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

New Yorko Pasaulinė 
Paroda tikrai gražus žmo
gaus proto ir rankų kūri
nys. Kiek čia mokslo! Kiek 
čia darbo žmogaus ranko
mis sutverta!

Ateities Pasaulis. Turėtu 
būti visai netolimos atei
ties. Kas ten parodoma, vis
kas jau galima masiniai 
pagaminti. Nieko netrūks
ta tais stebuklais apipuošti 
visą pasaulį.

Kada nors taip ir bus. 
Tie visi žmonijos laimėji
mai taps josios savastimi.* * *

Ar apsimoka lietuviams 
stengtis Pasaulinę Parodą 
pamatyti? Kai kurie gal 
abejoja. Mano jie: Kokia iš 
to nauda...

Bet jokios abejonės netu
rėtų būti. Pasaulinę Parodą 
pamatyti turėtų kiekvienas, 
kuriam tik ekonominės są
lygos pavėlina.

Pamatymas ne tik pagi
lins žinojimą, bet taipgi pa- 
akstins siekti prie tos gra
žios ateities, kurios nors 
dalelę stebuklų šiandien ga
lima pamatyti šioje Paro
doje. * $ *

Sakoma, kad Popiežius 
Pijus XII labai susirūpinęs 
palaikymu taikos. Per savo 
pasiuntinius fašistinėse ša
lyse jis jieškąs pasižadėji
mo karo nekelti. Taipgi jis 
įsakęs kunigams visą mėne
sį pamokslus sakyti ir mels
tis už taiką.* * *

Popiežiaus įtaka yra di
delė. Ir jeigu jis tą įtaką 
panaudos sustiprinimui tai
kos spėkų, taika daug lai
mės. Mes tik galime palin
kėti geriausio pasisekimo.

Kunigai gi turėtų plačiai 
aiškinti taikos reikalą, pa
smerkti karo kurstytojus 
(Hitlerį ir Mussolin) ir ra
ginti parapijomis aktyviai 
dalyvauti taikos ir demo
kratijos judėjimuose.♦ * *

Ar galima taip žiūrėti į 
dabartinę Lietuvos valdžią, 
kaip būdavo žiūrimą į vie
nos tautininkų partijos vy
riausybę?

Aišku, kad negalima. 
Naujoji vyriausybė yra di
delis žingsnis pirmyn gero- 
jon pusėn. O jeigu dar ji 
paskelbtų politiniams kali
niams amnestiją, tai ji pa
rodytų, jog paliko užpaka
lyje buvusias visas tauti
ninkų diktatūros nedorybes.* * * t .

Dabartinėn vyriąusybėn 
įeina krikščionių demokra
tų ir liaudininkų žmonių. 
Tai jau vienas žingsnis prie 
atsteigimo Lietuvoje demo
kratijos. Reikia kito žings
nio. Amerikiečiai laukia. 
Lai jų troškimai nesti su- 
vilti!

Bayonnės, N. J., Rinkimus 
Laimėjo Pažangieji

Bayonne, N. J., geg. 10.— 
Penki pažangūs demokra
tai laimėjo rinkimus į mies
to valdybą prieš atgaleivę 
politinę mašiną, kurios ko- 
mandierius yra Jersey City 
miesto hitleriukas majoras 
Frank Hague.
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ANGLIJA NEŽADĖJO TALKOS SOVIE
TAM, JEIGU JIE GINS MAŽAS ŠAUS, 
0 NAZIAI DEL TO UŽPULS SOVIETUS

Lenkai įŽada Gint Lietuvos 
Nepriklausomybę nuo Nazių 
Lenkijos Valdžia Karštai Pasitiko Generolą Raštikj, Vy

riausiuJbietuvos Armijos Komandierių
Anglija Reikalavo Tiktai Vienpusiškos Sovietų Paramos 

Anglijai ir Francijai, Jeigu Jos, Gindamos Lenkiją ir 
Rumuniją, Įsiveltų į Karą su Vokietija ir Mussoliniu

Maskva. — Pusiau - ofi- 
cialė Anglijos žinių agentū
ra Reuters buvo paskelbus, 
kad Anglijos valdžia pasiū
lius Sovietam štai ką:

1. Sovietai turi užtikrint 
apgynimą mažesnių šalių, 
kurios rubežiuojasi su So
vietų Sąjunga;

2. Anglija prižada duot 
paramos Sovietams, jeigu 
jie, besaugodami tas šalis, 
įsiveltų į karą su Vokietija.

Bet tai ne tiesa. Nes tik
rumoj Anglija nežadėjo So
vietams jokios pagalbos to
kiame atsitikime, kaip pa
brėžia sovietinė žinių agen
tūra Tass. Anglija viso la
bo tik ve ką 'tesiūlė Sovie
tams:

Jeigu Anglija ir Franci ja 
gins Rumuniją ir Lenkiją ir 
dėl to susikibs karan su 
Hitleriu ir Mussoliniu, tai 
Sovietai tuoj aus turi eit 
talkon Anglijai ir Franci
jai. Bet Anglija neprisimi
nė apie jokią paramą So
vietams, jeigu Sovietai gir^s 
mažųjų kaimyniškų šalių 
nepriklausomybę, o Hitle
ris dėl to išstos karan prieš
Sovietus.

Naziai Sužiniai Melavo apie 
Savo “Derybas” su 

Sovietais

Paryžius, geg. 10. — Da
bar paaiškėjo, kad nebuvo 
vedama jokių derybų tarp 
Vokietijos ir Sovietų dėlei 
nepuolimo - nekariavimo 
sutarties tarp tų dviejų ša
lių.

Naziai tiksliai paskleidė 
gandus pasaulinėje spaudo
je, būk Vokietija vedanti 
tokias derybas su Sovietais. 
Tais paskalais Hitleris sten
gėsi pastot kelią bendrai 
apsigynimo sutarčiai tarp 
Anglijos, Franci jos ir So
vietų Sąjungos.

UŽSIMUŠĖ GARSI ANGLŲ 
LAKŪNĖ HEATH, LIPDA

MA Iš GATVEKARIO
London. — Ponia Mary 

Heath dešimt metų atgal 
buvo pasauliniai garsi lakū
nė, bet dabar jinai užsimu
šė tik lipdama iš gatveka- 
rio Londone. Ji dabar buvo 
žmona lakūno G. A. R. Wil- 
liamso. Su pirmuoju vyru 
fabrikantu Sir J. Heath ji 
persiskyrė 12 metų atgal.

Mary Heath buvo pirmu
tinė iš visų Anglijos lakū
nų viena nulėkt iš Londono 
į Pietų Afriką ir sugrįžt.

Laike oro lenktynių 1929 
m. Clevelande, Ohio, jinai 
nukrito su lėktuvu, ir bu
vo sužeista jai galva. Pas
kui ji pradėjo perdaug

Japonai Užgrobė 25-kis 
Svetimus Garlaivius

Shanghai. — Paskutiniu 
laiku japonai suėmė 25-kis 
svetimų šalių laivus, plau
kusius Chinijos vandeni
mis; daugiausiai jie užgro
bė Portugalijos laivų.

Japonai, u ž puldinėdami 
svetimus prekinius ir kelei
vinius garlaivius, jau be
veik sustabdė laivinę užsie
nių prekyba tuose vande
nyse.

Nieks Nenori Popie
žiaus Siūlomos Tai
kos Konferencijos
Paryžius.— Popiežius Pi

jus XII planavo suvest į 
taikos konferenciją Vatika
ne ministerius Anglijos, 
Franci jos, Vokietijos, Itali
jos ir Lenkijos, ypač taikyt
Vokietiją su Lenkija kas 
liečia Danzigą ir Lenkų Ko
ridorių.

Lenkija bijo, kad iš tos 
konferencijos galėtų išeit 
“antrasis Munichas,” nau
dai Vokietijos prieš Lenki
ją. Lenkija daugiau pasiti
ki Sovietais, kaip savo gel
bėtojais, — rašo United 
Press, amerikinė žinių 
agentūra.

Francija nenori pavest 
savo ginčus su Italija spręst 
popiežiškoj konferencijoj.-

Anglijos valdžia šaltai 
žiūri į popiežiaus sumanytą 
taikos konferenciją. Anglų 
valdovai jaučia, kad jeigu 
jie dalyvautų toj konferen
cijoj, tai “dėlei taikos” pri
sieitų jiems vienu kitu 
klausimu palaikyt Vokieti
jos ir Italijos pusę prieš 
Anglijos s ąjungininkus, 
Lenkiją ir Franci ją. O jie 
šiuo laiku nenorėtų pasiro
dyt bet kuom palaiką Hit
lerį ir Mussolinj prieš Fran
ci ją ir Lenkiją.

Vokietijos ir Italijos val
dovai su nepasitikėjimu 
žiūri į popiežiaus siūlomą 
konferenciją. Jie supranta, 
jog ten Hitleris ir Mussoli- 
nis gal turėtų tik du balsus 
prieš tris.

New York. — Girtas Cla
rence Bottomley, 40 metų, 
pro langą nukrito iš penkto 
aukšto į kiemą ir atsisėdo'; 
jis tik nepavojingai susižei
dė.

gert ir dažnai buvo areš
tuojama Londone už girty
bę.

Varšava. — L&nkijos pre
zidentas Ig. Mofeęicki iškėlė 
pietus atsilankiusiam gene
rolui Stasiui Raštikiui, Lie- 
tuvos armijos ^vyriausiam 
komandieriui. Lenkijos ar
mijų vyriausiaswadas mar-
šąląs Ed. Smigly-Ridz taip
gi šauniai vdisino pas save 
generolą Raštikį. Visur 
Varšavoj gen. Raštikis bu
vo širdingai sveikinamas, 
nors dar tik 14 mėnesių, 
kaip buvo sumegsti diplo
matiniai ryšiai tarp Varša- 
vos ir Kauno.

Gen. Raštikis turėjo pa
sikalbėjimą ir sįi Lenkijos 
užsieniniu miiĮisteriu J. 
Becku. Pagarbai šio svečio 
iš Lietuvos, Lenkų vyriau
sybė surengė ir karinį pa
radą, kuriame dalyvavo ke
li motorizuoti skyriai Len
kijos armijos.

Ryšyj su generolo Rašti
kio atsilankymu, Lenkijos 
spauda rašo, kad jau kartą 
pirmiau,. 500 metų < atgal, 
lenkai ir lietuviai supliekė 
vokiečių kryžiuočius prie 
Žalgirio-T a n n em b ergo, ir 
tuom išgelbėjo rytinę Eu
ropą nuo teutonų viešpata
vimo.

(Galima primint, kad ta
me mūšyje vyriausiais len-

Švedija, Finija, Danija 
ir Norvegija Atmeta 
Sutartį su Nariais

Stockholm, Švedija. — 
Hitleris siūlė Finijai (Suo
mijai), Norvegijai, Danijai 
ir Švedijai, kad jos padary
tų nepuolimo-nekariavimo 
sutartis su naziais. Bet su
sirinkę užsieniniai ministe
rial tų keturių mažų šalių 
atmetė Hitlerio pasiūlymą. 
Jie sako, kad jų šalys lieka
si neutralėmis (bepusiško- 
mis) ir nenori susirišti jo
kiomis karinėmis sutarti
mis su Vokietija ar kuo ki
tu.

Jei minimos keturios ša
lys būtų dariusios nekaria
vimo sutartis su naziais, 
tai jie jaustųsi apsaugoti iš 
šįaurės tokiame atsitikime, 
jeigu Hitleris užpultų Len
kiją ar kitą silpnesnį kraš
tą, o Francija bei Anglija 
— trauktų prieš Vokietiją 
iš šiaurinio šono.

Bet Latvija ir Estoni j a 
priėmė Hitlerio pasiūlymą 
ir pasirašė nekariavimo su
tartį su juom. Tokią sutartį 
naziai įbruko Lietuvai jau 
pirmiau, po Klaipėdos už
grobimo.

London, geg. 10. — Pra
nešama, kad Hitleris pada
rė prekybos sutartį su Is
panijos fašistų valdžia.

kų-lietuvftį armijų koman- 
dieriais buvo Jogaila ir 
Liet, didysis kunigaikštis 
Vytautas.)

Generolas Raštikis veda 
pasitarimus su Lenkijos ka
riniu generaliu štabu, nors 
viešai sakoma, kad jo atsi
lankymas į Varšavą esąs tik 
“mandagumo” ženklas.

New Yorko Times kores
pondentas rašo iš Varšavos, 
kad vyriausieji Lietuvos ir 
Lenkijos armijų komandie- 
riai, pažiūrėję į žemlapį, 
tuo jaus supras, jog Hitle
ris besmarkaudamas gale- j 
tų gaut smūgį nuo suvieny
tų spėkų Lenkijos ir Lietu
vos. Lenkai ir Lietuviai 
tuomet, girdi, padarydami 
sutartiną ataką, galėtų vi
sai nugnybti nuo' Vokieti
jos Rytinę Prūsiją iki Vis- 
los upės, palei kurią eina 
Lenkijos Koridorius - Po- 
morze.,

. JLqpM die^ąštis “Qoniec 
Warszawski” rašo:

“Vokiečiai jau užgrobė 
Klaipėdą, bet tuom jie nesu- 
laužė Lietuvos gabumo 
priešintis. Lietuviai gali pa
sitikėt, kad Lenkai padės 
jiem gint Lietuvos nepri
klausomybę.”

Francijos Kom. Senato
rius Šaukia Vienyti Pa

saulio Darbininkus
Paryžius. — Senatorius 

Marcei Cachin, pirmininkas 
Francijos Komunistų Parti
jos, atsišaukė į Anglijos 
Darbo Partijos vadą majo
rą Cl. R. Attlee, kad šis ra
gintų Darbo ir Socialistų 
Internacionalą ir Tarptau
tinę Darbo Unijų Federaci
ją priimt Komunistų Inter
nacionalo pasiūlymą — su
šaukt išvien su Komunistų 
Internacionalu bendrą kon
ferenciją, idant suvienyt 
organizuotas darbininkų 
jėgas kovai prieš karo kur
stytojus - fašistinius dikta
torius. “Tai yra svarbiau
sias dalykas šiais neramiais 
ir pavojingais laikais,” sa
ko sen. Cachin. A

Jeigu organizuoti darbi
ninkai būtų tarptautiniai 
suvienyti tuo klausimu, tai 
galėtų priverst savo val
džias padaryt ir bendro ap
sigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga prieš užpuolimo 
pavojų iš Hitlerio ir Musso- 
linio pusės, kaip nurodo Ca
chin.

Kanton, ge. 10. — Chinų 
partizanai netikėtai užpuo
lė japonus ir pagrobė $250,- 
000 iš japonų banko Kan
tone.
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ATSTOVAI MAINIERIŲ IR MINKŠTŲJŲ 
ANGLIAKASYKLŲ PRIŽADĖJO PREZ. 
ROOSEVELTUI GREIT SUSITAIKYT

Darbo Ministerė Kaltina Savininkus už Anglies Stoką. Nes 
Unija Sutiko Dirbt, Kuomet Derybos Tęsiamos; bet Savinin
kai Uždarė Kasyklas, {vesdami Lokautą prieš Mainierhis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E 
Mussolinis Stengiasi Pa- 

simaut Jugoslaviją
Roma. — čia atvyko Ju

goslavijos valdovas - kuni
gaikštis Povilas su savo už
sieniniu ministeriu. Musso
linis stengsis per juos su
daryt Jugoslavijos “drau
giškumo” sutartį su Itali
ja.

Savo kalboj Mussolinis 
gyrėsi “didžia” karine Ita
lijos galybe.

Žymiai Pagerėjo 
Lenkijos Santikiai 
su Sov. Sąjunga
Varšava.— Lenkų valdiš

kos' žinios skelbia, kad jau 
“visai susitvarkė santikiai 
su Sovietais,” kuomet į 
Varšavą atvyko Sovietų už
sieninis vice-komisaras Vla
dimir Potiomkin.

Lenkija atmetė Vokieti
jos siūlymus, kad Lenkija 
išvien su Vokietija “iš pa
salų” užpultų Sovietinę Uk
rainą, kaip rašo valdiška 
Lenkų žinių agentūra “Is
kra;” o tuom atmetimu 
Lenkija įrodė savo gerą va
lią linkui Sovietų Sąjun
gos, ąako “Iskra.”

Užsieniniai koresponden
tai Varšavoje dabar spėja, 
kad gal jau pati Lenkija 
siūlys Anglijai ir Francijai 
daryt tarpsavinio apsigy
nimo sutartį su Sovietais.

ESĄ NUŽUDYTA IKI 200 
ŽMONIŲ DEL JŲ APDRAU- 

DOS 4-SE VALSTIJOSE 
Philadelphia, Pa.— Areš

tuota jau 22 asmenys, ku
rie nuodijo žmones, idant 
pasiglemžt jų apdraudas. 
Tarp areštantų yra 12 naš
lių, kurios nunuodijusios 
savo vyrus. O suimtoji An
na Arena buvusi “smage- 
nys” nuodytojų šaikos.

A p s k r 11 ies prokuroras 
įtaria, kad ta gauja nužudė 
iki 200 žmonių dėl jų ap- 
draudų. Buvo ir tokių at
sitikimų, kad vyras ar mo
teris, nunuodijus savo “gy
venimo draugę ar draugą,” 
“perdaug žino ar perdaug 
šneka.” Tad kiti gaujos na
riai nužudydavo ir tokį ži
notoją ar šnekėtoją.

Ta apdraudinių nuodyto
jų šaika veikė Pennsylvani- 
joj, New Jersey, Delaware 
ir New Yorke.

ORAS
Šį ketvirtadienį vėsiau ir 

dalinai apsiniaukę.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, pasišaukęs 
pas save penkis atstovus 
minkštųjų angliakasyklų ir 
tiek pat atstovų Jungtinės 
Mainierių Unijos (CIO), 
ragino juos tuojaus susitar
ti, kaip Amerikos piliečius. 
Prezidentas priminė jų par
eigą savo šaliai. Tad abiejų 
pusių atstovai prižadėjo 
stengtis susitaikyt bėgyje 
“24-rių valandų.”

Su atstovais mainierių ir 
savininkų Rooseveltas kal
bėjosi 1 valandą ir 15 mi
nučių; reikalavo, kad jie 
nepertrauktų taikos dery
bų. Jis priminė, jog kas lie
čia unijos pripažinimą, dar
bo algas ir valandas, tai jau 
beveik nėra skirtumo tarp 
kasyklų jsavininkų ir mai
nierių; sako, dabar ginčas 
tęsiasi tik^ dėTšmulkmėnųi

Prezidentas nurodė vis 
didėjančią stoką anglies. O 
darbo ministerė Frances 
Perkins pareiškė, jog tuom 
kalti yra kasyklų savinin
kai. Nes unija kartotinai 
siūlė, kad mainieriai dirbtų, 
kol tęsis derybos. Bet savi
ninkai atmetė tuos siūly
mus ir patys uždarė tiek 
kasyklų, kad dabar jau 500 
tūkstančių mainierių nedir
ba. Tai bosų lokautas prieš 
angliakasius.

New York. — Atstovai 
Jungtinės Mainierių Unijos 
ir minkštųjų angliakasyklų 
savininkų tęsia derybas 
Biltmore Kotelyje.

EXTRA
S. ANTONIO MAJORU IŠ
RINKTAS NAUJOS DA

LYBOS ŽMOGUS

San Antonio,'Texas, geg. 
10. — Šio miesto majoru ta
po išrinktas tvirtas Naujo
sios Dalybos rėmėjas Mau
ry Maverick, buvęs Jungti
nių Valstijų kongresmanas. 
Rinkimuose Maverick gavo 
žymią daugumą balsų prieš 
atžagareivių mašiną, vado
vaujamą ligšiolinio majoro 
Quino.

Quin per spaudą ir radio 
rėkavo, kad Maverick esąs 
“raudonas, radikalas.” Ne
žiūrint tų riksmų, vis tiek 
rinkimus laimėjo ne vien 
Maverick, bet visi pažan
gieji jo draugai kandidatai 
į miesto viršininkų vietas, 
gal tik apart vieno miesti
nio komisionieriaus.

Hoboken, N. J. — Mies
tinius rinkimus čia laimė
jo fašistuojančio Fr. Ha- 
gue’o kandidatai.
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Taikos Balsai
Jei tikėt pranešimams, tai Popiežius 

Pijus XII kviečia Vatikanan diplomatus 
Anglijos, Franci jos, Vokietijos, Italijos 
ir Lenkijos. Jis nori juos sutaikyti del 
Danzigo ginčų. Hitleris grūmoja ir rei
kalauja Danzigą atiduoti Vokietijai. Bet 
tai būtų smūgis Lenkijai. Tuo būdu Len
kija nepasiduoda.

Ar Popiežiaus pakvietimą, tie kraštai 
priims, dar sunku pasakyti. Bet jeigu 
ir priimtų, tai dar gali būti visko. Gali 
būti dar ir taip, kad Vatikanas virstų 
nauju Munichu. Tada irgi suvažiavo Vo
kietijos ir Italijos diktatoriai ir Fran- 
cijos ir Anglijos diplomatai išrišti klau
simą Čechoslovakijos. Bet taip išrišo, jog 
ir pačios .Čechoslovakijos ant žemlapio 
nebeliko. Labar atėjo kaleina Lenkijai.

Kokį planą ir pasiūlymą turi Popie
žius, niekas nežino. Veikiausia jis pasiū- 
lytu lenkams nusileisti. Tai butų smū
gis Lenkijai.

Reikia nepamiršti, kad ir { Danzigo 
“likvidavimas” dar neužtikrii/tų pašau- 
lyje taikos. Vokietijos ir Italijos plėši
kai nori ir siekia daug daugiau.

Buvęs Anglijos karalius, o dabartinis 
“Duke of Windsor” iš miesto Verdūno, 
Franci joj, sakė prakalbą apie taiką. Jis 
taipgi prašė pasaulio diplomatus nusi
leisti ir vengti pasaulinių gaisro.

Teisingai Duke pasakė, kad nė vieno 
krašto žmonės nenori karo.

Be Duke balsas dabar mažai reiškia, 
nes jis neturi galios. Jo prakalbą boiko
tavo Anglijos radio stotys. Anglijos po
nai negali jam atleisti, kam jis sulaužė 
karališką etiketą ir dėl gražios moteriš
kės išsižadėjo sosto.

Amerikoje valstybės sekretorius Hull 
vėl prabilo apie taiką. Jis veda preziden
to Roosevelto politiką ir vėl siūlo vals
tybių diplomatams susirinkti ir ramiu 
būdu išlyginti visus nesusipratimus. Bet 
jeigu tie diplomatai jieklausė tiesioginio 
balso paties Roosevelto, tai argi jie klau
sys sekretoriaus Hull.

Taikos visi trokšta, apie taiką visi šne
ka ir daugelis net meldžiasi. Bet tas ne
veikia Hitlerį ir Mussolinį. Jie taikos 
nepripažįsta. Kad parodžius, jog jie nie
ko nepaiso ir eis pasibrėžtu keliu, nors 
čia ir sprandą nusisuktų, jie sudarė for- 
malę militarinę sutartį. Dabar stengiasi 
dar gauti ir Japoniją.

Kaip atrodo, tai fašistinių agresorių 
nesuvaldys jokie troškimai ir prašymai. 
Neužilgo veikiausia prisieis su jais per
siimti spėka.
i*■

Tartum Kaulas Gerklėje
Visi reakcionieriai vienu balsu reika

lauja nušluoti nuo Amerikos žemės visus 
WPA darbus. Jiems nesvarbu, kad apie 
trys milionai darbininkų netektų darbo 
ir duonos. Nepaiso jie, kad net ir tam 
pačiam bizniui būtų suduotas skaudus 
smūgis. Juk tų uždirbtų popierinių do
lerių darbininkai nesuvalgo. Jie jais per
kasi maistą ir drabužius. Tuo būdu mais
to ir drabužių pramonei daugiau biznio 
yra.

Jie siūlo likviduoti WPA vardan eko
nomijos. Girdi, reikia taupyti valdžios 
pinigus-iždą. Tai tik jų blofas. Jie žino, 
ką jie daro. Tuo savo blofu jie užmui- 
lina akis ypatingai smulkiems biznie
riams. Jiems įkalbama, kad jeigu nebus 
WPA darbų, tai mažiau taksų reikės 
mokėti ir bizniui bus sveikiau.

Visa šita propaganda už panaikinimą 
WPA ir už ekonomiją turi labai svarbų 
ir nelabai tolimą tikslą, būtent, priruošti 

. dirvą 1940 metų rinkimams. Republiko- 
nai pasirįžę yra laimėti. O jeigu jie lai
mės prezidentinius rinkimus, tai vėl 
Amerikon sugrįš Hoovervillių ir “bread- 
lainių” gadynė.

Tarnauja Lietuvos Priešams
Pereitą savaitę Brooklyno tautininkų 

“Vienybė” prisimygus agitavo lietuvius 
dalyvaut Hearsto laikraščio “Mirror” iš
kilmėse Pasaulinėj Parodoj. Jose daly
vavo su tautininkais bendradarbiaująs 
ensamblis Lietuvos Daina, vadovauja
mas p-lės Tamkiūtės, ir Lyraičių šokikių 
grupė, vadovaujama Stilsono dukters 
Antanavičienės.

“Vienybei” turavojo ir Stilsono-Straz- 
do “Naujoji Gadynė,” ragindama lie
tuvius skubint į tą Hearsto kermošių, 
“nes”, girdi, “vėliau nuvažiavę vargiai 
gaus vietą atsisėsti.” “Tėvynė” irgi ne
pasigailėjo vietos garsinimui, nors ir ne
agitavo.

Hearstas, kaip žinia, yra didžiau- 
sis Hitlerio draugas irjabelnai fašizmo 
tūzas Jungtinėse Valstijose? Prie To, jis 
yra vienas iš žymiausių piršlių fašizmo 
Amerikai. Jo visa spauda, sykiu ir “Mir
ror,” ugnim spjaudo į kiekvieną prezi
dento Roosevelto Naujosios Dalybos pa
žangų žygį, tad jis y ra. ir Amerikos liau
dies, tame skaičiuje ir lietuvių priešas.

Visiems aišku, kad kas su Hitleriu, tas 
užgiria užgrobimą Klaipėdos, tas linki 
Hitleriui pasmaugt ir pačią Lietuvos ne
priklausomybę. Hearstas yra su Hitle
riu. To galėjo nežinoti minėtų meno gru
pių kai kurie nariai. Bet tą privalo žino
ti ir žino Vitaitis ir Stilsonas. Savo agi
tacija už Hearsto spaudą ir jos pramo
gas “Vienybė” ir “N. Gadynė” tarnauja 
Lietuvos didžiausiam priešui — hitleri
niam fašizmui.

Negana to, nepasitenkinęs, kad masės 
lietuvių nesuėjo į savo priešo bučių (da
lyvavo tik saujelė), taipgi, kad nedaly
vavo Ukrainai ir rusai, kaip to norėjo 
baltagvardiečių ir trockistų sauja, “Vie
nybėje” J. Valaitis piktai bara Sovietų 
Sąjungą, būk ta užprotestavus prieš 
pastarųjų dalyvumą.

Kaip ten ištiesų buvo su drausme bal- 
tagvardiečiams ir trockistams, nazių 
ągentams, neteko patirti. Pagaliau ir ne
svarbu, nes tikrieji rusai ir Ukrainai ren
giasi ir miniomis dalyvaus Sovietų pa- 
viliono atidaryme ir iškilmėse, kada tam 
bus laikas. Jiems nėra reikalo glaustis 
po Hitlerio sėbro Hearsto sparnu, kaip 
nereikėtų glaustis nei vienam Lietuvą 
ir jos nepriklausomybę mylinčiam lietu
viui, nes tuomi tarnauja Lietuvos prie
šams.

Skiria 426,000,000 Markių 
, Alando Salom Aptvirtint

Helsingfors, Finija. — 
Prezidentas K. Kailio įneš 
seimui, kad paskirtų 426 
milionus markių aptvirtini- 
mui “savivaldiškų” Alando 
salų. Tos salos randasi prie 
sąsmaugos tarp Baltijos 
Jūros ir Bothnijos Užlajos. 
Iki 1917 m. jos priklausė 
Rusijai. 1921 m. Tautų Ly
ga nuginklavo Alando salas 
ir “užtikrino jų bepusišku- 
mą” (neutralumą). Bet vė

liau Vokietija, Italija ir An
glija užgyrė Finijos - Švedi
jos planą aptvirtint ir ap- 
ginkluot tas salas.

Japonų Orlaiviai Išžudė 
3,000 Civilių Chinų

Chungking, Chinija. — 
Masiniais užpuolimais Ja
ponijos orlaiviai bombomis 
išžudė 3 iki 10 tūkstančių 
nekariškių chinų Chungkin- 
ge, laikinojoj Chinijos sos
tinėje, praeitą trečiadienį ir 
ketvirtadienį.

Laiškas Iš Francijos
Gurs, 26-IV-1939.

Drg. R. Mizarai.
Brangus Drauge:

Gavau Jūsų laišką iš 11 
d. bal., kurį skaitėme kolek
tyviai ir dalinomės minti
mis apie Jūsų dedamas pa
stangas mums padėti ma-
terialiai lageryje esantiems.
Mes gerai suprantam Jūsų

su prisidėjimu naujų jėgų, 
pradedam tą darbą varyti 
toliau. Turim už tikslą Al-
manachu teisingai ir vaiz 
džiai nušviesti Ispanijos ka 
ra ir lietuvių žygius jame.

Almanachas bus parašy 
tas mašinėle. Jis bus su
skirstytas į tris dalis (sky-

Chungking, Chinija.—Ja
ponai, Italijos lėktuvais 
bombarduodami Chungkin- 
gą, apdaužė ir Vokietijos 
vietinę’ atstovybę.

Budapest, V e n g r ija. — 
Areštuota 52 vengriški na- 
ziai, kurie slapta veikė 
įvest hitlerišką fašizmą 
Vengrijoj.

Washington.— Amerikos 
Darbo ministerė Frances 
Perkins sako, kad pradeda 
daugėt darbai, ypač namų 
statyboje.

padėtį ir tas pastangas, ku
riomis Jums prisieina rū
pintis savaisiais ex-savano- 
riais, sužeistaisiais invali
dais, o taip pat ir jų šeimo
mis ir mes nenorime, kad 
Jūs skriaustumėt anuos 
draugus, nutraukiant nuo jų 
dalį paramos ir siunčiant 
mums, o antra, materiale 
parama mums būtinai rei
kalinga ir nėra. Mes čia 
dar šiaip taip apsieiname, 
ant tabako bei kitų smul
kių išlaidų po biskį mums 
prisiunčia Lietuvių Komi
tetas iš Paryžiaus. Svar
biausia tai mums su laik
raščiais, kuriuos Jūs galė
tumėt mums lengvai siun
tinėti lageri n, kaip pav., 
“Laisvę”, “Vilnį” ir kt., ku
rių dar negauname (“Lais
vė” yra siuntinėjama. —!
Red.).

Prieš porą dienų mus 
perkėlė kitan lageriu, į šį 
atvežė ir visus tarptauti
nius kovotojus iš lagerio 
Argeles. Dabar esame 24 
lietuviai. Mūsų lageris da
bartinis beveik niekuo nesi
skiria nuo anojo, taip pat 
aptvertas spyglį u o tomis 
vielomis, toki pat barakai, 
tiktai šis nesiranda ant jū
ros- pakraščio smėlyne, bet 
toli nuo jūros ant dirvono.

Padidėjus mūsų šeimynai 
(lietuvių skaičiui) ii; gyve
nimas darosi bent kiek link
smesnis ir naudingesnis. 
Čia atnaujinam St. Cyp- 
rien’o lagery prasidėjusius 
lietuviu ir francūzu kalbu1 
kursus, o prie to susidarė; 
vienuolikos draugų grupė, l 
kurie pradėjo pagilinti ma- 
tematikos žinybą, k. a. arit-j 
metiką, fiziką. O bent kiek! 
geriau apsitvarkius naujo-1, 
je vietoje pradėsime ir ką | 
daugiau, kaip istoriją, geo-l 
grafiją.

Svarbiausiu uždaviniu tu
rim pasistatę išleisti Lietu
vių Almanachą. Jo suma
nymas ir pradžia darbo pa
daryta dar ■ bebūnant St. 
Cypriene, o dabar suėjus 
visiems lietuviams dr

rius), būtent: pirma dalis
apims kelis straipsnius, k. 
a., įspūdžiai Lietuvoj Ispa
nijos karui kilus, lietuviai 
emigracijoje, lietuviai va
žiuoja ginti ispanų liaudies, 
ir dar pora kitų. Antra da
lis bus pašvęsta Ispanijai, 
atžymėta svarbesnieji mū
šiai, lietuvių žygiai, apie žu
vusius, nekuriu žuvusių 
draugų biografijos ir dar 
gal kas daugiau. Trečia da
lis už vielų. Čia bus nušvie
čiama gyvenimas lageriuo
se, vienas kitas satyrinis 
dalykėlis ir kt.

Almanachas manoma ne
trukus išleisti. Pirmajai da
liai medžiaga jau baigiama 
tvarkyti, taip pat ruošiama 
ir sekančioms dalims. Jo 
manome išleisti kelis desėt- 
kus egzempliorių, žinoma, 
jeigu lagerių aplinkybės 
leis, stengsimės padaryti 
daugiau jo kopijų ir išsiun
tinėti visoms darbininkų or
ganizacijoms.

Esu pasiuntęs “Laisvei” 
porą straipsnelių, taip pat 
atsišaukimėlį Klaipėdos 
krašto reikalu ir atsakymą 
į vieną kokio tai kontr- 
revoliucionieriaus straipsnį 
“Laiškas iš Ispanijos,” ku
ris tXbuvo atspausdintas 
Kauno reakcionierių “Dar
be.” Dabar atskirame voke 
siunčiame jums pasveikini
mą Pirmosios Gegužės pro
ga.

Prašome mums pranešti, 
ar gaunate. (Viską gavome. 
—Red.)

Tiesa, mes esam skaitę 
“Laisvėje,” kad manote iš
leisti knygą apie lietuvius, 
dalyvavusius Ispanijos ka
re. Bet nežinome, kada, ir 
ar ta knyga apims visus 
lietuvius, dalyvavusius Is
panijos kare, ar tik ameri
kiečius. Jeigu visus, tuo
met ir mes galėtume kokiu 
nors rašteliu prisidėti; ži
noma, geriau būtų, kad jūs 
to darbo iniciatoriai ir vyk
dytojai mums nurodytumėt, 
kokios medžiagos labiausia

tų laiko, šį-tą pasiųstume, o 
jei ne, tai galėsite kiek nors 
pasinaudoti iš mūsų alma
nacho.

Šiaip naujienų pas mus 
beveik nėra. Sėdime lage
riuose ir tiek. Apie mūsų 
išvežimą iš Franci jos dar 
vis jokių konkrečių žinių 
neturime. Eina kalbos, kad 
Čilės vyriausybė priimsian- 
ti 1,000 tarptautinių vetera
nų, bet tas dar tiktai kal
bos. Kitų ^alių vyriausybės 
pakol kas mūsų įsileidimo 
klausimu neatsakė nieko, 
taip pat ir Lietuvos vyriau
sybė vilkina atsakymą į už
klausimą, ar ji mus baus už 
dalyvavimą Ispanijos kare, 
ar ne. ;

Nežiūrint to, visi esame 
geroje nuotaikoje ir pasirį
žę pernešti visus sunkumus.

Linkėjimų visiems dien
raščio “Laisvės” darbuoto
jams nuo mūs visų čia esan
čių.

Draugiškai,
A. Tamošiūnas.

Groupe Baltique 
Lithuanien

Camp de Gurs
Section International
Ylot G.
Basses Pyrenees
France

Red. Pastaba. Apie išlei
dimą brošiūros apie Ispani
ją buvo tik kalbama; kon
kretaus nieko kol kas ne
dirbta.

Klausimai ir Atsakymai

augėn, reikalinga, ir jeigu dar bū-

Klausimas
Gerbiama “Laisvės” Redak-j 

cija: Jūs išleidote speciali i 
“Laisvės“ numeri balandžio 
28 d., kuriame labai daug pri
rašyta visokių įdomybių apie 
New Yorko Pasaulinę Parodą. 
Labai įdomu skaityti ir matyt 
gražius, akį traukiančius pa
veikslus. O ypač graži Sovietų 
Sąjungos statula.

Dabar aš noriu užklausti, 
ar prieinama neturtingam 
darbininkui iš toliau atvažiuo
ti ir pasižiūrėti tų gražybių, 
kurios dabartiniu laiku randa
si New Yorko Pasaulinėje Pa
rodoje? Kiek kainuoja įėji
mas į kiekvieną pavilioną? 
Pavyzdžiui, kiek kainuoja įėji
mas į Sovietų pavilioną, į 
Amerikos pavilioną, į Lietuvos 
pavilioną ir tt. ? Turk būt, kad 
kiekviena valstybė turės savo
tiškas kainas.

Sulyg “Laisvės“ pažymėji
mo, tai įžanga tiktai 75 cen
tai. Tai ne per daug, sulyg to
kios įdomybės.

Turi būt dešimtimis dolerių 
kainuos įėjimas pamatyti 
kiekvienos valstybės pavilio- 
na. -

Toliau: Aš norėčiau tą 
“Laisvės” balandžio 28 d. nu
merį pasiųsti į . Lietuvą. Bet 
gal Lietuvos valdžia priešinga 
įleidimui “Laisvės”? Aš ma
nau, kad tai būtų Lietuvos 
žmonėms gražaus pasiskaity
mo ir gražių paveikslų apie 
Pasaulinę Parodą, kurie tame 
“L.” numeryje randasi. Ar aš 
galiu ją į Lietuvą pasiųsti?

Dar toliau: Ar galima New 
Yorke arba Brooklyno gauti 
nebrangią nakvynę, ir ar ga
lima privažiuoti netoli nuo 
Pasaulinės Parodos su auto- 
mobiliumi ?

Prašau atsakyti per “Lais
vę“, kiek tas viskas jums yra 
žinoma. Gal jums nelabai aiš
kus bus mano klausimas, bet 
aš manau, kad jūs mokėsite 
geriau atsakyti, iiegu aš pa
klausti. Lauksiu atsakymo.

Haverhillietis J. K.

Atsakymas
Iš sykio buvo manyta, jog 

iš tiesų biednam žmogui bus 
daug kas negalima pamatyti 
Pasaulinėje Parodoje, nes į į- 
vairius pavilionus įžanga bus 
labai brangi. Tačiau dabar 
paaiški, jog vien tik už 75c 
įžangą bus galima be galo 
daug kas pamatyti. Sakoma, 
kad jeigu norėtume apeiti vi
sus pavilionus, |į kuriuos visai 
jokios įžangos nereikės mokė
ti, tai turėtume kasdien eiti 
ir visą dieną praleisti per išti
sas dvi savaites! žinoma, kas
dien turėtum užsimokėti 75 
centus įėjimo į Pasaulinę Pa
rodą.

Pasaulinės Parodos specia
liam cirkuliare sakoma, kad 
be jokios įžangos galima įeiti 
net į 105 pavilionus ir pama
tyti net 1,500 visokių parody
mų.

Specialę įžangą reikės mo
kėti tik į tam tikras vietas, 
privatiškas koncesijas. Kai ku
riose iš jų bus, žinoma, ir ver
tingų dalykų pamatyti, bet 
kai kuriose tiktai žaislų ir pa
silinksminimų.

Į įvairių valstybių pavilio
nus nebus jokios įžangos. 
Taipgi nebus jokios įžangos į 
įvairių Amerikos valstijų pa
vilionus. Nebus įžangos nei į 
pačių didžiųjų kompanijų pa
vilionus.

Taigi, nereikia bijoti, kad 
įėjęs į Pasaulinę Parodą tuo
jau turėsi paskutinius marški
nius atiduoti, jeigu norėsi ką 
nors verto pamatyti.

Jeigu norėsi ten pavalgyti 
bei išsigerti, tai, žinoma, jau 
pusėtinai brangiai kaštuos. 
Bet galima savo valgius nusi
vežti. Ten yra bent kelios spe- 
cialės vietos (su stalais ir krė
slais), kur savo valgius gali 
svečiai valgyti.

Yra labai didelis laukas ir 
automobilių pasistatymui. Sa
koma, kad ten sutelpa apie 
35,000 mašinų. Bet berods pu
sėtinai atlupa už automobi- 
liaus pasistatymą.

Geriausia štai kaip padary
ti: Važiuojant iš Naujosios

Krepšinio kovos momentas. Europos vicemeisteris, 
Lietuvos motery krepšinio valstybine komanda at

kakliai iškovojo pergalę prieš Latviją 27:7.

Anglijos arba iš Up State New 
York, pačiam priemiestyje 
palikti mašiną (kur už 25 
centus gali laikyti visą die
ną), o požeminiu arba iškel
tuoju traukiniu davažiuoti iki 
Pasaulinės Parodos. Ir tik už 
vieną nikel|į arba vieną dešim
tuką galima nuvažiuoti — ir 
daug greičiau, negu automobi- 
liumi!

Važiuojant iš kitų Ameri
kos kraštų, galima atvažiuoti 
j Brooklyną ir čia palikti au
tomobilių, o taip pat požemi
niu traukiniu davažiuoti iki 
Pasaulinės Parodos. Tai irgi 
tik už nikelį arba dešimtuką 
galima pasiekti.

Su nakvynėmis veikiausia 
nebus taip lengva. Viešbučiai, 
aišku, pusėtinai aplups. Bet 
lietuviams, mums atrodo, gali
mą pasiteirauti pas Brooklyno 
lietuvius ir apsirūpinti ne
brangia nakvyne.

Dėl V‘Laisvės” pasiuntimo į 
Lietuvą, tai jau kitas klausi
mas. Tautininkų diktatūra 
amerikiečių pažangių laikraš
čių neįleisdavo Lietuvon. Dar 
nežinome, ką pasakys dabar
tinė vyriausybė. Pabandykite 
pasiųsti: jei*gu neįleis, tai su-^ 
grąžins.
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Clement Vokietaitis
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Jum iš tikrųjų

KUOMET ELEKTRINIAI

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

Puiki pro

Seni
Šaldytuvai

prie gražios 
vėlybo vidurnak- Gegužės 14 d. įvyks Aido 

Choro pirmas piknikas Beech
nut Grove darže, prie Middle
belt Rd. Pradžia 12 vai. die
ną. Įžanga 25c.

Gegužės 23 d., 7:30 vai. 
vakare, 4097 Porter St., įvyks 
Komunistų Partijos Westsai- 
dės kuopos susirinkimas. Visi 
nariai dalyvaukit, yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

B-kas.

Po prakalbų pirmininkas A. 
Gotautas pakvietė Aido Cho
rą, po vadovyste W. Gugo. 
Aido Choro dalyvavo gražus

būrys jaunuolių, kurie sūdai 
navo keletą gražių dainų, ku 
rios publikai labai patiko 
ką liudija gausūs delnų plo 
jimai. Po programos visi gra 
žiai linksminos 
muzikos iki 
čio.

mus 
m ui 
nuvežti
ji jau per koki
buvo buvusi, ir
būti
Technologijos Instituto 
culume 
nėra

Pasekmingam atsie 
būtinai 

geras 
sezono

Martinas, 
Detroite 

triukšma
is kitu 

triukšmą, 
jie nieko nelaimėjo.

B-kas.

Geras Pasilinksminimo 
Vakaras

už jūsų senąjį šaldytuvą 
senas, šie nauji Elektri-

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.

LDS Kviečia Kitus Susivieniji
mus prie Bendro Veikimo 
“Tiesa” Toliaus rašo : 
“Visuomeninėj dirvoj LDS 

stoja už bendrą veikimą. An
tram savo Seime, birželio 18- 
22, 1934, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas nusitarė atsi
šaukti į kitus Susivienijimus 
sudarymui bendro fronto 
prieš karą ir fašizmą. LDS pa
sidarbavimu buvo sušauktas 
lietuvių draugijų suvažiavi
mas, Clevelande, 1935 m. Da
lyvavo 256 atstovai įvairių 
srovių draugijų. Tasai suva
žiavimas padėjo pagrindą su
šaukimui Amerikos Lietuvių 
Kongreso, kuris ir dabar vei-

ternalės draugijos tankiai dėl 
to nukenčia. Bendrai veikdami 
visi trys susivienijimai galėtų 
lengviau apeiti visokias kliū
tis ir turėtų geresnes pasek
mes abelnam darbe.

daugiausiai 
t naciją 
žmonijai 
linis karas 
karui kilus 
išsilaikyti 
priversta kariauti, jeigu 
res apsiginti nuo fašizmo

Cough lino ir Homer Mar
tino pasekėjai bandė pakenkti 
prakalboms. Susirinko apie 
pora šimtų ir staugė lyg lau
kiniai apie svetainę. Vienas 
buvo įsiskverbęs į vidų, ban
dė sukelti triukšmą, bet buvo 
iaiku patėmytas ir sulaikytas. 
Jo vardas Paul T re a d w a y i š

Ramanaus- 
kliubui, kad 

savaitraštį 
Nieko tame 
reikalo nei 

, kad pats 
G.” kaipo

1939 MODELIAI
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ięj š’U GARSIŲ 
BALDYTUVŲ

CROSLEY 
FRIGID AIRE 

GENERAL ELECTRK 
GIBSON

HOTPOINT 
KELVINATOR 

LEONARD 
NORGE 

PH1LCO 
CONSERVADOR 

SPARTON 
STEW ART-WARN ER 

UNIVERSAL 
WESTINGHOUSE

Flint, Mich. Mat, H. 
unijos skaldytojas, 
neturi užtenkamai 
darių, kviečiąs net 
miestų, kad sukėlus 
Bet

Gegužės 1-mos apvaikščio- 
jimo prakalbos įvyko Art In
stitute. Publikos dalyvavo 
daug, pilna svetainė, kurioje 
yra keletas tūkstančių sėdy
nių. Programa susidėjo iš dai
nų, šokių ir prakalbų. Svar
biausiais kalbėtojais buvo C. 
A. Hathaway, redaktorius 
“Daily Workerio” ir Komu
nistų Partijos distrikto sekre
torius E. Janson.

negalės
31 bus

no-

senyva mo- 
palikdama 
gyvenimo 

Matukai per 
metų buvo laisvų pa- 

žmonės ir sunkiai dirb-

nes kliubas 
visus kitus

šios progos sunaujovint ^Gpraloisklt 
vybes ir pagerint rendas nu°sa*
matine ŠaldytuvystG ?? Aut°- 
apie specialus finansav 1° ™SU 

- avimo sąlygas 
TAIPGI IMAMI MOŠŲ P ARODŲ KAMBARIUosf;
‘AROUND NEW YORK”

dalyvavo neper
bet liko pelno

buvo skirtingų 
kai kuriais klausi- 

liečia 
žiniose.
kaip tik

n uom on ė m

Hathaway kalbėjo 
apie pasaulio si- 
fašizmo pavojų 

Aiškino, kad pasau- 
neišvengtinas ir 
Amerika 

nuošaliai, I

“Beparty viskas

Cambridgiaus Piliečių Kliu 
bo susirinkime F. 
kas rekomendavo 
užsiprenumeruotų 
“Nauj. Gadynę.” 
ypatingo, nebūtų 
prisiminti, tik tas 
piršlys piršo “N. 
grynai bepartyvišką laikraštį, 
kuris jokia politika neužsii- 
mąs! Aš manau, kad niekas 
nebūtų buvęs priešingas “N. 
G.” prenumeravimui 
Ramanauskas būtų ir 
pasakęs, 
meruoja 
čius.

Readvilyje mirė 
teris Matukienė, 
nuliūdime savo 
draugą Matuką 
daugelį 
žiūrų 
darni išauklėjo šeimyną, ir iš
leido sūnų į augštus mokslus. 
Vienok gi sūnus vieno dalyko 
neišmoko tai pagerbti tėvų 
įsitikinimus, įu valia ir troški

$9.50 nuolaida
nežiūrint kaip
niai kaštuoja tik keletą centų per dieną 
operuot. Nepasiduokite vasarai 
kite sau Elektrinį šiandien!
perbrangu'būti be jo!

VERTEIVIUS. UŽSAKYMAI

KAS ANTRADIENĮ, 7:30 P. M.,

Gegužės 13 d. Detroito Lie
tuvių Moterų Pažangos Kliu
bas rengia paskutinį šio sezo
no parengimą, apvaikščiojimą 
Mothers’ Day. Taipgi bus gra
ži programa.

Detroito Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliubas yra pasižy
mėjęs savo parengimais. 
Šiuom sykiu užtikrina bus vi-

įprasymus
)t, mano
ir gerai,

Detroito Rašėjų Ratelio su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
gegužės 12 d., 8 vai. vakare, 
Draugijų Svetainėj. 4097 Por
ter St. Visi nariai būtinai da
lyvaukit, nes komisija išduos 
raportą iš gegužės 6 d. paren
gimo. Taipgi yra daug svarbių 
reikalų apkalbėti, kaip tai, 
patobulinti Detroito žinių 
skyrius dienraščiuose “Lais
vėj” ir “Vilnyje”.

Taipgi visi Detroito kolum- 
nų rašėjai yra kviečiami daly
vauti. Kurie da nepriklausot 
prie Detroito Rašėjų Ratelio, 
ateikit ir prisirašysite. Įstoji
mas visiems veltui ir nėra jo
kių narinių mokesčių.

Sekr. J. B.

Augimu ir Finansiniu Tvirtu 
mu Pralenkia Kitus 

Susivienijimus

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo organas “Tiesa

si patenkinti. Jos pranešė, kad 
įžanga bus veltui, tai 
visiem dalyvauti. Vieta 
gijų Svetainėj, 4097 
St. Pradžia 7 :30 v.v.

Mirė Trumpam Laikotarpy Du 
Pažangūs Lietuviai, “Laisvės” 

ir “Keleivio” Skaitytojai 
Gegužės 6-tą dieną pasimi

rė ilgai sirgęs Mikolas Kruge- 
lis. Paliko nuliudime moterį 
Marijoną, sūnų Norbertą, dvi 
dukteris—Reginą ir Nataliją, 
broli Petrą ir dvi seseris — 
Mrs. G. Lukonis, Girardsville, 
Pa., ir Nellie Zagaret, New 
York, N. Y..

Mikolas Krugelis atvyko į 
šią šalį 36 metai atgal. Pri
klausė prie pažangių pašelpi- 
riių draugijų, būtent, Lietuvių 
Nepriklausomo Kliubo, Lietu
vių Piliečių Politinio Kliubo, 
ir prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 11-tos kp. Mikolas 
Krugelis buvo sunkaus darbo 
žmogus, per 5-kius metus dir
bo anglies kasyklose, keliolika 
metų išdirbo braso išdirbystėj. 
Vėliaus jam pasisekė suorga- 
nizuot minkštų gėrimų išdir- 
bystės korporaciją, kurioj jis 
buvo pirmininku iki mirties. 
Mikolas Krugelis buvo pašar
votas savo namuose po nume
riu 59 Chamber St., ir tapo 
palaidotas 9-tą dieną gegužės 
ant Lietuvių Neptigulmingų 
Kapinių. Ilsėkis, Mikolai, lai
svoj Amerikos žemelėj.

Balandžio 17 d. staigiai 
prie darbo pasimirė Sofija 
Gabrėnienė, Vilijos Choro na
tes Nelies Gabrėniutės motina. 
Sofija Gabrėnienė paliko nu
liūdime dukterį Nellie, vyrą 
Joną Gabrėną ir brolį, gyve
nantį ant ūkies, kurio vardo 
ir pavardės neteko patirti.

Sofija Gabrėnienė atvyko į 
šią šalį 26 metai atgal. Buvo 
sunkaus darbo darbininkė, vi
są laiką dirbo pavojingą svei
katai darbą misingio ir breso 
išdirbystėj. Kapitalistiniam su
rėdyme, Sofija Gabrėnienė, 
kad pasotinus save ir šeimy
ną, nepaisant blogos sveika
tos, buvo priversta dirbti iki 
paskutinei minutei užgesimo 
kūne gyvybės. Sofija Gabrė
nienė, kaipo pažangi šeimy
nos galva, tapo palaidota Lie
tuvių Neprigulmingose Tau
tiškose kapinėse su daug 
kvietkų. Kvietkai buvo su
pirkti pažangių draugijų, ir 
draugių iš darbavietės, ir gi
minių. Pažangioji Waterburio 
visuomenė užjaučia Nellei ir 
Jonui Gabrėnams kantriai per

nešti tokią didelę nelaimę.
Atjaučiantis Nelaimę.

ji gi karta skirtingai kainuo
ja senių atsiekimus, žiūri į 
lietuvišką meną amerikoniško 
meno akimis ir dar kol kas 
nėra išvystę vadovybės palai
kymui ir tobulinimui paveldė
tų lietuviškų ypatybių ameri
koniškose apystovose. Vienok 
yra jaunuolių, kurio rimtai 
žiūri į tą klausimą ir yra pa
siryžę tėvų pradėtą darbą va
ryti tolyn, 
kimui to, 
iš kalno 
kiekvieno 
vienam vienetui

Paskutiniam atsisveikini
mu motina užsispyrė jis 

ją į bažnyčią, kurioje 
l 30 metų ne
neturėjo n oi'o 

gal Massachusetts 
euri- 

tėvų valios klausimas 
tudijuojamas ?

S. Z.

“Dabar, kuomet Klaipėda 
atplėšta nuo Lietuvos ir Hit
leris kėsinasi užgrobti visą 
Lietuvą, LDS vėl kreipiasi į 
kitus du broliškus Susivieniji
mus, kviesdamas juos sudaryti 
bendrą komitetą gelbėjimui 
klaipėdiečių pabėgėlių. SLA 
prez. Bagočius ir LRKSA 
prez. šimutis, aplaikę LDS 
prez. Mizaros laišką, išsireiš
kė esą tuo susirūpinę ir jų or
ganizacijos prie pirmos pro
gos svarstys bendro veikimo 
klausimą.

“Jeigu šios didžiausios ir 
svarbiausios lietuvių organiza
cijos mokės sueiti į bendrą 
veikimą klaipėdiečių reika
lais, tai bus padaryta didelis 
žingsnis pirmyn Amerikos lie
tuviuose. Lietuviškoji visuo
menė jau senai nekantriai lau
kia bendro veikimo—ne vien 
klaipėdiečių reikalais, bet ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo klausimu.”

“Tiesa” nurodo, kad frater- 
nalėj dirvoj taipgi visiem trim 
lietuvių susivienijimam reikė
tų bendrai veikti. Bendrai 
veikdamos apdraudos kompa
nijos išsikovoja joms prielan
kių valdiškų įstatymų. O fra-

Publikos 
daugiausiai 
$11 su centais.

Dalyvavęs

Metinis Kliubo Pokylis
Gegužės 28, Piliečių Kliu

bas, 376 Broadway, prie už
baigos žieminio sezono, rengia 
šaunų pokylį, kuris prasidės 
tuojau po pietų iT tęsis iki vė
lumos. Kliubiečiai š|i sykį yra 
pasiryžę parodyti, ką jie gali. 
Pokylis but, taip sakant, ant 
“grand scale”. Programoj bus 
skanūs valgiai, gėrimai, muzi
ka ir daug ko kitko... Tas 
dėsis kliubo kambaryje ir vir
šutinėje svetainėje.

Gyvieji Nabašninkai
Gegužės 14, po pietų, bus su

lošta Lietuvių Svetainėje labai 
juokinga komedija “Gyvieji 
Nabašninkai”. ši komedija 
yra gavusi antrą premiją Pro
letarų Meno Sąjungos veikalų 
konteste. Įžanga, rodos, tik 
40c.

So. Bostono Laisvės Choras 
kviečia visus skaitlingai atsi
lankyti ir gardžiai pasijuokti.

Meno Konferencija
30 atsibuvo Mass, me- 

konferencija, daly- 
. Pakalniškiui ir Walt.

iš New Yorko. Iš- 
raportų, nusiskundi

mų, pesimizmo ir optimizmo, 
pasirodo, kad Mass, lietuvių 
meno spėkos pergyvena persi
laužimą. Senoji gvardija retė
ja, traukiasi į atsargą. Jauno-

L Ai ZO DULKES!bk • tūkstančiais

“Didžiausios ir svarbiausios 
lietuvių organizacijos yra trys 
lietuvių Susivienijimai — susi
vienijimas Lietuvių Amerikoj, 
lietuvių Susivienijimai — Susi
vienijimas Amerikoj ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimas. 
Jie darbuojasi daugiausia fra- 
temalizmo dirvoj, bet sykiu 
yra įsitraukę ir į abelną visuo
meninę veiklą.

“Tų trijų Susivienijimų au- 
gimui-bujojimui dirva nėra 
taip maža, tačiaus jie ne taip 
jau sparčiai auga. 1938 me
tais vidutiniai paaugo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas — 
350 narių ir $39,880 turto. 
Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimas taipgi yra paau
gęs 277 nariais ir $37,892 tur
to. Bet Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje nupuolė 102 na
riais ir $178,814 turto.

“Viršuj paduotos skaitlinės, 
kaip matote, ryškiai parodo, 
kad LDS narių ir turto augi
mu gerokai pralenkia LRKSA. 
Jaunimo skaičiumi ir veikla 
LDS pralenkia abu anuos su
sivienijimus. LDS solvency yra 
144%, LRKSA solvency — 
108%, SLA kol kas nepaskel-

Naujausi 1939 m. modeliai 
ga gaut šeimyniško dydžw 
tomis pačiomis lengvomis . i ir mažą . . mm sfŪygomis, kaip 
Ir Elektrinis ' dažnai^^mm 7?"^ ' ' ' 
gu tiek vien ant maisto lr S™.’

'^Hs.nuouA PAS w.GlltTlJS rmkTAisv

UŽSISTATYKITE WJZ,

Gegužės 6 d. Detroito Rašė
jų Ratelio atsibuvo pasilinks
minimo vakaras. Taipgi buvo 
graži programa, susidėjo iš 
prakalbų ir dainų. Prakalbas 
pasakė šie draugai: Alfonsas 
Urbonas, Jaunuolis, P. Jočio- 
nis, Dr. Palevičius ir J. But
kus. Visi kalbėjo, kad yra la
bai svarbu palaikyti Detroito 
Rašėjų Rate]|į, kuris atlieka 
gerą darbą dėl Detroito pro
gresyvių organizacijų ir dien
raščių “Laisvės” ir “Vilnies”, 
kuriuose yra įsteigta Detroito 
žinių skyriai. Buvo kalbėtojų 
nurodyta, kad neužtenkamai 
yra aprašoma ypač iš paren
gimų ir organizacijų veikimo. 
Kalbėtojai 
nuomonių 
mais, kas 
Detroito 
nuomone 
skirtingom 
tik ir prieisime prie teisingos 
išvados.

“Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, taigi, yra sparčiau
siai auganti fraternalė lietu- ; 
vių organizacija. Dabar jau 
turi virš 8,000 narių. Pabai- 
goj šių metų sueis lygiai devy
ni metai nuo LDS susikūrimo. 
Jeigu taip smarkiai darbuosi- ( 
mės, kaip praeityje, galėsimu, 
pasidžiaugti pabaigoj šių me
tų minėdami devynių LD^> me
tų sukaktuves su 9,000 narių. 
O kai minėsime dešimtmetines 
LDS sukaktuves pabaigoj 19- 
40 metų, tada galėsime pasi
džiaugti turį LDS su 10,000 
narių.”

LDS šiuo laiku neveda spe- 
cialio vajaus, tačiaus šio Su
sivienijimo darbuotojai vistiek 
pasirodo su savo gražiais dar
bais. Nuo naujų metų jau įra
šyta virš trijų šimtų naujų na
rių, sutvirtinta Vaikų Skyrius 
(dabar jau turi virš 500 vai
kų), suorganizuota bent še
šios naujos kuopos.

SERVICE
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Maynard “Laaisvės” Pikniko Reikale
Visom kuopom ALDLD, LDS, Kompartijos kuopom 

bei frakcijom, choram ir “Laisves” rėmėjam!
Kaip visuomet, taip ir šį metą įvyksta “Laisvės” me

tinis piknikas Maynarde. Taipgi ir šį metą yra šaukia
mas platus susirinkimas, dalyvaujant skaitlingai delega
cijai iš virš minėtų organizacijų ir “Laisvės” rėmėjų, 
šis susirinkimas patieks planus ir išrinks gaspadorius 
dėlei “Laisvės” pikniko, kuris įvyks 4 d. liepos, May
narde. /Todėl prašome visų dalyvauti. Susirinkimas 
įvyks Lietuvių Svetainėj, Hudson, Mass., gegužės 21 d., 
10:30 vai. ryto.

D. LUKIENĖ, ALDLD 7 Apskr. Sekr.

Clevelando Kronika
IŠ Amerikos Lietuvių Kongre
so Ohio Skyriaus Atsibuvusios 

Konferencijos
Balandžio 30 įvyko konfe

rencija A .L. Kongreso Ohio 
Skyriaus. Per paskutinius be
veik metus ir pusę Ohio Kon
greso skyrius labai silpnai vei
kė. Tiesa, komitetas turėjo 
praplėstą mitingą ir dalyvavo 
A. L. Kongreso Scrantono 
konferencijoj. Bet po Scran
tono konferencijos Ohio Sky
rius nepasirodė savo veikimu. 

Šioj konferencijoj dalyvavo 
daug didesnis delegatų skai
čius. Metai ir pusė atgal da
lyvavo 17 draugysčių su 34 
delegatais. Dabar, balandžio 
30 d., buvo 47 delegatai nuo 
23 draugysčių. Iš šios kon
ferencijos galima sakyti, kad 
Ohio valstijos lietuviai labiau 
susidomėję A. L. Kongreso 
reikalais, negu metai atgal.

Delegatai diskusuodami kai 
'kuriuos klausimus kritikavo 
kai ką, bet draugiškai ir visi 
tvirtai laikėsi už Kongresą.

Konferencija priėmė keletą 
gerų rezoliucijų keliais klau
simais.

Baigiant konferenciją, iš
rinktas komitetas iš 7 ypatų, 
kuris turės eiti Ohio Skyriaus 
pareigas iki kitai konferenci
jai. Manom, kad po šios kon- 
ferencijos, A. L. Kongreso O- 
hio Skyrius pradės daug ge
riau veikti ir sutrauks dides
nį skaitlių draugijų prie Kon
greso. I. A. V.

—o—
Draugas S. K. Mažanskas 

Vyksta j Brooklyną 
Gegužės 20 d. drg. S. K. 

Mažanskas vyksta į LDS Cen
tro Komiteto posėdžius Broo
klyn, N. Y. Kaipo viče-pre- 
zidentas, drg. Mažanskas turi 
daug ką raportuoti iš Cleve
lando ir viso Ohio valstijos 
LDS kuopų veikimo.

Draugas Mažanskas daug 
dirba dėl budavojimo LDS. 
Per paskutinius keletą mene
sių jis aplankė visas LDS 
kuopas Clevelando ir kitų ko
lonijų Ohio valstijoj.

Clevelande kai kurios LDS 
kuopos turėjo gana sunkias 
problemas rišti, bet drg. Ma- 
žansko pastangomis, geru pa
sidarbavimu ir gerais patari
mais, mūsų visos LDS kuopos 
gerai gyvuoja ir nuotaikoje 
pasilaiko.

Mes manome, kuomet mū
sų atstovas sugrįš iš LDS Cen
tro posėdžių, tai vėl aplankys 
visas LDS kuopas, išduos ra
portus ir suteiks naujų patari
mų nariams budavojimui Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo.

—o— 
Dalyvaukite Mothers Day 

Parade
Gegužės 14 d., 1 vai. po 

pietų, nuo kampo Euclid ir 21 
gatvių prasidės milžiniškas 
paradas — maršavimas į Pu
blic Square. Mothers Day pa
rade maršuos tūkstančiai 
žmonių visokių tautų ir spal- 

Ig vų savo tautiniuose kostiu- 
< muose. Lietuvių Moterų Kliu- 

bas labai puošniai rengiasi 
dalyvauti Mothers Day para
de. Jos taip pat turės gra
žius kostiumus.

Gegužės 14 dienos demons- 
* tracija bus prieš karą ir fa- 
/ šizmą masinė demonstracija. 

Daugelis mažųjų tautelių jau 
y dabar sudraskytos, fašistų 

agresorių užpultos ir paverg
iu tos. šioj šalyj, kaipo demo- 
, kratiškoj šalyj, kur dar gali

ma laisvai maršuoti gatvėmis, 
tos tautos iškels protesto 
obalsius prieš karą ir fašis

tus, \ už savo tautų laisvę ir 
denfokratiją.

Mūsų Lietuva taip pat pa
vojuj iš fašistų pusės. Todėl 
mes lietuviai taip pat šimtais 
turėtumėm maršuoti Motinų 
Dienoje. L A. V.

8. Apskričio valdybos ra
portas iš veikimo: Finansų 
raštininkės ir iždininko rapor
tai išduoti ir priimti vienbal
siai. Ižde randasi $1.10.

9. Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų randasi nuo 
šių kuopų : 20 kuopos 3 dele
gatai, 39 kuopos 4 delegatai, 
12 kuopos 3 delegatai, Inker- 
man kuopos 2 delegatai, Mi
ners Mills kuopos 2 delegatai, 
Wilkes-Barre kuopos 3 dele
gatai, 97 kuopos 1 delegatas. 
Delegatų viso 18-ka buvo. Ne
pribuvo šių kuopų : Forest Ci
ty, Pa., tik raštišką raportą; 
Kingston, nei delegato, nei ra
porto; Nanticoke, nei delega
to, nei raporto. Mandatų ko
misijos raportas priimtas.

10. Kuopų raportai:
12 kuopa narių turi 30, pi

nigų $11.50, rengia parengi
mus, prakalbas ir neatsilieka 
su aukomis svarbiems reika
lams, taipgi platina literatū
rą. Raportas priimtas.

39 kuopa narių turi 46,

“Liaudies Balso“ $12.86. Pla
tina literatūrą, aukauja svar
biems reikalams. Ižde turi 
$18.

20-tos kuopos moterų sky
riaus raportas: Parengimų tu
rėjo 2, kurie davė pelno $28.- 
06. Balandžio 13 dieną bu
vo surengta prakalbos drg. 
Jonikienei. Balandžio 21 d. 
surengta prakalbos Z. Ja- 
nauskui, bendrai su vyrais. 
Platina literatūrą, aukavo $5 
dėl “Laisvės“ laike dalininkų 
suvažiavimo. Narių turi 44. 
Ižde $39.28.

219 kuopos raštiškas ra
portas^ Kuopa veikia pagal 
išgalę. Surengė dvejas pra
kalbas, platina literatūrą, ne
atsilieka ir nuo kitų svarbes
nių darbų. Kuopos iždas vi
sai išsisėmęs.

Inkerman kuopos raportas: 
Kuopoj veikiama pagal išga
lę, rengia prakalbas, neatsilie
ka su aukomis svarbiems rei
kalams, nariais neskaitlinga,

teratūrą, aukoja visiems svar
biems reikalams. Susirinki
mus kuopa laiko kas mėnesis. 
Narių, virš 30, ižde $20.

11. Apskričio reika 1 u o s e 
buvo nutarta, kad apskričio 
valdyba rūpintųsi su tomis 
kuopomis, kur veikimas yra 
silpnas, ir atgaivintų tas kuo
pas, kurios yra pakrikusios.

12. Apkalbant centro valdy
bos reikalus, buvo užgirta 
centro valdybos veikimas lig 
dabartiniam laikui.

Nauji Sumanymai
1. Nutarta pasveikint dien

raščio “Vilnies“ dalininkų su
važiavimą ir ant vietos ir au
kų buvo parinkta tam reika
lui.

2. Mūsų spaudos klausime 
nutarta darbuotis, kaip ga
lint geriau šioje apielinkėje.

3. Nutarta, kad būtų ren
giama prakalbų maršrutas ir 
kiti parengimai. Prakalboms 
bus kviečiamas draugas A.

Bimba.
4. Metinė konferencija bus 

Wilkes-Barre, Pa.
Nebaigti Reikalai

1. Buvo duotas raportas ap
skričio delegatės iš Taikos 
Konferencijos, iš Washington, 
D. C.

2. Nutarta atmokėt užvilktą 
skolą drg. Diskauskienei už 
darbavimąsi šio apskričio rei
kalais.

3. Apkalbėta vieno nario 
skola apskričiui. Buvo rapor
tuota, kad minėtas narys P. 
J. tuojau viską sutvarkys ir 
bus baigta.

4. Nutarta išmokėt visos bi- 
los.

5. Priimta 3 rezoliucijos: 
pirma už atsteigimą demokra
tinės tvarkos Lietuvoje, antra 
už paliuosavimą visų antifa
šistinių kalinių Lietuvoje, tre
čia For Defense of the Penn
sylvania Public Assistance 
program. Rezoliucijos pa

siųsta į reikalingas vietas.
Čia reikia priminti, kad 

draugas V. Andrulis pasakė 
trumpą prakalbėlę laike kon
ferencijos. Taipgi buvo priim
ta keletas delegatų, kuriems 
prisiėjo pribūt vėliau ir be 
mandatų ne dėl jųjų kaltės.

Konferencija baigėsi 1:30 
vai. po pietų.

' 12 Apskričio
Rašt. J. T. V.

“Gaukite? “Laisvei"' Naujų 
Skaitytom.

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

I

Ncdėlioj,. gegužės 14, Ame
rikoj švenčia Motinos Dieną, 
ir daugelis iš lietuvių cleve- 
landiečių rengiasi maršuoti 
Motinos Dienos demonstraci
joj prieš karą ir fašizmą. Bet 
ką mes norim jums linksmai 
pranešti, tai kad Clevelando 
jaunuoliai rengia gražų Moti
nos Dienos pagerbimui vaka- 
ra, kuris atsibus subatos va- 
kare, gegužės 13, Lietuvių 
Darbininku Svetainėj, 920 E. 
79th St.

Mes esame tikri, kad jūs 
dar niekados neturėjot progos 
dalyvauti tokiam nepapras
tam parengime, kokį jaunuo
liai ruošia. Pati Liet. Darb. 
Svetainė bus, kaip sakoma, 
“apversta ir išversta“, ir ga
lime sakyti, kad įeinant ne- 

l pažinsite, kad tos pačios sie- 
jnos, durys ir grindys, prie ku-
Irių jūs esate taip ilgai pripra
tę.

Patarnavimas jums visiems 
bus kuogeriaufeias. Vienas iš 
jaunuolių, mūsų “hed-veite- 
ris“, linksmai pasveikins jus, 
prifodys prie stalų ir septy
nios iš gražiausių merginų 
jums patarnaus.

Yra rengiama graži progra
ma ir turėsite progą sau “po
niškai“ atsisėdę klausytis so
listų, duetų, muzikantų ir mū
sų jaunuolių komedijantų. O 
tarpais galėsite linksmintis ir 
šokti, prie geros liptųviškos or- 
kestros.

Kaip viršaus minėta, šis va
karas yra rengiamas pagerbi
mui mūsų motinų. Visos moti
nos, turinčios jaunuolius, ku
rie priguli prie LDS arba Ly
ros Choro, bus įleidžiamos 
dykai ir sykiu gaus gražų 
“Sauvenir.”

Nors moterys bus įleidžia
mos dykai, tas nereiškia, kad 
vyrai nėra prašomi — mes 
prašome visus, jaunus ir suau
gusius ateiti į šį nepaprastą 
parengimą ir sykiu su mumis 
linksmintis ir pagerbti tą pa
saulio sunkią darbuotoją, ma
no, tavo ir visų motiną.

Jaunuolis.

A.L.D1J). REIKALAI
PROTOKOLAS

A

moterų yra 17, vyrų 39; taip
gi jau turi sutverę moterų 
skyrių; kuopoj veikimas labai 
geras, rengia parengimus, 
prakalbas, platina literatūrą. 
Pasimokėję į ALK skyrių. 
Aukoja visiems svarbiems rei
kalams. Ižde turi $32.49.

20 kuopa, Binghamton, N. 
Y. Narių turi 76, veikimas 
gana geras, rengia prakalbas, 
parengimus bendrai su mote
rų skyrium. V. 'Zablacko pra
kalbose buvo sukelta svar
biam tikslui $11.06. Z. Ja- 
nausko prakalbose sukelta dėl

ižde turi mažai.
Miners Mills kuopoj veiki

mas nekaip, negali išsijudint 
į geresnį veikimą. Kuopa na
riais neskaitlinga. Susirinki
mai nebūna reguliariški. Kuo
pos iždas visai išsisėmęs.

Plymouth kuopoj veikiama 
pagal išgalę. Surengia kaip 
kada prakalbas, parengimą, 
platina literatūrą’, neatsilieka 
ir nuo kitų darbų. Nariais 
kuopa neskaitlinga, ižde $5.

43 kuopos raportas: Kuo
poje veikla gera, rengia pra
kalbas, 'parengimus, platina Ii-

DOVANOS DIRMAVONftM 
SUŽIEDOTUVEM 
IR VEDYBOM

Rožančiai ir Kryželiai nuo
Daimantiniai žiedai ”

$1.00
6.50

Aplankykite mūsų 
religinių daiktų departments, spccialis 

išpardavimas eina dabar 
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis 1

ROBERT LIPTON
Įsteigta Nuo 1892 metų

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
tarpe Graliam ir Manhattan Avės.,

Ekspertai Taisyme. Tel.. staĮĮg 2.3n3
Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu. 

206 WEST FRONT STREET
ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

KADA BŪSITE NEW YORKE

Laisves
DIDIEJI PIKNIKAI

Prašome įsitėmyt, kad šią vasarą dienraščio 
naudai piknikai įvyks sekančiose vietose:

Baltimore, Md., 28 Gegužės-May
Puiki dailės programa; dalyvaus chorai ir mažesnės grupės. Pi
niginės dovanos prie įžangos bilieto. Bus toje pačioje vietoje 

kur pernai:

k

■ 0SU5 -

LLD 12-to Apskričio Pusme
tinės Konferencijos, kuri įvy

ko Balandžio 30-tą Dieną, 
Wilkes-Barre, Pa.

Konferenciją atidarė ap
skričio organizatorė 11-tą vai. 
dieną.

1. Pirmininku išrinkta M. 
Norbutas, raštininku — J. T. 
Visockis.

2. Buvo paskirta mandatų 
komisija.

3. Į rezoliucijų komisiją bu
vo išrinkti šie: F. M. Indru- 
lis, P. Šlekaitis, M. Banelie- 
nė.

4. Dienotvarkis dėl konfe
rencijos likosi priimtas su pa
taisymu.

5. Nutarta duot balsą ap
skričio valdybos nariams ir 
svečiams.

6. Protokolas iš metinės 
konferencijos buvo skaitytas 
ir priimtas su mažu pataisy
mu.

7. Iš apskričio valdybos su
sirinkimo buvo skaityta 4 pro
tokolai ir likosi priimti.

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasauline paro- 
dą, susieti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS i telefonas

Kllubo gaspadorius | EVergreen 4-9672

Brooklyn, N. Y., 2 Liepos-July

Maynard, Mass., 4 Liepos-July

Liberty Park, Eastern ir Moffett Avės.
.. * 

Gera muzika šokiam, skanūs valgiai ir gėrimai. Daug svečių iš
Brooklyno, Philadelphijos ir kitų Pennsylvanijos miestų.

Tai irgi iškilmė, kuri sujudina didmiesčius New Yorką, Phila., 
Baltimore ir kitus. Puiki dailės programa ir dovanos prie įžan
gos bilieto. Pirma dovana $50 ir 20 dovanų smulkesniem sumom.

Eddington, Pa. Mikolaičio Park,

šiemet “Laisvės” piknikas bus Klasčiaus Parke, nes Ulmer Park 
yra panaikinta. Bus šauni dailės programa ir daug svečių iš ki

tų miestų. Prašome įsitėmyti, kad piknikas bus

Clinton Park, Betts ir Maspeth Avės.
Maspeth, L. L, N. Y., netoli Pasaulinių Fėrų, važiuojant iš fėrų 

į pikniką reikia važiuoti į Maspeth, o čia atvažiavus klausti
i kampo Betts ir Maspeth Avės.

Tai milžiniškas Bostono apylinkės piknikas. Programoje da
lyvaus daugelis chorų ir pavienių talentų. Stambios piniginės 
dovanos prie įžangos bilieto. Pirma dovana $50 ir 25 smulkesnės.

Vose Pavilion Park, Maynard, Mass.
Per Visą Dieną Bus Šokiai Prie Geros Orkestrus

Pernai nebuvo šokių, nes piknikas įvyko sekmadienį, šiemet tik
rai bus šokiai, nes piknikas bus antradienį, 4-tą liepos.

I)

Philadelphia, Pa., 3 Rugs.-Sept f

Toje pačioje vietoje kur buvo pernai. Tik bus pristatyta 

daugiau stalų ir priruošta kitokių patogumų.
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Ketvirtad., Geg. 11, 1939

Pittston, Pa
FRANK DOMIKAITISsusi-

78
o

417

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
O

o

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

O

(109-110)

VARPO KEPTUVE
ff

pra- 
kuo-

Meš-
Mar-

Visi nariai yra 
susirinkimus ir

š.
"o

parengime, 
o vaikams 
7 v. v.

CLEVELAND, OHIO
Motinų Dienos paroda už Taiką 

ir Demokratiją įvyks sekmadienį, 
geg. 14 d., 2 vai. po piet. Susirink
sime ant Euclid Ave., prie 21st St. 
Lietuviai turėsime savo skyrių, ku
rio svarbiausią vietą užims jauni-

W. Market St. Kviečia visus į 
kalbas, ALDLD 39 ir LDS 82 i 
pos.

1 vai. po pietų įvyks kuopos ; 
rinkimas. . (110-111) -

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

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Dienos, 
d., 7:30 va- 
(Liet. Am. 
N. A. Liet, 

iškilmingą

d. Paltanavičienę, 1251 E. 83rd 
Collinwoode pas drg. Karsokie- 
Jos pagal išgales pagelbės šia- 
reikale. Kviečiame dalyvauti

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 14 d. geg., 2 vai. 
po pietų. Bakanausko Svet. Visi na
riai dalyvaukite, nes randasi daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir ra
portas iš “Laisvės” šėrininkų suva
žiavimo. — Valdyba. (110-111)

LAISVI

Jaunuoliams proga atsivest motinas 
ant juokingo veikalo, o paskui 
kliube, moterys turės prisirengę 
specialiai gerą vakarienę motinoms, 
kur bus gerai visiem pasilinksminti 
sykiu. — Širdingai kviečia Laisvės 
Choro Komisija. (110-111)

geg. Šv.
Kviečia- 

Rumfordo ir vieti- 
šiame 

asmeniui 65c, 
Vakarienė prasidės 

(110-111)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, geg. 14 d., pas A. Apo- 
niką, 2 vai. p. p. 
kviečiami lankyti
atlikti savo užduotį. — S. Kuržins- 
kas, Sekr. (110-111)

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

mas. Moterys, kurios turite tautiš-li 
kus kostiumus, dėvėkite, o kurios 
neturite ir norite įsigyti, kreipkitės 
pas 
St.
nę.
me
moteris, kad ir be tautiškų kostiu
mų. Liet. Moterų Apšvietos Kliu- 
bas. <110-111)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, geg. 11 d., 8 v. v. pas 
drg. F. M. Indrulį po num, 129 W. 
Market St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime.

tik policistui I
LEWISTON-AUBURN, ME.
LDS 45 kp. rengia vakarienę ir 

šokius, šeštadienį, 13 d. 
Baltramiejaus Svetainėje, 
mc Portlando, 
nius dalyvauti 
įžanga 
25c.

SO. BOSTON, MASS.
Apvaikščiojimui Motinų 

šį nedėldienį (May) 14 
karo, 376 Broadway 
Pil. Kliubo svetainėj), 
Moterų Sąryšis rengia
bankietą. Bus skanūs valgiai ir gė
rimai, taipgi gera programa, kuri 
susidės iš dainų, muzikos ir kalbų. 
Kviečiame visus atsilankyti ir link
smai praleisti • vakarą. Įžanga tik 
50c. —■ Rengėjos. (.110-111)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Gegužės 3 įvyko LDS 
kp. susirinkimas. Narių daly- 

. vavo nedaug. Peiktinas daly
kas, kad susirinkimai turėtų 
prasidėt 7 v.v., o nei kamba
rių neatidaro laiku. Nariai 
atėję randa duris uždarytas, 
reikia laukt pas duris pusva
landį ir daugiau.

Susirinkime dalyvavo ir d. 
Ormanas. Buvo skaitytas laiš
kas iš centro, raginant, kad 
pasipirktų knygučių apie vė
žį. Nutarta parsitraukt už 2 
dol.

tai bus galima bile kam pasi
klausyt. O po prakalbų tai 
bus pasilinksminimas su ska: 
niai užkandžiais ir gėrimais, 
bus galima ir apsisukt.

Vieta visiems žinoma, 
kiuno Svetaine, 134 W.

/

*
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RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

M. Kalauskas paprašė aukų 
ant blankos dėl Workers Al
liance pasiuntimui delegatų 
į Washingtona. Nutarta pa- 
aukot vieną dolerį iš iždo, ir 
“Vilnies” šėrininkų suvažia
vimą nutarta pasveikint su 1 
dol. aukų.

Po susirinkimo d. J. Orma- 
nas rodė paveikslus LDS Sei
mo Pittsburghe. Tik gaila, 
kad mažai narių dalyvavo.

Gegužės 5 d. patiko nelai
me Vlado Peckaus šeimą. Jų 
6 metų mergaitė Delore, ei
dama į mokyklą, likos labai 
pavojingai sužeista automobi- 
liaus, kuriuo važiavo Mrs. 
Charles Richard iš Wilkes- 
Barre, Pa. Mergaitę polteis
tas vedė skersai gatvę, laiky
damas už rankutės ir vos spė
jo paleist, kaip greit ją ir pa
gavo automobilius. Gal būt vi
siškai sutrynė, nes vairuotoja 
visai nesustojo,
atsigrįžus ir pastebėjus, kad 
mergaitę automobilis velka, 
sustabdė automobilių. Vairuo
toja areštuota, o mergaitė nu
gabenta į Stato Hospital, kur 
randasi kritiškam padėjime.

Pcckai gyvena po numeriu 
1930 Smith Place, Green

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

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

“Laisvės” redakcija tvirti
na, kad niekam slapyvardžių 
neišduoda, kibą tik per teis
mą. O kaip Pittstono cenzo
rius sužino, pirma, 
ve j” tilpsta? Taip

kaip “Lais- 
negražu.

gubernato-Pennsylvanijos
rius James jau pradeda bolše
vizmą vykdint— tik iš antro 
galo. Bolševikai atima iš ka
pitalistų ir duoda bėdniem, o 
jis priešingai. Mat, dabar, ku
ris netekęs darbo nueina pa-

grąžint ir užrašyt stubelką ar
ba “insurance policy”.

Žinomas.
Nuo Red.: “Laisvės” redak

cija jūsų slapyvardžio nėra 
niekam išdavus. Neigi mes 
turime pas jūs jokio cenzo
riaus. Veikiausia jūs patys pa
sisakote savo artimiesiems, o 
tie išnešioja kitiems apie tai, 
ką jūs parašėte.

Pittsburgh, Pa

iu š.

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

Komitetas 
pavasario sezono 

13 d. geg. Laisves 
Park St., 8 v. v. 

ir apylinkes lietu- 
šiame ba- 

orga-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Bendras Parengimų 
rengia paskutinį 
baltų, šeštadienį, 
Choro Svet., 57 
Visi Hartfordo
viai kviečiami dalyvauti 
liuje, paremti darbininkišką 
nizaciją. Bus gera orkestrą šokiam, 
turėsime skanių užkandžių ir gėri
mų. įžanga 25c — Kom. (110-112)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. geg., LDS kam
bariuose, 15’/^ E. Center St. Malo
nėkite visi dalyvauti, nes turime 
daug svarbių dalykų aptart, taip 
pat užsimokėkite užvilktas duok
les. S. Kuzmickas, sekr.

(110-111)

SCRANTON, PA.
Sekmadienį, 14 d. geg. įvyks 

KaškiauČius 
ir kitus da- 

po pietų 
Market St.

pra-
kalbos. Kalbės Dr. 
apie sveikatą, mediciną 
lykus. Pradžia 2 vai. 
Liet. Svet., 134 W.
Įžanga veltui. Kas norės Daktarą
pamatyt asmeniškai, po prakalbų, 
galėsite matyt pas Indrulius, 129

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Wne.

(Liquors

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

ir

Turėjom susirinkimą LDS 
Dramos Grupės gegužės 3 d. 
Du nauji nariai prisirašė ir 
buvo nutarta gerų sumanymų 
kas link Dramos Grupės la
bo. Dabar 
kiekvieną 
7 :30 vai.
“refreshments, 
ir taip toliau.

Visi nariai kviečiam 
vauti, bo tas bus veltui. Taip 
pat gali atsivesti ir savo drau
gus. Visi bus lygiai priimami 
be skirtumo. Taipgi jau yra 
kviečiami is suaugusieji. Ga
lės linksmai laiką praleisti.

Yra gera muzika, kas norės, 
galės pasišokti arba kitokiu 
būdu laiką praleisti. Yra ko
mitetas, kuris rūpinsis užga
nėdinti draugus.

Man atrodo, kad tas yra 
geras sumanymas. Nedėlrrte- 
niais jaunuoliams nėra kur 
taip išeiti, tai galės linksmai 
laiką praleisti ant vietos. 
Taipgi tūrės daugiau progos 
susipažinti su daugiau jau
nuolių.

Tie susiėjimai įvyks po num. 
1320 Medley Street, N. S., 
LDS Kliube.

LDS Dramos
Grupės Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos Dukterų Draugystė 

gia pikniką, sekmadienį, geg. 14 d., 
pradžia 11 vai. ryto. Mikolaičio Sod
ne, Eddington, Pa. Kelrodis į Mi
kolaičio sodną visiems 
mas. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom.

rcn-

gerai žino- 
skaitlingai 

(110-111)

bus susiėjimai 
nedėlios vakarą 

Bus užkandžių ir 
kaip arbatos

Scranton, Pa

tialy-

jauLauktoji gegužės 14-ta 
čia. Jei kas dar nežinote, tai 
įsitėmykite gerai, kad mus 
vėl atlanko gerbiamas dakta
ras KaškiauČius. Nors jau 
“Laisvėje” buvo minėta apie 
tas prakalbas, bet dar kartą 
pakartoju,, nes daugiau tokių 
progų gal negreit sulauksim. 
Kaip buvo sakyta, prakalbų 
tema bus: “Jūsų Sveikata 
Naujovinės Medicinos švieso
je.” Tai bus labai žingeidi 
prakalba ir kuoskaitlingiausia 
dalyvaukite.

Po prakalbos, kas norės 
ypatiškai su daktaru pasikal
bėt, tai galės tą atlikt pas d. 
F. M. Indriulji, 129 W. Market 
St. Prakalbos prasidės 2-rą va
landą po pietų, 
ateit ir anksčiau, 
kp. laikys savo

bet galima 
nes ALD 39, 
susirinkimą,

PHILADELPHIA,
Lyros Choro piknikas 

madienį, 14 d. geg., Rurholme Par
ke. Jeigu tą dieną lytų, tai paren
gimas įvyks po numeriu 735 Fair
mount Avė., 2 vai. p. p. Šio paren
gimo pelnas bus paskirtas keliones 
lėšom į Baltimorės pikniką.

No. 50 gatvekaris tiesiog nuveža 
Burholme Parką. — Kom.

(110-111)

PA. 
įvyks sek-

i

Tel.: 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

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

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, 14 d. geg. įvyks 

paprastas koncertas Lietuvių Svet., 
29 Endicott St. Ruošia LLD Mote
rų Kuopa, Motinų Dienos paminėji
mui. Dalyvauja Worcesterio žymūs 
dainininkai, Marijona Paraliūte, Ge
novaitė Rutkauskaitė, J. Sabaliaus
kas, V. Tumanis, V. Mickevičiūtė ir 
grupe jaunų artistų, po vad. Miss 
McGill. Pradžia 6 v. v. — Kom.

(110-111)

ne- Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

SO. BOSTON, MASS.
Ncdčlioj, geg. 14, 3-čią valandą 

po pietų, Lietuvių Svetainėj, bus 
perstatyta komedija, “Gyvieji Na- 
bašninkai.” Veikalas begalo juokin
gas. Įžanga padaryta labai pigi.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
Mėgiamas Žiemos Skanėsis

Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra ge
riausia proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų. 
Užtai pirkdami mūsų importuotų “Maisto” lietuviškų 
mėsų savo groserninko ar bučerio prašykite ir lietu

viškų baravykų virtinės.
Užsakymus priimame tokius: baravykų—ne mažiau 50 

svarų, mėsų—ne mažiau 5 dėžių.

LITHUANIAN-AMERICAN 
Import & Export Corporation

157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK

nillllllllllllinilllllllllllllllllllM

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

□

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

PARAMOUNT CABARET

Telefonas Foxcroft 9-6901

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Degtines, Konjakai, Vynai, 
Alus ir Valgiai

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

, "V: <■

RHEA

Special Rates per Week

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

< 
i

.n

Managed by

TEITELBAUM

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

Sun. all day and night

Kep 
NA

RINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU— • 
Tl SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus 
lūs 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.s Glenmore i-6111

paveiks

NOTARY 
PUBLIC

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
- Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Gerai Patyrę Barberiai

5

Telephone f
^agg 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, patariiavimąs^bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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.

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, malta vojitno ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavitno

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York

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

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

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

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

r

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Open Day and Night

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661
s

APT iEKQ RI U S

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu-

ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.
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Ketvirtad., Geg. 11, 1939

Visi į Jaunų Komunistų Konvencijos Atidarymų 
Gegužės 11-tos Vakarų, Madison Square Gardene!

0

E

Tolima Viešnia
Trečiadienio rytą lankėsi 

“Laisvėje” Ksavera (Baltru - 
nytė) Karosienė iš San Fran
cisco, Kalifornijos, kur jinai 
dabar gyvena su šeimyna 
draugu J. Karosu ir dukrele 
Eugenija.

Masiniai ir Entuziastiškai Pasitikim Konvencijos Dalyvius, 
Visos Šalies Darbininkų Jaunimo Atstovus

Nepamirškit Atsilankyti

Iš visos plačios Amerikos 
šiomis dienomis renkasi j New 
Yorką komunistų jaunimo de
legacijos į savo organizacijos 
9-tą Nacionalę Konvenciją, 
čia jie pernagrinės praeities 
darbuotę, esamąją padėtą, ir 
sulyg to nustatys gaires atei
ties darbams bėgiu sekamų

mai, kurie bus didžiausiomis 
lenktynėmis tarp reakcijos ir 
progreso, tarp fašistinių ir de
mokratinių spėkų Amerikoj. 
Jaunimas juose loš žymią ro
lę. Dėlto labai svarbu, kad šis 
komunistinio jaunimo sąskri- 
dis prasidėtų su milžiniškąją 
Madison Sq. Garden sale pil
na publikos viduje ir 
minių aplink. O tas 
jei kiekvienas jausim 
prideramai pasveikint
mą, suteikt jam padrąsinimą 
dideliems ateities darbams.

Gegužės 13-tą dieną, tai 
yra ateinančio šeštadienio va
kare, Ukrainą Svetainėje, 101 
Grand St., Brooklyne, bus lo
šiama labai juokinga komedi
ja “Farmazonai”.

Šitai komedijai yra surinkti

su ratu 
galima, 
pareigą 

jauni-

K. B. Karosienė
Pastaraisiais keliais metais 

ji daug darbuojasi Audėjų 
Unijoj, CIO. Tos unijos reika
lais ji ir atvyko į rytus, Phi- 
ladelphijon ir New Yorkan. 
Pakelėje sustojo aplankyt ir 
laisviečius, taipgi vyksta ap
lankyt savo tėvelius ir brolius 
Balčiūnus, kurie gyvena East- 
hampton, Mass.

- Draugė Karosienė yra vie
na iš jaunesniųjų ir sykiu pir
mųjų Amerikos lietuvaičių, su- 
lošusių didelę rolę lietuvių ju
dėjime ir išėjusių į 
amerikoniško darbo 
abelnai pažangiųjų 
dėjimo.

EARL BROWDER, 
kalbės jaunimo mitinge apie 

prezidentinius rinkimus.
Sekamais metais, 1940, kaip 

žinia, bus prezidentiniai rinkl

Atvažiuoja virš 1,000 dele
gatų iš visų J. V.
svečių delegatų 
partijų. Virš 200 . 
lyvaus specialiai 
rui pritaikytame

Vakaro vyriausiu kalbėtoju 
bus Earl Browder, Amerikos 
Komunistų Partijos generalis 
sekretorius. Taipgi kalbės jau
nieji vadai: Gil Green, Ange
lo Herndon, ir John Gates, 
Lincolno Brigados oficierius.

Programoj dalyvauja ir lie
tuvių jaunimo. Įžanga 40c, 
65c ir $1.10. Bilietai iš anksto 
gaunami darbininkų knygy
nuose ir sekcijose.

taipgi bus 
iš broliškų 
jaunimo da- 
šiam vaka- 
vaidinime.

PRAMOGOS
ŠIRDINGIAUSIAS MŪSŲ 

PRAŠYMAS
Sekmadieni, 25 d. birželio įvyksta 

ALDLD 2-ro Apskričio piknikas, 
Old Cidar Mill Grove, Vaux Hall, 
Rd. Union, N. J. Mes prašome di
džiojo New Yorko ir Brooklyno 
apylinkės lietuvius skaitlingai daly
vauti šiame piknike.' Nes pelnas nuo 
pikniko eis apšvietos naudai. Aps
kritys taipgi yra paskyręs geras do
vanas ir prašo visų kuopų, visų as
menų, kurie yra pasiėmę bilietus 
platinimui, darbuotis, kad kuo dau
giausia jų išplatinti ir pagelbėti ap
skričiui apšvietos darbe. — Pikniko 
Komisija. (109-111)

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

(Kampas Roebling St.) c ‘ I

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 a ĮįįjįĮ

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus, 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo j Zi

Krautuvėj. <Į

Manhattan Liquor Store O

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

fra

vadovybę 
žmonių ir 
spėkų ju-

D.

Viešas Padėkojimas
Kriaučių surengimo pirmos 

dienos gegužės minėjimo ko
misija reiškia katalikiško sa
vaitraščio “Amerikos” redak
toriui J. Laučkai, socialistinio 
laikraščio “Naujos Gadynės” 
redaktoriui J. Stilsonui ir ko
munistinio dienraščio “Lais
vės” redaktoriui A. > Bimbai 
ačiū už pasakytas kalbas pir
mos gegužės paminėjimo pa
rengime, kuris buvo balandžio 
30, LAPK name.

Komisija taip pat ačiuoja 
Daratai Bubniutei, J. Tama- 
Sauskučiui, P. Retikevičiui, A. 
Veličkai, P. Grabauskui, A. 
Depsiutei ir Lyraičių šokėjų 
grupei kartu su jų mokytoja 
Antanavičiene - Stilsoniute už 
puikų patarnavimą kriaučių 
lokalui. Ačiuoja visiems atsi
lankiusiems į rengtas prakal
bas. Ačiuoja LAP Klįubui, ku
ris suteikė veltui svetaine.suteikė veltui svetainę.

Varde Kriaučių 54 
skyriaus, komisija:
Ch. Naciunskas,
J. Buivydas,
J. Kairys.

Miestui Truksiu Gaso
New Yorko Central Gelžke- 

|io Co. mieste ir apylinkėj nu
ėmė kelis traukinius visai, o 
kitus praretino dėl taupinimo 
anglies.

Trečiadienį sušaukta gasą 
elektrą tiekiančių kompani- 
atstovai pasitarimui, kad iš- 
bt planus nepaprastai pa

lčiai 
ebus

*
pergyvent, jei anglies 

gauta greitu laiku.

Taylor, 74 metų senu- 
su- 
ant 

pus-

Parodos Žinios
AR DAUG KAINUOJA PAMATYT PARODĄ?

Daugelis klausia, ar lanky
tojas Pasaulinės Parodos New 
Yorke gali matyti ką nors 
daugiau už įžangos 75 centus, 
ar ne. Įžanga pusėtinai auk
šta. Bet reikia pasakyti, kad 
jeigu lankytojas turės į valias 
laiko, jeigu jis tinkamai pa
naudos tą laiką atsilankęs į 
Pasaulinę Parodą, tai išeida
mas sutiks, kad pilniausiai ga
vo už tą įžangą, nieko dau
giau nemokėjęs.

Pasaulinė Paroda užima 3 
mylias ilgio ir turi mylią ir 
pusę pločio. Tas visas plotas 
išraižytas gatvių ir gatvelių. 
Viskas, kaip savo rūšies tan
kiai apgyventame mieste. Pa
saulinė Paroda turi 
vyriausius skyrius.

Vienoj vietoj, kuri 
International Section 
tautinė Sekcija) yra
vota veik visų 64-ių kitų šalių 
pavilionai, kurios dalyvauja 
Pasaulinėj Parodoj, jų tarpe 
didžiausias ir gražiausias mar
murinis Sovietų Sąjungos Pa- 
vilionas. Jie visi atdari lanky
tojams. O 
kai. Jeigu 
aplankyti, 
ti galima,
lioną ir jauti, kaip tos 
lies gyvenimas eina,

tikri žmonės šaukia prava
žiuojant pro namą, kas jame 
yra, bet tai naudos mažai.

Ką gi gali pamatyti? Jeigu 
mes paimsime, kad ir stiklo 
gamybą, tai ten pamatysite, 
kaip iš smėlio išverda stiklą, 
išpučia, ant vietos padaro į- 
vairiausius stiklo dalykus, 
ąšverpia siūlus ir ant vietos 
audžia stiklo ribinus. Ir visa- 

veltui. Jeigu norėsite ma- 
tabako istoriją, tai nuei-

nuo auginamo tabako ma- 
Snecia-

keturis

vadinasi 
(Tarp- 

išbuda-

tai žingeidūs daly
ti k juos galėtum 

tai daug pasimoky- 
Įeini į Turkų pavi- 

ša-
tartum 

ten gyveni; nueini į Šveicari
jos ir ten jau jautiesi kalnų 
šalyj; nueini į Sovietų ir vėl 
naujas pasaulis.

Greta prie jo patsai di
džiausias “Exhibit Area”—tai 
mokslo ir industrijos sekto
rius. Jis daugiausiai vietos už
ima. Ten rasite veltui tiek 
daug visokių namų, kuriuos ir 
per dieną negalima apeiti.

Tuojau prie šios 
už Grand Central
yra trečia sekcija — Trans- 
portacijos. Ten galima maty
ti orlaivius, automobilius, 
traukinius ir visą senovės ir 
šių dienų transportaciją.

Ketvirta sekcija, tai “Amu
sement Area” — žaislai, gro
žybės, ji randasi už World’s 
Fair kelio, prie ežero, 
reikia mokėti, bet daug 
yra ir veltui.

Kiekviena iš tų sekcijų 
didelė, kad jeigu kiek
džiau norint pasisemti žinoji 
mą, tai nei vieną iš jų negali 
ma viena diena apeiti, net ir 
kojos neatlaikys.

Tiesa, galima pasisamdyti 
busą ir visas apvažiuoti, tam

sekcijos, 
vieškelio

t

kas, nežinomo motoristo 
Žeistas ir paliktas mirt 
Jericho Turnpike. Rastas 
mis, jis neužilgo mirė. 

—------------
* Amteris kandidatuosi

Ter. 
kac

tai; 
aty

■ ąs 1 Miesto Tarybos narius rudenį 
Įvyksiančiuose rinkimuose.

tai 
tyti 
site 
ten
matysite iki pakelio, 
liai atvežta tabakas, mašinos, 
darbininkės ir jos čia dirba, 
kaip ir tabako fabrike, prieš 
jūsų akis. Jeigu nori —gali 
ant vietos padarytų cigaretų 
pirkti ir rūkyti. Ir taip visos

V. PRANAITIENĖ, 
vaidins “Farmazonuose.” 

specialiai visi veteranai juok
dariai. Jie juokins žiūrėtojus 
daugiau kaip per 2 valandas.

Taigi, ateinančio šeštadie
nio vakare, 7:30, nepamirškit 
nei vienas ir atsilankykit į 
Ukrainų Svetainę gardžiai pri
sijuokti. Reiškia, šeštadienio 
vakare gardžiai prisijubksit, o 
sekmadienį galėsit saule pasi
kaitinti.

Rengimo Komisija.

mūsų užeiga 
Kai jūs atvyksit i New • 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Paroda, tai užeikit pas

BAR, GRILL 
and 

RESTAURANT 
518 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Gaminam valgius ir turime. 
Amerikos išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

pasaulini; parodu
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND
'auch&

MASPETH, N. Y.

8Šį ketvergą, gegužės 11, 
v. vakaro, Zabelskio name, 
vyks ALDLD 138 kuopos mė
nesinis susirinkimas.

Nariai kviečiami dalyvauti.
Sekr.

industrijos atvaizduojama. Ir 
visi tie dalykai galima matyti 
nieko nemokant. Tą privilegi
ją gauni įėjęs į Pasaulinę Pa
rodą, pasimokėjęs 
Veltui yra 
staigų, kur 
tyti.

Pasaulinė
nuo
valandai 
lankytojams 
tikrą sekciją 
apžiūrėti, o tada eiti į kitą. 
/ Buvęs.

Įžangą, 
gal keli šimtai į- 
gali užeiti iu m a-

Paroda
9 valandos ryto 

vakaro.
pasirinkti
ją pirma gerai

atdara 
iki 10 

Patartina 
tam

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

237

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Havemeyer 9-9115

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

SKELBKITES "LAISVĖJE
iiiiBiiiiiiiBiiiiiiiimiimiiiiiiiMiiiBBiiiiiiiiimiiiiiiBiaiiBiiiniBiiiiiiiiiiiMiiiimii

Divonai-Uždaiigai-Linolijos

Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance j ferus.

BLUt

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

otri

11^

PAVASARIS YRA JUM 
PRIMINIMAS GRAŽIŲ

r a

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

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave. 
Brooklyn, N. Y.

VALGIAI IR
GĖRIMAI

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 patinkamus.

$5 iki $6 
Kitoki Stiliai

Size-ų 1 Iki 12
Plotis AAAAA iki

DR. MAXWELL MILLMAN

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

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

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI Nuvarginti regėjimą, jei 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams 
f

Mėlyni, NezibanU Juodi, Java Brown 
Kid, Taipgi Balti 

Amerikon Mandriauni Batai 
Geri vaikščiojimui visur

GREENBLAT’S
Čeverykai ištisai šeimai. 

Prirenkami per X-Ray.
663 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

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

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

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. •

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

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
\

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673




