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Londono Lietuvių Balsas.
Virš 19,000.
švakai Įmatė.
Gira Vyks į SSSR.
Venclova Kaune.

Rašo R. Mizara.

Pirmadienio “Laisvėje” 
tilpo Londono lietuvių bal
sas Lietuvos klausimu.

Ruoškimės prie va
sarini)! p a r e n g imu 
“L a i s ves” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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Smagu, kad Londono lie
tuviai mano visai taip, kaip 
dauguma Amerikos lietuvių 
ir Lietuvos žmonių. Jie no
ri matyti Lietuvoj paleistus 
politinius anti - fašistinius 
kalinius; jie nori matyt tik
rai laisvą ir demokratinę 
Lietuvą; jie nori, kad Lie
tuvoj nebūtų nei sūnų neigi 
posūnių, — kad būtų visi 
tautos sūnūs lygūs.

Ar tokiems pageidavi
mams gali būti priešingas 
žmogus, kuriam rūpi Lietu
vos nepriklausomybė, ku
riam rūpi Lietuvos žmonių 
gėris? J

■<i iį; *

Beje, vėliausios iš Lietu
vos žinios skelbia, kad iš 
Klaipėdos Lietuvon subėgo 
19,000 pabėgėlių. Jų visų, 
su maža išimtim, padėtis 
yra sunki, apverktina. Tai
gi jiems ir pagalba reika
linga.

To neturėtum pamiršti!
*

Majoras Narušis pernai 
lankėsi Amerikoj ir sugrį
žęs Lietuvoj rašo (“Kary”) 
savo įspūdžius apie Dėdės 
Šamo žemę. Na, ir štai, kaip 
tas majoras apibūdina New 
Yorką:

“Juk New Yorkas faktiš
kai neužima didelio žemės 
ploto. Jis, rodos, turi 50 an
gliškų mylių, apie 70 km. 
ratą. Jo priemiestis, Brook- 
lynas, užima žymiai didesnį 
žemės plotą, negu pats New 
Yorkas. New Yorkas susi
deda iš miesto dalių (ko
kių?) New Yorkas, kaip 
centras, 1930 m. statistikos 
duomenimis turėjo 9,000,- 
000 gyventojų (dabar skai- 
toma apie 11,000,000). 
Brooklynas atskiriamas tik 
upe, panašiai kaip Neris 
skiria Kauną nuo Vilijam
polės, o Newarkas kaip A. 
Panemunė. Ir viena ir an
tra New Yorko priemies
čių dalis, Brooklynas ir 
Newarkas, turi po kelis mi
lijonus gyventojų ir sudaro 
New Yorko miesto tęsinį.”* * *

Kaip matome, majoras 
Narušis Newarką (N. J. 
valstijoj) prijungia prie 
New Yorko. Girdi, Brookly
nas ir Newarkas turi po mi
lijonus gyventojų, tai, ot, 
jiedu ir sudaro “New Yorko 
miesto tęsinį”! Kodėl tuo
met New Yorkui nepriskai- 
tyti ir Philadelphijos?

Švakas iš jūsų informuo
to j as, p. majore! * * *

Sovietų Rašytojų Sąjun
ga nesenai pakvietė Lietu
vos Rašytoju Sąjungos pir
mininką Liudą Girą su 
žmona atvykti į SSRS pa
viešėti ir arčiau susipažinti 
su socialistinio krašto gy
venimu. Sakoma, poetas Gi
ra kvietimą priėmęs ir ne
trukus vyks j Maskvą.

Tai ir gerai! Juo glaudes
ni bus abiejų kraštų dvasi
niai ir kultūriniai santikiai, 
tuo lengviau bus palaikyti 
ir artimi politiniai santi
kiai.

Mussolinis iš Naujo
Grąsina Francijai

Reikalauja iš Francijos Italijai “Teisių” Tunisijoj, Suezo 
Kanale, Jibutyj ir Ethiopijos Gelžkely

Turin, Italija. — Mussoli
nis viešoje kalboje užreiškė, 
jog tūli klausimai tarp Ita
lijos ir Francijos turi būt 
išspręsti, o jei ne, tai susi
darys pavojinga padėtis 
tarp tų dviejų šalių. Iš kitų 
Mussolinio išsireiškimų su
prantama, kad šioje kalboje 
jis taipgi reikalavo palikt 
V o k i e t ijai pačiai spręst 
klausimus Danzigo ir nazių 
kelfo per Lenkų Koridorių 
į Rytinę Prūsiją.

(Šia nauja savo kalba 
Mussolinis dalinai paaiški
no, ką buvo užtylėjęs kalbė
damas pereitą sekmadienį.
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Milžiniškos Algos Taba
ko Kompanijos Pirmi

ninko ir Kitų Bosų

Washington. — Geo W. 
Hill, pirmininkas American 
Tobacco Co., pernai metais 
gavo $331,348 algos, o tos 
kompanijos vice - pirminin
kas Paul M. Hahn $176,859.

P i r m i n inkui Amerikos 
Telefonų ir Telegrafo kom
panijos Waite riui Gif fon
dui pernai išmokėta $209,- 
000 algos. Jungtinių Valsti
jų Plieno korporacijos vice
pirmininkas W. A. Irvin ga
vo $140,070 algos; Repub
lic Plieno korporacijos pir
mininkas T. Girdler $160,- 
416; Coca Cola komp. pir
mininkas R. W. Woodruff 
$163,050 ir tt.

Jie patys pranešė valdiš
kai Šerų ir Biržų Komisijai 
apie tokias savo algas.

FEDERALĖ VALDŽIA 
TAIPGI GAUDYS AP
DRAUDIMUS ŽUDIKUS

Washington. — Federa
tes valdžios agentai bendra
darbiaus su Philadelphijos 
policija, idant sugaudyt 
piktadarius, kurie nuodijo 
žmones dėl jų apdraudų.

Lietuvos rašytojai verčia 
Sovietų rašytojų knygas į 
lietuvių kalbą, o pastarieji, 
be abejo, labiau susidomės 
lietuvių grožine literatūra. 
Girdėjau, kad yra verčia
mas į rusų kalbą vienas ra
šytojo Mickevičiaus-Krėvės 
veikalas. Andai Cvirkos 
“Žemė Maitintoja” buvo iš
versta ir turi didelio pasise
kimo Sovietų skaitytojuose.

* * *
Žymus,Lietuvos rašytojas 

Venclova kadaise mokyto
javo Klaipėdos gimnazijoj. 
Žlugus Klaipėdos kraštui, 
ir šis talentingas rašytojas 
turėjo iš ten/bėgti. Dabar 
jis darbuojasi Kaune.

O buržuaziniai Anglijos ir 
Francijos politikai buvo pa
siskubinę sveikint Mussoli
nio sekmadienišką kalbą 
kaipo “taikią.”)

Iš paskutinės Mussolinio 
kalbos Turine suprantama, 
jog Italijos valdžia pakar
toja bent šitokius reikalavi
mus Francijai: duot Itali
jai porą vietų valdyboje Su
ezo Kanalo, pripažint Itali
jai įvairias teises Jibutyje, 
Tunisijoje ir francūzų gele
žinkelyje, einančiame per 
Ethiopiją iki Jibuti prie
plaukos (Francūziškoj So- 
malijoj). .

Anglija ir Francija Tęs 
Apsigynimo Derybas 
su Sovietų Sąjunga

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirminiu kas N. 
Chamberlain pranešė sei
mui, kad užsieninis Anglų 
ministeris lordas Halifax 
ir Francijos užsieninis mi- 
nsteris Bonnet ves tolesnius 
pasitarimus dėlei tarpsavi- 
nio apsigynimo sutarties su 
Sovietų užsieniniu vice-ko- 
misaru Potiomkinu gegužės 
22 d., laike Tautų Lygos 
tarybos posėdžio.

Chamberlain atsisakė sei
mui parodyt Sovietų atsa
kymą į “naujus” Anglijos 
pasiūlymus tuom reikalu.

Anglija Nežada Gint 
Lietuvą

Tūli seimo atstovai pakė
lė klausimą apie Lietuvos 
ir kitų Pabaltijos kraštų 
gynimą nuo Vokietijos. Į 
tai atsakė anglijos užsieni
nis vice-ministeris R. A. 
Butler, kad Anglija “netu
ri jokios ypatingos pareigos 
gint Lietuvą, Latviją ar Es
tiją,” apart tokių pareigų, 
kurias nustato Tautų Lyga, 
kas liečia šias ar kitas ša
lis.

Ukrainai Stoja su Lenkija 
prieš Nazius 

Varšava, geg. 16. — Uk- 
rainų atstovų vadas Vladi
mir Celevic pareiškė Lenki
jos seime, kad Ukrainai 
rems Lenkiją prieš karinius 
Hitlerio pasimojimus. Sa-
ko, “mes geriau sugyvensi
me su lenkais, negu pasi
duosime Vokietijos vergi
jai.”

3,222,000 Lenkijos ukrai- 
nų pirmiau kovojo už savo 
t a u t inę nepriklausomybę 
nuo Lenkijos; bet dabar jie 
remia Lenkų valdžią aki
vaizdoj didesnio priešo, ku- 
riuom yra Vokietijos na- 
ziai.

Nazių Pavojus Smar
kiai Paliečia Lie
tuvos Bankus

Kaunas. — Daugelis žmo- 
nių atsiima savo pinigus, 
kurie buvo padėti kaipo 
taupymai Lietuvos bankuo-
se. Bijo, kad viskas nežūtų. 
Po nazių užėmimui Klai
pėdos, lietuviai jaučia pavo
jų pačiai savo krašto ne
priklausomybei.

Kad toks daugis žmonių 
atsiimą savo depozitus iš 
bankų, tai Lietuvos Bankas 
pakėlė nuo 5 iki 7 procentų 
numušimus pinįgams, iš
duodamiems verslo reika
lais.

EXTRA
Sovietai Nesiunčia Potiom
kino j Derybas su Anglija 
ir Francija

London, geg. 16. — So
vietai nesiųs savo užsieni
nio vice-komisaro VI. Po
tiomkino į Geneva derėtis 
su Anglijos ir Francijos at
stovais dėlei bendros tų 
trijų šalių apsigynimo su
tarties, laike Tautų Lygos 
tarybos posėdžio, kuris at
sidaro geg. 22 d.

Kad Anglija vis dar ne
priima Sovietų reikalavimo 
daryt lygią, abipusišką ap
sigynimo sutartu tai Sovie
tai palieka Anglijai vesti 
derybas tiktai su Sovietų 
ambasadorium Londone, 
Ivanu Maiskiu.

Dar 18 Harlan Anglies 
Kompanijų Susitarė su 
Angliakasių Unija

Harlan, Kentucky, geg. 
16. — Nors gubernatorius 
Chandler atsiuntė keturis 
tūkstančius milicijos sau
got streiklaužius ir terori- 
zuot unijinius CIO mainie- 
rius - streikierius, bet dar 
18 minkštųjų angliakasyk- 
lų kompanijų pasirašė su
tartį su CIO Jung. Main. 
Unija. Sutartyje jos pasiža
da neimt darban nė vieno 
neunijinio mainierįo.

Griūva skebinių angliaka
sy klų frontas. Nes, kaip sa
kė J. L. Lewis, unijos pir
mininkas, “kompanijos nie
kad negalės milicininkų 
durklais prikąst anglies.”

Amerikoj Pastatytas Didžiau
sias Oro Motoras

Paterson, N. J — Wright
lėktuvų korporacija su pa
galba Amerikos karinio or- 
laivyno inžinierių pastatė 
didžiausią pasaulyje lėktu
vinį motorą. Šis motoras 
turi 2,000 arklių jėgų, 18 
cilinderių ir pats vėdinasi 
oru.

Naująjį motorą galima 
bus matyt Pasaulinėje New. 

; Yorko Parodoje nuo gegu
žės 20 d.

Audėjų CIO Unija-
Didžiausia Amerikoj
Susivienijo CIO Jungtine Audėjų-Verpė jų Unija su 

Audyklų Darbininkų Organizavimo Komitetu

Philadelphia, Pa.— Jung
tinė Audėjų Unija ir Au
dyklų Darbininkų Organi
zavimo Komitetas iš pra
džios laikė atskirus suva
žiavimus, bet pagal rezoliu
cijas, priimtas abiejuose su
važiavimuose, greitai apsi- 
vienijo.

CIO unijų vyriausias va
das John L. Lewis, pirmi
ninkas Jungtinės Mainierių 
Unijos, savo kalboje tvirti
no, kad CIO Audėjų-Verpė- 
jų Unija bus didžiausia 
unijinė organizacija šalia 

j Mainierių Unijos.
Audėjų - verpėjų delega

Anglijos Darbiečiai 
Smerkia Valdžią už 
Pagarbą Gen. Frankui
London. — Anglų valdžia 

pranešė seimui, kad jos am
basadorius Ispanijai, Sir M. 
Peterson dalyvaus su kitais 
“garbės svečiais” kaipo ste
bėtojas generolo Franco 
pergalės parado Madride šį 
penktadienį.

Darbiečiai seimo atstovai, 
išgirdę apie tai, ėmė šaukt: 
“Gėdykitės!” Darbietis Da
vidson užklausė: ar valdžia 
žino, kad kalų kariuomenė, 
kuri maršuos tame parade, 
skandino \ Anglijos preki
nius laivus, žudydama ang
lus jūrininkus?

Komunistas seimo atsto
vas Wm. Gallacher pastatė 
klausimą: “Ar Anglijos val
džia žada atiduot Gibralta
rą kaip dovaną generolui 
Franco’ui už jo laimėjimą 
karo” prieš Ispanijos res
publiką?

Valdžia Padalino Maisto 
Štampas Rochesterio 
Bedarbiams

Rochester, N. Y., geg. 16. 
—Šalies valdžia padalino 
tam tikras maisto štampas 
keturiolikai tūkstančių šio 
miesto bedarbių šeimynų, 
gyvenančių iš pašalpų. Už 
tas štampas galima krautu
vėse pirkt sviestą, miltus, 
orindžius, kiaušinius, dar
žoves, ir tūlus kitus maisto 
produktus, bet tik ne taba
ką ar alkoholį. Valdiškos 
stampOs išduotos priedan 
prie bedarbių gaunamos re- 
guliarės pašalpos.

Jeigu pavyks šis maisto 
štampų bandymas Roches- 
teryje, šalies valdžia dalinš 
jąsias ir kitų miestų bedar
biams.

ORAS
Apsiniaukę ir truputį šil

čiau. Vakar buvo gana šal
ta, apie 55 laipsniai. 

tai skardžiais šauksmais ir 
dainomis sveikino J. L. Le- 
wisą ir Sidney Hillmaną, 
pirmininką Audyklų Darbi
ninkų Organizavimo Komi
teto, prezidentą Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos. Čia 
paaiškėjo, kad Amalgamei- 
tų Unija jau visu milionu 
dolerių parėmė organizavi- 
mąsi didžių industrinių CIO 
unijų.

Šiame audyklų - verpyk- 
lų darbininkų suvažiavime 
dalyvauja daugiau negu bet 
kada delegatų iš pietinių 
valstijų, kur darbininkai 
buvo ypač pavergti.

Angly Politikieriai Vėl 
Pučia į Mussolinio 

ir Hitlerio Dūdą
London. — čionaitinis 

dienraštis “London Times,” 
paprastai išreiškiantis Ąn- 
glų valdžios nuomonę, ragi
na Franci ją taikytis su 
Mussoliniu. Pusiau-valdiški 
Anglijos politikų rateliai 
šneka, kad Francija turė
tų padaryt Italijai nuolaidų 
Tunisijoj, Suezo kanalo val
dyboj, Jibuti prieplaukoj 
(Francūziškoj Somali jo j) ir 
geležinkelyje, e i n ančiame 
per Ethiopiją, kuris pri
klauso francūzams.

Fašistams pataikaujan
tieji Anglijos politikieriai 
norėtų susprogdint derybas 
su Sovietais dėlei bendros 
apsigynimo sutarties; jie 
traukia prie “naujo Muni- 
cho.”

» Francijos vyriausybė su
sirūpinus tokiais Anglų po
litikierių pasinešimais. Pla
čiai žinomas Paryžiaus po
litinis rašytojas - laikrašti
ninkas Pertinax (Andre 
Geraud) rašo, kad jeigu bū
tų pertraukta derybos su 
Sovietų Sąjunga, “tatai nu
silpnintų mūsų apsigynimą, 
ir mes atsidurtume didžia
me pavojuje, kaip tiktai 
prisieitų išbandyt ginklų 
jėga” su fašistiniais dikta
toriais.

4__________________________

[talijos Valdovai Vyksta Į 
Berlyną pas Hitlerį

Romą. — Italijos užsie
ninis ministeris grafas G. 
Ciano šį šeštadienį važiuos 
į Berlyną pasirašyt karinės 
sąjungos sutartį su Vokieti
ja.

Toliau vyks pas Hitlerį 
Italijos karalius Viktoras 
Emmanuel su savo žmona.

New York. — Jungtinių į 
Valstijų miestų majorų 
konferencijoj Frank Mur
phy; šalies generalis proku
roras, ragino gint ir išlai
kyt pilietines žmonių teises.

Užmuštas Turčius Už- , 
puolikas Girtame, Iš- 
tvirkusiame Piknike

Sarasota, Florida. — Vk 
tinis prekybos rūmas su
rengė girtą, palaidą pikni
ką naudai policijos radio. 
“Pare” buvo vyriška, apart 
kelių gražių merginų, ku
rios beveik visiškai nuogos 
šoko ir už pinigus gašliai 
žaidė su vyrais.

Milionieriui pikniko daly
viui Potteriui d’Orsay Pal- 
meriui kažin kodėl nepatiko 
vienas pikniko dalyvis Ken
neth Nosworthy, mėsos 
krautuvės darbininkas. Mi- 

' lionierius tad užpuolė jį 
mušt, o mėsos pjaustytojas 
Nosworthy, besigindamas 
kumščiais, taip smogė mi
lionieriui Palmeriui į galvą, 
jog Taimeris turėjo būt 
nugabentas į ligoninę ir ten 
mirė. Nes darbininko smū
gis buvo toks smarkus, kad 
Palmeriui pasileido kraujas 
į smagenis.

Bet mėsos darbininkas 
N o s w o r thy neareštuotas, 
kadangi jis tiktai gynėsi 
plikomis rankomis.

Mįlionierius buvo 6 pėdų 
aukščio ir svėrė 200 svarų, 
o darbininkas Nosworthy 
sveria 180 svarų ir yra 5 
pėdų ir 10 colių aukščio. ' -

Velionis milionierius Pal- 
meris buvo persiskyręs su 
trimis žmonomis ir vedęs 
ketvirtą. Pastaroji jo žmo
na pirmiau buvo gražuolė 
“veiterka.” Jinai pora sa
vaičių atgal taip pat buvo 
pradėjusi j ieškot perskyrų.

Sovietai Sveikina Turkijos 
Susitarimą su Anglija

Maskva. — Sovietų val
džios organas “Izviestija”, 
sveikina padarymą tarpsa- 
vinės apsigynimo sutarties 
tarp Turkijos ir Anglijos. 
Sako, tai dalis taikos fron
to, ir rašo, kad reikėtų su
daryt visą mylinčiųjų taiką 
šalių grandinį apie fašisti
nius kraštus. Tai būtų vie
nintelė apsauga nuo naujų 
karinių užpuolimų iš Hitle
rio ir Mussolinio pusės.

“Izviestija” kartu pabrė
žia artimus draugiškus san- 
tikius Turkijos su Sovietų 
šalim.

Plėši

Buenos Aires, Argentina. 
—Valdžia ileido įsakvma, 
pagal kuri uždeda kontrolę 
visom ateivių grupėip Ar- 
gentinoj. Įsakymas ypač 
atkreiptas prieš nazius.

Gėda [painiojo Plėšiką
Albany, Oregon 

kas valgykloje pagrobė pi
niginę su $20 iš vienos mo
teries ir pabėgo laukan. Ki
tas vyras, išėjės pro duris, 
sušuko: “Ar tau ne gėda 
apinlėšt vargšę moterį?”

Plėšikas tad susigėdo, 
įbėgo atgal į valgyklą, nu
metė $12 ant stalo ir ve! 
spruko laukan, bet šį kartą į 
jau tapo areštuotas.
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Belaukiant 1940 Metų Prezi
dentinių Rinkimų

Mažai rasis tokių Amerikoj žmonių, 
kuriems nerūpėtų mūsų krašto 1940 me
tų prezidentiniai rinkiniai. Apie juos kal
bama ir rašoma. Kalba politikieriai, kal
ba darbininkai, farmeriai; kalba stam
bieji biznieriai ir smulkieji; kalba pro
fesionalai. Kalba ir diskusuoja visos tau
tos, visoki žmones. Kodėl? Todėl, kad jie 
bus labai svarbūs. Tai bus bene svarbiau
si prezidentiniai rinkimai Amerikos is
torijoj.

Mes čia nesiimsime aiškinti tasias są
lygas, kurios šiandien viešpatauja tarp
tautinėj ir tautinėj plotmėj. Apie jas 
mes rašėme, kalbėjome ir dar daug ra
šysime ir kalbėsime.

Mums čia svarbu pakalbėti apie tuo
sius rinkimus konkretiškiau ir trumpiau. 
Mums rodosi, labai svarbių duomenų su
teikė generalinis USA Komunistų Par
tijos sekretorius Earl Browder savo kal
boj, sakytoj pereitą penktadienį Madison 
Square Gardene, New Yorke. Jis padarė 
platoką padėties analizą ir atidarė per- 

‘ spektyvas Amerikos pažangiųjų žmonių 
darbui tuo reikalu.

Aišku, nėra reikalo mums apie 1940 
metų prezidentinius rinkimus kalbėti 
kaip nors abstrakčiai, kaip kalba tūli 
buržuaziniai politikieriai, kuriems rūpi 
tik valdiškos vietos, tik geri darbai.

Kai mes kalbame apie 1940 metų pre
zidentinius rinkimus, tai žiūrime ir dar
buojamės iš to taškaregio, kiek tieji rin
kimai pasitarnaus plačiajai Amerikos 
žmonių visuomenei, kiek jie pasitarnaus 
taikai, kiek jie pasitarnaus demokratijos 
išlaikymui ir bendrai darbo žmonių rei
kalams. Mums jau dabar rūpi, kad tuos 
rinkimus laimėtų tokis kandidatas, kuris 
atstovautų plačiųjų darbo žmonių sluok
snių interesus, plačiosios Amerikos vi
suomenės interesus, o ne Wall gatvės 
magnatų interesus. Mums rūpi, kad juos 
laimėtų žmogus, kuris plėstų prezidento 
Roosevelto visas geriausias reformas, vi
sus geriausius Naujosios Dalybos pasi- 
brėžimus, kuriuos reakcininkai sabota- 
žuoja.

Šiandien reakcininkai —abiejose stam
biosiose partijose— stropiai tiems rinki
mams mobilizuoja savo jėgas. Reakci
ninkams republikonams kol kas vado
vauja Hooverio-Dewey-Tafto grupė. Re
akcininkams demokratams vadovauja 
vice-prezidento Garnerio ir senatorių 
Glass ir Wheelerio grupė.

Nepaisant, kurios grupės kandidatas 
būtų išrinktas prezidentu, jis grąžintų 
hooverizmą Amerikos nacionaline plot
me, o tarptautine—jis bičiuliuotųsi su 
fašistais agresoriais. Taigi, pilietis, ku
riam rūpi šviesesnė mūsų krašte ir pa
saulyj ateitis, negali nei pasvajoti apie 
tai, kad šių reakcininkų (nepaisant par
tijos vardo) kandidatas laimėtų.

Earl Browderis mano, kad Amerikoje 
politinėj srity padėtis yra tokia, jog nei 
viena nei kita reakcininkų pusė nelaimė
tų be trečios grupės. Jis sako, jog Ame
rikoj per tūlą laiką nei viena didžiųjų 
partijų nelaimėtų be trečiosios grupės. 
Kitais žodžiais: Amerikoj- šiuo tarpu 
balsuotojai lygiai dalinas į tris grupes: 
viena jų bile kada pasiruošus balsuoti už 
republikonus; kita—už demokratus, o 
trečia kai kada balsuos už vieną arba 
kitą partiją (ir už kurią ji balsuos, toji 
laimes), arba sudaro savo atskirą par
tiją, savo atskirus kandidatus panašiai,

kaip buvo 1924 metais, kada kandidata
vo La Follete.

Jeigu taip, tai generalinis USA Ko
munistų Partijos sekretorius ir pabrė
žia:

“Prezidentas Rooseveltas ir Naujoji 
Dalyba atstovauja kelio vidurį, kuris su
darė savos rūšies koaliciją tarp demo
kratų partijos ir tolygios jėgos tos tre
čiosios grupės,—koaliciją, kuri subūrė 
už administraciją didelę balsuotojų dau
gumą. ši koalicija sudaro vienintelius 
galimus pagrindus demokratų partijos 
pergalei 1940 metais.”

Tiesa, nurodo E. Browderis, demokra
tų partija suskaldyta. Dešinysis josios 
sparnas, vadovaujamas Garnerio ir kitų, 
daro viską, kad tik pakenkti prezidentui 
Rooseveltui ir jo Naujajai Dalybai. Bet 
už tai republikonų partijoj irgi yra pa
sidalinimas. Kai demokratų reakcininkai 
jungiasi su republikonų reakcininkais, 
tai republikonų progresyviškasis spar
nas eina išvien su prezidento Roosevelto 
vadovaujamu demokratų sparnu.

Todėl demokratų partija 1940 metų 
prezidentinius rinkimus laimės, jei tik 
tie kandidatai bus toki, kurie tęs Nau
josios Dalybos geruosius punktus, jei tik 
jie stos koalicijon su trečiąja balsuotojų 
grupe.

Todėl šiai 3-j ai grupei liekasi vienas iš 
trijų: arba ji turi dėti visas jėgas, kad 
busimasis demokratų partijos suvažia
vimas pastatytų kandidatu į prezidentus 
Naujosios Dalybos žmogų, arba nusileisti 
ir nieko nedaryti (pralaimėti), arba or
ganizuoti savo atskirą partiją.

Tuo būdu, nurodo Browderis, geriau
sia išeitis šiai trečiai radikaliai balsuo
tojų grupei: visais galimais būdais dar
buotis, kad rooseveltinis sparnas laimėtų 
demokratų suvažiavime. Tačiau nėra už
tikrinimo, kad rooseveltinis sparnas lai
mės. Tuo būdu jis, šis trečiasis blokas, 
privalo būti pasiruošęs atsitikime pralai
mėjimo, steigti savo partiją ir turėti sa
vo kandidatus.

Aišku, rooseveltinis sparnas ir visas 
balsuotojų pažangusis sparnas arba ko
alicija savo laimėjimus turi remti dar
bininkų ir farmerių balsais. Tai.vyriau
sias jo talkininkas. Tuo būdu, jau dabar 
tenka į tai kreipti nepaprastai daug dė
mesio, kad reakcininkai to talkininko 
nesuskaldytų, kad jiems netektų nei vie
no iš farmerių ir darbininkų rėmėjo.

Milionai žmonių, sako Earl Browder, 
šiandien labai susirūpinę būtent tuo 
klausimu: ar prezidentas Rooseveltas 
kandidatuos trečiąjam terminui? Tie 
balsuotojai tiesiog reikalauja, kad jis 
kandidatuotų, nes kritiška padėtis pa
saulyj ir sunkūs laikai Amerikoj 'reika
lingi išbandyto vado, išbandyto prezi
dento, kuriam masės žmonių galėtų pa
sitikėti. Tai itin svarbus klausimas ir 
juo šiandien turi būti labai rimtai susi
rūpinta. Nereikia paisyti reakcininkų 

’šauksmų, būk prezidentas Rooseveltas 
negalįs kandidatuoti, kadangi ?tam prie
šingos krašto tradicijos. Miliohų žmonių 
interesai, pasaulio taikos interesai, mūsų 
viso krašto interesai yra daug svarbesni, 
negu tradicijos.

Išeinant iš to, kad Naująją Dalybą 
remia masės žmonių ir už ją stos 1940 
metais, Browderis nurodo, reikia žiūrė
ti, kad toji Dalyba nebūtų sukompromi
tuota nusileidimais stambiajam kapitalui 
—didžiausiam Naujosios Dalybos prie
šui, kuris ją nuolat ir nuolat sabotažavo 
ir tebesabotažuoja.

Jau dabar kiekvienam svarbu dar
buotis už juo platesnį aprūpinimą bedar
bių darbais, už pratęsimą WPA veiklos, 
už pakėlimą Amerikos darbo masių gy
venimo lygio.

Vadinasi, šitie visi klausimai, kuriuos 
iškėlė gen. USA Komunistų Partijos 
sekretorius, yra neišpasakytai svarbūs. 
Jie svarbūs taip lyginai šiandien, kaip ir 
1940 metais. Todėl jau dabar kiekvienas 
žmogus, kuriam rūpi 1940 metų prezi
dentiniai rinkimai, privalo stoti darban.

Amerikos lietuviai negyvena kur nors 
ant Marso; jie gyvena čia pat Jungtinėse 
Valstijose. Jiems todėl turi rūpėti visi 
didieji ir mažieji mūsų gyvenimo reiški
niai. Jiems turi rūpėti visos šalies ir pa
saulio dalykų eiga. Jie privalo žiūrėti, 
kad šių metų miestavi rinkimai, kur jie 
įvyks, būtų laimėti Naujosios Dalybos 
šalininkų, kad galėjus drąsiau ir pasi
tikę tiniau žygiuoti pirmyn į 1940 metų 
lapkričio mėnesio rinkimus!

Mes Susitikom Lietu
vos Paviljone

Pasaulinėj parodoj, ties 
didžiuoju tvenkiniu, kuris 
tautų ežeru vadinasi, kur 
trykšta daugybė fontanų, 
matyti plevėsuojant ir Lie
tuvos vėliava. Prie jos pra
ėjusį sekmadienį buvo susi
rinkę lietuviai savo paviljo
no atidaryti. Tie, kurie ne
galėjo patekti vidun, į ati
darymo iškilmes, stovėjo 
lauke ties uždarytomis du
rimis ir pakėlę aukštyn 
akis žiūrėjo į stovinčią bal
tą, iš gibso išlipdytą lietuvę. 
Ji basa, truputį liūdnu, bet 
labai meiliu, maloniu veidu, 
kairėje rankoje ji laiko ba
landį, tą taikos ir žmonių 
susiklausymo simbolį.

—Ji tikrai atrodo lietu
viška,—džiaugdamosi aiški
no viena mūsų tautietė iš 
Bostono, atvažiavusi atida
rymo iškilmių pasižiūrėt.— 
Man nepatinka, kai kokią 
nors moterį nupiešia ar iš- 
lipdo, aprengtą keliais il
gais sijonais, apkarsto viso
kiais kasnykais. Ji esti vi
siškai panaši į čigonę, o sa
ko—lietuvaitė. Ši visai ki
taip atrodo. Bet kas ją nu
lipdė ?

Viešnia iš Bostono matė, 
kad po kitų tautų skulptū
romis esti padėti meninin
kų pavardžių parašai. O 
puo šita lietuve su balan
džiu rankoje parašo nema
tyti. Tenka manyti, kad pa- 
vilijoną galutinai užbaigus, 
autoriaus parašas ten atsi
ras, nes išstatytieji kiti lie
tuvių menininkų kūriniai 
tokius parašus turi.

Kai iškilmių kalbos pasi
baigė, kiekvienas stovįs už 

t

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Redakcija!
Meldžiu man atsakyti į 

žemiau paduotus klausimus.
1. Aš rengiuosi šią vasa

rą važiuoti į Lietuvą pasi
svečiuoti, bet kadangi grę- 
sia pasaulinis karas, tai ar 
nebūtų pavojus, ar galima 
būtų šios šalies piliečiui su
grįžti karui iškilus?

2. Aš norėčiau aplankyti 
ir Sovietų šalį, taigi klau
siu, ar į ten šią vasarą ne
važiuoja iš Amerikos kokia 
darbininkų delegacija ar- 
turistų grupė? Mat, važiuo
jant kokioj grupėj būtų 
smagiau ir ten nuvažiavus 
daugiau būtų galima ko pa
tirti.

3> Ar tiesa, kad važiuo
jant tiesiai į Sovietų Sąjun
gą ir perkantis laivakortę 
per tam tikrą įstaigą, gali
ma gauti 20 nuošimčių pi
giau? Kur tokia įstaiga 
randasi ?

V. G.
Atsakymas

Labai sunku pasakyti, ko
kioj padėtyje atsidurtų Am
erikos piliečiai karo palies
tuose kraštuose. Daug pri
klausytų ir nuo to, . kaip 
Amerika atsineštų į \ tokį 
karą. Jeigu ir ji įsiveltų, 
tai, žinoma, jos piliečiaine
galėtų važinėti iš vienos'ša
lies į kitą, kaip jie nori. Bet 
jeigu ji nebūtų įvelta, tai 
berods jos piliečiams nebū
tų vargo sugrįžti namo iš 
Europos.

Turistų daug važiuoja į 
Sovietų Sąjungą, bet apie 
jokią specialę grupę nesame 
girdėję. Neigi girdėtis, kad 
šią vasarą važiuotų į Sovie
tų Sąjungą kokia nors spe- 
cialė darbininkų delegacija.

Nesame girdėję, kad ko
kioj ten įstaigoje perkant 
laivakortę galima gauti 20 
nuoš. nuolaidą. Kiek mums 
žinoma, geriausia turistams 
patarnauja: Intourist, Inc. 
545 Fifth Ave., New Yor
ke, N. Y. Kreipkitės prie 
jų ir gausite visas infor
macijas.

durų pagalvojo: ką gi mes 
viduj pamatysime? Žinoma, 
visos Lietuvos ir visų lietu
vių nepamatysim. Matysim 
jų rankomis padirbtus daik
tus. Ir to jau bus gana. Jų 
daiktai, jų paveikslai pfi- 
mins mums juos pačius. Ten 
patekę kiekvienas prisimin
sime savo gimtąjį kaimą ir 
malonias ^yg pasaka jau
nystės dienas. Mes tikimės 
tenai jaustis kaip namie.

Kai mums, stovėjusiems 
už durų, buvo leista įeiti į 
vidų, mes jautėmės daug 
laimingesni, negu tie, kurie 
buvo išrinktaisiais ir jautė
si viduj šeimininkais. Nes 
juk kai motina parneša do
vaną savo vaikui, ji dažnai 
tą dovaną laiko už nugaros 
ir sako: “Spėk, ką aš tau 
parnešiau.” Staiga pamaty
tas daiktas visada didesnį 
įspūdį padaro. Paviljono 
atidarytos durys mums bu
vo lyg ta viliojanti motinos- 
Lietuvos ' dovana. Įeinant 
priekyj mus pa.sitiko dide
lė Vytauto stovyla ir šo
nuose—lietuvių menininkų 
piešti paveikslai, vaizduoją 
žymiuosius Lietuvos praei
ties įvykius. Atydžiai į vis
ką įsižiūrėti nebuvo kada, 
nes žmonių sriovė nešte ne
šė nuo vieno eksponato prie 
kito. Mes dar nueisime pasi
žiūrėti kitą kartą, kai ma
žiau žmonių bus.

—Šitie audiniai man bai
siai patinka,—kalba jau pa
gyvenusi lietuvė moteris, 
žiūrėdama į margus uždan
galus, iškabintus antrame 
aukšte per visą galinę salės 
sieną. Kažin ar galima bus 

tokių pirkti? Aš pirkčiau at
minimui, nors ir brangiai 
kaštuotų.

Labai daug parados lan-_ 
kytojų pageidavo, kad bū
tų galima kai kuriuos pa
rodoj išstatytus daiktus 
pirkti. Kitų tautų paviljo
nuose, pavyzdžiui švedų, 
audiniai, mezginiai ir kiti 
rankų darbeliai pardavinė
jami.

—O štai čia, žiūrėk, gry
bai iš lietuviško miško,— 
sako tėvas savo dukteriai, 
Amerikoj gimusiai, užaugu
siai, Lietuvos niekad nema
čiusiai.

—Čia va gėlės, iš lietu
vaičių darželių.

—Bet kodėl nėra rūtų? 
Juk rūta tiek daug minima 
lietuviškose dainose. Iš tie
sų kodėl nėra rūtų?

Lietuvos niekad nemačiu
sios lietuvaitės pastaba pa
viljono tvarkytojams tikrai 
įsidėmėtina. Rūtų parodoj 
tikrai galėtų būti.

Antroj galinėj sienoj iš
kabinta Smetonos biustas. 
Į jį pasižiūrėjus per krūti
nę nueina aitrus dieglys. 
Žiūri į jį ir pagalvoji: ko
dėl Lietuva neturi tikro 
prezidento, tokio, kaip mū
sų Rooseveltas? Žiūrėda
mas Smetonos veidan prisi
meni tuos sušaudytuosius 
lietuvius, tuos 500, kurie 
dar ir dabar tebelaikomi 
kalėjimuose. Vis dėlto ge
rai, kad paviljono tvarkyto
jai neužmiršo Smetpnos iš
kabinti. Jeigu jo ten nebū
tų, viskas, kas lietuviška, 
atrodytų taip miela, artima, 
tartum imtum viską ranko
mis apkabintum ir išglamo- 
nėtum. Bet kai žvilgteri į 
tą barzdotą veidą, tuoj nu
krečia šaltis ir tėvynės mei
lė sukelia skaudų apmaudą: 
Lietuva juk ne visiems mo
tina, nepasiduok apgaulin
goms iliuzijoms! Jei nebū
tų Smetonos, lankydamasis 
parodoj Lietuvos tautinin
kų režimo visai neprisimin
tum, pamirštum visas tas 
skriaudas, kurias padarė 
lietuviams despotų ir sava
naudžių valdžia.

Parodoj išdėstyti įvairūs 
žemės ūkio ir pramonės ga
miniai, į juos taip pat ma
lonu pasižiūrėti. Toliau vie
noj sienoj paveikslais vaiz
duojamas kultūrinis lietu
vių gyvenimas. Į tuos pa
veikslus besidairydami du 
lietuviai kits kitam sako:

—Kaip gi Čia italų pa
veikslas pateko Lietuvos 
paviljonan?

—Kodėl, sakai, italų?
—Todėl, kad aš buvau 

Italijos paviljone, ir mačiau 
italų fašistus lygiai su to
kiomis juodomis kepurėmis 
su kutosais, diržais per pe
tį. Lietuvoj, kiek aš atsime
nu, juk niekas tokių drabu
žių niekad nevilkėdavo.

Vienas jau buvo besiren
giąs eiti pas^ panelę Avietė- 
naitę klausti, kodėl itališ
kas fašistinis paveikslas įsi
leistas Lietuvos paviljonan, 
bet kadangi parodos komi
sarės niekur arti nesimatė, 
savo sumanymą jie atidėjo 
kitam kartui.

Tie du lietuviai amerikie
čiai nežinojo, jog paveiksle 
ne italai, o lietuviai, jog tai 
tautininkų “Jaunosios Lie
tuvos” nariai. Bet jie buvo 
teisingi: jaunalietuvių uni
forma yra pasiskolinta iš 
Italijos fašistų. Mat, savo 
laiku tautininkų vadai bu
vo radę, kad tokia svetimų
jų uniforma yra ir tautiška 
ir lietuviška, jie ir aprengė 
savo pasekėjus juodom kel
nėm, rudais kautais ir ke
purėmis su kutosais. Tas 
eksponatas irgi vertas pa
matyti.

O kiek ten kryžių! Kaip 
bažnytiniam muziejuje. La
bai maža žmonių ties jais 
stoviniavo. Kryžiai dauge
liui jau įkyrėję. Parodos 
atidarymo diena buvo labai 
graži, maloni. Viduje buvo 
j ką pasižiūrėti. Be to, ten 
buvo keliolikos šimtu lietu
vių susitikimo diena. Vieni 
kitus sveikino, sakėsi seniai 
nesimatę. Jie ir išsiskyrė, 
tikėdamiesi dar kada nors 
susitikti. Taip, mes dar su
sitiksim lietuvių paviljone 
ir apie jį daugiau pasikal
bėsim.

“L.” Rep.

AMERIKOS MAJORŲ 
KONFERENCIJA REIKA
LAUJA PALAIKYT WPA

New York, geg. 15.— 
Jungtinių Valstijų majorai 
savo konferencijoj šičia nu
tarė, kad šalies valdžia turi 
duot bent tiek bedarbiams 
paramos, kaip iki šiol. Ma
jorų konferencijai pirmi
ninkauja New Yorko mies
to majoras LaGuardia.

Danzig. — Arthur G rei
ser, Danzigo senato pirmi
ninkas, viešame susirinkime 
tvirtino, kad Hitleris gau
siąs Danzige ir Rytinėj Eu
ropoj, “ko tik jis nori.”

Vilniaus krašto Naručio ežęro pakrantės, puošnios svyruokliais berželiais.
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Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIČIENE
(Pabaiga)

Laikas bėgo. Darbas ėjo prie užbaigos. ’ 
k Pagalios, pirmas laivas kimštinai pripildytas 
%* Baltųjų Jūrų Kanalo urmininkais grandio

ziškai plaukė per kanalą nuo Sorokos iki 
Onegos Ežero. Tai buvo pergalės kelionė, 

! JF jai pritarė muziką, dainos, pasveikinimai ir 
abelnas džiaugsmas.

Kostia Dorohov stovėjo tarpe kitų, tyliai 
žiūrėdamas j krantus. Sonia jį užmatė. Gyva 
ir graži, kaip ir visuomet, apsirengus sekma
dienio drapanomis, ji greitai pribėgo prie 
Kostios iš užpakalio ir rankomis pridengė 
jam akis. Bet greitai ji rankas atitraukė ir 
j jas pažvelgė. Jos pirštai buvo šlapi nuo 
Kostios ašarų. Tyliai ji atsitraukė, vis žiūrė- 
dam sau į pirštus ir paliko Kostią vieną.

r Laivas sustojo. Sonia vis dar žiūrėjo j sa
vo rankas ir lyg netyčia užmatė, kaip vie
nas jaunas vaikinukas, stovintis netoli jos, 
numetė savo cigaretą vandenin, paskui nu
sispjovė.

Lyg sapne Sonia pažiūrėjo į ašaras, Kos
tios ašaras, kurios dar nespėjo nudžiūti ant 
jos pirštų, paskui j numestą cigaretą, plau
kiantį vandens paviršiu, ir visa galia puolėsi 
ant vaikino, kuris užteršė kanalą. Ji smogė 
jam iš visų spėkų kairėn ir dešinėn, veidan.

“Kur, tu manai, spjauni, a?” ji rėkė, įnir
šus. “Kur tu spjauni?’’

žmonės ant kranto tėmijo sceną su dide
liu susidomėjimu. “Meskite jį vandenin!” 
nekurie pradėjo rėkti.

Sonia vis puolė vaikiną lyg laukinė katė. 
Ji visa drebėjo iš pykčio. “Kur tu spjauni, 
kur spjauni ?”

Kostia įsikišo tarp jų.
“Atleiskite man, draugai, aš pamiršau 

kur esu,” teisinosi vaikinas.
Kostia priėjo prie Sonios ir savo rankomis 

uždengė jai akis taip, kaip pirma ji jam 
buvo padarius. Bet ir jis jas greit atitrau
kė, sakydamas:

“Verki, Sonia? Eh, silpna tu moteriškė, 
tai viskas.”

* * *
Viskas buvo gražu ir malonu. Sadovskis 

gėrė arbatą. Jo motina darė sąsiuvinį iš jo 
popierų. Staiga kažkas pasibeldė į duris. 
Pasirodė Gromov.

, “Norėčiau su jumis pasikalbėti, Juri Ni-
4 kolajevič.”

“Gal aš jums nereikalinga?” teiravosi 
motina.

“Būkite, būkite, viskas gerai!” ir Gromov 
atsisėdo.

“Šiandieną turėsime didelį susirinkimą. 
Jūs turėsite ten kalbėti. Bet aš pranešu 
jums, kad mes esame pažangūs žmonės. 
Mes daug nudirbome ir daug pergyveno
me.” -

Buvo kas tokio naujo jo balse. Jis niekuo
met pirma tokiu tonu nekalbėjo.

“Jūs būsite paliuosuotas, Juri Nikolaje- 
vič.”

“Aš! Paliuosuotas!” Sadovskis net pašo- 
<. ko. “O aš laukiau šiuo momento, kad pasa

kius jums...”
“Dar minutę, Juri,” Gromovas jį pertrau

kė. “Jūs tapot apdovanotas garbės ordenu.”
Sadovskis susijaudinęs nuėjo prie lango. 

Senukė iš sujudimo griebė šluotą ir pradėjo 
šluot grindis. Tačiaus greitai nusijuokė, me
tė šluotą ir priėjus prie Gromovo paprastai 
užklausė:

“Ar Čekistai priima bučkius?”
“žinoma!”
Bet Sadovskis palengva ją atstūmė ir at

sisėdo prieš Gromovą. Jis pastūmė stiklą 
su arbata į šal|Į, pasidėjo alkūnes ant stalo 
ir žiūrėdamas Gromovui į akis prabilo:

“Aš laukiau šio momento. Aš viską buvau 
parašęs, bet niekas neišėjo, nebuvo tas, ką 
aš norėjau pasakyti. Aš apgaudinėjau pats 
save ir apgaudinėjau jumis. Aš buvo sabo- 
tažninkas ir aš padariau prasikaltimą. Aš 
prisipažįstu dabar.”

Senelė net pašoko.
“Ir tu tą slėpei nuo manęs, nuo savo tik

ros motinos? Jie dabar tavęs niekad nepa
leis iš čia.” „

“Ir net ordenu jie mane apdekoravo?” 
“Taip,” atsakė Gromov.
“Na, bet ką jūs su manim dabar darysite, 

kada prisipažinau prie kaltės?”
Gromov nusijuokė. “Mes žinojome apie 

tais visą laiką.” Jis atsistojo. “Dabar mes 
M atvertėme naują gyvenimo lapą ir jūs ir 

mes pradėsime iš naujo. Pavelykite man ju- 
/ mis pasveikinti* drauge Sadovski.”

“Tai aš pasiliksiu toliau ir dirbsiu su ju
mis. Aš daug darbų atliksiu. Senai jau pla
navau budavoti vandens stotį. Oh, kiek

s daug Nudirbsime!” i

“Tai ateikite rytoj pasikalbėti apie pla
nus,” tarė Gromov ir atsistojo išeiti.

Sadovskio motina vis sėdėjo krėsle be ža
do. Staiga ji pašoko, pagriebė šluotą ir pra-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Mados ir Spalvos i
____- i

Prie suknelių reikalinga pri
taikyt kepurė, čeverykai ir 
pirštinės. šį pavasarį dau
giausia madoj mėlyna spalva 
čeverykų, paltų, kepurių. 
Taipgi ir šviesiai rusvi čeve
rykai labai populiarūs. Paltas 
ir kepurė gali būt tamsiai mė
lyni : čeverykai ir pirštinės 
šviesiai rusvos spalvos.

žieminiam sezonui geriau
sia kepurė juodos spalvos, nes 
tinka prie bile kokios spalvos 
žieminio palto arba sukneles. 
Pavasarini sezoną tinka švie
sesnė spalva. Vasarą, tai jau 
šviesios spalvos.

Balti čeverykai tinka prie 
visokių spalvų suknelių, taip
gi kepurės ir pirštinių.

Dar žodis apie kvietkuotą 
materijolą. Kartais ju būna 
labai gražiai sutaikytom, 
kvietkuotom spalvom, tik rei
kalinga skoningas pasirinki
mas. Labai daug kartų ma- 
tvt moteris dėvint brangiais 
drabužiais, bet neatrodo pasi
puošusios todėl, kad nesutai
kyta spalvos, taipgi ir pasiu
vimas netinkamas.

Plaukų Sutaisymas

Labai daug reiškia sutaisv- 
mas plaukų. Turėt gražiai 
sutaisytusi plaukus taipgi daug 
nekainuoja. Nėra būtina tan
kiai eit į “beauty shop.” Jei
gu turi “permanent wave,” 
tai visai nesunku turėt gra
žiai sutaisytus plaukus, tik 
reikia šiek tiek gabumo ir lai
ko.

Aą iš kalno jaučiu, kad gal 
nekuriom moterim nepatiks I 
šis mano rašinėlis, nes joms 
atrodvs, kad apie madas ne
reikalinga kalbėt. Bet, mano 
supratimu, anie madas svar
bu žinot, kaip apie sveikatą 
ir kitus moters grožę ir gero
vę liečiančius’ klausimus.

Ę. K. Sliekienė

Moksliniai stebimiem dvy
nukam Woods suėjo 7 metai 
amžiaus. Gal atrodys keista, 
bet disciplinuotai ir moksli
niai auginamasis John nori tik 
žaist, kuomet liuesai, natūra
liai alinąs Jim rodo palinkimą 
mokslui.

Nužudyta Streike Moteris 
Sulaiko Šerifų Rankas.

Harrisburg, Pa. — Fanny 
Sellins, kuri 1919 metais, 20 
metų atgal, tapo nužudyta an
gliakasių streike Bracken
ridge, iššauktame U nite d 
Mine Workers Unijos prieš, 
Allegheny Valley Anglių kom
paniją, ir kuri dūlei to, kad 
organizavo moterų pikietą ir 
pagelbinius komitetus, tapo 
prašabįnta, kuomet kompani
jos pasamdyti deputies Alą nu
šovė, .1938 metais galėjo pa- 
remt (Įstatą, kuris sulaiko šeri
fu sauvaliavima. c <-

1937 metais, 18 metų po jos 
mirties, kuomet vis daugiau ir 
daugiau valdžios galia perėjo 
į kompanijos samdomų mušei
kų (deputies) rankas, kuomet 
šerifai turėjo teisę samdyti 
mušeikas kompanijoms, čia 
tapo pravestas įstatas, kuris 
suvaržė tas teises, šerifam už
drausta prisaikdinti deputies, 
jei tie nėra to apskričio gy
ventojai. Jie neturi būti pa
tys kalėję už prasižengimą, 
ypatingai bėgiu dviejų metų; 
kad nebūtų buvę apkaltinti 
bile darbininku kovu klausi
me. šis įstatas, matomai,' šiek 
tiek į sulaikė šerifų rankas ir 
jie negalėjo tokių kazokų 
samdyti, kokius kompanijos 
jiems įsakė, ir negalėjo bile 
niekšui įduoti šautuvą. Dabar 
kompanijos, kurios buvo įpra
tusius savaip naudoti valdžios 
spėką, įnešė bylių legislatu
re), kad šį įstatą atšaukti.

Įstatymdavystės bute, atsto
vas Fred J. Broad iš New 
Kensington labai drūčiai už
protestavo. Jis rodė paveikslą 
nužudytos ii* aiškino, kaip 
lengva galima mušeikas sam
dyti ir nekaltai kraują lieti, 
jei tas įstatas bus atšauktas. 
Jis įrodė tų laikų tyrinėjimo 
rekordą, kad tie mušeikos- 
žmogžudžiai, kurie buvo pri
saikdinti laike to streiko, bu
vo žemiausios rūšies žmonės, 
ir kad jiem buvo įsakyta šauti 
į vadus, šis atstovas buvo žen

tas mirusios moters.
Argumentai kitų buvo, kad 

kompanijų apmokami depu
ties niekuomet nei menkiausių 
įstatų neprisilaiko ir didžiuo
jasi savo žiauriais darbais. 
Argumentavo, kad policijos 
teisė neturėtų būti parduota 
privatinėm kompanijom bei 
asmenim. Atstovas C. O. Wil
liams, pats angliakasys, sakė, 
kad jis matė, kaip streikuose 
deputatai-kazokai buvo pri
siųsti iš miestų, kad jais buvo 
tiksliai surinkti kriminalistai, 
tik ką paleisti iš kalėjimų, ku
rie neturėjo nei mažiausios są
žinės ir todėl nieko nežiūrė
dami šaudė nekaltus streikie- 
rius.

Demokratai atstovai Moran 
ir Cohen irgi kalbėjo prieš at
šaukimą, bet atstovo Broad, 
iš New Kensington, gyvas įro
dymas užbaigė argumentus ir 
bilius tapo ištrauktas. Įstatas 
išgelbėtas.

Taip tai nužudyta streiko 
darbuotoja išgelbėjo įstatą, 
kuris nors dalinai sulaiko še
rifu sauvaliavima laike strei- C v
kų.

A. Aldėniutė.

Binghamton, N. Y.

Juokų Vakaras ir Draugai 
Scrantoniečiai

Smagu pranešti visiems vie
tos ir apylinkės lietuviams, 
kad mes turėsime smagų juo
ki] vakarą. Draugai scranto
niečiai davė garbės žodį, kad 
jie atvažiuos pas mus ir su
vaidins juokingą komediją 
“Aš Numiriau” ir triologą 
“Koks Tėvas, Toks ir Vai
kas.” Geri juokai yra kiek
vienam sveika, tad ir šis juo
kų vakaras lai būna visų min
tyje ir visi pasirūpinkime da
lyvauti jame. O draugai 
scrantoniečiai savo duotąjį žo
dį išpildys ir savo išlavintais 
gabumais pajuokins mus.

šio vakaro pusė pelno ski-

Šeimininkėms
KEPENYS

Kepenys yra turtingiausios 
fosforu iš visų mums žinomų 
valgių. Gi fosforas yra labai 
reikalingas žmogaus kūnui. 
Jis, greta su vitaminu D ir 
kalkėmis, reikalingas išvysty
mui ir palaikymui kaulų ir 
dantų. Jis naudingas ir visam 
kūnui.

■ Čion d. O. Stankienės re
ceptai, imti iš knygos “Virė
ja,” kurią galima užsisakyti 
už $1, 46 Ten Eyck St., Broo
klyn, N. Y. Platintojam duo
dama 40% nuolaida.

Keptos Kepenys

Nulupus plėvę, supjaustyk 
kepenis apie pusės colio sto
rumo, apibarstyk druska, ap
veik miltais arba ir be miltų, 
dėk jį karštą sviestą keptuvėje 
ir greitai abiem pusėm apke
pink. Iškepus išimk kepenis, 
į keptuvę dadėk daugiau 
sviesto ir supjaustyk porą ar 
kiek svogūnų. Iškepk svogū
nus gerai. Tinka su trintom 
bulvėm.

Virtos Kepenys

Iškepk svieste bent keturis 
supjaustytus svogūnus, kad 
būtų sultingi ir gražiai apke
pę. Nuplovus kepenis, nulupk 
plėves, supjaustyk į šmotelius, 
dėk į verdantį vandenį ir pa
virink gerą minutę laiko. Išė
mus iš vandens, apibarstyk 
druska, apdėk keptais svogū
nais ir duok į stalą. Šiaip su
taisytas kepenis žmogus ir be 
dantų galės valgyti, nes esti 
labai minkštos.

O. Stankienė.

Mrs. ALICE BELESTER iš Chicagos, šeimininkė, 
kalba J. V. Senato posėdyje, Washingtone. Pasi
rodo, paprastos moteriškės balso klauso senatoriai, 
kada jos užpakalyje stovi didele organizacija. Ją 
atsiuntė Chicagos konferencija kovai prieš pragyve
nimo brangumą. \

Aną syk, pamename, motinu delegacijai nuvykus 
į Albany visi reakciniai N. Y. valstijos seimelio at
stovai buvo išbėgioję po viešbučius. Štai dėlko mes 
sakome, kad moterys turi stot organizacijon, kad 
jos turi dalyvaut politikoj, nes tik taip su mumis 
skaitomasi, tik taip galima ką nors atsiekt.

riama veteranams, kovoto
jams Ispanijos laukuose už 
viso pasaulio demokratiją. 
Svarbus tikslas ir turėtu būti 
kiekvienam remtinas. Viena, 
skaniai pasijuoksime, o an
tra, savo dalyvavimu parem
si me taip svarbų darbą.

Ši pramoga įvyks sekmadie
nį, gegužės 21-mą d., Lietu
vių Svetainėje, 3 Į 5 Clinton 
St., Binghamton, N. Y. Pra
džia 2:30 po pietų. Įžanga 
30c. Vaikam 10c. Po loši
mui bus ir vakarieniukė. Ku
rie norėtumėte pasisvečiuoti ir 
pasikalbėti su draugais seran- 
toniečiais, tai prašome pra
nešti rengėjoms. Vakarieniu- 
kei įžanga 25c. Vaikam 15c. 
Bus ir muzika, norintieji tu
rės progos pasišokti.

Ši pramoga yra rengiama 
paminėjimui Motinų Dienos.

širdingiausiai užpr a š o m e 
visus atsilankyti.

ALDLD 20 Kp.
Moterų Skyrius.

Floridoj išleido įstaymą, ku
riuo močiakai skirs ne dau
giau turto, kaip pirmos žmo
nos našlaičiams. Tuomi nori
ma užkirst kelią norinčioms iš 
vedybų su seniais pralobti.

Airei aktorei Geraldine 
lYtzgerald pribuvus New Yor- 
ko Grand Central Stotin mi
nios pasekė ją ir vos nenu- 
spaudė iš meilės, o buvęs “ge
rovės už kampo” prezidentas 
Hooveris, atvykęs tuo pat 
traukiniu, išdūlino nepastebė
tas.

Bette Davis, aktorė, modeliuoja 
naujos mados labai paprastą, 
lengvai pasiuvamą suknelę. Jai 
tinka lininė ir kitos vasarinės 

medžiagos.

Ona’s Beauty Salon
The Very Latest 

^air Cutting 
fyįįįįįį[& y and Styling 

'a ^°^os Machineless
A. Oil Permanent

l Į Waves, and other
cm ' Methods.

Specializing in all branches 
of Beauty Culture 
under supervision of

ONA WALLACE
117-09 Hillside Ave.

R^K.O. Theatre BI<k.
RICHMOND HILL, N. Y.
Telephone Virginia 7-9767

Hours: from 9:30 a. m. to 9 p. m.

Draugei Uršulei Mirus
Nepaprastai sujaudino balandžio 11 d. 

gauta žinia, kad to pat mėn. 10 d., 8 vai. 
ryto, Kauno sunkiųjų darbų kalėjime mirė 
drg. Uršulė.

Toji žinia mane dvigubu kartumu palietė, 
nes mus jungė ne tik artimiausi draugišku
mo ryšiai, bet ir 10-ties metų šeimyninio 
gyvenimo ryšiai.

Todėl giliausiai ją pažinau ir supratau 
kaipo draugę ir žmogų, troškusi gyventi pil
na žodjžio prasme. Su retu draugišku nuo- 
štirtlumu, su giliausiu įsitikinimu dėl naujo 
žmonijos rytojaus ir su didžiausiu atsida
vimu ji dirbo ir kovojo aukodama visas sa
vo jėgas ir patį gyvenimą; be mažiausių 
sudvejojimų ir be baimės ji tokia buvo išti
kima iki pat mirties.

Gerai ^suprato, kad kartą sujudės 
darbo žmonių bei liaudies jėgos, kurios su
triuškins visas žiauriausias darbo žmonių 
priešų užtvaras ir bus sukurtas ir Lietuvoj 
naujas pasaulis, be žmogaus žmogum išnau
dojimo.

Dažnai sakydavo: “Kaip gaila, kad tiek 
mažai teturiu tų žinių, kurių tiek daug rei
kalinga kaimo darbo žmonėms...” Tie žo
džiai byloja, kad ne tik pati troško kuo- 
daugiau išsilavint, bet norėjo, kad ir visa 
kaimo liaudis būtų kuodaugiausia išsilavi
nus ir susipratus; Visuomet su mažiau išsi
lavinusiais nuoširdžiai dalijos įgytomis ži
niomis.

Būdavo motina kentėjo, kai reikėdavo pa
likt taip jai mylimus savo vaikučius, kai ją 
areštuodavo ir administratyviai nubausdavo, 
(buvo komendanto nubausta du kartus po 
3 mėnesius).

‘Tačiau tas jos negązdino ir dvasiniai ne
palaužė, bet grįždavo iš kalėjimo dar la
biau sustiprės dvasioj, pilna entuziazmo, 
su įsitikinimu, kad ne tik jaunajai kartai 
fiu nebereikės eiti tais kančių keliais, bet 

uvo pilnai įsitikinusi, kad esamoji karta 
tuos siekinius įgyvendins, todėl tikėjos ir 
pati sulauksianti tą naująjį rytojų—ji juo 
jau ir gyveno.

Kai 1934 m. 7 d. birželio žvalgybai supro
vokavus mums bylą (buvo žvalgybos agen
tų pakišta nelegalios literatūros) nuteisė 8 
m. s.d.k., po teismo ji pasakė: “Džiaugiuos, 
kad taip gerai išėjo, kad neįvyko nei kokios 
nesąmonės.” Kaip reikšmingi šie žodžiai, 

r»«s jie aiškiai sako, jog jos tik viena mintis 
buvo, kad nesuklydus ir tuo nepakenkus 
draugams ir liaudžiai kovoj prieš fašizmą 
ir už Lietuvos nepriklausomybę.

Retas iš Lietuvos kaimo moterų ji buvo 
pavyzdys kovoj už liaudies teisės laisvę ir 
Liet, nepriklausomybę, kuris įsidėmėtinas 
visoms darbo masių bei liaudies moterims, 
ypatingai dabar, kai stovim dėl naujojo ry
tojaus ir Lietuvos nepriklausomybę lemiamų A... 
kovų pačiose išvakarėse.

Tebūnie tau, drauge, garbingai iki mirties 
išnešusiai darbo žmonių kovos vėliavą ko
voj su liaudies ir Lietuvos priešais, lengva 
Lietuvos žemelė. Tavo drg. Povilas. 
15-IV-1939 m.

Draugės Uršulės 
Atminimui

1939 m., balandžio 10 d., 8 v. ryto, Kau
no s. d. kalėjime mirė sunkios nelaisvės nu
kankinta mūsų kovų draugė Uršulė Lisienė- 
Petronytė. Tai vėl nauja auka, kritusi gar
bingoj kovoj už laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą, tai vėl nauja kankinė, atidavusi savo 
motinišką meilę ir gyvybę Lietuvos liaudžiai, 
šviesesnei savo mylimo kaimo ateičiai, kurto 
ištikima dukra ji buvo.

Draugė Uršulė gimė 1901 m., vidutinio 
valstiečio šeimoje, Kupiškio vai., žaidelių
kaime. 1934 m. jai ir jos vyrui Povilui Lisui 
žvalgyba pakišo nelegalios literatūros ir aŠ- 
tuoniems metams juos abu uždarė į kalė
jimą. Liko du maži vaikučiai: duktė Zina, 
5 mt. ir sūnus Alvinas, 3 mt. Dabar mirtis 
išplėšė mylimą jų mamytę.

Draugė Uršulė susirgo Zarasų kalėjime 
gripu, kuris komplikavosi ir perėjo nuo au
sies uždegimo, matomai, prie smegenų už- • 
degimo. Kaip daugelio kitų politkaliniu, 
taip ir jos sveikata iš pradžių nebuvo tinka
mai rūpintasi, ir tik jau mirštančią nugabe
no į Kauno kalėjimą. Jos mirtis, tai vis dar , 
tebesireiškiančio mūsų šalyj nelaisvės re

režimui. Ji žuvo auštant Lietuvos tautos at
budimo aušrai, ji žuvo išvakarėse bręstan
čių sunkių kovų, kurios tačiau, mes tikime, 
kaip tikėjo ir mūsų nepalaužiama kovos 
draugė Uršulė, užsibaigs Lietuvos liaudies 
pergale. |3Į

Ilsėkis, brangioji, mūsų kovų ir sunkios 
nelaisvės drauge, tavo numylėtos šalies že
mėje, kurios ištikima dukra buvai iki pasku
tinio atodūsio.

Šiaulių kalėjimo politkalinių 
1939-IV-14 d. vardu Kolektyvo Komi

žimo išdava; ją išrovė iš mūsų kovingų gre
tų Lietuvos laisvės priešų įvestas mūsų šaly
je režimas. Bet mes žinom, kad mūsų my
limos draugės auka pagreitins galą šitam
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Lawrence, Mass.
Arlingtono darbininkai, bu

dėkite, neduokite save išnau
doti bosams. Organizuokitės 
greičiau, kaip tik galite. Da
bar geriausia proga, nes CIO 
unija deda visas-spėkas, kad 
greičiau suorganizuoti.

Organizatoriai eina per 
stubas, registruoja narius. 
Kaip greitai pas jus pribūna 
organizatoriai, taip greitai 
pasirašykite. Kaip greitai bū-
site pasirašę ant unijos kortų, 
taip greitai bus balsavimai.

Nebijokite nieko, nes jums 
yra pilnai pavėlinta nuo val
džios organizuotis ir darbo 
neprarasite.

Daugelis darbininkų klau
sia, ar jau Arlingtoną imam 
už pakarpos? Mes stengia
mės kuo geriausia. Taipgi ir 
dirbančių dirbtuvėje darbinin
kų prašome ateiti į talką.

Kaip greitai patys darbi
ninkai pradėsite organizuotis 
dirbtuvėje, tai ir organizato
riams bus lengviau apsidirbti. 
Rašykitės visi, kaip galima 
greičiau. 

—o—
Lietuvos gelbėjimo fondas 

paaukavo $100 dėl Klaipėdos 
pabėgėlių. Tai buvo padaryta 
gegužės 6 dienos susirinkime. 
Šitam fondui priklauso 12 or
ganizacijų. Visos dirba sutar
tinai.

Taipgi gegužės 7 d. drau-| 
gijų koncerte dėl to patiesi 
dalyko surinkta aukų $16.32. 

,Tai geras ir prakilnus dar
bas. Kitaip ir negalima būti, 
mes turime šelpti lietuvius, 
nukentėjusius nuo Hitlerio 
kruvinų nagų. Taipgi mes tu
rime kartu kovoti už išlaiky
mą Lietuvos nepriklausomy
bės, kad Lietuva būtų laisva 
valstybė.

—o—
Lawrence per trumpą laiką 

pasimirė keliolika lietuvių. 
Kaikurių vardai buvo jau pir- 
miaus paduoti. Per vieną pa
skutinę savaitę pasimirė trys 
lietuviai ir dar neseni žmo
nės: J. Cilcius, J. Čalkūnas ir 
Bruverienė. Gaila, kad taip 
trumpu laiku net trys lietu
viai išsibraukė iš gyvųjų tar
po.

—o—
Gegužės 6 d. vakare drau

gai Pajarskai turėjo sidabri
nes vestuves. Svečių buvo 
virš du šimtai. Visi linksmai 
laiką leido, beūliavodami ir 
linkėdami draugams dar su-

laukti 25 metų ir paminėti 50 
metų auksines sukaktuves.

Pajarskai visada lanko vi
sokius parengimus be skirtu
mo. Tai ir 25 metų sukaktu
vėse turėjo daug publikos.

Laimingai jiems gyventi iki 
auksinės sukakties!

—o—
L. ū. Kliubas rengiasi prie 

20 metų sukaktuvių. Tai bus 
sukaktuvės, kaip Kliubas įsi
gijo savo namą po num. 41 
Berkeley St. Komisijon iš
rinkta trys jaunuoliai: It. Mi- 
kolaitis, J. Suraulis ir Mace-
vičius. Tai darbštūs kliubie- 
čiai.

Sukakties atžymėjimui die
na dar nepaskirta.. Bus pra
nešta vėliau. Vėlinu pasiseki
mo komisijai darbuotis, o visi 
kiti kliubiečiai jai privalo pa
gelbėti.

—o—
Daug darbininkų paleido iš 

WPA darbų. Tai didesnė be
darbė pasidarė. Tai vis repu- 
blikonų su atžagareiviais de
mokratais darbas. Skaudi pa
moka darbininkams. Jie tu
rėtu atsiminti tuos reakcionie
rius ateinančiais metais, kai 
bus rinkimai.

Nepaspėjo repub 1 i k o n a s 
gubernatorius užimti vietą, 
tuojau pradėjo atleisdinėti iš 
darbo. O per radio rėkia, 
kad jis geriausias darbininkų 
draugas. t

Teko kalbėtis su vienu 
WPA darbininku, kuris tapo 
paleistas iš darbo. Jis pats 
prisipažįsta padaręs didelę 
klaidą pereitą rudenį, kada 
balsavo už republikonų kan
didatą.

Tai, drauge, gera pamoka. 
Jeigu nori geriau gyventi ir 
pavalgyti, tai rinkimuose nie
kuomet nebalsuok už reakci
onierius kandidatus, o bal
suokite už progresyvius kan
didatus ir už Naująją Daly
bą. S. Penkauskas.

žmogžudžiai dėl Apdrau- 
dos Degino ir Namus

Philadelphia, Pa., geg. 15. 
—Policijai bekvočiant nau
jai suimtą D. Caraffą, pa
aiškėjo, jog šaika, nuodiju
si žmones dėl jų apdraudų 
(insurance), taipgi uždar
biavo ir padegiojimais na
mų.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su-j 
rengti “Laisvės” naudai.

Bridgeport, Conn.
6 d. gegužės, Liet. Svet., 

prie Lafayette St., buvo su
loštas labai gražus teatras, 
kurį surengė ALDLD vietinė 
kuopa. Veikalas “Drama 
Miške” gana įdomus. Jame 
randasi kilnių minčių ir už
tektinai sveiko juoko.

Lošėjai atliko savo roles 
kuopuikiausiai. Ilgąsias ro
les užėmė d. A. Katinas ir O. 
Arisonienė. Jų aktai gana
sunkūs, tačiau jie atliko jas 
tikrai artistiškai. Lošime da
lyvavo jaunuolių ir vaikučių.

Reikia pasakyt, kad šiame 
veikale dalyvavę jaunuoliai ir 
vaikučiai stebėtinus gabumus 
turi lošime. Savo roles atliko 
kuopuikiausiai.

Lošimui pasibaigus buvo šo
kiai prie puikios Liet. Orkes- 
tros Golden Bells. Visi svečiai 
linksminos iki vėlai.

M. A.

Hartford, Conn.
Keletas Žinučių iš Mūsų 

Pastogės
Balandžio 29 d. Laisvės 

Stygų Orkestrą, kuriai vado
vauja drg. V. Visockis, turėjo 
šokius su laimėjimu. Buvo iš
leista $5 rašoma plunksna su 
paišiuku. Laimėjo drg. A. To-' 
torėlis. Kadangi orkestrą 
daug yra visuomeniškiems 
parengimams patarnavus, tai 
ir prisirinko labai gražios pu
blikos. Buvo daugiausia jau
nuolių. šokikus linksmino or
kestrą, susitvėrus iš pačių 
stygiečių.

Man labai smagu pranešti, 
kad pas mus jaunuoliai kas 
kart dauginasi prie kultūrinio 
veikimo ir sykiu pagelbsti su- 
augesniems dirbti darbinin
kiškuose parengimuose. Aš 
jau sužinojau iš tikrų šaltinių, 
kad iruo parengimo stygie- 
čiams liko pelno $70. Tai iš 
to galima suprasti, kad sty- 
giečiai ne vien atlieka geras 
užduotis dailės srityje, bet ir 
sugebi susikelti finansų sa
viems reikalams.

—o—
Gegužės 7 d. ALDLD 68 

kuopos moterų skyrius Laisvės 
Choro svetainėje turėjo mar
gumynų parengimą dėl sukė
limo finansų ateinančiam vi
suotinam Lietuvių Moterų Sei
mui. Nors diena pasitaikė 
per šilta, kaipo viduje, bet

Moterų Skyriaus Dalis

vistiek mūsų draugės turėjo 
su virš šimtą svečių. Taipgi 
dalyvavo nemažai ir iš jau
nuolių.

Kadangi moterys dėl savo 
naudos rengė, tai jos susiau- 
kavo namuose pagamintų įvai
rių skanių valgių, kaip tai, 
kugelių, keptų kumpių, kiau
šinių,’ pyragaičių, keiksų, 
fruktų ir labai skanių pyragų. 
Tai ot surašąs tų geraširdžių 
draugių, kurios dažniausia 
aukoja dėl darbininkiškų or
ganizacijų parengimų: M.

vonas buvo nuneštas net 41 
pėdą.

Velionis buvo nevedęs, vos 
tik susilaukęs 51 metų. Gimi
nių šioj šalyje neturėjo, tiktai 
Lietuvoje seserį. Tai jai vis
kas yra aprašyta ir turėjo ap- 
draudą $500, prigulėjo prie 
ALUPN Kliubo ir Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto Draugi
jos.

Martinas savo gyvenimą ve
dė gražiai. Kai gyveno pir
miau, pas lietuvius, mylėjo 
skaityti “Laisvę.” Paskutiniu

Telefonas: Humboldt 2-7964

4

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

NEWARK, N. J.

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

□--------------------------- ----- -o

SKELBKITES "LAISVĖJE”

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
dėjo jam mosikuoti ja per galvą. “Tai tu 
mane apgaudinėjai? Savo tikrą motiną?” 
Ji rėkė. “Prašyk 'mano atleidimo! Prašyk 
motinos pasigailėjimo! Klaupkis ant kelių ir 
prašyk motinos atleidimo, kitaip aš tau kai
lį išvanosiu, tu pasileidėli!”

*1® sft

Tai buvo vėlus vakaras, traukinio vagone. 
Kokis tai vyras stipriai miegojo ant žemu
tinės lovos. Ant kitos lovos gulėjo Kostia. 
Viršuje miegojo Sonia, apsiklojus šilta ske
peta. Kostia atsikėlė, išėjo ant valandžjdkės, 
sugryžo ir visas suakmenėjo. Jis užmatė, 
kad didelė, prikimšta piniginė išpuolė iš 
miegančio vyro kišeniaus. Miegantis buvo 
gražiai ir turtingai apsirengęs. Po galva 
buvo jo kiti gražūs bagažai.

Kostia nusigryžo ir atsisėdo ant savo lo
vos. Bet piniginė traukė jo akį. Jis išsitrau
kė laikraštį ir bandė skaityti, bet atsiduso 

' ir padėjo į šalį. Dar sykį pažvelgė į pinigi
nę, atsistojo ir smarkiai sukosėjo. Miegantis 
sujudo, apsisuko, ir piniginė iššliaužė jam 
ant pilvo. Viskas ko reikėjo, tai pamimti ir 
nueiti sau.

Kostia atsigulė ant nugaros ir iš kampo 
akies vis žiūrėjo į piniginę. Paskui nusisuko 
ant sienos ir užmerkė akis. Bet staiga pa
šoko, pagriebė savo čemodaną į rankas, 
pakėlė piniginę taip lengvai lyg gėlę skin
damas ir iš visos gerklės suriko:

“Draugai, kreipkite atydą į savo pinigus, 
čia randasi vagių traukinyj!”

Miegantis išbudo ir pašoko. Kostia pada
vė jam piniginę ir išėjo iš vagono.

Jis nuėjo į gelžkelio valgyklą, metė kiek 
pinigų ant stalo ir paliepė:

“Stiklą stiprios vodkos, greit!”
Vienu užsimojimu ją išgėrė, sugryžo į 

vagoną, atgulė ir stipriai užmigo.
* * ' * (

Sonia ir Kostia atėjo prie vartų Svirstro- 
jaus. “Mes norime žinoti, ar galima čia gau
ti darbą ?” Kostia kalbėjo į vyrą, kuris lipo 
iš automobiliaus. “Mudu esame urmininkai 
nuo Baltųjų Jūrų Kanalo.”

Vyras atydžiai pažiūrėjo į Kostią.
“Aš esu specialistas ant gręžimo. Sumu

šiau visus pasaulinius rekordus.” Ir Kostia 
padavė jam popierą. Jis paėmė, paskaitė ir 
pažvelgė vis tai į Kostią, tai į Sonią.

“O jūs?”
“Ar neskaitėte apie mane laikraštyj ? Esu 

Sonia Potapova. Aš buvau pasiųsta į stovyk
lą ant dešimties metų, bet mane jau paleido 
ir apdovanojo Ordenu Darbininkų Vėlia
vos.”

Vyras- patėmijo, kad ji buvo prisisegus 
ordeną.

“Ar jūs esate vyras ir žmona?”
“Ne,” tarė Kostia. “Aš tik bandau ją pa

vyti.”
Vyras nurodė ranka į didžiąją upę Svir: 

“Yra daug darbo ir garbės jums ten!”

Užuojauta
Politkalinei draugei Uršulei Lisienei- 

Petronytei žuvus kovos kelyje, Šiaulių s. d. 
kalėjimo politkaliniui Povilui Lisui, jos du
krelei Zinutei ir sūneliui Alvinukui, sesu
tėms Petronytėms ir visiems jos draugams- 
ėms bei artimiesiems.

Politkalinių vardu,
• Kolektyvo Komitetas.

Kazlauskienė, M. Nigžentai- 
tienė, O. Visockienė, O. Ru- 
džinskienė, E. Kansas, M. Pil
kauskienė, M. Krikščiūnienė, 
M. Margaitienė, O. Radžiunie- 
nė ir V. Kazlauskienė.

Apie stalus susėdus, paren
gimo pirmininkė drg. V. Kaz
lauskienė pasakė gana agita- 
tyvišką įžanginę prakalbą. 
Užbaigus savo kalbą, ji per
statė ką nors pasakyt šiuos 

i draugus: J. Pilkauską, new- 
j britainietį Jokimą ir O. Gi- 
raitienė. Jie visi kalbėjo 
trumpai, savo kalbas pritai
kydami prie parengimo. Dau
giausia kvietė moteris organi
zuotis į platesnį darbininkų 
veikimą. Prie pabaigos savo 
kalbų neužmiršo paprašyti su
sirinkusiųjų paaukoti, kiek 
išgalint, dėl pargrįžusių iš Is
panijos sužeistų veteranų, ku
riems labai reikalinga finansi
nė parama.

Aukojo šios ypatos: Po $1 
—A. Totorėlis, Ch. Arison ir 
K. Miciuta;. po 50c—V. Kaz
lauskienė, J. Beržinis, P. Gi- 
raitis ir M. Valavičius; po 
25c—M. Dagilienė, V. Kače- 
vičius, M. Urbonienė, Mrs. 
Malinauskienė, J. Pilkauskas, 
J. Margaitis, V. žaltauskas, 
A. Raulinaitis, F. Bačis, čal- 
koniai, A. Jokimas, Plitni- 
kas, Ch. Zanauskas, M. Kaz
lauskienė, J. Kazlauskas, M. 
Krikščiūnienė ir J. P. Kaz
lauskas. Smulkių 50c. Viso 
$10.

• Vardan sužeistųjų karžy
gių širdingai ačiū visiems au
kotojams už suteikimą jiems 
žmoniškos pagelbos.

Susirinkusieji labai gražiai 
linksminosi prie geros muzi
kos iki? 9 vai. vakaro, žodžiu 
sakant, parengimas iš visų at-, 
žvilgių pavyko gerai. Rengė
joms liko pelno $29.60.

—o—
Nelaiminga Mirtis

Martinui Braslauskui balan
džio 25 d. einant anksti ryto 
skersai gatvę dirbti, atlėkė 
automobilius žaibo greitumu 
ir užmušė ant vietos. Jo la-

laiku gyveno pas francūzus, 
bet bažnyčion nesilankydavo. 
Už tai ir palaidojo be bažny
čios.

Amžino atsilsiu šios šalies 
žemelėj.

—o—
Serga

Draugas Jokūbas Gudaitis 
nesveikavo nuo praėjusio ru
dens, bet dirbti vis dar eida- 

į) '

vo. Keletas savaičių tam at
gal jam per nosis prasimušė 
kraujas ir nemažai jo išėjo, 
tik per gydytoją likosi sustab
dytas. Gydytojas liepė jam 
būti namie iki atsipildys krau
jas. Girdėjau, kad jis jau ge
rėja. Linkiu jam greito ir lai
mingo pasveikimo.

—o—
Jau Rengiasi

/
Man teko būti praktikose 

choro ir orkestros, tai moky
tojas draugas V. Visockis 
prašė mokinių, kad visi lanky
tų pamokas, bo jau prasidės 
neužilgo vasariniai išvažiavi
mai, kuriuose reikės susidur
ti su įvairių kolonijų chorais. 
Ir kad gerai atsilaikyti prieš 
juos, tai reikia gerai prisi
rengti su naujomis dainomis.

Nemunas.

Pajieškojimus asmenų, pa
skelbimus parandav o j i m u i 
davimui kambarių, arba par
davimus biznių “Laisvėje” ga
lite paskelbti 3 kartus už $1.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu Krupiu ir pavieniu.
Ii senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore f-6191

Dienraščio

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU v • • •
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

i Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
II Degtinės, Vynai ir Alus
■I Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra
■ | skersai gatvę nuo Marine budinko,
■ I arti Corona entrance į ferus.

i

I Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

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

PAINTERS & CARPENTERS ♦
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MCSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, rnaliavojirno ar popieravimo 

klauskite musų aprokavimo

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York
Telefonas Foxcroft 9-6901

La is vės

vė. On Eastern Ave. turn to

RRHbHbG

Naudai
PIKNIKAS BALTIMOREJE

RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 25 KUOPA

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

Sekmadienį, 28 Geg.-May, 1939
IŠTISA PROGRAMA: Baltimorės Lyros Choras, Rusų-Ukrainų Choras, Philadelphijos 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 pinigines 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 liąudies dienraštį 20 metų jubiliejum. RENGĖJAI

DIRECTIONS: From Baltimore ride Eastern Ave. to Moffett Ave. where you will find the park. By trolley, take 28 Backrivcr 
Car which will take you directly to the park. From Philadelphia take route 40 and ride to Stemmers Run which is ahout fl miles 
from Baltimore. Here you will find two traffic lights and on the southwest corner of the crossroad^ is a Gulf Gasoline Station. At 
these crossroads turn to the left and ride 3 >/2 miles, keeping to the right until you reach Eastern 
to the right and ride a milo to the park.
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Clevelando Kronika
Amerikos Lietuvių Kongreso
Ohio Skyriaus Konferencijos

, Protokolas

Rezoliucijų komisija skaitė 
dvi rezoliucijas: Lietuvos 
klausimu ir prezidentui Roo- 
seveltui; abi rezoliucijos pri
imta vienbalsiai.

Dar-
79th

sky- 
val.

ta- 
bū- 
su-

mokratijos ir pasiryžusiai gi
na Lietuvos nepriklausomybę. 

Toliau, mes kviečiame visus 
Ohio ir apylinkės lietuvius 
gelbėti Klaipėdos krašto pa
bėgėlius ir bendrai veikti de
mokratinės Lietuvos labui.

Rezoliucijų Kom.:
• St. Čeriauka, 

Wm. Geibis, 
J. Jarus, 
F. J. Madison, 
J. Venslovas, 

Tautkienė,
Karsokienė.

Vienoj. 20,677 tų žydų iš
vyko į Šiaurės Ameriką ir 
ten apsigyveno.

kvartetų. Prašome nesivėlinti. 
dingai kviečia Sietyno Choras.
Kom. (115-117)

Šir-Įj

o.

PRANEŠIMAI E KITUR
DĖTI

Amerikos^ 1 
steigimui

MICH.

Demokratijos

SO. BOSTON, MASS.
Literatūros Draugijos Moterų 

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, geg. 
18 d., 7:30 v. v., 376 Broadway. Vi
sos drauges dalyvaukite, nes turime 
svarbių dalykų svarstyt.

(115-116)

su

417
RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

ALK Ohio Skyriaus kon
ferencija įvyko balandžio 30 
d., 1939 metais, Lietuvių 
bininkų Svetainėj, 920 E. 
St., Cleveland, O.

Konferenciją atidarė 
riaus pirmininkas 11:30
ryte. Į mandatų komisiją iš
rinkta šie delegatai: W. Cus
ter, Į. JA. Daminicks ir F. J. 
Medison. Kolei mandatus su
tvarkė, pirmininkas S. Čeriau
ka pakvietė eilę delegatų ir 
delegačių, veikėjus iš kolonijų 
išreikšti savo mintis apie ALK 
veiklą, tikslus ir joj užduotis. 
Visi kalbėjo, kad reikia padi
dinti Ohio skyriaus veiklą, 
ypatingai dabartiniu laiku, 
kuomet Klaipėdos kraštas at
plėštas ir Lietuvos nepriklau
somybei gręsia pavojus iš 
agresorių pusės.

Mandatų komisija raporta
vo, kad sekančios draugijos 
prisiuntė delegatus į konfe
renciją :

LLD 90 kp., Youngstown, 
1 delegatą; LDD 23 kp., 
Cleve., 2; Lietuvių kom. kp., 
Cleve., 1 ; Lietuvių Draugijų 
Veikiančio Kom., Cleve., 2; 
LDPD, Cleve., 4; LDS 44 kp., 
Cleve., 5; Amerikos Lietuvių 
Moterų Kliubas, Cleve., 2; 
LDS 73 kp., Akron, 3; LPD, 
Cleve., 4; LLD 57 kp., Cleve., 
2; LDS 138 kp., Cleve., 2; So
cialistų Spaudos, 1; LLD 22 
kp., Clevel., 2; Lyros Choras, 
Cleve., 1 ; LDS 4-to Apskr., 1; 
LDS 55 kp., Cleve.
kp., Akron, 4; LLD 190 
Colinwood, 2; LDS 9 
Youngstown, 2; LLD 101 
Bedford, 1; SLA 362

Nauji Sumanymai
Konferencija vienbalsiai 

rė, jei bus galima, kad 
siantis skyriaus komitetas
rengtų šiemet pikniką Klaipė
dos krašto pabėgėlių naudai.

Skyrimas vietos sekančiai 
konferencijai. Nubalsuota di
džiuma balsų sekančią Ohio 
skyriaus ALK konferenciją 
laikyti Akron, Ohio.

Išrinkta ALK Ohio Sky
riaus komitetas iš šių asmenų : 
S. čeriauka, J. Rudis, J. Ma
žeika, J. Kulakauskas, J. Ja
rus, Wm. Geibis ir D. Boika.

Konferencija baigėsi 5 vai. 
pietų.
Konf. pirm. S. K. Mazan.
Konf. sekr. J. Mažeika.

po

LLD 59 
kp.,

kp., 
kp., 

Cleve., 1; SLA 136 kp., Clev., 
1. Viso delegatų konferencijoj 
dalyvauja 47 nuo 23 draugi
jų. Mandatų komisijos rapor
tas priimtas.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas S. K. Mazan, sekre
torium—J. Mažeika, rezoliu
cijų komisijon: St. čeriauka, 
Wm. Geibis, J. Jarus, F. J. 
Madison, J. Venslovas, O. 
Toutkienė ir Karsokienė. Skai
tytas dienotvarkis konferenci
jai ir priimtas. Protokolas 
pereitos konferencijos (spalio 
31 d., 1937 m.) priimtas, 
kaip skaitytas.

Skaityta laiškas sveikinantis 
konferenciją nuo 
kiančio Komiteto 
niko ir skyriaus 
Petrausko. Abu 
imti.

ALK 
sekr. J. 
sekr. J. 
laiškai

Vei- 
Jo- 
W. 

pri-

Skyriaus Komiteto Raportai
Pirmininkas trumpai atžy

mėjo pereito laikotarpio ko
miteto veiklą, kad komitetas 
nedaug ką nuveikė. Už sekr. 
J. Petrauską raportavo J. Ma
žeika, kad komitetas buvo su
rengęs paminėjimą 20 metų 
Lietuvos nepriklausomybės; 
padėjo akroniečiam tuo reika
lu; turėjo sušaukęs didelį pro
testo mitingą kovo mėn., 1938, 
prieš Lenkų grasinimus Lietu
vai ; siuntė delegatus į Scran- 
tono konferenciją. Tiesa, šie
met buvo pas visus apsileidi
mo, nesurengiant 2.1 metų pa
minėjimo Lietuvos neprigul- 
mybės.

Fin. raštininkas D. Boika 
raportavo, kad skyriaus ižde 
randasi $25.66. Iždininkas su
tiko su fin. raštininko rapor
tu.

Vice-pirm. S. K. Mazan ir 
trumpai dadūrė iš skyriaus 
veiklos. Po apkalbėjimo, dis
kusijų ir kritikos visi raportai 
buvo priimti.

Scrantono konferencijos de
legato raportas buvo išklausy
tas ir priimtas.

Kolonijų raportų kaip ir 
nebuvo. Akronas vienas turė
jo komitetą iš vietos draugijų 
ir veikė savo ribose. Pastarų
jų dviejų metų bėgyje visos 
draugijos bendrai minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės dieną.

Rezoliucija Lietuvos Klausimu
Šiandien, kaip ir prieš 1794 

metus, Lietuvai gręsia neteki
mas nepriklausomybės. Pra
džia jau padaryta — Klaipė
dos kraštas su vienatine Lie
tuvai išeičia į jūras atplėštas.

ši konferencija, pasisakyda
ma už gynimą Lietuvos nepri
klausomybės _ visais galimais 
būdais, tuo pat kartu pažymi, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bės lapgynimas glūdi suvieny
tos tautos bendram veikime. 
Ypatingai šiuo laiku Lietuvai 
yra reikalingas demokratijos 
plėtimas ir paliuosavimas de
mokratiniai nusistačiusių poli
tinių kalinių. Tuo pat kartu 
naudinga Lietuvai didesnė ko
operacija su kitomis tautomis, 
kurios stoja už kolektyvį išsto
jimą prieš užpuolikų-agreso- 
rių siekimus.

Mes, Amerikos Lietuvių 
^Kongreso Ohio Skyriaus kon
ferencija, įvykusi balandžio 
30 d., 1939 metais, Lietuvių 
Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
79th St., Cleveland, Ohio, at
stovaujanti 23 organizacijas 
su desėtkais tūkstančių narių 
ir pritarėjų, pasižadame dar
buotis ir remti Lietuvos liau
dį, kuri kovoja plėtimui de-

Rezoliucija Prezidentui 
Rooseveltui

Pres. Franklin D. Roosevelt.
White House, 
Washington, D. C. 
Dear President:

We, delegates of the Ame
rican Lithuanian Congress of 
Ohio assembled at Cleveland 
on April 30, 1939, wish to 
thank you for your efforts to 
prevent war in Europe and in 
turn helping to preserve the 
existence of Lithuania and 
other small countries from the 
aggressor nations.

This resolution has been 
adopted by the conference re
presenting about 25,000 Ame
rican Lithuanians of Ohio.

Resolutions Committee.

’OIT
rietuvių Kongresas AŲ 

Lietuvos
rengia didelį pikniką, todčd vadinasi
didelis, kad Kongrese priklauso 17 
Draugijų bei Kliubų. Kviečiame vi
sas Detroito ir apylinkės Draugijas 
ir pavienius dalyvauti. Turėsime ge
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. ' 
dis: Važiuokite 
Middlebelt Rd., 
ir važiuokite iki 
Kom.

Tikietas 25c. Kclro- 
Michigaft Avė. iki 
pasukite po kairei 

i 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.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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NAZIAI IŠVIJO PUSĘ ŽY
DŲ Iš VIENOS

Viena, geg. 15. — Naziai, 
užėmę Austriją, jau išspyrė 
82,500 žydų iš Vienos, tai 
pusę visų buvusių žydų

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(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

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

HABERBUSCH & SCHIELE’S 
Sphinx Stout and Extra Ales

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Paprašykite savjb bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėse

98 North 7th Street 
Brooklyn, N. Y.

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR: 

Hensler 
R. & II. 
Wehle

Beer
Ales 
Porter

Telephone EV. 7-5471
........................... .... .......—----- --- ----------------------------------- ---------  — -....- -------- ------------ -----

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

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

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro 25 m. Jubiliejus

Ta proga rengiamas nepaprastas 
koncertas ir šokiai, šeštadienį, geg. 
20 d., 180 New York Aye. Pradžia 
8 v. v. Įžanga 75c ir 50c.

Šis klasiškas koncertas bus vienas 
Sietyno istorinių kūrinių, kuriuom 
jūs gėrėsitės, klausydami naujų dai
nelių ir matysite daug kitų talentų. 
Dalyvaus Rusų Choras ir Bangos 
Choras. Bus ir solistų, duetų, trio ir

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

LIETUVIU ATLETU
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

į Atlankykite
į LIETUVIŲ ATLETŲ
I KLIUBĄ
II 168 Marcy Ave.
Il Brooklyn, N.Y.

VALGIAI IR
GĖRIMAI

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

i CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVU LIGOS, 
BENDRAS SILPNUMAS ir NER
VŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS ir 
ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI SKIL
VIO ir ŽARNŲ LIGOS, HEMOR- 
ROIDAI ir kiti MEŠLAŽARNĖS 
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 4 th Ave. ir Irving Place

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

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 ^bųs 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night
< - r

RHEA
Managed by 40
TEITELBAUM

Turkish .Room, Russian 
Swiftlining Pool, Fresh

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai prlstato- 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Ą VIENATINIS LIETUVIŠKAS 
'' JŽL, KABARETAS

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

I l Vapor Room,
1 1 Room, Large
NV Artesian Water, Restaurant, Barber ./A 

Shop, Sleeping Accomodations. fifiaaq

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

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

M< n. and. Tues, from 12 a. m. to 
p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

* 3
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Gaukite šiandien, tiktai 75 centai

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

Vincas <J. Daunora
APTlEKORluą ____

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

Telefonai EVergreen 7-1661



Trečiadienis, Geg. 17, 1939

NewYorko^<M^2iiiioi
Mokytojai prieš Devaney

Virš tūkstantis mokytojų, 
kurių skaičiuje yra daugelis 
iš žymiausių šalies švietėjų, 
pasirašė po peticijomis, pra
šančiomis, kad gubernatorius 
Lehman atmestų (vetuotų) 
neamerikonišką, nesenai vals
tijos seimelyje priimtą Deva
ney bilių. Jis hitleriškai už
gniaužtų mokytojų ir 
tų spaudos ir veiklos 
Tai įpėdinis McNaboe 
kurį gub. Lehmanas 
atmetė.

Peticijas gubernatoriui nu
vežė Dr. N. H. Dearborn, ge- 
neralis švietimo perdėtinis 
New Yorko Universitete. Jis 
atstovauja Amerikinio Demo
kratijos ir Intelektualės Lais
vės Komiteto New Yorko sky
rių.

studen- 
laisvę. 

biliaus, 
pernai

Plėšikai Laimėjo $15,000

$10,000 
pabėgo 

pagelbą.
$10,000

Penki ginkluoti vyrai, pasi
naudoję pasitraukimu sargybi
nio policisto, atėjo į Consolida
ted Edison Co. ofisą 125th St., 
N. Y., sueiliavo prie sienų apie 
100 kostumerių ir 60 tarnauto
jų, susižėrė apie nuo 
iki $15,000 pinigų ir 
pirm spėsiant pašaukt 
Tačiau jie pražiūrėję
pundą, gatavą nešt bankan.

Viena kasininkė buvus prasi
žiojus suspigt, bet jai prie ger
klės atstatyta revolveris. Ji ap
alpo nespėjus surikt. Už kelių 
minučių pribuvo gana policijos, 
užblokuota kiekvienas išvažia
vimas iš miesto, tačiau plėšikai 
vis vien paspruko nepagauti. 
Visi buvusieji ofise kostume- 
riai ir tarnautojai sulaikyti 
klausinėjimui, tūli išlaikyta net 
iki 5 vai.

Šis buvo antras tos kompani
jos apiplėšimas bėgiu mažiau 
pusės metų laiko. Pereitą gruo
dį buvo apiplėšta raštinė prie 
Audubon Ave.
$12,000 pinigais ir $4,000 
kiais.

ir išnešta
če-

Laivynas Išplaukia
Šiomis dienomis karo laivy

ną aplankė tūkstančiai norin
čių pamatyt. Visi laivai, iš
skyrus du kruizeriu, išplau- 
k i a gegužės 17-tą. Likusieji 
du apleis New Yorko portą 
ketvirtadienį; plauks į Bosto
ną.

Sugrįžo Negras Dainininkas
Pirmadienį, laivu Norman

die, iš Anglijos atvyko Paul 
Robeson, • pasauliniai garsus 
negras dainininkas ir aktorius, 
kuris prieš tai taip pat 
pažįstama buvęs vienu iš 
miausių futbolo 
sporto istorijoj.

Robeson gyveno 
tus užrubežiuose, 
piais praleisdamas 
mėnesius čionai
ir judžiams. Jis kas metai iš
būna po kelis mėnesius So
vietų Sąjungoje, kur mokina
si jo sūnelis Paul, Jr.

Aktorius nesenai pasitraukė 
iš buržuazinio teatro Londo
ne ir prisidėjo prie anti-fašis- 
tinio teatro.
mė

lošėjų

pri- 
žy- 
to

me-kelis 
tik protar-

po kelis
koncertams

Jis veikliai 
Ispanijos liaudiečins.

re-

Eva Petrauskas, 66 m.
žiaųs, 322 Floyd St., Brooklyn, 
N. Y., mirė Šeštadienį, geg. 13 
d., Kings County Ligoninėj. 
Laidos geg. 17 d., Holy Trinity 
kapinėse. Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bedford

am-

BE PASTOVIOS TAIKOS, NEĮMANOMAS 
PROGRESAS, PASAKĖ J. BUDRYS

žemiau telpa ištrauka kai- kaus darbo vaisiai eitų ne švi- 
bos, kurią Lietuvos generalis nui ir karo pabūklams, bet tų 

p. Budrys pasakė pačių žmonių gerovei kelti.
Pasauli- Lietuvos Skyriaus Generalinis 

nėję parodoje atidarant, geg. i Komisaras, p. Avietėnaitė, sa-

konsulas
Lietuvos pavilijoną

14 d.:
V. vyriausybė, kvies- 

New Yorko Pasaulinę 
ne tik davė kiekvie-

dama Į 
Paroda, 
nai tautai galimybę parodyti 
savo kultūrinius laimėjimus, 
bet ji per tai siekia visų tau
tų glaudesnių tarpusavio san
tykių ir nuoširdaus bendra
darbiavimo pasaulio taikos la
bui.

Per atidarymo iškilmes ii’ 
kiekviena pasitaikiusia proga 
J. A. V. vyriausybės nariai 
kelia taikos obalsj, o jų žo
džiuose jaučiamas gilus įsiti
kinimas, kad be pastovios tai
kos, be užtikrinto rytojaus 
ne(iinanomas joks progresas, 
joks rimtas kūrybinis darbas. 
Ar reikia dar sakyti, kad ne
didelė ir taip nukentėjusi per 
Didįjį Karą Lietuva visu nuo
širdumu trokšta, kad toji tai
ka pagaliau užviešpatautų pa
saulyje, kad jos žmonių stm-

vo žodyje jau nurodė moty
vus, dėl kurių Lietuva daly
vauja šioje parodoje. O tie 
motyvai yra šie: padėkoti J. 
A. V. už priėmimą ir kultū
rinių laisvių suteikimą emigra
vusiems iš Rusijos prislėgtos 
Lietuvos mūsų tautiečiams. 
Imigrantai ir jų ainiai tapo 
naudingi šios šalies piliečiai. 
Jų tarpe yra žymių teisėjų bei 
šiaip pasižymėjusių profesijo- 
nalų moksle ir sporte. Lietu
va džiaugiasi savo tautiečių 
pasisekimu ir nori šioje pa
rodoje duoti jiems jų tėvų ir 
protėvių žemės vaizdą. Gal 
tad tais pačiais sumetimais 
generaliniu komisaru parinko 
Worcester, Mass., gimusią ir 
čia pirmąjį mokslą išėjusią 
lietuvaitę. Priminsiu dar pir
miau girdėtus iš jos žodžius, 
kad mūsų tikslas nėra varžy
bos su kitom tautom, bet duo
ti lankytojui tikrą šalies vaiz
dą.

Tėvas su Kūdikių Užmušti 
Truko

Hudson upėj dar vis stovi 
apie 30 karo laivų, ant ku
rių yra leidžiami lankytojai, 
kurie nori pamatyti, kaip lai
vai apginkluoti. Submarinai 
yra prie Battery Parko; šar
vuočiai ties 72nd St., krui- 
zeriai ties 96th St. Kiti lai
vai išmėtyti apie 13th, 33rd 
ir 125th Sts.

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

gegužinės,

šolomskas, 
raportavo, 

nariams

Pereitą ketvirtadienį įvykęs 
susirinkimas buvo sėkmingas. 
Valdybos ir komisijų raportai 
priimti. Iš gegužinės parado 
prirengimo raportavo A. Mu- 
reika, pažymėdamas, kad 
Lietuvių Komunistų Kuopa su
kėlė $6.55, o Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas $10.20. Tos 
dvi kuopos daugiausia darba
vosi minėjimui 
darbininkų šventės.

Draugas D. M. 
centro sekretorius,
kad už šiuos metus 
bus duodama labai puiki di
delė knyga, septynių lietuvių 
rašytojų biografijos, apie 400 
puslapių.

Išrinkti delegatai į Sąryšio 
konferencija, įvyksiančią sek
madienį, gegužės 21, 10 vai. 
ryto.

Nutarta surengti prakalbas, 
kuriose lietuviai delegatai, su
grįžę iš Washington, D. C., 
įvykusios ateiviams girb sku
bios konferencijos, išduos ra
portus. ką jie girdėjo, ką jie 
su kitais delegatais veikė 
prieš kongresan įneštus bilius, 
laužančius Jungtiniu Valstijų 
konstitucijos patvarkymus; ką 
veikia amerikiečiai apgynimui 
ateivių nepiliečių prieš depor
tavimą ir atėmimą nedarbo 
pašalpos ir WPA darbų.

1 Kuopos Korešp.

Lietuvių Stygų Orkestrą
Stygų orkestrą dar vis prii

ma norinčius įstoti. Pamokos 
Įvyksta kas ketvirtadienio va
karais, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. i Pradžia 8 vai. va
karo. Norintieji griežti pra
šomi ateiti.

Orkestros organizat oriai 
planuoja šią grupę išauklėti į 
plačiai apimančią' muzikantų 
sritį Brooklyne ir apylinkėj. 
Apie tai plačiau pranešim 

' lesnėse “Laisvės” laidose.
G. Klimas.

vė-

Pasaulinio Karo veteranai 
vėl skelbia rinkliavas sužeistų 
savo draugų naudai. Jos pra 
sides gegužės 20 dieną. New 
Yorko majoras LaGuardia pir
mas prisisegė tą ženklą. Jis 
praeitame kare tarnavo, kai
po lakūnas.

Lietiiviy Komunistų 
Darbuotė

Lietuviai komunistai šiomis 
dienomis sujudę darbuotis bū
simiems rinkimams. Delegatai 
iš sekcijos konvencijos davė 
gerus raportus ir planus atei
ties darbams, taipgi išrinkta 
delegatai Kings apskričio no- 
minacinėn konVencijon, kuri 
bus šį penktadienį ir šeštadie
nį.

Buvo raportas iš Ateivių 
Gynimo ir diskusuota būdai 
pagelbėt atmest nedemokra
tiškus bilius kongrese ii* vals
tijoj.

Kviečiame Svečiuosna
Šį šeštadienį, gegužės 

vakarą, “Laisvės” salėj, 
paskutinė šiam sezone 
linksminimo pramoga, 
kviečiame visus 
draugiškai, smagiai 
vakarą, pasisvečiuot. 
abejo, plačiau 
apie rinkimus, 
planus.

Puiki

20-tos 
įvyks 
pasi- 

I ją
norinčius 
praleisti 
čia, be 

išgirsime ir
taipgi kitus

Knyga
Lietuvių kuopos susirinkime 

pereitą pirmadienį buvo pla
čiai kalbėta apie Rusijos Ko
munistų (bolševikų) Partijos 
Istoriją, nesenai išleistą anglų 
kalboj. Visi pripažįsta, kad 
tai be galo svarbus dokumen
tas ir kiekvienas bent kiek 
skaitantis angliškai norės įsi
gyti. Jos parašyme darbavo
si eilė geriausių tos istorijos 
žinovų Sovietuose, dėl to ši 
knyga yra tobulesnė ir geres
nis pasitikimų faktų šaltinis 
už bent kokį kada pirmiau 
išleistą. Kuopa 
knygos platinime.

Knygos kaina 
kant per kuopos 
ma įsigyti tik už

Brooklyno

darbuojasi

$1, užsisa- 
narius gali- 

40 centų.
Žinios

Visiems miesto gyvento
jams, o ypatingai darbinin
kams gyventojams svarbu ži
not miesto reikalus ir pažint 
politikierius, kad patys žino- 

! sume ir kitiems galėtume 'p'h- 
; lakyti, kas kaltininkas mūsų 
bėdų, arba kam privalom būt 
dėkingi už pagerinimus mūsų 
gyvenimo, jei pagerinimų bu
vo. Tos žinios dar svarbiau 
prieš rinkimus.

Angliškas darbininkų dien
raštis “Daily Worker” visada 
turi gerų žinių, bet ypatingai 

i trečiadieniais ' būna specialis

Max Urban, 32 m., 1132 El
der Ave., Bronx, su dviejų me
tų dukrele Gail troku tapo mir
tinai užgauti. Nelaimę mačiusi 
Estelle Urbanienė apalpo, šei
ma vyko pamatyti orlaivių ve- 
žiotoją laivą Ranger, kur jau 
pirmiau buvo nuvykęs sūnelis 
Howard.

Nelaimė atsitiko praeidinė- 
jant pastatytą troką prie Erie 
gelžkelio platformos ant Watts 
St., N. Y. Jie ėjo tarp užpaka
lio troko ir platformos. Tuo tar
pu, jų nematęs, vairuotojas tro
ką pristūmė prie platformos ir 
juos pritrėškė' tik Mrs. Urban 
spėjo iššo.kt, bet pamačius vyrą 
su kūdikiu patekus nelaimėn 
nuvirto ant gatvės.

Aido Choro Narių Atydai
Visi Aido Choro nariai ir garbės 

nariai prašomi šio penktadienio va
karą j choro mėnesini mitingą. Bus 
svarstoma daug dalykų apie choro 
artimą ateitj. Pradžia 8 vaL vakaro; 
prašome nesivėluoti. — V. B. Kor.

(115-117)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas, priežastis 

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

Ponia Evelyn Walsh McLean 
apsilankė New Yorko viešbu- [ 
tyj. Ji ant 
papuošalą, 
tais, kurių 
$300.000. '

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. Glcnmore 5-4925.

(113-118)

savo kaklo turėjo 
išdabintą deiman- 
vertė siekė virš CHARLES’

Brooklyno skyrius. Dėlto lie
tuvių kuopa užsisako po ke
lis desetkus “ekstra” kopijų 
kas trečiadienis. Reikalaukite 
“Laisvės” raštinėj. N.

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 
Radzevičių, jie gyveno Kuršėnuose. 
Prašau jų pačių atsiliepti, arba kas 
žinote apie juos, prašau pranešti 
man, už tai būsiu dėkinga. Turiu la
bai svarbų reikalą su jais. Rašykite 
laišką arba telefonuokite: 3558 An
napolis. Miss Elena Mikalauskaitė, 
Wardour Sever Ave., Annapolis, Md.

(1X^116)

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., 

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

(114-115)

8 v. v. 
Crescent 
ALDLD

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

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

K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Gerai Patyrę Barberini

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

ZTHltlCtf Gaminam valgius ir 
t u r im c Amerikos 

IjilJlLnAj išdirbinio ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

'tl * šokių vynų ir gero
lUųuor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Kai jūs atvyksit Į 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 iinpor- 

Yuotų degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

DIRMAVONRM11/ ^11 SUŽIEDOTUVftM
IR VEDYBOM

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 
Laikrodėliai

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

nuo $1.00
6.50
2.00

Aplankykite mūsų 
religinių daiktų departmentą, specialis 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme, j Tel.: Stagg 2-2178

Kita Krautuvė Kandasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu. 
206; WEST FRONT STREET

ATSINEŠKITE SU. SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ
- - ----------- -------------- - ■ ■ ---i.........................  — ...................... ........... ...................... .........................................

Del Pavasario Drabužių •
atlankykite •HENRY NARINS & SONS •

Trejos lubos užpildytos su •

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų •

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų
Vaikų Siūtai fLip 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 Kliubų

•te t'Ur°
V. e t 
ae8‘in7 

ir Sc*

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

Lietuviu Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
I JURGIS KARPUS I telefonas
! \ Kliubo Gaspadorius EVergreen 4-9672

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

426 South 5th Street -
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

| Namų Rakandų Krautuvė

I1 A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

■■lllllllllllllllllll




