
KRISLAI
Prie mūsų šventes.
Ar ir Lietuva?
Piršlybos.
Galime pasididžiuoti.
Nepamiršome.
Nuoširdumas.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Šį pirmadienį Pirmoji 
Gegužės, visų darbo žmonių 
tarptautinė šventė. New 
Yorke įvyks milžiniška eise
na gatvėmis. Kituose mies
tuose bus demonstracijos 
aikštėse ir patalpose.

Vyriausi šių metų šūkiai:
Prieš fašistinius karo 

agresorius!
Už pasaulinę taiką!
Prieš reakciją Amerikoj!

Nesinori tikėti, bet atro
do, jog tai bus tiesa. Pra
neša, kad ir Lietuva atsakė 
Hitleriui, jog jinai nema
tanti sau pavojaus iš Vokie
tijos pusės.

Tai šlapia skepeta į veidą 
prezidentui Rooseveltui, ku
ris Lietuvą užtarė ir reika
lavo, kad Hitleris prižadė
tų jos nepulti. •

Nejaugi naujoji vyriau
sybė taip ir trauks senosios 
tautininkų diktatūros nu
brėžtais keliais? O jau ži
noma, kur tie keliai iki šiol 
Lietuvą nuvedė.

Chicagos “Draugas” siū
lo susitarti su tautininkais, 
nors, girdi, mūsų broliai 
tautininkai yra pasilikę ge
nerolais be armijos.

“D.” mano, kad katalikai 
ir tautininkai galėtų suda
ryti Vykdomąjį Komitetą, 
kuris susidėtų iš Rymo Ka
talikų Federacijos Tarybos 
ir Tautininkų Tarybos at
stovų. O tų atstovų bus tiek, 
kiek tos tarybos turi “cen
tralinių organizacijų.”

Tautininkai veikiausia 
griebs šitą pasiūlymą, kaip 
katė pelę. Mat, ta jų “Tau
tinė Taryba” susideda iš po
pierinių centralinių organi
zacijų, tokių, kaip senai la
vonais virtusios Tėvynės 
Mylėtojų Draugija, Tauti
nė Sandara ir kitos.

Kas liečia kitas sroves, 
tai “D.” sako: Su socialis
tais visai nesusikalbėsime, o 
tuo labiau su komunistais.”

Mums atrodo, jog “Drau
gas” tame smarkiai klysta. 
Mums atrodo, kad būtų ga
lima visiems lietuviams la
bai gražiai susikalbėti vi
sais visiems bendrais klau
simais. Pavyzdžiui, Lietu
vos nepriklausomybės gyni
mo arba Klaipėdos pabėgė
lių šelpimo, arba Lietuvių 
Dienos Pasaulinėje Parodo
je reikalais galėtume ben
drai darbuotis.
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Nazių Valdovai At
sisako Matytis su 
Anglijos Atstovu

Niekina Anglijos Bandymą 
Pasigerint

Berlin. — Anglijos amba
sadorius N. Henderson, su
grąžintas į Berlyną, kelis 
kartus mėgino pasimatyti 
su Vokietijos užsieniniu mi- 
nisteriu von Ribbentropu, 
bet pastarasis vis nudavė 
“neturįs laiko” ir nepriėmė 
Anglijos atstovo.

(Tas Anglų ambasado
rius buvo atšauktas iš Vo
kietijos, kai Hitleris užėmė 
Č e c h o s 1 ovakiją. Anglijos 
valdžia dabar netikėtai su- į 
grąžino jį į Berlyną, norė
dama pasigerint Hitleriui.)

Anglų ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlain įtei
kė ambasadoriui Henderso- 
nui atsišaukimą į Hitlerį. 
Tuom atsišaukimu Cham
berlain prašė, kad Hitleris 
peršiurkščiai neatsakytų į 
prezidento Roosevelto para
ginimą, kad Hitleris ir Mus- 
solinis prižadėtų neužpult 
kitų kraštų' per desėtką 
metų. Sakoma, kad savo at
sišaukime Anglų premjeras 
Chamberlain taipgi baugi
na Hitlerį, jog Anglija įves 
verstiną kariuomenės tar
nybą, jeigu Hitleris neapsi
ramins.

Hitleris rengiasi atsake 
prez. Rooseveltui šį penkta
dienį, ir nieko nenori girdėt 
nuo Anglijos, iki jis pasa
kys savo kalbą. O joj Hitle
ris ne tik atmesiąs, bet 
šiurkščiai pašiepsiąs prezi
dento Roosevelto atsišauki-

I ma taikos, v

Prezid. Rooseveltas Atida
rys Pasaulinę N. Y. Parodą

Washington. — Ateinantį 
sekmadienį po pietų prezi
dentas Rooseveltas atidarys 
Pasaulinę New Yorko Pa
rodą, dėlei to pasakydamas 
radio kalbą.
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Francijos laivas Paris liepsnose; menama, kad jį bus padegę nazių šnipai, 
norėdami pakenkti F rancijos respublikai.

Netikę “Taisytojai” 
Darbo Valandų ir 

Algų Įstatymo
mi-

Sučiupti Nuodytojų 
Gaujos “Smagenys” 

Philadelphijoje

Reikalauja Įvest 
Verstiną Karinę 
Tarnybą Anglijoj

London. — Anglijos
nisterių kabinetas nutarė 
kreiptis į seimą, kad įvestų 
verstiną kariuomenės tar- 

■ ’ nybą. O jeigu seimas tą rei-
darbo^afgu-valan- kalavi™5 Priimp> tai An'

Washington. — Kongres- 
manų komisija 16 balsų 
prieš du nutarė reikalaut, 
kad kongresas sekamai “pa
taisytų” < 
du įstatymą:

Visai neapribot valandų
glijoj būtų sudaryta apie 

! 1,000,000 vyrų pastovi armi- 
tiem raštinių tarnautojam! Ja* 
ir “baltakalnieriam” darbi
ninkam, kurie gauna po 
$200 ar daugiau algos per 
mėnesį.

Jeigu darbininkai dirba 
viršlaikius, tai samdytojas 
gali nemokėt pusantro sy
kio tiek už viršlaikio dar
bą; jis gali kitu laiku tiek 
sutrumpint reguliarį dar
bą, kiek darbininkai išdirbo 
viršvalandžių.

Pailgint laukų darbinin
kam darbo savaitę iki 60 
valandų.

Nereikalaut, kad būtų 
palaikoma tuom įstatymu 
nusakytos darbo valandos 
ir algos telefonistėms tokio
se stotyse, kurios aptarnau
ja tik 500 kostumerių ar 
mažiau.

Philadelphia, Pa. — Aps
krities prokuroras sako, 
kad jau areštuoti “vyriausi 
smagenys” žmogžudžių šai- 
kos, kurie nunuodijo 55 
žmones, idąnt pasiglemžt 
jų apdraudas.

Teisme vėl buvo ilgai 
klausinėjama Carina Fava- 
to, viena iš tos gaujos. Ji 
prisipažino, kad pati nu
nuodijo savo nevedusį vyrą, 
jo sūnų ir dar vieną asme
nį, ir gavo jų apdraudas iš 
kompanijų. Jinai išdavė ir 
eilę piktadariškų savo sėb
rų.

Carina Favato tikisi, kad 
jos prisipažinimas ir kitų 
išdavimas palengvins jai

Hitleris, besikalbėdamas 
su Rumunijos užsieniniu 
ministeriu G. Gafencu Ber
lyne, pašiepė Angliją, kad 
jinai būtų bespėkė apsigint, 
jei kiltų karas. Ta pašaipa 
juo labiau pakurstė Anglų 
valdovus reikalaut versti-, 
nos kariškos tarnybos.

3 Bilionai Dolerių Kari
niams Tikslams

Anglijos valdžia įnešė sei
mui reikalavimą paskirt bausmę ir išgelbės ją nuo 
apie 3 bilionus dolerių kari
niams reikalams per metus.

Anglų valdovai siūlo pa
kelt taksus ant automobi
lių, tabako, cukraus, pra
bangos daiktų ir turčių pa
likimų, kad gaut daugiau 
lėšų šaliai ginti.

mirties elektros kedeje.

Washington, bal. 26. — 
Amerikos vyriausybė nuta
rė daugiau nepriimt žydų 
svečių iš Vokietijos, nes to
kie svečiai negrįžta atgal.

iš

Žlugs Fašistų Svajonė 
Pavergt Pasaulį, Sako 

U. S. A. Ministeris
Jungtinių Valstijų Ministeris C. Hull Užreiškė, jog 

Taikiosios šalys Turės Sulaikyt Užpuolikus

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris Cordell 
Hull, kalbėdamas Raudono
jo Kryžiaus suvažiavime, 
smerkė fašistinius diktato-

EXTRA

rius - užpuolikus ir perser
gėjo juos, kad jie nesvajotų 
apie pasaulio užkariavimą.

Hull sakė, kad Jungtinės 
Valstijos darbuojasi palai
kyt taiką ir stengiasi, kad 
tarptautiniai ginčai būtų 
ramiai išspręsti per dery
bas, bet ši šalis yra “lygiai 
pasirengus sėkmingai gint 

j savo reikalus ir mūsų myli-ANGLIJA IMSIANTI Į,savo reikalus ir musų myli- 
ARMIJĄ VISUS TINKA-1 m as įstaigas.”
MUS 20-21 METŲ VYRUS! Jis nupiešė baisenybes 

 karo ir jo pasėkų, bet pri- 
London, bal. 26. — Angli- minė, jog- “anksčiau ar vė- 

pirmininkas liau susidaro tokios sąly- 
seį_ gos, kad taiką mylinčios ša-

jos ministeris 
Chamberlain užreiškė 
me, kad visi tinkami jau
nuoliai nuo 20 iki 21 metų 
amžiaus turės eit į kariuo
menės tarnybą. Bet dar sei
mas spręs šį sumanymą.

lys geriau pasirenka gink
lais gintis, negu pasiduot 
pajungimui ir vergijai.”

Vardais neminėdamas fa
šistinių užpuolikų, minis
teris Hull pavadino juos 

i “trumparegiaias” ir civili
zacijos priešais. Jis vėl pri
minė, jog kol didieji fašis
tiniai kraštai laužys jų pa
čių pasirašytas tarptauti
nes sutartis, kol jie grūmos 

^karais ir taip suktai elgsis 
Gazeta . Polska” | tarptautinėje prekyboje, tol

LENKAI NORI DRAU
GIŠKUMO SU NAZIAIS, 

BET NENUSILEIDŽIĄ

Varšava, bal. 26. — Len
kų užsieninio ministerio 
organas “ 
rašo, kad Lenkija nori 
draugiškumo su Hitleriu, 
bet jinai niekad “neprisi
ims” nazių globos ant Len
kijos ir nesutiks, kad Dan- 
zigas būtų prijungtas prie 
Vokietijos.

New York. — Pasaulinė 
paroda atsidarys sekmadie
nį 11 vai. dieną.

negalės būt užtikrinta pa
saulinė taika.

Hull reikalavo gerbt kiek
vienos šalies nepriklauso
mybę, kaipo pamatinę sąly
gą taikos ir civilizacijos.

Vaikinas Automobiliu Užmu
šė Savo Mylimosios Vyrą
Norwalk, Ohio. — Eina 

teismas prieš Haroldą Has-
Berlin, bal. 26. — Nazių tingsą ir Colettą Schlettie- 

užsieninis ministeris Rib- n?> gražių 28 metų našlę, 
bentrop nepriėmė pasikal- Jiedu teisiami, kad abudu 
bėt sugrįžusi į Vokietiją i susitarė ir automobiliu mir- • 
Francijos ambasadorių 
Coulondre.

Mums visiems smagu gir
dėti, kad pirmos klasės lie
tuvaitė dainininkė Ona 
Kaskas (Katkauskaitė) da
lyvaus ir dainuos Metropo
litan Operos ruošiamuose 
koncertuose Pasaulinės Pa
rodos metu. Geriausio jai 
pasisekimo.

Mes jau turime pusėtinai 
daug lietuvių, aukštai pra
sisiekusių mokslo, meno ir 
sporto srityse. Apie lietu
vius garsius sportininkus 
daug rašė ir rašo mūsų lai
kraščių angliški skyriai.

Reikėtų daugiau ir daž
niau mūsų spaudoje rašyti 
apie atsižymėjusius lietu
vius visose viešojo gyveni
mo srityse.

“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimas paaukojo $25 
Klaipėdos pabėgėliams šelp
ti. Tai labai gražus darbas. 
Tiems vargšams reikalinga 
skubi medžiaginė parama.

Neapleisime savo brolių, 
patekusių baision nelaimėn, 
bėgančių nuo hitlerinės pa
vietrės.

Ispanijos Ex-Premjeras 
Apsigyvens Meksikoje

Paryžius. — Išplaukė 
Francijos dr. Juan Negrin,
paskutinis , Ispanijos res
publikos ministeris pirmi
ninkas. Jis pirma atvyks į 
New Yorką, o iš čia keliaus 
Meksikon apsigyventi, kaip 
praneša United Press.

SOVIETŲ LAKŪNAS 
KOKKINAKI LEKIA 

1NEWY0RKA

Visas “L.” suvažiavimas 
p a s i ž y m ėjo nepaprastu 
draugiškumu ir nuoširdu
mu. Ir tie laisviečiai, kurie 
asmeniškai negalėjo būti 
suvažiavime, nepamiršo sa
vo dienraščio. Jie atsiuntė 
pasveikinimus ir gausių au- 
kų.

Taip ir bujoja mūsų pla- 
tus judėjimas. Joks kitas 
judėjimas negali didžiuotis 
tokiu šiltu draugiškumu ir 
nuoširdumu.

ŽUVO GRAŽUOLĖ TUOJ 
PO PERSKYRŲ

Reno, Nevada.—Vos teis- 
miškai persiskyrė jauna 
gražuolė Mildreda Wilder 
su savo vyru, ir ant ryto
jaus nusižudė ar buvo nu
žudyta. Jos kūną rado kal
nuose už vietinio universi
teto. Šerifas sako, dar ne
žinia, ar ji nusinuodijo ar 
buvo nunuodyta.

Mildreda savo dainomis 
užeigose ramindavo persi- 
skyrėlius, vyrus ir moteris.

Maskva, bal. 26. — Gar
susis Sovietų lakūnas Vla
dimir Kokkinaki, vyresny
sis karininkas, jau buvo pa
sinešęs skrist be sustojimo 
per Europą ir Atlanto Van
denyną, iš Maskvos į New 
Yorką, bet blogas oras kol 
kas jį sulaikė. Tačiaus ma
noma, kad jis nuskris į 
New Yorką pirm šio šešta
dienio. Skridimo tikslas 
esąs Pasaulinė New Yorko 
Paroda, kuri atsidaro sek
madienį.

Kokkinaki yra Sovietų 
oro Didvyris. Jis 1938 m. 
nulėkė iš Maskvos 4,254 my
lias į Vladivostoką per 24 
valandas ir 36 minutes.

Nužudė Moterį, kad Jinai 
Barė Jį už Girtuoklystę

Keytesville, Mo.— Teisia
mas gydytojas - braukyto- 
jas Wm. F. La Mance, bu
vęs mokytojas bažnytinės 
sekmadienio mokyklos, kad 
jis primušė ir pasmaugė 
savo moterį Ellą, slaugę, 29 
metų. Įrodinėjama, jog jis 
pasiuto todėl, kad moteris 
jį bardavo už girtuokliavi
mą.

Kaltinamasis, 32 metų, 
pirmiau buvo kumštinin
kas. Jam gręsia mirties 
bausmė elektros kedeje.

1935 m. Kokkinaki išskrido 
47,800 pėdas aukštyn, šu
nį u š d a m a s pas aulinius 
aukščio rekordus. Jis yra 
laimėjęs pustuzinį tarptau
tinių rekordų kaipo lakū
nas.

O seniau jis buvo tik lai- 
vakrovis ir jūrininkas.

tinai suvažinėjo Schlėttą, 
jos vyrą, popieros fabriko 
darbininką, 35 metų am
žiaus.

Schlettienė visą kaičią 
; suverčia ant savo mylėtinio 
i Hastingso. Ji sako, kad per 

Canon City, Colorado. —iporą metų pirm jos vyro 
Nuteistas 10 metų iki gy- nužudymo jinai “po du tris 
vos galvos kalėt “gamtinis kartus per mėnesį pilnai 

osteopathas mylėjosi” su tuo vaikinu. • 
Atterbury, Jis prašęs ją teismiškai 

kad jis pasmaugė savo mo- persiskirt su savo vyru, kad 
terį Noną, 31 metų am- į Hastings galėtų susituokt 
žiaus. Jis pats 40 metų. i su ja. “Bet aš jam atsa- 

Moteris buvo apdrausta ! kiau, jog esu padarius šliū- 
ant $10,000. Tas žmogžu- bo prisieką bažnyčioj, tai 
dis pirmiau buvo kumšti
ninkas.

“Gydytojas” Pasmaugė Pa
čią dėl Jos Apdraudos

gydytojas,” 
Raymond L.

VAISTAS NUO GIR
TUOKLYSTĖ

tai 
turiu laikytis savo vyro,” 
kaip Schlettienė pasakojo 
teisme.

PirNew York, bal. 26.
moj gegužės savaitėj čia 
bus paleista 13,740 pašalpi- 
nių WPA darbininkų dėl

Syracuse, N. Y. — New 
Yorko valstijos Chemikų 
Draugija praneša, kad vais- “lėšų stokos.” 
tas vadinamas ampheta-! -------------------
mine (arba benzedrine) sul- ORAS
fatas gydo nuo palinkimo Debesiuota ir tarpais bus ’ 
prie alkoholio. ! lietaus.

Penktadienį Bus 14 Puslapių “Laisvė” su Gausiais Pasaulio Parodos Vaizdais ir Specialiais Raštais
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Griebiasi Visokių Priemonių
Jau kelis kartus prezidentas Roosevel- 

tas nurodė, kad jeigu nebus sulaikyti ka
ro agresoriai—Vokietija, Italija ir Japo
nija, tai pasaulyj užsidegs baisus, vis
ką naikinantis karas. O to karo negalės 
išvengti ir Jungtinės Valstijos; jos bus 
įtrauktos į katastrofą, kaip buvo įtrauk
tos 1914-1918 metais. Ypatingai Roose- 
veltas labai gerai padarė, kada Hitleriui 
ir Mussoliniui pasiuntė užklausimą, ar 
jie sutinka mažiausiai nors 10 metų ne
pulti savo kaimynus. Tas Roosevelto žy
gis sveikinamas visų, kam tik brangi 
taika, laisvė ir kas nori išvengti karo.

Kitaip yra su tais elementais, kurie 
dirba Hitlerio ir Mussolinio naudai. Re
akcinė hearstinė spauda ir ta buržuazi
nė spauda, kuri visaip niekina Naują 
Dalybą, pataikauja karo agresoriams, 
pradėjo gvoltu šaukti, kad būk Roose- 
veltas velka Ameriką į karą. Kad su
kelti žmonių nusistatymą prieš Roose- 
veltą, prieš taikos šalininkus, tai iškėlė 
pereito Pasaulinio Karo skolas, kiek kuri 
valstybė yra Jungtinių Valstijų kapita
listams skolinga. Viso skolų priskaito 
net $10,018,243,829 (dešimts bilionų, aš
tuoniolika milionų, du šimtus keturias- 
dešimts tris tūkstančius ir aštuonis šim
tus dvidešimts devynis dolerius).

Žinoma, skolininkais suranda tik tal
kininkus, buvusius Vokietijos priešus. 
Iš vienos pusės jie šaukia, kad Amerika, 
kare dalyvaudama, labai brangiai užmo
kėjo, kad jos talkininkai nemoka jai sko
lų. Iš kitos—tyčia užtyli tą, kad Vokieti
ja, Austrija, Vengrija, Bulgarija ir Tur
kija taip pat atsisakė mokėti kontribuci
jas, tai yra praeito karo nuostolius.

Tų ponų tikslas yra aiškus. Jie šau
kia prieš Roose veltą, kad ir ant toliau 
palaikius Jungtines Valstijas izoliacijoj, 
kad jos nesidėtų su taikos šalininkais 
prieš karo agresorius. Bet ši politika yra 
žalinga kitoms šalims ir Amerikos žmo- 
jiėms. Amerika gali išvengti karo tik ta
da, jeigu bus Europoj ir Azijoj bendro
mis pastangomis sulaikyti fašistiniai ka
ro agresoriai.

Fašistai Garsina Savo Jėgas

Italijos ir Vokietijos fašistai tyčia gar
sinasi, kad jie yra labai galingi—neįvei
kiami. Jų tikslas kitus įbaugyti: “Pa
siduokite mums, nes kitaip mes jus su
mušime!”

Tuo tikslu Hitleris nuolatos giriasi, 
kad jo armija didelė. Mussolinis šaukia, 
kad jis turi 1,200,000 paruoštą armiją. 
Jie ant kiekvienos kryžkelės garsinasi, 
būk turį apie 9,000 karo orlaivių.

Bet kiekvienas, kuris žino Vokietijos 
ir Italijos padėtį, tai žino, kad Italijos 
ir Vokietijos fašistai nėra taip galingi, 
kaip garsinasi. Italijos fašizmas pusan
trų metų kariavo Ethiopijoj, kol pavergė 
atsilikusią ir beginklę tautą. Ispanijoj 
karas ėjo veik tris metus, kur fašistai 
neteko kelis šimtus karo- lėktuvų ir dau
gybės ginklų. Japonijos fašistai veik du 
metai kariauja Chinijoj, ir pastaraisiais 
laikais neturi pasisekimo. O reikia at
minti, kad Japonija manė į dvi-tris sa
vaites visą Chiniją užkariauti.

Italijai, Vokietijai ir Japonijai stoka 
daugybės būtiniausių žaliųjų medžiagų. 
Joms neužtenka metalo, o daugelio kari
nių metalų visai neturi. Jos neturi žiba
lo, medvilnės ir daugelio kitų dalykų. Jų 
iždai veik tušti.

Tuo kartu demokratinėse šalyse yra 
daug daugiau žmonių, užtektinai žalio
sios medžiagos, galingesnė industrija, 
stipresni karo orlaivynai, laivynai ir 
tvirtesnės armijos. Iki liepos mėnesio 
vien iš Jungt. Valstijų Francija ir An
glija gaus 1,800 pirmos rūšies naujų ka
ro lėktuvų.

Galima drąsiai pasakyti, kad jeigu iki 
šiolei karo agresoriams sekėsi, tai ne to
dėl, kad jie galingesni, bet todėl, kad 
Anglijos ir Francijos valdonai atliko vie
ną po kitai išdavystę, o Jungt. Valstijos 
nesikišo į pasaulinius reikalus. Bet at
rodo, kad tam artinasi galas.

Hitleris ruošėsi pagriebti Danzigą, o 
jeigu kaip, ir Lenkijos Koridorių, mi
nint savo 50 metų sukaktį. Lenkija su
mobilizavo apie 1,000,000 armiją, sudarė 
sutartį su Francija ir Anglija ir hitleri
ninkai susilaikė nuo savo agresyvio žy
gio.

Naujas Katalikų 
Archivyskupas

Kaip mažo miestelio groserninko sūnus baigia kopti į be
veik pačias aukščiausias katalikų bažnyčios vietas?

Kokios jo politinės pažiūros ir kaip jis orientuosis 
būdamas galva turtingiausios archidiocesijos?

Už Senas Garbingas Tradicijas
Net 2,391 žymus Jungtinių Valstijų 

rašytojas, mokytojas ir daktaras ben
drai išleido pareiškimą, kuriame pa
smerkia fašizmą, reakciją ir kreipia 
Jungt. Valstijų valdžios atydą, kad ji ir

* ant toliau laikytųsi senų, Amerikos gar
bingų laisvės tradicijų. Tarpe kitko, jie 
sako :

“Jeigu mes ištikro esame ta viena tau
ta, kuri džiaugiasi laisve ir teisingumu, 
tai ir mūsų mokyklos turi būti laisvos 
visiems, be jokių diskriminacijų kas lie
čia jų turtą, lytį, rasę ar religiją. Mūsų 
mokyklos, spauda ir radio turi atstovau
ti tą faktą, ir tiesą, kas yra pasakyta 
musų istorijoj apie garbingas laisvės 
tradicijas, apie pasaulį, kuriame mes gy
vename, apie kultūrą ir rasę, nesibijant 
persekiojimų. Fašizmas atvirai neapken
čia ir naikina tiesą?’ I

Šis pažangių mokytų žmonių manifes
tas labai daug reiškia dabartiniu mo
mentu. Jis turi apjungti kovon prieš ka
rą ir fašizmą visus, kam tik brangi lais
vė, žmoniškumas ir Amerikos revoliuci
nės tradicijos. Jis turi pagelbėti nugalė
ti/Roosevelto priešus, kurie puola Naują 
Dalybą. Jis turi apjungti visus teisingus 
ir sąžiniškus žmones.

Veidmainystėms Nėra Galo
Senatorius Burke, kuris varde Nacio- 

nalio Fabrikantų Susivienijimo, įnešė į 
kongresą “pataisymą” prie Wagnerio 
Darbo Akto, kad panaikinus Wagnerio 
Aktą ir tas darbininkams progas, kurias 
pastarasis aktas jiems duoda, kraiposi 
ir veidmainiauja. Senatorius Burke sa
ko, būk jis turįs tikslą apsaugoti tuos 
darbininkus, kurie “sąžiniškai per metų 
metus dirbo.” Bet nereikia jokio darbi
ninkui gudrumo, kad suprasti, kokis yra 
darbdavių atsinešimas linkui tų darbi
ninkų, kurie ilgai ir sąžiniškai kapita
listams dirbo. Kai tik tie darbininkai nu- 
sensta, išeikvoja darbo jėgas, pasidaro 
netaip vikrūs, taip greitai kapitalistai 
juos išmeta iš darbo laukan. Darbinin
kai laikysis už Wagnerio Darbo Aktą, 
kuris- suteikia jiems teisę organizuotis į 
unijas.

ALDLD Vajas Prie Pabaigos
Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 

už naujus narius jau eina prie pabai
gos. Jis baigsis su gegužės 1 diena. Li
teratūros Draugijos centras praneša, 
kad kol kas vajus silpnokas. Veikiausiai 
todėl, kad organizacijos nariai nemažai 
dirbo naujų narių gavimui kartu, kada 
rudenį buvo mūsų dienraščių vajai. Gal 
būti dar daugelis kuopų nesusiuntė 
duoklių į centrą už naujus narius.

Reikia stiprinti ir auklėti Literatūros 
Draugiją. Juk tai organizacija, kuri 
nuoširdžiai padeda darbo žmonėms vi
sose kovose. Jos nariai kovėsi prieš fa
šistus Ispanijoj. Jos kuopos ir nariai 
tūkstančius dolerių sukėlė aukų. Lite
ratūros Draugija visada darbuojasi lie
tuvių apjungirųui, švietimui ir jų gero
vei. Mes tikimės, kad ir vajui pasibai
gus, nariai ir kuopos nenustos stiprinę 
ir auklėję savo, kultūros ir apšvietos or
ganizaciją.

Iš Vatikano praneša, kad 
popiežius Pijus XII jau pa
skyrė New Yorkui naują 
archivyskupą. Ta .vieta bu
vo pasilikus tuščia, kai per
nai rugsėjo mėnesį pasimi
rė kardinolas Hayes. Da
bar ji teko Bostono vysku
pui Francis Joseph Spell- 
manui, dar tik 50 metų am
žiaus katalikų bažnyčios di
džiūnui.

New York o bažnytinė ar- 
chidiocesija yra bene tur
tingiausia ir apimanti net 
vieną milioną katalikų. To
dėl čionai archivyskupo vie
ta skaitoma labai svarbia 
ir žrtiogus, kuriam ji tenka, 
jaučiasi didžiai pagerbtu ir 
paaukštintu.

Be to, sakoma, kad greitu 
laiku Pijus XII archivysku- 
pui Spellmanui uždės rau
doną kepurę ir tuomi pa
aukštins jį į kardinolus. 
Apart popiežiaus, tai aukš
čiausia vieta katalikų baž-l 
nyčios sistemoje. Kaip žino-' 
ma, dabar Kardinolų Kole-| 
gijoj yra net vienuolika tuš
čių vietų. Vieną užpildžius, 
dar dešimt liks.

Nesitikima, kad nors vie
na tų vietų tektų Lietuvai, 
nors, tiesa, beveik visos ki
tos žinomos katalikiškos ša-i 
lys turi mažiausia po vieną 
kardinolą. Jungtinių Valsti-' 
jų katalikai turėjo net ke
tinius kardinolus, būtent,! 
Hayes, Mundelein, Doug
herty ir O’Connell. Kai 
Hayes mirė, buvo bepalikę 
trys, bet dabar, kai Spell
man bus paaukštintas, vėl 
bus keturi.

Į nabašninko kardinolo 
Hayes vietą buvę trys kan
didatai, kuriuos popiežiui 
pasiūlė Amerikos vyskupai, 
bet ta laimė pateko Spell
manui, senai ir labai gerai 
žinomam .visam Vatikane.

Francis Joseph. Spellman 
net visus 7 metus, nuo 1925 
iki 1932, išbuvo Popie
žiaus Pijaus XI sekreto
riaus kardinolo Pacelli pa- 
gelbininku. Todėl jam buvo 
žinomos visos tos apeigos ir 
visa Vatikano diplomatija. 
Dabar, Pacelli, tapęs popie
žium, natūralu, savo pagel- 
bininką Spellmaną paskyrė 
archivyskupu ir pakels į 
kardinolus.

Būnant popiežiaus se
kretoriaus p a g e 1 b i ninku, 
Spellmano pareiga buvo iš
versti anglų kalbon visas

Mokėjimas orlaivį vairuoti 
šiame atsitikime jam pui
kiai patarnavo.

Apie naujo archivyskupo 
politines pažiūras beveik 
nieko nežinoma, bent spau
da nieko apie jas nesako., 
Tačiau aišku, kad jis yra 
tokių pat pažiūrų, kokių 
buvo Pijus XI ir kokių yra 
Pijus XII. Amerikos politi
koje jo beveik nebuvo gir
dėtis. Spėjama,'kad jis krei-, 
vai žiūri į kunigo Coughli- 
no piktą, reakcinę politiką.

Tik tas sukelia abejonių, 
kad Spellman buvo vyskupu 
padėjėju prie bostoniškio 
kardinolo O’Connell, kuris 
yra pasižymėjęs su savo re
akcine politika ir nepapras
tai dideliai investmentais į| 
visokias pramones. Kaip ži-l 
noma, O’Connell griežčiau
siai nusistatęs prieš panai
kinimą vaikų darbo Ameri- 

I koje. Kiek tos reakcinės O’
Connell politikos yra prigi
ję prie archivyskupo Spell
mano, sunku pasakyti. Aiš
ku, kad būdamas archivys-j 
kupu ir dar New Yorke, jis 
greitu laiku turės parodyti 
ir savo politinę poziciją.

Pirmam savo pareiškime, 
archivyskupas Spellman sa
ko, kad jis neturįs tokių 
tvirtų ypatybių,' kokias tu
rėjęs nabašninkas Hayes, 
bet tikįs, kad attiksiąs savo 
bažnytines pareigas su pa- 
gelba New Yorko bažnyčios 
viršylų, kurie randasi toje 
archidiocesijoje. Kol Spell
man bus oficialiai įvesdin
tas į naujas pareigas, New 
Yorko archidiocesijos ad
ministratoriaus pareigas ei
na vyskupas Donahue. Do
nahue savo pareiškime sa
ko, kad jis pilnai patenkin
tas savo nauju viršyla.

Nežinoma, kodėl popie
žius nepaaukštino Donahue 

jį archivyskupo vietą, bet 
šaukė net iš Bostono vysku
pą Spellmaną.

Archivyskupas Spellman 
esąs plačiai apsiskaitęs žmo
gus. Bet ūgio jis yra žemo 
ir pusėtinai nutukęs.

Spellman gimė 50 metų 
atgal mažam miestelyj 
Whitman, Mass., tik už ke
lių mylių nuo didelio čeve- 
rykų išdirbystės centro 
Brocktono ir Montello, kur 
randasi pusėtinai tiršta lie-

tuvių kolonija. Jo tėvas bu
vęs pusėtinai pasiturįs gro- 
serninkas. Tėvas tebegyve
na, bet motina jau mirus.

Savo jaunystę Spellman 
praleido su dviemis broliais 
ir dviem seserimis. Lanky
damas Whitmano aukštąją 
mokyklą, jis pasižymėjęs 
sporte ir buvęs net vadu 
beisbolės grupės. Taipgi jis 
buvo čampionas patkavų 
mėtymo. Būdamas studen
tu, jis mylėdavęs dalyvauti 
studentų pokiliuose ir net 
riaušėse, kurių, kaip žino
ma, tarpe studentų nemažai 
pasitaiko. Sek m a d ieniais 
tarnaudavęs bažnyčioje už 
klapčiuką. O kai 1911 me
tais jis baigė Fordham Uni
versitetą, Spelhųan nutarė 
eiti į kunigus. Fordham 
Universitete jis redagavo 
studentų literatūrinį žurna
lą “Fordham Monthly”. Be
veik visados dalyvaudavęs 
debatorių rateliuose.

Tada Bostono kardinolas 
O’Connell paskyrė^ Spellman 
į North American'Kolegiją, 
kuri randasi Romoje. Ten 
jis kunigystę studijavo pen
kerius metus ir pagaliau, 
geg. 14, 1916, tapo įšventin
tas į kunigus. Bet pirmas 
savo mišias atlaikė sugrįžęs 
Whitmanan toj bažnyčioje, 
kurioje ilgus metus tarnavo 
klapčiuku. Po to tapo pa
skirtas Bostonan už kunigą.

Savo agresyviškumu ir 
gabumais Spellman po še- 
šerių metų klebonavimo 
prasistūmė į priešakį ir 
1922 metais tapo paskirtas 
Bostono diocesijos iždinin
ko padėjėju. Tą vietą Spell
man išlaikė tris metus, pa
kol tapo iškeltas į Vatikaną 
už amerikinį popiežiaus se
kretoriaus pagelbininką.

Tai tokia yra New Yorko 
naujo archivyskupo gyveni
mo ir darbų biografija, ku
rio, kaip visi kiti, taip ir 
lietuviai kunigai ir parapi- 
jonai, kurie priklauso jo 
archidiocesijai, turės pilnai 
klausyti ir visus jo prisaky
mus pildyti.

Jeigu katalikų bažnyčios 
sistema tvarkytus! demo
kratiškai, tai tą aukštą sa
vo vadą patys parapijonai 
būtų išsirinkę. Gi dabar 
jiems vadą paskyrė iš vir
šaus.

Sovietų Atstovas Lanko
si Balkanų Šalyse

Bucharest, Rumunija. — 
Sovietų vice-kęmisaras už
sienių reikalams, Vladimir 
Potiomkin lankysis sostinė
se Rumunijos, Bulgarijos ir 
Turkijos. Jis dės pastangų, 
kad tos šalys nepristotų 
prie Romos-Berlyno ašies.

popiežiaus enciklikas ir pa
tiekti jas angliškam svietui 
per radio. Atlikinėdamas 
taipgi įvairias diplomatines 
misijas dėl Pijaus XI, Spell
man išmoko orlaiviu lekioti.
Ir, sakoma, kai anais me
tai (1932) buvo pasidarę la
bai įtempti santykiai tarpe 
Pijaus XI ir fašistinės Ita
lijos valdžios, tai popiežius 
labai bijojo, kad Mussolinis 
neduos Italijoj paskelbti jo
jo enciklikos, kurioje jis 
kaltino valdžią sulaužyme 
1929 metų konkordato. Ta
da Pijus XI pasišaukė Spell
maną ir padavė jam enci
kliką slaptai išgabenti iš 
Italijos ir viešai paskelbti. 
Tą Spellman ir padaręs.

Sąžiningas Jėškotojas

—Ar tai tamsta esi tasai 
jaunas ponas, kurs pažadėjai 
atlyginimą už piniginės sura- 
dymą ?

—Taip, tai aš. Gal jau su
radai tamsta ?

—Ne, tik aš pasiryžau pra
dėti jėškoti, ir noriu, kad 
tamsta iš to atlyginimo trupu
čiuką iš anksto man duotum.

Pamėgdžiojimas
Kalėjimo 1 ankytojas: 

“Kodėl tamsta čia esi kalė
jime?”

Kalinys: “Už banko di
rektoriaus pamėdžiojimą.”

Kalėjimo lankytojas: 
“Argi už tai i kalėjimą už
daro?”

Kalinys: “Mat, aš pasira
šiau vieną čekį visai taip 
pat, kaip ir jis.”

Nekoks Šuo
Restorano svečias: —Ponas 

šeimininke, ar jūsų šuo kan
da?

Šeimininkas: — Nė minties 
tokios neturi.

Svečias: — Gaila. Duočiau 
jam pabandyti atkasti mėsos, 
kurią man padavė tamstos 
veiteris.

Virtuviniai Nuotykiai
—Ona, aš šiandien ma

čiau, kad tave virtuvėje bu
čiavo pieno išvežiotojas. 
Nuo ryt ryto aš pati pri
imsiu pieną.

—Gerai, ponia. Tai bus 
labai malonu: galėsiu įsiti
kinti, ar jis man yra ištiki
mas.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar galėtumėte paaiškinti, 
kiek šiandien ant svieto 
yra vabalų veislių, ir kiek 
jų randasi Jungtinėse Val
stijose?

S.
Atsakymas

Iš tiesų tikrai niekas dar 
nežino. Bet mokslininkai 
apskaito, kad visam pasau
lyje esą net 624,000 įvairių 
vabalų veislių. O gal yra 
daug daugiau, arba mažiau.

Kas liečia Jungtines Val
stijas, tai čia esą net 20,000 
įvairių vabalų veislių. Iš jų 
6,000 veislių yra paraziti
niai.

Nauja pradžios mokykla Užulėny, Uk mergės apskrity. Panašią mokyklą da
bar Lietuvoj, sako ma,, yra apie 900.
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Daugiau Pasveikinimų “L.” 
Suvažiavimui

Detroito Žinios
(Tąsa)

“Laisvės” Raštinės darbininkai sveikina “L.” B-vės šė
rininkų suvažiavimą: P. Buknys, L. Kavaliauskaitė po $1.00 
ir V. Kriaučiūnas 50c*.

Iš Schenectady, N. Y., draugai sveikina suvažiavimą. Po 
$1.00 : P. Ramonas, A. Verbilis, J. J. Sargelis, A. Gudžinskas; 
J. Balevičia 50c.

Gerb. Draugai: Sveikiname dienraščio “Laisvės” suvažia
vimą ir linkime kuogeriausio pasisekimo jūsų darbuose. Lai 
gyvuoja ir bujoja dienraštis “Laisvė.” Draugiškai, J. M. Že
brauskai $5.00 ir V. K. Romandai $5.00, Cleveland, Ohio.

Draugai rochesteriečiai sveikina “L.” Suvažiavimą seka
mai: Po $1.00: W. Černiauskas, P. Balzaris, G. Mikitas, J. 
Stanley, M. Duseika, F. Kontenis ir R. Sherelis. Po 50c: P. 
Malinauskas, Joe Miller, S. Kaunakis, J. Druseikis, L. Beke- 
šienė, A. Vaivodienė, J. Bullis, G. Daukas, W. Yaky, Anna 
Gricius, F. Bonke ir Chas. Šimaitis. Po 25c: J. Andrews, P. 
Bugailiškis, J. Vilimaitis, K. Survillo, J. Jurgelaitis, P. če- 
reška, P. Kulis, R. Barauskas, W. Lastauskas, K. Pauža, J. 
Totoris, P. žirgulis ir L. Visnor. J. Vaitas ir F. Kurkulis po 
20c. Viso $16.65.

BROOKLYN, N. Y.
“Laisvės” Suvažiavimui: Sveikiname suvažiavimą ir linki

me padaryti gerų tarimų dienraščio “Lysvės” gerovei. Įde
dame $1.

Walter ir Helena Incas su naujagime dukrele, Geraldine.”
“Gerb. Draugai Šėrininkai: Liet. Darb. Susivienijimo IlI-čio 

Apskr. Komitetas, varde 800 narių, sveikina jus čia suvažia
vusius ir linki, kad jūs pravestumėte daug našių darbų “Lais
vės” labui. Su šiuo sveikinimu įdedame $10, už kuriuos teik
sitės išrašyti mums Šerą.

Su draugiškais linkėjimais, J. E. Gužas, Sekr.”

Iš Komunistų Partijos West-) 
saidės Lietuvių Kuopos 

Parengimo
Balandžio 8 d. vakare, 

Draugijų Svetainėj, buvo su
rengtas Westsaides kuopos 
pasilinksminimo vakaras. J. 
B. paaiškino svarbą 1-mos Ge
gužės ir nuo kada ir kodėl 
darbininkai pasirinko ją, kai
po darbininkų dieną.

Publikos dalyvavo labai 
mažai. Komisija surengė ant 
greitųjų, nebuvo užtenkamai 
laiko išgarsinti. Pačios progra
mos prirengime ir buvo jau
čiama trukumų.

Mes, partijiečiai turėtumėm 
kreipti daugiau atydos į mūsų 
parengimus, rengti iš anksto, 
kad būtu užtenkamai laiko iš
garsinti. Taipgi programą pri
rengti tinkamai, kad būtų pa
traukianti publikai. Komunis
tinį judėjimą progresyviai 
nuoširdžiai remia, tad ir mū
sų parengimai bus skaitlingi, 
jeigu mes tinkamai išgarsin
sime.

Buvo leidžiama keletas 
daiktų ant išlaimėjimo, kaip 
tai, didelis keiksas t ir kito
kių, kurie davė pelno.

Nors nedaug publikos daly
vavo, bet liko pelno $6 su 
centais.

tiek daug publikos nesimaty- 
davo. Lošimas nusisekė visais 
atžvilgiais gerai.. Chicagiečiai 
turi gabių, gerai išsilavinusių 
aktorių, kurie gali taip pui
kiai sulošti, kaip Hollywood 
gabūs artistai.

Dainininkai ir dainininkės 
stebino publiką. Kenstavičienė 
yra buvusi Detroite pirmiau, 
dainavo “Vilnies” koncerte. 
Bet šį sykį nustebino savo 
augštu, galingu balsu visus.

Užsibaigus lošimui publika 
nenorėjo skirstytis.

šio perstatymo išlaidos bu
vo didelės, bet, kiek teko nu
girsti, liks gražaus pelno.

J. B.

Dėl Gegužinės

NORWOOD, MASS.
Sveikiname “L.” šėrininkų suvažiavimą su 20 m. sukaktu

vėmis. Linkime “Laisvei” ilgiausių metų gyvavimą švietime 
lietuvių liaudies. $2.00 aukoja Liet. Literatūros Draugijos Mo
terų Kliubas.

Draugiškai, Marcelė Krasauskienė.

Norwoodietis, spaudos rėmėjas, sveikina suvažiavimą su 
auka $3.00.

Liet. Lit. Draugijos 9 kp. sveikina suvažiavimą ir “Laisvės” 
štabą, linkėdami ir ant toliaus laikytis klasinės kovos linijos 
švietime ir organizavime lietuvių masių dėl geresnės būklės 
atsiekime. Aukoja $5.00. J. Grybas, Org.

NEWARK, N. J.
Sveikina “Laisvės” bendrovės suvažiavimą Newarko orga

nizacijos ir draugai: Liet. Kom. Frakcija—$30; LDS 8 kp.— 
$5; LLD 5 kp.—$3; po $1—V. Teliūnas, G. Žukauskas, J. 
Lepševičius, M. Dobinis, A. Dolskis ir K. Anuškis.

Mūsų dienraščio geras rėmėjas, drg. V. Skuodis, kuris už
laiko restauraciją 564 Wythe Ave., Brooklyne, šaukė telefo
nu, pranešdamas, kad nesveikuoja, negali dalyvauti suvažia
vime, bet vistiek linki suvažiavimui pasisekimo ir aukojo $5.

“Sveikinu “Laisvės” 20 m. jubiliejinį suvažiavimą ir linkiu, 
kad dienraštis “Laisvė” gyvuotų ir stiprėtų taip, kad galėtų 
teikti dar daugiau naudos visam mūsų darbininkiškam veiki
mui. To atsiekimui, štai $5.

Draugiškai, J. Weiss, Brooklyn, N. Y.”

E. NEW YORK IR RICHMOND HILL
“ALDLD 185 kp. sveikina “Laisvės” šėrininkų suvažiavimą 

ir dėl jų gerovės nuotaikos prideda penkinę.
V. Paukštys, Fin. Sekr.”

Didžiojo New Yorko Darb. Organizacijų Sąryšis nuošir
džiai sveikina dienraščio “Laisvės” dalininku suvažiavimu su 
$5. <

MASPETH, N. Y.
Maspetho Am. Liet. Literatūros 138 kp. nariai sveikina 

“Laisvės” dienraščio dalininkų suvažiavimą su $10.

CLIFFSIDE, N. J.
Dienraščio geras rėmėjas, drg. Geo. Stasiukaitis, iš Cliff

side, N. J., sveikina suvažiavimą su $10.

BROOKLYN, N. Y.
Sveikina suvažiavimą ir linki dienraščiui “Laisvei” gyvuoti 

ilgiausius metus ir tarnauti lietuvių darbo žmonių reikalams, 
kaip tarnavo iki šiolei. Priduoda $3. Lietuvių Moterų Apšvie
tus Kliubas, Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
“Mes sveikiname dienraščio “L.” B-vės dalininkų suvažia

vimą su 20 m. gyvavimo sukaktuvių ir linkime, kad delegatai 
nutiestų sėkmingą dienraščio liniją ateičiai, kuri vestų lietu
vius darbininkus prie klasinio laimėjimo. Su sveikinimu siun
čiame ir mažą auką “L.” reikalams—$2.

E. J. ir R. Bender.”

GREAT NECK, N. Y.
“Draugai: ALDLD 72 kp. sveikina dienraštį “Laisvę” ir 

linkime, kad ir ant toliau “Laisvė” šviestų darbininkišką liau
dį. šiame momente dienraštis “L.” yra nepavaduojamas įran
kis kovoje prieš fašizmą. Su darbininkiškais linkėjimais pri
imkite nors mažą auką $2.”

MONTELLO, MASS.
Sveikinam “Laisvės” šėrininkų suvažiavimą su auka $2.50. 

Aukavusių vardai: M. Gutauskienė—50c; H. Rindzevičienė— 
40c. Po 25c: M. Patsienė, P. Meckevičienė. Po 15c: Podžiu- 
nienė. Smulkių—90c. Pasidarbavo G. širrtaitis. Draugiškai,

Montello Moterų Apšvietos Kliubas.
(Bus daugiau)

Balandžio 18 d. Komunistų 
Partijos Westsaides lietuvių 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą, dalyvavo 13 narių. Kuo
pa turi daug daugiau narių, 
bet susirinkimuose mažai da
lyvauja.

Draugai, būtinai reik daly
vauti visiems susirinkimuose, 
ypač dabartiniu laiku, kada 
reakcija kelia savo galvą, pa- 
akstinta fašizmo laimėjimais 
Europoj. Kongrese reakcio
nieriai yra padavę daug bilių, 
kuriais jie mano panaikinti 
visas darbininkų iškovotas 
laisves; ypač daug bilių yra 
taikoma prieš ateivius. Todėl 
mes negalim sėdėti namie ir 
laukti, kol mus pradės depor
tuoti; turim veikti, kol da ne 
per vėlu, kad pastojus kelią" 
reakcijos užsimojimams su
naikinti darbininkų teises.

Buvo atsilankęs distrikto or
ganizatorius. Davė platų ra
portą iš vietos komunistinio ir 
abelnai darbininkų veikimo. 
Taipgi prisiminė apie lietu
vius, kad lietuvių progresyvis 
judėjimas tiek plačiai išvysty
tas, kad pajėgiama išleisti ii* 
palaikyti du dienraščius, vie
ną dvisavaitinį laikraštį ir žur
nalą, ko nei viena kita tauta 
negali padaryti. Bet komunis
tinis judėjimas, sakė, neužtek- 
tinai tvirtas, ypač Detroite. 
Progresyvėse organizacijose 
yra daug jaunimo, bet neį
traukiamas į komunistinį vei
kimą. Priminė, kad yra būti
nas reikalas suorganizuoti 
jaunuolių kuopą (Y£L).

Šis klausimas buvo plačiai 
kuopos narių diskusuojamas 
praeityje, taipgi ir šiame susi
rinkime, bet nieko konkretaus 
nebuvo padaryta. Didžiumos 
buvo nuomonės, kad jaunuo
liai turi imti iniciatyvą, tie, 
kurie jau veikia šioj srityj; o 
be pačių jaunuolių vadovybės 
nebus įmanoma suorganizuoti 
Young Communist League. 
Kai kurie išsireiškė, kad buvę 
suorganizuota daug jaunuolių, 
bet partija nekreipė atydos į 
tai ir kai kurie gal apleido. 
Partija turėtų prisiųsti gabų 
jauną organizatorių, tad gal 
dalykai pagerėtų.

Partijietis.

“Student Prince” Operetė 
Gerai Nusisekė

Balandžio 16 d. Detroite

Pirmos Gegužės demonstra
cija Detroite neįvyks, darbi- ' 
ninkai gatvėmis 1-moj gegu
žės, nei balandžio 30 d. ne- 
maršuos, kaip buvo pirmiau 
skelbiama. Tai nemaloni nau
jiena Detroito darbininkams. 
Tai taip pranešė draugai, ku
rie dalyvavo prisirengimo ko
misijoj.

Priežastys, kol kas, nežino
mos, tik tiek žinoma, kad uni
jos atsisakė dalyvauti. Bet 
Amerikos kituose didmies
čiuose darbininkai maršuos 
gatvėmis 1-moj Gegužės.

1-ma Gegužės yra kilusi 
darbininkų kovose už 8 valan
dų darbo dieną. 53 metai tam 
atgal, gegužės 1, 1886, orga
nizuoti darbininkai Suvienyto
se Valstijose išėjo į demon
straciją, į gatves už 8-nių va
landų darbo diena. 1889 m.4. <-

Socialistų Internacionalas pa
skelbė 1-mą Gegužės viso pa
saulio darbininkų diena už 
vienybę, solidariškumą visų 
tautų ir rasių darbininkų.

1886 m. Chicagos darbinin
kai išėjo į streiką už įvedimą 
8 valandų darbo dienos. To 
streiko pasėkoj likos užmuš
ta 2 darbininkai, daugelis su
žeista ir keli desėtkai areštuo
ta, 4 vadai, Parsons, Engė], 
Fisher ir Spies likos nužudyti.

Fabrikantai manė, kad nu
žudymu 4 vadų bus palaidota 
idėja už 8-nių valandų darbo 
dieną. Bet fabrikantų many
mas nuėjo niekais — 8 va
landų darbo diena šiandien 
yra galioj visoj Amerikoj.

■ J. Antanas.

Parengimų Kalendorius
Nedėlioj, balandžio 30 6., 

Lietuvių Svetainėj, 25-ta ir W. 
Vernor Hwy, įvyks koncertas. 
Rengia Aido Choras. Taipgi 
dalyvaus Clevelando lietuvių 
Lyros Choras. Įžangos tikie- 
tas: iš anksto—35c, prie du
rų—45c. Pradžia 6 v. v.

Gegužės 1-mą d., 8 vai. va
kare, įvyks prakalbos, Art In
stitute Auditorium, John R ir 
Farnsworth gatvių. Kalbės C. 
A. Hathaway, redaktorius 
“Daily Worker”. Įžanga: iš 
kalno 25c, prie durų—35c.

Tai bus Gegužės 1-mos ap- 
vaikščiojimo prakalbos. Visi 
lietuviai yra kviečiami daly
vauti.

Gegužės 6 d., 7 v. v., Drau
gijų Svetainėje, 4097 Porter 
Street, įvyks Detroito Rašėjų 
Ratelio šaunus pasilinksmini
mo vakaras su programa ir 
šokiais. Įžanga 25c.

B—kas.

Lietuvių Moterų Draugiškas 
Kliubas rengiasi duoti šaunų 
žiurkštų Balių šeštadienį, ba
landžio 2£kdv vakare, Rusų 
Svetainėj, 9219 Russell St. 
Jau virėjos gamina kugelį ir 
“chop suey”, ir bus duota do-

Bertha Fulton Maršrutas Pietinėj 
Illinois Valstijos Daly j

LDS 6-to Apskričio suvažia
vime bal. 23 nutarta prisidėti 
prie prakalbų maršruto dėlei 
Bertha Fulton. Drg. Fulton 
yra gabi veikėja ir žymi pra- 
kalbininkė, ypatingai tarp 
jaunuolių. Ji baigs prakalbų 
maršrutą su balandžio 30 d. 
Centraliniam Illinois ir atvyks 
į Pietinį Illinois.

Dėlei trumpo laiko nepa- 
spėta susitvarkyti dėlei spau
dos, smulkmenų, nei visų sve
tainių antrašų reikale prakal
bų. Bet tikiuosi, kad LDS kuo
pos, kurios rengia prakalbas, 
pasistengs gerai išgarsinti 
prakalbas jų miesteliuose. 
Drg. Fulton sekamam dienom 
lankysis:

Geg. 1, Benton, 111., ant 
Paulavich Svetainės, 7 vai. v.

Geg. 2, Johnston City, Lie-

dienį, 30 d. balandžio, 10 vai. 
ryte pas d. Astrauskus, 7807 
Burnette St. Būtinai visi da
lyvaukime.

Gegužinės paminėjimas į- 
vyks pirmadienį, geg. 1 d., 
Dailės Muziejuje, vakare. 
Svetainė randasi ant John R. 
ir Kirby Ave. Demonstracijos 
nebus.

Alvinas.

Apie “Vilnies” Suvažiavimą

Jau padare gerą pradžią 
dėl “Vilnies” suvažiavimo pa
sveikinimo; mūsų pažangūs 
draugai Keistučio Pašalpinės 
Draugijos—aukavo iš iždo $2 
ir kolektos surinkta $1.65; vi
so—$3.65. Nors auka nedide
lė, bet labai nuoširdi.

Tai pradžia darbo dėl “Vil
nies” dienraščio. Manau, kad 
kitos org. irgi nepasiliks nuo 
šio pažangaus dftrbo, paauko
ti po penkinę.

A.

buvo sulošta operetė “Student 
Prince”. Lošėjai buvo Lietuvių 
Kanklių Mišrus Choras iš Chi
cagos. Publikos dalyvavo la
bai daug, svetainėse niekados

vana už gražiausį žiurkštą ir 
valco šokį. Įžanga 15c.

LLD 10-to Apskričio valdy
bos susirinkimas bus sekma-

tuvių Svetainėj, 7 vai. vak.
Geg. 3 ir 4, Herrin, 111.
Herrin yra paskirta dvi die

nos,’ nes ten numatoma, kad 
galima jaunimo organizavimą 
pradėti. Todėl jeigu Herrin 
draugai pageidaus, bus gali
ma laikyt dvi dienas prakal
bas: vieną dėlei suaugusių, ki
tą dėlei jaunuolių. Palikta 
Herrin 75 k p. komitetui tą su
tvarkyti.

Taipgi Jai kuopų nariai ir 
komitetai pasistengia gerai iš
garsinti ir kituose miesteliuo
se.

Patartina šios apylinkės lie
tuviam, kurių miesteliuose ne
įvyks prakalbos, kad dalyvau
tų prakalbose tuose mieste
liuose, kur jiems bus pato
giausia.

Visais maršruto reikalais 
kreipkitės prie Antoinette 
Gerdus, 351 W. Fourth St., 
Benton, Illinois, LDS 6-to Ap
skričio sekretorės.

tos kuopos korletietėms mote
rims didelis kreditas.

138 kuopos Corletto moteris 
turėtų pasekti kitos kuopos— 
surengt ką nors tokiam svar
biam tikslui.

čia pavienių aukos, kurie 
aukavo dėl Abraham Lincoln 
Brigade veteranų, suko!e\tuo- 
tos per M. Valentą: po 50c— 
J. N. Simons, Wm. Karmus, 
Joe Raulinaitis, S. Šlakys; po 
25c—J. Stripeika, J. Machu- 
tas, Mary Knuht, S. Kaziulio- 
nis, P. Rodgers, B. Kirstukas, 
D. Lesnikauski, B. Galinaus- 
kas.

Clevelando Kronika
čia yra vardai organizacijų 

ir pavienių draugų, kurie au
kavo paramai nukentėjusių 
sugrįžusių iš Ispanijos kovoto
jų iš Abraham Lincoln Brig
ade: 15-tas Apskritys ALDLD 
—$2, ALDLD 22 kuopa—$3, 
ir LDS 55-tos kuopos susirin
kime buvo sukolektuota $2; 
M. Lukošius davė 50c, Raulu- 
šaitienė 25c, o kiti davė po 
mažiau. Per organizacijas su
kolektuota $7.

Pažangūs Clevelando ir 
apylinkių lietuviai: Nuošir
džiai paremkite Ispanijos lo
jai istų veteranų cooperatyvį 
biznį, Dry Cleaning, Pressing 
and Repairing. Jie geriausia 
suprosina drapanas ir pataiso 
visokias drapanas, šie vetera
nai atlieka darbą patyrusiai, 
kuogeriausiai. Su veteranų 
valymu, prosinimu ii- kriau- 
čiškais taisymo darbais jūs 
pasidžiaugsite.

Šių veteranų adresas yra 
toksai: “Cooperative Clean
ing,” No. 13001 Kinsman Rd. 
Phone—Main 8156, Cleve
land, Ohio.

M. Valenta.

PRIEŠ ‘TAISYMUS’ DAR
BO ĮSTATYMO

Balandžio 15 d. pas dd. Pe- 
čiuras LDS 138 moterų Cor- 
letto kuopa turėjo parengimą 
dėl sugrįžusių kovotojų iš Is
panijos naudos. Ir jos mano, 
kad liks daug pelno iš šio pa
rengimo. Užtad priklauso 138-

Washington. — Charles 
Fahy, vyriausias advokatas 
Šalies Darbo Santikių Ko
misijos, smerkia bandymus 
neva “pataisyt” Darbo San
tikių Įstatymą; sako, tie 
taisymai jį sugadintų. Jis 
užginčijo Darbo Federaci
jos vadų priekaištus, būk 
Darbo Santikių Komisija 
“vienpusis k a i remianti 
CIO.”
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Pen k tasMetinnis’Milžiniškas
KONCERTAS

ALDONA KLIMAITE
Koloratura-sopranas, solistė

ir BALIUS5t

RENGIA BANGOS CHORAS
Iš ELIZABETH, N. J.

4, 4.-I -J -I

Pradžia 6-tą Valandą Vakare

Prašome nesivėluoti, nes pro
grama prasidės paskirtu laiku.

Išgirskite visus talentus.

Įžanga 50c. Tik šokiam 25c

Gera Muzika Gros šokiams

UŽKANDŽIAI IR GĖRIMAI ANTANAS VISNIAUSKAS
Baritonas, dainuos solus

LITHUANIAN LIBERTY HALL — 269 Second Street — ELIZABETH, N. J.

Sekmadienį, 30 Balandžio-April

DOROTHY ŠIDLAUSKAITE
Soprano—Solistė

Ištisa Programa Bus Sekama:

BANGOS CHORAS, po vadovyste A.
Klimaitėsi

A. VISNIAUSKAS ir T. BIČKAUS
KIENE, duetas.

RUSŲ DARBININKŲ CHORAS, iš 
Newark, N. J. *>

ALDONA KLIMAITE, solo.
BALTOS LELIJOS CHORAS iš 

Harrison, N. J., po vad. W. Žuko. 
LILLIAN GAINIŪTE, Tap Dancer. 
SIETYNO CHORAS iš Newark, N.

J., po vad. B. šalinaitės. 
DOROTHY ŠIDLAUSKAITE, solo. 
VOKIEČIŲ CHORAS “Leidertafel” 

iš Elizabeth, N. J.
LILLIAN KAVALIAUSKAITE, solo.
A. VISNIAUSKAS, solo.
AIDO CHORAS, iš Brooklyn, N. Y., 

po vad. A. Žilinskaitės. LILLIAN KAVALIAUSKAITE
Mezzo-sopranas, solistė.

Tai bus puikiausias koncertas Elizabethe. 
susirinkti jį pamatyti ir išklausyti.

Prašome skaitlingai 
RENGĖJAI.



Ketvirtas puslapis

1 —L"--------------------------- >■■■
> Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
O ■ * (Tąsa)

' —Ar žinot, vyrai—tęsia Simas—iš 
antro aukšto visgi draugai pasiuntė 

. dar. Iš kur jie gavo?
—Aš neberūkysiu,—priešinas Paulius. 

—Jūs ilgiau sėdėsit, mane ryt poryt gal 
išveš, parūkysiu rudmarškinių kalėji- 

j muos. Rūkykit jūs vieni.
Simas susibara su Paulium, įgrūda 

bankrutkę į ranką: “Nebus—visi nerū- 
kysim !”

Atsidaro durys. Paulius skubiai slepia 
i Į rankovėn bankrutkę.

—Paul Kussauer! Susirink daiktus! 
i I Važiuosi!

Užtrenkęs duris, sargas nueina.
—Ką jis man liepė?—nesupranta Pau- 

; liūs. Daiktų gi jis jokių karcery neturi: 
i kepurę, medines kalėjimo klumpes. Pau- 
- liui paaiškinam: “Tave, brolyti, išveža...” 

Paulius pabąla. Kol čia—jis dar galėjo 
'( kalbėti, rūkyti, šypsotis. Bet štai jį iš

veža vieną, jis palieka mus, o priešaky
s juodai ruda padangė:
’ —Ne, nenoriu!—sako jis paniuręs.—

Juk aš dar karcerio nepabaigiau....”
\ Bet ūmai surinka:

—Vilke, drauguži! Sakyk, ką daryti? 
Jul? jie mane pas Hitlerį veža!....

Štai mūsų tarpe stovi Paulius iš Dan- 
i žigo. Už savaitės jis gali būti nebegyvas. 
. Mes pradedam visi virpėti: Ką patarsi 

draugui, būdamas pats belaisvis?
—Klausyk, Pauliau! Kai tave nuga

bens į policijos nuovadą—tu pareikalauk 
popierio ir tuoj kreipkis į užsienių kon
sulus Kaune. Gal tada Lietuvos policija 
nebegalės lengvai su tavim sauvaliauti.

Prie Pauliaus pripuola Fridis: “Būti- 
( nai parašyk, ir aš kreipsiuos!” Simas 
, traukia Paulių už rankos: “Be to, Pau

liau, rašyk vidaus reikalų ministeriui. 
‘ Gal leis tau laisvai iš Lietuvos išvyk

ti...”
I z .Tą akymirką užmirštam viską, o min

tys apie Paulių dirba, kaip žaibas. Pau
lius ryte ryja tabako dūmus, bankrutkė 
jam degina lūpas. Dūmų pilnas karceris. 
Koridorium ateina sargas.

, —Pauliau! — vėl pripuola Simas.—Tu 
parašyk SSRS konsulatui...

—Ne, ne!—nerašyk!—rėkiu.—Tu tele
gramą siųsk. Tuojau telegramą!

Simas šnabžda: “Prašyk intervenci
jos... Daug jūsiškių ten išvyko...”

i Paulius susigriebia už galvos: tiesa!— 
lyg užmirštą tiesą prisiminęs. Sargas 
atidaro duris:

—Na, iš kur tiek dūmų? Norit, kad 
I valdininką pašaukčiau?

Tik dabar mes susigriebiam ir pama
li tom dūmus, kurie kamuoliais verčiasi iš 

karcerio į koridorių. Paulius nesupran
ta: “Ko jis nori?”—“Tabako jieškos!”— 
paaiškinam jam. Paulius žengteli į sar
gą, parodo rūkstančią bankrutkę, rodo 

į pirštu į save, vokiškai aiškindamas:
—Rūkau aš! O jie—jis rodo ranka į 

mus ir purto galva,—jie—ne!
Sargas nesupranta, bet nusijuokia:
—Išeik! Važiuosi!

į Paulius apglėbia mus iš eilės: jo aky
se ašaros. Kažką sako Fridžiui, bet Fri
dis nesupranta, Leivo atsisveikindamas 
šypsos, šypsosi ir sargas:

—Šį kart tegu! Raporto nerašysiu! 
Bet žiūrėkit man!

f/ Pauliaus veidas rūstus, išbalęs: “Li- 
į kit sveiki.” Dar atsisuka:

—Parašysiu SSRS konsului...
/ Ir žengia per slenkstį, žengia į nežino

mybę.
10.

“NAMIE”
Kokia šviesi kamera! Kaip čia viskas 

vasariška: ant stalo laikraščiai. Sargas 
paduoda Katrytės laišką. Ką tik grįžę iš 
pasivaikščiojimo draugai—parsinešę iš 
kiemo keletą gėlių ir tyro oro kvapą! 
Meilus, kaip katė, studentas. Pasigiria 
(avęs iš kaimo maisto siuntinį: “Bet, Vil- 

e, mes suvalgėm viską. Tik truputį pa
likom”—jis krauna tą truputį ant stalo: 
sviestas, bulkutės, sūris, cukrus... Pa- 
žiflriu į produktus: gi tie, šelmiai, viską 
tebelaiko, visą siuntinį iškrovė ant stalo.

Augustas ištraukia dar nepraplėštą 
“Djplom” cigarečių pakęlį:

“Žinai, buvo išrašai. Aną mėnesį pir-

j mame aukšte krosnis mūri jom. Taigi, 
buvau užsidirbęs kelis litus—ką gi kitą 
—išrašiau cigarečių... Rūkyk, brolyti— 
pasiilgom, štai čia dar du apelsinai, nor 
ir apipelėję...”

Rūkom. Stovim prie lango: iš antro 
aukšto matyt miesto stogai—kiek čia 
erdvės, kiek oro! “Na, kaip tavo koja, 
nebegelia, Augustai? Buvai pas dakta
rą?”

—Dabar nieko. Greit gal ir aš į kar
cerį... Daktaras apskundė mane virši
ninkui.

Kameroj daug naujų žmonių, veidai 
nepažįstami. Vieną buinų, linksmų akių 
vyruką klausiu: iš kur, drauguži?

—Aš žemaitis,—sako jis. — Mes čia 
septyni, štai mano draugai. Visi už 
streiką.

Berūkydamas užčiumpu Katrytės 
laišką, lipu ant viršutinių narų: gulsiu, 
skaitysiu. Virpančiais pirštais atsklei
džiu voką. Kertėj už stalo nepažįstamas 
vyrukas krypteli į mane galva ir sako 
kitam: “Ar tai šis?”

—Aha!—atsako antrasis patylom.
—Ar labai baisus?—šypteliu vyrukui 

už stalo. Šis parausta, kaip vėžys. Kokie 
jie juokingi! Matyt, Augustas ar studen
tas pripasakojo jiems apie mane būtų ir 
nebūtų dalykų.

Viduriu kameros vaikšto vyras. Rodos, 
lyg kažkur matytas, bet—paskui. Dabar 
—kągi Katrytė rašo?

Kameroj vėl iš naujo atgyja triukš
mas. Ma'tyt, prieš man įeinant—jie gin
čijosi. Augustas erzina vyrą:

—Tai, pone žurnaliste, sakai—fašizmo 
Lietuvoje dar nėra? Bet, rodos, ir Ita
lijoj nėra?

Augusto tonas tariant “pone žurna
liste”—atitraukia mane nuo laiško. Žur
nalistas ginčijasi, karščiuojasi, įrodinė
ja. Pasikviečiu studentą:

—Klausyk, kas šis žurnalistas?
—Nežinom. Šiandien rytą atvarė. Sa

kosi—žurnalistas.
—Pavardė?
—Barauskas.
—Ach—šis. Žinai, draugas, 1929 m. jis 

buvo Kaune mūsų kameroj. Tada jis va
dinos keliautoju aplink pasaulį. Mes jį 
išvijom iš kameros. Paklausk, ar nesė
dėjo anksčiau.

Tyliai vaikščioja studentas. Ūmai 
klausinėja.

—Sėdėjau,—atsako žurnalistas. —Pra
džioj Varnių lagery. Paskui Voldemaro 
policija sudarė bylą. Sėdėjau Kaune.

—O už ką dabar?
—Dabar? Dabar, kai nepavyko Vol

demaro sukilimas, — mane kaltina kal
bėjus prieš dabartinį režimą. Skaito vol- 
demarininku.

Draugams kameroj pasakoju, kaip gy
venom kalėjimuose Voldemarui valdant, 
kaip žuvo viena draugė. Draugai iš žur
nalisto šaipos, klega:

—Atsimeni, kaip tave iš kameros me
tė?—pradrįsta streikininkai.

—Barauskai—tu gi buvai seniau poli
cijos sekretorius?—klausiu nuo narų.

—Buvau, — murma paraudonavęs. — 
Bet atsisakiau. Iškėliau viršininkui bylą. 
Jis su dviem policininkais užplakė nekal
tą žmogų daboklėj...

Kameroj atsiranda dar vienas volde- 
marininkas.

Atsidaro durys.
Sargas šaukia mane. Nušoku nuo na

rų: “Kokiu reikalu?”
—Tu seniausias kalinys. Ponas valdi

ninkas skiria tave seniūnu! Žiūrėk, kad 
kameroj būtų tvarka!

—Seniūnu aš nebūsiu.
Sargas priveria duris, koridory šau

kia: “Pone valdininke! Jis atsisako!”
Kameron įpuola valdininkas: “Vadina

si, nachališkai atsisakai?”
—Ne nachališkai, o paprastai. Atsisa

kau būt įrankiu ant kitų sprando!
Jis apsisuka: “Mandagiau kalbėk! 

Pašaukit ten porą prižiūrėtojų.”
Visų veidai ištysę, Augusto labiausia, 

jis nežymiai kiša man cigaretes. Kori
doriuje trepsi žingsniai. Duryse stovi iš- 
sisprendęs valdininkas. Dar pažvelgiu į 
laišką: “penktadienį, mielasis, ateisiu pa
simatyti; dabar aš čia apsigyvenau ir 
gavau 4ar*bo.-..”

(Bus daugiau)
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Shenandoah, Pa.
Gegužės, Pirmoji, tarptauti

nė darbininkų šventė, jau čia 
pat. Kiekvieno darbininko už
duotis tinkamai įvertint tos 
dienos svarbą, ją pasitikt ir 
apvaikščiot pasiimant visas 
pamokas asmeniškam savo 
gyvenimui, ką suteiks tos die
nos paminėjimas!

Anglies industrijoj lesyklos 
užsidarę, daug bedarbių, dėl 
to suvargę darbininkai įpuolę 
į nusiminimą, pesimizmas bai
gia naikint visą energiją kla
sių kovos reikšmę suprasti. 
Todėl ir sunku demonstraty
viai kiekvienam miestuke ma
siniai įvertint svarbą Gegužės 
Pirmosios.

Todėl Tarptautinis Komite
tas pasirinko svarbiausią vie
tą šio apskričio, Shenandoah, 
Pa., masiniam ap vaikščioji
mui, nes ten da ir angliakasių 
daugiau dirba.

Ap vaikščiojimas prasidės 
išvakarėse Gegužės Pirmos, 
balandžio 30 dieną, t.y., sek
madienio vakare, 7:30 valan
dą, J. W. Cooper High School 
Auditorium.

Naujo Teatro lošėjai iš Phi- 
1 adeiphijos perstatys veikalą 
“Plant in the Sun” ir “Wait
ing for Lefty”.

Po perstatymui kalbės visa 
eilė žymių kalbėtojų apie Ge
gužės Pirmos reikšmę ir abel- 
nai visą šiandieninę darbinin
kų padėtį. Kalbėtojai prisiža
dėjo būti: Martin F. Brennan, 
UMW 9-to distrikto preziden
tas, James II. Gildeo, Rcv. E. 
Biewstei ir M. Johnson.

Taigi ir kviečia rengimo ko
mitetas visų aplinkinių mies
tukų darbininkus masiniai da
lyvauti šiame tarptautiniam 
pokilyj, nes tai pačių darbi
ninkų užduotis. Įžanga tik 25 
centai.

Nepamirškit, sekmadienį va
kare !

J. R.

I Ramonas, Vytautas Kelmelis, 
ir Vincas Matulevičius — su
lošė savo pačių išmislytą ko
mediją, jų pavadintą “Kelios 
Minutės apie Nieką.” Irgi šie 
vaikinai sudainavo dvi dainas. 
O ant “banjo” griežė solo 
Antanas Ramonas. Linksma 
pamatyti, kad Torringtono 
jaunimas taip darbuojas meno 
darbe.

Koncertą užbaigė Lietuvių 
Echo Choras, o Laisvės Stygų 
Orkestrą akompanavo choro 
dainavimui.

Mūsų garbės nariai suren
gė .choristams ir hartfordie- 
čiams vakarienę po koncerto. 
Ačiū jiems už tai, ir kad jie 
taip skaitlingai pasidarbavo 
koncerto rengimui. Draugė 
Jurašienė aukavo keiksą leis
ti ant tikietų, ir kiti draugai 
dirbo prie durų, baro, valgio 
ir tt.

Iš koncerto pelno tapo at
skirta $50 mūsų vadovui, d. 
Visockiui, kuris kas antradie
nį atvyksta iš Hartfordo mo
kyti mūsų chorą, veltui. Mes 
su pinigais negalėsime nieka
dos atmokėti jam už tas ilgas 
valandas, kuriomis padėjo 
mūsų jaunuoliams. Mes tik su 
širdimis ir ūpu galime atmo
kėti tokiam draugui, kuris 
pasirįžęs atvyksta iš kito mie
sto vadovauti mūsų chorui.

Lietuvių Echo Choras yra 
širdingai dėkingas Laisvės 
Stygų Orkestrai, kuri visados 
pagelbsti mums, -mūsų suau
gusiems draugams, Torring
tono biznieriams, visiems lė
mėjams ir prioteliams, ir Lie
tuvių Meno Sąjungos IV Ap
skričiui už pagelbą mums nuo 
pirmos dienos mūsų organiza
vimosi. Be visų šitų draugų 
mūsų choras būtų negalėjęs 
taip greitai prisidėti prie kul
tūros darbo. J. Budelis.

Scranton, Pa.
Gegužinės apvaikščiojimds 

atsibus šeštadienį, bal. 29 d., 
2:30 vai. po pietų, palei Mit
chell Monument, Court House 
Square.

Kaip visiems yra žinoma, 
Scrantono valdžia labai prie
šinga tokiems apvaikščioji- 
mams ir j ieško visokių prie
kabių, kad nedaleist darbinin
kams susivienyt ir apsvarstyt 
savo reikalus. Taip ir pereitą 
metą jie atliko labai šlykštų 
darbą, kada nuėjo komitetas 
leidimo prakalboms, tai mies
to majoras atsakė, kad gali 
rengt, nieko blogo neatsitiks, 
bet kaip tik kalbėtojas pasiro
dė ant platformos, tuojau no- 
licijos viršininkas pareikalavo 
raštiško leidimo, o kadangi jie 
nebuvo išdavę, tai pirmiausia 
suareštavo kalbėtoją, o ka
dangi publika nesiskirstė ir 
darė šūkius, kad paleist kal
bėtoją, tai vėliau ir publiką 
išvaikė. Bet čia reikia pripa
žinti, kad publika nors buvo 
ir išvaikyta, bet vėliau vėl visi 
susigrupavo ir numaršavo į 
“City Hali” reikalaudami pa
leist kalbėtoją. Buvo reikalau
ta užstatyt paranka $50, ve-i 
liau nusileido iki $25, bet kad | 
publika nesiskubino su paran
ka, o vis didesnis būrys gru
pavosi apie miesto rotužę, 
mūsų valdininkai turėjo nusi
leist ir kalbėtoją paleido vel
tui.

šiemet to nebus, pasimoki
nę mūsų draugai iš pirmesnių

lekcijų, išreikalavo raštišką 
leidimą (“permit”) ne tik iš 
miesto valdžios, “City Hali”, 
bet ir iš “Court House”. Todėl 
nėra pavojaus iš niekur, tik 
reikalinga, kad susirinktų 
daug publikos. Tas pakelia 
mūsų veikėjų ūpą, o reakcijai 
išjudina pamatus. Taigi, visi 
kas tik esat darbininkai, rin
kitės pas Mitchell Monument 
2:30 vai. po pietų.

Ant rytojaus, 30 balandžio, 
baigsis Gegužinės apvaikščio- 
jimas 1WO centre, 218 Lack- 
awana Ave. Bus didelės pra
kalbos. Kalbėtojum bus Sam 
Darcy, garsus kalbėtojas ir 
publicistas iš rytinės Pennsyl- 
vanijos, kuris nupieš daug į- 
domių dalykų, dienos klausi
mų. Visiems bus žingeidu jo 
prakalbos klausytis. Prieg tam 
bus vaišes ir pasilinksminimas, 
todėl nepraleiskite progos. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Į- 
žanga 15 centų. B. š.

Tek: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt. 
Reikalaukite“ visur to vardo

SODfiS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

Lietuviškų MAISTO Konservotų

Pittston, Pa.

KUMPIŲ — Hams, Picnic-hams, Krapuose 
raugintų AGURKŲ. Užsakymai priimami ne

mažiau 3 dėžių kiekvienam.

LITHUANIAN-AMERICAN
Import & Export Corporation

157 CHAMBER ST., NEW YORK CITY
REctor 2-2786

r
t

Torrington, Conn.
Pilna svetainė žmonių su

sirinko išgirsti (mūsų Lietuvių 
Echo Choro pirmą koncertą, 
aną šeštadienį, balandžio 15, 
Lietuvių Svetainėj. žmonės 
net ir dabar kalbasi, ir dyvi- 
nasi, kaip į tokį trumpą lai
ką choras galėjo išaugti to
lūs didelis ir surengti tokią 
gražią programą.

Pirmiausia, Hartfordo Lais
vės Stygų Orkestrą, po vado
vyste draugo V. Visockio, su
griežė keletą dainų. Tada iš
ėjo nesenai susitveręs Echo 
Choras padainuoti publikai. 
Kiti net apsiverkė, išgirdę 
Torringtono jaunuolius dai
nuojant apie Lietuvos laukus, 
apie .nepriklausomybę, apie 
lietuvišką pavasarį. Tada 
Marytė Ramoniūtė padainavo 
solo, o choras jai atkartojo po 
kožna raide, v v

Buvo trumpa pertrauka, o 
po pertraukos merginų kvar
tetas — Helen Kraučaliūtė, 
Julė Budeliūtė, Elsie Grigiū- 
tė, ir Birūta Babrauskiūtė — 
sudainavo “Ar Aš Tau, Sese, 
Nesakiau.” O Rita Krauča
liūtė, mūsų jaunutė choristė, 
dainavo solo.

Taipgi ir hartfordiečiai pa
dėjo mums sudaryt programą. 
Jaunas muzikantas, J. Rama
nauskas, sugrajino du smuiko 
solus. Birūta Ramanauskiūtė 
padainavo solo. Visiems 
akompanavo pianu Aldona 
Pilkauskaitė. Publika plojo ir 
plojo. Dar kartą Laisvės Sty
gų Orkestrą griežė linksmas 
melodijas.

Tada, kaipo “surprise” (ba 
nė vadovas, nė choristai neži
nojo apie tai), trys Torring- 

»»■■■«<. UįT j. i - i .if i r - -- r — r ■ I.,!

tono jaunuoliai — Antanas
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Balandžio 5 d. Lietuvių 
Darbininkų ‘Susivienijimo 87 
kuopa laikė susirinkimą pas 
S. Raudavę studijoje. Drg. A. 
Valinčius skaitė paskaitą apie 
riebuma arba nutukimą. Kita 
prelekcija bus skaityta Lietu
vių Literatūros Draugijos susi
rinkime, kuris įvyks gegužės 
7 d., 7:30 vai. vakare, pas 
Vaškunienę, po num. 201 — 
3rd St., Wyominge.

Beje, “Laisvėje” tilpo ko
respondencija apie tą susirin
kimą, kurioje pasakyta, buk 
d. Raudu ve buvęs priešingas 
“Vilniai” aukoti. Susirinkime 
ne vienas Rauduvė buvo, tai 
kam ant vieno dėmę mesti ? 
Buvo penkios moterys ir ketu
ri vyrai, aš penktas.

“Laisvės” štabui pastaba: 
Pittstoniečius tokios korespon
dencijos įžeidžia ir pešdina. 
Susipykę draugai paskui vie
nas į kitą nenori nei pažiūrė
ti.

Pati “Laisvė” daug nuken
čia finansiškai. Tokias kores
pondencijas, kurios įžeidžia 
ypatas, reikia siųsti į gurbą.

Aš su ta minėta korespon
dencija nieko bendro neturiu.

Mikas Kalauskas.

Angly Paskola Rumunijai
London. — Sakoma, kad 

Anglija duosianti apie $12,- 
000,000 paskolos Rumuni
jai. Tujomi Anglų valdžia 
nori sulaikyt Rumuniją nuo 
visiško pasidavimo naziams 
ekonominiai.

Turkija Angly Bloke?
Istanbul, Turkija. — Tur

kų laikraštis “Vakit” rašo, 
kad Turkija jau padarė tai
kos palaikymo sutartį su 
Anglija.

London. — Anglijos vy
riausybe sako, kad dar tę
siamos derybos dėl Turkijos 
sutarties su Anglija.
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Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

Lietuvių Kuro Kompanija 
(DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

r.

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

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

Telefonai* EVergreen 7-1661

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

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

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

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.
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Linden, N. J.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 135 kuopos sureng
tas vakaras balandžio 15 d. 
puikiai pavyko. Pirmiausia 
buvo suvaidinta dviejų veik
smų komedija “žemaitis Ap
siriko”. Lošimas išėjo neblo
gai. Paskiau Bangos Choras, 
po vadovyste A. Klimaitės, su
dainavo keletą gražių daine
lių, kurios publikai labai pati
ko. Toliau tęsėsi šokiai iki vė
lumai nakties.

Nors rengėjai buvo iš kalno 
susirūpinę tuom parengimu, 
nes tą vakarą buvo pas mus 
du vietiniai lietuvių parengi
mai, tai bijotasi dėl pasekmių, 
bet išėjo labai gerai. Kuopai 
liko grafe aus pelno.

Varde LDS 135 kuopos ta
riu padėkos žodį bangiečiams 
ir jų mokytojai už patarnavi
mą, taipgi ir visiems už atsi
lankymą į mūsų iškilmę.

as bėgu pas savo Mag-

na, drauge Jackau, žiu- 
kad neįkliūtum, kaip

Elizabeth, N. J.
Susitikimas Jackaus su 

Motiejum
Na, drauge Jackau, kurgi 

tu taip smarkiai maršuoji? 
Tai jau gal būt pas savo Mag- 
dutę ?

O! Alo, alo! drauge Motie
jau, gal būt, kad aš per smar
kiai bėgu, kad net savo ge
riausio draugo nepastebėjau! 
Bet tu vistiek geras spėjikas, 
tikrai 
dutę.

Na, 
rėk,
avinas į rezgines.

Motiejau, tu vis plepi nie
kus. Aš, mat, bėgu pranešti 
Magdutei apie Bangos Choro 
koncertą, kuris įvyks sekma
dienį, balandžio 30 d., kad ji 
rengtųsi ir savo drauges at
sivesti.

Labai gerai, drauge Jackau, 
bet kurgi tas koncertas įvyks?

Nagi, Lietuvių Laisvės Sve
tainėj, 269 Second St. Man ro
dosi, kad 5-tą vai. po pietų 
prasidės.

Na, gebai, drauge Jackau, 
papasakok man plačiau apie 
šį koncertą ir abelnai apie 
programą.

žinai, drauge Motiejau, šis 
Bangos Choro koncertas bus 
vienas iš puikiausių, nes da
lyvaus jame net šeši chorai, 
tik pamąstyk, šeši chorai!

Papasakok man, kokie cno- 
rai dalyvaus?

Na, gerai, Motiejau, iš
tempk ausis ir klausyk, aš tau 
papasakosiu. Bangos Choras, 
vietinis, Rusų Darbininkų Cho
ras iš Newark©, vokiečių cho
ras “Leidertafer” iš Eliza
beth©, Baltos Lelijos Choras 
iš Harrisono, kurį girdime per 
radio kiekvieną sekmadienį, 
Sietyno Choras iš Nevvarko ir 
Aido Choras iš Brooklyno.

Ar ir solistų bus?
Bus, kaipgi nebus. A. Viš- 

niauskas iš Bayonnės sudai
nuos keletą dainelių, Aldona 
Klimaitė, juk tu žinai, Ban
gos Choro mokytoja, jos bal
selis tai kaip lakštingelės. 
Taipgi ir Lillian Kavaliaus
kaitė iš Brooklyno dainuos so
lo, Beje, Dorothy Šidlauskaitė 
iš Elizabeth© taipgi keletą 
dainelių sudainuos. A. Viš- 
niauskas ir T. Bičkauskienė 
sudainuos duetą. O taipgi bus 
ir ■ šokikė, Lillian Gainiūtė

Negana 
šokiai

Lillian 
šoks “Tap Dances”, 
to, po koncertui bus 
prie puikios orkestros.

Drauge Jackau, tai 
bus puikus 
bėgsiu pas 
rengiasi ir 
ges. Bet ir 
paraginti savo draugus. 
. Na, tai iki pasimatymo, Jac
kau, pasimatysime balandžio 
30 d., 5-tą vai. po pietų, Ban
gos Choro koncerte. G.ood 
bye, Jackau.

Good bye, Motiejau.
Jackaus ir Motiejaus

tikrai
koncertas. Aš irgi 
savo Agotą, lai ir ji 
ragina savo drau- 
mes nepamirškime

laisvi Penktai imilapii

Pittsburgh, Pa.
Biskis apie WPA ir Pitts

burgh© Biznierius
Pastaruoju laiku Pittsbur- 

ghe vis daugiau ir daugiau 
atleidinėja iš pašalpinių dar
bų ir pašalpas mažina. Jau 
daugumas žmonelių, kurie ne
teko WPA darbų ir pašalpos, 
labai nusiminę. Jie vis ti
kėjosi reakcionierių prižadam. 
Kuomet buvo rinkimai, tai 
republikonų partija spiegte 
spiegė per radio ir per spau
dą, kad jie duos žmonėms ge
rus laikus, bus pašalpa, bus 
WPA ir atidarys dirbtuves, 
jog žėdnas žmogus gaus dar

bus gana ir tą

Republikonai sa

pn

Jau 
po 

Prižadai reakcionie-

Tuo pačiu tempu 
ir ėjo. O pašalpas 

sumažina, taip jau 
ir WPA darbai.

bą. Darbų
sykį žmonės nenorės pašalpos 
ir nė WPA.
kė, kad WPA esąs žebrokiš-
kas sumanymas. Tuomet žmo
nės nereikalaus daryti jokių 
nusižeminimų, kad gauti 
šalpą arba WPA darbą.

Bet tų darbų, nesirodo, 
praslinko gerokas laikas 
rinkimų.
rių vis dar neišpildyti. Dirb
tuvės nei kiek smarkiau nepa
sijudina.
eina, kaip 
jau daug 
sumažėjo
Darbo masės liko suviltos.

Po rinkimų, jie sakė, ims 
bent kokius du ar tris mė
nesius, kol viską sutvarkys. 
Praslinko daugiau laiko, ne
gu jie minėjo ir vis dar dirb
tuves neatidaro.

Dabar jau suranda kitas 
kliūtis, būk tai unijos trukdo 
jų sumanymą. Ir kita priežas
tis, tai National Labor Rela
tions Board. Turinti būti 
tvarkyta. Trečia kliūtis, 
valdžia turinti sumažinti 
sas nuo įplaukų. Jeigu
bus įvykdyta, girdi, tai dirb
tuvės

per- 
kad 
tak
tas

‘spydu”.
jeigu būtų

eis su pilnu
man atrodo, 
įvykdyta, aš vis dar ne- 
kad reakcionierių priža-

Bet 
ir tas 
tikiu, 
dai įvyktų. Pavyzdžiui, jau ir
Pittsburgh© propertieriai ir 
kai kurie biznieriai serga ta 
pačia liga ir jie serga, kad 
perdaug taksų būsią mokėti, 
jeigu pašalpa ir WPA nebus 
sumažinta. Aš manau, kad 
namu savininkai ir smulkūs 
biznieriai jau užmiršo Hoove- 
rio laikus, tuomet negalėjo 
žmonės užsimokėti randos. 
Daug namų savininkų prara
do savo stubeles ir biznieriam 
žmonės privalgę ant knygu
čių ir neturėjo kuo užsimokė
ti. O biznieriam reikia tavo- 
ras pirkti, o su knygute už 
tavorą neužmokėsi, reikia 
pinigų. O pinigų nėra. Tada 
biznieriui prisieina duris už
sidaryti.

Tokių buvo daug, kurie taip 
padarė. Man atrodo, kad tie 
žmonės neturėtų tuos Iloove- 
rio laikus taip greitai užmirš
ti.

Taip jau buvo ir su darbi
ninkais. Kuomet nebuvo nei 
pašalpos, nei WPA, tai darbi
ninkai tvėrė bedarbių tarybas 
ir taip pašalpincs organizaci
jas, iškėlė klausimą bedarbių. 
Bet dabar jau viskas užmirš
ta, nei sapnuoti apie tai ne
nori.

Apsigaus tie žmoneliai be
laukdami tų gerų prižadų iš 
republikonų. Dabar yra lai
kas iškelti balsą prieš tuos, 
kurie prižadus davė, o neiš
pildė. Reikia jiems pasakyti, 
kad mes Ilooverio laikų neno
rim. Darbininkas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 
28 d. balandžio, penktadienio vaka
re, 7:30 v. v. Jurginčj Svet,, 180 
New York Avė. Draugai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime ir atsi
veskite naujų narių. Taipgi nepa
mirškite ir duokles užsimokėti 
1939 m. — Sckr. ' (98-99)

už

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

v . >G. W. Coopers Highschool bus ap-
Draugas. | vaikščiojama 1 d. gegužės. Progra-

v.

mą pildys “New Theatre Players” 
iš Philadelphijos, jie suvaidins du 
veikalus “Plant in the Sun” ir 
“Waiting for Lefty,” bus ir gerų 
kalbėtojų. Todėl kviečiame vietinius 
ir iš apylinkes lietuvius nepamiršti 
dalyvauti. Įžanga tik 25c. — Kom. 

(98-100)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 9 Apskr. konferencija 

įvyks bal. 30 d., LDS kambariuose 
9% E. Centre St. Konferencija 
įvyks 1 vąl. po pietų. Delegatai turi 
laiku būt konferencijoj, nes tą pa
čią dieną įvyks gcg. apvaikščioji- 
mas. Kuopos, kurios nelaiko susi
rinkimų, tų kuopų komiteto nariai 
privalo dalyvauti. Kuopos savo dele
gatams įteikite raportus taipgi ir 
gerų sumanymų. — Sckr. (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 neapsiga- 
vo, ši vakarienė bus dar geresnė. 
Įvyks naujoj svetainėj, skiepe valgy
sime, o svetainėje šoksime prie ge
ros ąrkestros. Kviečiame 
linkės dalyvauti. — Kom.

ir iš apy- 
(98-100)

BINGHAMTON, N. Y.
Virtinių Vakariene, Kortavimas ii’ 

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

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

rie turite paėmę vakarienes tikictus 
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 
surasti tikietų. Rengimo komisija 
yra nutarusi duoti dovaną tam, ku
ris daugiausia tikietų parduos. 
Bandykime kiekvienas pasidarbuoti.

(98-99)

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partijos vietinis sky

rius rengia Pirmos Gegužės 
vaikščiojimą sekmad., 30 d.

Ap- 
bal.

Liet., Svet., 315 Clinton St. Paren
gimas įvyks 2 vai. po pietų. Bus 
graži programa susidedanti iš kon
certinės 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)

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)

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

Taipgi tą pačią dieną ir toje pat 
Svetainėje įvyks bendrai LLD 12 
Apskr. ir LDS 7 kp. vakaras. Bus 
suvaidinta juokinga komedija “Aš

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

ui m e o

liquor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Atsikratykite Riebumą
Laibinkitės su Anti-riebumo arbata: 
prilmnas skonis, neina i 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.

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada Šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Numiriau” ir Koncertas. Pradžia 6 
v. v. Įžanga 40c. Nepraleiskite pro
gos — dalyvaukite visi! — Kom.

(98-100)

CLEVEIAND, 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)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDLD 136 kp. ir LDS 168 kp. 

rengia bendrai šokių vakarėlį. Įvyks 
šeštadienį, 29 d. kovo, Labor Ly
ceum Svet., 17 Ann St., Harrisone.

Kvic- 
drau- 
orke- 
min-

Įžanga labai maža, tik 15c. 
čiame vietinius ir iš apylinkės 
gus dalyvaut. Turėsime gerą 
strą, taipgi visokių užkandžių, 
kštų ir stipresnių gėrimų. Dalyvau
dami šiame parengimo paremsite or
ganizacijas, ypatingai LDS yra nau
ja kuopa, kurios iždas visai tuščias. 

(99-100)

HAVERHILL, MASS.
Apvaikščiokim Gegužės 1-mą 

ną. Bus rodoma geras sovietinis fil
mas “Gypsies.” Kalbėtojas Juozas 
Kostelio. Bus Liet. Gedemino Svet., 
324 River St. Pirmadienio vakare, 
7:30 vai. Įžanga suaugusiom 25c, 
vaikam veltui. Kviečiame visus da
lyvauti. — V. Kancevičius.

(99-100)

dio-

PITTSBURGH-McKEES 
ROCKS., PA.

Visi šios apylinkės lietuviai turė
tų dalyvauti Amerikos Liet. Kon
greso Skyriaus vakarinėj, penkta
dienį, bal. 28 d. “Laisvėje” buvo 
minėta apie šią vakarienę, įsitėmy- 
kite, kad data yra bal. 28 d. Svet. 
Liet. Pašalpincs Draugijos Ameri
koje, 424 Locust St., McKees Rocks. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga bus ma- 

Todėl kviečiame visus skaitlin- 
dalyvauti. Bus gražus pažmonys. 

(99-100)
gai

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, 1 d. gegužės, 3 va], po 

pietų įvyks demonstracijos Miesto 
sodne pas Band Stand. Visi yra 
kviečiami dalyvauti. O vakare bū-

Estate of Slialin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIĮĮ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Kurie nenorite šermenis laikyt 

namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook
lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir1 laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

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 K. 23rd Street

kite Lietuvių Svet., 29 Endicott St. 7?
TZ" nlLžtr. T21 i 1 nlr 4 nmrri nnc ii’ 'Kalbės Anna Burlak, taipgi bus ir 
šokiai, grieš Olympia Parko Orkes
trą. Kviečia Kom. (99-101)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiantis Kom. šaukia visų narių 

bendrą susirinkimą, ketvirtadienį, 
27 d. bal. 8 v. v. Liaudies Namo, 

Fairmount Ave. Dalyvaukite 
skaitlingiausiai. — Sckr.

(98-99)

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

kuo

SO. BOSTON, MASS.
LDS jaunuolių 225 kp. bendrai su 

LDS 62 kp. rengia skanią vakarie
nę, bal. 30 d., 8 v. v., 376 W. Broad
way. Bus gorų valgių ir užtek
tinai gerti. Muzikos bus pasilinks
minti.

Bus gerų 
gerti. Muzikos bus 

Ateikite visi. — Kom.
(99-100)

NEWARK, N. J.
Šeštadienį, bal. 29 d. įvyks 

mos Gegužės apvaikščiojimas.
Kviečiame visus skaitlingai daly
vauti. Maršavimas prasidės nuo
New York Avė. ir Adam Street 
Chadwick ir Clinton Avės., abiejo
se vietose susirinkti 11 vai. i 
Paroda pasibaigs prie Washington Į 
Park. Kalbės žymus kalbėtojai.1 
Ruošia Darbo Komitetas Pirmai Gc-Į 
gūžės. (99-100)

Pir-

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union A venue. 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

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

užeikite.

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

puiki muzika šokiams.

Visokį 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.

ryto. | #

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyry—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

$6.95 ;
10.95 :

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178
Tel. Triangle 5-3622

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Giaborius (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.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu srrupiu ir pavienių.
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 i-6111

IIIQIIIQII

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

IQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIIQIIIOH QIIIQIIIQIIIQIIm

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

Williainsburgh’o Didžiausia Drabužinė

14.50 •

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET

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

kampas Manhattan Avė.

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
u čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
ri pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
y kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 

I Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen,
Doughnuts, Pics, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NewWko^g^^Zinios
“Nenoriu Priprast 

Valgyt Pietus”
Suėjau vieną iš tų narsių 

lietuvių vaikinų, turinčių savo 
rekordui apie porą metų ko
vos prieš fašizmą karo lauke, 
Ispanijoj. Kalbamės. Pietų 
laikas. Pakviečiu • ir jį eit pic- 
taut. Vaikinas atsako:

“Nenoriu priprast valgyt 
pietus.”

Iš sykio nebuvo aišku. Tik 
vėliau sužinojau, kad jis alkt 
priprato karo laiku, kada al
kis, stoka ginklų ir amuni
cijos silpnino liaudiečių spė
kas dviguboj kovoj prieš at
virą fašizmą ir prieš išdavi
kus. O dabar papročio ne
valgyt pietų negali pamest 
dėlto, kad jau arti pusmetis 
kaip kasdien mina Amerikos 
šaligatvius ir negali gaut dar
bo.

Tai nedaleistina padėtis.
Minint Pirmą Gegužės, atsi

minkime ir kovotojus, kurie' 
tebėra Franco kalėjimuose, ir 
tuos, kurie skursta Francijos 
koncentracijos stov y k 1 o s e , 
taip lygiai ir tuos, kurie 
sugrįžo, bet dar tebėra 
kalingi mūsų paramos 
žaizdų ar nedarbo.

Earl Browder, Amerikos 
Komunistų Partijos sekreto
rius atsišaukė į komunistus ir 
visus demokratiją ir laisvę 
mylinčius žmones pasidarbuot 
kovotojų paramai. O tam yra 
auksinė proga šiomis dieno
mis, kada įvyksta masinė.rin
kliava (tag days) su valdžios 
leidimu.

jau 
rei- 
del

Lincolno Brigados Draugų 
rinkliava prasidėjo šiandien, 
balandžio 27-tą, baigsis gegu
žės 2-rą. Aukos bus renkamos 
ir Pirmos Gegužės Parade. Vi
si galintieji pasidarbuoti pra
šomi gauti dėžutes “Laisvės” 
svetainėj, Lietuvių Komunistų 
prakalbose balandžio 27-tos 
vakarą, o vėliau pas d. Ga- 
siūna.

N.

New Yorko Įdomybė

pervažų-valčių vežiot 
ambulansus ir reik- 
Welfare Island (Lab- 
Salą). Blogais orais 

ambulansuose turėda-

“Aukštielninkas” Bildingas
Per daug metų New Yorko 

miestas turėdavo išlaikyt čielą 
laivyną 
žmones, 
menis į 
darybės 
ligoniai
vo išlaukt daugelį brangių mi
nučių iki pervaža galėdavo 
juos perkelt ant kito kranto. 
Tas suvėlavimas ne karta kai
nuodavo gyvybes. Gaisro pa
vojus būdavo kita problema 
ir rūpestimi, kadangi gaisra- 
gesių pribuvimas iš miesto 
priklausė išimtinai nuo perva
žų veiklos.

Sulyg Federalio Rašytojų 
Projekto New Yorke, budrus 
architektas, pastebėjęs, kad 
"Queensboro Tiltas pravestas 
tiesiog virš salos, sumanė pa
statyt bildingą, kurin būtų į- 
einama nuo tilto.

Tokiu būdu ir atsirado 
“aukštielninkas” bildingas, 
kol kas toks vienintelis pa
saulyje. Didysis įėjimas nuo 
pat viršaus tilto yra ant stogo. 
Vadinamasis kertinis akmuo, 
kuris paprastai būna lygyje su 
gatve, irgi randasi ant stogo. 
Keltuvai bildinge yra ganėti
nai dideli nukelt žemyn am
bulansus ir gaisragesių inži- 
nus. IŠbudavojimas “aukštiel- 
ninko” bildingo prašalino rei
kalą pervažų ir miestui susi
taupo milionas dolerių į me
tus, kuriuos reikėtų išmokėt 
palaikymui pervažų, prieplau
kų ir priežiūrom.

Išgirskite V. Andrulio Prakalbą Apie | Seimelis Pabėgo Nuo
Svarbius Pasaulinius įvykius

Brooklyniečiai ir apylinkių 
lietuviai prašomi atsilankyt šį 
vakarą, balandžio 27-tą, “Lai
svės” salėn, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. čia kalbės svečias 
kalbėtojas 
Chicagos 
dienraščio 
rius, visos
s e žinomas prakalbininkas ir 
veikėjas, šios bus jo vieninte
lės prakalbos Brooklyne, 
galop savaitės išvyksta, 
landžio 30-tą d. Andrulis 
bus Wilkes Barre, Pa.,
dalyvaus LDS ii' LLD konfe
rencijoj, o vakare sakys pra
kalbą Lietuvių Kliubo svetai
nėj.

Brooklyniečių prakalbose V. 
Andrulis kalbės apie Pirmos

Vincas
lietuvių 
“Vilnies” 
Amerikos

Andrulis, 
liaudies 

redakto- 
lietuviuo-

nes
Ba
ja u 
kur

Gegužės istoriją ir reikšmę 
šiandieninėj padėtyje, taipgi 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės padėtį ir pasaulinius vė
liausius įvykius. Atsilankyki
te. Pradžia 7:30 vakaro. Į- 
žanga nemokama.
rengia Lietuvių 
Kuopa.

KUOPOS NARIAMS
Liet. Kom. Kuopos nariai 

prašomi sueit kaip galint ank
sčiausia, nes turėsime atlikt 
ir skubius kuopos reikalus, 
kadangi pirmadienį pripuola 
Pirma Gegužės ii- mūsų susi
rinkimas negalės įvykti dėl 
maršavimo gegužinės parade. 
Taipgi pasidarbuokite už šių 
prakalbų sėkmingumą.

Valdyba.

Prakalbas
Komunistų

Gegužines Žinios
Po paskiausios ir labai sėk

mingos gegužinės konferenci
jos, įvykusios pereitą šeštadie
nį, kur atstovauta 537 organi
zacijos, dalyvausiančių Pir
mos Gegužės Parade organi
zacijų skaičius smarkiai auga. 
Iki pirmadienio prisidės dar 
šimtai.

Pereitą pirmadienį 200-tų 
garmantiečių šapų čermanai 
išleido atsišaukimą į visus IL- 
GWU narius dalyvaut parade. 
Tas skaitoma begalinės svar
bos dalyku akyvaizdoje fak
to, kad unijos viršenybė dar 
neatsakė į Bendros Gegužinės

ir pernai

Komiteto kvietimą. Aprobuo
jama, kad skaičius garmantie- 
čių parade šiemet bus ketve- 
riopai didesnis, o
ėmė virš pusvalandį kol pra
ėjo garmentiečių būriai. Per
nai irgi unijos viršenybė nebu
vo pasisakiusi oficialiai daly- 
vaut parade.

Įvairios smulkesnės organi
zacijos ir grupelės, sako ko
miteto sekretorius Leeds, yra 
taip skaitlingos, kad neįmano
ma jas visas ir suminčt spau
doj. Tarp prisidėjusių randa
si 5 žymiausios ispanų draugi
jos.

Tčvų Delegacijos
Vakar rašėm, kad tėvu d e- 

legacija antradienį iš New 
Yorko išvyko į Albany pro- 
testuot valstijos seimeliui 
prieš pasimojimą nukapot pa
skyras mokyklų reikalams.

Tuo tarpu valstijos seimelis, 
va d o vau j am as r e p u b 1 i k on ų, 
buvo susirinkęs posėdžiams. 
Sužinojus, kad pribūna pilnas 
traukinys delegacijos, virš 
2,000, kurią didžiumoj suda
rė moterys, po pusvalandžio 
posėdžiavimo, ponai suskubo 
uždaryt sesiją, o patys išbė
giojo. Svarstymą budžeto ati
dėjo iki penktadienio.

Delegaciją sutiko darbietis 
seimelio narys Oscar Garcia- 
Rivera ir demokratų frakcijos 
vadas Steingut, abu pažadė
dami' savo paramą. Steingut 
užtikrino, kad visi 65 demo
kratai assemblimanai balsuos 

,prieš k a p o j imą mok y k 1 o m s 
I fondų, tačiau nurodė, kad 
jiems trūksta 11-kos balsų iki 
didžiumos.

Delegacija nusitarė j ieškot 
pabėgėlių republikonų po vieš
bučius.

Ponai nori sauvaliaut prieš 
liaudį, bet to nedrįsta daryt 
jos akyse, nes žino, kad ateis 
kiti rinkimai.

Kas sakė, kad protestai ir 
, delegacijos neturi galios?

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)

K STYGŲ ORKESTROS 
PAMOKŲ

MAJORAS REMIA CECHŲ 
PAVILIJONĄ

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

KNAISIOS PRIVATIŠKAI
Negavęs iš miesto Sąmatų 

Tarybos $100,000 raganų gau
dymui šalpos įstaigose, Brook-, 
lyno republikonas tarybiniu-! 
kas Surpless grasino privatiš-j 
kai gautais pinigais knaisiot 
po įstaigas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubo 
pirm kvartalinis biznio skyriaus su
sirinkimas jvyks sekantj penktadie
ni, bal. 28 d., 8 v. v. Savo name, 
280 Union Avė. Visiems kliubo na
riams turėtų būti žingeidu išgirsti 
finansini 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, 14 ' 
akro $150.00. Kiti Bungalow, kurie, 
randasi ant Sunrise Highway kam-1 
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)

PAVASARIS YRA JUM 
PRIMINIMAS GRAŽIŲ

BLVt

f

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

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 MŪSŲ APROKAVIMO

namų taisymo, maliavojimo ar popieravlmo 
klauskite mūsų aprokavimo

321 Chauncey

1062 Glenmore

A:

A. BALČIŪNAS
St. Brooklyn, N. Y

P. BIELIAUSKAS
Ave. East New York

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1G45 License No. L. 886

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

hm D'ft«

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Calverts
"Special

I

PAVASARIO SPECIALAI
—

Lietuvių Stygų Orkestros 
pamokose pereito ketvirtadie
nio vakarą buvo ko pasiklau
syt, kaip dalis stygininkų su
griežė Miko Petrausko kom
poziciją “Bernužėli nes’voliok 
žiponą sutrinsi.” žinoma, mi
nėtai Petrausko kompozicijai 
stygų orkestros mokytojas su
taisė orkestraciją.

Orkestrai gerai vyksta — 
3 nauji prisirašė, vienas iš jų 
J. žemgulys, prasisiekęs smui
kininkas. Drg. J. Lazauskas, 
geras stygų orkestros entuzia
stas, žymiai prisideda 
organizacinio darbo.

Sekančios pamokos 
ketvirtadienio vakarą,
džio 27, Liet. Am. Pil. Kliube, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visus 
susirašiusius ir naujus norin
čius mokintis prašome būti.

Geo. Klimas.

Majoras LaGuardia apsiė
mė garbės pirmininku komie- 
tete sukelt fondą užbaigimui 
čechoslovakijos p a vilijono 
Pasaulinėj Parodoj. Dr. Fin
ley yra pirmininku. Bendrame 
atsišaukime jieiflu pasmerkė 
nazių grobikiškumą ir prašė 
paremt cechų pavilijoną. Iš
laukiniai užbaigt pinigų turi, 
trūksta vidaus įrengimui $35,- 
000.

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)

Užeikite ir 
patinkamus.

$5 iki $6
Kitokį Stiliai

Size-ų 1 iki 12
Plotis AAAAA iki EEE

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

Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

5

Kryželiai ir laketukai nuo .................................

Sieniniai Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai 
nužemintom kainom

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

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių

ir prie

įvyks 
balan-

Mirė
Rožė Kubilienė, 413 So. 5th 

St., Brooklyn, mirė balandžio 
25 d. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus Bieliausko koplyčioj. 
Bus palaidota balandžio 27 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

$6.00

$1 00
»

I

B

Matė Nazių Veiklą ir 
Uždraudė Uniformą

Miesto Tarybos posėdyje 
pereitą antradienį tarybinin- 
kam§ parodyta anti-nazi filmą 
“Confessions of a Nazi Spy”, 
kuri yra paremta dokumentais 
ėjusios bylos federaliame Tei
sme pereitą žiemą. Bylos ei
goj, keturi Hitlerio agentai 
buvo pasiųsti kalėjiman už 
šnipinėjimą prieš J. V. val
džią.

Po judžio, tarybininkai 
svarstė Sharkey Bilių, kuriuo 
uždraudžiama nazių unifor
mos New Yorko miesto ribose. 
Bilius priimta vienbalsiai.

Pažangieji tarybininkai svei
kino naudojimą judžių aiškes
niam perstatymui dalykų. Ki
ti, vieni, nenorėdami 
parodyt savo simpatijas 
plakamiems naziams, 
nenorėdami prasikalst
kolegoms, sakė biją, kad ju- 
džiai įneš propagandą (bied- 
nos galvos, jei jomis patys ne
pasitiki). Už kalbėjo Earle, 
Sharkey, prieš Keegan, Nu
gent, Spellman, Strauss, Sur
pless.

Priimta pertaisytas darbie- 
čių bilius prieš diskriminaciją 

Sutartys nusako pakelti po Į ramdant darbininkus Pasauli- 
algas, mokėt nei Parodai, taipgi bilius 

viršlaikius, draudžiantis liest valdžios tar- 
už- nautojų algas dėl pašalinių 

I skolų. T—as.

viešai 
filmą 
antri, 
savo

BATSIUVIAI LAIMI
Batsiuvių Unijos Lokalas 

129-tas, CIO, skelbia laimėjęs 
sutartis su 13-ka iš 15-kos už- 
streikuotų firmų. Tebepikie- 
tuoja Jacobs & Sons ir Cham
pion Shoe Co. Jose samdo, 
1,060 darbininkų.

$1 mažiausias 
laiką ir pusę už 
draudžia iškelt šapas 
miestį

Mėlyni, Nežibanti Juodi, Java Brown 
Kid, Taipgi Balti 

Ainerikoa Mandriausi Batai 
Geri vaikščiojimui visur

GREENBLAT’S
Čcverykai ištisai šeiniai. 

Prirenkami per X-Ray, 
663 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

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

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

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

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

KABARETAS
PASAULINĘ PARODĄ

Lietuvių įstaiga Prie Pasaulinių Fėrų
>

PARAMOUNT CABARET
VALILIONIS IR MARCINKEVIČIUS

>Savininkai

pas

B 
> 
»473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir ValgiaiFairview Restaurant & Bar

Lankydamiesi į pasaulinius fėrus užeikite

VALILIONĮ ir MARCINKEVIČIŲ

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

pas juos gausite gerų steikų ir kitokių gerų
DEGTINĖS, VYNAI IR ALAUS

valgių.

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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




