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THE LITHUANIAN DAILY
“Vadinasi, Rusija (Sovie

tai) turės ginti tas valsty
bes, kurias gins Britanija 
savo interestų apsaugos su
metimais, bet Britanija pa
lieka gint vienai Rusijai tas 
valstybes, kurių išsilaiky
mas naudingas Rusijos in
teresams.

“Šitokia sava n a u diška 
britų politika paliečia ir 
Lietuvą.... Rusijos reikala
vimas yra logingas ir vi
suotinos taikos Europoje 
palaikymu paremtas, kuo
met, reikalaujama garan
tuoti saugumą mažosioms 
valstybėms kartu ir Pabal
tijo valstybėms...”

Gal kai kas netikės, bet 
taip rašo p. Vitaitis “Vie
nybėje”.

Tas parodo, kad Vitaitis 
pradeda prasiblaivėti. Atsi
menate, kaip jis koliojo 
mus, kai mes visą laiką 
teigėme, kad Sovietai yra 
mažųjų tautų draugai ir 
nuoširdžiausi taikos šali
ninkai.

Gerai, kad “V.” redakto
rius pradeda susiprati. Tu
rėtų eiti toliau ir nebedėti 
savo laikraštin melų ir 
šmeižtų apie socialistinę

sjt *

Anglijos ponai 
Sovietų Sąjungą apgauti. 
Chamberlain norėjo, kad 
Sovietai pasižadėtų ginti 
nuo užpuolikų Angliją, 
Franci ją, Lenkiją ir Rumu
niją, bet jeigu užpultų So
vietus, tai lai jie patys ap
sigina !

Šitokia apgavystė, žino
ma, neišdegė. Sovietai an
glams pasakė: Arba apsigy
nimas turi būti užtikrintas 
visiems ir visų lygiai, arba 
eikite ir pasikarkite!

Ir jeigu Chamberlain no
rės sutarties prieš agreso
rius, tai turės priimti So
vietų planą. Visi juk žino, 
kad nei Lenkijos, nei Ru
munijos Anglija ir Francija 
be pagalbos Sovietų neap
gins. * * *

Kaip atrodo, "tai minkšto
sios anglies mainieriai lai
mėjo didelę kovą. John L. 
Lewis nenusileido anglies 
baronams. Jis pasakė: arba 
pilnai pripažinkite uniją, 
tai yra, įveskite unijines są
lygas kasyklose, arba strei
kas nebus atšauktas.

O prieš mainierius buvo 
sudarytas suokalbis. Prie to 
suokalbio buvo prisidėjęs ir 
plieno trustas. Jie manė pir
miausia palaužt nugarkau
lį mainierių unijai, o pas
kui užpulti kitas industri
nes unijas.* ♦ *

Visi kalbame ir sutinka
me, kad reikia ginti Lietu
vos nepriklausomybę, kad 
reikia šelpti Klaipdos pabė
gėlius.

Visiems reikėtų tik 
džiaugtis, jog suradome 
bendrą kalbą, bendrus dide
lius tikslus. Be jokio atidė
liojimo turėtų atsirasti ben
dra veikla tiems bendriems 
tikslams. Tačiau taip nėra.

Ir tai nepriklauso nuo 
komunistų. Jau senai mes

norėjo
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HITLERIS ĮŠMUGEUAVO JAU -1(1,000 
SAVO SMOGIKŲ Į DANZIGO KRAŠTĄ

1,300,000 Lenkų Armija Priruošta Atmušt Nazius nuo 
Danzigo ir nuo Lenkijos Koridoriaus

Varsa va, geg. 15. —Hit
leris persiuntė 40 tūkstan
čių savo smogikų į Danzigo 
kraštą, dalyvaut Danzigo 
nazių demonstracijose.’ Tie 
smogikai sugužėjo į Dan- 
zigą neva kaip “turistai.”

Naziai prispausdino bal
savimo blankų, kur Danzi
go gyventojai turėtų pasi
sakyt, ar jie nori prisijungt 
prie Vokietijos ar palaikyt

Danzigą “laisvu kraštu,” 
kaip iki šiol.

Lenkijos vyriausybė dar 
nėra tikra, ar naziai Dan- 
zige oficialiai darys tokius 
balsavimus ar netikėtai už
kirtos Danzigą, prijungt jį 
prie^ Vokietijos. 1,300,000 
Lenkų armijos prirengta 
atremt Hitlerį nuo Danzigo 
ir Lenkų Koridoriaus.

Didžios Minios Dalyva
vo Laidotuvėse 2-jų 
SSRS Oro Didvyrių

Maskva. — Su didžiomis 
gedulo iškilmėmis tapo pa
laidoti Kremliaus sienoj pe
lenai dviejų garsių sovieti
nių lakūnų, Paulinos Ossi- 
penko ir Anatolijaus Sero- 
vo. Jiedu Žuvo oro nelaimė
je pereitą ketvirtadienį. 
Abudu buvo apdovanoti ti
tulu sovietinių Didvyrių 
(Herojų) už nepaprastus 
pasižymėjimus ore.

Nešant tų dviejų lakūnų 
pelenus laidot Kremliaus 
sienoje, garbingiausioje vie
toje Sovietuose, Stalinas, 
Molotovas ir kiti Sovietų 
vadai pasitiko liūdnąją pro
cesiją. Įdedąnt Paulinos Os- 
sipenko ir Serovo pelenus į 
amžinojo poilsio vietą, buvo 
mušta kanuolių šūviai ir di
dis orkestras griežė Inter
nacionalą.

Kai palaikai tų dviejų la
kūnų buvo pašarvoti Dar
bo Unijų Rūme, Piliorių 
Svetainėje, šimtai tūkstan
čių žrųonių praėjo pro tuos 
garbingus palaikus. Garbės 
sargyboj stovėjo ir Dimit
rovas, Manuilskis ir kiti 
komunistų ir Sovietų vadai.

Be kitų, sakė kalbą Mech- 
lis, apsigynimo vice-komisa- 
ras, ažtymėdamas žuvusių
jų žygius. Jis gailėjosi, kad 
Paulina Ossipenko nedagy- 
veno įvykdyt savo svajonę 
—per Šiaurių Polių nulėkt 
į Jungtines Valstijas. Jinai 
buvo laimėjusi šešis pasau
linius moterų lakūnių re
kordus.

Washington. — Kongres- 
manas V. Marcantonio rei
kalauja, kad šalies valdžia 
ištirtų, kaip Daytonos, 
Floridoj, vyriausybė davė 
baltųjų govėdai nulynčiuot 
negrą L. Snellį.

siūlome visoms sriovėms 
veikti išvien tiems ben
driems tikslams. Bet kitų 
sriovių lyderiai purtosi.

I

Gi atskirų pastangų re
zultatai menki. Tą pripa
žįsta ir tie, kurie bendro 
darbo baidosi.

NAZIAI ĮSITIKINU, KAD 
ITALIJA REMTU JUOS 
KARE DEL DANZIGO

Turin, Italija. — Musso- 
linis kalbėjo daugiau kaip 
dviem šimtam tūkstančių 
juodmarškinių miesto aikš
tėje; nudavė, būk jis taipgi 
“pageidaująs taikos,” ir sa
kė, būk dabar nesą Euro
poj tokio klausimo, dėl ku
rio reikėtų kariauti. Kartu 
jis pabrėžė “150 milionų” 
Italijos ir Vokietijos kari
nę galybę “nuo Baltijos Jū
ros iki Juodųjų Marių.”

Savo kalboj pats Musso- 
linis nestatė reikalavimų 
prieš Francija, bet susirin
kę jo fašistai rėkė: “Atimt 
iš Francrjos Savoya ir Tu- 
nisiją!” o Mussolinis, per
traukdamas savo kalbą, tik 
šypsojosi ir sveikino taip 
šaukiančią j u o d m arškinių 
niinią.

(Londono, Paryžiaus ir 
New Yorko kapitalistinė 
spauda “nuaiškino” Musso- 
linio kalbą kaipo “taikią” 
ir nupasakojo, būk jis ne
manąs padėt Vokietijai, jei
gu jinai grobtų Danzigą ir 
dėl to kiltų karas su Lenki
ja ir ją remiančiais kraš
tais. Bet Vokietijos nazių 
spauda išvadino žiopliais to
kius aiškintojus tos Musso- 
linio kalbos. Nazių laik
raščiai pabrėžė, kad Italija 
tikrai eis su Vokietija dėl 
Danzigo ar dėl bet ko kito. 
Naziai, todėl, tik sveikina 
Mussolinio kalbą.

Chinai Pažengė Pirmyn 
Hupeh Provincijoje

Chungking. — Kontr-ata-. 
kuodami japonus, chinai pa- 
s i g r ū m ė pi rmyn linkon 
Tienmen ir Yokiakow mies
tų, į vakarus nuo Hankowo, 
Hupęh provincijoje. Chinai 
taip pat'atakuoja japonus 
ties, Tsiukowu ir Kantoųo 
apygardose. Asiukowo sri
tyje jie nukirto tris japonų 
lėktuvus.

Los Angeles, Calif. —Ju
damųjų paveikslų gražuolis 
aktorius Robert Taylor ap
sivedė su persiskyrėle akto
re Barbara Stanwyck.

Iš Skubiu Reika- Lenkti Armijos 
Iij Konferencijos 
Ateiviaips Ginti

Vyriausia Galva 
Lankysis Kaune

LEWIS RAGINA PASKIRT LĖŠŲ BENT 
TRIM MILIŪNAM WPA DARBININKŲ

Washington. — Skubiųjų 
Reikalų Konferencija, įvy
kusi AVąshingtone, išdirbo 
planus, kaip veikti, idant 
sumušt 70\ar daugiau įneš
tų kongresui sumanymų 
prieš ateivius. Konferenci
joj dalyvavo 200 delegatų 
nuo įvairių organizacijų iš 
19-kos valstijų ir daugelis 
šiaip asmenų - tėmytojų bei 
svečių. Tarp delegatų buvo 
ir Jonas Siurba, sekretorius 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo, ir S. Sasna, “Lai
svės” redakcijos narė.

Siurba tapo išrinktas į 
Ateities Veiklos Komitetą. 
Sasna sugrįžo į Brooklyną, 
o Siurba dar likosi Wash
ingtone, ir su kitais delega
tais lankosi pas kongres- 
manus ir įvairias valdiškai- 
kongresines komisijas.

Konferencijoj sakė kal
bas pralotas kunigas John 
A. Ryan, žymus profeso
rius Katalikų Universiteto; 
senatorius James E. Mur
ray; Columbijos Universi
teto profesorius. Harold C. 
Urey, laimėtojas tarptauti
nės Nobelio dovanos, ir Vii. 
Steffanson, garsus moksli
ninkas - tyrinėtojas tolimo
sios šiaurės kraštų, “amži
nosios” žiemos- sričių. Visi 
jie pabrėžė, jog biliai-įneši- 
mai prieš ateivius dvokia 
fašizmu.

Kunigas prof. Ryan aš
triai smerkė tuos įnešimus, 
kaip “Palmerio ablavų iste
riją po pasaulinio karo”; jis 
šaukė visomis pastangomis 
kovot prieš tokius pasimoji- 
mus ir 'nurodė, kad tie pa
sišokimai prieš ateivius tik
renybėje gręsia kirst smū
gį ir pilietinėms laisvėms 
visų amerikiečių.

Senatorius Murray pa
brėžė, kad jeigu kongresas 
priimtų tokius sumanymus 
prieš ateivius, tai už poros 
metų gal jau ir tūkstančiai 
“senųjų amerikonų” atsi
durtų koncentracijos sto
vyklose, ir visi “socialiai- 
pažangūs įstatymai, išleisti 
per pusseptintų metų, galė
tų būt panaikinti šitokiu 
užpuolimu iš šono.”

Jau 500,000 Koncentracijos 
Žardžiuose Ispanijoj

Paryžius, — Franci jos 
darbininkų vadas Marcei 
Cachin, raportuodamas Pa
saulinės Taikos Konferenci
jai, nurodė, jog Ispanijos 
fašistų valdžia iki šiol su
varė pusę miliono žmonių 
į koncentracijos stovyklas; 
o 35 tūkstančiai asmenų ten 
jau nuteista sušaudyt. \

M. Cachin gyrė Ameri
kos moteris, kad jos taip 
boikotuoja japonišką šilką 
ir kitus Japonų dirbinius 
kaipo užpuolikų.

.Kaunas, geg. 12. — Gene
rolas St. Raštikis, vyriau
sias Lietuvos armijos ko- 
mandierius, sugrįžo iš Var
šuvos. Ten Lenkų valdžia 
apdovanojo jį Didžiuoju Or- 
denu Polonia Restituta (At- 
steigtos Lenkijos).

Generolas Rydz-Smigly, 
vyriausias Lenkijos karo 
jėgų galva, “šiemet Atvyks 
į Kauną revizituot Rašti
kio” (kaip oficialiai prane
šama iš Kauno).

LIETUVOS VALDŽIA TĘSIA 
PREKYBOS DERYBAS 

SU VOKIETIJA
Kaunas, geg. 10. — Ofi

cialiai pranešama, kad “Lie
tuvos - Vokietijos derybose 
dėl daugelio prekių apyvar
tos jau susitarta.” Sako, jog 
“taip pat pažengė pirmyn ir 
derybos dėl naudojimosi 
Klaipėdos uostu.”

Sykiu Lietuvos valdžia 
užginčija “gandus apie 
(naujus) Vokietijos reika
lavimus, kaip neatitinkan
čius tikrenybei.”

EXTRA
SUSIKIRTIMAI TARP 
KY. MAINIERIŲ 
IR MILICIJOS

geg.Harlan, Kentucky, 
15. — Susikirtimuose 
minkštųjų a n g 1 i a kasyklų 
mainierių, iš vienos pusės, ir 
skebus ginančios milicijos, 
iš antros pusės, nušautas 
vienas streiklaužis, kaip 
praneša Associated Press. 
K e n t u c ky gubernatorius 
Chandler pasiuntė 4,000 mi
licininkų prieš streikuojan
čius mainierius angliaka- 
syklų, kurių savininkai ne
sutinka pasirašyt sutartį su 
Jungtine Mainierių Unija 
(CIO).

ALUS IR ŠAMPANAS 
VIETOJ DEGTINĖS

Maskva. — Sovietų 
riausybė pataria piliečiams 
vely gert vyną, alų ir šam
paną vetoj žalingesnės deg
tinės. Pasirodo, kad taria
mas “aristokratiškas” gė
rimas šampanas jau taipgi 
prieinamas darbininko 
šeniui Sovietuose.

vy-

ki-

Lima, Peru, geg. 15. — 
Penkerių metų amžiaus in- 
dionė mergaitė Lina Medi
na pagimdė ligoninėje še
šių svarų kūdikį.

Paryžius. — PernaiParyžius. — Pernai šiuo 
laiku Franci jo j 2,600 fab
rikų dirbo kariniam šalies 
apsigynimui, o šiemet 
6,000.

jau

Naziški Politikieriai Darbu ojasi Griežtai Nukirst ar 
Visai Panaikint W PA šalpos Darbus

Washington. — Republi- 
konai ir atžagareiviai de
mokratai kongresmanai ir 
senatoriai telkia krūvon vi
sas savo jėgas, idant skar
džiai nukirst arba visiškai 
panaikint viešuosius WPA 
darbus, kuriuose iki šiol 
turėjo užsiėmimo apie 3,- 
000,000 bedarbių. Atžaga
re i v i a i veda kampanij ą 
prieš tuos darbus vardu ša-

Pasaulio Taikos Išlai
kymas Priklauso nuo 
Anglijos ir Francuos
Paryžius. — ' Čia įvykusi 

Pasaulinė Taikos Konferen
cija, pirm užsidarydama, 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
reikalauja, kad Anglija, 
Francija, Sovietai ir Lenki
ja padarytų karinę ir poli
tinę bendro apsigynimo są
jungą prieš užpuolimo pa
vojus iš Vokietijos ir Itali
jos pusės. Rezoliucija sako:

“Raktas į taikos duris 
yra rankose Anglijos ir 
Franci jos. Jeigu jodvi šian
dien pradėtų veikt ir kartu 
su Sovietais ir Jungtinėmis 
Valstijomis statytų tvirtą 
bendrą frontą visų valsty
bių, trokštančių išlaikyt tai
ką prieš užpuolikus, dar tai
ka galėtų būt išgelbėta.”

Gold Vėl Išrinktas Kailiasiu- 
viu Unijos Pirmininku

Atlantic City, N. J.—Su
važiavimas Tarptautinės 
Kailiasiuvių Unijos (CIO), 
pirm užsidarydamas, vėl 
vienbalsiai išrinko Ben Gol
dą savo unijos pirmininku 
ir Pietro Lucchi sekreto
rium - iždininku. Be to, iš
rinkta Generalė Pildomoji 
Taryba iš 16 narių.

Suvažiavimas buvo nepa: 
prastai vieningas. Dalyva-^ 
vo 150 delegatų. Iš unijos 
valdybos ir delegatų prane
šimų pasirodė, kad organi
zacija per dvejus paskuti
nius metus žymiai paaugo 
ir pasiekė naujų ekonomi
nių laimėjimų savo 
riams.

lies iždo “taupymo.”
Prieš tą atgaleivių planą 

vėl išstojo John L. Lewis, 
CIO unijų vadas, Amerikos 
Darbininkų (bedarbių) Su
sivienijimas, ir net vadai 
Amerikos Darbo Federaci
jos. (Šios trys organizacijos 
galėtų USA prezidentiniuo
se rinkimuose sudaryt apie 
9 milionus balsų.)

J. L. Lewis atsiuntė laiš
ką kongresinei lėšų komiši- 
jai, jog jinai turėtų užgirt 
tiek lėšų WPA pašalpi- 
niams darbams, kad jų už
tektų bent trims milionams 
bedarbių.

WPA vice-administrato- 
rius Howard O. Hunter per 
radio nuplėšė kaukes tų 
darbų priešams kaip sava
naudiškiems pelnagrobiams.

Amerikos Darbininkų 
(bedarbių) Susivienijimas 
reikalauja paskirt tiek lėšų 
viešiems WPA darbams, 
kad juose galėtų išsitekt vi
si tinkami darbui bedarbiai. 
Ši orgaūizacija taipgi rei
kalauja, kad valdžia pripa
žintų pilną teisę WPA dar
bininkams - bedarbiams or
ganizuotis į unijas.

Kongresinė WPA tyrinė
jimų komisija samdo nęt 
hitlerininkus neva kaipo 
“tyrinėtojus” prieš tą val
diškų darbų įstaigą; bet rtėi 
Dies nei kiti kongresiniai 
“raganų medžiotojai” ne
kliudo tų nazių, kurie, dar
buodamiesi prieš Naująją 
Dalybą, ruošia dirvą hitle- 
rizmui’Jungtinėse Valstijo
se.

Didis Suvažiavimas Audimu 
Pramonės Darbininkų
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Philadelphia, Pa., geg. 15. 
—Atsidarė pirmasis suva
žiavimas Audyklų Darbi
ninkų Organizavimo Komi
teto, patalpoj po num. 150 
Broad St. Būsią iki 700 de
legatų, atstovaujančių apie 
400 tūkstančių CIO audėjų 
ir verpėjų.

Šiame suvažiavime bus 
įkurta pastovi audimo pra
monės darbininkų organiza
cija ir išdirbta planai, kaip 
įtraukt visus 1,250,000 jos 
darbininkų į CIO uniją.

Suvažiavime yra delegatų 
nuo 32-jų valstijų, tarp jų 
ir lietuvė veikėja Ksavera U 
Karosienė iš Californijos, 
vienintelė išrinkta atstovė 
tos valstijos audyklų-ver- 
pyklų darbininkų šiame su
važiavime.

Sakys kalbas suvažiavime • 
John L. Lewis, pirmininkas 
Jungtinės Mainierių Unijom 
ir vyriausias CIO vadas, ir

Protestas prieš $100,000,- 
000 Paskolą Gen. Frankui
Paryžius. — Kalbėdamas 

Pasaulinėje Taikos Konfe
rencijoje, generalis sekreto
rius Franci jos Radikalų-So- 
cialistų Partijos, Robertas 
Cudent protestavo, kad An
glijos, Franci jos ir Holandi- 
jos bankai ruošiasi duot 
100 milionų, dolerių pasko
lą generolui Franco’ui. Cu
dent sakė, jog fašistai pas
kui pavartotų šią paskolą 
kovai prieš demokratines Amerikos darbo ministrė 
šalis. Frances Pėrkins.Frances Pėrkins.
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kų judėjimas su visais pažangiaisiais 
Amerikos žmonėmis žygiuos prie naujų 
pergalių, prie šių metų miestavų rinki
mų ir, svarbiausia, prie 1940 metų rinki
mų, kurie Amerikos istorijoj bene bus 
svarbiausi!

Anglijos Karo Laivynas dromo. Jie yra ginkluoti 
vidutinėmis kanuolėmis ir 
pusėtinai greiti.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............. $6.00
Foreigp countries, per year   $6.50 
Canada and Brazil, per year ..... $5.50
United States, six months ........... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Offięt) at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Mainierių Pergale—Amerikos 
Žmonių Pergale

Nereikia manyti, kad pasirašymas 
mainierių unijos su minkštosios anglies 
kasyklų savininkais kontrakto yra per
gale tiktai mainierių. Anaiptol! Tai per
galė visų Amerikos žmonių—žmonių, 
kuriem rūpi progresas, kuriems rūpi nu
galėjimas reakcijos. Juk anglies kasyk- 

V lų savininkai buvo paskelbę mainie- 
riams lokautą. Ir jie tai darė apgalvo
tai. Jie tai darė, turėdami už nugaros 
mierius, kurie buvo taikomi visam CIO, 
visam pažangiajam Amerikos žmonių ju- 

' . dėjimui. 
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Štai kaip galvojo reakcininkai minkš
tosios anglies kasyklų savininkai: nesu- 
sitarkim su mainierių unija—United 
Mine Workers of Amerika unija,—ne- 
pripažinkim jos; tegu ji subyrės, tegu 
Amerikos Darbo Federacija įkels koją į 
angliakasyklas, na, ir tuomi mes ją su
naikinsim. O kai/ sunaikinsim mainierių 
uniją, kuri yra nugarkaulis CIO, tuo
met pradės braškėti ir visas CIO, o kai 
pastarasis braškės, irs, silpnės, tuomet 

• silpnės ir visas Amerikos uni j falinis ju
dėjimas; tuomet braškės-ir silpnės ir 
visas demokratinis Amerikos žmonių 

'*• frontas. Na, tuomet 1940 metais rinki- 
, mai ir bus laimėti reakcininkiškos re- 

publikonų partijos.

g

į

Jeigu tatai būtų minkštosios anglies 
kasyklų savininkams pavykę padaryti, 

” aišku, tai, ot, ir jau būtų jų tikslas pa
siektas.

Įdomu ir tai, kad šitam baisiam krizy, 
šitam visam Amerikos pažangių žmonių 
judėjimo pavojuj, reakciniai Amerikos 
Darbo Federacijos lyderiai išstojo prieš 
mainierių uniją, atsistojo greta reakci
nių angliakasyklų savininkų! Jie sakė 
pastariesiems: mes jums padėsim su
daužyti stipriąją mainierių uniją, mes 
padėsime sudaužyti visą CIO, mes jums 
patarnausime, nepaisant, kad iš to pasi
džiaugtų tiktai didžiausi darbo žmonių 
priešai.

Tačiau nepavyko anglies kasyklų sa-
• vininkams, nepavyko ir jų talkininkams 

iš ADF. Mainierių unija, vadovaujama 
John L. Lewiso ir Philip Murray, pareiš-

, kė, kad ji nenusileis, kad ji kovos. Mai
nierių unijai talkon pribuvo visas CIO, 
ir labai daug Amerikos Darbo Federa-. 
ei jos narių.

Visur sentimentas pasireiškė už mai- 
nįerių uniją, prieš lokautą, prieš anglia
kasyklų savininkus, prieš reakcinius 
ADF lyderius. Pastarieji, su Wm. Gree- 
nu priešakyj, tenka pasakyti, labai save 
nusimaskavo bekovodami prieš Wagne- 
rio Aktą, pasistatydami save greta Ame
rikos fabrikantų associacijos. Net ir ak- 
lam buvo aišku, kad toki pp. Greenai rū
pinasi ne darbininkų interesais, o jų iš- 
naudotojų.

Štai kodėl šis mainierių unijos laimė
jimas yra toks didelis, toks reikšmingas

• Amerikos žmonėms! įv
Reikia žinoti, kad minkštosios anglies 

kasyklose dirba virš pusė milijono an
gliakasių. Kai jie darbą pradės, kai an
glies stoka, kurią artificialiai pagamino 
patys anglies kasyklų savininkai, bus 
panaikinta, tai bus priversti pasirašyti 
su angliakasių unija kontraktus ir tie 
angliakasyklų savininkų likučiai, kurie 

' ikifšiol dar nepasirašė.
tuo pačiu sykiu Amerikos darbinin

r
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Turkija Sako: Ne!
Gražiai ir taktiškai pasielgė Turkijos 

vyriausybė: Kai Chamberlaino atstovai 
padarė su Turkijos vyriausybe sutartį 
sulaikymui Hitlerio ir jau siūlė Turkijai 
pasirašyti, tai pastarosios vyriausybė 
pasakė: nesirašysim tol, kol jūs nepada
rysite bendros apsigynimo sutarties su 
Sovietų Sąjunga.

Turkija žino, kad geriausias josios 
kaimynas yra Sovietų Sąjunga. Ji žino, 
kad jei ne Sovietų Sąjunga, tai veikiau
siai Turkija šiandien savo nepriklauso
mybės nebūtų turėjusi. Dėlto ji ir el
giasi, kaip ištikimas kaimynas. Be to, ji 
žino, kad tik tuomet josios su Anglija 
sutartis turės didelės reikšmės, kai So
vietų Sąjunga atsistos už josios nugaros.

Lietuviai Smogininkų Eilėse
“Lietuvos Žinios” (bal. 29 d.) rašo:
“ 'M. D.’ tilpo paaukštintu SA parei

gūnų sąrašas, kuriame randame tokias 
gražias pavardės, kokias galėtų pasi j ieš
koti tie, kurie nori pavardes atlietuvin
ti: Josutis, Paloks, Kvauka, Purvins, 
Budrus, Grikšat, Naujoks, Žameitat, 
Balnus, Žuks, Stašul, Preukšat, Mont
vilai, Kibelka, Šermat, Jurgis Ruslys, 
Dilba, Bandžius, Girulat, Balšuveit, Bia- 
las, Podžun, Skėrys, Jagutis, Butkereit, 
Joniškys, Paulat, Vaškys, Peldžius, Šim
kus, Dovideit, Skersvetat, Gailius, Sut
kus, Nelamiškys, Kikilus, Meinus, Barš- 
tys, Naused, Šapai, Kaušat, Gerulis, Ge- 
vinus, Letkus, Jurkšat, Joneleit, Loren- 
šat, Spingys, Pauleit, Valenšus, Skaliks, 
Jagomast, Pušlat, Jušus, Dumošeit, Gai
galai, Bredys, Jakštat, Pauliks, Galinat, 
Stepulis, Valat, Laurinat, Kvetkūs, Kun- 
drus, Šukys, Pozingis, Mertinat, Šeputis, 
Venskus, Šidat, Pareigys, Šlaze, Peleikis, 
Počka, Strekys, Milkereit, Jurgėneit, 
Mantvil, Kisielis, šakys, Simoneit, Gre- 
gušys, Ilginis, Zaunus, Viršui, Rezat, 
Petrat, Bertuleit, Demenat, Rupkalvys, 
Preikšas, Bukšat, Vaitkus, Plucas, Ga- 
ven, Klimkeit, Visbars, Šapeit, Šlasus, 
Šlupas, Laugsims, * Poveleit, Toleikis, 
šaknys, Vilks, Putenat, Plaušinei!, ’ 
Braks, Butkereit, Frišat, šuišel, Aušrot, 
Kairis, Ludžuveit, Kurmys, Labutis, Pa- 
lapys, švelnus, Raudonys, Bruzdeilins, 
Šepausky, Stalgys, Ukenings, Žameit- 
preukš, Malinausky, Kerat, Gvildys, Po- 
džus, Povils, Grigužys, Genys, Grulysn 
Daugalys, Lauks, Kaspereit, Jeckus, Ro- 
gaišus, Tamošus, Jaudžims, Michel Gel- 
žinus, Žebrys, Jakužeit, Budrus, Vanags, 
Girts, Brožeit, Dudjan, Simutis, Matu
lis, Skudis, Labrenc, Kauš, Reizgys, Nel- 
gimiškys, Lauks, Sauskojus, Užpelkat, 
Šilat, Rimkus, Šlezys, Kutrus, Meižys, 
Tarutis, Raukutis, Sabalius, Pelenius, 
Kiškys, Padags, Krizat, Ramons, Lušas, 
Pusbačkis, Švaupa, Krebstekys, Brožel, 
Storims, Rudat, Plokštys. Čia suminėti 
ne visi asmenys, nes daug pavardžių kar
tojasi.”

Kas gi tie “SA” ? Tai yra nazių smogi
kai Klaipėdoj. Tai yra tie sutvėrimai, 
kurie puola gyventojus, kurie jėga (te
roru) vykdo Hitlerio užmačias; kurie 
puola žydus, katalikus ir kitų tikybų- 
žmones!

Kaip matome, viršuj paduotos pavar
dės yra tūlos grynai lietuviškos, o kitos* 
—tik suvokietintos. Vadinasi, toji pa
vardžių litanija yra lietuviai voldemari- 
ninkaį. Jie nuėjo tarnauti smogikais Hit
leriui.

Išvada iš to gali būti tokia: nazišku 
smogiku gali būti ne tik nazis vokietis, 
o ir nazis (pas lietuvius voldemarinin- 
kas) lietuvis.

Mes puikiai žinome, kad ir pačioj Lie
tuvoj veikia naziai-voldemarininkai, ku
rie tik laukia progos kada nors būti 
smogikais Lietuvoj. Todėl kol dar neper- 
vėlu jie turi būti suvaldyti, jei norima 
išlaikyti Lietuvos nepriklausomybė, jei 
norima užtikrinti Lietuvai šviesesnė at
eitis.

Naujoji Lietuvos vyriaūsybė tatai tu
ri padaryti.

Marių “Karaliene”
Anglija ne tik valdytoja 

visame pasaulyj didžiausių 
kolonijų, kurios 140 kartų 
didesnės už pačią Angliją 
ir 11 kartų turi gyventojų 
daugiau, kaip Anglijoj, bet 
ji buvo ir jūrų karalienė. 
Ir suprantama, kad išlai
kyti tokias milžiniškas ko
lonijas, slopinti kolonijų 
gyventojų sukilimus ir ap
ginti jas nuo kitų šalių im
perialistų, tai Anglijai rei
kalingas didžiausias karo 
jūrų laivynas. Iki pereito 
Pasaulinio Karo Anglija 
stengėsi turėti lygų karo 
laivyną dviems kitų šalių 
didžiausiems karo laivy
nams.

Bet Pasaulinis Karas 
jau pakirto Anglijos “jūrų 
karalienės” galią. Vokiečių 
submarinai vos nenumari
no jos gyventojus badu. Po 
karo Anglija, Washingtono 
konferencijoj, 1921 metais, 
buvo priversta sutikti, kad 
Jungt. Valstijos gali turėti 
su Anglija lygų karo laivy
ną. Jungt. Valstijos buvo 
neišsieikvoję kare, turėjo 
galingą karo laivyną, už
tektinai pinigų ir Anglija 
pasibijojo naujo karo. Da
bar išsivystė, išsitobulino 
ne vien submarinai, bet at
sirado naujas baisus karo 
ginklas — lėktuvai ir tas 
padarė pasiekiamą Angli
ją ant jos salų ir jos kolo
nijas. Bet nepaisant visko, 
Anglija vis vien yra galin
giausia ant jūrų, jos karo 
laivynas yra didžiausias.

Su šių metų pradžia An
glija turėjo: 15 šarvuočių; 
3 moderniškus monitorius; 
7 orlaivių vežikus; 19 dide
lių po 10,000 tonų kruize- 
rių; 46 mažesnius kruize- 
rius; 172 naikintojus; 60 
submarinų. 4 Jos laivynas 
bendrai turėjo per 2,200,- 
000 tonų. ‘ ’Prie šių laivų 
nepriskaityta dar apie 200 
įvairių pagelbinių karo lai
vų, kaip tai ligoninių, tran
sportų, minų statytojų ir 
šlavikų, katerų, žvalginių, 
taisytojų, submarinų moti
nų ir kitų, kurie taip pat 
yra svarbūs. Prie to Angli
ja budavojo: 7 šarvuočius, 
tris iš jų jau nuleido ant 
vandens; 5 orlaivių veži
kus; 22 kruizerius; 29 nai
kintojus, 13 submarinų ir 
daug kitų, bendrai apie 
700,000 tonų naujų karo 
laivų.

šarvuočiai
Nuo pereito Pasaulinio'

Karo Anglija turi moderni
zuotus šarvuočius: “Royal 
Sovereign,” “Royal Oak,” 
“Resolution,” “Revenge” ir 
“Ramilies,” kurie visi turi 
po 25,750 tonų įtalpos; iš
vysto po 23 mylias į valan
dą; stipriai šarvuoti; gink
luoti po 8 kanuoles 15-kos 
colių gerklėmis; 14 kanuo- 
lių — 6 colių gerklėmis; 8 
kan. po 4 colius gerklėmis 
prieš lėktuvus ir daugeliu 
mažesnių. Taip pat turi 
modernizuotus šarvuočius: 
“Malaya,” “V a 1 i a n t, ” 
“Barchanų” Warspite” ir 
“Queen Elizabeth,” kurie tu
ri po 27,500 tonų įtalpos, 
išvysto po 25 mylias į valan
dą; ginkluoti po 8 kanuoles 
15-kos colių; 12 kanuolių— 
6 colių gerklėmis; 8 kan. 4 
colių gerklėmis prieš lėktu
vus ir daugeliu mažesnių. 
Šarvuočiai “Renown” ir 
“Repulse” turi po 26,500 
tonų; išvysto virš 30 mylių 
į valandą; ginkluoti po 8 
kanuoles 15-kos colių; 15 
kan. po 4 colius; 8 kanuo
les po 4 colius prieš lėktu
vus ir daugeliu kitų.

Kruizeris “Hood,” buvo 
skaitomas tvirčiausiu pa
saulyj laivu. Jis turi 41,- 
200 tonų įtalpos; išvysto 33 
mylias į valandą; ginkluo
tas 8 kanuolėmis po 15 co
lių; 12 kanuolių po 5.5 co
lius ir 8 kan. po 4 colius 
prieš lėktuvus ir 26 mažes
nių.

Šarvuočiai “Nelson” ir 
“Rodney,” kurie baigti 
1927 metais, turi po 35,000 
tonų; išvysto po 25 mylias; 
ginkluoti po 9 kanuoles 16- 
kos colių gerklėmis; 12 ka
nuolių po 6 colius; 6 ka
nuolių po 5 colius prieš lėk
tuvus ir po 30 kulkasvai- 
džių prieš lėktuvus. Tai 
moderniškiausi šarvuočiai.

Bet Anglija baigia 5 šar
vuočius tipo “Kirfg George 
V,” kurie turės po 35,000 
tonų įtalpos, bus ginkluoti 
16 colių kanuolių gerklėmis, 
išvystys po 33 mylias ir sti
priai apšarvuoti. Jie vadin
sis: “King George V,” 
“Prince of Wales,” “Duke 
of York,” “Beatty” ir “Jel- 
licoe.”

Anglija dar būdavo j a du 
šarvuočius “Lion” ir “Te- 
meraire,” kurie turės po 
40,000 tonų įtalpos ir bus 
labai apšarvuoti ir apgink
luoti. Reiškia šarvuočių sri- 
tyj Anglija yra galingiausia 
pasaulyj. Prie suminėtų lai
vų, ji dar turi apie 10 šar

vuočių senesnių, kurie yra 
jos kolonijose.

Kruizeriai
Anglijos didieji kruizeriai: 

“Cumberland,” “Kent,” 
“Suffolk,” “London,” ‘De
vonshire,” “Shropshire,”
“Sussex,” “Dorse t s h i r e,” 
“Norfolk,” “Australia,”
‘Cambera,” “Surrey, ” 
“Northumberland,” “Nor
wick” ir “Cornwall.” Visi 
turi po 10,000 tonų įtalpos, 
išvysto virš 30 mylių į va
landą ; ginkluoti po 8 ka
nuoles 8 colių gerklėmis; 4 
kanuoles po 4 colius prieš 
lėktuvus, torpedų tūbomis 
ir nuo 10 iki 15' mažesnių 
kanuolių.

Anglija turi apsčiai krui
zerių “York,” “Exeter” rū
šies, kurie turi po 8,000 to
nų įtalpos ir ginkluoti veik 
taip pat, kaip “Kent” rūšies 
kruizeriai. Anglija turi 
kruizerių “Southampton” 
rūšies, kurie yra greiti, turi 
po 12 kanuolių po 6 colius 
ir daug mažesnių prieš lėk
tuvus. Jos kruizeriai “Ade
laide,” “Cleodon,” “Donae,” 
“Frobisher” ir kitų rūšių 
yra greiti, stipriai ginkluoti 
ir p r įskaitom i prie lengvų 
kruizerių.

Orlaivių Vežikai
Orlaivių vežikai yra taip 

įtaisyti, kad jie gali plaukti 
kartu su laivynu arba ir 
vieni. Ant jų yra orlai
viams patalpos, kuro, bom
bų ir kitų reikmenų. Jų vir
šus taip įrengtas, kad ant jo 
gali nusileisti ir nuo jo pa
kilti lėktuvai, kaip iš air-

Anglija turi: “Albatros,” 
“Glorious,” “Furious,” “Cou
rageous,” “Argus,” “Her
mes,” “Eagle” ir “Pegasus” 
orlaivių vežikus. Tuo kar
tu dar penkis naujus būda
vo j a. Esanti orlaivių veži
kai gali vežti kelis šimtus 
lėktuvų. “Furious” yra 22,- 
500 tonų įtalpos, išvysto 33 
mylias į valandą, ginkluo
tas 10 kanuolių po 5.5 co
lius ir 6 kanuolėmis po 4 
colius prieš priešo lėktuvus. 
“Eagle” jam lygus, o kiti 
mažesni. Nauji tik įstoję 
ori. vežikai “Arck Royal” ir 
“Illustrious” turi po 23,000 
tonų; išvysto po 33 mylias; 
ginkluoti po 16 kanuolių po 
140 mm. ir 14 priešlėktuvi
nių kanuolių. Pastarieji 
kiekvienas gali vežti po 60 
karo lėktuvų.

Naikintojai
Naikintojai nėra dideli 

laivai, bet jie greičiausi, 
ginkluoti kanuolėmis ir tor
pedų tūbomis. Paprastai 
tarpe kruizerių ir naikinto
jų dar yra naikintojų vadai, 
kurie seniau vadinosi leng
vais kruizeriais. Anglijos 
naikintojų vadai “Afrodzi” 
rūšies turi po 1,870 tonų, 
išvysto po 40 ir daugiau 
mylių, ginkluoti po 8 kanuo
les 5 colių; 8 kanuoles prieš 
lėktuvus ir turi nuo 5 iki 8 
torpedų tūbų.

Naikintojų vadai ir nai
kintojai puola priešo mažes
nius laivus, bombarduoja 
kraštus, naikina prekybos 
laivus, apsaugoja savo di
desnius karo laivus ir atlie
ka visą eilę kitų darbų. An-

(T^sa ant 5-to pusi.)
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Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Aš irgi pakeliu klausimą, ar 
gal tik abejojimą. Ar jūs ma
note, kad komunistai padarė 
gerai, kaiyp radėjo veikti bend
rai su sochalistais? Aš turiu 
mintyje lietuvius komunistus ir 
socialistus, žiūrėkite, kaip da
bar įtūžusiai tokios “Naujie
nos” plūsta visą komunistų ju
dėjimą. Mano pažįstamas skai
to tą dienraštį, tai kai kada ir 
aš paskaitau. Net klaiku pamis- 
lyti. Tas redaktorius tartum 
visokios lygsvaros nebeteko.

Pavyzdžiui, Amerikos Lietu
vių Kongrese komunistai su sa
vo pritarėjais daug didesnę 
spėką sudaro ir daugumą dar
bų atlieka, tačiau kreditą <lygų 
gauna ir socialistai, kurių tik 
saujalė tėra. Arba paimkime 
Susivienijimą Lietuvių Ameri

koje. Prieš pereitus rinkimus 
komunistai sušilę padėjo socia
listams laimėti rinkimus. O kas 
iš to komunistams? Ogi Grigai
čio ir .kitų vadų purviną špygą. 
Nejaugi Susivienijime nėra to
kių demokratiško nusistatymo 
žmonių, su kuriais būtų galima 
susikalbėti ir bendrai darbuotis, 
ir kurie komunistų darbą ir pa- 
gelbą pilnai įvertintų?

Nežinau, gal šių mano min
čių visai nedėsite nė į laikraštį. 
Bet jeigu įdėsite ir paaiškinsite, 
aš būsiu labai dėkingas.

Komunistų Simpatikas.
ATSAKYMAS:

Paviršutiniai žiūrint, jūsų 
mintys pusėtinai rimtai atrodo. 
Ištiesų toks nesuvaldomas 
“Naujienų” ir “N. G.” plūdima- 
sis ant komunistų kelia abejo
nių kai kuriuose drauguose,
koks gi išrokavimas dar su tais

Tai namas, kuriam vardas duotas Eleanor Roosevelt. Jis yra Bayonnėj, Fran
ci joj. Jame yra apie 70 vaikučių Ispa nijos respublikos gynėjų. Mūsų krašto 
šviesios moteriškės, ponios Rooseveltienės, vardas, pasirodo, įvertinamas vi

sur, kadangi ji remia pažangių žmonių judėjimą.

socialistais turėti kas nors ben
dro. Bet dalykas tame, kad ko
munistai suėjo į bendrą frontą 
su socialistais Amer. Lietu- . 
vių Kongrese ne dėl kokio ten 
kredito. Tai buvo be galo rim
tas ir svarbus reikalas. Kon
gresas daug gero padarė ir dar 
gali daug gero padaryti, ypač 4 J 
mobilizavime Amerikos lietuvių 
ginti Lietuvos nepriklausomybę.

Mes manome, jog komunistai 
nepadarė jokios klaidos susi
tardami su socialistais. i

Susivienijime Lietu v. Ame
rikoje komunistai irgi įėjo į 
bendrą frontą, kad neleisti fa
šistiniam elementam pasiimti y 4 1 
jo vadovybę ir padaryti iš jo 
Kauno tautininkų įrankį.

Kaip bus ateityje, tai dabar 
sunku ką nors tikro pasakyti. 
Daug kas gali pasikeisti. Iš tie
sų, kai kurių socialistų vadų 
toks įtūžęs atakavimas komu
nistų ir visko, kas jiems bran
gu, dalykus kreipia blogojon 
pusėn ir sklandų bendrą susita
rimą ir veikimą Susivienijime 
labai apsunkina.
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1. FOR WHOM?

NEWS WRITING is not to be sneezed at today.
It is one of the chief means of getting out the progressive message to 

wide groups of the people.
A youth newspaper—such as the Laisve Youth Section — must rely in 

part on youth correspondents in every town, city and community of the 
territory it covers, must count on them for news of the activities of the 
various Lithuanian youth organizations. But a great many will be uncon- 
versant with journalistic methods or technique.

For these correspondents primarily, we are beginning this little series on 
news writing. There are many others, however, who can get some value 
out of the suggestions offered. «

Every one who belongs to organizations, who follows current events and 
wants to do something about it has to be “newspaper conscious.” In dig
ging into neighborhoods, the progressive confronts the community news
paper. It is of' value—to the advance of housing programs, to fights for 
better sewage and transportation, to the elimination of racial prejudices, 
in the calling of community legislative conferences, to advertise more 
widely the calling of community legislative conferences, to advertise more 
widely the activities of the youth organizations—to make use of the col
umns of these community newspapers. *

Youth can also keep alert to getting items in the Tory press. This is 
becoming more and more difficult because of the reactionary and monopo
listic character of this press. But people still read it pages—and wher
ever the people are, there we must also be.

Newspaper reporters and city editors are human beings. Anything that 
helps them in their work is appreciated. A news item which is presented 
in good news style, with proper respect for quotation marks, presented 
through clean an easily handled copy gains their respect and even good 
will.

For' all those youth correspondents from Lithuanian organizations: this 
series will therefore be of some help. (Continued next Tuesday).

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

Bldyn Invited 
To Great Neck 
Initiation

BROOKLYN, N. Y.— The little 
town of Great Neck formed an LDS 
Youth Club, the ‘IsLanDerS,” and 
one of its first social activities will 
be an Initiations Party to be held 
May 20th at which the new club 
will be officially launched into the 
social activities field.

May 20th—the Date

Kissena Park in Flushing — the 
Place.

As for those who will officiate at 
the welcoming, the Brooklyn Build
ers have been especially invited to 
attend as the guests of the evening 
picnic. Great Neck will supply the 
food and all else will come from 
Brooklyn.

P. S.

1

By JAMES MULLEN El

1 WALKED to the mill with Harry 
last night. We both checked in at 

the time clock together. He wasn’t 
feeling so good. He looked tired. 
As we walked into the wash-room, 
I said to him, "Have a bad session 
with some blond, Harry?”

He grinned a bit and answered, 
"You know I don’t mess aroūnd, 
kid!”

"I know,” I said, “I was just rib
bing. But what’s wrong, don’t you 
feel good?’,’ We sat down to change 
into our working clothes. Harry’s 
locker and mine have been together 
the last three years.

"It’s the wife,” he tells me. "She’s 
got some kind of woman’s trouble. 
Darndest pains!”

He wrinkled his forehead and 
squinted, like he’s got the pain him
self. His brother-in-law, Toby Mi
chaels, who works up on the blast, 
told us that when Harry’s kid was 
born, the doctor had to pay more 
attention to Harry than to his wife.

So I says to Harry, when I hear 
about his wife being sick, "Your 
wife in a family way again? Christ, 
one kid ought to be plenty on the 
money you .or me is making .here!”

“No, she ain’t. It’s just some
thing wrong with her innards that 
makes her double up, at nights ‘spe
cially.”

“Have a doctor for her?”
“Yeah, once. He came and then 

told me to send her to the hospital.”
I knew what he meant by that. 

My old man went to one of those 
charity wards, free wards they call 
them, and he died. Not that he 
mightn’t have died, but a neighbor 
in the same ward said they got 
hardly any attention.

I can see that Harry hasn’t had 
more than a couple of hours sleep 
since the last turn he worked.* He 
was in one hell of a shape to come 
on the job. It’s the long turn, thir
teen hours without a break. I told 
him he ought to check out and lose 
the time rather than work the night 
dead on his feet.

'steel and signaled him to lay off. 
He shook his head, and grinned 
back at me. I didn’t pay any further 
attention after that. I thought he 

.would be all right.
Then we got a plate, along about 

three in the morning, that needs a 
close cut.

Harry’s job was to chain the shorn 
steel to a drift pin which is driven 
in a plate hole so that the scrap 
wouldn’t cut loose. We started 
shearing and I was watching the 
shearman for signals. I was pretty 
tired and sleepy myself by this 
time. The cranes kept rumbling 
over us, swinging loads that would 
go straight through the ground to 
China, if the cable snapped. Smoke 
was thicker than pea soup and 
what with rivet guns going, fire
pots smoking, whistles blowing, 
acetylene torches kicking up a fire
works, a guy didn’t have time to 
think of anything much but what 
he was doing.
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Labor, Fraternal 
Groups Hold 
Athletic Meet

PITTSBURGH, Pa.... The 1939 Al
legheny Mountain Association—AAU 
Junior Class Track and Field Meet 
will be held at New Kensington 
High School Field on Saturday Af
ternoon, June 24th, 1939 at 2 p. m.

It is expected that over 200 ath
letes from all over Western Penn
sylvania will compete for the AAU 
Championship Awards and Point 
Trophy under the sponsorship of the 
Allegheny Valley Industrial Union 
Council representing Trade Unions 
in the New’ Kensington District to
gether with some 30 Fraternal 
Lodges.

The Championship Events will in
clude—100, 220, 440 yards dash, 880 
yards and 1, 5 mile Runs, Running 
High Jump, Running Broad Jump, 
Pole Vault and 16 lb. Shot Put.

will be the 
and 5 Mile 
Events will

20,000 AT YCL CONFAB
■Q

ATTENTION!
A detailed account of the 

YCL National Convention will 
be published in Friday’s issue 
of the Laisvė Youth Section. 
The Convention, of great signi
ficance to American youth, will 
be reviewed and its results ana-
lyzed.

The Editors.

Factory

Delegates Open Convention With 
Talks by Youth Leaders, Browder v * 7

NEW YORK CITY.—With 20,000 jitterbugs, students and 
workers, the Ninth Annual Convention of the Young Communist 
League was officially opened at Madison Square Garden last 
Thursday, Y. C. L. delegates from every state in the Union and 
fraternal delegates from Chile,®-------------------------------------- —

Anyway, we changed clothes, 
walked up ihrough the sheet mill 
to our shears. Harry and me are 
helpers on the big plate shears. 
There’s a crew of six at the plate 
shears, the shearman, the hooker
man, and four helpers. We got to 
the shears just in time for the turn 
whistle, and started right to work. 
Our shearman is a dumb horvat 
who rides us plenty. He gets piece
work rates and we get a straight 
44 cents an hour. The more plates 
we sheafr, the more pay for the 
shearman, but we get our straight 
hour rate just the same. We don’t 
like him and he don’t like any
thing but his cud of tobacco and his 
floozy who gets him drunk on grap
pa every payday and takes half his 
wages. He just bends over the 
shears all night long, grunts the 
signals to us and we shove and 
swing the steel through for him. 
The blade slices through the thick 
steel like a hot knife through soft 
cheese.

I work right up next to him and 
I’m first helper. Harry works the far 
enck of the plate and the two other 
helpers, both Mexican boys, Pete 
and Aurelio, who talk their own 
lingo, work the plate sides.

AFTER WE HAD been on the 
job for a couple of hours, I 
noticed Harry leaning over and 

resting on the plate every time we 
take a cut. That’s dangerous. He 
was almost out on his feet and was 
trying to rest by leaning on the

Suddenly one of the Mcx helpers 
slams his pinch-bar on the plate. 
That’s a trouble signal. We look up 
and he points down the end to Har
ry, who’s fallen asleep, legs drag
ging the floor, belly on the plate. 
The horvat reaches up to the box 
and throws off the power. I went 

'around to Harry and yanked him to 
his feet. I was plenty mad. He 
staggered to his feet, rubbed his i 
eyes, and mumbled, “How’s Mary?”|

I shook him again, and yelled, 
‘Wake up, you monkey! Mary’s all 
right, but you’re in the shop. Wake 
up!”

Then he suddenly comes to, looks 
at me to make sure of it and 
grinned. “Christ, I’m tired. Thought 
I was home there for a minute. I’ll 
be all right.”

I gave him a slap on the side of 
his face and tolp him to snap out 
of it. Just then Cook comes along 
and wants to know what the row’s 
about. I told him we blew a fuse 
and would start again in a minute.

“Fuse hell,” he growled, “I’ll have 
nobody around here pickin’ their 
noses when there’s work to be done. 
Hop to it!”

And he walked away. I gave him 
the usual salute. You shove one 
hand between your legs and wave 
at him with the other. It sort of 
relieves a guy when he can’t afford 
to lose his job.

I went back and we started the 
motor again. Soon we had the steel 
going through and Harry was right 
on the job. On about sun-up, we 
had had another close cut coming 
through and Harry was watching 
the shorn steel. I kept glancing at 
him, but I could hardly keep my 
own eyes open. My stomach had that 
dull pain and my mouth tasted like 
the floor of a horse stall. The steel 
kept curling up and getting tauter 
every minute. Harry was smacking 
the driftpin a whack with his ham
mer, to keep the steel from flying 
loose. I must have dozed for an 
instant. Then it happened.

the blood was slogging to the floor 
from his work shoes.

I ran over and grabbed the steel 
coil and tried to shake him out, but 
he was held in a vise. I yelled at 
and God knows what other things 
I did. Then I sudenly got-the idea 
to jump up on the plate where I 
could see his face and maybe talk 
to him until we got him out. When 
I got a look at his face, I could 
hardly recognize him. I could hear 
him singing that quiet tune that 
other men dying in the mills have 
sung. It’s a soft little gurgling noise. 
Men that scream and thrash around 
don’t usually die. They’re just bad 
hurt. But that funny little queer 
soft sound of pain means a man’s 
dying and going fast.

The shearman comes running back 
with a stretcher, but we can’t even 
get Harry on the stretcher. Then 
Cook comes, spitting and howling, 
into the crowd. All over the shop 
the machines shut down, one after 
the other. Everybody wants to see 
it, and everyone gets sick the mi
nute he sets eyes on Harry . . . The 
Mex helper is dancing around with 
first aid bandages ini his hands try
ing to attract attention. He keeps 
getting in the way and somebody 
shoves him on the floor. Then he 
sits there, pointing at Harry and 
crying.

We all grabbed the steel and bent 
it to the ground. There was a 
slippery mess all over the spot. 
I kept saying to Harry, "You’ll be 
all right in a minute.” Harry’said 
nothing. ’ ,

An acetylene welder came run
ning up. Cook grabbed him and 
started shouting in his ear. The 
welder shook his.head and stared at 
Cook and Harry. He kept insisting. 
Then J saw what they were going 
to do. Somebody ran into the crowd 
with an armful of asbestos sheets 
and they started to shove the white 
thin pieces down in between Harry 
and the steel. I made a jump for 
Cook’s throat, but they dragged me 
off, threw me down and sat on me. 
I bellowed at them but t^ey went 
right ahead.

Two Feature Events
Senior Champion, 1 
Bicycle Races. Closed 
also be sponsored by the Fraternal, 
Labor Groups.

No charge for admission will be 
made and the championships should 
attract a capacity crowd.

Cold winter day
Zero low’ring grey
Cold passive 

longitudinal slumb’ring
Bulk
Stark blind eyed 

dingy red brickt sullen
Hulk
These starving years 

sky fing’ring stacks 
in breathless

Sulk

B’KLYN CHORUS WINS FIRST PRIZE 
IN IMS MEMBERSHIP DRIVE; JAU

NIMO, PIRMYN TAKE 1st & 2nd
BROOKLYN, N. Y.—The membership drive of the Lithuan- 
Art League choruses and-groups came to a close April 30ian

and the final tabulated results were officially announced this 
Saturday. One of the oldest choruses in America had the honor ......... .... .................................. . .. . . /

Sunday the Lithuanian 
officially opened at the

This past 
Pavilion was 
World’s Fair and our parent’s mo
therland made its debut in the 
warm noonday sun of Flushing.

The small Baltic nation has a 
modest exhibit of its cultural achiev- 
ments and its right to existence as 
an independent nation. But unfor
tunately the Nazi neighbor across 
the border does not recognize justice 
as a reason for peace.

And while we attend Lithuanian 
concerts, listen to Lithuanian songs 
and music, speak and read Lith
uanian, let us remember that the 
land which gives us a cultural heri
tage is apt one day to find a dagger 
in its back coming from Berlin if 
we do not do all in our power to 
aid the forces of democracy the 
world ovei’ . . .

fflof winning the first prize; the 
Brooklyn Aido Chorus ended in the 
drive with a total of 20 new mem
bers' gained.

4-Month Drive
The membership driVe was held 

for four months yet not all choruses 
participated. Massachusetts and a 
few outlying choruses did not work 
fully in the drive. The ease with 
which members can be gained was 
shown by the Torrington Echo Cho
rus. It was formed in January of 
this year with 39 members and 
gained 16 in the next three months! 
Such work should have been done 
by all the choruses.

2nd, 3rd Winners
The Second Prize was copped by 

the Jaunimo Chorus of Montreal, 
Canada. A standing membership of 
29 was increased by 19. Third 
prize was taken by the Great Neck 
Pirmyn Chorus which, 
more member, would 
its membership of 18!

An interesting side 
was its closeness. Not 
week could anyone decide who would 
win the coveted song books. At the 
finale only a scant five members 
separates the winner from 
place.

with but one 
have doubled

of the drive 
until the last

fifth

THE next thing I know there’s 
a sharp roaring whine like a 
giant cracking a bullwhip. Some

body screamed and someone else 
knocked me off my feet to get to 
the switch box. I got up and looked 
for Harry.

He was there all right, wrapped 
from head to foot in razor edged 
steel. It was a rotten sight. The 
steel had whipped right rpund him 
from his ankles to his forehead and 
had cut through his flesh like glass 
cuts into a baby’s bare foot. The

I don’t remember what happened 
after that. Everything was in a 
blur. I came too, with one of the 
mill saw-bones holding something 
sharp-smelling under my nose and 
I was sitting on the edge of a first 
aid cot in the emergency hospital. 
My head ached, I tasted blood, and 
one eye was 'about closed. I felt 
like I had been on a bad drunk and 
had wound ij, up in a free-for-all. 
I had fought everybody to keep 
them from burning Harry out. They 
had to smack me down and take 
me along to first aid. Cook was 
there too. I’d put a couple of lumps 
on him before they got me.

Harry was dead when they got 
him out. The torch didn’t burn him 
much. But he was gone anyhow. It 
didn’t matter. He was so badly 
sliced up they had to wrap him in' 
cotton and rubber sheets. Mary 
won’t know about that. They’ll sew 
and patch him up so nice that he’ll 
look as though he died like an 
ordinary human being.

For two weeks we watched 
“Swing America” grow from a mere 
concept into a living and breathing 
production at the YCL Convention. 
The songs and pounding feet still 
drum in our brain—not because we 
were so enthusiastic about the show 
but because wę had the privilege of 
seeing and feeling the vigor and 
life with which the young people 
put themselves to work on the pro
duction so ,that the delegates would 
return to their branches with the 
vitality and aspiration of Young 
America strong within them . . .

lupacawiee 
No Longer 
Okeli for Musso

plate. I rattled a pinch bar on the steel was holding him upright and

QUESTION
A nationally-known meat-packing 

house ran an ad that said: “The 
following progressive dealers sell our 
Grade-A Bacon.” The list contained 
the name and address of a kosher 
butcher, who thereupon sued for 
libel.

Should he have collected? Answer: 
he did!

For quite some time we wondered 
if the “stage fright” bug would bite 
anyone but all semblance of self
consciousness disappeared when the 
participants stepped upon the plat
form.

When the music began for the 
“Go Left, Young Man” number we 
pranced upon the 'stage without a 
care in the world but that our pan
tomine synchronize with the music. 
Earl Robinson, who wrote the words 
and music, also sang and it was a 
curious sensation to act and sing 
and yet have someone else’s voice 
thunder through the loudspeakers.

The great majority of the cast 
were amateurs, but the enthusiasm 
and hard work of preparation made 
up for any lack of experience. All 
in all we certainly enjoyed being in 
the show!

WALTER KUBILIUS.

ROME, ITALY — The “Strength 
Through Joy” ersatz movement is 
gaining speed among the fascist 
nations. Latest brilliant idea comes 
from Italy where Benito now forbids 
coffee to all good and loyal fascists.

Newspapers give this new edict 
a humorous slant—what is not often 
mentioned is the malnutrition among 
children because of poor quality 
food which saves money in order to 
-build more cannons and guns for 
aggression. .

Cuba, Porto Rico, Canada and 
Mexico, marched into the Garden 
single file carrying the placards of 
their states. The center of the Gar
den was flag-bedecked and the de
legates received a rousing reception 
as they marched around the center 
platform.

Little Opens Program
John Little, Executive Secretary 

of N. Y., opened the convention and 
welcomed the delegates by asking 
the young people of this country to 
struggle for a better “Wo)»ld of To
morrow.”

Angelo Herndon, who was saved 
from 20 years on a Southern chain 
gang by the determined voice of the 
American people, received an en
thusiastic greeting from the dele
gates for his heroism and victory 
against heavy odds.

The memory of the Spanish War 
struck a sombre note in the great 
hall as Lieut. Col. John Gates of the 
Lincoln Brigade spoke on the les
sons of the war to the democracies 
of the world. Gil Green stated that 
the World of Tomorrow could only 
be built by unity and hard work in 
reshaping the world of today.

“Swing America” a Hit

“Swing America” a musical show 
by YCL’ers was presented in three 
parts and received a roaring wel-

come. The "Jitterbug” numbers 
proved conclusively the youth 
vigor of the YCL.

Earl Browder Speaks
The featured speaker of 

ning was Earl Browder, general sec
retary of the Communist Party, 
who stated that the continuation of 
the New Deal policies were essential 
for a victory over 
1940 elections.

reaction in the

and democratic 
said in speaking

"The progressive 
majority” Browder 
on the standing of the Democratic 
Party, “is a coalition between the 
Democratic Party and the indepen
dent radical one-third of the electo
rate. President Roosevelt has em
bodied that coalition, and by his 
leadership has consolidated and 
strengthened it. If the coalition is 
to continue through the 1940 elec
tion to victory, it can only be under 
the same type of leadership and p“ 
licy. Both candidate and platform, 
to emerge from the Democratic Par
ty convention next year, must met 
this test.”

Browder concluded his speech 
with the attack by monopoly capi
tal on the New Deal program and 
proposed extension of the program 
to bring about an improvement in 
the living standards of the American 
people.

“Swing America” Hit of YCL 
Convention; Jitterbugs in L

NEW YORK CITY.—With a 
cast of three hundred the per
formance by the YCL of 
“Swing America” brought down the 
house at Madison Square Garden 
Thursday night.

The popularity of swing and jit
terbugging was proven when the 
20,000 leaders of tomorrow’s Ame
rica clapped their hands in rhythm 
as the show went

were in a ferment ‘count of 
ing unemployment,” and the 
hitch-hikers finally got the 
date advice from Horace Greeley, 
“Join the Y.C.L.—Go left, 
man. Go LEFT!”

young

on.
Numbers❖ Opening

, The “Merry go 
the show and welcomed the dele
gates with typical Worlds’ Fair 
flourish and fanfair, barkers and 
all. Boy met girl in the next num
ber as a flower-bedecked swing 
came down from the Garden rafters. 
And love conquered all in a cottage 
small by a garden waterfall! The 
cast, in a comedy number, reminded 
the happy lovers with a potential 
hit-song, "You Can’t Live on Love!”

Blue Heaven

round” introduced

“Swing America” closed the 
ing session with the “Hayride,” 
ber in which American youth climt 
the “organizin’ ” wagon for shortei 
hours, longer pay, peace, progress 
and democracy.

The World of Tomorrow will be 
built by the young men and women 
who can Swing America and 
shape the World of Today.

With TOM YERMAL

A Scene we would like to see 
again

“The worker dies the first day he 
enters into the mines,” and the 
Blue Heaven number portrayed a 
southern scene where siliccįsj§. kills 
one by one the men who work\in 
the asbestos mines. “Blue Heaven, 
that’s what we call this hell we live 
in.” The song, stirringly dramatized, 
is brilliant in its bitterness and pro
test against useless death—“the bos
ses they know why.”

Jam Session

The second act was opened by a 
large group of youngsters stumpin’ 
and rarin’ to go. The floors of the 
stage shook underneath their feet 
as the jitterbugs beat out a rhythm 
as eager and as youthful »as their 
work in building a better world.

Go West, Young Man!
The keynote of the evening was 

struck by the three Horace Greeley 
boys who “cut short their shaggin’ 
arid thumbed a covered wagon” to 
escape the depression years. “Youth

The expression on Jack 
face in that memorable 
against the giant negro, 
Wills. • At the time Wills 
foremost challenger for the 
then held by Jack Dempsey, 
key, on the other hand, was a 
parative new-comer and 
had to beg Commissioner of 
William Muldoon, for 
meet the colored heavy.

Boxing experts gave 
little or no chance against 
that 
The 
was 
lyn.

What happened that night 
tory. Sharkey, a fighting 
slashed and battered his way 
onesided victory. Wills 
easy way out by 
ing Jack after numerous 
The bout was halted in 
round with Sharkey, tears 
down his fgee and
feet in protest, declared the 
Jtack knew he had the 
wrapped up and felt he could 
stopped his adversary if it 
lowed to continue.

The sensational manner in 
he won definitely stamped 
as the number one 
paved the way toward 
scious bouts on the way 
heavyweight crown.

13th roi

s the 
title, 

Shar-

LMS Chorus Drive Leaders

AIDO iCHORUS, Brooklyn, N. Y...............
JAUNIMO CHORUS, Montreal, Canada . 
PIRMYN CHORUS, Great Neck, L. I. . . 
ECHO CHORUS, Torrington, Conn..........
LAISVe’S CHORUS, Rockford, Ill...........
LYROS CHORUS, Cleveland, Ohio .........
SIETYNO CHORUS, Newark, N. J..........
LAISVe’S CHQRUS, Hartford, Conn. ...

Members Members
1938 Gained

...44 20

...29 19
. . . 18 17
...39 16
...24 15
...31 14
...26 11
...55 9

Dempsey shied at 
match finally 
staged at Ebbet’s Field,

Sharkey 
the man
meei

Brook

warnings, 
the 13th 

streaming

FOR YOUR AMUSEMENT!
A promise of 

Sunday is not valid. 
ettsX.

Watermelons are 
fruits . and

A pound“ of sugar 
less than 12 ounces. ( 
Island).

marriage mai

(Geor 
y not
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Chicagos Žinios LDS 7 Apskr. Kuopoms

Valstijos seimelis, Spring- 
fielde, nubalsavo padidinti 
valstijos pašelpos bilių nuo 6 
milionų dolerių iki 9 milionų 
dolerių, tai dėl gegužės ir bir
želio mėnesių. Pirmiaus atsto
vai buvo nubalsavę prieš pa
didinimą pašelpos, bet ka
dangi buvo didelis žmonių ir 
unijų ir miesto burmistrų 
spaudimas, tai bilius perėjo— 
už balsavo 116, ir 6 prieš.

Mat, nuo WPA Chicagoje 
ir visoj valstijoj paleido kelias 
dešimt tūkstančių darbininkų, 
ir beveik jie visi dabar prašo 
“relief” (pašalpos), o pinigų 
nebuvo ir dar sumažino “re
lief” ant 10 procentų. Dabar 
gal vėl atims sumažinimą ir 
žmonės geriau jausis, gauda
mi žmoniškesnį sušelpimą.

Seimelis taip pat nubalsavo 
ir paskyrė 10,000 dolerių dėl 
sudarymo komisijos, kuri in- 
vestigaciją darys įvairių or-i 
ganizacijų, kurios veikia už! 
rtuvertimą valdžios ir dėl sve
timų šalių idealų ir čionai ve
da įvairią propagandą, agi
tuodami prieš Amerikos siste
mą.

Seimelis taip pat perleido, 
nubalsavo, kad suteiktų Illi
nois valstijoj teisę moterims 
būti ant “grand džuries”. Ko
va dėl suteikimo moterims 
šios teisės ėjo per 20 metų ir 
tik dabar, pagaliaus, moterys 
laimėjo. Pradedant liepos 1 
d., šių metų, moterys nuo 21 
iki 65 metų senumo, kurios 
yra kvalifikuotos balsuotojos, 
gali būti išrinktos į “grand 
džures.”

dienas negyva. Tai gal kokios 
nors merginos kūdikis, kurio 
ji nenorėjo auginti.

Auroros, miestelyj, netoli 
nuo Chicagos, gegužės 9 nu
mirė Bert Wilder, turėdamas 
103 metus amžiaus. Jis čia 
apsigyveno 101 metas atgal, 
kuomet jo tėvai atvyko iš 
New Yorko valstijos 1837 me
tais, kuomet dar indijonai te
bebuvo. Jie apsigyveno indijo- 
nų apleistam namelyje.

Netoli nuo Chicago Heights, 
gegužės 7, ant Dwight L. 
Mitchell f.armos, kaimynas 
pamatė, kad traktorius pats 
vienas eina vilkindamas plū
gą. Kaimynas nusistebėjo, 
ypač kad buvo perkūnija, 
šturmas. Kaimynas nuėjo į 
laukus ir rado farmerį Dwight 
L. Mitchell negyvą. Mat, jis 
buvo žaibo užmuštas.

Miesto gatvekarių kompani
ja nori padidinti kainą važi
nėjimo nuo 7 centų iki 8 cen
tų. §ako, nepadaranti pelno 
užtektinai. Bet miestas sako, 
pirmiau pabaigkite vienijimo 
planą su iškeltaisiais trauki
niais ir tuomet 1 centą padi
dinki! kainą. Kaip išspręs, pa
matysim.

Antanas.

Gegužės 28 dieną atsibus 
LDS 7-to Apskr. pusmetinė 
konferencija. Visos LDS kuo
pos, priklausančios prie 7-to 
Apskričio, malonėkite prisiųst 
delegatus su gerais raportais 
iš kuopų veikimo ir gerais pa
tarimais dėl LDS labo.

Konferencija atsibus V. 
Dzindzeleta svetainėje, kam
pas Herrick Ave. ir 12-ta gat
ve, Racine, Wis. Pradžia 10 
vai. ryte.

Metinėj 7-to Apskričio kon
ferencijoje, kuri atsibuvo pra
eitą lapkričio mėnesį Keno
sha, mes visi pasižadėjom 
daug dirbt dėl LDS labo. Mes 
pasižadėjom tvert jaunuolių 
kuopas, sporto skyrius, vai
kučių draugijėles ir taip to
liau.

šioje pusmetinėj 7-to Apsk. 
konferencijoj mes turėsime 
patikrint savo darbuotę, ant 
kiek mes prisilaikom savo pa-’ 
sižadėjimų. Mes turėsime ap-1 
kalbėt 7-to Apsk. pikniką, ku
ris įvyks birželio 18 dieną, 
prie kelio 31, apie 5 mylios 
į pietvakarius nuo Kenosha. 
Kuopos, kurios turi jaunuo
lius, pageidaujama, kad pri
siųstų nors po vieną jaunuolį 
delegatą į konferenciją. .

LDS 7-to Apskr. Pirm.
P. Sprindis.

EASTON, PA.
Lukauskų Sidabrinis Jubilėjus

Gegužės 7 dieną, Komunis
tų Svetainėj, buvo surengtas 
pokilis Povilo ir Petronėlės 
Lukauskų vedybų 25 metų su
kakčiai paminėti. Svečių da
lyvavo apie šimtas, kurie savo 
lėšom surengė šitą vestuvių 
bankietą. Bet daugiausia fi
nansiniai prisidėjo tai jų pa
čių dvi dukrelės, Alena ir Pa- 
lijana Lukauskiūtės. Pastaro
ji, jaunesnė, yra vedus su 
Walteriu ‘Skėra.

Puotai pirmininkavo V. J. 
Sfankus, kurisj pagal vyresnio
sios dukters Alenos patarimą, 
užkvietė apie trisdešimt daly
vių pakalbėt. Visi jie linkėjo 
sveikatos ir ilgo amžiaus 
draugam Bukauskam.

Ant pabaigos kalbėjo arti
mi giminės, brolis Sharkis, 
dukrelės, mamytė ir pats Po
vilas Bukauskas tarė žodį ki
tą ačiuodamas savo draugam. 
Taipgi buvo suteiktos kelios 
dovanos, o Miss Werneriute 
sudainavo Amerikos himną. 
Dalyviai sustoję tūravojo.

Kas link sutaisymo valgių, 
energiškai pasidarbavo gaspa- 
dįnės M. Bigienė, M. Meiso- 
nienė, O. Kulaitienė, J. John- 
sonienė, Bukauskienė ir E. 
Stankienė.

Povilas Bukauskas 32 metai 
Eastone gyvena, yra klasiniai 
susipratęs darbininkas ir karš
tas unijistas, o taipgi ir nuo-

latinis “Laisvės” skaitytojas. 
Užaugino dvi gražias laisvas 
dukreles. Jaunesnioji Polijana 
civiliškai apsivedė. ,

Abidvi dukrelės, akyvaiz- 
doj visų svečių, karštai nubu
čiavo savo tėvelius. Kai ku
riem net džiaugsmo ašaros 
nuriedėjo.

Vėliaus buvo šokiai < iki vė
lyvos nakties prie šaunios or- 
kestros. Skirdamiesi, visi lin
kėjo jubilėjantam Lukauskam 
sulaukti ir antrus 25 metus.

V. J. S.

Austrijos Naziai Spręs 
Kunigų, Vyskupų Skyrimą
Viena. — Nazių valdžia 

Austrijoj išleido patvarky
mą, kad joks katalikų ku
nigas ar vyskupas negali 
būt paskirtas be Hitlerio 
vyriausybės užgyrimo. Na
ziai taipgi spręs, kokius 
klierikus priimt į seminari
jas; nuo nazių užgyrimo 
taipgi priklausys ir jų skai
čius.

DOVANOSi

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.

Clevelando Kronika
kareivis. Mes galime būti tik-

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 Barberlal

Ii senu padarau 
naujus paveiks
lus ir kr ajarus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočiii BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore (-6191

DlRMAVONfiM 
SUŽIEDOTUVfiM 
IR VEDYBOM

Rožančiai ir Kryželiai nuo ........................................ $1.00
Daimantiniai žiedai ” ........................................ 6.50

VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

ROBERT LIPTON
Įsteigta'Nuo 1892 metų

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

Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2173
Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu.

206 WEST FRONT STREET
ATSINEŠKITE ŠI SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

Šią savaitę Washington© 
valdžia pradės bylą už “in
come taksų“ neužmokėjimą 
valdžiai prieš garsius Chica
gos piliečius, multi-milionierių 
Moses L. Annenberg ir gem- 
blerį William R. Skidmorę. 
Abudu jie gana įtakingi žmo
nės miesto politikoje, ir įeigų 
gauna iš [įvairiausių sriovių, 
vietų. Tai bus apvalymas tų 
įtakingų politikierių, kurie vi
saip išsisukdavo nuo užmokė
jimo federalei valdžiai “tak
sų.” Nesenai Kansas valstijoj 
federalinė valdžia, po Attor
ney General Murphy vadovy
bės, iškėlė bylas irgi prieš įta
kingus politikierius už neuž
mokėjimą “income taksų’’, o 
dabar Chicagoj pradžią pa
darys.

Abudu politikieriai bandė 
geruoju susitaikyti su valdžia, 
bet, matyt, jiems nepasisekė, 
.r i ■■■■ ■ . »■—■

'Sekmadienį, gegužės 7, mie
sto Humboldt Parke, šiaurės 
dalyj, lenkai susirinko pami
nėjimui jų 148 metų konsti
tucijos ir susirinko apie 50,- 
000 žmonių, kurie išklausė į- 
vairių žmonių kalbas. Kalbėjo 
ir Lenkijos generalinis konsu
las Dr. W. Gawronski, kuris 
gana gražią, karštą prakal
bą pasakė ir prieš Hitlerio 
užsimojimus išėjo ir publika 
karštai jam paplojo. Kalbas 
pasakė ir teisėjai Jarecki ir 
Ptystalskis, kongresmanas 
prbfesorius T. V. Smith pasa
kė: “Vienas žmogus negali 
visų žmonių gyvenimą repre
zentuoti, ir jis negali pats vie
nas visą tautą, krašto likimą 
nusverti, žmogus ateina ir nu
eina, bet konstitucija gyvena 
visuomet.” \

Gegužės 7, policisto W. H. 
Curin, 2226 Wilson Ave., sCL 
ntri Michael sukako 2 metai. 
Policisto žmona Elizabeth 
maudė kūdikį vanoj. Tuo lai
ku telefonas suskambėjo. Ji 
nuėjo prie telefono ir pakal
bėjo su savo vyru. Sugrįžo ir 
rado sūnų negyvą, jisai nu
skendo vandenyje.

Gegužės 8, Hamlin gatvės 
elevated traukinio stotyje rąs
tas ant platformos juodas, 
skūrinis bagažas. Jame rado 
negyvą mergaitę, kuri buvo 
nesenai gimusi ir jau kelias

Piknikas
Gegužes 28 d. LDS 44 kuo

pa ir jaunuolių 227 kp. sykiu 
rengia didelį pikniką visiem 
gerai žinomoj vietoj, Mačiu- 
tos darže, prie 'Green Road.

Šiame piknike bus duodami 
geri “praizai”—laimėjimui: 
1) 8 0ol., 2) 5 dol., 3) 3 dol.

Taigi, turėsite progą ne tik
tai linksmai laiką praleisti 
prie geros muzikos, bet su ta 
pačia įžanga ir tokius gerus 
“praizus” laimėti. įžanga tik
tai 10 centų.

Prie to, LDS 44 kp. nutarė 
priimti naujus narius į LDS 
užsimokant tik po vieną do
lerį įstojimo, šis vajus dėl 
naujų narių tiktai iki pikniko 
ir piknike dar galėsite prisi
rašyti, užsimokėdami vieną 
dol. Taigi, labai gera proga 
yra tiems, kurie norėtumėt į- 
stoti į tokią didelę pašelpos 
organizaciją, kaip LDS. To
dėl, dalyvaukite šiame pikni
ke, taip pat stokite į LDS.
Iš Draugo B. Kirstuko Išleis
tuvių Vakarėlio Aukos Agi

tacijos Fondui

Balandžio 23 d. buvo su
rengtas išleistuvių vakarėlis 
draugui 13. ’Kirstukui. Atsi
sveikinti su draugu Kirstuku 
susirinko daug pažįstamų ir 
draugų, su kuriais jis veikė 
Clevelande per daug metų. 
Draugo Kirstuko artimesni 
draugai, su kuriais jam prisė
jo daugiausia veikti, gerai pa
minėjo jį savo prakalbose.

Po gerų ir draugiškų pra- 
kalbėlių ir linkėjimų draugui, 
Lyros Choras išpildė kitą da
lį programos dainelėmis, pa
gerbdami savo seną ir gerą 
draugą, Lyros Choro rėmėją.

Cleveland© progresyviai 
darbininkai neteko gero vei
kėjo ir draugo. Vienok, kuo
met susideda gyvenimo aplim 
kybės, reikia atsisveikinti, kad 
ir su savo brangiausiu drau
gu. Taip įvyko Clevelando 
draugams. Drg. Kirstuko svei- 

I kata ir kitos aplinykybės pri
verčia apleisti savo mylimus 
draugus, kaip senus, taip ir 
jaunus. Vienok, drg. Kirstu
kas, apsigyvenęs kitur, taip 
pat žadėjo nepamiršti darbi
ninkiško judėjimo. žadėjo 
remti jį ir pats dalyvauti ta
me judėjime iki jėgos jam 
leis. Draugas B. Kirstukas yra 
darbininkų klasės narys ir

ri, kad jis nepakeis savo są
žinės ir gero nusistatymo per 
visą savo ilgą gyvenimą. Mes 
linkėjam draugui geriausio 
pasisekimo naujoj vietoj ir 
aplinkybėse gyventi.

Draugas S. K, Mažanskas, 
kuris pirmutinis rūpinosi šio 
vakarėlio surengimu, nuo sa
vęs tarė širdingai ačiū visiems 
draugams, dalyvavusiems iš
leistuvėse. Taip pat širdingai 
ačiuojo gaspadinėms, kurios 
prirengė gerus užkandžius ir 
gerą patarnavimą: M. Valan- 
tai, O. Gendrėnienei, A. Pal- 
ton, M. Sklėrienei, Naujokie- 
nei ir R. Andrew. Likusį pel
ną nuo išleistuvių vakarėlio— 
$11.85—d. Kirstukas paauka
vo Agitacijos Fondui.

“Card Party”
šeštadienį, gegužės 20, 

LMK rengia vakarušką dėl 
sergančios draugės O. Gen- 
drėnienės sušelpimo. Vaka- 
ruška bus Liet. Darb. Svetai
nėj, 920 E. 79th St. Pradžia 
7 valandą vakare.

Drg. Gendrėnienė nesenai 
buvo ligoninėj, dabar vėl su
grįžo namo. Kadangi Gendrė- 
nų beveik visa šeimyna bedar
biai, todėl ir pašelpa reikalin
ga.

L. M. Kliubas labai gerai 
padarė, kad pasirūpino su
rengti savo narei tą pramogą.

Draugė Gendrėnienė yra 
daug veikusi dėl L.M. Kliu- 
bo ir kitų darbininkiškų or
ganizacijų. Todėl visų pareiga 
atsilankyti ir paremti šį vaka
rėlį.

Šokiams bus gera orkestrą. 
Moterys turės gerus užkan
džius dėl tų, kurie panorėtų 
užsikąsti.

L A. V.

Anglai ir Prancūzai Sako: 
Sovietai Svarbiausias Tai

kos Veiksnys
Paryžius, geg. 10.—Pra

nešama, jog. Anglija ir 
Francija todėl neina į po
piežiaus šaukiamą taikos 
konferenciją, kad popiežius 
nepakvietė Sov. Sąjungos. 
Anglijos ir Franci jos minis
terial pirmininkai, Cham
berlain ir Daladier mano, 
jog Sovietai šiandien yra 
svarbiausias veiksnys bet 
kokiose pastangose, daro
mose taikai palaikyti.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU • • •
Lietuvių Įstaiga prie w i n e.r

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
PAINTERS & CARPENTERS

Lietuviai Malioriai ir Dailydės
Savininkai ’

I

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance j ferus.

Fairview Restaurant
■ I 110-62 Corona Ave.

ĮL J CORONA, L, L, N. Y.
LX-BHMH-LLQSte* Telephone: Havemeyer 9-9115

Dienraščio

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

liavom arba išpopieruojaine kambarius.

KLAUSKITE MOŠŲ APROKAVIMO
namų taisymo, malia vojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York
Telefonas Foxcroft 9-6901

“Laisvės" Naudai
PIKNIKAS BALTIMOREJE

i RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 25 KUOPA

LIBERTY PARK, EASTERN & MOFFETT AVĖS.
ON BACK RIVER CAR LINE, BALTIMORE, MD.

Sekmadienį, 28 Geg.-May, 1939
-

IŠTISA PROGRAMA: Baltimorės Lyros Choras, Rusų-Ukrainų Choras, Phiiadelphijos Lyros Cho
ras, Shenandoah Grupe Gerų Išlavintų Dainininkų. Svarbią prakalbą pasakys A. BIMBA, dienraščio 
“Laisves” redaktorius.

Piknikas prasidės 10 v. ryto. Šokiai prasidės 2 v. po pietų.
Pete Lekavičiaus Orkestrą. Bus visokių valgių ir gėrimų.

Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto: 1) $20; 2) $15; 3) $10. Keturios po $5 ir ketu
rios po $2.50. Išanksto įsigykite įžangos bilietą ir išbandykite savo laimę.

šiemet sukanka 20 metų kaip “Laisve” išeina dienraščiu. Skaitlingai dalyvaukime šiame pikni
ke ir sveikinkime lietuvių liaudies dienraštį 20 metų jubiliejum. RENGĖJAI.

DIRECTIONS: From Baltimore ride Eastern Ave. to Moffett Ave. Where you will find the park. By trolley, take 28 Backrlver 
Car which will take you directly to the park. From Philadelphia take route 40 and ridento Stammers Run which is about 0 miles 
from Baltimore. Here you will find two truffle lights and on the southwest corner of the crossroads is a Gulf Gasoline Station. At 
these crossroads turn to the left and ride 8>/2 miles, keeping to the right until you reach Eastern Ave. Oil Eastern Ave. turn to 
to the right and ride a mile to the park.
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ANGLIJOS KARO 
LAIVYNAS

dau-
nauji ir greiti. 
“Brazen” ir “At-

(Tąsa nuo Z-ro pusi.) 

glijos naikintojai yra 
giausiai 
“Arrow,” 
ive” naikintojai turi po 1,-
300 tonų įtalpos, jų greitis 
apie 40 mylių, turi po 6 ka- 
nuoles po 5 colius; 6 kanuo- 
les prie lėktuvus ir po 10 
torpedų tūbų 533 milimet
rų.

Torpediniai Katerai
Tai maži laiveliai, tan

kiausiai nuo 30 iki 50 tonų, 
ginkluoti kulkasvaidžiu ir 
nuo vienos iki 2 torpedų tū
bomis. Anglijos torpediniai 
katerai turi po dvi tubas, iš
vysto iki 55 mylių į valan
dą: Jie skiriami atakai 
priešo laivų pakraščiuose.

Submarinai i

Anglijos submarinai yra! 
pusėtinai stambūs. “Odine” 
rūšies submarinų ji turi 
apie 30. Jie ant vandens pa-, 
viršijus turi po 1,350 to
nų įtalpos; vandenyj 1,750 
tonų.'Virš vandens jie išvy
sto 16 jūrinių mylių, apie 
19 sausžemio, o po vande
niu 9 jūrines mylias. Angli
ja turi 60 submarinų ir dar 
13 budavoja. Taipgi, yra 
planai padaryti dar buda- 
voti apie 20 naujų submari
nų.

Tokis tai tos “jūrų kara
lienės” laivynas. N.

Tacoma, Wash
__________A .... . ■

Apvaikščiojimas Pirmos 
Gegužės

Pirmadienio vakare, gegu
žės 1, buvo čia apvaikščiota 
darbininkų šventė. Prakalbas 
surengė Workers Alliance, 
CIO svetainėj. Kalbėtojai bu
vo 4 ir visi aiškino, kokiu bū
du gimė Pirma Gegužinė ir 
ką jinai reiškė per 53 metus. 
Vienas kalbėtojas nurodinėjo, 
kokią politiką varė pereitą 
rudenį išrinkti demokratai 
valstijos legislatūroje sostinėj 
Olympia. Jų ten buvo net 72 
demokratai ir 26 republiko- 
nai. Demokratai sudarė su re- 
publikonais savotišką kokusą, 
tai reikale įnešimų dėl naudos 
bedarbių ir pensionierių di
džiuma demokratų balsavo 
prieš, palaikydami guberna
toriau Martin pusę. Martinas 
yra didžiausias darbininkų 
priešas ir reakcionierius.

Mes, tacomiečiai, nesuren- 
gėm Gegužinės demonstraci
jos gatvėj, tad mes 4 lietuviai 
nuvykom ‘į Seattle, Wash., 
kur yra visos valstijos darbi
ninkų centras. Ten buvo su
rengta demonstracija, kur 
maršavom keletas šimtų de
monstrantų. žinoma, turėjo 
būt daug skaitlingesnė, bet 
tam kenkė AF of L, kuri yra 
po įtekme reakcionierių.

Prie progos čionai noriu su 
gerbiamais laikraščių skaity
tojais pasidalinti mintimis, 
kaip aš mačiau apvaikščiojant 
pirmą Gegužinį paradą. Tai 
buvo 1904 metais Glasgow

mieste, Scotland. buvau 
dar visai jauna ir tik keli mė
nesiai iš Lietuvos ir apie jo
kias darbininkų šventes nieko 
nebuvau girdėjus.

Tikrai atmenu, buvo šešta
dienio popietis. Aš išėjau j 
miestą pasivaikščiot. Nuėjau 
i patį miesto centrą, kuris va
dinas “Glasgow 
yra labai didelė 
su dideliu tiltu.

Cross.” Ten 
aikštė ir upė

ant suolelioAš atsisėdau 
palei upę, ir netrukus išgirdau 
muzikos balsą. O vėliau pasi
rodė pilni vežimai stačių, pri
stojusių žmonių, taipgi ir 
pėksčių ėjo per tiltą ir rinko
si j aikštę. Aš vis žiūrėjau, o 
tie žmonės eina ir eina per 
tiltą į aikštę. Ir aš pasijutau 
žmonėse. Mane apsupo iš vi
sų pusių, išskiriant pusę ’ nuo 
upės. Mane apėmė baimė, kad 
aš nemačiau ten nei vienos 
moteries, nei mažų vaikų, ku-‘ 
rių kitomis dienomis matyda
vau gana daug.

Atsimenu, vyras ant suolo 
užlipęs sakė prakalbą ir kar
tas nuo karto susirinkusieji 
rankomis plojo, žinoma, aš 
nieko nesupratau, ką ir apie 
ką ’kalbėjo. Aš jo kalbos ne
klausiau, tik rūpinausi, kaip 
aš galėsiu per tokią 
vyrų persiskverbti ir 
sveika pareiti.

Už kiek laiko minia
tėjo, ir aš leidaus namų link. 
Papasakojau 
aš mačiau. 
Bronius man 
šiandien yra
tai pasaulio darbininkų šven
tė, kada darbininkai daro pa
radus ir reikalauja iš 
davių pagerinti jiems 
sąlygas.

Nuo to laiko neteko
matyt tokio didelio darbinin
kų parado, kaip tas Glasgo- 
wo paradas.

marint bedarbius. Bet bedar
biai netyli. Kad ir ši demons
tracija rodo, kad jie griežtai 
kovos prieš badą.

Demonstracijai vadovavo 
Workers Alliance. F. K.

minią 
namo

prare-

namiškiams, ką
Vyras vardu 

paaiškino, kad 
Pirma Gegužės,

dąrb- 
darbo

dar

<

nu-
Gu- 

gau- 
gali

Bedarbiai 
pinigų yra. 
Martin algos 
per metus ir
kartų ant dienos, 

bedarbiai nei vieną 
ant dienos negalime

Jūs 
mė
mes

po vardu “Gu- 
M arti n Kempė

ar jie ir nakties

Bedarbių Demonstracija
Gegužės 4 d. bedarbiai su

rengė demonstraciją prieš ba
dą ir maršavom į County 
Court ‘House, į komisionierių 
ofisą. Išrinktas komitetas per
skaitė bedarbių reikalavimus. 
Komisionieriai sakė, kad jie 
nieko negali bedarbiams pa
gelbėti, nes budžetas esąs tuš
čias, visi pinigai jau ant be
darbių išleisti, daugiau neturi 
iš niekur jokių jeigu bedar
biams šelpti, 
rodė, kad 
bernatorius 
na $7,500 
valgyt 10 
o mes 
sykį
žmoniškai pavalgyt.

Kitas bedarbis sakė: 
komisionieriai algos ant 
nėšio gaunat po $350, o
badau jam. Jau antras mėnuo 
kaip čia Martino kempėj gy
venam. \Ir mes neisim iš tos 
kempės, kol neišpildysite mū
sų reikalavimų.

Minėta kempė stovi prie pat 
Court House 
bernatoriaus 
No. 3.”

Teiravausi,
metu čia būna. Atsakė, ku
rie iš butų išmesti už randos 
nemokėjimą, ateina čia pergu- 
lėt į šitas palatkas. Palatkų 
suskaičiau 8. Teko patėmyti 
lovas. Tai tik surūdiję spring- 
sai, kurie padėti ant žemės ir 
apmėtyti skarmalais.

“O kaip su maistu?” pa
klausiau. Sakė, duoda krau
tuvininkai kavos, duonos ir 
kenuotos zupės. Atnešė paro
dyt, kokia ta zupė. Tai atro
dė j pamazgas. Kavą ir zu- 
pę verda kenuose, i kuriuos 
farmeriai pieną pila.

Tai taip gyvena Washington 
valstijos bedarbiai^ nes Mar
tinas per savo sesijas su savo 
pasekėjais nusitarė badu iš-

West Haven Beers & Ales, Inc
Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

HABERBUSCH & SCHIELE’S 
Sphinx! Stout and Extra Ales 

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėse

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR:

Hcnsler ) Beer 
R. & H. Ales 
Wehle \ Porter

Telephone EV. 7-5471

98 North 7th Street
Brooklyn, N. Y.

i.1.1 'jj—

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

I NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

Oslo, Norvegija. — Čia 
spėjama, kad būsiąs žuvęs 
sovietinis laivas “Turga” 
per smarkias audras tarp 
ledų Baltojoj Jūroj. Jame 
buvo 200 žmonių.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ELIZABETH, N. J.

LLD 54 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 17 d. geg., 8 v.v., LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, net- 
būtinai turite dalyvauti šiame susi
rinkime, nes pereiti du susirinkimai 
neįvyko, šis turi įvykti.

P. Poškus, Sekr.
(113-114)

DETROIT, MICH.
Amerikos Lietuvių Kongresas At- 

steigimui Lietuvos Demokratijos 
rengia didelį pikniką, todėl vadinasi 
didelis, kad Kongrese priklauso 17 
Draugijų bei Kliubų. Kviečiame vi-

Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1--8 dieną Ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

sas Detroito ir apylinkės Draugijas 
ir pavienius dalyvauti. Turėsimo ge- M 1 m.;.-1?..-. ... . ■ ■ r-.-.

rą orkestrą šokiams. Bus Beechnut 
Grove, geg. 30 d., pradžia 12 vai. 
dieną ir tęsis iki vėlai nakties. Gas- 
padinės priruoš gerų valgių ir taipgi 
gausite alaus. Tikietas 25c. Kelro
dis: Važiuokite 
Middlebelt Rd., 
ir važiuokite iki 
Kom.

Michigan Ave. iki 
pasukite po kairei 
Beechnut Daržo. —

(114-115)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LIGOS, 
BENDRAS SILPNUMAS ir NER
VŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS ir 
ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI SKIL
VIO ir ŽARNŲ LIGOS, IIEMOR- 
ROIDAI ir kiti MĖŠLAŽARNĖS 
NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta. 
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

' IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4tli Ave. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

Ol
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FRANK DOMEKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Epropiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Į • Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. -Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi'
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VALGIAI IR 
GĖRIMAI

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- • 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
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.

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

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

j VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

&

10% NUOLAIDOS'PRIE ŠIO SKELBIMO. RHEA

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS

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

Managed by

TEITELBAUM

-y—---.---- --------„
Valandos: šiokiom dienon/ nuo 9 A. M. iki 8 P. M.

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

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

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

MmBMm ■■■■■I

Estate Q f

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 .

Open Day and Night

Vapor Room, 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian

Special Rates per Week
GENTS’ DAYS $

Wed., Thurs., Frl., Sat. and 
Sun. all day and night
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BROOKLYNIEČIAI KITUR

Unijistams Nemokama 
Medikale Pagelba

Transporto Darbininkų Uni
ja, CIO, išsiuntinėjo visiems 
55,000 savo narių pranešimą, 
kad su gegužės 15-ta įveda
ma Medikališkas Planas, ku- 
riuomi visi gero stovio nariai 
gali gaut nemokamai medika- 
lišką pagelbą astuoniose gy
dymo srityse, įskaitant ir ope
racijas. ‘Tam tikslui unija su
sitarė su 52 praktikuojančiais 
daktarais ir specialistais.

Aprokuojama, kad tas pla
nas unijai lėšuos $170,000 į 
metus. Didžiumą tos sumos 
apmokės tiesiog iš unijos iž
do. Dalį padengs unijos du 
metiniai baliai, kuriuos n tema
toma rengt ant milžiniikos' 
skalės.

Planą unija rengė jau nuo 
senai. Unijos viršininkai sako, 
kad jie mano, jog yra valdžios 
pareiga rūpintis visuomenės 
sveikata, tačiau unija neprie- 
šinga parodyt pavyzdį, kad 
galima visuomeniškas, valsty
binis aprūpinimas žmonių 
sveikatos. Tam labai prieši
nasi reakcininkai.

Greerifieldą Išteisino
Louis Greenfield, kuris 

chloroformu numarino bevil
tiškai fiziniai ir protiniai ne
sveiką 16 metų sūnų Jerome, 
tapo išteisintas. “Džiūrėj” 
buvo 7 vyrai ir 5 moterys, vi
si, apart vieno, patys tėvai ir 
motinos.

Greenfield aiškinosi, kaip 
jiedu su žmona daug dėjo vil
ties į savo kūdikį, kaip, pas
kui, pamatę jo nenormalumą, 
visas savo jėgas ir uždarbius 
leido jo gydymui. Pagaliau, 
jam suaugus, patiem einant 
senyn, jie labai pradėję rū
pintis jo likimu, jei jie numir
tų, sunegalėtų, nebūtų kas jį 
prižiūri. Ir “Dievo balsas” 
jam nuolat šnabždėjęs jo pa
sigailėt, nu marint jį. Jis ilgai 
planavęs ir kovojęs su savimi. 
Prie visų kitų rūpesčių prisi
dėjęs ir tas, kad daktaras per
spėjęs, jog jis galįs būt pavo
jumi tikrai savo motinai, tad 
tėvas bijodavęs net iš namų 
išeit ir visada didžiausiame 
rūpestyje grįždavęs.

Jo žmona, Mrs. Anna Green
field, visą laiką teisino savo 
vyrą irgi aiškindama, kad jis 
tik išpildęs “Dievo valią.” Jį 
gynė plačiai žinomas advoka
tas Samuel Leibowitz.

Gražios Vestuvės
Juozo Rudaičio su Alice 

Pilkauskaite sutuoktuvių pro
ga įvyko šaunus bankietas 
gegužės 14-tą dieną, Grand 
Paradise salėj. Svečių galėjo 
būt virš 300. Giminės ir drau
gai gražiai apdovanojo jau
nuosius.

Linkiu laimingo šeimyniško 
gyvenimo. “L.” Rep.

Kas Bus po Parodos?
Miesto valdžia jau turi pla

nus, kas atsitiks su Pasaulio 
Parodos vieta iškilmėms užsi
baigus sekamais metais. Ji 
bus paversta pastoviu parku 
su gėlynais ir alėjomis, paukš- 
tinyčiomis, pievomis, žaisla- 
vietėmis ir dideliu pasilinks- 
mui bildingu. Tam numaty
tas dabar esamasis New Yor- 
ko Miesto Bildingas.

Įvairiausioms programoms 
tarnaus 12,000 sėdynių amfi
teatras ant Meadow Lake, ku
ris jau statant buvo planuo
tas palikt pastoviam vartoji
mui.,

Prirengimas parodos vietos 
pastoviam parkui dar lėšuo- 
siąs apie $5,500,000.

LIETUVOS PAVILIJONO ATIDARYMAS 
PASAULIO PARODOJ

ALDLD 2-ro Apskričio 
Kuopoms ir Nariams

sekmadienį buvo ati- 
Lietuvos Pavilijonas 

Ceremo-

kal- 
p-lė 
kad

Pereitą 
darytas 
Pasaulinėj Parodoj, 
nijos prasidėjo lygiai 2
po pietų. Įžanginėj savo 
boj Pavilijono komisarė 
M. Avietėnaitė pareiškė, 
įeidama į šią parodą, Lietu
va nemanė ir nemano lenkty
niuoti su kitomis didesnėmis 
valstybėmis pavilijono didu
mu, nei eksponatų įvairumu: 
Lietuva bando parodyti tiktai 
tą, ką ji galėjo sukurti per 
tuos 20 metų savo nepriklau
somo gyvenimo.

Paskui kalbėjo Pasaulio 
Parodos prezidentas Whalen; 
USA Pasaulio Parodai komisi- 
jonierius Flynn; gen. konsu
las p. J. Budrys, p. J. Lauč- 
ka, Lietuvių Komiteto pirmi
ninkas, ir Lietuvos m misteris 
Washingtone p. P. žadeikis.

Protarpiais dainavo choras.
Ponas žadeikis kalbėjo lie

tuviškai ir angliškai. Be to, 
jis skaitė kablegramą Lietu
vos ministerių pirmininko 
gen. Černiaus, kuris pabrė
žia, jog Lietuvoj žmonės jun
giasi vieningam darbui nepri
klausomybei ginti; linkėjo ir 
Amerikos lietuviams vienytis 
tam pačiam darbui.

Ne vienas girdėjusiųjų ka
blegramą pamanė: Jeigu Lie
tuvos žmonės pradeda vienin
gai dirbti, tai kodėl Amerikoj 
to paties negalima buvo pa
daryti ? Kodėl, sakysim, tam 
tikri katalikų lyderiai užsi
spyrė ir patys vieni monopoli- 
zavosi Lietuvių Dienos Komi
tetą ? Ar būti] ne gražiau, 
jei jin įeitų visų sriovių žmo
nės ?

Užsibaigus ceremonijoms, 
pavilijonas buvo atidarytas 
plačiajai publikai, kurios bu
vo daug. ,

Lietuvos pavilijonas, beje, 
dar nėra užbaigtas pilnai 
įruošti; nesuspėta. Todėl dar 
per kokias dvi tris dienas jis 
bus uždarytas,
bus baigtas jįruošti. 
n as 
įėjus 
įspūdis.

Apie eksponatus ir kitus 
dalykus, santikyj su Lietuvos 
pavilijonu, bus parašyta vė
liau, kai jis bus pilnai už
baigtas. Be to, mano vie
nas kolega dar žadėjo apie šį 
Lietuvos pavilijono atidary
mą parašyti plačiau artimiau
siam “Laisvės” numeryj.

Ndrs.

kol galutinai
Pavilijo- 

gražioj vietoj ir apstus: 
vidun gaunasi geras

Brangūs Draugai ir Draugės!
25 d. birželio įvyksta mūsų 

apskričio piknikas. Visos kuo
pos privalo rūpintis išplatini
mu bilietų, kurie jau senai 
yra išsiuntinėti kuopom pla
tinimui. Kiekvieno nario ir 
narės būtinas reikalas dar
buotis platinimu minimų ti
lt ietų. Kiekvienas nors po vie
ną knygutę tų tikietų. gali iš
platinti.

Antras dalykas, tai rūpin
tis, kad mūsų apylinkės kiek
vienas miestas dalyvautų šia
me piknike. Piknikas įvyks 25 
birželio (June 25th), Old Ci
der Grove, Vaux Hall Road, 
Union, N. J. Jau dabar laikau 
samdytis busus ir ruoštis da
lyvauti piknike.

Visom kolonijom yra išsiųs
ta pikniko plakatai. Prašome 
tuos plakatus sąžiningai išda
linti savo mieste, kad gerai 
išsigarsintų piknikas.

Pikniko Komisija.
------------------------ ----------

Teisia Gengsterį

Brooklyniečių jaunimo vei
kėjai Vytautas ir Helen Za- 
blackai, Jonas ir Aida Orma- 
nai, ir Lina Kairytė, susėdę 
Vytauto maašinon, buvo nu
vykę ^Bostonan, kur pereitą 
sekmadienį įvyko LDS jauni
mo konferencija, ir didelė 
pramoga. Sugrįžo patenkinti 
ne tik .gražiu priėmimu, bet 
ir ypatingai pilni vilčių LDS 
augimui, nes Naujosios Angli
jos jaunimas parodęs gražių 
pajėgų ir pasiųįžimo tam dar
bui. R.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Prakalbos ir Krutami Paveikslai
Bendrai visus kviečiame atsilan

kyti j Sveikatos klausimais rengia
mas prakalbas, kurios įvyks šį tre
čiadienį,, gegužės 17-tą, 8:00 vakaro, 
Metodistų bažnyčioj, 411 S. 3rd St.

Kalbės Dr. Anderson, svarbiais 
sveikatos klausimais ir J. Svirskis 
duos pamoką apie pirmąją pagelbą. 
Taipgi kalbės ir J. W. Thomsonas 
visiems lietuviams gerai žinomas 
natūralistas bei naturališko gyveni
mo mokytojas, ir priedui prie pra
kalbų galėsite kalbėtojams duoti 
klausimus kas link jūsų bendro svei
katingumo. Prakalbas rengia Brook
lyno Lietuvių Sveikatos Kultūros 
Draugija. (112-114)

Tokia Paroda Nekelia 
Lietuvių Vardo

Unijistai Teis Bosams 
Agentavusius Narius

Jamaicos Generalių Sesijų 
Teisme prasidėjo Martin 
(Bugsy) Goldsteino byla. Jį 
kaltina suokalbyje su samdy
tojais veikus sulaužyt valsti- 
jinį darbo įstatymą, 
mais 
arba

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas, priežastis 

pardavimo — mirlis šeimynoje. Pra
šome kreiptis prie Autumn Cafe, 
324 Lincoln Ave., kampas Atlantic 
Ave., Brooklyn. Galima matyt nuo 3 
iki 6 vai. vak. (111-116)

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai 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.

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

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliuhą

Šiais metais, gegužės 7-tą 
d., pripuolamai patekau į 
Brooklyno Muzėjų. Bevaikš
čiodama jame užtikau kampe
lį, kame rašo Lithuania. Ten 
nebuvo nieko ypatingo, įdėta 
pora atspurusių audinių ir lie
tuviška “katalikiška kultuvė.” 
Lietuviai tik katalikai gali 
vartoti kultuvę, bet kiti lie
tuviai, tai negali turėti kultu
vės, nes katalikiška kultuvė! 
Teko išgirsti toje parodoje ki
tų tautų žmonių kalbas ir juo
kus, ironiškus. Tą man pasakė 
(užklausus) su manim vaikš
čiojusi čia gimusi ir augusi 
lietuvaitė, kuri žino plačiai 
apie viską, o aš, kaip nesenai 
atvykus, tai įdomauju užtik
tais faktais, vaizdais.

Klausiu pas bendrakeleivę, 
kodėl tik tiek mažai lietuviš
kų daiktų, štai ką ji man sa
ko : nors kiti turi ir gražių 
daiktų ir galėtų juos paauko
ti, bet čia paprasti darbo 
žmonės nefiguruoja, nes jie 
peržemi, kad jų. pavardė bū
tų apačioj išdrukuota. Tik ku
nigas koks pasirašęs, dakta
ras bei koks kitas. Tai reiš
kia, neišstato daiktų, kad lan
kytojai pasi|įdomautų kokiais 
gražiais išdirbiniais, tik nori, 
kad jų pavardės pasidarytų 
populiarės visuomenės tarpe. 
Apačioj dar parašyti teisingai 
neparašė, o savo nosis riečia 
viršum kaktos. . .

Naujokė.

Nacionalė Maritime Unija 
surengė narių teismą kaltina
miems padėjus bosams prieš 
uniją. Byla prasidės gegu
žės 17-tos ryto 10 vai., uhįjos 
centre, 126 — 11th Ave., New 
Yorke.

Ralph Emerson, NMU įsta- 
tymd a vystės atstovas Wash
ingtone; Lawrence Hennessy, 
unijos organo “The Pilot” re- 

John 
Steglich 
Jerome 

sekreto- 
detekty-

The Pilot 
padėjėjas; 
ir Frank 
padėję

daktoriaus
Gallagher 
kaltinami
King, unijos finansų
riui, ir Ray Carlucci, 
vų agentūros tarnautojui, vest 
sabotažą ir suktybes sulyg 
tūlų laivų savininkų nurody
mais. Juos teis narių išrink
tas komitetas.

Kaipo nacionalis viršinin
kas, Ęing turi teisę gaut tei
sėjų komitetą iš 7-nių : trijų iš 
Įlankos distrikto, trijų 
lantiko ir vieną iš nac. 
teto.

Sveikino

Nominacinės Iškilmės

tojai 
darbus.

grąsini- 
verčiapt nusimušt algas 
grąžint dalį jau gautų 
Tokiu būdu tie samdy- 
galėjo užgrobt visus

“Laisvės” Piknikas Įvyks 2 d. 
Liepos, Klaščiaus Clinton Par

ke, Maspeth, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo genčių — Felikso 

ir Antano Stankūnų ir panelės Stan- 
kytės. Stankytė yra ištekėjusi už 
gydytojo, pavardės neprisimenu. Kilę 
iš Paukštelių kaimo, kuršėnų vals
čiaus, išaulių apskr. Taipgi pajieš
kau Adomo, Stanislovo ir Antosės 
Radževičių, jie gyveno Kuršėnuose. 
Prašau jų pačių atsiliepti, arba kas 
žinote apie juos, prašau pranešti 
man, už tai būsiu dėkinga. Turiu la
bai svarbų reikalų su jais. Rašykite 
laišką arba (detonuokite: 3558 An
napolis. Miss Elena Mikalauskaitė, 
Wardour Sever Ave., Annapolis, Md.

(114-116)

iš At- 
komi-

išsiųs-Iš Cheyenne, Wyo. 
toj atvirutėj rašoma:

“Gerb. Draugai: •» Jau pasie
kiau Grand Island. Kelionė 
yra žingeidi. Jaučiuosi gerai. 
Gerų linkėjimų visiems ir vi
soms Brooklyn, N. Y., drau
gams. M. Paukštiene.”

Draugė Paukštienė šiuo tar
pu jau yra pasiekus ir Ka
liforniją, savo užsibrėžtos ke
lionės galą.

Pranešama, kad William 
Z. Foster, Amerikos 'Komunis
tų Partijos Centro pirminin
kas, bus vyriausiu kalbėtoju 
Amterio nominacin.iame ban- 
kiete gegužės 27-tą, Hotel 
Center, N. Y. Amteris kandi
datuos į Miesto Tarybos na- i 
rius. i

“Strand” teatras, ant Broad
way ir 46th St., New Yorke, 
vis rodo jųdį apie Vokietijos 
šnipų veiklą Amerikoj.

*
šeštadienio

Bronx komunistų nominacinė 
iškilmės 671 Prospect Ave.

I
.karą įvyki ■

Danielius Žurlis, mirė šeš
tadienį, gegužės 13 d. Pašar
votas namuose, 28 Charles 
St., Port Washington, L. I. 
Laidotuvės įvyks antradienį, 
16 d. gegužės* Holy Root Ce
metery, Westbury, L. I.

Velionis paliko nuliūdime
kur Fosteris bus vyriausiu kai j žmoną, dvi dukteris ir žen- 
bėtoju. Taipgi kalbės Isadorc į tą.
Begun, buvęs kandidatas į ta- 
rybininkus pereituose rinki- lins-šalinsko įstaiga, 84-02 Ja
niuose.

Parsiduoda Bar ir Grill (aludė). 
Yra ir Bowling Alleys. Priežastis 
pardavimo yra todėl, kad šeimyno
je randasi nesusitikimų. Pardavimas 
prieinamas. Kreipkitės: Hartmann, 
386 Hart St., Brooklyn, N. Y. Tele
fonas. Glenmore 5-4925.

(113-118)

REIKALAVIMAI
Ręikalinga 2 ar 3-jų žmonių daik

te gyventi. Pageidaujama, kad mo
teris nedirbtų. Aš ir berniukas, 8 
m. amžiaus. Yra 5 kambariai, šiluma 
ir karštas vanduo, tik už $10. Visus 
kambarius apart man vieno galima 
naudot. Matyt. gali po 5 vai. vaka
ro. 93 So. 4th' St., (viršuj), Brook
lyn, N. Y. (112-114)

gau-

Vietuvišk°s 
deg‘ineS’ 
valgi"! ,r g 

rimų

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su vė

liausiais įtaisymais, garu šildomi. 
Yra šaltas' ir šiltas vanduo. Renda 
$25 į mėnesį. Iš New Yorko galima 
privažiuoti 14 St.-Canarsie linija, iš
lipant ant Graham Ave. stoties. Vie
ta vienas blokas nuo stoties. Kreip
kitės pas Superintendent. 677 Metro
politan Ave., Brooklyn, N. Y.

(112-117)

SUSIRINKIMAI 
E. NEW YORK ir RICH

MOND HILL 
Sekmadienį, geg. 17 d., 8 v. v. 

Buzelio Svetainėje, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Ave., įvyks ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Visi nariai at
silankykite. — V. Paukštys. 

(114-115)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, geg. 17 d., 8 v. v. Šapa- 
lo-Vaiginio Svet., 147 Thames St. 
Visi nariai dalyvaukite. — P. V., 
Sekr. (114-115)

Laidotuvėmis rūpinasi Sha-

maica Ave., Woodhaven, N. Y.

Lietuviška Užeiga 
BAR ir GRILL /

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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 išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

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

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj. <

Manhattan Liquor Store £

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GfiRIMŲ

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEFONAS 

ĘVergreen 4-9672
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius

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.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Namų Rakandų Krautuvė

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambar

Gyvenamajam Kambariui
1U1

Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
ĘVergreen 7-6673




