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Sovietų Lakūnai Sir

Pasaulinėj Parodoj

jog

prie

dien dalykai atrodo

šiaip

Tebūva leista ir šitų žo
džių rašytojui palinkėti dr, 
Jonui Walukui ilgai gyven
ti ir darbuotis savo prof esi-

Gegužinės Demonstracijos 
Lotyniškoj Amerikoj

Akita, Japonija, geg. 2.— 
Žemės drebėjimas su jūrų 
išsiliejimu sunaikino Aika- 
wą kaimą ir pražudė 7 jo 
gyventojus. Kitur žuvo 12 
žmonių ir tapo sunaikinti 
1,006 ‘ namai.

Vokiečiai Pavergti 
Nazių Planams

Lenkai Planuoja Imt 
Danzigo Kraštą j 

Lenkijos Globą

SOVIETAI SUNAIKINS UŽPUOLIKUS, SAKĖ 
VOROŠILOV 1,500,000 DEMONSTRACIJAI

Sovietų Sąjunga darbavosi 
ir darbuojasi už pasaulinės 
taikos išlaikymą. Bet, girdi,

Metai XXIX. Dienraščio XXI

Lenkija Nenusileis Na 
ziam Danzige ir Len

kų Koridoriuje

Lenkija Palankesnė Sovietam; bet Portugalija, Japonija 
^Popiežius Pyktų ant Anglijos už Sutartį su SSRS

Verstiną Kareivystę 
Iki PusmečioDarbininkai Susivienys Prieš Fašizmą ir 

Karą, Nežiūrint Skaldytojų iš II Interna
cionalo, Sako Kominterno Vadas Dimitrov

galų gale, sutiks daryt 
tarpsavinio apsigynimo su
tartį su Sovietais, kaip ra
šo New Yorko Times ko
respondentas.

Gen. Kokkinaki trumpoj 
kalboj sakė, jog dabartinis 
Sovietų lakūnų skridimas 
yra pradžia “24-valandinių 
susisiekimų oru tarp dviejų 
didžių ir draugiškų šalių’* 
(Sovietų ir Amerikos).

Anglija Bijo Sutarčia 
su Sovietais Užpykint 
Gen. Franco ir Kitų

Parodos Galva Vadino Kokkinakio Atvežtus Laiškus Bran 
giais Dokumentais; Kokkinaki Pagerbė Washington?

Keičiasi.
Dr. Jonas Walukas.
Išvytas iš Gimnazijos

Dėl Lietuvybės.
25-keri Metai, kai

“Laisvė” Brooklyne
Ką Mes Darome?

Rašo R. Mizara.

Antrajame 
ir socialistų 

kontrolių ojamose darbo 
unijose bręsta jėgos, kurios 
veda milibnus tų organiza
cijų narių į vieną frontą su 
komunistiniais darbininkais 
į plačiausią mobilizaciją 
prieš fašizmą ir karą, kaip 
pareiškė Dimitrov.

Ruoškimės prie va
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrauta 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Beje, tais pačiais metais, 
kai dr. Walukas pradėjo 
Brooklyne praktikuoti me
diciną, “Laisvė” atsikraus
tė iš Bostono į Brooklyną. 
Kitais žodžiais, šiemet jau 
sukako lygiai 25-ri metai, 
kai “Laisvė” i š e i d i n ė j a 
Brooklyne.

Prieš 25-kerius metus 
Brooklyne buvo tik savait
raštis “Vienybe Lietuvnin
kų” ir du syk savaitinis— 
“Laisvė”.

Na, o žiūrėkit, kaip šian-
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tarpsavinio apsigynimo su
tartį su Sovietais, tai Sovie
tai prižadėtų gint ir Holan- 
diją, Belgiją ir Šveicariją 
nuo nazių, jei Anglija pri
žadėtų gint Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją.

Maskva. — Sovietu žmo- c

nes dar mato šiokią - tokią

sutartį su Sovietais; ta 
Turkų valdžia tik tada pa 
dės savo parašą po Angli 
jos sutarčia su Turkija.

Iš to viso išplaukia kitas 
dalykas: šiemet sukanka 20 
metų, kai “Laisvė” eina 
dienraščiu; šiemet sukanka 
25-keri metai, kai ji išeidi- 
nėja Brooklyne.

Ar jūs, draugai brookly- 
niečiai, nemanote, kad to 
įvykio tinkamam atžymėji- 
mui mes turėtum ką nors 
šaunaus suruošti?

Gerai pagalvokim ir ką 
nors darykim!

New York. — Įžengiant 
Sovietų lakūnam, generolui 
K o k k i n a k i ui ir majorui 
Gordienkui į Pasaulinę Pa
rodą, juos pasitiko parodos 
pirmininkas Gr. Whalen ir 
kiti viršininkai, ir policija 
ant motorinių dviračių atly
dėjo juos į kiemą Sovietų 
namo, puikiausio visoje pa
rodoje.

Kokkinaki įteikė du laiš
kus Gr. Whalenui, vieną 
nuo Amerikos atstovo Mas
kvoj, kitą savo paties ra
šytą ir oru atgabentą su So
vietų ir. Kahądos antspau
dais. Parodos galva Whale- 
nas, priimdamas tuos laiš
kus, pareiškė, jog tai yra 
“brangūs dokumentai.”

Pirmosios
Gegužės demonstracijoj 
New Yorke maršavo gatvė
mis bent 200 tūkstančių 
darbininkų, intelektualų ir : ” 

laisvę mylinčių ’ žmo-

jei'fašistiniai draskūnai už- 
pitls Sovietus, jie greit pa
tirs, kad Sovietijos žmonės 
ne tik moka kovot, bet ir 
myli kovą.

Gegužinėje Maskvos pa
rodoje užėmė žymią vie
tą ir paveikslai Kokkinakio, 
kuris su savo draugu Gor- 
dienko nuskrido 5,000 my
lių be sustojimo į Šiaurinę 
Ameriką (Kanadą).

London. — Anglijos val
džia vis dar nepriima So
vietų pasiūlymo sudaryt ka
rinę apsigynimo sąjungą 
tarp tų dviejų šalių prieš 
užpuolimą iš Hitlerio ar 
Mussolinio pusės. Anglų 
valdovai bijo, kad dėl to
kios sąjungos su Sovietais 
užsirūstintu popiežius, ge
nerolas Franco, Portugalija 
ir Japonija.

Lenkija gi darosi palan
kesnė Sovietams po to, kai 
Hitleris panaikino nekaria- 
vimo ir “draugiškumo” su
tartį su Lenkija.

Anglija jau iš esmės pa
darė tarpsavinio apsigyni
mo sutartį su Turkija, bet 
Turkų valdžia stato vieną 
stambią sąlygą Anglijai; 
sako, kad Anglija turi pa
sirašyt bendro apsigynimo

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

ORAS
Dalinai apsiniaukę

stiniškai riaumojo 
karinių lėktuvų.

Šimtai tūkstančių 
ninku ir darbininkių 
šavo paprastuose drabu
žiuose, bet su šautuvais- 
durtuvais ant pečių. Visa 
tai liudijo apie Sovietų pa
sirengimą apsigint nuo b: 
le užpuoliko.

Sovietų apsigynimo komi
saras Klementijus Voroši- 
lov pasakė kalbą, kur paro
dė, kokie bepročiai yra fa
šistiniai diktatoriai, kurie 
vis dar svajoja apie Sovie
tų sunaikinimą per karą. 
Jis užreiškė, jog Sovietų ka
rinės jėgos ir vieningi žmo
nės sunaikins “visus nepra
šytus svečius,” kurie mė
gintų įsibriaut į Sovietų ša
lį. Sykiu jis atžymėjo, kaip

Brooklyno Lietuvių Pro
fesionalų Kliubas pereitą 
sekmadienį pagerbė dr. Jo
ną Waluka jo 25-kerių me
tų profesionalio darbo su
kaktuvių proga.

Tuomet (1914), kai dak
taras Walukas baigė moks
lą ir atsidarė savo ofisą, 
Brooklyne tebuvo tik vie
nas lietuvis gydytojas, dr. 
J. Misevičius. Bendrai, lie
tuvių profesionalų Ameri
koj tuomet buvo labai ma
žai.

Šiandien — kitas dalykas. 
Jau turime visą eilę lietu
vių gydytojų, advokatų, 
mokytojų, inžinierių ir kito
kių profesionalų. Jau tik 
tas vienas '.faktas, kad 
brooklyniečiai palaiko savo 
profesionalų gerai veikiantį 

i kliubą, pasako labai daug. L/ * * *

Sovietų Apsigynimo komisą 
ras KE Vorošilov

Berlin. — Hitleris savo 
kalbose Pirmojoj Gegužės 
pašiepė Ameriką, kad jinai 
priima nazių persekiojamus 
žmones. Pasak Hitlerio, tai 
būtų geriau Jungtinėms 
Valstijoms, jeigu jos ^pri
imtų Vokietijos dirbinius, o 
ne tokius pabėgėlius. 5

Maskva. — Pirmosios Ge
gužės demonstracijoj čia 
maršavo pusantro miliono 
darbo žmonių ir kariuome
nės. Gegužinius paradus 
stebėjo J. Stalinas, V. Molo
tov ir kiti komunistų ir So
vietų vadai, čatvėmis dun
dėjo daugiai tankų ir sun
kiųjų kanuolių, o ore griau- 

šimtai

Chicago. — Pirmojoj Ge
gužės čia demonstravo 70,- 
000 žmonių. Amerikos Dar
bo Federacijos ir CIO vadai 
šaukė darbininkus išvien 
veikt prieš fašistus užpuoli
kus užsieniuose ir prieš re
akciją Amerikoj.

Philadelphia, Pa. — Ge
gužinėje demonstracijoje 
maršavo 35,000 darbo žmo
nių^ Reikalavo nepardavi- . 
net’ jokių karo reikmenų 
fašistiniams kraštams.

Cleveland, Ohio 
metinė Pirmosios Gegužės 
demonstracija čia buvo vie
na iš didžiausių, kokios bet 
kada įvyko Clevelande.

New York

“Lietuvos Aido” vyriau- 
sis redaktorius- p. Alantas- 
Jakševičius iš tos vietos ta
po atleistas. Dabar vyriau
siu to laikraščio redakto
rium bus p. Merkelis.

Vadinasi, su pasikeitimu 
valdžios, keičiamas ir ofi
ciozo redaktorius. Alantas 
buvo Lietuvos žmonėms la
bai įsipykęs. Juk tai jis ka
daise užgyrė Suvalkijos 
ūkininkų šaudymą!

Be to, “Lietuvos Aidas” 
buvo perdaug “kazionas”, 
nuobodus. “Lietuvos ži
nios” kur kas įdomiau veda
mos. Dabar matysime, kaip 
šluos “nauja šluota.” darbi

mar

New York. — Lenkijos 
ambasadorius grafas J. Po- 
tockis, vardu savo valdžios, 
užreiškė, jog Lenkija atme
ta Hitlerio reikalavimus — 
prijungt Danzigą prie Vo
kietijos ir leist naziams 
pravest savo vieškelį per 
Lenkų Koridorių (Pomor- 
ze); iš didžiosios Vokietijos 
į Rytų Prūsiją.

Lenkijos a m b a s adorius 
priminė posakį Friedricho 
Didžiojo, Prūsijos kaizerio, 
jog “kas viešpataus Danzi
ge, tas bus daugiau Lenki
jos valdovas negu pati Len
kijos valdžia.”

Anot Lenkijos ambasado
riaus grafo Potockio, tai 
Danzigo išlaikymas nepri
klausomu, “laisvu” miestu 
pasidarė Lenkijai dveja 
tiek svarbesnis po to, kai 
naziai užgrobė Klaipėdą ir 
su ja Nemuno žiotis. Po to 
įvykio vienintelis laisvas 
Lenkijai išplaukimas į 
tijos Jūrą teliko tik 
Visla su savo žiotimis 
Danzigo.

Tie carberniai, kurie jį 
tuomet išvarė iš gimnazi
jos, šiandien tėra palikę 
apie save tik tamsius prisi
minimus. O žmogus, kuris 
kovojo už savo tautos lais
vę, už įsitikinimus, šiandien 
gražiai gyvena ir yra ger
biamas visų, kurie jį pažįs
ta; mylimas kaipo žmogus, 
gerbiamas kaip pilietis ir 
branginamas kaipo gydyto-

Sovietinis oro didvyris 
Kokkinaki paskui padėjo 
didelį gyvų gėlių vainiką 
prie Jurgio Washingtono 
milžiniškos stovylos paro
doje, kaip ženklą, kad So
vietai atiduoda gilią pagar
bą žmonėkįs ir jų vadams, 
kovojantiems už savo kraš
to nepriklausomybę.

Minia amerikiečių ir kitų 
šalių žmonių šiltai sveikino 
sovietinius lakūnus.

Kodėl fašistiniai diktato
riai vis dar nesustabdyti ir 
neparblokšti? Tai tik todėl, 
kad darbininkų klasei sto- 
kavo vienybės, o jos vieny
bę ardė ir ardo vadai socia
listų Antrojo Internaciona
lo.' Jie pasakoja darbinin
kam apie buržuazijos “tvar
kos pastovumą” ir apie tai, 
būk darbininkai negalį sėk
mingai atmušt fašistinius 
užpuolikus. •

Socialistų Internacionalas 
savo atsišaukime dėlei Pir-č 
mosios Gegužės tyčia nė 
vienu žodžiu neprisiminė 
apie socialistinius darbo 
žmonių laimėjimus Sovietų 
Sąjungoj. Užtat Socialistų 
Internacionalo vadai pri
šnekėjo apie pasakiškus Ne
va “socializmo“ laimėjimus” 
Naujojoj Z e 1 andijoj ir 
Skandinavijos 
juokdariai.

.Bet pačiame 
Internacionale

London. — Anglijos vaL 
džia pirmiau kalbėjo apie 
įvedimą verstino tarnavimo 
kariuomenėje po dvejus- 
trejus metus. Dabar ji rei
kalauja jau tik pusės metų 
tarnybos armijoj. Pusmetį 
atsitarnavę jauni vyrai, pa
skui skaitytųsi milįeiįos įta
riais per pusketvirtų hiptų^.

Pagal valdžios planą,r da
bar svarstomą seime/ tai 
per sekančius dvyliką, mė
nesių būtų paimta armijon 
200 tūkstančių jaunuolių, 
sulaukusių 20 metų • am
žiaus.

Maskva. — Komunistų 
Internacionalo generalis se
kretorius Dimitrov savo 
pirma-gegužiniame straips
nyje “Pravdoj” rašė, jog 
šioj 50 metų sukaktyj nuo 
įsteigimo tarptautinės dar
bininkų šventės Pirmosios 
Gegužės visų šalių darbi
ninkai sveikina Sovietų Są
jungą, šeštadalį visog že
mės, kaip socializmo ' vyk
dytoją.

Divitrov priminė, jog šie
met, beminint Pirmąją Ge
gužės, naujas imperialisti- 
niai-fašistinis karas grūmo
ja pasauliui. Jis numaskavo 
Anglijos ir Franci jos reak
cionierius kaip fašistinių 
kraštų pataikūnus, bet nu
rodė, kad jie jau apsiriko. 
Tie Anglų ir Prancūzų re
akcionieriai stengėsi už
siundyt fašistines valstybes 
prieš Sovietų Sąjungą; bet 
fašistai suprato, jog Sovie
tai perdaug jiem galingi, 
todėl pasirinko lengvesnį 
kelią prieš pačias buržuazi
nes “demokratijas,” vakarų 
Europoj.

Kominterno sekretorius 
Dimitrov smerkė tuos, ku
rie pasakoja apie fašistinių 
šalių “galybę.” Jis pavadino 
juos bailiais ir monytojais.

Kad buržuazija linksta į 
fašizmą, tai yra taipgi žen
klas jos “tvarkos” silpnu
mo, o ne stiprybės, sakė 
Dimitrov. Pačiuose fašisti
niuose ’ kraštuose “bręsta 
milžiniškos revoliucinės jė-

Hitleris pripažino, 
Vokietijos gyventojai 
bar neturi teisių kaip pilie
čiai ir sakė, jog pasiauko
jimas nazių planams stovįs 
aukščiau už asmeniškas lai
sves. Jis taip pat pripaži
no, kad jaunuolių tėvai at
eina pas jį reikalaudami 
duot jų sūnums ir dukte
rims progą pasimokint dar 
bent pusę metų. Bet, girdi, 
“aš jiem atsakau, kad pusė 
metų darbo pareigos (sto
vyklose) jiem bus naudin
giau negu ištisi metai mok
slinio lavinimosi.”

Hitleris kartotinai pabrė
žė, kad visi vokiečiai turi 
laikytis vienybės, su naziais, 
ir nupasakojo, būk Vokie
tija tik todėl nelaimėjo pa
saulinio karo, kad vokiečiai 
buvę partijiniai pasiskirstę 
vieni prieš kitus.

Užsieninius laikraštinin
kus, kritikuojančius nazių 
politiką, Hitleris apšaukė 
“parazitais”. Jis šnekėjo, 
būk jis “mylįs taiką,” bet 
čia jau pridūrė, kad, esą, 
jei vokiečiai laikysis išvien, 
tai būsią nenugalimi ir lai
mėsią “daugiau gyvenimui 
vietos”; o jie esą pasiruošę 
gaut daugiau vietos. (Čia 
Hitleris netiesioginiai pa
kartojo savo reikalavimą 
sugrąžint Vokietijai koloni
jas, kurias jinai valdė pirm 
pasaulinio karo.)

Varsa va. — Dauguma 
Lenkijos laikraščių reika
lauja, kad Danzigo kraštas 
būtų pervestas į Lenkijos 
globą.—Iki šiol jis buvo lai
komas “laisvu,” neva su 
“lygiomis” teisėmis lenkam 
ir vokiečiam.

Kai kurie lenkų laikraš
čiai perša, kad Lenkijos ar
mija turėtų užimt Danzigą, 
kaip tik ' naziai pasineštų 
prijungt Danzigą prie Vo
kietijos.

Pusiau valdiška Lenkijos 
spauda rašo, kad turi būt 
sustiprintos ir ’praplatintos 
Lenkų teisės tame krašte. 
Lenkijos laikraščiai abel- 
nai nurodo, kad negalima 
pasitikėt naziais ir prime
na, kaip Hitleris iš pasalų 
užpuolė ir užgrobė Čecho- 
slovakiją.

Mexico City. — Geguži
nėje čia demonstravo 70,- 
000 darbininkų; išbeldė lan
gus Vokietijos nazių elek
tros kompanijos ir nuplėšė 
iškabas nuo jos.

Santiago, Chile. — Šičia 
Pirmojoje Gegužės demon
stravo 45,000 darbininkų.

Buenos Aires, Argentiną. 
— Šimtai tūkstančių darbi
ninkų Argentinoje maršavo 
Pirmosios Gegužės demon
stracijose visoj šalyj.

Havana, Cuba. — šio 
krašto prezidentas F. L. 
Bru ir armijos galva pulk. 
Fui. Batista stbbejo ir svei
kino 25-kių tūkstančių žmo
nių gegužinę demonstraci-

Dr. J. Walukui, kaip ir 
kitiem lietuviams profesio
nalams, atvykusiems iš Lie
tuvos ne prefosionalais, te
ko išgyventi daug sunku
mų. Dirbdamas fizinį dar
bą, jis taupė ir mokėsi. Mo
kėsi, kol pasiekė profesiją.

Iš Lietuvos dr. Walukas 
atvyko 1905 metais—revo
liucijos metais. Iš Marijam
polės gimnazijos jis buvo 
išvytas dėl lietuvybės.
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Lietuvos Gyventojai Reikalauja 
Uždaryt Tautininką Sąjungą

*Mūsų Kauno korespondentas rašo:
Sudarant naują koalicinę vyriausybę 

buvo susitarta, kad Lietuvoje visi pilie
čiai, nors jie ir skirtingų pažiūrų būtų, 
bus vienodai vertinami. Tad jeigu vieni 
turės savo partijas, tai ir kiti turės tei
sę jas steigti, jeigu vieniems nebus leis
ta veikti, tai ir kiti turės užsidaryti. 
Kaip žinoma, dabar veikia tik viena par
tija—tautininkų sąjunga, visos kitos, 
kaip krikščionių demokratų, valstiečių 
liaudininkų, socialdemokratų yra užda
rytos. Liaudininkai ir krikščionys, įeida
mi į naująją generolo Černiaus vyriau
sybę, pažadėjo savo partijų naujai ne
steigti, bet už tat turi nustoti veikusi 

j ir tautininkų sąjunga, nes ji būdama vie
na yra privilegijuotoje padėtyj. O jeigu 
įsisteigs bendra visiems organizacija, tai 
joje galės dalyvauti visi, kas ryšis gin
ti Lietuvos nepriklausomybę. Taigi, su
darant naująjį ministerių kabinetą bu
vo sutarta tautininkų sąjungą likviduo
ti.

. Bet tautininkai iki šiol dar vis nesu
sipranta savo šnabždalyno uždaryti ir 
partijos nelikviduoja. Smetona, matyt, 
taip pat nenori savo pataikūnų gvardi
jos paleisti, nes nauju sąjungos pirmi
ninku vietoj Mirono paskyrė savo švo- 
gerį Tubelį. Tautininkų sąjunga ėmė 
skelbtis, kad ji nesanti kokia politinė 
organizacija, kad ji nesanti partija, kad 
jai vien kultūros reikalai terūpi, tarsi 
lietuviai, dvylika su viršum metų vilkę 
tos partijos diktatūros jungą, nežinotų 
kas ji iš tiesų yra. Be to tautininkai 
siuntinėja slaptus aplinkraščius savo 
skyriams, kuriuose raginama nepritarti * 

. naujos vyriausybės sudarymui ir skyrių 
nelikviduoti. Vadinas, tas liudija, kad 
tautininkai, patys dalyvaudami vyriau
sybėj (jų ministeriais yra Urbšys ir 

» Germanas) vyriausybės pažado nesilai
ko ir stengiasi jai kenkti. Kai iš visų Lie
tuvos kampų naujajai vyriausybei siun
čiami gausūs pasveikinimai, tautininkų 
skyriai jos nesveikina; dėl oficialumo 
pasveikino tik Kauno apylinkės pirmi- 

. ninkai.
Be to, tautininkai per savo narius 

skleidžia gandus, kad tokia koalicinė 
, vyriausybė Lietuvai užtrauksianti nelai

mę, nes Hitleris jos nepakęsiąs ir imsiąs 
Lietuvą pulti, nes hitlerininkai į naują
ją vyriausybę žiūri taip, kaip į Benešą 
žiūrėjo. Tokios tautininkų pastangos vi
suose piliečiuose kelia didelį pasipiktini
mą ir todėl vis dažniau ir atviriau susi
rinkimuose ir pe“ spaudą reikalaujama 
uždaryti tautininkų sąjungą, jeigu ji 
pati nesusipranta užsidaryti. Pirmieji ją 

. uždaryti pareikalavo studentai savo su
sirinkime. Toliau beveik visuose susirin
kimuose priimami pasiūlymai ją kaip 
galima greičiau likviduoti, nes ji tik ardo 
pradėtą bendrą darbą ir neša žalą. Tau
tininkai ir dabar per savo spaudą vis dar

MOS IŠ LIETUVOS
’ROKIŠKIS

Už Uodegas 4 Mėn.
Apylinkės teismas pil. N. už 

uodegų pjaustymą nubaudė 4 
mėn. .kalėjimo.

Čia tiek daug privisę uode- 
gautojų, kad net vietos vers
lininkai samdo sargus, kurie 
saugotų ūkininkų arklius ir tie 
galėtų gurkšnoti restorane, ar 
rinktis prekes.

Siaučia Vagys /' ^
Butrimonių vaisė., Raganiš- 

kių dv. savininką pradėjo

nesigedina skelbti, kad tik jie geriausi 
lietuviai, kad jų ideologija tinkanti vi
siems lietuviams. Toks akiplėšiškumas, 
žinoma, kiekvienam lietuvyj kelia su
prantamą pasipiktinimą. Per dvyliką 
metų nuniokojo Lietuvą, pridarė daugy
bę skolų, prarado Klaipėdą, išsižadėjo 
Vilniaus ir dar drįsta save aukščiau sta
tyti už kitus.

Jeigu Smetona nesusipras savo patai
kūnų ir Lietuvos išnaudotojų partijos 
paleisti, jeigu jis nesiskaitys su vyriau
sybės nuomonę, gyventojai patys ims 
tautininkų skyrius uždarinėti. Galimas- 
daiktas, kad tautininkai savo partijos 
nelikvidavimu stengiasi pakenkti naują
ja! vyriausybei, nes vyriausybė nesiim- 
dama priemonių jai likviduoti kels prieš 
save gyventojų nepasitenkinimą. Tauti
ninkų partija yra susilaukusi tokios pa
niekos, kad jos buvimas gali gyventojus 
tik erzinti. Tiesą pasakius, nemaža tau
tininkų, vyriausybei pasikeitus iš savo 
partijos pabėgo. Dabar Kaune labai 
lengva išgirsti pasiteisinimą “Tamsta 
manęs nebijok, aš tautininku nesu bu
vęs.” Reikia vis dėlto tikėtis, kad ne
trukus tautininkų dienos bus baigtos, 
jau dabar skyriuose sėdi tik skirtiniai 
vadai, o nariai išbėgioja. Kai vyriausybė 
atsisakys duoti šitiems vadams pinigų, 
tautininkai pasiliks tokio pat dydžio 
Smetonos šeiminėlė, kokia buvo prieš 
perversmą 1926 m. Taigi, laukiam lietu
viškųjų fašistų likvidacijos.

Vilniečių Suvažiavimas
Sekantį sekmadienį Chicagoje ' įvyks 

“Vilnies” Bendrovės šėrininkų suvažia
vimas. “Vilnis’L šiandien yra nepava
duojamas vįdurvakarinių valstijų lietu
vių dienrajp^-švyturys, kasdien švie
čiąs jiem.^,W‘lią, akstinas mases darbo į 
žmonių darbuotis už geresnį gyvenimą, 
už taiką, už demokratiją, už šviesesnį 
rytojų.

Chicagos ir apylinkės lietuviams “Vil
nis”, kas rytinių, valstijų lietuviams 
“Laisvė.” Be jos jiems būtų sunku gy
venti, tiesiog, rodosi, neįmanoma gy
venti.

Štai kodėl Chicagos ir apylinkės lietu
viai darbo žmonės deda tiek daug jėgų 
savo dienraščiui palaikyti, jį gerinti. 
Nereikia, tačiau, manyti, kad išlaiky
mas savo dienraščio Chicago j e yra leng-

• vas dalykas. Tai sunkus darbas, reika
laująs iš draugų vilniečių didelio pasi
aukojimo.

“Vilnies” bendrovės metiniai suvažia
vimai yra savos rūšies mobilizacijos pa
žangiųjų jėgų aplink dienraštį punktai. 
Juose suvažiavę šėrininkai ne tik apsvar
sto dienraščio turinį, ne tik išklauso re* 
dakcijos, administracijos ir direktorių 
tarybos atskaitas, bet ir sukoncentruoja 
visas jėgas dienraščiui leisti lėšoms su
kelti.

- Mes puikiai žinome, kad mūsų broliš
kam Chicagos dienraščiui tūlais'atžvil
giais yra sunkiau gyvuoti, negu “Lais
vei.” Nepaisant to, tačiau, vilniečiai 
niekad nepamiršta mūs dienraščio. Šie
met, štai, “Laisvės” b-vės šėrininkų su-

* važiavimui pasveikinti' chicagiečiai su
dėjo arti $200 aukų. Tatai deda ant 
mūs, rytiečių, pareigą paremti “Vilnį,” 
paremti chicagiečius jų didelėse pastan
gose dienraštį išlaikyti.

Mes kviečiame visus1 mūsų draugus ir 
prietelius nepašykštėti pasiųsti “Vilnies” 
b-vės šėrininkų suvažiavimui sveikini
mų, o prie jų,—-dolerį kitą aukų dienraš
čiui stiprinti.

Tik bendrai veikdami, mes galėsime 
išlaikyti abu dienraščiu ir padaryti juos 
dar geresniais ir plačiųjų darbo žmonių 
mylimesniais!

Sveikinimai ir aukos, reikia siųsti: 
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

Nepamirški^ kad vilniečių suvažiavi
mas įvyks gegužės mėnesio 7 d.

dažnai apvogdihėti. Keliais 
atvejais pavogė pašaro, bul
vių, 4 kalakutus, 1 žąsį ir 
kovo 13 d. įsibriovė piktada
riai į tvartą apipjaustė 6 ark
liams uodegas.

Piktadarių susekti nepa
vyksta, suprantama, kad tai 
iš vietinių, gyventojų atsiran
dama.

Rezoliucija "Laisvės”
Turinio Klausimu

Generalis Konsulas 
Dekuoja

Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Ben
drovės dalininkų suvažiavimas, įvykęs 
balandžio 23, 1939 metais, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo svetainėj, Brook
lyn, N. Y., išklausęs Redakcijos raportą 
ir plačiai apdiskusavęs nutaria:

• I
i

Mes užgiriame dienraščio “Laisvės” 
pakraipą, kaip ji yra dabar vedama, bū
tent, tarptautiniais klausimais kovoj 
prieš karo agresorius, fašizmo terorą, už 
taiką, demokratiją ir mažų tautų laisvę.

Mes užgiriame, dienraščio. “Laisvės” li
niją už Naują Dalybą Jung. Valstijose, 
Amerikos revoliucines tradicijas, darbo 
žmonių organizavimąsi ir prieglaudą ki
tų šalių politiniams pabėgėliams. Mes su
tinkame su dienraščio pakraipa ir jame 
palaikomais įvairiais skyriais, kaip tai 
anglų, moterų ir meno.

Mes pripažįstame, kad dienraštis “Lai
svė” abelnai pagerėjo dėka bendromis 
pastangomis redakcijos, bendradarbių ir 
korespondentų, ir šėrininkai trokšta, 
kad dienraštis ir ant toliaus būtų geri
namas.

II

Hitlerinė Vokietija, prievarta atplėšu
si iš Lietuvos Klaipėdą, uždavė Lietuvai 
skaudų smūgį. Darydamas tolimesnius 
ant Lietuvos nepriklausomybės pasikėsi
nimus, Hitleris bando visai Lietuvos ne
priklausomybę sunaikinti.

Kad pagydžius nazių padarytas Lietu
vai žaizdas ir apgynus pačią nepriklau
somybę, būtinai reikia visiems lietu
viams, kuriems tik -brangi Lietuva, su
tartinai, bendrai veikti, nuoširdžiai ginti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Tuo pačiu sykiu Lietuvos vyriausybė 
turėtų jieškoti talkininkų kitose valsty
bėse, kurioms irgi gręsia fašistinių agre
sorių pavojus ir kurios pasirengę kovoti 
prieš agresorius.

Naujoji Lietuvos vyriausybė sudaryta 
platesne papėde, yra žingsnis pirmyn su
jungimui lietuvių liaudies kovai už apgy
nimą nepriklausomybes. Pageidautina, 
kad prie valstybės darbo būtų pritrauk
ta visos sriovės, kurios tik yra pasiryžę 
ginti nepriklausomybę nuo Hitlerio pasi
kėsinimų.

Amerikiečiai lietuviai, kuriems taipgi 
yra brangi Lietuva, turėtų /bent šian
dien, tokiam nepriklausomybės pavojaus 
laikotarpy, susitarti bendram veikimui, j 
Reikėtų būtinai susitarti bendram mi
nėjimui lietuvių dienos Pasaulinėj Pa
rodoj; turėtumėm bendrai susitarti šel
pimui klaipėdiečių, nuo nazių teroro pa
bėgusių.

Dienraštis “Laisve” ir vėl pašisako už 
nuoširdų tarpsrovinį bendradarbiavimą 
Lietuvos naudai. Jinai ir ateity darbuo
sis, kad atsiekus tą svarbų pasibrėžimą.

Todėl mes, šėrininkai, užgiriame dien
raščio “Laisvės” liniją, Lietuvos klapsi
me ir jos pastangas apjungimui lietuvių 
vienam bendram tikslui.

Vaizdas iš Hollandijos, rodąs to krašto ruošimąsi gynimuisi nuo nazių, kurie 
ketina Hol landi ją pavergti.

Bombay, Indija, bal. 24. 
Indėnų kongresas atsišaukė 
į prez. Rooseveltą padėt nu
verst Anglijos valdžią Indi
joj.

Hollywood, Calif. — Jau
na francūzė aktorė/ Anna- 
bella (Anna Charpentier) 
civiliai susituokę su juda
mųjų paveikslų^ktorium 
Tyrone Power./

III
Dabartiniu laiku “Laisvėje” einantis 

angliškas skyrius išeina du syk į savaitę. 
Jis siekia anglų kalboje padengti vieną 
iš svarbiausių mūsų judėjimo pareigų— 
šviesti ir organizuoti čiagimius lietuvius. 
Todėl, “Laisvės” šėrininkų suvažiavimas 
pilniausiai užgiria angliško skyriaus sie
kius ir darbuotę.

Prie to, suvažiavimas pageidauja, kad 
anglų kalboje einantis skyrius ir ant to
liaus būtų gerinamas taip, kad mūsų čia- 
gimiai lietuviai turėtų dar daugiaus iš 
jo naudos savo apšvietos ir organizaci
niame veikime. Kad tas darbas yra la
bai svarbus, mes visi suprantame. Mū
sų laikraščio angliškas skyrius turi būti 
galingas įrankis, kuris pagelbės šioj ša
lyj palaikyti čiagimiuose lietuvybę ir lai
mėti jaunimą už progresą. Tokie siekiai 
ir dabartiniu laiku duoti mūsų čiagimių 
skyriui, ir suvažiavimas pageidauja, kad 
jie būtų praktikuojami ant toliaus.

Suvažiavimas taipgi pageidauja, kad 
būtų dedama daugiau pastangų pri
traukti daugiaus rašytojų ir korespon
dentų prie angliško skyriaus. Tuomi tu
ri susidomėti ne tiktai mūsų čiagimiai 
draugai, bet taip pat ir visi “Laisvės” 
rėmėjai ir darbuotojai.

Kadangi “Laisvėje” labai mažai tenka 
matyti žinių iš mūsų jaunimo veikimo 
lietuviškuose skyriuose, todėl suvažiavi
mas atsišaukia,į korespondentus, kad 
būtų tuo klausimu daugiau žinių, idant 
supažindinus ir senąją kartą su mūsų 
jaunesnės gentkartės darbu ir veikimu.

Tinkamesniam paminėjimui “Laisvės” 
dienraščio 20 metų gyvavimo mes siū
lome: i .

1) Gauti nuo dabar iki sukaktuvių 
dienos 300 naujų skaitytojų, paskiriant 
kolonijoms kvotas.

2) Sukelti ^$3^000 dienraščio gerinimui 
ir didinimui pinigų, tą galima padaryti 
rengimu piknikų, parengimų ir aukomis.

3) Sukelti didesnį entuziazmą už dien
raščio “Laisvės” geresnį platinimą, rė
mimą ir auklėjimą, turint mintyj, kad 
jis yra geriausias lietuvių rytinėse vals
tijose organizatorius ir švietėjas.

* * *
Pareiškimas Ateivių Teisių Klausime
Kadangi ateiviai nepiliečiai atleidinė- 

jami nuo WPA darbų, o privatinėse įmo
nėse daugiau jau nėra progos gauti dar
bo, ir

Kadangi dešimtims tūkstančių ateivių 
reiškia visišką netekimą darbo, o tai ir 
pragyvenimo priemonių,

Todėl mes, Lietuvių Kooperatyvės 
Spaudos Bendrovės dalininkai, suvažiavę 
balandžio 23, 1939 m., Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliube, Brooklyn, N. Y., reiškia
me tokiam žygiui pasipriešinimą Tr rei
kalaujame sulaikyti tą nepiliečių perse
kiojimą. . '

Rezoliucijų Komisija:
J. Ormanas, 
V. Andrulis,
J. Gašlūnas,
D. M. šolomskas,
K. Petrikienė.

1939. m. bal. mėn. 26 d.
Ponui R. Mizarai,
427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.
Didžiai gerbiamas Tamsta:

Šiuų pranešu, jog “Lais
vės” B-vės dalininkų auka, 
dvidešimt penki doleriai, 
gauta ir persiųsta Lietu
vos Raudonajam Kryžiui.

Šia proga teikitės priimti 
mano gilios padėkos pareiš
kimą ir geriausius linkėji
mus.

Reiškiu pagarbą,
JONAS BUDRYS,

Generalinis Konsulas.

Kad galėtų rūkyti

Gydytojas Jurgiui uždrau
dė rūkyti. Daugių daugiausia 
leido po kiekvieno valgymo 
surūkyti tik vieną cigarą. Po 
trumpo laiko pas tą patį gy- 

; dytoją, bet jau pagijęs tie- 
j siog trykšte trykštančios svei
katos atsilanko Jurgis. Gydy
tojas nustebęs sušunka: — Po 
perkūnais! Taip puikiai pasi
taisei ! Tavo sveikata tiesiog 
žavinti.

Jurgis: Suprantama, nes po 
šešis kartus per dieną valgy
davau.

Honoraras
—Aš girdėjau, pone dai

nininke,,, dabar jus gatvėje 
dainuojant Tai kainuos de
šimt litų.

—Nesąmonė! Šiąnakt aš 
dainuoju dovanai, pone sar
gybini.

—
Neprisipažįsta

Plikis vaiky kloję kreipia
si į padavėją:

—Ką. reiškia šitas plau
kas lėkštėje?

—Nieko negaliu pasaky
ti: aš esu tik padavėja, o ne 
pranašautoja.

Rūpesčiai
Ji: “Mano brangusis, tu 

atrodai nenusiteikęs! Gal 
turi kokių biznio rūpėsi 
čių?”

Jis: “Taip! Aš rūpinuos 
pinigų rinka.”.

Ji: “E! O aš tau kaip tik 
norėjau pasakyti, kad aš 
rūpinuos pinigais rinkai.”

i? 5_____
, [žeidimas

Išdidus jauniklis: “Ką, ši
tą kepsnį tamsta, veiteri, 
vadini veršienos kotletu? 
Tamsta turėtum nusivokti, 
kad kiekvienas veršis dėl 
to galėtų jaustis įžeistas.”

Veiteris: “Atsiprašau, 
pone! Aš visai neturėjau 
noro jus įžeisti.”

(Surankiota)
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Paraše win
VILNIJOS VAIZDAI

Motin

pamiršau

savo die

Kostia ir

Šeimininkėms Mados ir Spalvos

Mūšy Darželis

antrašą ir atsistojo

mine
i mū

Bet tai nebuvo jau tas pats Sadovskis, 
kuris nuolankiai klausydavo įsakymų, neiš-

senu 
stebū 
tu ti

Ką Veikia Detroito 
Motery Lyga

“Tu ne pats atvykai, čion, Juri, bet tave 
atsiuntė. O aš atvažiavau manydama, kad 
tu kalėjime, kankiniesi, badauji, o tu direk
torius, pakeiti net geografiją,” stebėjosi se
nukė.

Mama, tu esi 
•Tik įsivaizdink,

“Tai gana gilus klausimas, ar ne?
“Kostia,” kalbėjo toliau Sadovskis 

manyk kokį stebuklą, ar ką.”
“Pabandysiu 1”

(Bus daugiau)

Keno Vieta Namie?
šiandien vis daugiau ir daugiau vyrų lan

ko virimo, vaikų auklėjimo ir kitas namų 
darbo klases. New Yorke yra WPA projek
tas, kuris teikia kelių savaičių kursą lavi
nant vyrus prirengt kūdikiams maitint for
mulas ir valgydint, praust ir prižiūrėt kūdi
kius. Kas sakė, kad moterų vieta namie? •

Skolastika.

— Gegužės 14-ta yra 
lotinoms prezidentas 
ovana motinom, ku- 

savo sūnus pasauliniam karui,

Vitaminų ir mineralų kiekį 
maisto produktuose rodančios 
lentelės randasi K. Petrikie- 
nės sutaisytoj knygoj “Virė-

nesi 
konfe

Baltimorėj, už sumušimą žmonai paakiuo 
mėlynių, Louis Woolshlager, 45 metų, tap< 
nuteistas nuplakt. Marylando valstijoj u: 
mušimą baudžia rykštėmis.

Rūpestingai Rengiamės 
Dienai

ekėįusias Moteris 
Išmes iš Darbo

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

susirin- 
klausi- 

apie mūsų 
spau- 

mes 
yra 
mo-

Dabar karai i/ėra vien vyrų dalykas. Chi- 
nams pašovus Japonijos karinį orlaivį Kian- 
gsi provincijoj, Chinijoj, iš jo išėmė sužeistą 
merginą lakūnę.

Lietuvukai Prausiasi

Močiutė Ella Reeve Bloor išrinkta Komu
nistų Partijos Pennsylvania Valstijos Komi
teto pirmininke balandžio 9-tą įvykusioj 
valstijinėj konvencijoj, Harrisburge.

dėl paneštos 
siekė jausmų 

jo neturėjau 
Greta skundo 

nors ir 
šviesesniu 

masės go-

tardamas nei žodžio. Jis pagavo arklį už 
apynasrio. i

“Aš to negaliu atlikti į tris dienas!”
Gromov vėl bandė varyti arklį, tačiaus 

Sadovskis atkakliai jį laikė įsikabinęs.
“Duok man penkias dienas!”
“Tris!” atsake Gromov.
“Penkias—na, keturias!” rėkė Sadovskis.
Gromov nusijuokė:
“Tu deriesi, kaip čigonas,” jis suriko ir 

nuvažiavo.
Sadovskis pasiliko vienas. Jis apsižvalgė 

ir užmatė didelę iškabą su užrašu “Kanalas 
bus atidarytas į ? dienų.” Sadovskis nuėjo 
ten, kur buvo gręžiama, ir susitiko su Kos-

Miss Grace Lowe yra vienatinė aukso ka
sėja Alaskoj. Ji pasirendavojo kasyklą 5 
metai atgal. Ten gyvena 15 metų

Girdėtis ir keletą kitų gerų 
tarimų. Vienas iš svarbiausių, 
moterys neužmiršta mūsų rei
kalų, 
riems 
senas 
maža

Kodėl Manęs Senai 
Neparaginai?”

Paskiausiame mūsų 
kime moterys pakėlė 
mą, kodėl nieko 
organizaciją nesimato 
doj ? Niekas nežino, ką 
veikiam ir ar ištikrųjų 
kas nors veikiama tarp 
teru.

“Kostia!” jis filiai atsiduso.
“Na?”
“Ar tu esi mano draugas?” paklausė 

Sadovskis. Kostia į jį pažiūrėjo su nusiste
bėjimu. Jis nuleido akis ir serioziškai ta-

Farmingdale, L. L, švietimo Taryba nuta
rė, kad ištekėjusios mokytojos bus atleidi- 
nėjamos iš darbo, jų kontraktas pratęsia
mas tik vieniems metams po ištekėjimo.

Dėl to daugelis mokytojų turės atsisakyti 
nuo ištekėjimo, o kitos skirtis, nes ne visų 
vyrai galės jas išlaikyti dabartinėse sąlygo
se. O juk ir išgalinčių išlaikyti ne visų žmo
nos bepasilieka laisvais žmonėmis, kada rei
kia pasilaikyti iš “loskavos” duonos. Gyve
nime būna taip: keno rankose piniginės 
rauktis, tas valdo gyvenimu.

Atėjo vasara. Darbas vis tebesitęsė. 
Tvenkinys buvo baigiamas. Struktūra ka
nalo buvo kas tokio naujo senoviškom ska
lom. Gromov privažiavo prie Sadovskio ir 
padavė ranką. Jie buvo artimi draugai.

“Ar keblioj padėtyj, Juri Nikolajevič ?” 
“Taip,” atsakė Sadovskis.
“Aš išvykstu ant trijų dienų, Juri, tad 

visa atsakomybė puola ant jūsų pečių.”
“Suprantu.”
“Tvenkinys turi būti užbaigtas į tris die

nas,” pareiškė Gromov ir pavarė savo ar-

Mėlyna spalva labai gražiai 
tinka su ružava. Jeigu sukne
lė mėlyna, tai gali būt ruža- 
vai padabinta; kalnierius ar
ba kitokį padabinimai, kaip 
tai guzikai, diržukas ir ap
link rankoves gali būt ruža- 
vos spalvos. Geltona spalva 
tinka su žaliais apdabinimais. 
Tamsiai mėlyna----su raudo
na. Pilka — su mėlynais ir 
raudonais, taipgi ir šviesiai 
žalia tinka prie pilko, šviesiai 
mėlyna ir geltona viena kitai 
atatinka. Balti padabinimai 
tinka prie bile kokios spalvos. 
Juoda suknelė gali būti pada
binta baltai, tamsiai raudo- 
nai arba žaliai. Rusva tinka 
su mėlynais arba žaliais. Pies- 
kinė (smėlinė) — su žalia 
arba rusva.

E. K. Sliekienė.

bar, ačiū pažangai moksluose, I 
galima būtų to išvengti.' Lie-! 
kasi tik pasidarbuoti už suda
rymą mūsų šalyje tokių są-1 
lygų, kad kiekviena būsima 
motina turėtų gana medikališ- 
kos priežiūros ir ištekliaus 
apsaugot savo sveikatą ir gim- 
dyt-auklėt sveikus ir laimin
gus

WORCESTER, MAf 
diena, kurią paskyrė 
Wilsonas. Tai buvo 
rios paaukavo 
karui, kuris buvo perstatomas kaipb^karas už 
demokratijos apsaugojimą ir sustiprinimą, 
kuris panaikinsiąs karus, išlaisvinsiąs tautas^ 

Daug metų prabėgo nuo to baisaus karcp 
kur milionai jaunų vyrų žuvo kovos lauke, 
mlionai civilių žuvo, milžiniški turtai sunai
kinta.

Šiemet mes turim daug medžiagos Motinų 
Dienai minėt. Daug ką reikės pasakyti. Ir 
rengiasi motinos prie jos atžymėjimo.

Worcesterietės irgi rengiasi. Man teko su
žinoti tik muzikalės programos sudėtis, o ji 
bus turininga. Rengėjos praneša, kad apsiė
mę: M. (Pariuliūtė) O’Tool, J. Sabaliauskas, 
G. (Rutkauękiūtė) Jančienė, V. Tumanis, V.( 
Mickevičiūtė, A. Narušiavičia, taipgi grupė 
jaunų artisčių, kurių vardus man neteko su
žinoti. Prie to, po koncerto irgi bus naujų 
įvairumų. Keturi pirmutiniai programos daly
viai yra pirmaeiliai Worcesterio -dainininkai- 
kės, žinomi plačiom apylinkėm;-,.Kaip worces- 
teriečiai, taip apylinkės kolonijų*dailės mylė
tojai neturėtų praleisti progos būt šiame Mo
tinų Dienos pokilyj. Kaip teko girdėt, įžanga 
bus žema, tik lėšų padengimui. Duktė.

Nors ir pigaus materijolo 
suknelė, bet jeigu moderniš
kai pasiūta ir tinkamai spal
vos sutaikytos, tai moteris 
visuomet atrodo pasipuošus. 
Kvietkuoto mate/jojo sukne
lė tinka daugiau aplink na
mus, bet išėjimui daug gra
žiau puošia moterį vienodos 
spalvos suknelė.

a
Jeigu nori pamaišyt spal

vas, tai štai kokios spalvos 
viena kitai atatinka:

(tąsa)
Visas miškas rankų pakilo.
“Prisirengkite darbui į pusę valandos!’ 

paliepė jaunasis vyras, ir žingsniąvo tiesiai 
kur stovėjo senelė.

“Man malonu tave matyti, močiute,” jis 
tarė su širdingumu seno pažįstamo. “Aš ži 
nau apie jumis jau senokas laikas.”

“Turiu prisipažinti, jūsų nepažįstu.”
“O, motin, gyvenimas visus mumis suarti 

na.”

Šiemet šaltas ir vėlyvas pa
vasaris, tačiau darželiu pasi
rūpint vis vien laikas, nes pa
kol viskas sudygs, veikiausia, 
būsim ir gerokai karštų dienų 
pergyvenę.

Dabar už vis geriausias se
zonas išravėt-paęlalint per
daug tankiai suaugusius žie
minius žolynus, žieminiai, tie
sa, auga ir žydi gaudami ma
žiausia atydos, tačiau už gla
monėjančią ranką jie atsimo
ka buinumu žiedų ir net bliz
gančiai žaliais, stipriais la
pais.

VITAMINAS D.
Vitaminas D, taipgi i 

ralai fosforas ir kalkės 
sų kūnui yra taip svarbūs, 
kaip akmenys budinko pama
tams. Jie būtini normaliam 
išvystymui ir palaikymui kau
lu ir dantų.

Tai buvo barnis arba 
kriau sakant, jausmingas, 
viras skundas 
skriaudos. Jis 
gelmes ir dė 
pasiteisinimo, 
reiškėsi džiaugsmas 
suvėluotai atrastu 
gyvenimu, kurio 
džiai jieško ir kurin nekartą 
pavėluoja tik dėlto, kad se
niau jį atradusieji nenorim ar
ba užmirštam kitiems paro-

“Tūkstančiai žmonių išeina dirbti sulyg 
mano paliepimu. Mes-čia darome neįsivaiz
duotus dalykus inžinierystėje,” kalbėjo to
liau Sadovskis, susijaudinęs.

“Jie tave areštavo, ištrėmė,” tęsė 
kė lyg sapnuodama. “O tu darai 
klus. Pasakyk man tiesą, Juri, ar 
krai buvai prasikaltęs sabotaže?”

“Ne,” greitai atsakė Sadovskis.” 
nenoriu apie tai daugiau prisiminti.”

“Na, dabar jau pradedu tave suprasti bis 
kelį. Tu esi geras, ištikimas sūnus.”

Maitinimo specialistai sako, 
kad kiekvienas kūdikis bent 
iki 2 metų amžiaus, o dar ge
riau iki šešių, privalo gaut du 
šaukštukus žuvų kepenų alie
jaus (cod-liver oil), nes vi
tamino D labai mažai yra kur 
kitur apart aliejaus ir saulės 
spindulių.

Po biskelį vitamino' D ran
dasi vištos kiaušinių tryniuo
se, galvijų kepenyse, marga
rine, žaliuose oisteriuose, pie
ne, žaliuose špinatuose ir 
svieste.

Nėščios moterys, kaip ir kū
dikiai ir didesni vaikai 
būtinai turi gaut gana vitami
no D apsaugai savo dantų ii' 
duot savo būsimam kūdikiui 
gyvenime gerą pradžią.

Jūs atsimenate, kaip dauge
lis nėščių moterų prarasdavo 
po dantį, o kitos po kelis prie 
kiekvieno kūdikio. Tai buvo 
dėl stokos vitamino D. Da-

Ir Kostia,—spėjote—tai buvo Kostia, pa
davė jai ranką ir išvedė ją ant gatvės, kur 
jis užmatė jos bagažus ir laukiantį vežiką.

“Važiuok kairėn, ir prie kampo užsuk de
šinėn. Nesirūpink, močiute, tavo sunūs yra 
dabar labai užimtas pildydamas ^uždavinius 

zsulyg draugo Stalino nurodymais.”
“Ką??” stebėjosi senelė.
“Mūs kanalas sumuš Panamos Kanalą į 

šipulius!”
“Atsiprašau, bet aš bijau, kad nei žodžio 

jūsų .kalbos nesuprantu. Jau aš 
geografiją.”

“Pas mus geografija atgyveno 
nas, motin.”

“Ir ką jūs man kalbate?”
“Jūsų sūnaus žodžius,” atsakė 

vedė ją į Sadovskio kambarius.
Ji užmatė Sadovskio marškinius kabant 

ant sienos, pripuolė, prispaudė prie krūtinės 
ir pabučiavo. Kostia kažkaip susijaudino, 
lyg skausmas perbėgo per jo veidą, greit iš
ėjo, kad atnešus jos bundulius.

“Atsiprašau, bet kodėl jūs jam atvežėte 
džiovintos duonos? Butelis gero romo būtų 
patogesnis.”

“Turiu ir butelį,” ir senelė greitai ėmė 
jieškoti tarpe bundulių, bet Kostia greit ją 
sulaikė.

“Susimildama, nerodyk man butelio,” ir 
išsitraukęs cigamyčią, išsiėmęs cigaretą jis 
užsirūkė.

“Atsiprašau, bet kur jūs gavote šią ci
gamyčią”, su nuožiūra jau aštriau užklausė 
senelė.

“Pirkau ją Torgsine, Maskvoje.”
“Visgi, atsiprašau, bet tai buvo mano vy

ro cigamyčia,” ir ji pradėjo eiti linkui'Kos
ti os.

“Man labai gaila, kad jūsų vyras pardavė 
ją Torgsinui”, atsakė Kostia užtikrinančiai.

“Bet mano vyras jau dešimts metų kaip 
miręs.”

“Tai dar blogiau jam,” ir Kostia išdidžiai 
išėjo iš kambarių.

Senelė ėmė peržiūrinėti savo bagažus. 
“Atrodo, viskas yra tvarkoje.” Ji užrakino 
duris ir pakišo krėslą po spyna.

Ji atsisėdo prie stalo. Buvo labai pavar
gusi. Ant stalo pamatė konvertą užadresuo- 
tą “J. N. Sadovskiui, Direktoriui Hidrauliš- 
kų Darbų ant Baltijos Jūrų Kanalo.” Ir dar 
prierašas “Svarbu.”

Ji dar kartą pers 
visa drebėdama.

“Direktorius — direktorius! Taigi, mano 
meldimąsis liko išklausytas. Mano Juri yra 
laisvas! Jis visuomet tvirtino, kad jis nekal
tas. Direktorius! O, dieve!”

Ji užinteresuota pradėjo žiūrinėti visokius 
planus ir braižinius ant stalo. Staiga pasigir, 
do telefono skambutis. Ji pakėlė priimtuvą*

“Taip... taip... čia jo motina kalba. 
Keno motina? .Nugi direktoriaus... žino
ma !” ji atsakinėjo su išdidmu ir užkabino 
priimtuvą.

“Ir aš, durniukė, atvežiau jam džiovintos 
duonos! Sausos duonos! Maniau, jis bus al
kanas!” ji vis kalbėjo, negalėdama suprasti 
pati savo padarytą kvailystę.

Sadovskis valgė pietus savuose kamba
riuose. Jis dėvėjo augštus batus, jo marški
nių apykaklė buvo atlapa, kaip paprasto 
darbininko, plaukai nešukuoti. Jo motina 
sėdėjo priešais ir nenuleido akių nuo sū
naus.

“Juri, tai tu vis esi kalinys?”
Jis pakratė galvą, jo burna buvo perpil- 

na atsakymui.
“Tai tu esi liuosas?”
Jis vėl pakratė galvą.
“Nieko nesuprantu,” atsiduso senukė.
Sadovskis išgėrė stikliuką romo ir pra

bilo:
“Motin, tik pamąstyk, mes uždarėme 

vandenpuolį, tai buvo mano patarimas, ir, 
įsivaizdink, jie jį priėmė 
pamokyta moteris, ar ne?- 
aš atvykau čionai ir permainiau geografi

Ar žinote, kad mažytės be
gonijos, nulaužtos per namiu
kus, sudėtos ant smėliuotos, 
trąšios žemės . ir palaikomos 
vidutiniam drėgnume, už ke- 
letos savaičių prigys į savy- 
stovius kelmelius ir galėsi 
apsodint lovelių pakraščiais. 
Jos per ištisą vasarą žydi ir 
rudenį persodintos vazonan 
žydi per visą žiemą. G. M.

Drauges Nelaimėj ■
New Yorke steigiama WPA projektas pri

rengt 5,000 šeimininkių, kurias galėtų pa
siųst šeimynoms, reikalingoms laikinos pa- 
gelbos. Jos dirbs po 6 valandas į dieną, 5 
dienas į savaitę, priruošdamos šeimai valgį, 
kambarius ir šiek tiek prižiūrėdamos ligonį.

WPA jau prižiūri 3,00'0 ligonių. Kursas 
išleis kas dvi savaitės 24 tokias šeimininkes 
ir per metus 1,248-nias. Tai bus tikros drau
gės nelaimėj, nes susirgusi motina galės pa
silikti namie ir aplink save matyti prižiūri
mą šeimą. Dirbantiems nebus reikalo pa
mest pastovų darbą dėl šeimos nario ligos.

O kaip gi ne. Ar mes 
rengiam prie didelės 
rencijos visos Michigan vals
tijos? Ar nesirengiam prie 
Amerikos lietuvių moterų 
rankdarbių parodos, o svar
biausia prie Moterų Seimo, 
kuris įvyks Brooklyn, N. Y., 

^šių metų rugsėjo mėnesį?

Ona s Beauty Salon
Vėliausios mados 
plaukų dabinlmal 

ir kirpimai 
koto’s Machineless 

/ I A. Oil Permanent
1 | Waving

ir kitokį metodai 
Specializuojamės visose šakose 

Grožio Kultūros 
priežiūroj ONOS WALLACE 

117-09 Hillside Ave. 
R.K.O. «Theatre Bld«. 

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

Valandos nuo 9:30 ryto iki 9:30 vakaro

NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVTČTENĖ

Skundas draugės B. laiške, 
rašytame savo draugei, skam
bėjo sekamai:

“Organizaciniai darbai pas 
mus einasi gerai, po biskį au
game nariais ir žengiame pir
myn. Priėjusi prie to, turiu 
tamstai kuo širdingiausiai pa- 
dėkuoti. Bet kodėl tamsta 
senai negalėjai paakstinti ma
ne stoti į organizaciją? Bū
čiau jau didelį šuolį, nužengu
si prie apšviętos.

“Turiu pasakyti, kaip aš 
pradėjau eiti su organizuotais 
darbininkais, jaučiuosi visai 
kitaip, tarytum ne tas žmogus 
esu ir tą viską myliu ir di
džiausiai gerbiu.”

Ji kalba apie Literatūros 
Draugiją, jos veiklą. Tai gra
žus jaunos darbininkės ates
tatas draugijai ir sykiu pa
rodymas, kad pavėlavimu pa
kviest draugijon atitolinam 
darbo žmones nuo gyvenimo, 
kokio jie trokšta. P. S.

.

tai yra remti kitus, ku- 
yra reikalas. Ne labai 
laikas atgal turėjom 
parengimą ir likusį pel- 

ąią $8 paskyrėm nukentėju
siom nuo fašizmo Ispanijoj 
gelbėt. Antras > geras nutari
mas yra paskelbimas vajaus 
gavimui naujų narių, ir mo
terys, kurios dar neprigulite 
prie Moterų Lygos, neužmirš
kite prisirašyti. Trečias—yra 
nutarta prisidėti prie West 
Side Moterų I^liubo ir bendrai 
suruošti kokį parengimą su
kelti finansų konferencijai ir 
siuntimui delegatės į Moterų 
Seimą Brooklyne. Ketvirtas 
nutarimas — dalyvauti 1-mos 
G'egužės apvaikščiojime sykiu 
su kitomis moterų organizaci
jomis. Lygos Narė.

B <
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Daugiau Pasveikinimų “L 
Suvažiavimui

(Tąsa)
GREAT NECK, N. Y.

Dienraščio “Laisvės” Suvažiavimui :
Kadangi dienraštis “Laisvė” yra liaudies ir darbo žmonių 

laikraštis ir visados kovojo už jų reikalus, be abejonės, ir to 
liau kovos prieš visokius išnaudotojus, prieš'visokius fašistuo- 
jančius elementus, kurie bandys išnaudoti ir pavergti darbo 
liaudį. Todėl, mes sveikiname šį suvažiavimą ir linkime dien
raščiui didesnės ištvermės, didesnio pasišventimo kovoje už 
darbo žmonių reikalus. Taipgi teiksitės priimti nors ir mažą 
auką, kurią aukavo sekančiai: po $2—LDS 24 kp. ir LLD 
72 kp.: po $1: Pirmyn Choras, A. L.deikienė, F. Klaston, Ch. 
J. Laužaidis, J. Kupčinskas, F. > Griškevičia, F. Marcinkevičia, 
A. Bečienė, P. Beeis; po 50c: D. Kasmauskas, Jr.; po 25c— 
O. Skridulienė ir O. Klimaitienė. F. Lideikis irgi aukavo $1. 
Viso—$15.00.

Komisija: M. Smaižiūniene, F. Lideikis, P. Beeis.

WATERBURY, CONN.
Waterburieciu pavienių “Laisvės” skaitytojų ir pritarėjų 

sveikinimas “Laisvės” šėrininkų suvažiavimą: po $1—Vi. Yo- 
kubonis, L. Mankienč, L. Žemaitienė, J. žemaitis, Vincas Ru
ginis; po 50c—J. Vidžiūnas, K. Daniševičius, J. Jasulevičius, 
J. Svinkūnas, A. Basalikas, Ig. Kazlauskas, I. Bemokslis, P. 
Yuškevičius, J. Stockūnas, V. Visockis, John Shelton; po 25c: 
M. Ciplijauskas, P. Bokas, P. Alenskas. Waterburio Lietuviai 
komunistai—$5. Viso—$16.25.

PHILADELPHIA^ PA.
Brangūs Draugai:

Mes, ALDLD 10 kuopos draugai, sveikinam laikraščio “Lai
svės” Bendrovės Suvažiavimą ir linkini, kad jūs, draugai de
legatai, būtumėt nuoseklūs- rišti įvairius klausimus dėl gero
vės abelno darbininkų judėjimo. Su pasveikinimu siunčiam 
nors mažą auką dienraščio “Laisvės” reikalams—:$2. Lai gy
vuoja mūsų dienraštis “Laisvė”!

Kuopos Kom.: Org. J. Šmitiene, Sek. J. Bender
Fin. Sekr. A. Bulauka, Ižd. W. Shapron.

Brangūs Draugai!:
Mes, Philadelphijos Veikiančio Organizacijų Komiteto drau

gai, kurie- atstovaujam čia esantį lietuvių pažangų judėjimą, 
sveikinam jus, .draugai delegatai “Laisvės” Bendrovės šėri
ninkų Suvažiavime ir linkim,' kad jūs, draugai, nutiestumėt 
teisingą liniją dienraščiui ir ant tolia’is, kuris vestų liętuvius 
darbininkus prie abelno klasinio susipratimo ir laimėjimo. Su 
pasveikinimu siunčiam ir auką dienraščio reikalams $5.

Phila. Veik. Org. Komitetas,
Prot. Sekr. A. Merkienė, Fin Sekr. V. Shapron, Ižd. J. Bender.

CHICAGIEČIAI SVEIKINA “LAISVĖS” BENDROVĖS 
DALININKŲ SUVAŽIAVIMĄ 
“LAISVEI” DOVANŲ $177.50

Mes, žemiau pasirašę, sveikinam “Laisvės” Bendrovės šėri
ninkų suvažiavimą. Velijam suvažiavimui.fgeriausių pasekmių. 
IŠ Chicagos suvažiaviman išvyksta d. V. Andrulis. Jisai gyvu 
žodžiu pareikš mūsų linkėjimus, kad “Laisvė” tinkamiausia 
pasiruoštų prie savo busiančio jubilėjaus, nes šį rudenį sueina 
20 metų, kaip “Laisvė” pasidarė dienraščiu.

Šiemet mes ant savo čekio t išrašom $177.50. Iš tos sumos'
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noru naudoja kiekvieną progą

IŠTEKLIAI PRIVALOMI IŠMOKĖJIMAI
$933,919,346.89

$1,768,541,971.29

117,430,070.53
118,042,832.00

88,452,477.37

38,480,722.21
979,562,124.03

43,457,484.19

313,391,071.15108,817,444.71

84,974,718.06

60,181,576.49

$4,942,900,416.98 VISO

Gyvybes ApdraudosViso

VISO $22,612,403,594

few York, N. Y.

104,610,612.32
590,984,033.71
589,927,007.34
365,590,247.39

73,800,886.26
905,761,237.77

526,263,387.92
392,187,370.22

apie sveikatą žurnaluose, kurių 
per metus buvo virš 300 milionų

60,703,229.57
2,715,671.05

$18,500,602 
$1,449,927,200'

90,504,443.44
21,155,521.99

ves. Linkiu draugams naujoj 
kolonijoj gero pasisekimo.

Galioja

$11,556,261,130
7,550,316,755
3,505,825,709

Nelaimių ir Ligos Savaitinės
Pašalpos ... ..........................
Pamatinės sumos benefitai ..

$566,356,290.43

darbo žmonės, organizuoki- 
mes ir dirbkime naujai, be 
karalių, gadynei.

Paprastos 
Industrines 
Grupinės

Ištekliai laikomi naudai turinčiųjų apdraudos lakštus 
ir pašalpgavių—tame skaičiuje daugaiu kaip 100,000 
atsargiai parinktų, įvairių investmentų—siekia per 
$4,900,000,000.

Kaipo dalį savo gerovinės programos 1938 m., Me
tropolitan paskleidė 68 milionus sveikatos knygelių— 
vidutiniai po 1 kas pusė sekundos—ir talpino mėnesinius 
skelbimus su apšvieta 
visa cirkuliacija sykiu 
egzempliorių.

Metropolitan mielu
teikt turintiem jo apdraudos lakštus žinias, kurios duo
da jiem galimybę aiškiau suprast, kaip ši Kompanija 
veikia. Kad geriau to pasiekus, kompanija talpina eilę 
apšviečiančių skelbimų žurnaluose, ir stengiasi įvairiais 
kitais būdais, kad turintieji jos apdraudos lakštus visa
da būtų informuoti. Greitai išeisiančioji knygelė pa
duoda smulkmenišką apyskaitą Metropolitan’o progreso 
1938 m. Mes mielu noru atsiųsime ją pagal pareikala
vimą.

CHARLES M. SCHWAB, New York, N. Y.
Chairman of the Board
Bethlehefn Steel Corporation

WILLIAM L. DeBOST, New York, N. Y.
President, Union Dime Savings Bank

JEREMIAH MILBANK, New York, N. Y.
D’ALTON CORRY COLEMAN

Montreal, Canada, Senior Vice-President, 
Canadian Pacific Railway

NEWCOMB CARLTON, New York, N. Y.
Chairman of the Board
Western Union Telegraph Company

LEROY A. LINCOLN, New York, N. Y.
President, Metropolitan Life 
Insurance Company

HARRY W. CROFT, Greenwich, Conn.
THOMAS H. BECK, New York, N. Y.

President, Crowell Publishing Company
WALTER EWING HOPE, New York, N.Y.

Member, Milbank, Tvecd and Hope 
Attorneys at Law

Tūlas laikas atgal įvairių 
organizacijų ribose, buvo la
bai įėję madon rengti “bin-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

JOSEPH P. KNAPP, New York, N. Y. 
Chairman of the Board 
Crowell Publishing Company

FREDERICK H. ECKER, New York, N. Y. 
’ Chairman of the Board
Metropolitan Life Insurance Company

JOHN ANDERSON, New York, N. Y. 
ChairmatvExecutive Committee 
Charles Pfizer bk Co., Inc.

ALANSON K- HOUGHTON, Corning, N. Y.

MITCHELL D. FOLLANSBEE, Chicago, Ill. 
Member, Follansbee, Shorey and Schupp 
Attorneys at Law

JOSEPH P. DAY, Now York, N.Y.
President, Joseph P. Day, Inc., Real Estate

LANGDON P. MARVIN, New York, N. Y. 
Member, Etnnjet, Marvin and Martin ' 
Attorneys at Law

L. A. TASCHEREAU, Quebec, Canada 
Member, Thschereau, Parent, Ihschereau 
and Cannon, Attorneys at Law

Trumpoj ateityj po Kanadą 
vizituos Anglijos karalius Jur
gis VI su žmona. Stambieji 
monarchijos šalininkai, . šia 
proga, jau dabar pradėjo į-

Paprasti ......................................
Industriniai ................................
Grupių Gyvybės, Sveikatos Ap

draudos ir Kasmetiniai iš
mokėjimai ’ ..........

Asmeninės Nelaimės ir Ligos

^VISO ..........................
Skaičius naujų išduotų gyvybės 

apdraudos lakštų .. ..

Metropolitano Biznio Raportas už metus pasibaigusius Gruodžio 31 d., 1938. 
(Pagal Metinę Atskaitą, įteiktą New Yorko Valstijos 

Apdraudos Departmentui.)

Išmokėjimai Pašalpgaviam ir Turintiem 
Apdraudos Lakštus

$241,946;643.12
260,990,746.69

EAISS1 
-‘'—Tr-wasss:

Tfečiad., Gegužės 3, 1939

B. Geląota ........
A. Garsiuskas . .
J. Birštonas . .
V. Judzentavičius
F. Stasiukėlis . .
T.’ Benkis ..........
M. Dūda ............

Nakvas ..........
Tubiįj ...........
Simons ..................
Grigienė ................
Plečkaitis ..............
Karalius................
Malin ’.............  . . . .
žebraitis ................

Chesna ....................
Butkus....................
Baltušis ..................
J.onikas ..................
Gusš ......................
Nečiunas..............

Meilis ......................
Stonis ......................
Toleikienė ..............
Raila .......... ............
Andrulis................
Ne d vara it ė ............
šešelgis ...................
Zald .......................

Garšinskienė ..........
Trijonis ..............
P. Stanley ..............
Sprindis (Kenosha)

Kanavarskienė-Graže- 
vičienė ...............

Tex žebraitis ............
Ch. Kent ........
Onutė .........................
J. Gudaitis ..............
J. Kasius ............ ..
A. Yuris .....................
S. Umbrus ................
J. Rulis1 .......................
Rudzinskas-Grigaliunas

(Bus daugiau)

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
50c

PLUOsTELIS ŽINIŲ
Balandžio 23 d. Forum sve

tainėj trijų religinių sektų: 
$161.00 yra aukos, o $16.50 už prenumeratas. Aukų yra ne . žydų, protestonų ir Rymo ka-

- tik nuo pavienių asmenų, bet ir nuo nekuriu organizacijų.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 1-mas Apsk.........$5.00
Roselando Darb. Svetai

nės valdyba ......
ALDLD 19 kp. . ............
S. Deikus .....................
K.t Gugis . —... . . . 
LDS 53 kp.....................
Leo Palsudskis ..............
J. K/šarkiunas ............
F. Abekas.....................
M. Klebonas ................
P. A. Deveikis ..........
S. Kanapė ...................
J. Bendokaitis ..............
Felix .............................
Dr. Bertash ..................
Dr. A. Montvidas ........
J. Klastauskas..............
Svečias .........................
W. Meškinis (Cicero) . .

Drobienė ................
Batutis..................
Pruseika ................
Danila (Roseland) 

Siubeika .................
Preikšą. .'...............
Bacevičius (LaPorte)* 1.00 
Bieliavičius (Cicero) 
žolynas ................... v
Batutis ....................

Kasko ......................
Stalioraitis ................

P. Dauderis (Waukegan) 
M. Butvilą (Cicero) . .. 
Bruno Gaidamavičius . . 
A. Dočkienė (Cicero} . .

Valatka ..................
Sakalas ...................
Vasys (Lowell) .... 
Dementis ..............
Katilius (Cicero) . . . 
Grigas .....................
Grikietis ... <..........
Dabulskis . . . /. ... . 
Arešiunas ................

Cook ......................

E.
K._L.*** S' K.
J.

M.
Y

' i

B.
i

M.

5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

|B. Salaveičikas..............
M. r Zakaras .................
A. Stalnionis (Roseland)
A? Kaukas ...................
J. Kubilius ...................
A. B. Petronis, Roseland
N. Gordon . . . *.............
P. Juškienė ..................
J. Mitrauskas................
Dr. Butkus ...................
J. Juknis .....................

Balandžio 23 d. iš Toronto į 
Montrealą persikėlė gyventi 
drg. J. Deksnys su žmona. 
Drg. Deksnys laikrodininkas, 
bet gabus ir menininkas. Ti
kiu, kad Montrealo progresy- 
viams lietuviams meninin
kams meno “našta” paleng-

vairių įstaigų langus puošti 
karaliaus - karalienės paveik
slais ir kitais pagražinimais. 
Po visų šalį pasipuošimui bus 
išleista milionai dolerių. Bot 
dėl to darbo žmonėms nė šil
ta, nė šalta. Lai turčiai puo
šiasi ir krykštauja, mes gi,

Metropolitan praneša
apsidraudtįsiems jame
r

Metropolitan Gyvybės Apdraudos 
Kompanija yra savitarpine kom
panija. Ji yra vedama vien tik 
naudai 29 milionų žmonių, turinčių

jos apdraudos lakštus, o jų gyvybės apdrauda šioj Kom
panijoj viršijo $22,612,000,000 pabaigoj pernai metų.

1938 m. daugiau kaip $566,300,000 buvo išmokėtą tu
rintiems apdraudos lakštus ir pašalpgaviam, ir $176,- 
000,000 buvo pridėta prie įstatymiškos atsargos priva- 
lomiem išmokėjimam, kurie susidarys būsimais metais 
pagal dabartinius apdraudos lakštus. Dividendai išmo
kėti 1938 m. pasiekė $103,940,000. Dar didesnė suma— 
$118,042,000—buvo atidėta dividendam išmokėt 1939 m.

Metropolitan yra išmokėjęs nuo 1927 m. daugiau 
kaip $5,000,000,000 turintiems apdraudos lakštus ir pa
šalpgaviam.

Daugiau kaip $1,800,000,000 apdraudinės gyvybei ap
saugos buvo suteikta 3,330,151-nu nauju apdraudos lakš
tu, kurie buvo išduoti pernai metais.

Valdiški Bonai .................... ..............
Jungtinių Valstijų

Valdžios .............. $868,608,893-. 16
Kanados Valdžios .. 65,310,453.73

Kiti Bonai....................
Jungt. Valstijų ir

Miestų ..............
Kanados Provinci-
. jų ir Miestų .. .. 
Geležinkelių .. .. ..
Viešų Aptarnavimų
Pramonės ir Mišrūs

Šerai (Akcijos) .. ..
Visi apart $24,588.78 

yra Pirmiausi ar 
Užtikrinti

Morgidžių Paskolos ant 
Nekilnojamo Turto 
Parmos
Kita nuosavybė ..

Paskolos ant Apdraudos Lakštų .. .
Turimas Nekilnojamas Turtas.............

Įskaitant ir nekilnojamą turtą v 
kompanijos vartojamą

Pinigais...................................... i. - .
Apdraudimo išmokėjimai būsimi ir 

pratęsti ........................................ .
Palūkanos gautinos ir susikuopu- 

sios ir t.t...............................................

Apdraudos Lakštam Įstatymiškos
Atsargos ........................... - .. .. $4,317,868,342.00

« Suma, kuri su palūkanomis ir bū- 
simomis premijomis užtikrins iš
mokėjimus pagal apdraudos lakš
tų reikalavimus.

Dividendai Turintiem Apdraudos Lakštus
Atskirti išmokėjimam 1939 m.

Atsarga Busimiem Išmokėjimam pa
gal Papildomąsias Sutartis .. j.

Laikoma Pareikalavimams....................
Įirftant pareikalavimus laukian
čius įrodymų ir spėjamą daugį 
nepraneštų pareikalavimų.

Kiti Privalomi Apdraudiniai Išmokėjimai
Kartu, ir atsarga Nelaimingų At
sitikimų ir Sveikatos Apdraudai, 
dividendai palikti Kompanijoj, iš 
anksto išmokėtos premijos, ir tt.

Mišrūs Privalomi Išmokėjimai..............
Išmokėjimai neįimti aukščiaus.

Perviršis ir Bendra Liuosnorė Atsarga
Tatai tarnauja kaip priedinė at
sarga — atramai tokiuose atšili
muose, kurių negalima iš anksto 
numatyti.

talikų buvo surengtos pr’akal- 
----- - bos po obalsiu : “Stop Hitlęr! ” 
1.00 j šiose prakalbose plačiosios 
1.00 : mases neatstovauta. Prakal- 
1.00 j bose dalyvavo keletas tūks

tančių publikos, daugumoje 
baltakalnieriai, nes ir (sėdy
nės rezervuotos ir > įžanga 
aukštoka buvo.

$4,942,900,416.98
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1.00Š. Sh'arkienė (Dekalb) 1.00

GabHenė ..................
J. Balčaitis ...................
Chas, Cook ..................
J. Ivonaitis ...................
W. Vyskupaitis ............

Klibas (Roseland) .. 
Pozer .......................
Kavaliauskas ..........
žilevičia . ................

•Vėšys .......................
Adams (Roseland) . .
Vėbra .....................

Kiek geriau Hitlerį pasmer
kė prof. Paul Tillich. 
D. L. Ritchie 
priminė So v. Sąjungą, sakyda
mas, kžfd jis su komunizmo 
idėja nesutinka, vienok, sakė, 
iš Rusijos pabėgėlių neturime, 
kuomet iš Hitlerio valdomų 
kraštų pabėgėliai tūkstančiais 
veržiasi į demokratines šalis.

—o—
Tūlas prastos reputacijos 

lietuvis žmogelis už muštynes 
su moteriške išlaimėjęs bylą 
ir gavęs apmokėti kelioliką 
šimtų dolerių, pradėjo neri
mauti : apsvaigęs laimėjimu, 
jau kelinti metąi, už vieną 
jam nepalankų žodelį ir pra
simanytus dalykus tąsė lietu
vius po teismus, reikalauda
mas piniginių atlyginimų.

Daugeliui lietuvių trukdė 
darbą ir nemalonumų prida
rė; jgrįso teisėjams ir, ben
drai, teismo tarnautojams.

Balandžio 21 d. įvykęs teis
mas buvo išspręstas kaltina
mojo naudai: sumokėti $170 
kaltinamajam ir' $550 teismo 
išlaidų. Teisėjas išsprendęs 
bylą pareiškė: “Gėda tau 
teršti gražų lietuvių vardą!” 
Prie to dar pasiūlė, kad toks 
žmogus reikalinga pasiųsti į 
proto tyrimo įstaigą, šis teis
mas lai bus pamoka kitiems, 
panaberijos pilniems žmo
nėms, kad nepametę nejieško- 

*tų.

i 3,330,151

Metropolitan Life
Insurance Company

(SAVITARPINĖ KOMPANIJA)

Frederick H. Ecker, Chairman of the Board Leroy A. Lincoln, President
1 Madison Avenue, New York, N. Y.H.

M.L00 
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P. SAMUEL W. FORDYCE, St. Louis, Mo. 
Member, Fordyce,White, Mayne, Williams 
and Hartman, Attorneys at Law

CARROLL B. MERRIAM, Tbpeka, Kans.
Director. Reconstruction Finance Corporation, 
and Chairman of the Board, 
Central TYust Company of Tbpeka

GEORGE McANENY, New York, N.Y. 
Chairman of the Board
Title Guarantee and Trust Company

ROBERT V. FLEMING, Washington, D. C. 
President and Chairman of the Board 
Riggs National Bank

FREDERIC W. ECKER, New York, N. Y.
Vice-Pr evident
Metropolitan Life Insurance Company

WINTHROP W. ALDRICH, 
Chairman of the Board 
Chase National Bank of New York

EDWARD R. STĖTTINIUS, Jr,N. Y.C. 
Chairman of the Board 
United States Steel Corporation

T. 
S. 
F. 
F.
A. Ziksiene .................
J. Slančiauskas, Roseland

Jurgaitis..................
Trasko ..................... ’.
Mekšrienė................
Kenstavičienė ..........
Deniušis ...................
Baciuška .................

P. Ridikas .........
J. Urbonas ...................
M. Mockus ...................
F. Kirka .......................
Mildred Savukas ..........
H. Jagminas ...............
A. Kuklierius ...........
J. Stulgaitis .................
V. Radzevičius......... .  .
J. Žilinskas .................
J. Kaminskas ...............
A. Litvinas................... .
St. Klastauskas .........   .
Walter Cook ...............
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New Britain, Conn CIevelando Kronika
FRANK DOMIKAITIS

MONTREAL, CANADA
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

VARPO KEPTUVE

Hartford, Conn VALGYK

rei Bridgewater, Mass

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

PARAMOUNT CABARET

Clement Vokietaitis

Svečias,

veikti 
darbi-

jau- 
visi

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 6-3622

Kiekvienas miestas 
miestelis turi ką nors i 
rengti “Laisvės” naudai.

susirinko 
ir darbo 
velionės 

palaidota

Tad LLD 84 
gužinį pikniką 
Village Barn, 
ke, High Mountain Rd

buvo iššaukta 
aplodismentais 

padainuoti 
lietuviš- 
dainas, 

Varpai,” 
gražūs bu- 

Po antru 
sudainavo 
muzikališ-

kp. rengia ge- 
gegužės -7 d., 
/. Saurus Par-

North

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

programos, ji
dainas,

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

yra New
Operos
kontr- 

dainavimo-
(Tqsa nuo 4-to pusi.) 
bazarus ir “tombolus.’ 
parengimus publika no 

bemėginda

sa, aiškiai liudija 
pasiuntimas, 
šelpiama visų 
nes.

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

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

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

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

Telefonai EVergrncn 7-1661

Iš Atsibuvusio 'Miss. Anna 
Kaskas Koncerto Little Thea

ter—Public Auditorium

gyvų gėlių.
iššaukimo, j 

tikrai
atjaučiančiai, 
daugiau pati- 
ja ir trečiu

dėtyj negalima būti turtingu. 
Todėl galima sakyti, kad jos 
gyvenimas buvo erškėčiais iš
klotas.

Degtinės, Konjakai, Vynai.
Alus ir Valgiai

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 5 d. geg., 7:30 v. v. 
3014 Yemans. Visi nariai Omalonėki- 
te būti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių. _ a. V., Sekr. (103-105)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. Moterų Skyriaus su

sirinkimas įvyks penktadieni, geg. 
5 d., 7:30 v. v. pas draugę O. Gir- 
nienę, 4 Welton Ave. Visos narės 
dalyvaukite, nes bus svarbių reikalų 
aptarti. — A. M. (103-105)

buvo gana 
Tačiaus 

socia
lize 

kas publi- 
renkamos 
Klaipėdos 
Tačiau ir 
žmoniško 

socialistų”

473 Grand St. Brooklyi
Prie R. K. O. Republic Teatro

Dabar UžkvieČiam Visus
M ūsų LLD 84 k p. verta pa 

rėmimo visuomenės, nes ji. 
kaipo apšvietos organizacija 
įimą į savo eiles visų pažval

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numini 
sius ant visokių kapinių;, paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Darbai Čeverykų Industrijoj
Pavasarį visada būna pras

tai su darbais. Bet šiemet tai 
ir visai prastai. Mūsų mies
telyj iš buvusių 4 dirbtuvių 
tik viena dirbo, bet ir ta dir
bo tik po kelias valandas į 
savaitę. Tai žmonės kreipias 
į Unemployment Insurance. 
Didžiausios eilės laukia, žino- 
mafTr čia susiduria su kcblu- 
n(ais. Viėna, kad per tris sa
vaites nemoka, o kita—“šiū- 
meikeriai” mažai uždirbo, o 
moka pagal uždarbį. Kurie 
daugiau uždirba, tiem dau
giau moka; o kurie mažai už
dirba, tie mažai gauna. Tai 
žmonės ir vargsta laukdami 
geresnės ateities. . .

Prakalbos
Kalbėjo Z. Janauskas iš 

Kanados. Norį žmonių susi
rinko nemažai, bet iš prie
žasties bedarbes finansų ma
žai sukelta. čia paduosiu 
aukavusių vąr^ūs. Po $1 au

gus , 
Šiuos 
riai lankydavo 
ma savo laimę, duodavo pelno 
ir organizacijoms. Pastaruoju 
laiku minėtos pramogos val
džios organų pradėta perse
kioti. O “bingai” ir “tombo- 
lai” visiškai uždrausta.

Nors miesto policija baza
rus leidžia, bet Duplesio pro
vinciale policija, šnipų pain
formuota, atvyksta, konfis- 

daiktus ir suareštuoja 
gaspadorius. Teismai 

‘beposliestvos”, bet or-

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

ko j o S. Kirslis ir J. Kalvelis; 
po 50c—K. Peslis ir F. Ka- 
zaliūnas; po 25c — S. Skers- 
tonas, A. Mažiukna, A. Kun- 
draška, C. Wūitkienė, A. Ba- 
ginskas, I. Ratilis, J. Deksnis, 
A. Mastavičius, W, Ermulau- 
čius, A. Bubinas, T. Belskis, 
W. Zmuidin ir A. Miškinis. 
Viso $8.05. • Pinigai priduoti 
draugui Janauskui.

Kaimynas.

labai 
O tas labai 

mūsų miestelyj 
veikimą. Dabar 

veikliausi draugai— 
ir G. KranČius. Ga- 
serga ir nėra per- 
kad greit sugrįstų

šiame piknike bus proga 
praleist linksmai laiką prie 
puikios Frank Shekara orke’s- 
tros, kuri grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Taipgi 
po sunkaus žieminio miesto 
oro pakvėpuosime šviežiu pa
vasario oru, kuris miesto žmo
gaus sveikatai taip reikalin
gas.

Užkviečia visus LLD 84-ta 
kuopa.

Įžanga tik 25c ypatai.
LLD 84 Kp. Komitetas.

smagaus juoko, dainuojant jai 
šią smagią modernišką dainą.

Jai akompanavo pianu Mr. 
Leon Machan.

Šioji Metropolitan Operos 
dainininkė yra tikra lietuvaitė, 
gimus Jungtinėse Valstijose.

Šioje programoje, dalyvavo 
taipgi ir vietinis clevelandietis 
lietuvis, Vincent Greičius, Jr., 
kaipo violinist’as, o jam akom
panavo pianu Margaret Ha
rold.

Vincent Greičius, Jr., yra 
jaunas, talentingas -smuikinin
kas. Jisai labai puikiai pasiro
dė, publika jam gausiai aplo- 
dismentavo. Tai gabus artistas, 
muzikantas.

Yra .garbė turėti tokius ta
lentingus artistus, kaip panelė 
Anna Kaskas ir Vincent Grei
čius, Jr. Labai malonu, kad iš 
lietuvių tarpo atsiranda tokių 
gabių jaunuolių artistų. Buvo 
tikrai klasiška programa.

Buvo atsilankę pasikjausyti 
šių gabių artistų visokių sro
vių žmonės; taipgi buvo daug 
profesionalų; buvo pusėtinai 
progresyvių žmonių, kaip jau
nuolių, ypač Lyros Choro na
rių ir senųjų.

Šis artistiškas dainų-muzikos 
koncertas buvo surengtas dėka 
Lietuvių Moterų Kliubo ir 
Lietuvių Universiteto Kliubo.

Į Moterų Kniubo Komitetą 
įėjo šios. Ona G., Miheli- 
čienė, Alena Pečkaičiutė, Ona 
Kaupienė, Ona Stepulionienė; 
Aldona Wilkeliene yra komisi
jos pirmininkė, ii- Beatrice 
Urbšaitė.

Į Universiteto Kliubo Komi
tetą įeina šios ypatos: N. A.

>, Dr. A. J. Kazlauskas, 
Juozas Ditchmonas, Jurgis Ar- 
bučkas.

Man teko pirmą sykį daly
vauti tokiame popui iariškai 
prakilniame lietuvių koncerte 
ir man" labai patiko koncertas; 
patiko koncertas ir kitiems, .ku
rie tik tenai buvo atsilankę.

M. Valentu.

gų žmones, kurie tik sutinka 
su apšvietos ir labdarybės 
reikalais, nežiūrint į sriovinį 
nusiteikimą. Kad tai yra tie- 

šių aukų 
kuriom bus 

pakraipų žmo-

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
MINERSVILLE, PA.

Penktadienį, geg. 5 d. įvyks ma
sinis susirinkimas, 7:30 v. v. Citi
zen Club Svot., kampas South ir 
3rd Sts. Ruošia Workers Alliance. 
Kalbės Joseph Kress, Pennsylvania 
Valstijos Workers Alliance * pirmi
ninkas. Jisai raportuos kaip mūs 
kongresmanas baldavo už bedarbių 
pašalpą. Todėl visi, kurie esate pa
leisti nuo WPA darbų ir tie, kurie 
dar dirbate yra kviečiami dalyvauti. 
— Rengėjai. (103-105)

Jaunas musų organizacijų 
narys, K. Juška, po nr, 4514 
St. Denis, baigia įrengti mo
dernišką valgyklą. Metai at
gal šis draugas, pasitikėdamas 
namo savininku, turėjo nema
žai pakelti medžiaginių nuo- 
stoliij. Progai pasitaikius, 
draugai ir simpatikai, užeikite 
pas drg. Jušką pailsėti ir pa
sisotinti. Gero pasisekimo tau, 
drauge.

Aukavo, po $1 
nė, J. Beržinis,
B. Kriaučialis, ii 
Po 50c— 
Styga, 
brauskas 
Po 25c— 
nušas, J. 
lauskienė, 
J. Vaskel 
kiūnas, J,
C. Srauzas, 
liauskienė, 
liauskienė, 
Kaitienė, C 
Babravičius 
Jokymienė ir B

Mažiau kaip 25c suaukauta 
$7.78. Sykiu $21.03.

Mūsų brolių nuo Hitlerio 
režimo pabėgusių vardu tariu 
jumiems ačiū už auką.

Jokymas.

51 metų, 
jaunesnė, 
inteligen- 

Ant jos 
pavyzdys kitom 

kaip švariai viską

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Lietuviui Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Vikšrie 
Taraška 
Mizara 

-C. Astrauskas, C 
Margaičiai, A. Ba 

ir V. T. Jokymas 
-A. Mickevičius, Be 
. Kamzura, M. Kaz 

Šopienė, Z. Jasikas, 
D. Tamkus, S. Jur- 
Bokus, K. Kliauza, 

E. Nikei, Vaši- 
Norbutienė, Saba- 

K. Plytnikienė. 
>. Marazienė, Z 

P. Krikčius, V. 
Rudminas.

PRAKALBOS IR AUKOS 
KLAIPĖDIŠKIAMS

Balandžio 29 d. Įvyko pra
kalbos, surengtos LLD 84 kp. 
Kalbėjo drg. A. Bimba, iš 
Brooklyno. Kalbėtojas palie
tė gana plačiai svarbiuosius 
dienos klausimus bei pasauli
nę situaciją, o taip pat ir 
tarp lietuvių sriovinius ne
susipratimus ir pabrėžė 
faktais, kad bent jau žmo
niškumo principu vaduojantis, 
kai kuriais gana svarbiais 
reikalais visos sriovės gali 
bendrai darbuotis, jeigu kai- 
kurie vadai pirmoje vietoje 
nestatytų savo ‘

Po prakalbos 
daug paklausimų 
mūsų broliai “naujieji 
listai”, vietoje klausimų 
savotiškus spyčius, 
kai nepatiko. Buvo 
aukos Lietuvoj iš 
pabėgėliams šelpti, 
iš šio labdaringo, 
tikslo kaikurie tų ‘ 
naiviai šaipėsi!

Aukų surinkta $9.07. Nors 
maža auka, bet visgi broliška 
užuojauta pabėgėliams.

Aukavo: po $1 
kauskienė ir Denis (kliftonie- 
tis) ; po 50c—K. AuČiuvienė, 
O. Padrięzienė, F. Prapiestis 
ir J. Bimba; po 25c—J. Po
cius, J. Strimilas, P. Malinaus
kas, J. Kuzinevičius, Remei- 
kis, M. Sadukaš, F. Trainis, 
Šūkis, P. Sakat, E. Strimilienė, 
M. Bingelienė, J. Ragauskie
nė, J. Matačiūnas, S. Vilkas. 
Atėmus pasiuntimo kaštūs, 
pasiųsta $8»90.

Aukos pasiųsta per Lietu
vos konsulą Lietuvos Raudo
najam Kryžiui.

Rengimo komisija visiems 
aukavusiems šiam labdarine 
gani reikalui tariit širdingą 
ačiū. P. Sakat.

progresą ir kitus

Duktė vedus.
metų aš pažinau 
Ji visuomet pa- 
draugijom, ren-1

entuziązmas pas
neapsakomas,
gyvi, čia jie paty

Iš Lietuvos paėjo Suvalkų 
rėdybos, Veiverių miestelio. 
Merginos pavardė buvo šal- 
kauskaitė.

Taipgi mirė draugė Matu
lienė. Per virš 10 metų gy
veno ant farmos. Pirma per 
daug metų 
bridge, Mass 
prie progresyvių 
jų ir veikė per 
Persikėlus gyvent 
ir žinant ūkio

Mirimai
Ateiviam senstant, 

mirimai ir sirgimai 
smarkiai veikia 
silpnina \ ir 
progresyvį 
serga du 
1. Katilis 
na senai 
matoma, 
prie visuomeniško veikimo.

Paskutiniu Jaiku mirė dvi 
progresyvės moterys. Mirė d. 
K. Krančienė. Ji rėmė dar
bininkų judėjimą per visą 
laiką, kiek Amerikoj gyveno. 
Krančienė šioj šalyj išgyveno 
virš 30 metų, išauklėjo sūnų 
ir dukterį.

Per daug 
Krančienę. 
tarnaudavo 
giant prakalbas, nes veik iš
imtinai kalbėtojam suteikda
vo nakvynę ir, žinoma, vai
šindavo kuo geriausia, kas 
sudaro išlaidų ir rūpesčio. 
Reikia prirdinti ir tas, kad 
drg. Krančienė buvo nelai
minga, nes ligos kankino ją 
per daug sykių. O tokioj pa

gyveno Gam- 
kur prigulėjo 

organ izaci- 
daug metų, 
ant farmos 
neužbaigtus 

darbus, taip aktyviai 
negalėjo. Bet lankė 
ninkiškus parengimus 
Rasiniai rėmė.

Draugė Matulienė išgyveno 
Amerikoj virš 30 metų. Išau
klėjo vieną dukterį ir išleido 
aukštą mokslą. Dabar jos 
duktė užima atsakomingą 
d arba.

Matulienė sulaukė 
bet atrodė daug 
nes buvo linksmo ir 
tiško būdo moteris, 
farmos buvo 
moterim 
užlaikė.

Todėl laidotuvėse 
daug žmonių, nors 
diena buvo. Pagal 
reikalavimą, tapo 
laisvai. Ant kapinių draugė 
Stigienė iš Montello pasakė 
atsisveikinimo trumpą kalbą.

Matulienė iš Lietuvos paė
jo K^iuno rėdybos, Pandėlio 
parapijos, Buivėnų kaimo. Po 
tėvais vadinosi Baltušaitė. 
' Gaila darbščių, dar jaunų 
draugių.

Jaunuolių Judėjimas Auga
Balandžio mėn. pabaigoje 

teko dalyvauti Laisvės Choro 
ir Stygų Orkestros paruoštam 
pažmonyje, surengtam tikslu 
atžymėti pavykusią operetę 
“Vestuvės Pušyne,” kurios su- 
vaidinime dalyvavo daugumo
je jaunuoliai. Šis pažmonys iš- 
tiesų buvo . malonus, kožną 
vieną džiuginantis, kad jau 
jaunoji karta metasi iš po va
lios į organizacijas ir veiklą. 
Čia buvo daug jaunimo susi
rinkę, vietinio ir iš Torringto- 
no Echo Choro narių.

Teko pastebėt, kaip i apsu
kriai abiejų lyčių jaunuoliai, 
jaunuolės platino tikietukus 
dėl sukėlimo finansų orkes
tros palaikymui, pamdkom; 
kiti atsivedė naujų narių į 
Chorą ir orkestrą ir juos įra
šė į tas organizacijas. Vadi
nasi?“ tam vakare choras su 
orkestrą paaugo keliais na
riais, padidėjo jaunuolių šei
myna, tuomi ir patsai darbo 
žmonių judėjimas už' demo
kratiją, 
kaltis .

O tas 
nuolius, 
linksmi, 
grojo ant styginių, instrumen
tų, armonikų, jie šoko ir su 
tolimesniais svečiais, Echo 
Choi-o nariais, arčiau susipa
žinę šnekučiavosi. Sakau, tą 
vakarą leidžiant kartu su jau
nimu, prisiėjo jaustis kaip ir 
jaunesniam pasaulyje, tik 
dūzgia muzikos garsai susilie
dami su trepsėjimu šokėjų ir 
kuo maloniausioj* tvarkoje.

Hartfordo Laisvės Choras 
sykiu su orkestrą sudaro dide
lę grupę jaunimo. Patsai cho
ras didelis, garsiai gali sudai- 
nuot. Garbė tos kolonijos vei
kėjam ir rėmėjam, kad jie iš
auklėjo tokią gražią meninin
kų grupę. Dabar, anot d. Pil
kausko, reikia LDS jaunuolių 
kuopos. O aš galiu dądėt, 
sporto ir klasinio supratimo 
reik įnešt, kad jaunimas išsi
auklėtų į žinančius, kaip ko
vot už tuojautinius reikalus.

T o r r i ngtoniečiai gyrėsi, 
kaip jų chorui sekasi, kaip 
jiem pavyko visus lietuvius ap- 
jungt prie choro. Jis eina sau 
pasidaręs kelią ir tiek. Ten 
patys jaunuoliai iš Echo Cho
ro stengiasi rašinėt spaudon 
apie savo veiklą. Jie irgi gy
vi, pilni ūpo ir pasiryžimo.

Reikia pasidžiaugt, kad šios 
dvi kolonijos, Hartford ir 
Torrington , turi pasisekimą 
jaunimo sutraukime į LMS. 
Be abejo, jos turės pasisekimo 
ir platesnį judėjimą išplėsti. 
O kitos kolonijos šiom pa
seks.

Laimingos darbuotės Lietu
vių Meno Sąjungoje, jo Iplėti- 
me.

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name 

4* 4* 4*
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikus,, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

kuoja j
bazarų
išeina
ganizacijoms ištraukia po ke 
lėtą dpsėtkų dolerių ir sutruk
do bazarus.

Fašizmui palankių organi 
zacijų patalpose tokie daly 
kai neįvyksta.

Dėl Pabėgėlių iš Klaipėdos 
Aukos

Balandžio 23 d. čia atsibu
vo metinis koncertas, sureng
tas per LMS IV Apskr. Pu
blikos buvo atsilankiusios iš 
visos apylinkės, bet » vietinės 
publikos buvo labai mažai. 
Metasi į mintį tas, kau iš mū
sų progresyvių žmonių kelin
tam parengime mažai atsilan
ko; rodos, tai vertėtų tas su
prasti, kad su tokiu elgesiu 
daroma gėda visam vietiniam 
darbininkų darbui. Parengi
mas buvo išgarstina gana pla
čiai, plakatais ir per radio.

Iš koncerto programos, ir 
abelnos tvarkos čia nerašysiu, 
nes neturėjau progos sekti 
koncerto eigą. Tad, aš manau, 
rasis draugų tą darbą atlikti 
nuosekliau.

Pabėgėliams iš Klaipėdos 
parinkta aukų. Surinkta 
$21.03, kurias pasiunčiau per 
“Laisvės” įstaigą ir prašiau 
juos žinomais keliais persiųs-

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu 
priežasties slogos—šalčio 

ramina karštligę ir galvos skaudėjimą i:
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Koncertas įvyko balandžio 21 
d., vakare, žmonių dalyvavo 
700. Buvo pilna svetainė. O 
pelnas skiriamas zdėl 
Kultūros Darželio.

Miss Anna Kaskas 
York’o , Metropolitan 
žvaigždė — dainininkė 
alto. Ji $ra /ėjus 
muzikos' mokslus konservatori
joje, Rymę, Italijoj. Taipgi j: 
dainavo apie keletą metų vals
tybes teatre, operoje, Kaune 
Lietuvoje.

Jos dainavimas publikai la
bai patiko; 
entuziastiškais 
kai kurias dainas 
antru kartu, o ypač 
kas. Padainavus tris 
“Lietus,” Sapnai” i 
jai buvo įteikta du 
kietai 
kart 
“Karvelėli 
kai, maloniai, 
kad publikai da 
ko, net iššaukė 
kartu.

Iš pat pradžios 
dainavo tris itąliškas 
po tam dainavo 4 vokiškas dai
nas. Miss Kaskas dainuoja len
gvai, muzikališkai, aiškiai. Jos 
balsas moderniškas, garsus, 
skambantis.

Ištikrųjų, taf^avėjanti, ta
lentinga lietuvaite, dainininkė. 
Jos dainavimu gali ne tik lietu
viai pasidžiaugti, bot taip pat 
visa žmonija.

Vėliaus, pagal programą, ji 
dainavo da kitas tris lietuviš- Wilkel 
kas dainas: “Kur Bakūžė Sa
manota,” “Lopšinė” ir “Mano 
Rožė.”

Vėliaus dainavo gražiai, jau
triai amerikoniškas dainas 
angliškai; ypač humoristiškai, 
maloniai, patenkinančiai padai
navo “Heffle Cuckoo Fair” — 
Martino Shaw. Publika turėjo

bfoRINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU 
GALĖTI SUNKŲ DARBĄ DIRBTI

VART
DUONA
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NinvYirko^zW/^Ziriioi
Central Parke veikia detek

tyvų sargyba per visą parą. 
Seniau veikdavo tik dienomis.

Dr. J. Valukui Pagerbti 
Bankietas

Brooklyno lietuviai profesi
onalai suruošė šaunų bankietą 
savo nariui, dr. J. Walukui 
pagerbti. Tai buvo sekmadie
nį, bal. 30 d., McAlpin vieš
buty], New Yorke. Šiemet, 
mat, sukanka lygiai 25-ri me
tai, kai daktaras Walukas at- į 
sidarė savo ofisą ir pradėjo 
mediciną praktikuoti.

Susirinko daug svečių —i 
daugiausiai^dr. Waluku arti-’ 
mų draugų ir prietelių,—vi' 
šokių srioviu ir pažiūrų. Bu
vo atyykę ir iš kitų miestų—j 
Lietuvos ministeris Jungi. j 
Valstijom, p. P. Žadeikis, su | 
žmona, i.š\ Washingtono; dr. I 
Stanišlovaitis su žmona, iš j 
Waterbury; dr. Mikolainis, iš' 
Hartfordo, ir tt. Vakarui pir
mininkavo d r. Paulionis, Pro
fesionalų Kliubo pirmininkas. 
Kalbas bei linkėjimus sakė 
visa eilė svečių: ministeris 
Žadeikis, general is konsulas! 
p. J. Budrys, kunigas Bal-1 
kūnas, daktaras Misevičius, p. j 
Ambraziejus, dr. Mikolainis, i 
ir visa eilė kitų — lietuvių ir 
svetimtaučių. Paskiausiai kal
bėjo pats garbės svečias dr. 
J. Walukas, p-nia Walukie- 
nė ir^AValukų dukrelė p-lė 
Viktorija.

Lietuvių Profesionalų Kliu
bo vardu dr. A. Petriką įteikė 
d-rui Walukui gražią dova
ną — marmurinį desk setą su 
dviem aukso plunksnom.

Dainomis svečius linksmi
no Metropolitan Operos dai
nininkė, p-lė Ona Kask as 
(Katkauskaitė); porą muzi
kos kūrinių paskambino Vik
torija Valukaitė, jubilėatų 
dukrelė.

žodžiu, vakaras darė gra-’ 
žaus ‘ įspūdžio. Svečiai skirs
tėsi namon tik po 2 vai. ryto.

Daktaras Walukas yra vie
nas seniausių Brooklyno lie
tuvių profesionalų. Su visais 
jis moka gražiai sugyventi ir 
todėl ši pramoga tik dar la
biau jį surišo su jo kolego
mis, draugais ir prieteliais.

. Beje, buvo prisiųsta daug 
telegramų, sveikinančių jubi- 
lėatą. Dalyvavęs.

Komunistai Šaukia Vienytis 
Prieš Hitlerio Grasinimą
Balandžio 27-tą lietuviai ko

munistai suruošė atvira mitin- 
gą-prakalbas “Laisvės” salėj, 
kur plačiai kalbėta-aiškinta 
dabartinė Lietuvos padėtis ir 
jos nepriklausomybei grę
siantis pavojus. Prakalbą sa
kė V. Andrulis, dienraščio 
“Vilnies” redaktorius. Po 
prakalbos vienbalsiai priimta 
sekama rezoliūcija:
Rezoliucija Lietuvos Reikalu

Kadangi nazių valdžia iš
statė naujus Lietuvai reikala
vimus:

a) Padidinti pirkimą 25%;
b) Pakeisti prekybines su

tartis su kitom šalim taip, 
kad Vokietija turėtų privile
gijas;

•J. ’ c) Kurti Vokietijos preky- 
bos agentiją Kaune; ir,

Kadangi tai reiškia naują 
užsimojimą ant Lietuvos ne- 

' priklausomybės;
Todėl mes susirinkę mi

tinge, surengtam lietuvių ko
munistų, balandžio 27, 1939, 
“Laisvės” svetainėj, griežtai 
smerkiame Hitlerio ' valdžios 
užsimojimą prieš Lietuvą;

, Mes taipgi raginam visus 
Amerikos lietuvius vieningai 
stoti prieš agresorius, ginti 
Lietuvą nuo užpuolikų.

Coney Island teisme 21 as
muo užsimokėjo po $2 baudos 
už palaidus šunis ir viena mo
teriškė, neturėjus $2, nuėjo 
kalėti, žada baust sulyg šu
nų dydžio ir jų dantų ilgio.

DU ŠIMTAI TŪKSTANČIU MARŠAVO
NEW YORKO GEGUŽINES PARADE

Didžiajam New Yorke Pir
mos Gegužės paradas šiemet 
ir vėl buvo vienu iš didžiau
sių masinių maršavimų gat
vėse. Bendros Gegužinės Ko
mitetas, kuris atmaršavo pir
miausia ir užėmė vietą ant 
garbės svečių pastolio Unidn 
Aikštėj, turėjo visas galimy
bes matyti paradą, aprobuoja, 
kad maršavo 200,000.

Pram aršu ot per Union 
Square ėmė 8 valandas, mar- 
šuojant po 8 ir iki 12 vienoj 
eilėj, tad skaitytojas lengvai 
galės/ padaryt savo skaitlines.

Lietuviai, kurie anaiptol ne
buvo paskutiniai, pramaršavo 
per aikštę 8:30 vakaro.

Parado žiūrėjo mažiausia 
500,000 publikos. Nuo 10:30, 
kada pirmieji pradėjo mar- 
šuoti, iki 9-tai vai. vakaro, 
kada pribuvo paskiausi mar
šu oto j ai, žiūrovai mūru buvo 
apstoję ne tik Union Aikštę, 
bet ir didžiumą gatvių ir 
skersgatvių dviejų mylių to
lio maršavimo linijos. Tas 
minias žiūrovų galima pri- 
skaityt artimais parado daly
viam, nes visur sveikino mar- 
šuotojus šūkiais, padėjo šaukt 
obalsius, dainuot dainas.

Minios Unijistų

Skaitlingose maršuotojų ei
lėse radosi daugybė CIO ir 
AF of L unijų. Dalyvavo tos, 
kur buvo oficialiai nutarta, 
taip pat dalyvavo nariai ir tų 
unijų, kurių viršininkai nebu
vo viešai pasireiškę, taip ir 
tų, kurių viršininkai išėjo 
prieš bendrą gegužinę.

Maliorių unijos buvo pir
mosios unijų maršuotojų eilė
se, paskui sekė šimtai kitų.

Nepaprastą įspūdį darė 
sukniasiuvių (1LGWU) unijos 
nariai, kurie sudarė 6,000 bū
rį parade. Iš tų apie 3,000 
buvo iš 22-ro lokalo, kurio 
pirmininkas lovestonietis Zim- 
mermanas kalbėjo tuo pat lai
ku unijos oficialiai surengta
me masiniame mitinge Hip
podrome. Unijos prezidentas 
David Dubinsky buvo uždrau
dęs tos unijos vardu d ai y va ut 
parade. Pačiam visos unijos 
suruoštam mitinge dalyvavo 
3,000, pusė uždraustame pa
rade dalyvavv/sių skaičiaus. 
Tas rodo, kad eiliniai unijistai 
vis labiau siekia unijų vieny
bės ir bendros veiklos darbi
ninkuose, nežiūrint tūlų virši
ninkų atžagareiviško nusista
tymo. '

Lietuviai Gerai Pasirodė
Lietuvių nemažas būrys su

sirinko 4-tą vai. prie Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo ir 
Lituanica Aikštės. Sugriežus 
benui keletą kavalkų, neužil
go išvyko New Yorkan, ant 
W. 37th St., kur jau rado 
laukiant grupę lietuvių ir vė
liau vis po kelis pribuvo net 
iki pabaigai maršavimo. Ki
tus, maršavusius su savo uni
jomis ir įvairiomis ameriko
niškomis organizacijomis, su
tikome žiūrovų eilėse.

Lietuviai, manoma, šiemet 
pasirodė skaitlingesni negu 
pastaraisiais keliais metais, 
nors palygihamai nedaug 
buvo garsinta ir diena ne už 
vis parangiausia, daugelis dir
bo išskyrus kriaučius, kur 
unija ir sykiu visos šapos 
švenčia. Dalyvavo visokių pa
žiūrų lietuviai. Pavojus Lie
tuvos nepriklausomybei artina 
visus lietuvius darbo žmones.

Marguojantieji džiaugėsi tu
rėdami gerą beną. Tai kre
ditas komisijai už parūpini- 
mą. Tačiau teko girdėt, kad 
dar negana pinigų surinkta 
muzikantams apmokėtu Kurie 
dar neaukoję arba ir aukoję, 
bet dar išgali, prašomi prisi

dėt prie gegužinės lėšų pa
dengimo.

Paradą gabiai tvarkė būrys 
jaunuolių kapitonų: Aldona 
Bernotaitė, Emily Klimaitė, 
Beatrice Kalakauskaitė, Mary 
lh‘owniūtė,^Lillian Liepaitė, 
Al. Dobinis. J) Vyriatfsiu mar
šalka buvo /Peter Čepas. Re
gis, jie visi yra aidiečiai.

Būrys aidiečių įdomino mar
šą dainomis, tačiau paskiau
siose maršuotojų eilėse retai 
pasigirsdavo daina, nes dėl 
tolio sunku buvo nugirst cho
ristų užvedamas melodijas. 
Patys maršuotojai, nebūdami 
lavintais dainininkais, nedrįso 
dainavimą pradėt, nors cho
ristams dainuojant gali būt 
gerais padėjėjais.

Vėliavų nešėjais irgi buvo 
jaunuoliai.

Lietuvių būryje dalyvavo ir 
gera grupė vaikučių. Tai 
pirmu syk ėjo tiek vaikų, kad 
galėjo susidaryti į eilę.

Nežiūrint vėloko laiko su
sirinkt, visgi"dar prisiėjo pa
laukt virš poros valandų kol 
praėjo pirmesnės maršuotojų 
kolumnos, kurios, matomai, 
buvo daug skaitlingesnės, ne
gu iš anksto numatyta.

Lietuvių iškabose obalsiai 
daugiausia buvo surišti su 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynimu ir protestu prieš Hit
lerio pasimojimą ją sunaikint. 
Nors mūsų maršavimas pra
sidėjo jau prietemoj, tačiau 
mūsų obalsiai įžiūrėta ir iš
šaukė audringų sveikinimų 
tarp žiūrovų. Union Aikštėj 
pasitiko iš abiejų pusių švie
čiant žibintais (torch lights) 
ir nuo estrados atžymėjimu 
keietos obalsių.

Abelnai imant, lietuviai bu
vo skaitlingi, maršavime tvar
ka pavyzdinga, ūpas geras. 
Visa tai bus malonu atsimin
ti ir turės patarnut mobiliza
cijai sekamoms gegužinėms.

M. Paukštienei Išleistu
vės pas Lisajus

Pereitą penktadienį pas 
brooklyniečius draugus Lisa
jus buvo suruošta,, graži va
karienė draugės M. Paukštie
nės išleistuvėms. Kaip žinia, 
d-gė Paukštienė neužilgo iš
vyksta į San Francisco, Cal., 
pas savo dukrelę ir žentą gy
venti. Gyvendama Brooklyne, 
jinai daug vęikė organizacijo
se ir dailės srityj — vaidini
muos.

Susirinko būrelis draugų Li- 
sajų draugų ir giminių, už
kando, pasikalbėjo ir pasiten
kinę skirstėsi namon.

Beje, tenka priminti, kad 
draugai Lisajai buvo tie žmo
nės, kurie daugiausiąi prisi
dėjo su finansine parama tuo
met, kai mes pradėjome leisti 
“Laisvę” dienraščiu. Tai bu
vo 20 metų atgal. N-d-r-s.

----------- Į,----------------

Ristikas P. Baltrenas Risis
------- >

Lietuvis ristikas Petras Bal- 
trėnas risis:

Trečiadienį Hempstead, L. L
Penktadienį Jamaica, L. 1. 

Šeštadienį Brqadway Arenoj, 
Ridgewoode.

i

Šaukia Sąryšio Konferenciją
Didžiojo New Yorko Drau

gijų Sąryšio Komiteto sekre
torius Charles Reinis išsiun
tinėjo draugijoms ir kuo
poms kvietimus, Sąryšio kon
ferencijom Ji įvyks šio mė
nesio 21-mą,. 10 vai. ryto, 
419 Lorimer St./ Brooklyne. 
Draugijos, prašomos pasirū
pint, kad delegatai ar atsto
vai dalyvautų. R.

MIRĖ
Jieva Rinkevičiene, Lapikai- 

tienės motina,, mirė bal. 30. 
Gyveno 157 McKinley Ave., 
Brooklyne. Pašarvota savo 
namuose. Bus palaidota 3 d. 
gegužės, trečiadienį, šv. Jono 
kapinyne. Laidojimu rūpinasi 
graborius Pins Wy Shalins 
(šalinskas).

—o—
Margaret Reahl, 53 metų 

amžiaus, 125 Bushwick Ave^., 
mirė balandžio 28 d. Kūnas 
buvo pašarvotas Bieliausko 
koplyčioj. Palaidota gegužės 
2 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Estate of

BARRY P. SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHAR LES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

aline# Gaminam valgius ir
& t u r im e Amerikos 

m] y išdirbimo ir impor- 
■fiPyiĮ tuotų degtinių, vi-' 

. '-1L šokių vynų ir gero
(Liquor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI
“Parkview Homes” (F. II. A. 

patvirtinti)
Vienos Familijos gražus mūrinis 

namas su septyniais kambariais, 
įvesta Aliejinis pečius, vanduo ir 
kiti vėliausi įtaisymai. Yra ir apšil
domas garadžius. Mėnesinė mokes
tis $40.50. Namo kaina $5,990. Pi
nigais mokant $690. Taipgi. turime 
kitą dviejų familijų namą su 11 
kambarių, du apšildomi garadžiai, 
aliejinis pečius ir kiti įtaisymai. Jū
sų renda į mėnesį tiktai $7.08. Mė
nesinės mokestys $55.00, sykiu iš
mokėjimas j mėnesį $62.08. Namo 
kaina $7,990. Apžiūrėkite namus da
bar. Randasi po antrašu: 71 st St. ir 
60th Avė., Maspeth, L. I. (vienas 
blokas nuo Elliot Ave.) Paimkite 
Grand St. arba Flushing-Ridgewood 
gatvekarj iki Maiden Lane (71st 
St.), priveš prie nąmų. (101-10%)

LOTĄJĮ—LONG ISLANDE
Bungalow lotai, 25x100; $40.00, % 

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

PAJIEŠKOME
Ar jūs jięškote gero darbo, kuris 

duoda gerą atlyginimą? Mes da
bar turime gerus darbus dėl namų 
prižiūrėtojų, virėjom, tarnaitėm ir 
šiaip bendrai naminių darbų. Mū
sų darbai moka nuo $35 iki $65 j 
mėnesį. Mūsų kaina labai žema. 
Užeikite pas mus pasikalbėti. Pa
sikalbėjimas nieko nekainuos. Jane’s 
Employmfent Egency, 169 Livings
ton St., Brooklyn, N. Y. Tel. Tri
angle 5-6495. (102-104)

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK ir RICH

MOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 4 d. geg., Logan Inn 
Svet., 3294-6 Atlantic Avė. Pradžia 
7:30 v. v. Draugai būtinai dalyvau
kite, nes turime įvairių dalykų, ku
riuos reikės aptarti, išvažiavimo 
klausimą taipgi. Kurių užvilktos 
dupklės, būtinai užsimokėkite.

A. Bieliauskienė, Sekr.
(102-104)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fdrnišiuotas kamba

rys, apšildomas ir visada šiltas van
duo, 285‘ Nostrand Avė., prie Bed
ford ir Nostrand subway stoties. 
Kreipkitės darbo dienom nuo 6-tos 
vai. vakare, sekmadienį—bile laiku.

' . (101-103)

Fotogra f a s
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupiu ir pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavua 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STORES
S12 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT. Line 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.t Glenmore 1-6191

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODA

Lietuvių {staiga Prie Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

VALILIONIS IR MA
Savininkai

KEVIČIUS

Lankydamiesi Į pasaulinius

VAL1L10NJ ir MARCINKEVIČIŲ
ferus Užeikite pas

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

Jie turi vietos Vnašinom pastatyti. Jų vieta skersai gat

vę nuo Marines budinko pasaulio fėruose.
v

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
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

a------------------ —— -------------------------------------------------- —s
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

g---------------------------------------------------------- - ------------- ---------------------- -tu

SKELBKITES "LAISVEJĖ”’

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.

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

Siūlais ir Topcoatais
i VISI naujų/inadų ......... VISI naujo drabužio

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siutai taip pigūs kai ....................

Studentų Siūtai taip pigūs kai

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

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

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

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

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano *

PAVASARIO SPECIALAI
Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

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

Sieniniai Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai'- 
nužemintom kainom

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

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių

___ K

Jūs 
departmentą. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne. k

4

$6.00
$2.75
$2.00
$1.00

daiktą

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




