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Vajus, Kokio LDS 

Nėra Turėjęs.
Rašytojų Suvažiavimas.
Thomas Mann Kalbės.
Vokietijos Imigrantai.
Kuo Daugiausiai

Domisi?
Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių ■ 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
B rook lyne $6.00 

Metams

Šeštadienį įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivieni j i m o 
Centro Valdybos suvažiavi
mas. Jis nebuvo labai ilgas 
(tik trys sesijos), bet kon
struktyvus.

Organizacijoj padėtis ge
ra: ji auga. Auga nariais, 
finansais ir žmonėse įtaka.

< Mūsų Susivienijime nėra 
frakcijų, nėra kivirčių—vi
si nariai sugyvena gražiau
sioj santaikoj. Centro Val
dyboj taipgi viešpatauja su
siklausymas ir vieningas 
darbas. Kiekvienas nutari
mas suvažiavime buvo pa
darytas vienbalsiai.

—o—
Dabar LDS uoliai ruošia

si prie Penktojo savo Sei
mo, kuris įvyks 1940 metais 
New Yorke. Tais metais su
kaks Ivgiai dešimts metų, 

w kai LDS tapo įsteigtas.
Švęsdamas savo gyvavimo 

dešimtmetį, LDS privalo tu
rėti ne mažiau dešimties 
tūkstančių narių. O kad tą 
greičiau ir pasekmingiau 
pasiekti, tai šis CV suvažia
vimas nutarė skelbti Jubilė- 
jinį Vajų už naujus narius.

Vajus bus tokis, kokio 
turbūt nei jokia kita lietu
vių organizacija Amerikoj 
niekad nėra turėjusi: tiktai 
dovanomis vajininkams bus 
išmokėta koki penki šimtai 
dolerių ar daugiau. i

•f O kodėl g: LDS negali 
tiek vajininkams išmokėti? 
Ar jis šiandien ne stiprus, 
ar jis ne galingas?!

Bet apie šio vajaus smulk
menas nerašysiu; tegu tatai 
pirmiau padarys LDS ofi
cialus organas “Tiesa.”

—o—
Birželio 2 d. New Yorke 

prasidės trečiasis Amerikos 
Rašytojų Sąjungos suvažia
vimas. Jame5 be kitų žymių 
asmenybių,’ kalbės Nobelio 
laureatas, žymusis vokiečių 
tautos sūnus ir rašytojas, 
Thomas Mann’as.

Šis vyras, gyvendamas 
, Amerikoj kaipo savanoris 

tremtinys iš nazių Vokieti
jos, prisideda prie visų kil
nių darbų, kurie kelia žmo
gaus kultūrą, kelia meną ir 
tiesia gražesnius kelius į 
ateitį.

—o—
Nuo liepos 1 d., 1932 me

tų, iki gruodžio 30 d., 1938
< metų, iš nazių Vokietijos į 

Ameriką atvyko tiktai 65,- 
404 asmenys. Aišku, dau
guma jų anti-naziai, pabė
gėliai nuo fašistinio teroro, 
kuris ten siaučia.

Tai/ palyginti, labai ma
žas skaičius per tąjį laiko
tarpį Vokietijos žmonių at
vyko į Ameriką. Daugybė 
anti-nazių gyvena Franci- 
joj ir kituose kraštuose Eu
ropoj. Amerika galėtų (ir 

t turėtų) keleriopai daugiau 
anti-nazių įsileisti ir apgy
vendinti juos Kolumbo že
mėje.

Nuvykę į Pasaulio Paro
dą New Yorke žmonės la
bai pasigenda Laisvės Pa- 
viliono, kuris buvo menama 
pastatyti. Tasai tpavilionas 
buvo ruošiamas Vokietijos 
emigrantų, anti-nazių, gy-

No. 121

Rooseveltas Smerkia 
Ryklius . Engėjus Pa

prastųjų Žmonių 
a—--------------------------------------

Washington. — Dabarti
nė Jungtinių Valstijų vy
riausybė neatsisakys* socia
liai ir ekonominiai gerint 
žmonių būklę, nežiūrint, 
kaip prieš tuos gerinimus 
rėktų priešai (republikonai 
ir atžagareiviai neva “de
mokratai”),—pareiškė pre
zidentas Rooseveltas, kal
bėdamas suvažiavime Smul
kmeniškų Prekėjų Sąjun
gos. Prezidentas smerkė 
Naujos Dalybos kritikus, 
kurie “lieja krokodiliaus 
ašaras” (todėl, kad jie ne
gali praryt savo auką). 
Rooseveltas karčiai pašiepė 
republikonus, neva “šalies 
iždo taupytojos,” kurie mi
ni šią savaitę kaip Ameri
kos “prasiskolinimo savai
tę.”'

Prezidentas priminė, kaip 
republikonų valdžia, blofin- 
dama apie “žydinčią gero
vę” ir duodama pelnagro- 
biams pilniausią valią, pa
nardino' šią šalį 1929 m. į 
baisiausią krizį pasaulio is
torijoj (o paskui apleido be
darbius).

P r e z i d e n tas kritikavo 
Jungtinių Valstijų Preky
bos Rūmą, vadovaujamą re
publikonų, kurie reikalavo 
panaikint Naujosios Daly
bos palengvinimus, teikia
mus “paprastiem žmonėm.” 
Rooseveltas, beje, atmetė 
patį Prekybos Rūmo pa
kvietimą sakyt jam kalbą 
suvažiavime tų didžiųjų iš
naudotojų.

R o o s e v eitas pakartojo, 
kad jis ir toliau palaikys 
WPA viešuosius darbus, vie
toj tiesioginės mizernos pa
šalpos bedarbiams, kurią 
perša republikonai. Sykiu 
jis pabrėžė, jog negalės būt 
sumažinti taksai reikalams 
valdžios ir bedarbių, taksai 
imami iš tų, kurie gali juos 
mokėti.

Prezidentas pareiškė pa
sitikėjimą, kad smulkieji 
biznieriai pritaria Naujo
sios Dalybos politikai, kuri 
palaiko “žmoniškus pelnus/’ 
bet yra priešinga smaugi
mui, “mažųjų žmonių” nau
dai didžiųjų pelnagrobių.

• Haifa, Palestina. — Čia 
ir kitur arabai užpuldinėja 
Žydų kolonijas Palestinoj.

venančių Amerikoj ir kitur.
Deja, reakciniai gaivalai 

sutrukdė tąjį darbą ir 
Laisvės Paviliono mes netu
rime.

Su kuo tik pakalbi, kiek
vienas, buvęs Pasaulio Pa
rodoj, pripažįsta, kad soci
alizmo šalies (SSSR) pavi- 
lionas yra gražiausias ir la
biausiai žmonių lankomas.

Tai visai naturdlu!

Telefonas STagg 2-3878. Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gegužės (May) 24, 1939

Mussolinis Žada Ištraukt 
Savo Karius iš Ispanijos
Roma. — Italijos valdžia 

ketina jau šį ' mėnesį iš
traukt “visą” savo armiją 
iš Ispanijos. Bet užsieniniai 
korespondentai abejoja, ar 
bus atšaukta Italų kariuo
menė iš Balearic salų ir Is
paniškos Morokkos.

(Jau seniai ir ne kartą 
Mussolinis žadėjo iškraus
tyt savo armiją iš Ispanijos, 
bet ji tenai vis dar tebėra.)

Francija Atiduoda Liaudie- 
čiu Ginklus Frankui

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Francūzų 
vyriausybė pervedė genero
lui Franco’ui buvusius Is
panijos liaudiečių ginklus, 
amuniciją ir visus karo 
reikmenis, kuriuos liaudie- 
•čiai andai persigabeno į 
Franci ją, bėgdami iš Kata- 
lonijos, šiaur-rytinio Ispani
jos kampo.

Reikės dviejų savaičių 
darbo Ispanijos fašistam 
parsigabent namo visus 
tuos karo reikmenis.

Federaliai Teisėjai 
Taipgi Turės Mokėt 

Valdžiai Taksus
Washington. — Federa

liai Jungtinių Valstijų tei
sėjai iki šiol nemokėjo jo
kių taksų šalies valdžiai. 
Nuo taksų jie dangstėsi 
tuom, kad Amerikos kons
titucijoj pasakyta, jog w fe- 
deraliams teisėjams negali 
būt .sumažinta alga. ?

Bet dabar Vyriausias 
Jungtinių Valstijų Teismas 
7 balsais prieš 1 nusprendė, 
jog federaliai teisėjai “taip 
pat yra piliečiai,” ir turi 
mokėt valdžiai taksus nuo 
savo algų. Ale tatai nereiš
kia mažinimą teisėjams al
gų, o tik atlikimą pilietinės 
pareigos.

Tik vienas atgaleivis tei
sėjas, James Butler pasi
priešino šitokiam tarimui, 
protestuodamas, kad, esą, 
tuomi “laužoma šalies kon
stitucija.” Kitas Vyriausio 
Teismo atžagareivis Rey
nolds visai neatėjo į to teis
mo posėdį, kur buvo spren
džiama šis klausimas.

Dabartinis Vyria usiojo 
Teismo sprendimas, tačiau, 
uždeda pareigą mokėt val
džiai taksus tik tiem fede- 
raliam teisėjam, kurie buvo 
paskirti po 1932 m. birželio 
6 d.

ORAS
Būsią lietaus.

JAU LAIMĖJO TREČDALIS 
HARLANO MAINIERIŲ

Harlan, Kentucky, geg. 
23. — Iš naujo suėjo derė
tis trys atstovai Harlano 
kasyklų savininkų susivie
nijimo su trimis atstovais 
CIO Jungtinės Mainierių 
Unijos. Angliakasių atsto
vai tikisi, kad savininkai 
dar šią savaitę turės pasi
rašyt sutartį, piįnai pripa
žindami šią uniją. Šalies 
valdžios tarpininkai veik
liai darbuojasi, taikydami 
kompanijas su darbinin
kais.

Kelios kompanijos, sam
dančios 5,225 mainierius, 
jau pasirašė tokią sutartį. 
Streikavo 15,000 mainierių. 
Taigi jau daugiau kaip 
trečdalis laimėjo kovą, ne

įžiūrint smurto iš policijos 
ir milicijos pusės.

Italija ir Naziai Susi
tarė Grobt Europą ir 

Šiaurinę Afriką
Berlin. — Italijos užsieni

nis ministeris grafas Ciano 
galutinai pasirašė pilniau
sią karinę sutąjfcį, Italijos 
su Vokietija. Hitleris kariš
kai rems Mussolinį, o Mus
solinis Hitlerį bile kokiame 
kare.

Slaptieji tos sutarties 
punktai žada Italijai išmta- 
procentinę, nazių paramą 
šiaurinėje Afrikoje, prieš 
Franciją ir Angliją, o Mus
solinis ketina visa savo ka
rine mašina paremt Vokie
tijos siekimus Baltijos kra
štuose, Jugoslavijoj, Grai
kijoj ir Bulgarijoj.

Japonija sveikina šią Vo
kietijos - Italijos karinę są
jungą, kurios tikslas—“per
dirbti Europos žemlapį.”

PLIENO KORPORACIJOS 
$7,500,000 BYLA PRIEŠ 
UNIJĄ

Cleveland, Ohio, geg. 23. 
—Republic Plieno korpora
cija kreipiasi į federalį ap
skrities teismą ir reikalau
ja, kad jis priteistų $7,500,- 
000 atlyginimo iš J. L. Le- 
wiso ir apie 700 kitų CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
vadų ir iš visos unijos už 
tai, kad jie 1937 metais ve
dė streikus prieš tą plieno 
korporaciją.

Korporacijos viršininkai 
tvirtina, būk unija ir jos 
vadai tais streikais “sulau
žę” Amerikos įstatymą 
prieš trustus. Republic plie
no advokatai naudojasi pir
mesnių sprendimu, kurį 
Philadelphijos srities fede- 
ralis teismas išdavė prieš 
CIO Mezgėjų Uniją. Phila- 
delphiškis teismas gi nu
sprendė, kad unija turi su- 
mokėt Apex mezgyklų kom
panijai $711,932 nuostolių 
už darbininkų sėdėjimo 
streiką. „ ' ' ■

DIDELIS AUTOMOBILIŲ 
DARBININKŲ STREIKAS
Detroit, Mich. — Briggs 

kompanija, fabrikantai au
tomobilių viršų, atsisakė 
panaujint sutartį su CIO 
Jungtine Automobilių Dar
bininkų Unija ir patenkinti 
tūlus kitus unijistų reikala
vimus. Todėl 15,000 darbi
ninku metė darba 7-niuose V v
Briggs fabrikuose, Detroi
te, Hamtramcke ir High
land Parke, ir masiniai pi- 
kietuoja tuos fabrikus. Tuo- 
jaus pritrūko auto, viršų 
Chrysler automobilių fabri
kam; tai jie laikinai paleido 
9,000 darbininkų.

Paskelbus streiką Briggs 
fabrikuose, kompanijos 
gengsteriai peiliais sužeidė 
du unijistų atstovus.

Nuteistas Kansas Ci
ty Politinis Bosas 

kaip Taksą Sukčius
Kansas City. — Čia nu

teistas vienus metus ir tris 
mėnesius kalėti ir $10,000 
baudos, užsimokėti politinis 
raketierius Thomas J. Pen
dergast, kaipo sukčius tak
sų, priklausomų šalies val
džiai.

Pendergast per 25 metus 
buvo komandierius supuvu
sios neva “demokratų” poli
tinės mašinos1 Kansas City 
mieste, turinčiame 400,000 
gyventojų. Ta Kansas City 
šaika tai buvo savotiška 
Tammany Hall.

Pendergast per paskuti
nius 11 metų susikuopė 
$1,240,747 pinigų, varinėda
mas šmugelius su apdrau- 
dos kompanijomis, įregis
truodamas visokius apgavi
kiškus biznius ir imdamas 
didelius kyšius. Tuo laiku 
jis nusuko bent $551,079 
taksų nuo šalies valdžios.

1935 m. jis du milionus 
dolerių sudėjo į lažybas ant 
arklių lenktynių ir prakišo 
$600,000.

Apart viršminėtos baus
mės, teismas skyrė Pen- 
dergastui, 67 metų seniui, 
dar trejus metus kalėjimo, 
bet šią antrą bausmę su
spendavo, palikdamas tuos 
trejus metus jam kaipo 
“pasitaisymo” laiką.

London, geg. 23<—United 
Press žinių agentūra pra
neša, jog Francija, Lenkija 
ir Rumunija perkalbėjusios 
Anglų valdžią, kad Anglija 
turi daryt pilną bendro ap
sigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga,' atremt karinius 
grūmojimus iš Hitlerio ir 
Mussolinio puses.

Detroit, Mich., geg. 23.— 
Pasėkoje Briggs auto-body 
darbininkų streiko, jau už
sidarė darbai 63-ms tūks
tančiams darbininkų įvai
riuose automobilių fabri
kuose.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI 
___________2________________________________________________

Republikonai Trokšta
Tokio Diktatoriaus, 
Kaip Gen. Franco

-------------------------------------------- B _______

Amerikos Kongresas Pagerb- Į 
siąs Anglijos Karalių

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas priėmė su
manymą, kad visi kongres- 
manai ir senatoriai susi
rinktų apvalajame kamba
ryje kongreso rūmo birže
lio 9 d. pasitikt atvyksian
čius Anglijos karalių Jurgį 
VI ir karalienę Elzbietą. 
Suprantama, jog senato su
manymą priims ir kongre
so atstovų rūmas. į

1 Užmuštas, 4 Sužeisti Be
griūvant Statomam Namui
Fort Hancock, N. J.—Be

baigiant statyt patalpą iš 
kiaura vidurių c e m e n tinių 
plytų, staiga sugniužo vie
na siena, įgriuvo stogas ir 
užmušė vieną darbininką, 
o keturis sužeidė. Patalpa 
buvo skiriama kaip butas 
piliečiam, kurie vasarą su
važiuos pasimokint karinio 
amato. Jinai buvo statoma 
WPA darbininku, v

Pati patalpa lėšavo $6,- 
000; stovyklos gi įrengimo 
projektas prie jos atsieisiąs 
$60,000.

Vyras iš Pavydo Ban
dė Sudegint Žmoną su

Mažyte Dukrele
Newark, N. J. — Tapo 

suimtas Rocco Lovelio, 23 
metų, kad jis padegė me
dinį namą po num. 57 
Broadway, Newarke. Po 
arešto, jis prisipažino poli
cijai, kad norėjo sudegint 
savo žmoną Matildą, 22 me
tų amžiaus. O su Matilda 
būtų sudegus ir jųdviejų 
dukrelė Bernadina, 8-nių 
mėnesių. Apart Matildos su 
mergaite, tuo laiku buvo 
viduj dar 8 kiti įnamiai; ir 
jeigu ne greita policijos ir 
ugniagesių pagelba, tai vi
si 10 būtų sutirpę liepsnose.

R., Lovelio buvo pasime
tęs su savo žmona ir atski
rai gyveno; bet vėl pradėjo 
jai gerintis ir pakvietė ją 
eit su juom į judamuosius 
paveikslus. Žmona iš pra
džios sutiko, bet paskui nė
jo su juom į judžių teatrą. 
Jis, todėl, įsivaizdavo, kad 
jinai turinti kitą mylėtinį, 
įpuolė į mirtiną pavydo ker
štą ir nusprendė ją gyvą 
sudeginti.

Toronto, Canada. — An
glijos karalius ir karalienė 
bučiavosi su . Dionne “pen
kiukėmis,” vienu kartu gi
musiomis penkiomis mer
gaitėmis.

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

Washington. — Kongresi
nė Dieso komisija, neva “ty
rinėjanti prieš-amerikinius” 
judėjimus, švelniai klausi
nėja fašistinius republikonų 
vadus, ką jie žino apie są
mokslus prieš Amerikos 
valdžia, v

Dieso komisijos pašauk
tas pasiaiškint, New Yorko 
milionierius D. P. Gilbert,, 
sakė: “Aš maniau, kad ame
rikiečiai turės sukilt (prieš 
prez. Roosevelto valdžią) ir 
jiems turės vadovaut koks 
amerikonas oficierius to
kios rūšies, kaip generolas 
Franco; o jei ne, tai šioj ša
lyj įsikurs raudonoji res
publika.”

Milionierius Gilbert prisi
pažino, kad jis išvien su at
sistatydinusiu Amerikos ar
mijos kapitonu J. E. Camp- 
belliu organizavo fašistines 
republikonų grupes visoje 
šalyje. Gilbert pasakojo ty
rinėjančiai komisijai, kad 
viename kliube “aukštos 
rūšies vokiškų žydų” New 
Yorke “veiteris” jam pasa
kęs, kad “komunistai ir žy
dai” rengiąsi padaryt Jung
tinėse Valstijose revoliuci
ją šį rudenį. Tai, girdi, /re
publikonai turį atremt tą 
pavojų. Komisijoj buvo per
skaityta Gilberto laiškai ka
pitonui Campbelliui, pilni 
šlykščiausių plūdimų prieš 
prezidentą Rooseveltą ir jo 
žmoną.

T y r inėjančios komisijos 
perklausinėjamas, J. D. M, 
Hamilton, republikonų par
tijos . pirmininkas ^prisipa
žino, kad jis kalbėjosi su 
kapitonu Campbelliu apie 
planus prieš esamąją Ame
rikos valdžią. Iš perklausi- 
nėjimų pasirodė, jog fašis
tinius republikonų sąmoks
lus prieš Naujosios Dalybos 
valdžią pinigiškai rėmė In
dianos bankininkas ’ Felix 
McWhirter, fabrikantas 
Homer Capehart, milionie
rius padauža Gilbert ir kiti.

Nepavyko Vyrui Prigirdyt 
Moterį Vonioje

Riverside, N. J. — Al
bert Hugg, 46 metų, išsiun
tė tris savo vaikus nusi
pirkt “aiskrymo;” prileido 
vonią vandens ir pasišaukė 
savo žmoną Heleną, 35 me
tų, į vonios kambarėlį. Kaip 
tik jinai atėjo, jis užrakino 
duris, griebė žmonai už 
sprando ir visu smarkumu 
grūdo jos galvą į vonią. Bet 
žmona paspruko iš jo nagų 
bent tiek, kad išspyrė stik
lą lango ir ėmė klykt šauk
damas! pagelbos. Išgirdę 
kaimynai pašaukė policiją, 
kuri įsilaužė į yonios kam
barėlį, išgelbėjo moterį ir 
areštavo vyrą.
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Reikalinga Vienybė prieš 
Agresorius

Franci j os Komunistų Partijos genera- . 
lis sekretorius Maurice Thorez, kalbėda
mas praplėstame partijos Centro Komi
teto posėdyj nurodinėjo, *kad didesnė 
vienybė, apsijungimas ir solidarumas 
tarptautinio proletariato pilniausiai gali 
sulaikyti fašistų karo agresijas. Tarpe 
kitko, Thorez pareiškė:

“Negali būti abejonės, kad tarp tauki
nė padėtis visiškai būtų kitokia, kad fa
šizmas neturėtų jokių pasisekimų, kad 
karo pavojus būtų kur kas mažesnis, 
jeigu visos šalys kovotų vieningai prieš 
reakciją ir /ašizmą.

“Tarptautinės Komunistų Partijos tu
ri sąvo pareiga pilniausiai įrodyti darbo 
Žmonėms, kad už sutrukdymą darbo 
žmonių vienybės atsakomybė puola ant 
socialistų vadų, kurie atvejų atvejais at
sisako. nuo tarptautinio vieningo veiki- 
mo.”

Ir kas seka tarptautinę padėtį, tas ma
to, kad tūli socialistų vadai ne tik nepa
deda sudaryti vieningą darbo žmonių 
frontą kovai prieš reakciją, fašizmą ir 
karo pavojų, bet net trukdo tą darbą. 
Paimkime, kad ir tokius, kaip pas mus 
“Naujienos.” Jos nuolatos skleidžia juo
džiausius melus Sovietų Sąjungos antra
šu, joms sunaudotini net purviniausi iš- 
mislai fašistinių žvalgybų prieš Sovietų 
Sąjungą, kaip, kad nebuvėlio “generolo 
Krivitskio” šmeižtai, kad tik niekinus 
darbo žmonių šalį. O juk kas šiandien 
nori sveikai protauti, kas neturi drąsos 
užsimerkti nuo faktų, tas žino, kokius 
didėlius socializmo budavojime atsieki- 
musį padarė Sovietų Sąjunga, kokios mil
žiniškos jėgos ji pasiekė, kiek tas daug 
.reiškia šiandien pasaulyj kovoje už tai
ką, prieš reakciją, už demokratiją. Tą 
pripažįsta demokratai, sąžiniškesni li
beralai; žmonės, kurie nieko bendro ne
turi net su socializmu. Ir aišku, kad to
kios rūšies žmonių nusistatymas, kaip 
“Naujienų” ir jų redaktorių, šiandien tik 
ardo darbo žmonių vienybę, trukdo kovą 
įprieŠ- reakciją ir fašizmą.

h Geriausi Piliečiai be Tėvynės
'Gegužės 23 dieną iš Francijos prie

plaukos Vendres išplaukė pirmas garlai
vis “Sinaia” su 1,800 Ispanijos pabėgėlių 
į Meksiką, Kaip žinia, tai yra geriausi 
Ispanijos piliečiai, žmonės, kurie visu 
kūnu ir siela atsidavę savo kraštui, jo 
garbingoms tradicijoms. Tai žmonės, ku
rie veik tris metus didvyriškai koVojo 
prieš Vokietijos ir Italijos fašistus už 
Ispanijos tautinę laisvę ir laisvę jos žmo
nių.

Francijoj yra apie 500,000 geriausių 
Ispanijos sūnų ir dukterų, buvusių liau- 
diečių kareivių, civilių žmonių, senelių ir

i

i
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Vokietija Keršija Turkijai 
už Sutartis su Anglija

Berlin. — Vokietija nese
nai buvo paprašius plačią 
prekybos sutartį su Turki
ja ir sutikus duot Turkijai 
150 milionų markių kredito 
(bargo). Tas kreditas buvo 
skiriamas daugiausia Tur
kijos ginklavimuisi.

Bet kad Turkija paskuti- 
nėmis dieno mis padarė 
tarpsavinio apsigynimo ir 
prekybos sutartis su Angli
ja, tai dabar naziai suspen
davo tą kreditą Turkijai.

Hitleris Grūmoja Lenkijai 
Kanuolėmis ir Durklais
Berlin. — Nazių propa

gandos ministeris J. Goeb

vaikų. Jie negali grįžti atgal į savo nu
mylėtą tėvynę, į savo prigimtą kraštą, 
nes ten juos laukia fašistų budelių kan
kinimai ir mirtis. Italijos ir Vokietijos 
fašistų įrankis, generolas Franco, areš
tavo virš 200,000 Ispanijos žmonių, su
grūdo juos į kalėjimus, koncentracijos 
kempes, paskyrė budeliškas fašistų ko
misijas, kurios juos tyrinėja, atrankioja, 
vienus žudo, kitus įmeta į tvirtumas, 
trečius pristato prie sunkių darbų. Aiš
ku, ispanai demokratai, anti-fašistai ne
gali grįžti į Ispaniją, kuri paversta į Vo
kietijos ir Italijos fašistų pusiau koloni
ją, kuri laisvės žmonėms yra kalėji
mas. Jie priversti jieškoti kitur prie
glaudos.

Francijoj greta ispanų kovotojų yra 
dar 24 ir lietuviai kovotojai suvaryti į 
koncentracijos stovyklą. Jie praneša, kad 
Lietuvon juos atgal nepriima; sako, būk 
jie perilgai buvę užsieny j ir tuo nustoję 
savo pilietybės. Tikrumoj, Lietuvos val
donai įmatė jų “prasikaltimą” tame, kad 
jie kovojo už demokratiją, laisvę, prieš 
fašistinį barbarizmą. Mes manome, kad 
dabartinė Lietuvos vyriausybė turėtų at- 
keisti pirmesnės valdžios nusistatymą ir 
tuos didvyrius priimti atgal.

Amerikoj Lietuvių Komitetas Ispani
jos Demokratijai Gelbėti rūpinasi kiek 
tik gali padėti kovotojams. Nesenai jis 
pasiuntė į Franci ją $30, kad draugai ga
lėtų nusipirkti nors būtiniausių reikalų. 
Jis ir ateity gelbės, kiek lietuvių liaudis 
sukels tam lėšų savo gausiomis aukomis.

Mussolinis Vis Grūmoja
Mussolinis atidarė karinių lėktuvų 

aerodromą tik 25 mylių atstume nuo 
Francijos sienos. Jis ten sakė bjaurią 
kalbą prieš Franciją, kurioj grūmojo 
Francijos čielybei ir jos kolonijoms. Tuo 
kartu minioj pasiskirstę italai fašistai 
juodmarškiniai, jau iškalno sumokyti, 
garsiai šaukė: “Maršuoti ant Pary
žiaus’”, “Atimti nuo Francijos Nicęl”, 
“Atimti Savoy!”, “Mes norime karo 
prieš Franciją!”, “Mes reikalaujame Tu- 
nisijos!”, “Duokite mums Corsicą!”, ir 
panašius šūkius.

Toki įvykiai parodo, kad Italijos ir 
Vokietijos fašistai vis labiau ruošiasi už
pulti Franciją. Franci j ai po to, kaip ji 
leido fašistams įsigalėti Ispanijoj, susi
darė daug didesnis pavojus, kaip jis bu
vo seniau. Dabar Vokietija, Italija ir Is
panija apsupa Franciją iš trijų pusių.

Gerovei Francijos liaudies, čielybei jos 
ir jos kolonijų reikia energingiau veikti 
prieš fašistus karo agresorius. Kuo grei
čiau. Europoj susidarys rimtas valstybių 
blokas prieš fašistų agresijas, tuo bus 
geriau Franci j ai. Franci jos pareiga pa
reikalauti iš Anglijos kietakakčių, kad 
jie greičiau baigtų savo dviveidišką po
litiką, kad pilnai stotų pusėn tų valsty
bių, kurios nenori karo, kurios siekia 
išlaikyti Europoj taiką.

Šiuo laiku ir vėl tarsis Sovietų Sąjun
gos ir Anglijos atstovai Genevoj bendros 
kovos prieš karo agresorius reikalu. Iki 
šiolei Sovietų Sąjunga buvo laikoma 
nuošaliai nuo Francijos ir Anglijos blo
ko. Anglijos politikai veidmainiškai ir 
kreivai neva kvietė Sovietų šalį į bendrą 
bloką, bet tik tokiomis sąlygomis, kad, 
jeigu Anglija ir Franci ja įsivels į karą, 
tai Sovietų Sąjunga turi joms padėti, 
bet jeigu bus Spvietų Sąjunga užpulta, 
tai Anglija ir Francija nežada jai jokios 
pagalbos. Žinoma, Sovietų Sąjunga to
kios vienpusiškos, neteisingos sutarties 
negali priimti. Ji siūlo tokią sutartį, ku
ri teiktų pagalbą kiekvienai karo agre
sorių užpultai šaliai ir gintų mažas val
stybes nuo karo agresorių.

Kam rūpi šiandien sulaikyti agreso
rius, tas turi pasisakyti už Sovietų Są
jungos taikos politiką.

bels viešai pakartojo, kad 
banzigas turės būt prijun
gtas prie Vokietijos. “Ka- 
nuolės ir durklai geriausia 
kalba,” užreiškė Goebbelš, 
grūmodamas Lenkijai ir 
niekindamas derybas kas 
liečia Danzigą. 
■-■■■■■ r ■■■    ■     ■ ■■—-   .................. ..

K i e k v i e nas miestas <»• 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

LAISVO

Lietuvos raitelių pulkas išsirikiavęs “vakarinei maldai.”

Klaipėdos Žlugimas—Žlugimas
Tautininkų Diktatūros

(Nuo mūsų Kauno ' korespondento)

K1 a ipėdos “likvidavimo’ 
procesas ėjo labai greit: ko
vo mėn. 21 d. užsienio rei
kalų ministras Urbšys, grį- 

,žęs iš Berlyno, perdavė vo
kiečių reikalavimus pri
jungti Klaipėdos kraštą 
prie Vokietijos. Netrukus 
seimas slaptame posėdyje 
nubalsavo vokiečių reikala
vimą patenkinti. Kovo 22 
d. jau laukiama vokiečių 
kariuomenės atvykimo į 
Klaipėdos kraštą, o guber
natorius Gailius išleidžia 
atsišaukimą, šaukdamasis į 
abiejų tautų žmoniškumą ir 
protingunfą. Kadangi Klai
pėdoje sbąigus nutarimas 
įvykdyti “Anšliusą” sukėlė 
didelį nusivylimą ir paniką, 
gubernatorius įsako: “Kiek
vienas, valdininkai ir tar
nautojai, turi pasilikti vie
toje ir 
gas . .

savo pareieiti 
v

'kariuomenė
23 kovo die-jau išsikelia: 

ną iš ryto išvažiavo pasku
tinieji kariuomenės būriai. 
Pasienio policija ir muiti
nės valdininkai išbėgiojo 
pavieniui, kad smogikai ne
atimtų iš jų ginklų. Šauliai 
nuginkluojami ir mušami. 
Daužomi lietuviškų moky
klų langai, naikinami bal
dai.

Pabėgėliai traukia į Lie
tuvą visais keliais. Trauki
niai perpildyti. Automobi
lį ar vežimą nusisamdyti 
beveik neįmanomas daly
kas. Lietuviai darbininkai, 
susikrovę savo mantą į ka- 
rukus, stumiasi stoties link, 
pasiliekantieji vokietininkai 
švilpia, bet išvykstantieji 
turi kuo atsikirsti:—Mes 
Lietuvoj valgysime lašinius 
ir sviestą, o jums Hitleris 
tuoj, duos margarinos . . .

Išsigabenti stambesnį turtą, 
baldus,—smogikai neleidžia: 
Smalininkuose sulaikė 15 
sunkvežįmių su daiktais. Štai 
kelios ištraukos iš “L.”, vaiz
duojančios staigią permainą 
Klaipėdoje: Kovo 22 d.

Pačioje Klaipėdoje trečia
dienį suėmimų buvo padaryta 
ne daug: Tik naktį į ketvirta
dienį prasidėjo stambesnės 
kratos ir suėmimai. Tačiau 
apie juos ir vakar neįmanoma 
buvo gauti žinių. Už tat Šilu
tėje, Rusnėje bei kitose vieto
se smogikai jau trečiadienio 
rytą pradėjo suimdinėt lietu
vius. Šilutėje suimti Martynas 
Labutis, ' mokyklų patarėjas 
Aukštutaitis, Bundelis, Liet. 

banko skyriaus vadovybė ir 
kt. Rusnėje smogikai suėmė 
kelis pasienio policijos ir mui
tinės valdininkų. s Esama ži
nių, kad kelis suimtuosius lie
tuvius smogikai tą pačią die
ną išvežė į Tilžę.

Klaipėdoje užvakar ir va
kar norėta suimti kai kuriuos 
lietuvius — buvusius direkto
rijų nariais ar pirmininkais. 
Tačiau juos nepavyko suimti, 
nes jieškomieji iš Klaipėdos 
jau buvo išvykę.

Iš Klaipėdos Išvyko Keliolika 
Tūkstančių Žmonių

Nors sunku apskaičiuoti, 
kiek žmonių išvyko iš Klaipė
dos krašto pastarosiomis die
nomis, tačiau apytikrai spėja
ma, kad nuo antradienio iš 
Klaipėdos krašto į Did. Lie
tuvą evakuavosi namažiau 
kaip y keliolika tūkstančių as
menų. Iš jų apie 3,000 žydų 
ir apie 10,000 lietuvių. Mat, ir 
pasilikę dar Klaipėdoje parei
gūnai) savo šeimas išvežė į 
Did. Lietuvą. Bet pačioje 
Klaipėdoje dar nemaža valdi
ninkų, tarnautojų ir darbinin
kų, bet ir jie artimiausiu laiku 
persikels į Did. Lietuvą.

Klaipėdoje Pasiliko Daug 
Prekių

Turimomis žiniomis, Klaipė
doje pasiliko už apie 2 milio
nų litų mėsos produktų, ku
rie buvo paruošti eksportui. 
Faneros fabrike Bisdoom un 
Zonn, kuris priklauso pusiau 
valstybinei akcinei bendrovei, 
pasiliko sandely pagamintos 
faneros ir kitų gaminių už 
apie 3 milionų litų. Be to lie
tuviškoms lentpiūvėms į Klai
pėdos kraštą yra su plukdyta 
už apie pusantro miliono litų 
miško.

Sviesto Klaipėdos šaldytu
vuose būta labai maža, nes jis 
suirutės metu jau buvęs išeks
portuotas, o siuntos iš Did. 
Lietuvos sulaikytos pakeliui. 
Kauno firmų sandėliuose pasi
liko įvairių gabalinių prekių, 
muitinės sandėliuose yra daug 
iš užsienio prekių, Kauno fir
mos turi Klaipėdoje ir naftos 
produktų rezervuaruose. Tai 
ir bus stambesni judomieji 
turtai likę Klaipėdoje. Tačiau 
ir jų vertė, kaip matyti, sie
kia daug milionų. Be to liko 
daug prekių įvairiuose • Did. 
Lietuvos firmų skyriuose, k. a., 
Spaudos Fondas, Drobė, Kar
velis, Falkovskis. Daug pre
kių, grūdų, trąšų ir t.p. su
krauta ir Liet, ūkio 
se.

Pažymėtina, kad 
visų pirma pastatė 
prie ekonominių organizacijų 
ir stambesniųjų pramonės bei 
prekybos įmonių, kad neišvež
tų prekes.

sandėliuo-

smogikai 
sargybas

“Liver- 
pačioj 

—i kiek 
Tabako

Verblovskio

I

Kokių Pramonės įmonių 
Buvo Klaipėdoje

Klaipėdoje yra celulozės 
fabrikas, kurio akcijos pri
klauso Vokietijos ir kit. už
sienio firmomis. Celulozės fa
brikas versdavosi iš Did. Lie
tuvos atgabenamos žaliavos— 
popiermalkių. Tekstilės fabri
kų yra trys —“Klaipėda” (sa
vininkai Feinbergai) 
ma” (sav. Izraelitai) 
Klaipėdoje ir vienas 
mažesnis Bajoruose.
fabrikai buvo: 
(pats didžiausias Lietuvoje) 
ir Jenidze (savininkai—kau
niškiai Salamonai). Didelę 
reikšmę turi Klaipėdos krašto 
lentpjūvės, kurios buvo subur
tos miško sindikate, šios lent
pjūvės priklauso miško dė- 
partme.ntui ir privatiem asme
nims. Vokiečiams priklauso 
tik dvi lentpiūvės. Iš kitų pra
monės įmonių paminėtini keli 
muilo fabrikai, žuvų apdirbi
mo įmonė ir dabar baigiamas 
statyti fabrikas, Klaipėdos 
akc. bravoras, kurio akcinin
kais yra ir kauniečių.

Dėl šių įmonių, pasilikusių 
kauniškių įmonių prekių* bei 
kitais reikalais dar bus taria
masi su naujais krašto šeimi
ninkais.

Buvo ir Tokių

Trečiadienį Klaipėdoje bu
vo pastebėti kai kurie asme
nys visai naujuose apdaruose. 
Kai kurie valdininkai ir lig 
šiol buvę lietuviškųjų organi
zacijų nariais, trečiadienį pa
siskubino įsivilkti į rudus smo
gikų marškinius, užsidėjo ant 
rankovių hakenkreucus ir pa
dėjo Ordnungsdiestui okupuoti 
lietuvių įstaigas bei (įmones.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

, Gerbiama Redakcija: Ka
dangi jūs kitiems draugams 
padedat išrišti ginčus, tai 
patarnaukite ir mums. Mu
du jokiu būdu nesusitaiko
me, kas, pavyzdžiui, atsitik
tų, jeigu kartais imtų mūsų 
griešnoji žemė ir sustotų 
suktis aplinkui saulę? Vie
nas iš mūsų sakome, kad ji
nai tuojau nulėktų tolyn 
nuo saulės, ir pražūtų erd
vėse, o kitas tvirtiname, 
kad jinai priliptų prie sau
lės, kaip blynas prie netep
tos skaurados. Kažin kuris 
iš mūsų esime teisingesnis?

Už išrišimą šio klausimo, 
iš anksto abudu tariame 
ačiū.

Du Skaitytojai.
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Lietuvio garbei reikia pažy
mėti, kad tokių asmenų gali
ma buvo suskaityti ant pirš
tų. šiaip Klaipėdos lietuviai 
šiuo sunkiuoju ir atsakingu 
momentu parodė visą savo iš
tvermę, rimtį ir prisirišimą 
prie savos tautos. .

Hitlerininkų Valdžia

Klaipėdos karo komendan
tų paskirtas Vokietijos karo 
laivyno fregato kapitonas 
Mohlmann, kuris jau eina pa
reigas. Jis yra vyriausias mies
to ir krašto šeimininkas. Klai
pėdoje viso buvo atsilankę 
apie 40 Vokietijos karo laivų, 
tačiau beveik visi jau yra iš
plaukę. Klaipėdoje išsodintas 
karo laivyno desantas, kuris 
sudaro įgulos branduolį. Klai
pėda paverčiama karo tvirto
ve ir komendantas jau pradė
jo visus paruošiamuosius dar
bus.

Vyr. Vokietijos SS vado 
Himlerio įsakymu dr. Neu- 
mannas gavo SS smogikų 
Obergruppenfeuhrerio titulą. 
Neumannas dabar skaitosi ci
vilinės valdžios galva. Klaipė
dos uostą jau perėmė atvykę 
iš Karaliaučiaus valdininkai, 
locai ir kiti pareigūnai. Visi 
lietuviai, jų tarpe uosto kapito
nas Daugirdas ir inspektorius 
Dagys jau nušalinti iš parei
gų. Visur yra išlipintas ir pa
skelbtas įsakymas nedelsiant 
pranešti policijai apie visus 
esamus Klaipėdoje laisvus bu
tus ir kambarius, kurie reika
lingi Vokietijos kariuomenės ir 
civilinės valdžios rekvizicijos 
reikalams. Net Klaipėdos ra- 
dijofonas gavo iš Karaliau
čiaus spikerį, mechanikus ir 
kit. pareigūnus, kurie dabar 
vadovauja radijofonui' ir sto
čiai Jaluose. Klaipėdos paštą 
vakar perėmė Gumbinės pašto 
viršininkas, kurio žinioje yra 
40 valdininkų iš Rytprūsių. 
Vokiečiai taip pat jau perėmė 
telefono stotį, telegrafą, šian
dien žadama jau sutvarkyti 
telefono ir telegrafo susisieki
mą su Lietuva. Klaipėdos ka
ro komendantas paskelbė įsa
kymą, kad visi neturį jo leidi
mo tuoj atiduotų turimus gin
klus Vokietijos karo valdžiai. 
Pašto perlaidos ir siuntos 
Klaipėdos krašto paštuose tuo 
tarpu nepriimamos. Paskelb
tas (įsakymas dėl klaipėdiškių 
išvykimo į Did. Lietuvą per 
naująją sieną, tik tuos asme
nis, kurie turi Lietuvos vidaus 
ar užsienio pasus, nors ir 
Klaipėdos kr. gyventojų
žymiu, jei jie prie to dar tu
rės buv. direktorijos, arba Pa
gėgiuose ir Šilutėje, vietos 
landrotų leidimus išvažiuoti iš 
Klaipėdos krašto. Išvykstan
tiems leidžiama pasiimti su 
savimi savo daiktus, namų 
apyvoką ir nedaugiau kaip 
1,000 litų Lietuvos valiuta. 
Turį daugiau pinigų, juos pri
valo palikti Klaipėdos krašte.

(Bus daugiau)

su
po-

Atsakymas
Faktas yra tame, kad 

mūsų žemės lėkimas aplin
kui saulę atspiria tą trau
kimą, kuriuo saulė traukia 
prie savęs mūsų žemę. Tai- • 
gi, jeigu žemė sustotų bė
gus aplinkui saulę, ji būtų 
pritraukta prie saulės ir su
pleškėtų.

Kaip žinome, saulė yra už 1 
93,000,000 mylių nuo mūsų 
žemės. Žemei sustojus lėkti 
aplinkui saulę, per pirmą 
sekundą ji prisiartintų prie 
saulės tiktai per vieną de- 
vintadalį colio. Bet tas ėji
mas kas sekundą taip smar
kiai didėtų, jog už 60 die
nų jau pradarytų per sekun
dą net 280 mylių ir “susi- 
kultų” su saule!
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SENAS BLOGUMŲ DIEVAS
PEARL S. BUCK Vertė VINCO DUKTĖ

Senutė Vang žinojo, kad kur tai vyksta 
karas; kiekvienas žinojo, jog japonai senai 
žudo chinus. Bet visgi nebuvo persitikrinę 
tame, kadangi nei vienas iš Vang šeimos 
nebuvo žuvę. Vangų trijų mylių kaimelis 
Geltonosios Upės krantų slėniuose, kur se
nutė Vang radosi, dar niekados nebuvo ma
tęs japonų. Todėl apie jų atėjimą nebuvo 
nei kalbos.

Kaip paprastai, taip ir šį ramų ankstybos 
vasaros vakarą, senutė Vang užlipo aukš
tai pakrante pažiūrėti, ant kiek pakilęs upė
je vanduo, nes upės kilimo ji daugiau bijo
jo, nei japonų. Ji žinojo upės blėdį. Vie
nas po kitam kaimiečiai sekė ją pakrante 
aukštyn ir užlipę stebeilino žemyn į Gel
tonosios vandenį, kuris vingiavosi tarsi bū- 
ryg gyvačių, grauždamas aukštus pakrantės 
kraštus.

“Aš niekados nesu mačiusi tokio aukštu
mo, taip ankstyvame, laike,” pratarė senu
tė Vang. Ji sėdosi ant mažo krėsliuko, ku
rį atnešė jai jos anūkas, smulkutis vaikinė- 
lis, potam nusispjovė į vandenį.

“Ji yra blogesnė, negu tie japonai, tas 
senas velnias — upė,” mažasis vaikinėlis 
pratarė susimaišęs.

“Beproti!” sušuko senutė Vang, “Upė- 
Dievas išgirs tave. Kalbėk ką nors kitką.

Tada jie užvedė kalbą apie japonus.
“Kaip, pavyzdžiui, jūs galėtumėte pažin

ti japonus, jei pamatytumėte juos?” už
klausė Vang, kepėjas, kuris buvo senutės 
giminaičiu.

Senutė Vang ant šio klausimo atsakė už
tikrinančiai: “Tu žinotum juos. Aš kartą 
esu mačius svetimžemį. Jis buvo aukštesnis, 
negu pakraikė mano namo. Buvo rusvos 
spalvos plaukais, su žuvies spalvos akimis. 
Vis tik tiek, tie, kurie neišrodo taip, kaip 
mes—jie yra japonai.

Visi klausėsi jos, kadangi ji buvo seniau
sia moterimi kaime ir jos pasakymu baig
davosi daugelis dalykų.

Bet mažasis vaikinėlis prakalbėjo nepa
tenkinančiu tonu. “Tu negali jų matyti, mo
čiut, jie yra pasislėpę lėktuvuose, kurie 
skraido padangėse.”

Senutė Vang staigiai ant to atsakyti nega
lėjo. Kitu kart ji būtų pasakius užtikrinan
čiai: “Netikėsiu į lėktuvus, iki pati nebū
siu mačiusi!” Bet daugelis dalykų, kuriems 
ji netikėjo, buvo teisybė. Karalienė, pavyz
džiui, kurią ji netikėjo esant mirusia, buvo 
mirusi. Respublikai ji irgi netikėjo, nes ji 
nežinojo ir dabar dar nežino, kas tas yra, 
bet jai pasakojama, kad tokis dalykas ran
dasi. Bet dabar tik povaliai ji žvalgėsi į 
pakrantę ir visus sėdinčius aplink, ją. Tai 
buvo vėsus-malonus vakaras. Ji jautė vie
natinį pavojų — jei upė suteiktų potvinį. 
“Aš netikiu japonams,” ji pratarė prislėgtu 
balsu.

Jie tik nusijuokė iš jos truputį, bet nei 
vienas neprakalbėjo. Kuris nors užsidegė 
savo pypkę,—tai buvo mažiuko vaikinėlio 
žmona, kuri buvo senutės Vang mylimiausiu 
asmeniu.

“Padainuokie, mažink,” kas tai pareika
lavo.

-Tada mažiukas pradėjo dainuoti senas 
dainas, aukštu, drebančiu balsu. Senutė 
Vang klausydama visai pamiršo japonus. 
Vakaras buvo puikus, padangė skaisti, net 
pakrantės vijoklės gėlės atspindėjo upės 
vandenyje. Viskas skendo tylumoje. Tris
dešimt keistos išvaizdos namelių, kurie su
darė kaimą, radosi aplink, bet buvo kur 
kas žemiau jų. Niekas negalėjo sudrumsti 
šios tylos. Visgi japonai yra tie patys žmo
nės.

“Aš abejoju apie tuos lėktuvus,” ji pra
sitarė maloniai mažiukui, kuomet jis ap
sistojo dainavęs. Bet jis, neatsakydamas 
jai, pradėjo kitą dainą.

Metai bėgo ir slinko jai taip, kaip šis 
malonus vasaros vakaras, leidžiant jį pa
krantėje. Pirmu kart, būdama 17-kos me
tų, ji tapo išleista už vyro. Kuomet jos vy
ras linksmai šaukė ją išeit iš savo kambario 
į šią pakrantę, ji atėjo išraudusi, slėpda
mosi tarp moterų, vyrams darant įvairias 
pastabas apie ją. “Gražus kavalkas mėsos 
į tavo bliūdą,” jie sakė jam. “Kojos nepa
tenkinančio dydžio,” jis atsakydavo nuo
lankiai. Bet ji matė, jog jam patinkanti, 
ir pamažu/jos nedrąsa išnyko.

Jis, nabagas, prigėrę tvane jaunu būda
mas. Ir ėmė jai daug metų laiko išmelsti 
jį iš buddistų čyščiaus. Galutinai jai tas pa
bodo. Kūdikis ir žemė, viskas ant jos ku
pros. Ir kada jai kunigas sakė užtikrinan
čiai: “Dar kiti 10 kavalkų aukso ir jis bus 
iš ten visiškai, išėjęs,” ji užklausė: “Kas 
dar jo randasi tenai ?”

“Tik viena koja,” kunigas atsakė padrą
sindamas ją.

Mūsų Gėlynas
NEŽYDINČIOS P1NAVIJOS
Draugas W. W. klausia:
“Kas reikia daryti, kad ne

žydi pinavijos arba bijūnai? Aš 
turiu daug ir gana senų pinavi- 
jų. Gražios irj^tiinios išrodo ant 
lapų, gražiai yra užlaikomos, 
bet nežydi ir gana. Nekatros ir 
žiedus suktai! ja, bet vėliau žie
dai išdžiūsta nežydėję. Taigi, 
gerb. Redak., meldžiu patal- 
pint “Laisvėje” šitą mano klau
simą, gal kas galės duoti pata
rimą, už ką širdingiausiai 
ačiū.”

ATSAKYMAS
Kiek mums žinoma, tai gali 

būt del negavimo gana saulės; 
dėl perarti esančių medžio šak
nų, kurios iš silpnesnio už sa
ve augmens atima svarbiausi 
maistą; dėl pergiliai susodini
mo; bet tankiausiai dėl ligos, 
angliškai vadinamos “blight.”

Šiai ligai apsėdus, kol maži 
žiedų pumpurėliai pajuosta, o| 
blogesni uose nuotikiuose pajuo
sta lapai ir net stiebeliai, kai 
kur paliečia ir šaknis. Tikriau- 
sis gydymas yra rudenį nupjau- 
styt, atskirt ligos paliestas da
lis ir sudegint. Anksti pavasarį, 
prieš išdygstant, pradėt gerai 
šlakstyt kupstą ir aplinkui že
mę su Bordeaux skiediniu, kad 
apsaugot nuo ligos. Jeigu jos li
gą neatsinešė nuo užkrėstų ša
knų, šlakstymu turėtų būt ap
saugotos.

Bordeaux gaunamas vaistinė
se ir augmenų krautuvėse už 
apie 25c svaras. Iš svaro gali
ma padaryt 13 galionu skiedi
nio.

Jei numanoma, kad pinavi- 
joms stoka trąšų, žinovai dau
giausia pataria vartot “bone
meal.” Tačiau gerai yra iš ru
dens uždėt aplink mėšlo ir pa
vasarį įmaišyt žemėsna. Gali
ma vartot ir kitas moderniškas 
trąšas, ypač tas, kuriose randa
si mažiau nitrogeno.

Tūlam apartmente San Die
go, Calif., buvo leista mau
dytis tik 3 dienas į savaitę. 
Vaikai išėjo pikietuot. Susirin
ko minia. Pribuvo policija ir 
gaisrininkai, bet vaikai laimė
jo, atidaryta maudynės kiek
vienai dienai.

Tada jos kantrybė pasibaigė. Dešimts
dolerių. Tas išmaitintų juos per ištisą žie
mą. “Jeigu tik viena koja, jis gali atsistoti

I ir išeiti patsai,” ji atsakius kunigui.

.k.

Trečias puslapis
....:---------- -- .......... ............... .

MOTERŲ SEIMO REIKALU
Gegužės 14, Waterburyje, Connecticut 

valstijos moterys turėjo būsimo Moterų Sei
mo klausimu konferenciją. Nora konferen
cija kolonijomis ir nebuvo skaitlinga, daly-\ 
vavo tik atstovės iš Hartfordo ir Waterbp- 
rio, bet susirinkusios rūpestingai gvildeno 
Seimo ir kitus klausimus. Dalyvavo gerokas■ "t’"’iiskaičius Waterburio moterų, kurių tarpe ■;

Lietuvos nepriklausomybei pavojaus metu visa Lie- 
matome tris gimnazistes, savo aukomis nupirkusias 
tuva sujudo stipriau apginkluoti karius. Paveiksle 

ir įteikiančias kariams šautuvą.

Kokią Priežiūrą Gauna Turtinga Motina Per
Dvi ar Daugiau Savaites po Gimdymo?

Dar prieš gimdymą vyras tinėj, atsiskubina paimti šei- 
jai nusamdo gražinusį kam-! namo.
barį geriausioje New "Y orko j Parvažiavus namo, tarpdu- 

' ryje pasitinka kita tarnaitė, 
kuri valgius gamina ir du ki
tus augesnius kūdikius prižiū-

ironinėje; pasamdo slaugę 
tik ją vieną prižiūrėti.

Už 10 dienų, kuomet mo
teriai daktaras pasako, kad ji 
jau gali važiuot namo, kita 
nusamdyta slaugė atvažiuoja 
jos kūdikį paimti ir tarnaitė 
atvažiuoja sudėti jos lagami
nus.

Apie 3 valandą po pietų 
pašaukia! vyras, klausdamas, 
ar jau prisirengus namo. Ga
vęs atsakymą, kad jau viskas 
gatava, palikęs seki*btorę raš-

Pasaulio Parodoj Sveikata
New York o Pasaulio Paro

doj randasi 30 slaugių, ku
rios dirba po 8 valandas. Jos 
turi platų žinojimą apie pir
mos pagelbos teikimą (first 
aid) ir psychiatrijos mokslą, 
nes jos susidurs su visokiais 
ligoniais ir tas mokslas yra 
labai vertingas suprast viso
kias ypatas.

Iš pradžių joms moka $35 
į savaitę. Jos turi gyvent ne
toli parodos užtai, kad jos 
kožną dieną turi važinėti. 
Nuo subvės jas paima ir nu
veža lig jų darbo stoties.

Parodoj randasi 5 arnbu- 
lansai ir 6 pirmos pagelbos 
stotys. Yra vienas ambulan- 
sas su X-Ray mašina, kuri 
gali ant vietos nutraukt pa
veikslus, jei bus kaulų sulau
žymų ar vidurinių sužeidimų. 
Ant Fountain Lake randasi 
greitosios valtelės, kurios ga
lės ligonį nuvežti į miesto li
goninę, kurios ambulansas 
lauks prie kranto. Ambulan- 
sai yra naujos mados, galima 
sakyti—ligoninės ant ratų, ba 
jie turi visokių medikališkų 
instrumentų, kuriais galima 
ligonį apžiūrėti ant vietos.

Pirmos pagelbos stotys, va
dinamos mažosiomis ligoninė
mis, gali apžiūrėti nuo ma

žiausios žaizdos Ijg svarbiau
sios operacijos. Jose mano 
turėti apie 40,000 ligonių ir 
ųuo 15 iki 20 kūdikių gimi
mų, užtai jie prisirengę vis
kam.

Vaikučiai, kurie yra virš 
4 metų, galima “užčekiuoti”, 
jeigu tėvai nori būti liuosi pa
rodos žiūrėti. Vaikučiai bus 
po gera priežiūra ’ daktarų ir 
slaugių, kurie išsimokinę ir 
specializuojasi vien tik ant 
kūdikių.

Visi darbininkai, skaičiuje 
5,000, turėjo fizišką apžiūrą 
ir gavo inokuliaciją prieš 
“smallpox” (įčiepyti n u o 
rauplių).

New Yorko miesto sveika
tos biuras turi 35 inspekto
rių, kurie peržiūri valgius, 
pieną ir kitokius dalykus, ku
rie galėtų pakenkti sveikatai.

Parodoj galima uždyką nu
siimt plaučių X-Ray paveikslą 
Medicinos ir Visuomeninės 
Sveikatos Bildinge, Hall of 
Man patalpose. Tuos rekor
dus ves Queensboro Health 
Association, priežiūroj Dr. 
Hoquest ir vyriausios slaugės 
D. O’Gara, j kurie, su visų ko
operacija, Stengiasi padaryt 
“Rytojaus Pasaulį” sveiku.

Suzanna.

ri.
Įėjus į savo kambarį, mote

ris persirengia; užsivelka 
brangiausio šilko suknia, ant 
viršaus užsivelka ilgą šilko 
apsiaustą, kuris, vadinasi 
“house coat.” Kai papūga, 
pavaikščioja kelias minutes ir 
atsigula į gražiai pataisytą 
lovą.

Slaugė su kūdikiu įeina į 
atskirą kambarį, kuris yra' 
prirengtas vien tik kūdikiui ir 
slaugei (norsei). Niekas į jį 
negali įeiti be slaugės pave
lijimo, nei tėvai, nei tarnai, 
nei giminės, nei svečiai.

Slaugė nuvelka šiltus, pui
kiai papuoštus kūdikio drabu
žėlius, kuriais buvo apvilktas 
jam namo parvažiuot.

Apvilkus kitais puošniais 
drabužėliais tą mažytį sutvė
rimą, slaugė paguldo jį į nau
ją, gražiai išpuoštą lovukę; 
apklosto minkštais naujais 
blankietukais ir šilku apvilk
ta kaldruke.

Kūdikio kambario sienos 
pamargintais popieriais išli
pintos. Vienam kampe stovi 
nauja, graži lovuke, kitame 
kampe neaukšta minkšta kė
dė; šalyje kėdės staliukas, 
ant kurio stovi lempa ir elek
trinis puodukas pienui bonku- 
tėj šildyti, kad slaugei arba 
motinai nereikėtų vaikščioti iš 
kambario. Trečiame kampe 
stovi kūdikio maudynė, su vi
sais įrengimais. Palei kitą 
kambario sieną stovi nauja 
komodė, kurioje vien tik kū
dikio drapanukės. Vienas šo
nas komodės vien tik stalčiu
kai; kitas šonas įtaisytas su- 
kabinimui kūdikio suknelių. 
Ant komodės stovi graži 
svarstyklė, ant kurios kūdikis 
yra sveriamas pagal gydytojo 
įsakymą. Ant kito galo ko
modės stovi pintinukė su 4 iš-

Worcester, Mass.
LLD 155 kuopa turėjo suren

gus balių 14 gegužės, paminė
jimui Motinų Dienos. Pavyko 
puikiai. Publikos buvo daug ir 
programa labai įspūdinga, pui- 
kiausis koncertas šių metų, 
kiek Worcestery buvo, taipgi 
turėta skaniausi užkandžiai.

Kuopa dalyvavo Pirmos Ge
gužės parengime, ir per atsto
vybę paaukavo $2 tam prakil
niam darbui. A. JT.

Kaip Spauda 
Minėjo Motinu

Dieną
“Federation News”, oficia- 

lis A F of L organas, Chicago j, 
įdėjo raukšlėtos mamytės pa
veikslą su požymiu “Motinų 
Diena”, ir tuo užbaigė .minėji
mą.

Lietuviškos “Naujienas”, 
tiesa, išleido net 8 puslapių 
skyrių, tačiau ir jose pasiūlyta 
visuomenės motinų gerovei 
tiek, kiek ir pirmąjame — 
nieko. Apart nekrologinių ir 
biografinių dalykėlių skyrius 
užpildytas rauda mirusioms ir 
gloria, gloria, gloria gyvoms, 
tarsi, kad šių dienų motinoms 
nieko daugiau ir nebetrūktų. 
Panašiai minėjo ir “Vienybė.”

“Vilnis”, irgi Chicagoj iš
einantis lietuvių dienraštis, 
davė straipsnelį iš tos dienos 
istorijos, eilę pranešimų apie 
moterų darbuotę už taiką są
ryšyje su ta diena, ypatingai 
ragino darbuotis už Wagnerio 
Sveikatos Aktą, kuris daug 
pagelbėtų motinos ir kūdikio 
sveikatai ir gerovei. O tai reiš
kia—atitolintų nuo mūs ma
myčių daug rūpesčių, praša
lintų daug raukšlių nuo jų 
veido. Gerovė, mat, stebėtina 
grožės palaikytoja, geriau
sia už visas mosfis.

Panašiai “Vilniai’ atžymėjo 
Motinų Dieną angliškas darbi
ninkų dienraštis “Daily Wor
ker”, ir lietuvių “Laisvė.”

Teko matyti ir keletos ka
pitalistinių angliškų didlapių 
Motinos Dienos laidas. Su ma
žomis išimtimis, jie užpildyti 
pasakomis, kaip motina “pa
daryta laiminga” su bukietu, 
telegrama, saldainiais ir tt., 
reiškia, tie laikraščiai būtų 
“pašvęsti” “motinoms”, jei 
garsinimas biznio reikštų mo
tinos meilę.

T-a.

margintais stiklo puodukais, į 
kuriuos slaugė supila kvepian
čius aliejus, miltelius, sudeda 
sterilizuotas vatas ir boraksi- 
nius vandenius, arba sterili
zuotus guminius spenelius.

Netoli kūdikio lovukės sto
vi pintinė iš viršaus ir iš vi
daus mėlynu arba ružavu šil
ku išmušta. Ji pilna yra pri
dėta gražiai išplautų, išsteri- 
lizuotų palukių, po 10 ar dau
giau į žalsvą popierą suvynio
tų, kad- niekas jų nečiupinėtų, 
apart slaugės arba motinos. 
Palukes atveža 2 syk į savai
tę palukių skalbykla, kuriai 
reikia mokėt $1.75 į savaitę 
už 100 palukių.

Slaugė dieną ir naktį prižiū
ri kūdikį. Motina tik ilsis. 
Tarnaitė jai ir valgyt į lovą 
atneša.

Išsiilsėjus skubina aplanky
ti savo kaimynes ir parengtus 
pokilius, nes už 3 ar 5 sa
vaičių mano slaugę paleisti.

Tai tokius patogumus tur-
(Tąsa ant 5-to pusi.)

matėsi keturios jaunuolės, įdomaujančios 
moterų judėjimu. Apart kitų klausimų, pla, 
čiai kalbėta ir apie vedamus mūsų spaudo
je moterų skyrius. Iš dalyvių raportų te
ko patirti, kad nekurios draugijos jau yra 
išrinkusios atstoves į Seimą. Manoma, kad 
iš visų tos valstijos didesnių kolonijų bus 
pasiųsta derama atstovybė.

Waterburio ir Hartfordo moterys jau tu
rėjo surengusios po pramogą. Seimo ir de
legačių pasiuntimo lėšų padengimui. Yra 
dedama pastangų sukėlimui daugiau pinigų. 
Finansinė parama yra labai reikalinga. Per
eitą savaitę aukų gauta nuo Apšvietos Mo
terų Kliubo, Brooklyn, N. Y., $10; nuo AL- 
DLD Antrojo Apskričio, per F. Kazokie- 
nę, $5.00. . ,:W

*
Brooklynietės ruošia didelę pramogą 4-tą 

dieną birželio, kurios visą pelną skiria Sei
mo reikalams. Komitetas prašo visų darbš
čiųjų moterų, kad k >žnoje kolonijoje su
rengtumėte Seimo reikalams po pramogą. 
Taip pat prašoma parinkti, kur galima, au
kų pas pavienius asmenis, biznierius ir pa
prašyti draugijų kiek paskirti iš iždo. Au
kotojų vardai bus sužymėti seimo progra
moj ir skelbiami spaudoj.

—o—
Komitetas prašo draugijas, kurios siųs 

delegates į Seimą, kad parašytų trumpoj 
formoj draugijos istoriją: kada draugija su
sitverė, kokis jos tikslas, svarbesni nuveikti 
darbai, narių skaičius, ir tam panašiai. Ko
mitetas mano išleisti brošiūros formoj šei
minę programą, kad bendroj formoj būtų 
galima nušviesti moterų draugijų tikslą ir jų 
darbuotės istoriją.

-

Rankdarbių parodai darbščiosios moterys 
labai rimtai .ruošiasi; geras skaičius jau pa
siūlė savo dirbinius. Būtų gerai, kad ku
rios mano išstatyt savo dirbinius, o abejoja 
apie jų vertę, kad atsineštų į moterų susi
rinkimus ir ten bendrai apsvarstytų jų tin
kamumą. Dovanos už geriausius dirbinius 
yra skiriamos gana geros, todėl verta nau-, 
dotis proga. Komitetui yra malonu matyt, 
kaip mūsų moterys savo draugijose! ir pa
vieniai atydžiai seka šio didelio darbo eigą. 
Moterų Seimas bus atspindžiu Amerikos lie
tuvių moterų kultūrinio darbo. Be abejo, 
seimo dalyvės, perkratinėjusios moterų pra
eities darbuotės istoriją, nuties planą atei
čiai. ■ J
*

Laiko likosi neperdaug, paskubėkime, kad 
laike vasaros gerai prisiruoštume tam dide
liam darbui.

—o—
Yra siuntinėjama oficialūs pakvietimai į 

Seimą. Komitetas prašo veikėjų, kad pri- 
siųstumėt įvairių moterų draugijų antrašus, 
idant galėtume jom pasiųsti pakvietimą.

Visokiais Seimo reikalais kreipkitės pas 
komiteto sekretorę K. Petrikienę, 221 So. 
4th St., Brooklyn, N. Y.

SRARNUOTOSIOS MOTERYS
Veik kiekvienoj šalyje šiandien rasime 

skraidančių moterų — orlaivininkių, tačiau 
Sovietų Sąjungoj jų daugiausia. Įdomu ir tas, 
kad ten jos prasimuša į pačias viršūnes ne tik 
skridime, bet ir šalies vodavybėj.

štai Valentina Grizodubova, garsioji lakūnė, 
nesenai paskirta Sovietų civilės orlaivystės 
viršininke. Jinai turi Sovietų Sąjungos didvy
rio titulą ir yra atstove šalies Aukščiausiame
Soviete.

Grizodubova, greta su velione Paulina Ossi- 
penko, kuri nesenai užsimušė bandyme naujo 
orlaivio Maskvoj, ir su Marina Raskova pa
darė tolimojo skridimo rekordą.

___________
Margaret Sanger sako, kad norint sustab- ■ 

dyt augantį aborcijų raketą reikia padaryt 
gimdymo kontrolę prieinama masėms.

Ona s Beauty Salon
T*1® Very Latest 
In Hair Cutting 

-“N and Styling 
VSlw5 ’W Zotos Machineless 
TįI .V Jr Oil Permanent

i į Waves, and other
Methods.

Specializing in all branches 
of Beauty Culture 
under supervision of 

ONA WALLACE 
117-09 Hillside Ave. 

R.K.O. Theatre Bids. 
RICHMOND HILL, N. Y. 
Telephone Virginia 7-9767 

Hours: from 9:30 a. m. to *9 p. m.
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Clevelando Kronika
Pranešimas

Nedėlioj, geg. 28 d., LDS 
44 ir 227 kuopos rengia didelį 
pikniką Mačiuto darže, prie 
Green Road. Pradžia 10 vai. 
ryte. Šiame piknike bus trys 
laimėjimai — “praizai”: $8, 
$5, ir $3. Bus šokiams gera 
orkestrą. Gėrimo ir užkandžių 
bus iki valios.

Prašome visus atsilankyti; 
atsiveskite ir savo pažįstamus.
Už Taiką Motiną Dienos Pa

rade Tūkstančiai Maršavo
Gegužės 14 d. “už taiką ir 

demokratiją” Motinų Dienoj 
maršavo daugiau, kaip penki 
tūkstančiai žmonių. Apie trys- 
dešimt tūkstančių sustoję ša
ligatviais žiūrėjo. Kai kurie, 
matyti, iš žiūrovų buvo pavar
gę. Moterys su vaikais sėdėjo 
ant šaligatviu, tėmydami kiek
vieną praeinančią kolumną. Į 
Public Square susirinko dau
giau dešimt tūkstančių žmo
nių.

Taikos parade daugiausia 
dalyvavo įvairių tautų žmonės 
pasirėdę savo tautiniais kostiu
mais. Susirinkę žmonės Public 
Square klausės kalbėtojų, ku
rie pasmerkė fašistus agreso
rius, kurie dabar jau torio j a 
mažąsias tautas ir visu įšėlimu

rengia pragarišką karą, kur 
bus žudoma milionai žmonių 
dėl išlaikymo juodžiausios ver
gijos. j

žymiausias kalbėtojas buvo 
iš New York Dr. Harry F. 
Ward, pirmininkas American 
League for Peace and Demo
cracy. Dr. Ward smerkė šios 
šalies kai kurias firmas už 
pardavinėjimą karinių medžią 
gų fašistams. Fašistai, gavę 
daug plieno ir kitokios kari
nės medžiagos, gamina gin
klus ir patys ginkluojasi prieš 
demokratines šalis. Kalbėtojas 
šaukė, kad šios šalies firmos 
neparduotų jokios medžiagos 
agresoriams, ir nepirktų iš jų 
nieko. Taip boikoto j an t agre
sorius, būtų galima juos sulai
kyti nuo apsiginklavimo ir nuo 
karo. .

Parade daug lietuvių mar
šavo. Labiausia atsižymėjo L. 
Moterų Kliubas. Moterys ge
rai buvo pasirėdžiusios ir jų 
daug daugiau dalyvavo para
de šiemet, negu pernai. Pir
mutinėse eilėse maršavo jau
nuolių grupė, nešdami LDS 
vėliavą ir iškabas su įvairiais 
obalsiais. Abelnai, lietuviai la
bai gerai pasirodė Taikos Mo
tinų Dienos parade.

J. A. V.

Philadelphia, Pa.
“Laisves’’ Piknikas Baltimorės i 

Apylinkes
Ateinantį penktadienį, 26-tą 

d. gegužės, įvyks susirinkimas 
žmonių, vykstančių piknikan 
su busais, mašinomis ir šiaip 
mūsų organizacijų narių, 735 
Fairmount Ave., 8 vai. vaka
re.

Atsiminkit, visi tie, kurie 
paėmėt išplatint įžangos tik te
tukus, būtinai sugrąžinkit šia
me susirinkime. Pati'didžiuma 
dar nesugrąžino. Niekas pas 
jumis nevažinės, pristatyk it 
paltys, nes kitaip jie bus nenu
gabenti į vietą. Mūsų organi
zacijų nariai yra atsakomingi 
už šias pareigas, kadangi šie 
visi svarbūs reikalai yra jūsų 
ir mūsų visų reikalai.
Audėją Konvencija Užsidarė

Per pastarąją visą savaitę 
čia tęsėsi audėjų CIO unijos 
suvažiavimas, atstovaudamas 
šios šalies plačiausiai išvysty
tą tą industriją. Apie ją jau 
buvo plačiai rašyta “Laisvė-

be. Ateina laikai greitoj atei
tyj, kad darbininkai sutvar
kys unijas ir jas prives prie 
vienybės. Po šios konvencijos 
dar sėkmingiau audėjų unija 
organizuos darbininkus ir vie
nys unijas į vieną.
Kalbėjo Drg. B. Karosienė

Gegužės 19 d. čia kalbėjo 
drg. Karosienė, delegatė iš 
San Francisco, Cal., apie 
konvenciją, Californijos uni
jinį darbą ir abelnai apie uni
jas. Tai buvo labai žingeidi 
prakalba apie šios šalies pra
moninį judėjimą.

Ji pažymėjo, kad San Fran
cisco darbininkų algos daug 
augštesnės už rytinių valstijų. 
CIO ir Amerikos Darbo Fede
racijos unijos vienijasi į ben
dras kovas už bendrus reika
lavimus. ADF lokąlai rašo 
griežtas už vienybę su CIO 
unija rezoliucijas ir siunčia 
jas Greenui.

Ji nupiešė daugelį vietų, 
kuriose Californijos republiko- 
nų partijos valdonai per 40 
metų viešpatavo ir ne tik bau
gino, bet ir kankino žmones

pagelba K.K.K. ir smalos. Da
bar jau pasikeitė. Gubernato
rius paliuosavo Tom Mooney 
ir pagelbsti darbo žmonėms, 
ant kiek jis gali veikti; vienok 
valstijos seimelio senatoriai 
yra reakcionieriai ir jie kiša 
koją visam pažangiajam judė
jimui. žmonės mokinasi ir jie 
iššluos juos ateinančiais rinki
mais. Tai geriausias pavyzdys.

Drg. Karosienė ramino nusi
minusius ir ragino daugiau im
ti į atydą visą abclną veikimą, 
lietuvišką veikimą. Ragino sto
ti į Komunistų Partiją, trauk
ti mūsų jaunimą į judėjimą ir 
padėti jam veikti.

T)rg. Karosieriė yra buvus 
Phila. darbininkiško judėjimo 
veteranė, pryšakinių gilių vei
kėja. Jau apie 19 metų kaip 
apleido Phila., bet veikimu ir 
amžium ji vis tiek išlaiko jau
nystę ir vikrumą. Ji sako, jei 
nebūt veikus, tai būt sena “bo
ba” buvus dabar. Tai gera pa
staba mūsų draugėms. Dau
giau veik it ir būsit visos gra
žios.

Po prakalbų ji buvo už
kviesta kalbėti Lyros Choro 
jaunuoliams. Ji ir čia mokėjo 
išaiškint jaunuoliams deramus 
klausimus. Phila. kenčia nuo 
gabesnių draugių ir draugų 
apleidimo; vienok pačius di
džiuosius darbus atliekam.

Mirė Drg. Jonas Ripinskas
G eg. 18 d. mirė Jonas Ri

pinskas, “Laisvės” skaitytojas, 
buvęs LDLD 10 kp. narys ir 
uolus rėmėjas darbininkiško 
judėjimo. Jis kiekvieną metą 
pagelbėdavo prie “Laisvės” 
pikniko. Buvo labai širdingas 
ir gero velijantis sąžiningas 
žmogus. Jis turėjo dusulį. Ry
te rado lovoj numirusį nuo šir
dies sustojimo.

Gyveno ant pašelpos, buvo 
64 metų amžiaus. Likosi pa
laidotas ant Vytauto Parko 
kapinių. Prie geresnio užsilai
kymo ir prie geresnio klimato 
jis veikiausiai dar būt išgyve
nęs keletą metų. Jis daug var
go pergyveno.

Ilsėkis, Jonai, amžinai.
Svarbus Lietuvių Komunistų 

Kuopos Susirinkimas
Ateinantį trečiadicnfi įvyks 

svarbus susirinkimas, 735 
Fairmount Ave., 8 vai. vak. 
Kai kurie partijos draugai ne
kreipia atydos į susirinkimus 
ir nesilanko, o tie draugai la
biausiai pageidavo lietuvių 
kuopos. Kiekvienas narys bū
tinai turi lankyti susirinkimus 
2 sykius į mėnesį.

Iš visų .kuopų lietuvių kuo

pa tuo tarpu silpniausiai 
stovi, ir todėl juo labiau reikė
tų visiems rūpintis, kad iš
augini kuopą ne tik nariais, 
bet ir veikla.

iRep.

HEYWOOD BROUN 
EINĄS Į KATALIKUS

New York, geg. 22. — Ei
na į katalikų tikybų episko
patas Heywood Broun, pir
mininkas Amerikos Laik
raštininkų Gildijos. Jis yra 
World - Telegram redakci
jos narys.

(Bet dėl to gildiečiai ne
rodys jam nė jokio priešin
gumo, kol jis bus geras uni- 
jistas, kaip buvo iki šiol. 
Visi “Laisves” redakcijos 
nariai yra unijistai Ameri
kos Laikraštininkų Gildijos, 
CIO organizacijos.)

San Jose, Calif., geg. 22. 
—Atsimušė ir susikūlė į 
Liek .astronomijos obser
vatoriją karinis Amerikos 
lėktuvas. Žuvo abudu jo la
kūnai.

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų ____

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

. Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

$6.95 :
10.95 :
14.50 •

'““S' BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Važiuojant It o u t e 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorkų arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies į svečius 
iš Pennsylvanijos į New 
Yorkų arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

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

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
• • •

Lietuvi ų Įstaiga prie grx w i n e 
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

į Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
|į Degtinės, Vynai ir Alus
■ I Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra■ 1 skersai gatvę, nuo Marine budinko,
■ | arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

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

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

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

Williainsburgh’o Didžiausia Drabužinė •

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

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

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

priežasties slogos—šalčio 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

HAĘERBUSCH & SCHIELE’S
Sphinx! Stout and Extra Ales •

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėso ir 10 uncijų bonkutėso

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR: 

Hcnsler 
R. & II. 
Wehle

Becr 98 North 7th Street
Alcs Brooklyn, N. Y.
Porter

Telephone EV. 7-5471

■M

je.” Netikėtai nedelgatui ir 
man teko .įeiti tuo laiku, kada 
buvo skaitoma naujai paga
minta konstitucija, o po jos 
kalbėjo Hillmanas. Delegatais 
buvo užsigrūdus milžiniška 
salė. Kas gerą įspūdį padarė 
ant manes, tai kad delegatai 
išrodė gražiai apsirengę, di
džiumoj jauno amžiaus ir 
amerikonai. Hillmanas pažy
mėjo^ kad jau yra suorgani
zuota 8,000,000 darbininkų 
j industrijines unijas, ir jis ti
kisi, kad greitu laiku bus su
organizuota iki 10,000,000 
darbininkų, tuomet darbda
viai turės skaitytis ir nuo to 
priklausys gerovė organizuotų 
darbininkų. Konvencijos at
mosfera pasirodė ne ta, kokia 
esti Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijose. Delegatai 
jautėsi, kad jie atstovauja sa
vo unijos reikalus.

Buvo įdomių pranešimų iš 
pietinių valstijų, kurios visos 
delegatais buvo atstovauta. 
Pabunda darbo milžinas iš 
pietinių valstijų vergijos!

Labai daug audimo indus- 
trialistų iškėlė savo dirbtuves 
į šias valstijas, kad išvengus- 
taksų ir didesnių algų. Jie bi
jo CIO unijų ir vienodų sąly
gų. Jau dalis tų magnatų bėga 
iš pietinių valstijų. Tai faktas, 
kuris nurodo žmonių vienybės 
laimėjimą. K.K.K. teroras ir 
gąsdinimai nueis šunims šėko 
pjaut. Stambusis kapitalas bus 
pažebotas darbininkų vieny-

Dienraščio "La is vės" Naudai
PIKNIKAS BALTIMO ?EJE

RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 25 KUOPA

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

Sekmadienį, 28 Geg.-May? 1939
IŠTISA PROGRAMA: Baltimorės Lyros Choras, Rusų-Ukrainų Choras, Philadelphia os Lyros Cho
ras, Shenandoah Grupė Gerų Išlavintų Dainininkų. Svarbią prakalbą pasakys A. BIMBA, dienraščio 
“Laisvės” 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 “Laisvė” 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 23 Backrlver 
Car which will tako you directly to the park. From Philadelphia take tout© 40 and ride to Stemmors Kuh which Is ahout 9 miles 
from Baltimore. Here you will find two traffic lights and on the southwest corner of the crossroads 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 Ave. Oh Eastern Ave. turn to 
to the right and ride a mile to the park.

A. WEITZNER
VERTEIV1S

Divonai-Uždangai-Linolijos

Namų Rakandų Krautuve

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

Į| 301 Grand Street
■' Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

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

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT 

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N.
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Žinios iš “Laisvės” Pikniko
Kaip jau visiems turėtų bū

ti žinoma, dienraščio “Lais
vės” naudai piknikas įvyks šį 
sekmadienį, geg. 28 d., Liber
ty Parke. Parko svetainė yra 

padaryta 
nebe
stai ų 
daug 
įves-

žymiai pagerinta, 
du syk didesnė. Vanduo 
reikės nešti iš šulinio, 
daugiau pridirbta. Ir 
kitų pagerinimų park an

>

i

Pikniko rengėjai iš savo pu
sės dedam pastangas paten
kinti visus svečius. Stengsimės 
prašalinti visus trukumus, ku
riuos pernai piknike svečiai 
pastebėjo.

šiemet turėsime gerą gar
siakalbį, todėl kiekvienas par
ke galės girdėti programą ir 
prakalbas. Prie baro ir stalų 
bus geresnis patarnavimas.

Draugai ir draugės, kurie 
esate apsiėmę ką nors padary
ti, neatidėliodami atlikite savo 
pareigas. Tegul bus laiku už
baigtas visas prisirengimo dar
bas.

Svarbiausia, tai įžangos ti- 
kietų platinimas, o tai yra ge
riausias būdas pikniko garsini
mo. Siūlykite visiems savo 
draugams ir pažįstamiems.

Kitų miestų draugai, kurie 
turite pasiėmę šio pikniko se
rijas, stengkitės visas išpar
duoti ir visi ruoškitės į mūsų 
pikniką. Valgių ir gėrimų savo 
nesiveškite, nes tais dalykais 
pikniko ruošėjai ir mūsų gar
bios gaspadinės 
pins.

koncertas pagerbimui motinų. 
Reikia skaityti tikrai pavyku
siu. žmonių buvo vidutiniškai. 
O programa buvo tikrai gera 
ir turtinga artistais. Tas labai 
džiugina, kad progresyvis vei
kimas Worcesteryj dar nėra 
žuvęs. Rimtai veikiant, yra 
galimybių mūsų koloniją pa
statyti tokioj aukštumoj, kaip 
prieš “karą” kad buvo. Pra
džia jau tam darbui padary
ta.

Štai Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Broliškos Draugijos susi
rinkime, kuris įvyko geg. 2 d., 
iš komiteto ir komisijų rapor
tų pasirodė, kad sukama gai
rės veikimo į platų vieningą 
lietuvišką lauką. Tos draugi
jos komitetas raportavo, kad 
dalyvavęs Worcesterio Drau
gijų Komitetų susirinkime, kur 
buvę plačiai kalbėta apie po
litinį suvienijimą visų vietos 
draugijų, dėl labo mūsų abel- 
nai lietuvių. Ir prieita prie iš
vados, kad būtinai reikia su
tverti visų draugijų susivieni
jimą. Išrinkta laikina komisi
ja, kuri pagamins įstatymus ir 
platformą propąnuojamam 
draugijų susivienijimui.

Kitas visų draugijų komite
tų susirinkimas bus gegužės

nutes jinai turi laiko kėdėj 
pasėdėti ir kvapą atgauti. Ji 
neturi šilko naktinės sukne
lės užsidėti nei laiko į lovą 
atsigulti pasilsėti.

Pasėdėjus kęletą minučių, 
turi jieškoti kampuko, kur 
kūdikį paguldyt? ir kuom jį 
šiltai apkloti. Paskiau palikus 
kūdikį turi sau ir visai šeimy
nai valgyt gaminti.

Dieną ir naktį ji pati 
kūdikį prižiūrėti. Jokių 
ran kūmų savo kūdikiui
sau darbą palengvinti ji netu
ri.

Pačiai reikia stubą valyti, 
valgyt^faminti, drapanukes ir 
palu Mes kūdikio ir visos šei
mynos plauti.

Rodos, kai matai tą skirtu
mą, negali iškęsti nekalbinus’ 
darbininkes moteries kovoti 
už geresnes gyvenimo sąly
gas.

į metinį Apskr. suvažiavimą. Suva
žiavimas įvyks Collinsville, Ill. Sek
madienį, 28 d. gegužės, Blakos 
Svet., kampas Vandalia ir Clay Sts. 
ant antrų lubų, 10 vai. ryto. Todėl 
nepamirškite visos kuopos prisiųsti 
delegatus į suvažiavimą. — Rašt. G. 
B. (121-123)

turi

nei

YOUNGSTOWN, OJHIO
LDS 9 kp. ir LLD 90 kp. rengia 

bendrai pikniką. Sekmadienį, geg. 
28 d. Frank Cross Farmos, Masury, 
Ohio. Grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Turėsime platformą 
šokiams. Kviečiame Akron, Cleve
land ir iš apylinkės visuomenę daly
vauti. Kelrodis: Iš Youngstown ke
liu 62 pervažiuokite Masury, maty
site iškabą po dešinei. Biskį pava
žiavę kitas bus po dešinei ir čia 
netoli bus pikniko vieta. Iš Warren, 
Ohio, važiuokite keliu 82 iki Sharon, 
Pa. Keliu 62 po dešinei apie mailę ir 
pusę, matysite iškabą po kairei, bis
kį pavažiavę bus kita iškaba 
dešinei ir vieta pikniko. Frank 
Madison. (121-123)

LIETUVIŲ ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto
Centras Brooklyne\ Pama-

ir

ultūro

visus aprū-

Gaspadinės dabar tariasi, 
kiek galionų vėžių zupės rei
kės virti. Vienos siūlo 200 ga
lionų, o kitos 250 galionų. 
Mat, kurie tik atvažiuoja į 
pikniką, tai pirmiausia reika
lauja vėžių sriubos.

Svečiai iš kitur.
šiemet piknike turėsime la

bai daug svečių iš kitur. Iš 
Philadelphijos žada atvažiuo
ti trys pilni busai ir dar dau
gybė pribus savo mašinomis, 
česteriečiai, mūsų 
kaimynai, dalyvaus 
gai. Iš Eastono pribus 
mašinos. Iš Shenandoah 
bus grupė gerai lavintų 
ninku ir sportininkų, 
daug “Laisvės” rėmėjų 
Scrantono ir Wilkes-Barre 
apylinkės. Draugai mainieriai 
pernai skaitlingai dalyvavo su 
savo šeimynomis, dalyvaus ir 
šiemet. Pribus svečių iš Read- 
ingo, Pittstono, Plymoutho ir 
Minersvillės.

artimiausi 
skaitlin- 

šešios 
pri- 

daini- 
Bus 

iš

Programa Pasididino
Apart jau pagarsintos pro

gramos, dar prisidės Merginų 
Oktetas iš Philadelphijos ir 
Baltimorės Vokiečių Choras. 
Trys vietiniai chorai, kurie po 
vadovyste Granovskio sudaro 
100 dainininkų, dainuos šiame 
piknike.

“Laisvės” piknikas garsina
mas per radio. Klausykite 
penktadienį, 6:40 vai. vakare, 
iš stoties WCBM “Polish Pe
riod.” Laiką aukavo Covans 
rakandų krautuvė, kuri ran
dasi ant kampo Baltimore ir 
Arch Sts.

P. Paserskis.
Nuo Red.: Be to, pasitaiko 

piknike dalyvauti ir publika 
turės pirmą progą savo gyve
nime išgirsti iš Lietuvos tik 
šiomis dienomis pribuvusį žy
mų žurnalistą ir rašytoją Juo
zapą Jurginį. Jis kalbės apie 
Lietuvos kultūrinius atsieki- 
mus. Ką jis pasakys, mes ne
žinome. Bet kad 'bus be galo 
svarbu ir įdomu visiems išgirs
ti šį žymų Lietuvos svečią kal
bant, tai negali būti jokios 
abejonės nei pas vieną.

WORCESTER, MASS
Čia noriu nors trumpai pa- 

briežti iš mūsų kolonijos veiki
mo. Gegužės 14 dieną, dėka 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 155 kuopos 
(moterų), buvo surengtas

po
J.

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Kom. kuopa ir ALDLD 

Vilkaite. j 14 kp. rengia pikniką, Marlin Par-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NANTICOKE, PA.

Lietuvių Laisvų Kapinių Draugi
jos metinis susirinkimas įvyks kapi
nėse, Decoration Day, geg. 30 d., 11 

ryto. Visi draugijos nariai būti- 
turite pribūt, nes susirinkimas 
svarbus. — E. Cibulskicnė, 

(121-123)

ko, geg. 30 d. nuo anksti ryto iki 
vėlai nakties. Šokiams grieš gera 
orkestrą, valgiai ir gėrimai Htus kuo 
skaniausi, patarnavimas pilnai tin
kamas. Užkvicčiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. — Komitetas.

(121-123)
vai. 
nai 
bus Sek.

Svetainėje, 12 Vernon St.
Komisija Olympia Parko 

atidarymo ir “Field Day” su
rengimo raportavo, kad viskas 
sekasi gerai. Atidarymas par
ko |įvyks sekmadienį, gegužės 
28 dieną, su labai šaunia dai
lės programa. “Field Day” 
bus gegužės 30-tą ir bus gera 
ir įvairi sporto programa.

Prie surengimo tos “Field 
Day” yra prisidėję apie 10 
Worcesterio Draugijų. Tad ti
kimasi, kad parengimas bus 
tikrai šaunus.

Komisija dėl nupirkimo 
skulptoriaus Rimšos kūrinio 
“Lietuvos Artojas” raportavo, 
kad visos Worcesterio draugi
jos laiko savo atstovus, kurie 
turi susirinkimus ir visi ben
drai veikia, kad sukėlus rei
kalingą sumą pinigų, 
tiesiai per Lv 
bus siunčiami 
vą.

Atstovas nuo. pirmos ,ge 
žės apvaikščiojimo rh p ortai® j 
kad apvaikščiojimas- šiemįt 
gerai pavykęs. Draugija pa
aukavo dar $5.06 lėšų pa'dėn- 
gimui.

Tai matote, Worcesterio lie
tuviai pradeda rimtai kalbėtis 
apie vienybę. Tik nežinia ko
dėl Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcija bendrame drau
gijų komitetų susirinkime ne
turėjo savo oficialio atstovo, 
nors vadovaujanti draugai da
lyvavo susirinkime, atstovau
dami kitas organizacijas?

J. K. Šalaviejus.

kurie
.tstovybę

Lietu-

WILKES-BARRE, PA.
Antradienį, geg. 30 d., bus * pir

mas ir labai įdomus piknikas, 'kurį 
rengia LLD 12-tas Apskritys Valley 
View Parke, Inkerman, Pa. Pradžia 
11 vai. ryto ir tęsis iki vėlai nakties. 
Šiame piknike kalbės svečias-kalbė- 
tojas R. Mizara, “L.”, redaktorius iš 
Brooklyno. Bus gera orkestrą šo
kiams. Bus visokių valgių ir gėrimų 
ir kitokių įvairumų.

Kaip vietos taip ir iš apylinkės 
lietuvius kviečiame skaitlingai daly
vauti pirmam šiame pavasario 
nike. — Apskr. Valdyba. 
(121-123)

BINGHAMTON, N. Y.
Penktadienį, geg. 26 d. įvyks Kom. 

Partijos vakarienė ir Card Party, 
Lietuvių Svet. Turėsite puikią pro
gą sueiti su draugais pasišnekučiuo
ti, smagiai pasišokti prie geros mu
zikos, kortomis palošti, “Bingo” pa
lošti, bus geros dovanos. Taipgi ga
lėsite gardžiai pavalgyti ir išsigerti 
už labai menką kainą, tiktai

Į Nesivėluokite! Valgyti gausite 6 
, “daylight saving time.” 

širdingai užkviečia Kom. 
(121-123)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugo

ve rengia pirmą didelį pikniką Sa
vame Parke. Įvyks gcg. 27, 28, 29 
ir 30 dd. Visus iš Jungtinių Valsti
jų miestų ir miestelių kviečiame su
važiuoti ir linksmai laiką praleisti 
šiame piknike. Bus gera muzika, 
įvairių pamarginimų, sporto, šokių 
ir kitų linksmybių. Bus gerų val
gių, puslengvių ir lengvų gėrimų.— 
Kom. (121-123)

pik-

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadienį, gcg. 25 d., įvyks 

ALDLD 2 kp. susirinkimas, 7:30 v. 
v. Piliečių kambariuose, 376 W. 
Broadway. Šis susirinkimas bus ga
na svarbus, nes turime daug svar
bių pranešimų ir bus renkami dar
bininkai “Laisvės” piknikui, kuris 
įvyks liepos 4 d., Maynard, Mass. 
Todėl visi ir visos dalyvaukite šiame 
susirinkime, nepamirškite atsivesti 
ir naujų draugų, kurie norėtų 
įstoti į šią apšvietos draugiją. — 
Kviečia Kom. (121-122)

I vakaro, 
1 sus

35c.
vai.
Vi-

MOTERŲ SKYRIUS

:4

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veikiančio Kom. susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, 25 d. 
geg., 8 v. v. Liaudies Name, 735 
Fairmount Avc. Visi nariai privalo
te dalyvauti, nes turime svarbių da
lykų aptarti. (121-122)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

26 d. geg., 8 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Kviečiame visus 
skaitlin 
savo u; 
trui re

d^Įyvauti, užsimokėti už 
" klės, nes Cen-

d. gcg., 109 WashingtbnJ-St., room 
307. Pradžia 2 vai. po pietų. Pra
šome nesivėlinti, turėsime apkalbė
ti pikniką, kuris įvyks 30 d. liepos. 
Sekretorius neturėdamas visų narių 
antrašus, tai šaukia susirinkti per 
dienraštį “Laisvę”. —■ M. Kalaus- 
kas, Sekr. (121-123)

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.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
tingesnės klasės motina turi.

* —o—
Kokią Priežiūrą Gauna Darbi
ninkė Motina ir Jos Kūdikis

O kokią priežiūrą ir pa
togumus biedno darbininko 
moteris turi? Ji išbuvus 9 ar 
10 dienų ligoninėj, kur 10 ar 
20 vienam kambaryj motinų 
gulėjo, pašaukia vyrą atvežti 
kūdikiui drabužėlius namo 
parvežti. Vyras, surinkęs nuo 
kitų vaikų nudėvėtus drabužė
lius ir blankėtukus, važiuoja 
moterį ir kūdikį namo parsi
vežti.

Ligoninės slaugė suvynioja 
jos mažytį į tuos paprastus 
blanketėlius ir paduoda jai 
neštis namo. Išėjus per ligo
ninės duris, ši motina •neran
da automobilio belaukiant jos 
su kūdikiu parvežti. Jos vy
ras atvažiavo už ’penktuką 
gatvekariu. Jis ir jai tegali 
tik gatvekarį pasamdyti.

Parvažiavus namo, nepasi
tinka ją tarnaitė, nei keltuvas 
laukia ją užkelti ant penkto 
aukšto. Su kūdikiu ant ran
kų ji lipa laiptais ant penkto 
aukšto, vos kvapą atgaudama, 

įėjus į stubą, tik kelias mi-

ATYDAI LDS 9-TO APSKR. 
KUOPOMS

Pranešam visom LDS 9-to Apskr. 
kuopoms, kad atsiųstumėt delegatus

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

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

tykite Pasaulinę P^rod
Atlankyki

LIETUVIŲ 
KLIUBĄ

168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

LĖTŲ

VALGIAI IR
GĖRIMAI

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovėm

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

•5
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BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL rfOME
VEfiTIE 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

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

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

kada busite new yorke
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

rEST

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

Kiekvieną subatą. 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. N e der
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 5

A

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilevves clcveiterio stoties

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

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 ker
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainai

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

?

. L

O

CHRONIŠKOS nuo

LIGOS

GYDOMOS

fi)

0

Nėra valandų sekmadieniais.

Y

k

lit

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 

Laikrodėliai

TELEFONAS 
EVergreen 4-9672

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

J. j. KAšKIAUCIUS -

DIRMAVONftM 
i Bfl B Rtf ■ BS^I SUŽIEDOTUVfcM

h; xijnuovi
$1.60 

6.50 
2.00

2

I

Aplankykite mūsų 
religinių daiktų departmentą, specialia 

\ išpardavimas eina dabar.
VELTUjr Popiežiaus Pijaus XII medalis

12 1
nil,

KViube Sa“' 
site. Ūktos 
yietuviskos 
degtineS.’ 
vaig«J ir ge- 

rimų

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

Kliubo Gaspadorius

MMER AVE., ARTI CHESTER'AVE 
NEWARK, N. J.

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

Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-21W
Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu. 

206 WEST FRONT STREET
ATSINEŠKITE ŠI SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ



šeštas puslapis LAISVĖ Trečiadienis, Geg. 24, 1939

/■

LMS 3-čio Apskričio 
Dainy Diena

Štai, Kaip Žmonės 
Stoja į LDS

Iš Lietuvių Komunistų 
Kuopos Vakarėlio

Žaisliniai Šautuvai 
Pavojingi

]io (June) 4 d., sekmadienį, 
“Laisvės” salėje. Durys atda-j 
ros nuo 6 vai. vakaro. -Įžanga i 
tik 25c. Vaikam uždyką.

Komisija.

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydūs

i

yra labai 
pasivaikš- 
gražiausis 

žaliuoja,

Lietuvių Meno Sąjungos 3- 
čio Apskričio Dainų Diena į- 
vyks gegužės (May) 28-tą, p. 
Vaičionio Meadow Grove Par
ke, Cranford, N. J.

Apart parko, čia 
gražios apylinkės 
čioti. Gegužė yra 
metų mėnuo, žolelė
medeliai ir kvietkai žydi, ma
lonus jų kvapas sielą gaivina, 
tarytum traukte traukia į 
laukus iš surūkusių miestų 
paalsuoti tyru, gaivinančiu 
oru, pasidžiaugti gamtos gra
žumu, linksmai praleisti laiką 
su dainininkais choristais, su
važiavusiais iš keletos koloni
jų, paklausyti jų dainų.

Pastaba Brooklyniečiams

Norinti vykti į Dainų Dieną 
busais, prašomi užsisakyt vie
tą “Laisvės” raštinėj, sumo
kant $1.25. Busai išeis nuo 
“Laisvės” sekmadienį. Laiką 
paskelbsime vėlesnėj “L.” lai
doj.

G. Klimas, LMS 
-čio Apskr. Pirm.

Nuvažiavo “Biskj” Pertoli
William Lysaght, taksės 

vairuotojas, apsidžiaugęs, ka
da jo mašinon ■Įsėdo kostume- 
ris ir pasakė: “Nuvežk ma
ne į Juarez.” Taksimanas 
ėmė važiuot, kostumeris už
migo.

Kada jis išbudo, apylinkė 
jam atrodė nepažįstama ir 
taksės kasa rodė įvažiavus 
$20.70. “Kur esu?” sušuko 
kostumeris. “Philadęlphijoj,” 
atsakė taksimanas. “Dėlko 
Philadęlphijoj?” rėkė dar 
labiau nustebęs ir nusigandęs 
keleivis. “Dėlto, kad pro čia 
važiuojam į Juarez,” atsakė 
taksimanas. “O aš maniau, 
kad Juarez lošia ant Broad
way,” atsakė keleivis.

Būtų buvęs tik mažas ne
susipratimas, bet Philadelphi- 
jos policija 
leivis turįs 
nę, tačiau 
turėjęs tik
gina pamatyt judį Juarez, tad 
vežikas jį turėjo dar ir par
vežt. Mergina, aišku, irgi li
ko nemačiusi judžio, kada ve
žikas su vaikinu ir bilietais 
patraukė link Meksikos.

patvarkė, kad ke- 
užmokėt už kelio- 
keleivis su savim 
du bilietu su mer-

Šiomis dienomis Brooklyne 
lankėsi iš Nanticoke, Pa. p-lė 
Anelė Kazlauskaitė, (Barton), 
su savo draugėm, Eva Cibul- 
skiene ir Marcele Krisčakiene. 
Užėjusios į LDS Centro rašti
nę, susipažino su raštinės dar
bininkais ir ten pat ant vietos 
Kazlauskaitė išpildė aplikaci
ją, jistodama į LDS.

Ernst Toller, Paskilbęs 
Anti-Nazi Rašytojas,

, Rastas Negyvas
-JErnst Toller, pabėgėlis nuo 
ųazių teroro, pasauliniai gar
sus anti-naziškų veikalų rašė- 
jas ir kovotojas prieš fašizmą, 
rastas savo kambaryje, vieš
butyje Mayflower, New Yor
ke, kabant ant jo paties ap
siausto juostos nusižudęs ar 
nužudytas. Ar jis paliko nors 
kam kokią notą, kol kas ne
kalbama, tačiau jo sekretorė, 
p-lė Isle Burroughs, kuri atra
do jį kabant, daleidžianti, 
kad jis galėjęs nusižudyt, nes 
apie saužudystę esąs išsireiš
kęs seniau.

Naziai Persekiojo

Vienaip ar kitaip, šis žymus 
ir dar daug žadėjęs žmogus, 
krito auka žiauraus nazių te
roro, kuris jį persekiojo ir dė
dės Šamo žemėj.

Pora metų atgal, jam daly
vaujant prieš nazius mitinge, 
Shrine Temple, Los Angeles, 
jis pašaukta telefonu ir vokiš
kai grasinta sužalojimu ir mir
timi už dalyvumą veikloj prieš 
nazjus.

Metai atgal jis buvo pa
kviestas kalbėt Queens Kole
gijoj, bet 
kolegijos 
prakalbą, 
pravedus 
paskelbta
kalbėjo. To pasėkoj, jam vėl 
atkartotinai grasinta. Apie tai 
buvo pranerta policijai, kuri 
perėmė telefoną ir užrekorda- 
vo kelis tokius grasinimus. 
Aišku, nuolatiniai grasinimai 
negalėjo neatsiliepti į jo nuo
taiką.

Dr. Paul Chapman, 
viršininkas, atšaukė

Mokytojų Unijai 
protestus, iš naujo 
jo prakalba ir jis

šeštadienio vakara, 
svetainėje, ' buvo 

baliukas, surengtas 
kuopos.

Praeito 
“Laisvės” 
smagus 
Kom. Part, lietuviu
Tai buvo kaip ir užbaigimas 
kuopos žieminių parengimų. 
Kadangi oras buvo perdaug 
šiltas dėlei šio laiko, tai publi
kos nebuvo daug, bet buvusie
ji linksmai laiką praleido prie 
tikrai lietuviškos smagios mu^ 
zikos. Grajino Wm. ir Jonas 
Kvietkai (tėvas su sūnum)', 
smuiką ir “basetie”; Kazlaus
kas, armonistas ir Griškus pri
tarė pianu. Jųjų muzika vi
siem patiko. Kaip girdėjau, 
tai rengėjam dar liks 
keletas dolerių.

M. Summerfield, 3403 Ave
nue S, teisiamas už pardavimą 
pupelėm šaudomo žaislinio 
šautuvo,-kuriuo šaudantis vai
kas sužeidė J. Carroll akin. 
Daktarai mano, kad jis neteks 
regėjimo sužeista akim.

Jaunas plėšikas įsigavo A. 
Caruso apartmentan, Bronxe, 
sakydamas turįs prie šeiminin
ko reikalą, surišo pamiškius ir 
išsinešęs $700 vertės brangu- 
mynų.

Lietuviška Užeiga 
BAR ir GRILL 

uline

pelno

Klaš-
įvyko

kalbėjo

Praeitą sekmadienį 
čiaus Parke, Maspethe, 
piknikas, surengtas rusų, len
kų ii1 kt. tautų darbininkiškų 
organizacijų, žmonių įvairių 
tautų prisirinko pilnas par
kas; ant stalų matėsi visokių 
kepsnių, bačkučių ir butelių. 
Gražu matyt tokį didelį būrį 
skirtingų tautų darbininkų 
taip gražiai ir nuotaikiai link
sminantis nesimatė ir nesigir
dėjo jokių barnių nei ginčų.

Laike programos
du kalbėtojai—lenkų ir rusų 
laikraščių redaktoriai. Didžiu
ma programos susidėjo iš di
delių rusų ir ukrainų chorų 
dainų. Dainavo gražiai ir gra
žias dainas, darbininkiškos 

'dvasios dainas. Iš svetainės 
pro langą iškištos triūbos 
(garsiakalbiai) iš kurių dainų 
ir kalbų garsai girdėjosi visa
me parke. Svetainėj grojo pui
ki orkestrą įvairius šokius. 
Šokikų—jaunimo nuolat buvo 
pilna svetainė.

Liepos 2 d. šiame parke bus 
“Laisvės” piknikas. Manau, 
kad “Laisvės” piknike parkas 
ir svetainė bus kimšte prikim
šta dienraščio si m p atikais.

P. š.

per
21

Didelės Vakaruškos
Rengia Lietuvių Moterų Ap- 

švietos Kliubas pagerbimui 
Kliubo studenčių ir prisirengi
mui prie Amerikos Lietuvių 
Moterų Seimo.

Bus puiki programa: dai
nos, deklamacijos ir kiti (Įvai
rūs pamarginimai.
Taipgi skanūs valgiai 
m ai.

Kviečiamo vyrus ir 
merginas ir vaikinus,
site puikiausiai priimti ir link
smai laiką praleisite.

Nepamirškite, įvyks birže-

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Šokiai. 
ir gėri-

moteris, 
Visi bū-

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

bariai, dideli ir patogūs — šviesūs, 
garu šildomi. Pageidaujama, kad at
sišauktų du vyrai, arba dvi mergi
nos. Gali būti ir ženota pora be vai
kų. Kreipkitės, pas: G. Kripaitis, 

Brooklyn, N. Y.
Avenue

1337 E. 
Culver 
M.

5th St., 
Line, išlipkite ant 

(121-126)

kamba- 
savaitę.

Pasirandavoja fornišiuoti 
riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 j 
Galite šaukti telefonu: MAin 4-2632, 
arba kreipkitės pas C. Brown:

FURNISHED ROOMS 
79-81 Henry St., Brooklyn, N. Y. 

Pusė bloko nuo St. George Hotel. 
(121-138)

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MOŠŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popleravimo 

klauskite mūsų aprokavimo

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York
Telefonas Foxcroft 9-6901

SKELBKITES “LAISVĖJE
Office Phone

EVergreen 8-1080

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 turimo 
Amerikos išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

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

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

BROOKLYN. N.. Y
Tel.: Glenmore 5-6111

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed hy 40
TEITELBAUM

T f Vapor Room,
\ I Room, Large
XL Artesian Water, Restaurant, Barber ^4

"Ajl Shop, Sleeping Accomodations. QEmw

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

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gent^

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

Sun. all day and night

, NOTARĖ - ? 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

>

, Henry Hudson Tiltą 
Harlem Upę pervažiavo 
milionas mašinų. Tos skaitli
nės paskutinis numeris, Mrs. 
Breittau, gavo dovaną — 50 
nemokamų bilietų.

įsitraukęs
MIRE

m. amz., 
gegužės 

ligoninėj.

Mikolas Salter, 24 
104 Siegel St., mirė 
20 d., Pilgrim. State 
Kūnas buvo pašarvotas grabo- 
riaus Bieliausko koplyčioj. Pa
laidotas gegužės 23 d., Alyvų 
Kalnelio kapinėse.

Albertas Chackeris, 45 m. 
amž., Sawmill Rd., Plainfield, 
N. J., staiga mirė gegužės 20 
d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Bieliausko koplyčioj, 660 
Grand St., Brooklyne. Bus pa
laidotas gegužės 24 d., Šv. 
Jono kapinėse. Tai yra ponios 
FYances Shmitienės vyras. Pa
liko dideliame nuliūdime savo 
moterį, 2 dukteris ir žentą.

Stasė Aidukynas, 
amž., 55-32
Maspeth, mirė gegužės 22 d. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidota gegužės 25 d., 
Kalvarijos kapinėse.

Stasė Aidukynas yra Juozo 
Šapalo uošvė, 
me nuliūdime 
palą ir vieną 
brolį Stankelį 
giminių.

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

Mirė Veikloj

Vėliausiame atsilankyme iš 
Londono pas draugus Ameri
koj, Toller draugams atrodęs 
nuliūdusiu. Tačiau jis nebuvo 
nuleidęs rankų : rašė, kalbėjo, 
veikė entuziastiškai, ugningai. 
Jis buvo veikliai
kampanijon gelbėt kūdikius, 
nukentėjusius nuo 
šizmo. Jis labai daug nudirbęs 
gelbėjime Ispanijos ir jos pa
bėgėlių, jo prakalbų-mitingų 
eigoje, sakoma, sukelta milio- 
nai dolerių tam tikslui.

Kad jis’ pilnai tebebuvo 
sidavęs darbui, rodo tas, 
vienu iš vėliausia išrašytų
kių yra auka šimtas Anglijos 
svarų pabėgėliams Palestinon. 
Tik pereitą penktadienį jis 
kalbėjo iš miestavos radio sto
ties WNYC už gelbėjimą pa
bėgėlių. Dėlto visiems demb^

nazių fa-

at- 
jog 
če-

kratijos ir persekiojamųjų 
draugams, visiems fašizmo 
priešams sunku daleisti, įsi
tikinti, kad ši brangi gyvybė 
galėjo nutrūkti pačiame įkai
tyje darbų.

Toller kariavo Vokietijos 
armijoj didžiojo karo metu. 
Baigiantis karui, jis įstojo į 
prieškarinį judėjimą ir buvo 
vadu Municho Sovieto, gyva
vusio 1919 metais. Įsigalėjus 
Hitleriui, jis vos išsisuko nuo 
koncentracijos kempės. Jo 
knygos buvo ant laužų supleš
kintos ir jis pats nazių oficia
liai paskelbtas ištremtu.

Jo žmona, buvusioji Christi
na Grautoff, Vokietijos scenos 
žvaigždė, šiuo tarpu su grupe 
pabėgėlių vaidina Hollywoo-. 
de.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Tel. Triangle 5-3622

CHARLES’
barbershop
K.Dt gytis,. Savininkas

PriėlaihkUs Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Gerai Patyrę Barberial

DAINŲ DIENA
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos III Apskritys

Sekmadienį, Geg. 28 d. May,
P. VAIČI0N1C MEADOW GROVE PARKE

I ’ '

CRANFORD, n. j.
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LOGAN BAR and GRILL
60 m. 

69th Place,

Paliko didelia- 
savo žentą ša- 
dukterį, taipgi 
ir taip daugelį

VINCAS KARLONAS
Didelė ir gražiai įrengta svetainė baliams, 
vestuvėms ir įvairioms parems. Gera virtuvė, 
todėl ypač patogi sale vestuvėms ir parems.

Pakeliui per Mar.pethą važiuojant j
PASAULINĘ PARODĄ '

* i

Dancing Wednesday, Friday and Saturday
Kartono jst.Jg >s antrašas:

61-28 GRAND ST. MASPETH, N. Y.
LABAI PATOGUS PRIVAŽIAVIMAS Iš VISUR

O, O

Programuos Pildyme Dalyvauja Keturi Chorai: 
BANGOS Choraty iš Elizabeth, N. J. SIETYNO Choras 
iš Newark, N. PIRMYN Choras iš Great Neck, N. Y., 

ir AIDO Choras iš Brooklyn, N. Y. 
i

SOKI/lM GROS GERA ORKESTRĄ

MATTHEW P. BALLAS
I f z

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

♦ 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

O VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

A' * Savininkas
" JL Muzika ir Floor Show kiekvieną 

a penktadienį ir šeštadienį
/ Degtines, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro
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FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI t
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

Įžanga 25 centai

Pradžia 12 vai. Dienąįvairių Mtelų
*'T

Iš Brooklyno busai išeis 12-tą vai. dieną, nuo 
“Laisves” šahU. Kelionė į abi pusi $1.25. Prašome iš 
anksto kreipti* (^Laisves’’ raštinę ir užsisakyt vietas. 
Taipgi prašoril0^ anksto užsimokėt.

' * ________________________
„■s,‘ I I .......... ■ ■ «■ ■■ ............... '

Bus

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




