienė, J. 
Jakubėnas, P. Bukis. Su smul
kiomis aukomis pasidarė $8.- 
71, kurie priduoti drg. Ja- 
nauskui paramai “Liaudies 
Balso.”

įvyko Gera Chop Suey 
Vakarienė

Vakarienę rengė LDS dra
mos grupė (kada? — Red.), 
LDS Kliube, 1320 Medley St., 
North Side. Vakarienė buvo 
labai gera, N. S. gaspadinės 
niekuomet nesuvilia publikos. 
Už tai galima duoti northsi- 
diečiams geras kreditas.

Publikos buvo neperdau- 
giausiai. Bet kiek matėsi iš 
šalies, visi buvo užganėdinti. 
Jaunuolių buvo geras būrelis, 
beveik daugiau, negu suaugu
sių. Bet galėjo būti daug dau
giau.

McKees Rocks jaunuoliams 
galima duoti pagirtinas žodis. 
Jie dalyvauja lietuviškuose 
parengimuose labai tankiai 
sykiu su tėvais ir nesisarma- 
tija savo tėvų ir lietuvių tau
tos. Bet northsidiečių jaunuo
liai tai nelabai. Tėvai yra 
geri simpatikai ir visur daly
vauja, bet jaunuolių nesima
to. Tai man nesuprantama, 
kame kliūtis. Ar tėvai jų ne
ragina, ar jie taip didžiuoja
si. Girdėjau pastabų iš kai- 
kurių dalyvių apie Jonikienės 
prakalbas. Kaikurie draugai 
buvo atvykę ir iš toliau išgirs
ti Jonikienės prakalbų. Bet 
prakalbų nebuvo. Visiem bu
vo paaiškinta, kad prakalbos 
bus nedėlioj. Tai kaikurie sa
ko, kad toli gyyeno arba 
šiandien ir vėl rytoj, tai jau 
bus
nori, tai 
sykius į 
nori, tai 
mėnesį, 
draugus
buvo garsinta, 
nikienė kalbės 
už poros dienų vėl “Laisvėj” 
buvo pagarsinta kitaip, bū
tent, kad prakalbos bus ne
dėlioj, toj pačioj vietoj. Tas 
pakenkė vakarienei. Daugu
mas pasirokavo savo galvoj, 
kad jie gali prakalbas girdėti 
ir be vakarienės. Jeigu ir bū
tų draugė Jonikienė kalbėjusi 
subatoj ant vakarienės, tai 
vistiek nėra praktiška turėti 
dvejas prakalbas toj pačioj 
apygardoj. Galėjo būti Mac- 
Kees Rocks’e arba Solio da
lyje. Būtų buvę daug pasek
mingiau.

“Waiting for Lefty,” bus ir. gerų 
kalbėtojų. Todėl kviečiame vietinius 
ii’ iš apylinkės lietuvius nepamiršti 
dalyvauti. Įžanga tik 25c. — 

(98-100)
Kom.

įvyks
vaka-
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NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas 

28 d. balandžio, penktadienio 
re, 7:30 v. v. Jurginėj Svet.,
New York Avė. Draugai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime ir atsi
veskite naujų narių. Taipgi nepa
mirškite ir duokles užsimokėti už 
1939 m. — Sekr. (98-99)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 9 Apskr. konferencija 

įvyks bal. 30 d., LDS kambariuose 
9!^ E. Centre St. Konferencija 
įvyks 1 vai. po pietų. Delegatai turi 
laiku būt konferencijoj, nes tą pa
čią dieną įvyks geg. apvaikščioji- 
mas. Kuopos, kurios nelaiko susi
rinkimų, tų kuopų komiteto nariai 
privalo dalyvauti. Kuopos savo dele
gatams įteikite raportus taipgi ir 
gerų sumanymų. — Sekr. (98-100)

BRIDGEWATER, MASS.
LDS ir ALDLD Rengia vakarienę 

ir šokius, 29 d. bal/ 7:30 v. v. BCC 
Hali. Įžanga 75c. Duosime gerą va
karienę ir išsigerti. Kas yra buvę 
mūsų vakarienėse, niekad ncapsiga- 
vo, ši vakarienė bus dar geresne. 
Įvyks naujoj svetainėj, skiepe valgy
sime, o svetainėje šoksime prie ge
ros orkestros. Kviečiame ir iš apy
linkės dalyvauti. — Kom. (98-100)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. pare ir šokiai 

įvyks šeštadienį, bal. 29 d., 7:30 
v. v. Svetainėj, 623 E. 140 St. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti. 
(98-100)

BINGHAMTON, N. Y.
Virtinių Vakariene, Kortavimas ir 

Bingo įvyks penktadienį, bal. 28 d. 
Rengia LDS 6 kp. Liet. Svet., pra
džia 6:30 v. v. Įžanga 35c. Geri), 
Lietuvių Visuomene! Kviečiamo 
skaitlingai dalyvauti, užtikriname, 
kad turėsite smagiausį laiko pralei
dimą ir tuo kart paremsite LDS kp. 
— Kom. (98-99)

Kasperdaug, žinoma, 
ir nueina du ir tris 
dieną. Bet kuris ne
neis nė vieną sykį į 
Bet reikia papeikti 

tai. “Laisvėj” 
kad draugė Jo- 
vakarienėj, bet

S. O.

Newark N. J.
pas mus atsilankė tolima 

Pasjdar- 
žukauskienės iš-

Ir
viešnia iš Chicagos. 
bavimu d.

• siųsta pranešimai, tačiau mū
sų draugės jau lyg ir užmir
šo savo atskirus mitingėlius, 
kaip kitados turėdavo, ne vi
sos užkviestos atėjo. Jonikie
nė nesakė reguliarės prakal
bos, vien aiškino reikalą mo
terims atskiros organizacijos 
nuo vyrų.

Draugė Jonikienė turi gra
žių, įvertinamų gabumų.

Po visapusio apkalbėjimo 
prieita išvados: kadangi čia 
jau senokai gyvuoja ir veikia 
Birutės Draugija, tai nusitar
ia eiti kiek galint bendrai 
veikti visoms išvien, 
tinas žingsnis, tik,
nepalikim vien tarimu.

Sveikin- 
draugės, 

Alfa.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

TDA susirinkimas įvyks 26 d. ba
landžio, 408 Court St., 8 v. v. Visi 
nariai būkite. Taipgi ir Draugijų 
delegatai būkite laiku, nes 
svarbių dalykų aptarti. — 
Sekr. (97-98)

reikės
A. S.

SO. BOSTON, MASS.
Kubiliūno Radio Programa

Sekmadienį, bal. 30 d., per stotį 
WMEX, 1500 k., pradžia 10:45 ry
to. Programą pildys dainininkė Emi
lija Rudokiūtč, t pianistė Elena Žu
kauskaite, Ignas Kubiliūnas ir Al 
Stevens Orkestrą.

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, bal. 30 d., 7:30 v. v. 

G. W. Coopers Highschool bus ap-Ačiū visiem už aukas ir L.
A. P. Kliubo nariams už; vėl- vaikščiojama 1 d. gegužės. _Progra- 
tui davimą Kliubo dėl abiejų 
prakalbų.

"* ; “New 
iš Philadelphijos, 
veikalus “Plant.

Theatre Players” 
jie suvaidins du 
in the Sun” ir

YOUNGSTOWN, OHIO
Youngstown Kom. Partija prane

ša, kad jų metinis piknikas įvyks 
birželio 4 d. Whipporwill Inn Pic
nic Grounds. Bus įvairi programa, 
žaislų ir filmos. Privažiuoti galima 
Mahoning Avė. busu iki linijos ga
lo. — S. Winters. (98-99)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiantis Kom. šaukia visų narių 

bendrą susirinkimą, ketvirtadienį, 
27 d. bal. 8 v. v. Liaudies Name, 
735 
kuo

Fairmount Ave. Dalyvaukite 
skaitlingiausiai. — Sekr.

(98-99)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. nariai ir draugai, ku

rie turite paėmę vakarienės tikietus 
platinimui, prašome bandyti par
duoti kuodaugiausia kaip galite, o 
likusius grąžinti rengimo komisijai 
toje dienoje, kada parengimas įvyk
sta, kadangi po parengimo komisija 
turi padaryti atskaitą, tai negali 
surasfi tikietų. Rengimo komisija 
yra nutarusi duoti dovaną tam, ku
ris daugiausia tikietų parduos. 
Bandykime kiekvienas pasidarbuoti.

(98-99)

Ap-Pirmos Gegužės 
sekmad., 30 d. bal.

315 Clinton St. Paren-
2 vai. po pietų. Bus

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partijos vietinis sky

rius rengia 
vaikščiojimą 
Liet., Svet., 
girnas įvyks
graži programa susidedanti iš kon
certines dalies ir bus perstatytas 
mažas veikalėlis anglų kalboj. Kal
bėtojas bus Frank Herron iš Buf
falo, N. Y. visiem gerai pažįstamas 
senas binghamtonietis. Įžanga ne
bus imama. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti. —• Kom. (98-100)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 ir 34 kuopos bendrai šau

kia dėl tvėrimo Apskričio konferen
ciją, kuri įvyks 30 d. bal., 1.30 vai. 
po pietų, L. P. Kliubo Svet., 325 E. 
Market St. Kurioms kuopoms buvo 
iš anksto prisiųstas užkvietimas, 
kad prisidėtų prie tvėrimo Apskri-

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

TeL Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

čio, tai malonėkite prisiųst delega- 7? 
tus į nurodytą laiką ir vietą. Lai- 
kinas Sekr. J. V.

Taipgi tą pačią
Svetainėje
Apskr. ir 
suvaidinta
Numiriau”
v. v. Įžanga 40c. Nepraleiskite pro
gos — dalyvaukite visi! — Kom.

(98-100)

S.
dieną ir toje pat 
bendrai LLD 12 
kp. vakaras. Bus

įvyks
LDS 7 
juokinga komedija “Aš 
ir Koncertas. Pradžia 6

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas) 

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. I., N. Y.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerui Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.

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

Tel. Virginia 7-4499

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

1G8 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
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

irS

'S

SKAUSMO NASRAI
Brolau, begk, kaip tik greičiausia 

gali iš skausmo nasrų, kad nepa
kliūtum į Reumatizmą, rankų, kojų 
gėlimo ir nutirpimo nelaimę. Dcks- 
nio Galinga Mestis 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.

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Vincas <J. Daunora:
----- A P T. I Ę KQ RIUĄ

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

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

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

užeikite.

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

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

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

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

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

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

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

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

Pirkimus galinga daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam svi
rnas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

0

SS?
NbRINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU— • 

GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK 
A. g——

Keptuvei

■

k

■

ilZTu-.:

Įy. X» . • • ■

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 

i 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 Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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teita* puslapk LAISV®

NwYorko^^zfe Žinios
Vaikai Su Mokytojais Galės 

Matyt Pasaulinę Parodą 
Nemokamai

Majoras LaGuardia prane
šė, kad susitarta su Pasaulinės 
Parodos Korporacijos prezi
dentu Whalenu leist parodon ' 
be mokesties vaikus, kurie 
ateis grupėse su savo klasėmis 
ir jų mokytojais. Tai bus ne 
tik šiaip pamatymas, bet ir 
svarbios pamokos, kadangi 
bus iš anksto prirengtas maty
simų vietų aiškinimas.

Tokios ekskursijos galės 
būti savaitės dienomis nuo 9 , 
iki 2-ros vai. po pietų. Nemo- j 
karnom ekskursijomis galės j 
naudotis liaudies, aukštesnė-! 
sės, ir parapijinės privatiškos 
mokyklos.

Mirė Jurgio Kuraičio Motina
Šiomis dienomis “Laisvės” 

ekspeditorius Jurgis Kuraitis 
gavo laišku iš Lietuvos, pra
nešantį liūdną žinią: mirė i o 
motina, Jieva Kuraitienė. Mi
rė 2 d. balandžio. Velionė 
gyveno Vadžgirio kaime, Ra
seinių apskrityj. Turėjo GO m. 
amžiaus.

“Laisvės“ personalas reiš
kia gilią užuojautą J. Kurai
čiui šioj liūdesio valandoj.

Sugrįžo už Savaitės
L. Dunn, 16 metų mergaitė, 

Bronx, sugrįžo namo po išbu
vimo pas draugus per savaitę 
be tėvų žinios. Ji bijojus grįžt 
namo po pavėlavimo pareit 
tėvų įsakytu laiku, 11 vai. va
karo.

TĖVU DELEGACIJA IŠVYKO 
Į ALBANY

New Yorko tėvai ir moti
nos, pasiryžę palaikyt savo 
vaikų švietimą bent esančia
me laipsnyje, antradienio ry
tą pasiuntė masinę delegaciją 
į Albany protestuot prieš re- 
publikonų planus nukapot 
švietimo reikalams paskyras. 
Toriai siūlo nukirst valstijines 
paskyras $9,710,000.

Nukapojimas reikštų subru- 
kimą po daugiau mokinių vie
non klasėn, prašalinimą svei
katos ir pasilinksminimo pro
gramų, sumažinimą specialių 
klasių, ir panaikinimą dauge
lio vakarinių mokyklų.

Tėvai reikalauja viešo svar
stymo to klausimo. Seniau to
kį reikalavimą iškėlė 11-ka 
vadovaujančių mokytojų, dar
bo ir tėvų grupių, bet republi- 
konai seimelio vadai reikala
vimą atmetė.

Jūrininkų unija pikietuoja 
garadžius, parduodančius už- 
streikuotų firmų gasoliną: Es
so, Socony, Tydol.

Ozone Park srityje policis- 
tai apsirengę moterimis jieško 
tūlo piktadario, kuris užpuldi- 
nėjąs ir sužeidžiąs moteris su 
ledo skaldytuvu.

L. Berkon, kaltintas mašina 
mirtinai užgavęs moteriškę, iš
teisintas. Mačiusieji nelaimę 
liudininkai jo nepažino teis
me.

Lincolno Brigados Draugai 
skelbia rinkliavą kovotojų pa
ramai. Gauta valdžios leidi
mas, tad galės kiekvienas ir 
visur aukas rinkti nekliudo
mai. Mes, lietuviai, irgi nors 
kartą rimtai pasidarbuokime. 
Dėžučių bus galima gauti 
“Laisvėj ”.

Rinkliava prasideda šį ket
virtadienį, balandžio 27-tą, ir 
baigsis gegužės 2-rą, ateinantį 
antradienį.

Trečiad., Balandžio 26, 1939

V. Andrulis Kalbės Brooklyniečiams 
Ketvirtadienį, Balandžio 27-tą

Pasinaudodami draugo V. Andrulio apsistojimu Brook- 
lyne koletai dienų, lietuviai komunistai rengia jam prakalbas 
šį ketvirtadienį, balandžio 27-tą, “Laisvės“ svetainėj, 419 Lo
rimer St.

V. Andrulis, dienraščio “Vilnies” redaktorius.
V. Andrulis kalbės apie Pirmą Gegužės ir Lietuvos ne

priklausomybės padėtį pastaruoju laikotarpiu, šios žinios svar
bu kiekvienam lietuviui, ne vien tik komunistams, tad visi 
kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Komunistų Kuopa.

Gegužinės Žinios
Pirmosios Gegužės apvaikš- 

čiojimas jau čia pat. Visų ša
lių ir tautų darbininkai ren
giasi apvaikščioti savo šventę.

New Yorke ruošiamasi ap- 
vaikščiot gegužinę ypatingai 
iškilmingai. Visose miesto da
lyse rūpinasi ir ruošiasi kaip 
skaitlingiau ir gražiau prisi
rengti, kad viena grupė būtų 
įspūdingesnė už kitą. Vieni 
siuva kostiumus, antri dabina 
iškabas, rašo obalsius, treti 
muštravoja benus.

Williamsburgo darbininkai 
neatsilieka nuo kitų. Ukrainų 
apie 200 maršuos tautiškuose 
kostiumuose, turi išlavinę sa
vo beną ir supirko naujus, 
gražius instrumentus. Jie ge
gužinės apvaikščiojimui sukė
lė $500.

kūmas pinigų. Esame pasiryžę 
surengti apvaikščiojimą nume
rio 1-mo, todėl ir parama la
bai reikalinga. Bet tas pri
klauso nuo mūsų visų. Nuo 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo per ’ Sasną priėmiau 
$10.20. (Tai labai graži auka 
Pirmos Gegužės Paradui pri
rengti), nuo LDS 1 kuopos 
per K. Levaną $3, nuo TDA 
17 kuopos $1. Su pirmiau 
gautais, viso jaiU’turime sukė
lę $23.20. Dar yra pasižadėję 
aukauti po $1 G. Kuraitis, J. 
Kalvaitis ir D. M. šolomskas.

Pirmai Gegužės prisirengt 
komisijos narys A. Mureika.

Pereitą sekmadienį įvyku
sioj viso miesto Bendros .Ge
gužinės konferencijoj prisidė
jo dar 45 organizacijos, ku
rios nebuvo pirmesnėj konfe
rencijoj. Dalyvavo 600 dele-

Williamsburgo ir apylinkės 
lietuviai turime subrusti, kad 
pertoli neatsiliktume nuo savo 
brolių ukrainų. Mes turime 'gatų. Iki šios konferencijos 
puikų beną, kuris gegužinėj (Bendros Gegužinės Komitetas 
grieš įvairius maršus, bus la-1 turėjo savo žinioj 537 organi- 
bai linksma ir smagu maršuo- zacijas. Dar vis prisideda, šis 
ti su muzika. paradas bus didžiausis už vi-

Mums dar yra didelis trū- sus buvusius.

Atvyko “Jurgis 
Washingtonas”

Amerikos Darbo Partijos 
Susirinkimas

Kriaučiai Apvaikščios Pirmą 
Gegužės Su Prakalbomis 

ir Koncertu
Gerbiamieji Brooklyn© ir 

Apylinkės Lietuviai!
Lietuvių Kriaučių Unijos 

(ACW of A) 54 Skyrius ren
gia apvaikščiojimą Pirmos Ge
gužės sekmadienį, 30 balan
džio, Liet. Am. Pil. Kliubo 
svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn. Pradžia G v. vak. 
Tai yra prieš Pirmą Gegužės.

Kalbėtojai bus: “Amerikos“ 
redaktorius Laučka, “Naujos 
Gadynės“ — Stilsonas, nuo 
dienraščio “Laisvės” A. Bim
ba. Tad visi, kuriem tik laikas 
pavėlina, dalyvaukite, o išgir
site įdomių prakalbų, dainų ir 
pamatysit klasiškų šokių. So
listas Vasiliauskas dainuos so
lo. D. Bubniūtė, A. Bubnio, 
(buvusio kriaučių del.) duktė, 
pašoks keletą klasiškų šokių. 
J. Tamašausko sūnus sugrieš 
akordija solo. Lyraičiai ir ly- 
raitės duos tautiškų ir klasiš
kų šokių. A. Velička ir P. 
Grabauskas, kurie ne vienus 
palinksmino ir prajuokino sa
vo dainomis, irgi dainuos šia
me parengime. V. Retikevi- 
čiaus orkestrą grieš muzikos 
kavalkus. Įžanga veltui.

Visus lietuvius kviečia 
Kriaučių Rengimo Komisija.

J. Kairys.

P-lė Faith Bacon išėjo ant 
puošniosios Park Ave. pažaist 
su savo fauna apsirengus su 
tūline suknele, kuri nedaug 
kliudė smalsuoliams matyt 
daugiau. Ją areštavo.

ŠALČIAI PAVOJINGI 
IR PAVASARI

Sveikatos komisionierius dr. 
Rice priminė šapų ir apart- 
mėntų savininkams ir prižiū
rėtojams, kad, nežiūrint šiltų 
dienu, vakarams būnant vė- 
siems, temperatūrai žemiau 
50 laipsnių virš zero, patalpos 
turi būti apšildomos.

“Pavasarį šalčiai yra taip 
pat pavojingi, kaip ir bile se
zone,” sako komisionierius. 
“Piliečių apsaugai, gyvenami 
ir darbo butai turi būti apšil
domi, nežiūrint datos ant ka
lendoriaus.“

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau kambario pas lietuvius 

Williamsburgh apylinkėj. Pageidau- 
iama, kad būtų galima pasidaryt 
savo valgį arba kad gaspadinė pa
gamintų. Atsišaukite į “Laisvės” 
raštinę, adresuojant J. P., 427 Lori
mer St., B’klyn, N. Y. (98-99)

Pajieškau fornišiuto kambario. 
Prašau rašyti sekamu antrašu: Mr. 
Frank Chase, 427 Lorimer St., 
B’klyn, N. Y. (98-100)

Gręsia Taksių Streikas
Transporto Darbininkų Uni

ja sušaukė savo veikėjus ap
tarti galimybes taksių vairuo-
tojų streiko didžiųjų firmų sa
vininkams vilkinant pasirašyt 
sutartį. Unijos viršininkai ma
no, kad miesto valdžia pagel
bės prieit sutarties, kad neda- 
leist streiko Pasaulinės Paro
dos išvakarėse.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubo 
pirm kvartalinis biznio skyriaus su
sirinkimas įvyks sekantį penktadie
nį, bal. 28 d., 8 v. v. Savo name, 
280 Union Avė. Visiems kliubo na
riams turėtų būti žingeidu išgirsti 
finansinį raportą pirmo kvartalo šių
metų ir abelnai žinoti biznio sky-
riaus veiklą, tad kviečiame visus 
dalyvauti, kuriems laikas pavėlins.

(98-100)

PARDAVIMAI
LOTAI—LONG ISLANDE
Bungalow lotai, 25x100; $40.00, !4 

akro $150.00. Kiti Bungalow, kurie 
randasi ant Sunrise Highway kam
po, kaina $300.00, Savininkas gyve
na po antrau: 150-31 Huron St. 
Aquaduct, L. I. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis nurodytu 
antrašu. (98-103)

Ona s Beauty Salon
Vėliausios mados 
plaukų dailinimai 

ir kirpimai 
Zoto’s Machineless 

Oil Permanent 
Waving 

ir kitoki 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 nun 9:30 ryto iki 9:30 vakaro

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 Lessingū.

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 
patenkinti. Didelė dėžė (100 gramų) 

50c. Persiuntimą apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo 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

SKELBKITES “LAISVĖJE

Telefonas Foxcroft 9-6901.

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

Reikale

KLAUSKITE MUSŲ APROKAVIMO

narnų taisymo, maliavojirno ar popieravlmo 
klauskite mūsų aprokavimo

321 Chauncey

1062 Glenmore

A. BALČIŪNAS
St. Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
Ave. East New York

PAVASARIO SPECIALAI
$6.00

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . . CO HZ

Tikri Daimontiniai Žiedai nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

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

nužemintom kainom

s

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių

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

Jūs 
departmentą. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką 

ROBERT LIPTON 
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN
EKSPERTAI TAISYME. TEL.: STAGG 2-2178

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

daiktų 
ar ne. »

«
» 
»

»

Denys Wortman, apsitaisęs 
lygiai taip, kaip 150 metų at
gal dėvėjo Jurgis Washingto
nas, su palydovais, ir tokioj 
pat karietoj atvažiavo į New 
Yorką dalyvaut Pasaulinės 
Parodos atidaryme. Jis važia
vo iš Mount Vernon tiek pat 
laiko ir pakelėse padarė tiek 
pat stočių. Skirtumas buvo tik 
keliuose: anais laikais buvo 
duobėti, akmenuoti, o dabar 
cementiniai.

Vokiečių laivas Deutschland Į 
buvo paskutinis suspėjęs New 
Yorkan. prieš įėjimą galion 
naujų 25% taksų ant Vokieti
jos prekių.

H. Cohen įvirto atdaron 
keltuvo atvaron darbe, 247 
W. 38th St., ir užsimušė nu
kritęs du aukštus ant apačioj 
buvusio keltuvo.

Amerikos Darbo Partijos 
Lietuvių Skyrius ,14-me A. D. 
šaukia susirinkimą 28 d. ba
landžio, 7:30 vakaro, Liet. 
Am- Pil- Kliubo svetainėj, 280 
Union Ave., Brooklyn. Kvie
čiami visi lietuviai dalyvauti, 
nes bus laimimas radijo, ku
ris turėjo būti išleistas 15 d. 
balandžio.

J. Kairys.
R

Pajieškau F. Venclovos, kada tai 
gyveno 2334 Orthodox St., Phila., 
Pa. Esu prašomas Venclovos gimi
nių Lietuvoj, kad surasti jųjų dėdę, 
F. Venclovą. Jeigu kas jį pažino, 
malonėkite man. pranešti, kur jis 
randasi arba tegul pats atsišaukia, 
už ką būsiu labai dėkingas. Peter 
Kurtinaitis, 113 Ferry St., Newark, 
N. J. (98-100)

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

uline/ Gaminam valgius ir
J5L t u r im e Amerikos

išdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

WZr.-ll šokių vynų ir gero
ILiqwi alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

;Qj VIENATINIS LIETUVIŠKAS
7 ' KABARETAS
M A STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

»

»

o.

o

O. 417

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

O

P

ū 
ū

Mirė
o

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

i Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Aleksandras Masalles, 54 
r.ictų amžiaus, 149—»16th St., 
Brooklyn N. Y. mirė balan
džio 24-tą, Holy Family ligo
ninėj. Pašarvotas namie. Bus 
palaidotas balandžio 27-tą, 
šv. Jono kapinėse. Laidotuvė
mis rūpinasi graborius J. Gar- 

į šva.

o

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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




