
KRISLAI
Neišėjo, kaip Jie Norėjo. 
Lithuanian-English Self
Instructor.
Karas ar Taika.
Dievas Padeda.

Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00

Metams

Ruoškime žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

L. Pruseika “Vilnyj” rašo: 
“Pereitą, savaitę, būdamas 

Kenošoj ir Vaukegane, kalbė
jausi bent su šimtu žmonių. 
Kalbėjausi ne tik su mūsiš
kiais. Visi piktinasi senąja 
suomių valdžia, niekas jai ne
pritaria. Visi linki pasisekimo 
Raudoriajai Armijai.”

Mums, laisviečiams, taipjau 
tenka dažnai išvažiuot j kitus 
miestus prakalbas sakyti. Mes 
taipgi kalbamės su visokiais
žmonėmis ir klausiame jų 
nuomonės apie Suomijos-So- 
vietų konfliktą. Pokalbių pa- 

kokias 
surado

sėkmės esti tokios, 
“Vilnies” 'redaktorius 
Kenošoj.

Tuojau, kai Sovietai 
nepuolimo sutartį su Vokieti- kariuomenė “neturi patyri- 
ja, tai iš “Naujenų” ir “Ke- mo veikt tokiuose giliuose 
leivio” pastogės pranašai skel-’ snieguose ir šalčiuose,” ko- 
bė: dabar komunistinis judė^kie siautė Suomijoj. Šitaip 

praneša N. Y. Times kores
pondentas P. J. Philip iš 
Paryžiaus.

Dabar Francijos valdžia 
pilnai užgyrė pareiškimų 
Anglijos ministerio pirmi
ninko Chamberlaino, kad 
Anglija ir Francija “siųs 
visos galimos (karinės) pa
galbos” senajai Suomijos 
valdžiai, jeigu ji to prašys.

Francijos valdininkai sa
ko, jei Sovietai dabartinė
se derybose su sen uja Suo
mijos valdžia išstatys per- 
didelius reikalavimus, ir ji
nai atmes tuos reikalavi
mus, tuomet Norvegija ir 
Švedija gal sutiks praleist 
Francijos ir Anglijos ka
riuomenę į Suomija prieš 
Sovietus.

jimas subyrės, jo nebeliks.
Kai tarp Suomijos ir Sovie

tų Sąjungos prasidėjo gink
luotas konfliktas, tie patys 
pranašai skelbė tuos pačius 
posmus.

Na, ir kas gi pasirodė? Ogi 
tas, kad komunistinis judėji
mas ne tik kad nesubyrėjo, 
bet jis žymiai sustiprėjo: žmo
nės jį remia; žmonės moka 
tarptautinę padėtį įvertinti 
geriau negu tūli mokslinčiai.

Skleisdamas melus ir insi
nuacijas, “Keleivis” daugiau
siai nukentėjo, žmonės labiau
siai juo pasipiktino.

Self-In-Lithunian-English 
structor ’— pavadinimas leidi
nio angliškai kalbantiesiems 
lietuviškai išmokti. Tai bus 
nepavaduojamas, d a u g e 1 io 
žmonių laukiamas vadovėlis. 
Leidžia “Laisvė”.

Jo kaina bus $1.50. Bet tie, 
kurie užsisakys jį iš anksto, 
galės gauti tik už $1.25.

Taigi raginame visus užsi
sakyti greit, kad žinotume, 
kiek jo spausdinti.

Reikia suprasti, kad išleidi
mas tokio vadovėlio daug kaš
tuos. Todėl reikia žinoti, kiek 
daug žmonių jo pageidaus.

Kai Suomijos ir Sovietų Są
jungos atstovai tarėsi apie 
taiką, tai Anglijos valdovai 
rėkia apie karą. Jiems labai 
rūpi karas praplėsti. Jie nori 
tan gaisran įtraukti visą Skan
dinaviją.

Ar jiems tatai pavyks pa
daryti, labai daug priklausys 
nuo Skandinavijos kraštų nu
sistatymo: jei Švedija ir Nor
vegija griežtai priešinsis per- 
lesti Anglijos ii* Francijos' ka
riuomenę, tai karo Skandina
vijoj nebus. Bet jeigu jie su
tiks tai padaryti, tuomet bus 
blogai, karo liepsna prasiplės. 
Naudos iš to gali būti tik An
glijos ir Francijos valdovams.

Hitleris aną dieną sakė, 
kad Dievas jam padeda ir pa
dės kariauti su Anglija ir 
Francija.

Anglija ir Francija sako, 
kad joms Dievas padeda ir 
padės kariauti su Vokietija.

Generolas Franko kadaise 
skelbė, kad jam Dievas pade
da sutriuškinti respubliką.

O Mussolinis su to paties 
Dievo pagalba pavergė Ehio- 
piją.

Matot, koks tas Dievas yra 
geras: jis visiems padeda ka
riauti—žmones ir turtą nai
kinti, bažnyčias pliaškinti.

Bet tai yra pasakos, o dau
giau niekas. Karui svarbiau
sias dalykas reikalingas: gin
klai ir kariai. Jų neturėk, tau 
ir Dievas nepadės.

Tą puikiai žino Anglijos,
Francijos ir Vokietijos valdo-.ti Dievą tai tik tam, kad la
vai. Jeigu jie visur bando ki§-lbiau žmones pamulkinti.
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IrFrancija Siųsianti 
Armijų Suomi j on, Jei 

Helsinkis ’’Prašys”
ko atgal Francija buvo pa
sirengus siųst didelį skaičių 
pilnai ginkluotos kariuome- 

,nės į Suomijų prieš Sovietų 
ISųjungų; bet kol kas susi- 

padarė laikė todėl, kad Francijos

AMERIKONAI SAKO: 
ANGLIJA GUDRAUJA
London.— Amerikonų ži

nių agentūra United Press 
praneša iš Londono, kodėl 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas Chamberlainas pri
žadėjo Helsinkio Suomijai 
visos “didžiausios galimos 
pagalbos.” Sako, tai todėl, 
kad Anglijos valdžia įsitiki
no, jog Helsinkio Suomija 
duos Sovietam nuolaidų, 
padarys su jais taikų, ir jau 
nereikalaus Anglijos pagal
bos. Tokiame atsitikime An
glija galės pareikšt, kad ji
nai neapleido Suomijos ir 
buvo pasirengus kariškai 
remt jų visomis išgalėmis 
prieš Sovietus.

Streikuoja Airių Ugniagesiai 
ir Maisto Darbininkai

Dublin, Airija. — Strei
kuoja ugniagesiai. Ministe
rs pirmininkas Eamon de 
Valera pašaukė kareivius j 
ugniagesių pareigas. Taip
gi streikuoja darbininkai- 
prižiūrėtojai vaisių, žuvies 
ir mėsinių gyvulių.

Daugelis kitų darbininkų 
pritaria streikieriams ir 
kalbasi apie skelbimų vi
suotino streiko Dubline, Ai
rijos sostinėje. Vadžia gra
sina pašaukt ’ kariuomeųę 
kovai prieš streikų.

ANGLAI SUĖMĖ 3 INDŲ 
z STREIKO VADUS

Bombay, Indija. —- Anglų 
policija suėmė tris vadus 
visuotino indų audėjų strei
ko ; kaltina areštuotus už 
skleidimų “k o m u n istinių” 
atsišaukimų prieš karų.

Sovietų Laikraštis Sako: 
Anglija Kursto Karų Ar

timuose Rytuose
Maskva. — Paskutiniu 

laiku gen. Maxime Wey- 
gand, francūzų komandie- 
rius, ir aukšti Anglijos ka
rininkai pervažiavo per 
Turkija ir apžvalginėj o tal
kininkų armijas Artimuose 
Rytuose: Syrijoj, Egipte, 
Iraque ir Palestinoje. An
glija ir Francija tiesia ka
riškus vieškelius toje sri
tyje.

“R a u d o n oji žvaigždė
Sovietų Raudonosios Ar
mijos laikraštis, rašo:

“Nėra abejonės, kad an- 
glų-francūzų blokas sten
giasi įtraukt Balkanus ir 
artimuosius Rytus j karų.”

M

Protestuoja, kad Anglai 
Briaujasi į Bepusiškus 
Amerikinius Vandenis

’ • * )  . *>—■

Panama.— Dominican re
spublika ragina Panamų, 
Jungtines Valstijas ir kitas 
amerikines respublikas už- 
protestuot Anglijai, kad 
anglų karo laivas, besivy
damas prekinį vokiečių lai
vų “Hannoverį,” plaukė ar
timais vandenimis tarp Do
minican respublikos ir Pu
erto Ęico salos. Tad vokie
čių jūrininkai e sunaikino 
savo laivų, idant jis netek
tų anglam.

Tas anglų karo laivas to
li peržengė bepusiškų van
denų ruožų, kuris buvo nu
statytas per konferencijų 
respublikų atstovų iš Šiau
rinės, Centralinės ir Pieti
nės Amerikos. , . ’

Japonijos Seime Atsiranda 
Daugiau Karo Priešininkų
Tokio. — Japonų seimas 

išmetė atstovų Takao Sai
to, kuris reikalavo baigt ka
rų Chinijoj. Vadinama So- 
cialė Minių Partija išbrau
kė iš savo tarpo devynis 
seimo atstovus todėl, kad 
jie priešinosi T. Saito iš
metimui iš seimo. Bet iš
braukimu iš partijos šie de
vyni atstovai nėra pašalin
ti iš seimo.

Norvegijos Prekybos Su
tartis su Anglija

London. — Anglija pada
rė prekybos sutartį su Nor
vegija. Sutartyje nustaty
ta, kad Anglija parduos 
Norvegijai tik tiek, įvairių 
reikmenų, kaip ir pirni ka
ro. Šiuomi Anglija ypač ap
sižiūri, kad Norvegija ne
gautų daugiau žibalo, vario 
ir maisto daiktų. Bijo, kad 
Norvegija jų nepardavinėtų 
Vokietijai.

Sovietai Padarė Preky
bos Sutartį su Iranu
Maskva. — Sovietų vy

riausybė jau pasirašė pre
kybos sutartį su Iranu, ku
ris pirmiau buvo vadina
mas Persija.—Sovietai ru- 

pie

kai-
su-

bežiuojasi su Iranu iš 
tų pusės.

Artimuose Rytuose, 
mynystėje Irano, yra
burta šimtai tūkstančių An
glijos ir Francijos kariuo
menės. Pasak talkininkų, 
tai ši jų kariuomenė pri
ruošta, tarp kitko, gint ir 
Iranu.

Vokiečiai Sakosi Lai
mėję Diplomatinę Per
galę Finijos Klausime
Berlin. — kad Helsinkio 

Suomijos valdžia pradėjo 
derybas su Sovietais dėl 
'taikos, vokiečiai sako, jog 
tai- laimėjimas Vokietijos 
diplomatijos prieš Angliju. 
Jie nurodo, jog Anglija no
rėjo ir nori pratęst Suomi
jos karų su Sovietais. Kol 
tas karas- tęsiasi, tol Angli
ja ir Francija kalba apie 
reikalų gint Suomija ir pla
nuoja siųst savo armijas 
per Norvegija ir Švediją į 
talkų Suomijai. Bet jeigu | 
talkininkų armijos atsi
kraustytų į Švedijų - Nor
vegiją, tos armijos galėtų 
būt pakreiptos prieš Vokie
tijų, kaip sako vokiečių po
litikai.

Vokiečiai, matydami tuos 
Anglijos- Francijos planus, 
ragino Švedija kviest Hel
sinkio Suomijų į taikos de
rybas su Sovietais. Vokie
čių valdžia taipgi kreipėsi 
į Sovietus neatmest tokių 
derybų.

Vokiečių valdininkai sa
ko, jog Helsinkio suomių 
derybos su Sovietais reiš
kia, kad artinasi to karo 
baigimas, o su tuom, girdi, 
artinasi galas Anglijos- 
Francijos planams s just sa
vo armijas per Norvegijų ir 
Švedija vardan Suomijos 
gynimo.

Berlyno politikai teigia, 
jog “Suomijos klausimas 
neišvengiamai bus likviduo
tas artimoj ateityj.” O tai, 
sako, būtų pergalė vokiečių 
diplomatijos prieš Anglijos 
diplomatijų.

Franeijo j Areštavo dar 
26-šis Komunistus

Paryžius. — Policija! suė
mė 16 požeminio geležinke
lio darbininkų, 11 viršinių 
geležinkeliečių ir 5 kitus 
asmenis kaip komunistus, 
kurie skleidė atsišaukimus 
prieš karų.

Praeitų savaitę Buvo 
areštuoti 29 francūzai ko
munistai.

London. — Anglijos mi
nisters pirmininkas Cham
berlain seime išreiškė viltį, 
kad Italija panaujins dery
bas dėlei prekybos su An
glija.

Minos Nuskandino Vie
ną Laivą, Sužeidė Kitą

Amsterdam, Holandija.— 
Vokiečių mina nuskandino 
prekinį Holandijos laivų 
“Amor,” 2,325 tonų.

London. — Manoma, kad 
tai vokiečių mina pavojin
gai sužeidė Graikijos gar
laivį “Niritos,” 3,854 tonų; 
bet pakraštiniam anglų lai- 
vukam pavyko atitempt jį 
į pjieplaukų.

Roma. — Italijos valdžia 
pareiškė, kad Italija laikosi 
ir laikysis išvien su Vokie
tija politiniai ir kariniai.

“Pravda” Rašo, kad So
vietai Naikina Karo

Lizdą Suomijoje
Maskva. — Sovietu Ko

munistų Partijos laikraštis 
“Pravda” rašo, kad “gar
binga Raudonoji Armija 
naikina pavojinga karo liz
dų Suomijoj.”

Sovietų darbo unijų laik
raštis “Trud” sako, jog 
“Sovietų Sųjunga naikina 
Suomijoj prieš-sovietinę ka
ro stovyklų ir tuo pačiu lai
ku padeda Suomijos Žmo
nių Valdžiai liuosuotis nuo 
neapkenčiamos suomių bal
tagvardiečių valdžios.”

Sudėtis Francijos-Anglijos 
Armijų Artimuos Rytuos
Ankara, Turkija. — Arti

muose Rytuose, kolonijose 
ir pusiau-kolonijose Angli
jos ir Francijos, yra su
traukta bent 600,000 ka
riuomenės, pagal talkinin
kų pranešimus, o pagal So
vietų žinias—virš miliono.

Didelė dauguma francū
zų armijos ten sudaryta iš 
kolonijų vyrų: morokiečių, 
alžyrų, senegaliečių, mada- 
gaskariečių, spahių, syrų ir 
kitų, ir Svetimšalių Legio
no.

Tenaitinėje Anglijos ar
mijoje yra ypač daug ara
bų, indų ir Indijos mahome
tonų.

50 Tūkstančių Talkininkų 
Armijos prieš Sovietus

New York. — Vietinio 
dienraščio -“Daily News” 
karinis rašytojas Limpus 
įrodinėja, jog Anglija ir 
Francija slaptais būdais at
siuntė Helsinkio Suomijai 
45 iki 50 tūkstaričių kariuo
menės prieš Sovietus. \

TAIKA—GEROVĖ

Helsinki, Suomija.—Dau- .. ,
gelis Suomijos laikraščių [ . Anglija taipgi yra pa
smerkia Jungtines Valsti-, siuntus desėtkus tūkstančių ‘.Ja 
jas, kad jos vis pardavinė- kariuomenės į Suomiją, pri- 
jančios Sovietam gazoliną, i dengdama juos “liuosno- ’ L 
vartojamą lėktuvams. vardu.

New York. — Suomijos 
pramonių Šerai labai pakilo 
aukštyn, kaip tik prasidėjo 
derybos dėlei taikos tarp 
Helsinkio Suomijosz ir So
vietų. 

...... -.... —-----

Bęrlin. — Pasklidus su
pratimui, kad Helsinkio 
Suomija taikysis su Sovie
tais, žymiai aukštyn pakilo 
Šerai Švedijos, Norvegijos 
ir Suomijos.

Sovietai Visai Apsupo 
Viborgą, Svarbųjį 
Suomijos Centrų

Prieštaraują Japonų ir 
Chinų Pranešimai *apie 

Pasisekimus Kare
Hong Kong. — Japonai, 

praneša, kad per trijų die
nų kautynes jie užmušę 10,- 
000 chinų kareivių Swato- 
wo srityje, Pietinėje Chini- 
joje; bet japonai jokios ten 
žemės neatėmė iš chinų; sa- 
ko, “nenorėjome.”

Hong Kong. — Chinai 
praneša, kad jie atmušė ja
ponus, kurie mėgino atsi
imti miestų Tenghai, pieti
nėje Chinijoj. Be to, chinai 
sakosi laimėję keturių die
nų mūšį šiaurinėje Hupeh 
provincijoje, kur nukovę 
pusantro tūkstančio japo
nų.

_________ /

Amerikonai Tikisi Par
duot Miliūnus Tonų 

Anglies Italijai
Roma. — Atvyko vice

prezidentas Pittsburgho an
glies kompanijos derėtis 
kas liečia anglies pardavi
nėjimą Italijai.

Pittsburgh, Pa. — Virši
ninkai Pittsburgho anglies 
kompanijos veda derybas, 
siekiančias parduot milio- 
nus tonų anglies Italijai, 

I Ispanijai, Portugalijai, E- 
giptui, Švedijai, Norvegijai 
ir Danijai.

Kad Anglija užkerta Ita
lijai kelią laivais gabentis 
vokišką anglį, tai manoma, 
jog Italija gal pirksianti 
bent 3 milionus tonų ang
lies iš Jungtinių Valstijų. 
Nes Vokietija dar nepajėg
sianti traukiniais privežt 
Italijai tiek anglies, kiek 
jai reikia.

Copenhagen, Danija, ko
vo 12. — Tvirtinama, kad 
senoji Suomijos valdžia tę- 
'Sia derybas dėl taikos su 
Sovietais.

SenatasWashington. — Beveik 
visi Amerikos armijos ir ka
ro laivyno vyriausi vadai 
sako, kad bus ilgas Euro
pos karas, jeigu Anglija ir 
Francija spirsis kariauti 
“iki pergalės.” Jie atranda, 
jog viena Vokietija turi 
bent tiek karinių jėgų, kiek 
Anglija ir Francija sykiu.

Washington
dauguma balsų užgyrė pa
taisymą Hatch biliaus, ku- 
riuom norima uždraust 
veikt politinėj agitacijoj ir 
tiem valstijų ir miestų val
dini n kėliam tarnautojam, 
kurie bent dalį algos gau
na iš šalies valdžios iždo.

Bet senatas atmetė patai
symą, reikalaujantį, kad ir 

Raymond Moore, 43 metų kompanij os, gaunančios 
amžiaus, Cape Playhouse su- valdiškų darbų užsakymus, 
tvėrėjas, mirė. neturi teisės remt vieną ir

--- •---------- kitą politinę partiją rinki- 
ORAS. — Netaip šalta, ūmuose.

Maskva, kovo 12 d.—“So
vietų kariuomenė vakar vi
siškai kaip lanku apsupo 
Viborgą (Viipurį) ir užė
mė rytines ir vakarines to 
miesto dalis,” sako sovieti
nė komanda:

“Viborgo įlankos pakran
tėmis sovietinė kariuomenė 
sėkmingai eina pirmyn.

“Buvo susikirtimų tarp 
pėstininkų srityje Lojmolos 
stoties, esančios prie gele
žinkelio tarp Suojaervi ir 
Serdobolio (Sortavalos), į 
šiaurius nuo Ladogos ežero.

“Sovietų lėktuvai ataka
vo karinius priešo punktus 
ir nukirto žemyn penkis 
priešo lėktuvus.”

Viborgas yra antras di
džiausias Suomijos miestas, 
svarbiausias jo uostas ir 
geležinkelių ir vieškelių 
centras visai piet-rytinei 
Suomijos daliai.

MATO SUOMIJOJE TAI
KOS ŽENKLUS a į

Helsinki, Suomija.— Am
erikonų spaudos korespon- . 
dentai čia mato “daug žen
klų, kad greitu laiku bū
sianti padaryta taika” sux 
Sovietais.

Vokiečiai Tikisi Greitos 
Taikos tarp Helsinkio 

Suomių ir Sovietų
Berlin, kovo 12. — Vo

kietijos valdininkai teigia, 
kad jau “šiąnakt” būsianti 
padaryta taika tarp Helsin
kio Suomijos ir Sovietų, su 
nusileidimais iš Helsinkio 
pusės.

____________ . » i
50,000 Francūzų į Talką 

Helsinkiui
Paryžius, kovo 12 dieną. 

Francijos ministeris pirmi
ninkas Daladier pasakė sei
me, kad jau 50 tūkstančių 
francūzų kariuomenės yra 
nusiųsta į Helsinkio Suomi
ją kariaut prieš Sovietus.

(Ta Francijos armija nu
siųsta į Suomiją ne kaip re- ; ; 
guliariai kariai, o tik kaip 
“liuosnoriai”.)
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kratijos, o amerikinė demokratija yra 
mūsų dalis. Mes esame įvirtai susivie
niję ją ginti.”

Konferencijoje dalyvavo sekamų tau
tų atstovai: bohemų, bulgarų, chinų, kro
atų, čekų, danų, estonų, suomių, vokie
čių, graikų, vengrų, italų, jugoslavų, 
lietuvių, meksikiečių, norvegų, lenkų, ru
munų, rusų, serbų, slavų, ispanų ir uk
rainiečių.

Labai džiugu, kad vis daugiau ir dau
giau žmonių susirūpina tais pasimoji- 
mais, kuriuos reakcininkai įnešė į Jung
tinių Valstijų kongresą prieš ateivius. 
Juo daugiau balsų bus pareikšta prieš, 
tuo geriau galėsime mes apginti savo 
teises, atmušti reakcininkų pastangas su
varžyti civilines Amerikos žmonių lais
ves ir teises!

MOKYKIM AMERIKOS 
LIE TUVIUS LIETUVIŠKAI

Pasiruošimas Gegužės Pirmajai
Laikas bėga. Pirmoji Gegužės—tarp

tautinė darbo žmonių šventė,—artinasi. 
Norint, kad ji būtų pasekmingai atžymė
ta, tai jau dabar laikas prie to ruoštis. 
Juo daugiau organizacijų į darbą įsi
trauks, juo anksčiau bus pradėta tartis, 
tuo bus pasekmingesnės Pirmosios Ge
gužės demonstracijos bei kitokios pra
mogos.

New Yorko darbo žmonės jau pradė
jo daryt konkrečius žygius pasiruošimui 
prie Pirmosios Gegužės minėjimo. Štai 
šiomis' dienomis darbo unijų vadai išlei
do atsišaukimą į visus organizuotus 
New Yorko darbininkus prisiųsti savo 
atstovus į konferenciją, kuri įvyks kovo 
30 d. Capitol viešbutyj, 51st St. ir Eight 
Ave., New Yorke.

Vyriausi Gegužės Pirmosios demons
tracijoje obalsiai siūloma šie: (a) už tai- 
ką, (b) už darbus, (c) už apsaugojimą 
civilinių laisvių—prieš reakciją.

Lietuvių organizacijos, kai tik jos 
gaus pakvietimus, raginamos pasiųsti 
savo atstovus į šią konferenciją. Kituo
se miestuose lietuvių organizacijos taip 
jau turi nepamiršti Pirmosios Gegužės.

Balsas Dėl Ateivių Teisių
Amerikoje veikia tokia įstaiga, kaip 

National Emergency Conference for De
mocratic Rights (ofisas: 305 Broadway, 
New York City), kuri rūpinasi civilinių 
laisvių gynimu Amerikos žmonėms. Tą 
Konferenciją sudaro daugiausiai intelek
tualai. Garbės prezidentu yra prof. 
Franz Boas. Šiomis dienomis buvo su
šaukta atstovai nuo visos eilės fraterna- 
lių organizacijų ir jie priėmė sekamą 
pareiškimą, kuris buvo pasiųstas prezi
dentui Rooseveltui:

“Šią pasaulio krizio valandą, kai visa 
Vakarų civilizacijos struktūra kabo ant 
svarstyklių, mes trokštame pareikšti 
įpūsų vieningą nusistatymą palaikyti de- 
tnokratiją Amerikoj.

“Mūsų organizacijų nariai, kurių var
du mes kalbame, yra sveturgimiai arba 
sveturgimių tėvų sūnūs ir dukterys, bet 
jie yra tvirtai nusistatę savo lojalume 
ir pasiaukojime Jungtinėms Valstijoms. 
Jie dirbo žemę, jie kasė anglį, jie dirbo 
fabrikuos, Jie prisidėjo prie pakėlimo 
meno ir moKslo. Karo metu, kaip ir tai
kos metu, jie viską atidavė šiam kraštui, 
kurį jie pasirinko gyvenimui. Jie neap- 
sigimė amerikonais; jie tąjį vardą už
sitarnavo.

“Nesenai buvo’ daryta pasikėsinimų 
paskirstyti mūsų krašto žmones į rases, 
religijas bei tautybes. Priešingi Ameri
kos žmonėms sumanymai tapo įnešta į 
mūsų seimelius ir kongresą. Beširdžiai 
demagogai veikia mūsų krašte. Dabar, 
labiau negu kada nors, visi tikri ameri
kiečiai turi priešintis bile pasikėsinimui, 
siekiančiam susiaurinti principus, įkerg- 
tus į mūsų visų respektuojamą Teisių 
Bilių.

“Mes esame dalis amerikinės demo-

Laiškas iš Maskvos
“Vilnyj” telpa A. U. Šlevisienės laiš

kas, rašytas čikagiečiui J. Geigeriui. Šle- 
visų šeima gyvena Maskvoje, Sovietų 
Sąjungoj. Laiške, be kitko, sakoma:

“Aš manau, kad atsimeni, kada aš 9 
metų amžiaus išėjau į svietą duonos kąs
nelio j ieškoti. Daug daug metų suėjo, 
kaip mudu nesimatėm. Bet už tai aš da
bar gyvenu daug laimingiau.

“Pažiūriu aš į savo vaikus, kurių jau
nystė buvo tokia laiminga. Jie galėjo vi
sapusiai išsilavinti, pasidėkavojant So
vietų valdžiai ir draugui Stalinui. Sovie
tų Sąjungoj vaikai nemato ir nekenčia 
vargo ir bėdų.. Sovietų Sąjungoj vaikams 
išstatyti palociai, vaikų namai, darželiai. 
Jie užsiima sportu, mokinasi, žaidžia. 
Jie patys pasirenka savo specialybę, kas 
prie ko gabus. Savo vaikais aš galiu di
džiuotis.

“Vincas yra mokslo darbininkas. Jis 
dalyvavo paliuosavime Vakarinės Balta
rusijos iš ponų jungo, buvo sužeistas ko
jon, bet dabarties pagijo ir vėl dirba.

“Petras gyvena Čeliabinsko mieste ir 
dirba atsakomingą valdžios darbą. Jis 
augina sūnų, o duktė mirė.

“Dukrelė Marytė dirba kaipo knyg- 
vedė. Viadukas mokinasi.

“Aš pati išmokau skaityti ir rašyt, 
skaitau laikraščius, tik, akys pasidarė 
silpnos, prastai matau.

“Nors Europoje eina karas, bet mes to 
nejaučiam, gyvenam ramiai. Mes gerai 
žinom, kad mūsų Raudonoji Armija pa
jėgs apginti ramų darbą SSSĘ piliečių.”

Taip gyvena ir mintija Sovietų Są
jungos piliečiai. Nebaisus jiems karas, 
nebaisi senatvė. Nerūpi jiem ir .nedar
bas. Tie dalykai kankina tik tų kraštų 
darbininkus, kur viešpatauja išnaudoji
mo sistema.

Tai Buvo Numatyta
United Press žinių agentūra praneša 

iš Helsinkiu, kad Amerikos daktarai ap
žiūrėjo 755 finų pabėgėlius, kuriuos Hel
sinkiu ponų kapitalistų valdžia po prie
varta iškraustė iš jų gyvenimo vietos, ir 
atrado, kad 46 nuošimčiai iš jų yra li
goti. Daugelis miršta. Ligos platinasi. '

Sakoma, kad viso yra apie 500,000 to
kių pabėgėlių, tai moterys ir vaikai, nes 
vyrai paimti į armiją. Helsinkio valdžia, 
kur tik artinasi Raudonoji Armija, tai 
po prievarta išvaro gyventojus, jų na
mus sudegina, pasiima galvijus, kur ne
suspėja, tai išpjauna ir kerosinu apipila, 
kad “netektų bolševikams”,—kaip ji sa
ko. Išvaryti gyventojai gabenami šalies 
gilumon ir ten laikomi. Žinoma, kad 
jiems neužtenka šiltų gyvennamių, mais
to ir drabužių. Jų vargas didelis, ligos 
ir mirtingumas platinasi.

Už suomių liaudies nelaimes atsako 
Helsinkio valdžia, kuri pasidavė Angli
jos ir Francijos komandai, privedė šalį 
prie karo, pavertė kraštą į užsienio im
perializmo bazę, o paskui po prievarta 
gyventojus išvaro, bijodama, kad jie ne
sudėtų prie Suomijos liaudies demokrati
nės valdžios.

Senatoriai Užgina Ameri- erika numuša muitinius 
mokesčius ant įvairių dir
binių ir produktų čia įve
žamų parduot iš kitų šalių, 
o tos Šalys sumažina mui
tus ant įvežimų iš Ameri
kos į jąsias. Kitas palanku
mo punktas tokiose sutar
tyse, tai kad Amerika ir tos 
šalys abipusiškai leidžia 
įvežt didesnį.kiekį..dįrbinių’- 
produktų.

kos Prekybos Sutartis
BUVUSI PULKININKO 
ŽMONA NUŠOVĖ AN

TRĄ JO PAČIĄ

Washington. Senato 
finansinė komisija užgyrė 
sumanymą dar trejus me- 
pus palaikyt įstatymą, ku
ris leidžia prezidentui da
ryt palankios prekybos su- 

Jtartis su įvairiomis šalimis. 
Palankumas tame, kad Am-

Columbia, South Caroli
na. — Mrs. May W. Bur- 
lesonienė prisipažino, kad 
jinai nušovė antrą pačią 
pulkininko Burlesono. Ji 
pamišus iš pavydo, maty
dama buvusį savo vyrą su 
antrąją pačia.

To darbo imasi dienraštis kurių sunkumų. 
“Laisvė”. Branginantieji šį 
darbą žmonės privalo pa
dėti “Laisvei” jį dirbti. Pa
dėti galima iš anksto užsi
sakant knygą, pakalbinant 
kitus užsisakyti ir kurie iš
gali prisidėti doleriuku-kitu 
prie išleidimo šios knygos, 
tai daug padės tuojau pri- 
siųsdami.

Knyga bus 256 puslapių. 
Kaina $1.50. Kurie šį rank- 

lietuvių1 vedį užsisakys iš anksto ir 
generacijos, lietuvių kalbos- kartu su užsakymu prisius 
tėvų kalbos yra svarbus tau- mokestį, gaus už $1.25. 
tinis ir kultūrinis darbas, i P. Buknys.

“Laisvei”, kad tikrai išleis.
Mes, aplink “Laisvę” su

sispietę žmonės, niekad ne
sigiriame lietuvišku patri- 
jotizmu. Ura už lietuvybę 
nerėkaujame. Tačiaus rim
tai dirbame naudingą lietu
vybės darbą. Mokinimas 
amerikoniškosios

Telefonavome Dr. J. J. 
Kaškiaučiui, klausdami apie 
rankvedį, angliškai kalban
tiems mokytis lietuviškai, 
kurį jis rašo. Daktaras sa
kosi apsidirbęs visus smul
kesniuosius literatinius dar
bus ir visą energiją sukon
centravęs rankvedžio rašy
mui.

Vardas tos knygos bus, 
kaip autorius " pranešė: 
Lithuanian-English Self-In
structor.

Nors šis vadovėlis yra 
skiriamas angliškai kalban
tiems mokytis lietuviškai, 
tačiau jisai daug padės lie
tuviškai kalbantiems moky
tis angliškai. Nes lietu
viams mokytis angliškai 
yra lygiai svarbu, kai ang
liškai kalbantiems mokytis 
lietuviškai.

Pasikalbėjime per telefo
ną pereitą šeštadienį, Dr. 
Kaškiaučius užtikrino, jog 
šį pavasarį jis savo darbą 
užbaigs (parašys) ir pri
duos rankraštį “Laisvei”. 
Kiek mums teko turėti rei
kalų su Daktaru dėl litera- 
tinių gaminių, jis pažadais .prijungiami prie Zarasų ap- 
niekad nenuvylė. Visada į'skričio, o du Utenos apskr. 
laiką ir puikioj tvarkoj pri-1 valsčiai: Joniškio ir Saldutiš- 
duoda originalus. Neabejo-.kio priskiriami prie švenčio- 

knygos nėlių apskr. Ligšiolinė Trakų
I apskr. žymiai padidinama, 
prie jos prijungiant buvusios 
Valkininkų apskrities Rudiš
kių, Valkininkų ir Eišiškių 
valsčius. Šias reformas įvyk
džius, dabar Lietuvoje bus 22 
apskritys, 261 valsčiai ir 35 
miestai, kurių 12 pirmaeiliai 

, ir 23 antraeiliai.
Tuo pačiu vyriausybės nu

tarimu pakeisti sekamų vals
čių pavadinimai': Šalčininkėlių 
valsčius pavadintas, Jašiūnų 
valsčiumi, Medininkų — Šums
ko valsčiumi, Naujosios Vil
nios — Mickūnų valsčiumi ir 
Linkmenų—Saldutiškio vals
čiumi.

tinis ir kultūrinis darbas.

Eltos Žinios iš Lietuvos
Vilnius. .— Vyriausybė, at

sižvelgdama į Vilniaus krašto 
geografinę padėtį,' susisiekimo 
ir patogumų reikalą, priėmė 
naują Vilniaus krašto admi
nistracinio padalinimo suskirs
tymą, kuriuo Valkininkų ap
skritis panaikinama, Trakų 
apskritis žymiai padidinama 
ir apskrities centras iš Kaišia
dorių perkeliamas į Trakus. 
Turgelių ir Šalčininkėlių vals
čiai prijungiami prie Vilniaus 
apkrities, o Varėnos II vals
čius prie’Alytaus apskričio. 
Švenčionėlių apskrities du 
valsčiai; Smalvų ir Dūkšto

kreipė didelį dėmesį į faktą, 
kad lenkai vis dar neišmoko 
susivaldyti toje valstybėje, ku
rioje galėjo prisiglausti nuo

jame, kad ir šios 
originalą gausime pažadėtu 
laiku.

Smagu yra pradėjus di
delį darbą išgirsti teigiamų 
atsiliepimų. Daugelis užgy
rė išleidimą kalbamo rank- 
vedžio ir pasižadėjo pirkti. 
Veronika Pranaitienė pir
ma užsisakė dvi knygas ir 
už vieną užsimokėjo iš ank
sto. Antras užsisakė Jonas 
Gužas ir užsimokėjo $1.25. 
Tikimės, kad tūkstančiai 
paseks juos. Džiuginantis 
punktuališkumas! Už pir
mo pastebėjimo pranešimo 
Spaudoje, kad rankvedis lei
džiamas—užsisako. Tas pa
rodo, kad, viena, įvertina 
patį veikalą, antra, pasitiki Rų priešvalstybinės organiza- 
autorium, jog tikrai paga-,cijos susekimų ir likvidavimu 
mins ir pasitiki dienraščiui .Vilniuje, užsienių spauda at-

Kaunas. — Ryšium su len-

Karaliaučiaus “Preussische 
Zeitung” rašo: ‘‘Vilnius yra 
vienintelis didelis buvusios 
Lenkijos miestas, kuriame dar 
gali pasireikšti lenkų naciona
listų veiklumas. Vokietijos ar 
Sovietų Sąjungos užimtose 
srityse dėl tų valstybių įstai
gų griežto nusistatymo tokios 
aspiracijos (siekimai) yra neį
manomi. Maža Lietuvos vals
tybė turi sunkumų apsisaugo
ti nuo lenkų požeminės vei
klos. . . Lietuvos įstaigos ne
gali visados veikti taip, kaip 
jos norėtų, nes turi laikytis 
tam tikro atsargumo katalikų 
bažnyčios atžvilgiu. Tačiau 
įvairių siekimų iniciatoriai 
(sumanytojai, pravadyriai), 
kaip visados, yra katalikų 
dvasininkai, kurie ne tik varo 
fanatišką propagandą, bet ir 
aktyviai dalyvauja sąmoksluo
se. Yra žinoma, kad Vilniaus 
srities lenkai, prie kurių prisi
dėjo pabėgėliai iš visų Len- 

i dideles gin
klų atsargas. Prieš kurį laiką 
Lietuvos vyriausybė, sekdama

karo siaubo ir kad jie sudaro Mjos sričių, tuii
netvarkos elementą ir nera
mumų židinį. Laikraščiai taipgi vo|ęiečių pavyzdžiu, pagrasino
pabrėžia, .kad tų siekimų prava
dyriai yra iš įvairių Lenkijos 
sričių atbėgę lenkai inteligentai, 
kurie Vilnių nori padaryt lenkų 
sąmokslininkų centru. Laik
raščiuose reiškiamas pasiten
kinimas, kad Lietuva pagaliau 
ėmėsi žygių padaryti galą to
kiam avantiūristų veikimui ir 
kartu nurodoma, kad Lietuvos 
įstaigoms tenka nugalėti kai-

mirties bausme už ginklų lai
kymą. To įsakymo įgyvendi
nimas esąs abejotinas, nes kal
bama, kad lenkai, padedant 
kunigams, didelę ginklų dalį 
paslėpę. Taip, pavyzdžiui, bu
vo surežisuota eilė laidotuvių. 
Vietoje lavonų karstuose, ku
rie iš bažnyčių iškilmingai bu
vo vežami į kapus, buvo gin
klai, kuriuos norėta paslėpti.”

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji: Aš dažnai 
spaudoje matau, kad kru
tamu jų paveikslų kompani
jos yra milioninės ir jų sa
vininkai yra stambūs kapi
talistai. Nejaugi judžių ga
minimas taip brangiai at- 
seina? 
simas,

Gal tai durnas klau- 
bet man neaiškus.
Su pagarba,

Skaitytojas.
Atsakymas
tiesa, kad judžių

daug. Neturime po ranka 
duomenų, idant padavus 
pavyzdį kaštų visos eilės 
didesnių filmų, bet laikraš
čiuose matėme skaitlines, 
kiek kaštavo padarymas 
filmos “Gone With Wind”. 
Sakoma, kad ši film’a kašta
vo tris ■ milionus devynis 
šimtus
septynis dolerius ($3,000,- 
957). Tai baisiai didelė 
krūva pinigų. Bet, žinoma, 
judžių kompanija tuos kaš
tus atsiims dar su dideliu 
pelnu.

Beje, ši filmą yra nu
kreipta prieš juodveidžius 
ir negrų organizacijos ragi-

ir penkiasdešimts
t

Tas 
kompanijos yra milioninės. 
Dauguma jų yra Wall Stry- 
to bankierių rankose.

P a g a m i nimas didesnių
judžių taipgi kaštuoja labai na visuomenę jos neremti

Lietuvos laisvoji zona Klaipėdos uoste. 
zLietuvos Banko sandėliai (kairėje) ir

to, Lietuvos Laisvojoj Zonoj lieka 10 kranu, kuriuos Lietuva buvo įsirengusi. Vaizde matomas vokiečių sargybinis, atida
rantis įvažiavimą

Pietinė zonos sritis: ji randasi prie Žiemos uosto krantinės. Į šią zonos sritį įeina 
Lietūkio sandeliai ir elevatorius abudu dar prieš Klaipėdą atskiriant pastatyti. Be

■

mi\ :*x į: .

į Laisvąją Zoną.

laisvoji zona Klaipėdos Uoste. Šiaurinė zonos sritis: ji randasi prie uosto krantinės, locų bokšto rajone. Į šią sritį

M
Lietuvos laisvoji zona Klaipėdos Uoste. Šiaurinė zonos sritis: ji randasi prie uosto krantinės, locų bokšto rajone. Į šią sritį 
įeina senieji Maitinės sandėliai (kairėje), ir naujieji, dar Lietuvos pastatytieji. Žona, kaip vaižde matoma, yra aptverta 
aukšta tvora.

■
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Trečias ptisiapu

Amerikos Lietuvių Moterų Tarybos 
vienkartinis leidinys “Moterų Žinios” išė
jo iš spaudos ir jau siuntinėjamas užsa
kiusiems. Tai kreditas leidėjoms ir platin
tojams. Užsakoma per Tarybos sekretorę.

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties , už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutvert mote'rų kuopas bei kliubus.

Atminčiai Brangios Drauges 
ir Pažangios Motinos

___ i________________________________ _

Zofija Zuzana Zmitrienė, po tėvais Banytė, mirė

MOTINA
Iš M. Gorkio Vertė V. Bortkevičius

vasario 18 d., 1940 m.
Velionė buvo gimusi Lietuvoj, spalių 5 d., 1875 m., 

Smilgių kaime, Kuršėnų parapijoj. Zofijos tėvai—Gi
lija Kurkevičiutė ir Teodoras Banys—buvo biedhi kai
miečiai. Apart dukters Zofijos, Baniai turėjo 4 sūnus. 
__________________ Vienas iš velionės brolių, 

Mikas atvažiavo j Ameriką 
ir gyveno pas seserį pasta
ruosius apie 10 metų ir, stai- 

■ ga apsirgęs, mirė 1938 m. 
į Velionė tuomet labai susi
rūpino ir nuvargo, jos svei- 
| kata pradėjo smarkiai eiti 
Į silpnyn.

O kadangi jai reikėjo 
I jaunutei pradėti sunkiai 
į dirbti, tas irgi nusilpnino 
\ jos sveikatą, persidirbimas 
i paliko žymes, vis labiau pa- 
I jaučiamas vėlesniame gyve- 
i nime.

———------------------ i Zofija 1899 metais apsi-
Zofija Zuzana Zmitrienė vedė su Augustinu Zmitriu- 

(Banytč) 1875-1940 mi, su kuriuo ir išgyveno 
gražiai, sutikime iki pasku
tinės dienos.

Dar tebegyvenant Lietuvoj jai teko pergyventi sun
kių nuliūdimo smūgių, kuomet mirė jos abu tėveliai ir 
viena maža dukrelė, kuomet vyras Augustinas gyveno 
Amerikoj. Taipgi vėliau mirė kita dukrelė ir sūnelis.

1912 metais, atvažiavo pas vyrą į Scranton, Pa., sy
kiu atsiveždama dukterį Viktoriją, o kita duktė Bronė 
buvo grąžinta atgal iš priežasties silpnų akių, čia ir 
vėl motinai rūpestis, kol jaunutė duktė galėjo pasigy
dyti ir vėl pribūti pas tėvus.

1917 metais Zofija su visa šeima atvažiavo į Bing
hamton. Kadangi jos šeimai pasisekė gauti darbą E-J 
čeverykų išdirbystėje, tai 1920 m. pasipirko namelį 
Johnson City, kur išgyveno visą laiką.

Draugų Zmitrių paprastas, bet jaukus namelis ne
suskaitomus kartus yra buvęs prieglauda ir jo šeimi
ninkė motiniška globėja atsilankiusiems iš kitur judė
jimo ar asmens reikalais.

Velionė buvo darbšti ir rūpestinga šeimininkė. Dar
bininkiškame veikime negalėjo daug veikti aktyviai, 
bet remdavo jį visokiais būdais, kiek galėdama. Labai 
mėgdavo skaityti darbininkišką literatūrą, o ypač 
“Vilnį”. Ji nuoširdžiai sekdavo visą veikimą ir remda
vo jį kiek galėdama. Vis ragindavo dukteris veikti, 
lankyti susirinkimus ir už ją. Ir tuomet jai prisieidavo 
visas namų darbas atlikti, o tas irgi mažindavo jos 
sveikata, v

Velionė priklausė ALDLD 20-toj kuopoj ir, seniau, 
Liet. Darbininkių Susivienijimo kp. Ir apgailestaudavo, 
kad sveikata nepavelijo į daugiau draugijų įsirašyti.

Draugė Zmitrienė buvo viena iš tų laimingųjų dar
bininkiško judėjimo motinų, kurių troškimai įsigyvena 
vaikuose. Ji mokėjo įkvėpti meilę organizacijų ir liau
dies judėjimo. Jos abi dukterys, Bronė ir Viktorija, 
nuo vaikystės iki šių dienų, be pertraukos, priklauso 
visose pažangiose organizacijose ir jose darbuojasi, 
kiek sąlygos leidžia. Pavyzdinga motina! Ji gali ilsė
tis ramiai palikusi savo vietoj dvi įpėdines, kurios, 
kaip parodė išgyventos audros, tvirtai laikosi savo ei
lių.

Velionei Zmitrienei daug sutrumpino gyvenimą bai
si nelaimė, kuomet 1933 m. važiuojant į Rochester} 
(binghamtoniečiai ten važiavo lošti veikalą), karas su
simušė sužeizdamas ją labai pavdjingai ir tuomet jai 
prisiėjo išgulėt Rochesterio ligoninėje su virš 3 mėne
sius. Nuo to laiko ji pradėjo vis eiti silpnyn. Pasta
ruoju laiku liga stipriau suėmė ir pasirgusi 4 savaites 
amžinai atsiskyrė su savo mylima šeima ir draugais ir 
draugėmis. Vasario 21-mą tapo palaidota Glenwood 
kapinyne šalia savo brolio kapo. '■

Paliko didžiausiame nuliūdime savo gyvenimo drau
gą Augustą Zmitrių ir dukteris Bronę ir Viktoriją 
Zmitraites, kurie amžinai atsimins jos širdingumą ir 
gerus darbus. Ilsėkis ramiai šios šalies žemelėje!

D-ė.

(Pabaiga)
—Miškų pakeliui buvo, taip 

—buvo! Sutikdavau šernų, 
meškų, baisių bulių, vilkų. Du 
kart žiūrėjo į mane — tokio
mis, kaip tavo, akimis — lū
šiai. Bet juk kiekvienas žvė
ris turi širdį, aš kalbėjausi su 
jais, kaip.su tavim, jie tikėjo, 
kad aš — motina, ir dūsauda
mi nueidavo — jiems buvo 
gaila manęs. Argi tu nežinai, 
kad ir žvėrys myli vaikus ir 
už jų gyvybę ir laisvę moka 
kovoti ne prasčiau, kaip žmo
nės ?

—Taip, moteriške! — tarė 
Timuras. —Ir dažnai — aš ži
nau — jie myli stipriau, ko
voja atkakliau, negu žmonės!

—Žmonės, — tęsė ji kaip 
vaikas, nes kiekviena motina 
sielos gelmėse yra šimtą kartų 
vaikas, — žmonės — juk jie 
visi motinų sūnūs, juk kiek
vienas turi motiną, net ir tave, 
seni, — tu tai žinai,. — pa
gimdė moteris, tu gali išsiža
dėti Dievo, bet to neišsiginsi 
ir tu!

—Taip, moterie! — sušuko 
Kermani, drąsusis poetas. — 
Taip, be saulės nežydi gėlės, 
be meilės nėra laimės, be mo
ters nėra meilės, be motinos 
—nėra nei poeto, nei karžy
gio !

Ir tarė moteriškė:
— Grąžink man mano kūdi

kį, nes aš motina ir myliu jį!
Nusilenkime; moteriškei—- ji 

pagimdė Mozę, Mahometą ir 
gerąjį Kristų, kurį nužudė 
piktieji, bet — kaip pasakė 
šerifeddin —jis dar atgims ir

So. Boston, Mass.
Svarbios prakalbos ir kon

certas atžymėjimui Tarptauti
nės Moterų Dienos įvyks kovo 
17 d., 2 v. p. p./Lietuvių Sve
tainėje, kampas E ir Silver 
gatvių, So. Bostone. Prakalbą 
sakys K. Petrikiėnė, iš Brook
lyn©.

Kalbėtoja aiškins' bėgamuo
sius dienos reikalus, taipgi pa
lies ir moterų reikalus.' D-gė 
Petrikienė yra viena iš žymių-

ateis teisti gyvųjų ir mirusių
jų. Damaske tai bus, Damas
ke !

Nusilenkime tai, kuri nenu
ilsdama gimdo mums didžiuo
sius—Aristotelis (garsus seno
vės graikų išminčius—filoso
fas) jos sūnus, ir Firdusi (žy
miausias persų poetas), ir sal
dusis Saadi, .ir Omaras Chai- 
jam (Saadi ir Omaras Chai- 
jam—arabų poetai), panašus 
į su nuodais maišytą vyną, ir 
aklasis Homeras (žymiausias 
senovės graikų ir viso pasau
lio poetas, parašęs dvi didžiu
les poemas—epopėjas “Ilia
dą” ir “Odisėją”)—jie visi 
jos vaikai, visi jie gėrė jos 
pieną, kiekvieną ji įvedė į 
pasaulį už rankos laikydama, 
kai jie dar buvo ne didesni 
už tulpę, visus, kuriais did
žiuojasi pasaulis—motinos pa
gimdė.

Užsimąstė žilasis pasaulio 
ardytojas, raišasis tigras Ti- 
mur-Guruganas, ilgai tylėjo, o 
paskui tarė:

—Men tengri kuli Timur!. 
Aš, Dievo vergas Timuras, 
kalbu! štai — gyvenau aš, 
jau daugelį metų, žemė de
juoja po mano kojomis, ir jau 
trisdešimt metų naikinu aš, 
keršiju jai už savo sūnų Dži- 
gangirą, už tai, kad ji užgesi
no mano širdies saulę! Kovo
jo su manim už karalystes ir, 
miestus, bet—niekas, niekuo-' 
met už žmogų, ir aš nežino
jau žmogaus vertės, ir aš ne
žinojau—kas jis, kbdėl stovi 
jis ant mano kelio. Tai aš, 
Timuras, Bajezetui tariau, jį j 
nugalėjęs: “O, Bajezete, ma-* 
tau—Dievui valstybės ir žmo
nės nerūpi, žiūrėk—juos ati
duoda tokių žmonių valdžion, 
kaip mudu : tu-—kreivas, aš— 
šlubas!” Taip tariau aš jam,1 
kai atvedė jį grandinėmis su
kaustytą, taip tariau, žiūrėda
mas į jį nelaimėje, ir pajutau, 
kad gyvenimas kartus, kaip 
griuvėsių žolė.

—Aš, Dievo vergas Timu
ras, kalbu ! štai—prieš mane 
sėdi moteris, kokių daug yra, 
ir ji pažadino mano sieloj iki 
šiol man nežinomus jausmus. 
Kalba ji su manim kaip su ly
giu ir neprašo, o reikalauja. 
Ir supratau aš, kodėl tiek stip
ri toji moteris—ji myli, ir 
meilė padėjo jai sužinoti,.kad 
jos kūdikis — gyvybės kibirk
štis, iš kurios gali išaugti di
delė liepsna pasauliui. Argi 
visi pranašai nebuvo vaikai, 
karžygiai silpni ? O, Džigangi- 
rai, mano akių ugnie, gal būt, 
tau buvo lemta sušildyti že
mę, pasėti joje laimės—aš ją 
gerai aplaisčiau krauju, ir na
ši ji dabar!

Vėl ilgai galvojo tautų ryk
štė ir pagaliau tarė:

—Aš, Dievo vergas Timu
ras, kalbu! Trys šimtai raite
lių teišjoja tuoj pat į visas pu-

Viršuj matom Margaret Lindsay, 
Ilollyvvoodo ..įžymybę, ..dėvint 
dviejų gabalų baltą, suknelę su 
tamsiai mėlynos Vaisos kalnie- 
rium.

Paskubės jaunuolis: mano 
[mylima!

* * *

Ak, saulės veidas tai skaistus 
[—žinau! 

žavios žvaigždės naktį dangu- 
[je—žinau! 

Myli mylimoji už saulę kait- 
[riau-^—žinau!

Širdis jos — gėlė — žinau !

Dar nesudainuota daina skam
biausioji, 

Daina apie pradžią viso, kas 
[—žavu, 

Daina apie širdį, širdį didin
giausią tos, kurią mes, žmo
nės, motina vadinam!

>i< *■ *

Ir tarė Timurlengas savo 
poetui:

—Taip, Kermani! Neapsiri
ko Dievas išsirinkdamas tavo 
lūpas jo išminčiai apdainuoti!

—E! Dievas pats—geras 
poetas!—atsakė girtas Ker
mani.

O moteris šypsojos, šypsojos 
ir visi carai ir kunigaikščiai, 
ir kariuomenių vadai, ir kiti 
vaikai^ žiūrėdami į ją—moti
na !

* Si:

Visa tai—tiesa, tikri šie žo
džiai—tai žino mūsų motinos, 
paklauskite jų, ir jos atsakys :i

—Taip, tai amžina tiesa,' 
mes stipresnės už mirtį, mes,! 
kurios nenuilsdamos dovano
jame pasauliui išminčius, po
etus, karžygius, mes, kurios 
sėjam pasaulyj visa, kuo jis 
didus!

AMŽINOS MEZGĖJOS
Tūlos moterys niekados ne

mezga, kitos kai kada, o kai 
kurios visada. Mezginys — 
joms viskas. Mrs. E. Kehler, 
kurios vyras Brooklyno teis
me teisiamas kaltinant Vokie
tijos konsulo sekretoriaus žu- 
dystėje, per ištisas dienas

Italijos valdžia išdavė 45,787 poroms paskolas bėgiu moterų kalbėtojų. Dabar 
pirmų dešimties mėnesių 1939 metais, kad jie galėtų J draugė Petrikienė yra Moterų 
apsivesti. Tai vis skatinimas gauti daugiau kūdikių. Tarybos sekretorė ir “Moterų 

_______________ ‘ žinių” redaktorė.
MOTERIS BIZNIO ĮMONĖS DIREKTORIUS Taigi gerbiamoji So. Bosto-

New Yorko gyventoja Marija Cramer išrinkta vy- no lietuvių visuomenė turės 
riausiu direktorium viešbučių savininkų sindikato. Mi- Pro^ išgirsti ir susipažinti su 
nimas sindikatas, kurio rankose yra beveik visi didieji d. Eetrikiene kovo 17 d. 
Amerikos viešbučiai, turi kapitalo apie' 12 milionų do- Koncertinę programos dalį 
jerlj • išpildys Harmonijos grupė va

dovybėje Elenos Žukauskaitės.
PASAULINĖ MOKSLININKĖ—MARY MITCHEL 'šią grupę sudaro: Rožė Mer-
Mary Mitchel, išaugusi tarp teleskopų ir chronomet- keliutė, Julija Rainardienė, 

rų tėvo laboratorijoje, Amerikoje, dar jauna būdama Marė Zavišienė ii’ d-gė Bųze- 
buvo apdovanota aukštais mokslo titulais. 1847 m. už (vičienė. Solo dainuos Elena 
atradimą kometos Danijos karaliaus buvo apdovano- Repšienė; duetus — dd. Mau
ta aukso medaliumi. Dešimčiai metų praėjus, buvo iš-'rai.
rinkta į Amerikos mokslo akademiją.

Tuo nesibaigia jos mokslinė karjera. 1877 metais ji 
profesoriauja universitete ir vadovauja didelei obser
vatorijai.

Taigi visus So. Bostono ir 
apylinkės lietuvius nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti.

Rerigėjos.

sės mano žemių ir tesuranda 
šios moteriškės sūnų, o ji 
lauks čia, ir aš lauksiu drau
ge su ja;.tas, kuris grįš su 
berniuku ant balno, tas bus 
laimingas — Timuraš sako! 
Taip, moterie?

Ji nubraukė nuo veido juo
dus plaukus, nusišypsojo ir at
sakė, linktelėdama g^lvą:

—Taip, viešpatie!
Tuomet atsistojo tas baisus 

senis ir nusilenkė jai, o links
masis poetas Kermani džiaug
smingai, kaip vaikas kalbėjo: 
Kas gražiau už dainą, dainą 

[apie gėles? 
Atsakys kiekvienas: gi mei- 

[lės daina! 
Kas puikiau už saulę, kai ji 

(švelniai šypsos? 
/ ■

mezga teismabutyje.
Miss Julia Kavanaugh, 70 

m., buvo išmesta iš namų skie
po prie 213 Rutledge Street, 
Brooklyne. Manyta esant bied- 
nioke, bet rasta turint $10,000 
taupmenų. Ji nuo 24 m. am
žiaus nieko nepirkus, niekur nė
jus, kad taupint. Kaipo ligonę, 
ją su jos pinigais pave'dė jau
nesnės giminaitės globai, tai 
nors prieš mirtį gal privers 
pasinaudot turtu. Gal?

Rirmai negrei Mrs. Laverne 
Robinson patekus į Queens ap-' 
skričio “džiūrę” kaip tik prisi
ėjo nuteist savo rasės žmogų 
McCrey už mušeikystę. Apart 
jos, “džiūrėj” buvo 11 baltų 
mptęrų ir 1 vyras. K 1

Binghamton, N. Y.
LLD 20 Kp. Moterų Skyrius 

Binghamton, N. Y.
1936 metų liepos 2-rą dieną įvy

ko pirmas LLD 20 kuopos Moterų 
Skyriaus susirinkimas, kuriame da
lyvavo 10 narių. Po draugiškų 
pasikalbėjimų pasirodė, kad reika
linga organizacija, kuri daugiau rū
pintųsi vietos moterų reikalais, 
įtraukiant daugiau moterų (ypa
tingai tų, kurios niekur nepriklau
so) į bent kokį veikimą, kuris maž
daug rūpinasi palaikyti moteris su
sirišusias su darbininkišku judėji
mu. šiandien tas darbas yra sėk
mingai praktikuojamas.

Per šį trumpą Moterų Skyriaus 
gyvavimą negalime pasigirti, kad 
jau nudirbome didelius darbus mo
terų tarpe, bet galime prisipažin
ti, kad šis Moterų Skyrius sugebėjo 
atlikti tam tikrų darbelių, kurie 
davė vienokios-kitokios naudos pa
čiam darbininkų judėjimui. Šis 
Moterų Skyrius surengė keliolika 
įvairių pasilinksminimo vakarų; 
keletą prakalbų sveikatos ir kitais 
klausimais; skaityta eilė paskaitų, 
gvildenančių įvairius klausimus; 
dalyvauta bendrai su kitomis or
ganizacijomis apvaikščiojime svar
bių darbininkų judėjime sukakčių; 
išaukota nemažai pinigų svarbiems 
darbininkiško judėjimo reikalams. 
Trumpai sakant, Moterų Skyrius 
nepasilieka nuo kitų organizacijų 
visuomeniniame veikime.

žinoma^ kaip kiekvienas veiki
mas sutinka sau pasipriešinimo, 
taip ir Moterų Skyrius pirmutinė
se savo gyvavimo dienose turėjo 
pasipriešinimo iš pačios LLD 20 
kuopos draugų, nes, kaikuriem jų 
atrodė, kad Moterų Skyrius orga
nizuojamas tik tam, kad suskaidyt 
spėkas. Bet gyvenimas parodė ką 
kitą. Dabar Moterų Skyriuje ran
dasi tokių moterų, kurios gal dar 
ir dabar nebūtų buvusios įtrauktos 
į organizaciją, jeigu ne Moterų 
Skyrius.

Pas mūsų moteris yra sunku 
pravesti bent kokį judėjimą, lie
čiantį moterų reikalus lietuvių tar
pe, nes kitos moterų organizacijos, 
kuri rūpintųsi moterų reikalais, nė
ra, apart LLD Moterų Skyriaus. 
Tiesa, yra šventos Marijos Magda
lenos Pašalpinė Draugija, bet ji 
kitokiais reikalais labai mažai te
sirūpina, apart to, kuriam tikslui 
ši draugija gyvuoja. Yra draugijų 
ir organizacijų, kuriose priklauso ir 
vyrai ir moterys, bet tų organiza
cijų susirinkimuose moteris liečian
ti .klausimai visai nediskusuojami. 
Man norisi manyti, kad kiekviena 
draugija, kurioj tik priklauso mo
terys, turėtų nors retkarčiais savo 
susirinkimuose padiskusuoti tuos 
klausimus, kurie pirmiausia palie
čia moteris. Vienas tokių klausimų 
—tai maisto brangumo klausimas. 
Šis klausimas pirmiausiai paliečia 
moterį, nes ji daugiausiai rūpinasi 
maisto pirkimu ir gaminimu. Ko
dėl nediskusuoti šio klausimo susi
rinkimuose? Kodėl nepatarti mo
terims, kad jos bandytų surasti bū
dus ir kelius pasipriešinimui prieš 
aukštas kainas? O tą padaryti ga
lima, tik reikia supratimo, energi
jos ir vieningo veikimo. Antras 
klausimas, irgi didelės reikšmės, 
kuris paliečia moteris, — tai karo 
klausimas. Mes moterys dar ne- 
pamiršome pasaulinio karo padary
tų .žaizdų. Tad bandykime dabar 
neprileisti prie to. Moterys gali 
daug prisidėti prie šio karo atitoli
nimo, tik reikia mažo dalykėlio— 
vieningo veikimo, pasipriešinimo 
prieš karo rengėjus. Tai kodėl ne
pasidarbuoti toje linkmėje? Juk 
mes moterys visos esame karo 
priešininkės.

Kad išjudinti lietuvių moterų 
veikimą platesne papėde, visos vie
tos lietuvės moterys turėtumėm su
siburti į vieną didelę moterų orga
nizaciją ir darbuotis tais klausi
mais, kurie paliečia kiekvieną mo
terį. Mes galime būti įvairių įsi
tikinimų, įvairių politinių nusista
tymų, bet tais klausimais, kaip 
veikimas prieš aukštas kainas ir 
karo pavojų, męs galime labai gra

žiai darbuotis visos sykiu, nes tie 
klausimai mus visus vienodai pa
liečia. Kilus karui, mes turėsime 
jam atiduoti savo vyrą, sūnų, bro
lį ; mums visoms širdies skausmas 
•bus vienodas, nežiūrint kokiems 
dievams mes tikime. Tas pats ir su 
maisto klausimu. Pardavėjas ne
skiria maisto kainos pagal įsiti
kinimą. Mes visos mokame vienodą 
kainą, tai ir burkimės visos į vie
ną didelę moterų organizaciją ir 
kovokime už ta, kas mums yra 
reikalinga ir brangu.

Jeigu vietos lietuvėms moterims 
dėl kokių nors išrokavimų būtų 
neparanku priklausyti prie dabar 
gyvuojančio LLD Moterų Skyriaus, 
tai mes galėtume suformuoti kitą 
moterų organizaciją, pavadindamos 
ją atatinkamu, vardu, kurioje su
tilptų visų įsitikinimų bei pažiūrų 
moterys ir pravestų platesnį vei
kimą lietuvių moterų tarpe. šis 
klausimas turėtų būti svarbus kiek
vienai vietos moteriai. Suradusios 
atatinkamas išvadas, bandykime da
ryti žingsnius prie vieningo lietu
vių moterų veikimo svarbiais die
nos klausimais, kurie paliečia mus 
visas lygiai, — prieš aukštas kai
nas, prieš karo rengėjus.

O.. Girniene.

Vestuves be 
Jaunikio

Pietų Afrikoje, piet-rytinėje 
Cape dalyje, tikra anglies spalvos 
negrų gentė — Bantus, į apsivedi- 
mą žiūri grynai iš bizniško taška- 
regio. Kuomet jaunikis jau prade
da svajoti apie apsivedimą ir nu
sižiūri į mergaitę, kurią norėtų 
turėti sau už žmoną, jis siunčia sa
vo brolius pas mergaitės tėvus, ko
kiomis išlygomis anie sutiktų sava----
dukrą duoti jam už žmoną. Jeigu ' 
tėvai pasiūlymo iš karto neatmeta, 
tuomet prasideda dovanų teikimas 
ir jaunojo broliai pradeda kalbinti 
mergaitę. Tokis pasikalbėjimas tę
siasi apie porą metų.

Būsimos nuotakos tėvams nusta
čius kainą už savo dukrą, jaunasis 
per brolius sumoka piniginę mo
kestį ir parveda pas jaunosios tė
vus, nuskirtą gyvulių skaitlių. Nuo
takos kaina priklauso ir nuo to, 
kaip, visuomeniniai aukštai stovi 
jos tėvai. Kartais mokestis už nuo- . ; 
taką užsitęsia — pasilieka baigti 
mokėt net vaikams. Apie pusė su
mokėtų pinigų grąžinama jaunave- . į 
džiui virtuvės indų, nuotakos dra
bužių, blanketų ir kitokių reikmenų 
formoje. Jaunikis turi prižadėt, v ■ 
jog nuotakos motiną gerbs kaip sa
vo motiną ir visuose šeimyniniuose 
nesusipratimuose, žmonos tėvas bus 
sprendėju.

Mūs tėvynėj Lietuvoje, kaip tik 
yra priešingai, ten mergina turi 
rūpintis kraičiu ir anytai patikimu; f 
taipgi tankiai piršliai kur nors 
mugėje derybas veda su tėvais, vi
sai merginai nežinant apie vedybas.

Skruzde.
—

MINTIES IR TVARKOS 
PROGRESAS

Atidaromoji sesija sausio 22-ros 
vakarą, kaip ir visos kitos sesijos 
per sekamas tris dienas, prasidėjo 
laiku, nežiūrint, kiek delegačių su
sirinkdavo. Tos sesijos vedėjos 
ima už tai atsakomybę. Taip pat ir 
baigiasi. Nežiūrint, kas kalba ar 
dar norėtų kalbėt, atėjus laikui 
pirmininlfė mandagiai, bet griežtai 
pareiškia: “Labai gaila, laikas bai
giasi, skelbiu sesiją uždaryta.” .
Puiki taisyklė; mums reikėtų ją 
pravest!

Gal būt dėl to tiek daug ir nu- ... 
dirbama. Tiek klausimų svarstyt 
ir pranešimų girdėt daugelis kon
ferencijų turėtų posėdžiauti bent ?
savaitę, o tūloms užtektų ir dviem. 
Dalyką perstato specialiai tam pa
siruošęs asmuo (tūliem raportuot 
buvo kviesta ir vyrai, nors didžiu- U 
moj raportavo, diskusavo ir klau
simus atsakinėjo pačios moterys). 
Seka klausimai, pasiūlymai patai
soms, ir klausimas, baigta. -

kaip.su


Philadelphia, Pa Cleveland, Ohio

Scranton, Pa. . OPEN 
EVENINGS

Štai kokius klaniečiai siuntinėja unijistams pareiški
mus Washington© valstijoj—daugiausiai Grays Har
bor, Wash. Jie pasiruošę kiekvieną unijistą apšaukti 

komunistu ir žudyti.
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Saulėtame Angelų M teste
Rašo M. Baltulioniutė

(Pabaiga)

Kito Pasaulio žmones
Atsidūrusi aplink puošnų didelį Bilt

more viešbutį, kuris randasi apie 10-tą 
ir Olive gatves, ir kitose panašiose vie
tose, jau matai visai, rodosi, skirtingo 
pasaulio žmones—linksmais, lygiais vei
dais, gražiai apsirengę, jų veiduose pil
nai atspindi gyvenimo smagumai ir vį- 
si pasitenkinimai. Šie žmonės eina gal
vas aukštyn iškėlę. Tai ne tie gyvenimo 
nuskriaustieji, apie kuriuos aukščiau 
kalbėjome. Šių žmonių veiduose nesima
to to rūpesčio, už kiek jie šiandien val
gys pietus, koks juos laukia rytojus, ir 
tt. O, ne! Jų tokios nereikalingos min
tys negali varginti. Veikiausia jų šios 
dienos galvoj kebliausia ir painiausia 
mintis—ypač šio luomo moterų—tai ko
kią jinai šį vakarą kokioj puošnioj vie
toj dėvės suknią, kaip jos plaukai turi 
būt sušukuoti, kad padarius didesnį 
įspūdį—efektą, susidomėjimą dėl tokių 
pat, kurių ir gi ta pati užduotis tuomi 
rūpintis. Kiti visi gyvenimo rūpesčiai, 
nesmagumai tik vargdieniams žmo
nėms. ..

Tiesa, tokių laimingųjų ir nelaimingų
jų rasime visuose pasaulio kraštuose, 
tačiau, atrodo, jog šio miesto gyventojų 
klasės žymiau skyriasi.

Mišrus, Spalvuotas žmonių 
Apsirengimas

Rodos niekur neteko pastebėti tokio 
mišraus apsirengimo, kaip Los Angeles 
mieste. Prieš kelis metus, kuomet čia 
gyvenau, rodosi nepastebėjau didelio 
skirtumo žmonių apsirengime. O gal ap- 
miršau arba nemokėjau pasižvalgyti į 
žmones. Atvažiavusiam iš toliau turis
tui veikiausiai ne vieno akį patraukia 
spalvuotos šio krašto moterų ilgos kel
nės, kurios čia labai mėgstamos nešioti. 
Nepaisant, kur nepasisuksi, miesto cen
tre, bei kurioj kitoj miesto dalyj, visur 
matysi daug moterų, dėvinčių kelnes. 
Asmeniškai ir man patinka dėvėt kelnės, 
nes tai labai praktiškas drabužis, ypač 
-Kalifornijos gyventojai yra daugiaus 
gamtininkai, gamtos mylėtojai, sportai, 
mėgstą po kalnus laipioti ir pajūrius 
lankyti. Tuo būdu čia moterims -kelnės 
praktiškos ir reikalingos ir jos čia ne
šiojamos visur. Tačiau, tų moteriškų kel
nių spalvuotumas tiesiog iš kitur atvy
kusiom atkreipia dėmesį: mėlynos, rau
dotos, žalios. Nepratusiam žmogui prie 
tokio apsirengimo atrodo keista.

Kalifornijos moterys mėgsta spalvuo
tus drabužius. Vyrai taip pat nenori at
silikti nuo moterų, ypač Hollywoodo. 
Tamsių drabužių čia matosi mažiau, ne
gu apie rytines valstijas ir kitur. Vei
kiausia Meksikos tautiečiai, kurių čia ne
mažas skaičius gyvena, pripratino ir ki
tų tautų gyventojus prie savo įvairių 
mėgstamų spalvų. Pati Meksika taip pat 
netoli nuo Los Angeles miesto,—tik apie 
140 mylių iki rubežiaus. Tuo būdu, ar 
galima išvengti spalvuotų drabužių? Is
panų taip gi nemažas skaičius čia gy
vena.

Be to, judžių artistės, kurių Holly- 
woodas yra centras, taip pat labai mėgs
ta spalvuotus drabužius. Vienu žodžiu, 
Kalifornija tai spalvų kraštas, nes šio

krašto ir gyvenimo namai įvairiomis 
spalvomis nutepti, numaliavoti.

Šiame mieste ir bendrai. Kalifornijos 
valstijoj gyventojų apsirengimas mišres
nis, negu kituose Jungtinių Valstijų 
miestuose. Šiame krašte nešiojama kas 
ką turi, bile metu ir bile kur. Ypač žie
mos metu gauni keistoką įspūdį. Pav., 
štai moteriškė prabėga pro šalį su kai
liniu paltu (fur coat), nors kailinis pal
tas čia veik nereikalingas, ypač dienos 
metu, jei diena graži, saulėta, nelyja lie
tus, bet juk negi atsiliksi nuo madų. Štai, 
kita bei vyras prabėga visai vasariniai 
apsirengę moteris be palto vyras be 
švarko, dar kita pramaršuoja pro šalį 
su kelnėmis, taip pat be palto, ir tt. Tuo 
būdu iš tokio nepaprasto apsirengimo 
gauni nepaprastą vaizdą.

Be to, labai daug tenka pastebėti žmo
nių, visai prastais, nudėvėtais, suplyšu
siais drabužiais apsirengusius, kaip iš 
vyrų taip moterų. Tai vis bedarbiai, ma
žai dirbantieji ir atvykusieji sveikatos 
pataisyti vargo žmonės.

Lietui Užėjus
Vasaros metu Kalifornija negauna 

lietaus per ištisus kelis mėnesius, tad 
veikiausia daug Kalifornijos gyventojų 
pasiilgsta lietaus. Tačiau, daug rasime 
ir tokių, kuriems lietūs daro daug nema
lonumų, ypatingai tiems, kurie atvyksta 
sveikatos atžvilgiu. Kartu visiems tiems, 
kurie gyvena praščiausiose miesto daly
se, menkuose, sulūžusiuose nameliuose. 
Didžiuma kalbamų namelių pabudavoti, 
taip, kad tik lietus neužlytų ant galvos. 
Pav., tokių lūšnelių grindys guli tiesiai 
ant žemės arba, jei ir iškeltos, tai labai 
mažai, be jokių skiepų (šiame mieste, 
kur didžiuma darbininkų gyvena, var
giai rastum namą su skiepu). Tuo būdu 
lengvai galima įsivaizduoti, koks gali bū
ti malonumas tokiame namely gyvent 
lietui užėjus. O kada jau čia pradeda 
lyt, tai lyja ne juokais. Namas ir kas 
randasi name sušlampa. O ypatingai to
kio namo grindys esti nemalonios. Ap
šildymas tokių namelių—-tai maži gazo 
arba malkiniai pečiukai, tačiau nevisi 
nei tuos turi. Be to tokiu pečiuku negi 
išdžiovinsi permirkusias nuo lietaus na
mo sienas ir grindis. Tiesa, mes čia 
kalbame tik apie suvargusių darbininkų 
žmonių gyvenimo namus. Kur gyvena 
skirtingo luomo žmonės, turtingesni, 
aišku, jų gyvenimo namai ne vien yra 
su visais įrengimais, parankumais, bet 
toki namai randasi geriausiose miesto 
dalyse, augštose vietose, kur, lietui už
ėjus, sušlapimo pavojus negręsia.

Na, pagaliau šio krašto vargdieniai 
gyventojai žiemos lietui užėjus gali nors 
pasidžiaugti, pasigėrėti gražiais gamtos 
vaizdais, kadangi Kalifornija tuomet pa
sipuošia savo gražiausiais vaizdais. Vis
kas atgyja po sausos be lietaus vasaros, 
kalnai sužaliuoja, medžiai, gėlės, 'žaliuo
ja, žydi, kad tiesiog žmogus lieka tais 
gražiais vaizdais sužavėtas.

Deja, man asmeniškai tenka ilgėtis ir 
sniego, nes be galo mėgstu sniegą ir ben
drai visą rytinių valstijų žiemos atmos
ferą.

Keistų yra pasauly žmonių su įvairiais 
skoniais.

prakalbas, o vakare į balių.
kadangi draugė Sasna bus 

Clevelande keletą dienų, tai 
ant penktadienio vakaro yra 
šaukiamas draugiškas pasikal
bėjimas - pasitarimas pas Ro- 
mandus, 562 E. 117th St., vi
sai arti St. Clair. Taigi, drau
gės, pasižymėkime tą penkta
dienio vakarą, kovo 22 d., ir 
nepamirškime pakviesti ir sa
vo kaiminkas į tą draugišką 
pasikalbėjimą. ‘

Kliubo Narė.

London, kovo 11. — An
glijos karalius ruošia vai
šes prezidento Roosevelto 
taikos pasiuntiniui S. Wel- 
lesui.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje0.

Gabi Skaičiuotoja
—Mūsų Marytė tik pen- 

kerių metų, bet nepapras
tai protinga mergaite. 
Eikš, Maryt, ir pasakyk te
tai, kiek bus du ir du.

—Penki.
—Matot, tik vienu dau

giau tepasakė!

Pradžia Sunki
Slankius išėjo medžioti. 

Tai, ką jis nušovė, buvo jo 
pažįstamo karvė.

—Tai, tur būt, tamstos 
pirmas šūvis čia buvo,— 
priekaištauja pažįstamasis.

—Šūvis tai ne pirmas, bet 
pataikymas tai tikrai pir
mas,—aiškinasi medžioto
jas.

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

Nors buvo “Laisvėj” aprašy
ta apie minėjimą 22 m. Lietu
vos nepriklausomybės ir kad 
labai gražiai praėjo, bet ne
galima praleist nepaminėjus 
bankieto, kuris taipgi buvo ga
na įvairus. Nors įžanga bu
vo $1.50, bet publikos buvo 
apie pusantro šimto, nors dau
gelis lietuvių profesijonalų ne
dalyvavo, bet buvo keliolika 
svetimtaučių profes i j o n a 1 ų 
svečių, kaip tai: advokatas p. 
Paul M. Dzwonchyk (rusas) 
ir advokatas p. Sidney Gra
bowski (lenkas).

Po gardžios vakarienės, ku
ri buvo Jermyn Hotelyj, bu
vo ir programa. Čia neminė
siu vardų, kurie dalyvavo pro
gramoj, nes visi buvo tie pa
tys, ką ir per prakalbas, bet 
buvo .labai įdomu, kada pirmi
ninkas pakvietė pakalbėt len
ką advokatą p. Sidney Gra

bowskį, kuris išreiškė labai 
didelės simpatijos Lietuvai jos 
22 mėtų nepriklausomybės su- 
kaktyj ir davė linkėjimus 
Scrantono lietuviams. Po jo 
kalbos pakviestas kalbėt kitas 
advokatas, rusas, p. Paul M. 
Dzwonchyk. Jisai pastebėjo 
p. Grabowskiui, kad tas ne
girdėjo p. Shalnos kalbos, to
dėl taip lagadniai kalba. Bet 
aš, sako adv. Dzwonchyk, 
girdėjau jo kalbą, kurioje 
Shalna atėmė visus didvyrius 
nuo lenkų, kaip tai: Kosciuš
ką, Pulaskį, Mickevičių, Sin
kevičių ir kitus. Tai, sako, 
man nebuvo nei šilta, nei šal
ta nuo to, nes jie ne mano 
tautos. Bet kada atėmė ir 
rašytoją Dostojevskį, tai jau 
aš negalėjau kentėt, nes kiek 
aš žinau, tai Dostojevskis bu
vo tikras rusas ir aš jį lyginu 
su grafu L. Tolstojum. O, gir
di, p. Shalna sako, kad .jis 
buvo lietuvis ir turįs net do
kumentus. Jo kalba sukėlė la-

bai daug juoko publikoj.
Taip pat majoras p. Fred 

J. Huester labai šiltai atsine
šė link lietuvių ir prižadėjo 
net duot darbą vienam lie
tuviui, kuris priguli bent vie
nai iš organizacijų, kurios 
rengė šį Lietuvos paminėjimą, 
net parinktinį darbą—policis- 
to, gaisrininko, bile tik tinka
mas tam darbui (kvalifikuo
tas).

Vos užsibaigė bankietas ir 
publika pradėjo skirstytis, 
pribuvo naujų svečių — Lietu
vos konsulo Budrio sekreto
rius, A.-Simutis ir kt. Mat, 
ir Wilkes-Barre tą pačią die
ną buvo apvaikščiota Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis. 
Tai jie ten pabaigę atvyko ir 
pas mus. Nors publika jau 
buvo pavargus, bei Vėl apsira
mino ir išklausė p. A. Sihiu- 
Čio linkėjimą ir linksmai skirs
tėsi, pilnai užganėdinti vis
kuo.

Reikia pasakyti, kad suteh-

DARBININKŲ DIDELIS 
LAIMĖJIMAS

Didžiulės Baldwin Locomot
ive Works kompanijos darbi
ninkai susilaukė prielankaus 
nuosprendžio nuo Nacionalės 
Darbo Santykių Tarybos (Na
tional Labor Relations Board). 
Taip pranešta iš Washingto- 
no.

Darbo Santykių Taryba iš
pildė CIO unijos, reikalavimus. 
Mat, unija buvo padavus 
prieš kompaniją skundą ko
kie penki mėnesiai su viršum 
atgal. Taryba pravedė labai 
platų ir ilgą tyrinėjimą. To 
tyrinėjimo pasekmėje turime 
šį Darbo Santykių Tarybos 
nuosprendį. • ‘N

Taryba įsako kompanijai 
liautis persekiojus darbinin
kus, kurie nori organizuotis į 
CIO plieno darbininkų uniją. 
Taipgi kompanijai įsakyta pa
leisti kompaničną uniją, kuri 
buvo bosų suorganizuota ir 
palaikoma ir vadinosi “Feder
ation of Baldwin Employees.”

Dar daugiau. Taryba įsako 
kompanijai priimti atgal j 
darbą penkius darbininkus, 
kurie buvo išmesti iš darbo už 
unijinį veikimą, ir atmokėti 
jiems algas už tą laiką, kada 
jie neturėjo darbo.

žinoma, kompanija žada ne
pasiduoti Tarybos patvarky
mams. . Ji duosianti apeliaci
jas į teismus. Ką ji ten lai
mės, tai dabar sunku pasa
kyti. . ' .

šitas Nacionafės Darbo San
tykių Tarybos nutarimas tu
rėtų paa.kstinti visus . darbi
ninkus stoti į Unijas ir nebi
joti bosų. Rep.

Prakalbos, Parengimas ir 
Susirinkimas

Draugei S. Sasnai prakalbos 
yra rengiamos bendrai A. L. 
Moterų Apšvietos Kliubo ir 
ALDLD 15 apskričio moterų 
komiteto, Velykų dienoj, ko
vo 24 d., 4 vai. po pietų, Lie
tuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave. Tos pačios dienos va
kare ir toj pačioj svętainėj 
įvyks lietuvių jaunuolių ren
giami šokiai. Taip, kad Ve
lykų dieną nereikės rūpintis 
kur eiti, nes tuoj zpo pietų vi
si, o ypatingai visos, eisime į

ZARASAI
—Dusetose įvyko bėgūnų 

lenktynės. Į lenktynes buvo 
atvykęs min. pirm. A: Merkys 
ir krašto apsaugos min. Mus
teikis.

-—Pradžios mokykla perkė
lė kelius komplektus į ■ nau
juosius rūmus. Visa mokyklos 
statyba kaštavo apie 300,000 
litų.

—‘Ūkininkai n e p a tenkinti, 
kad “Maistas” iš Zarasų į 
Turmantą iškėlė bekonų su
pirkimo punktą.

u ..................  i..i

gimė šių prakalbų ir bankieto 
daugiausiai pasidarbavo fede- 
ratyvių orgUniz. preziden
tas Petras Peštinikas. Jam 
tenka didžiausias kreditas.

KofespOiidentas. '

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontaninių plunksnų 
jr paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Aves.

{steigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuvė.

$

ąiu matracų 
vi5okio dydžio, 
gausite sulig 

vo lovos.
Praiome ^eiU 
pamatyt matra- 
9u ir kitų 

rakandų.

• J:.,
. A

Pirmu kartu savo gyvenime mes parduodame 
juos už žemiau kaip $29.50. Naujoviškiausio sti
liaus matrasų konstrukcija. . . minkšti kaip pūki-, . --------- Motąja. . . . iiininoii rkCtip putli-

mai, padaryti taip, kad nereikia guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan- 
tl-rl ™ i ‘ 'tekb’nka nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkinto. Ringiuotų sprendžinų 
VI..U,.T ,‘dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . .apda- 
ry i is abiejų pusių sti storu susiuvinėtu vailokiniu iškimšimu. Taipgi atsižymi dvi- 

apvedimu. . . diržinės rankines lengvam apvertimui ir sanitariniai 
oro, ventiliatoriai. s

GRAND CHAIR CORPORATION
Lietuviai Rakandų Išdirbėjai, Ant. Petraitis, Biznio Vedėjas.

409 ir 436 Grand St. : **• Evergreen 7-8451 Brooklyn N. Y
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Laukiame Nepaprastos 
Viešnios

Kovo 18 dieną čionai kal
bės veikėja Elizabeth Gurley 
Flynn temoje “Karas ir Jung
tinės Valstijos.” Masinis mi
tingas įvyks Labor Lyceum 
svetainėje. Apart prakalbų, 
bus ir šiaip programa. Daly
vaus Eastman School of Mu
sic du studentai.

Nereikia nei kalbėti, kaip 
svarbus bus šis masinis susi
rinkimas Rochesterio žmo
nėms. Tokią garsią veikėją ir 
kalbėtoją jie jau seniai yra 
girdėję.

Kviečiame skaitlingai daly
vauti ir lietuvius.

Rep.

Binghamton, N.

Literatūros Draugijos Kuopoj
Smagu matyt, kaip kitų 

miestų Literatūros Draugijos 
kuopos pasižymi vajaus dar
be, gauna naujų narių. Mūsų 
kuopoj, kol kas, dar negauta; 
net ir neplanuota susirinkime 
tas darbas. Bus sarmata vi
siems, jei mes šį jubilėjinį va
jų “pamiršime.”

Pernai “vajaus pamiršimo” 
negarbę pavyko man pašalin
ti, įrašant į kuopą dvi naujas 
nares: L. Mainionienę ir M. 
Marciuškienę. žiūrėsime, kas 
šiemet tatai padarys. Ateinan
tis kuopos susirinkimas, ket
virtadienį, kovo 14 d., turėtų 
jau bent vieną naują narį pa

matyti. Jei to nebus, aišku, tu
rės susirinkę nariai daryti pla
nus, kaip naujus narius gauti.

Kad palaikyti organizacijos 
narių lygmalą, kas metai rei
kia įrašyti bent kelis naujus 
narius, nes iš senųjų vienas 
kitas numiršta, vienas kitas iš- 
sibraukia — ir pasidaro trū
kumas.

Visi nariai esate kviečiami 
dalyvauti susirinkime kovo 14 
d., Liet. Svetainėje .ir pasimo- 
keti šių metų narines duokles, 

pasiklausyti referato 
gyveni-

taipgi
“Disciplina žmogaus 
me.” Be to, specialė komisija 
žada kokį tai siurprizą na
riams. Dalyvaukite!

Jasilionis.

iš tų kolonijų buvusių arba 
esančių valdybų narių neatsi
liepia ir nei žodžiu neprabyla.

Ekonominio Centro valdy
bos siunčiami jiems laiškai 
taip ir dngsta pas juos, nepa- 
jiegia nei perduoti valdybai, 
jeigu dar tie Vaizbos Butai 
gyvi.

Dabar proga ir laikas at
busti visiems Vaizbos-Butams 
ir Profesionalų Sąjungoms.

Proga suorganizuoti Butus 
toms kolonijoms, kuriose dar 
nėra, ir stoti į bendrą .darbą 
su Ekonominiu Centru—su vi
sais kitais Vaizbos Butais ir 
Profesionalų Sąjungomis.

Šis suvažiavimas Philadel- 
phijoje šaukiamas tikslu pri
imti Ekonominio Centro Sta
tutą ir Vaizbos Butų įstatus, ir 
aptarus kitus veikimo planus, 
priėmus naujus sumanymus 
eiti į taip apleistą mūsų eko
nominio gyvenimo lauką.

Kiekvienas veikiantis Vaiz
bos Butas, arba atgijęs, ar 
naujai susiorganizavęs, prašo
mas rinkti po vieną atstovą į 
šį suvažiavimą.

Vaizbos Butai kaip greit iš
rinks savo atstovus į suvažia
vimą, prašomi jų mandatą pri
siųsti Ekonominio Centro val
dybai keletu dienų prieš suva
žiavimą.

Delegatai prašomi atsivežti 
i suvažiavimą raportus apie 
savo organizacijos stovį, veiki
mą, ir naujų sumanymų.

Būtų gerai, kad suvažiavi
me dalyvautų nors desėtko 
Vaizbos Butų atstovai.

Sukruskit, vyrai! Nepasili- 
kit užpakalyje!

Ekonominis Centras yra tai 
Vaizbos Butų, Profesionalų ir 
Verslininkų Centras.

Šiame suvažiavime bus dar 
darinkta nauji nariai į Centro 
valdybą.

Amer. Liet. Ekonominio 
Centro Valdyba:

Chas. K. Pikiel, Pirm.
629 54th St., Pittsburgh, Pa.

K. S. Karpius, Sekr.
6820 Superior Ave., Cleve., O.

A. S. Trečiokas, Ižd„
314 Walnut St., Newark, N. J.

Dr. M. J. Colney, Vice Pirm.
1615 E. Main St., 

Waterbury, Conn.
F. Petrulis, Vice Pirm.

98 Ilford Ave.,
N. Arlington, N, J.

Beatrice C. Clark sako, kad 
dar du vyrukai yra tokių 
jausmų ir papratimų, bet 
dabar bus gudresni.

pat 
gal

da-Louis Bume, Ayer Mill 
žymo skyriaus bosas, sėdėjo 
savo stuboje iki mirties. Mirė 
sulaukęs 81 metų amžiaus. Se
nelis buvo austrų kilmės. Tai 
buvo gana doras žmogus. Jau 
šeši metai, kaip atsisakė nuo 
bet kokio darbo. Gyveno 
Newfreds, N. H.

Ir man savo laikais teko 
dirbti po juo. Jeigu eidamas 
per dirbtuvę pamatydavo dar
bininkus per daug skubinant, 
tai prieidavo ir liepdavo ne
skubinti. Arba jeigu darbinin
kas sėdėdavo ir pamatęs jį 
ateinant, tuojau keldavosi, tai 
Bume sakydavo: Sėdėk, nesi- 
kelk, tik tėmyk, kad audeklo 
nesudraskytų. Kuomet jis bu
vo bosu, tai tik vieną katilą 
darbininkas turėdavo prižiū
rėti. Dabar gi turi po 3 ar 4 
katilus. Jis taipgi nemylėdavo 
skebų. Pav., 1932 metais buvo 
streikas ir buvo keletas streik
laužių. Po streiko jis visus 
juos išvarė laukan.

Vadinasi, pasitaiko bosais ir 
gerų 
labai

žmonių, nors, tiesa, tai 
didelė retenybė.

L. K. Biuras.

Vokiečių Ministeris Pra
šysiąs Popiežių Taikyt Tal

kininkus su Vokietija

Roma. — Spėjama, jog 
čia atsilankęs Vokietijos 
užsieninis ministeris von 
Ribbentrop kreipsis į popie
žius, kad šis pasiūlytų 
kininkams taikytis su

tal-
Vo-

oroBerlin. — Vokietijos 
laivyno ministeris H. Goe
ring pareiškė, jog klysta 
Anglija, jeigu jinai įsivaiz
duoja, kad Italija nustos 
ėjus išvien su Vokietija.

Laisvoji Sakykla Haverhillio lietuvius dalyvauti į 
rengiamą parę, linksmai praleisti 
vakarą su draugais ir išbandyti 
vo laimikį. — Rong. Kom.

(63-05)

sa-

veskite ir naujų narių prirašyti j 
kuopą; vajus dar nepasibaigė ir 
įstojimas panaikintas ant apdrau- 
dos skyriaus. — V. K. Sherelis, 
Sekt. (61-62)

Re dak- 
ant tre- 
Sakyk- 
“Treji-

Pasiaiškinimas 
. Gerbiama “Laisvės” 

cija: “Laisvės” Nr. 42, 
čio puslapio, “Laisvoj 
loj” tilpo straipsnelis
kiau Skaitęs Keleivį.” Dabar 
visi sako, jogei aš tą straips
nelį parašęs. šiuomi pranešu, 
kad aš minėto straipsnelio ne
rašiau. Labai negerai, kad 
straipsnelio autorius nepada
vė savo tikros pavardės.

Vincas Burinskas, 
Torrington, Conn.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Choro pamokos įvyks ket
virtadienį, kovo 14 d., 8 vai., 735 
Fairmount Ave. Kviečiame visas lie
tuves moteris be skirtumo pažiūrų 
ar įsitikinimų dalyvauti ir pagelbėti 
suorganizuot tvirtą vienų moterų 
chorą. Turime gabią jauną moterį 
mokytoją, kuri stengsis kuo geriau
siai ir draugiškiausiai mokyti mus. 
—J. Smith. ... (62-63)

HAVERHILL, MASS.
Laisves Choras rengia kortavimo 

vakarą (whist party), penktadienį, 
kovo 15 d., 7:30 V. v. L. P. G. 
Kliubo Svet., 324 River St. Korta- 
vime, laimejusiem daugiausia punk
tų, bus duodamos geros dovanos. 
Todėl Laisvės Choras kviečia visus

SCRANTON, PA.
82 kp. susirinkimas įvyksLDS 

ketvirtadienį, kovo 14 d., 8 v. v. pas 
F. M. Indriulį, 129 W. Market St. 
Visi nariai pribūkite šiame susirin
kime. — J. Norkus, Sekr.

(62-63)

BAYONNE, N.
Trečiadienį, kovo 13 d., 

mi žingeidūs krutami 
“čigonai.” Filmą gaminta /Sovietų 
Sąjungoj. Rengia L. A. U. Kllubas 
ir R. A. C. Kliubas. Liberty 
329 Broadway. Pradžia 7 v. v. 
ga 25c. (61-62)

bus rodo- 
pavelkslai

Hali, 
Įžan-

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, kovo 13 d., 8 v. v., LDP 1 
Kliubo, 408 Court St. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi atsi-

įvyks

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

Saldainiai iš Lietuvos
'Amerikinė Lietuvos importo korporacija e -

aplaike didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
- saldainių galima gauti “Laisvės” raštinėje.

Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų dėžė $1.20. Persiuntimų apmokame.

Ant fietos galima gauti ir po mažiau kaip du 
svaru: po svarą ir po pusę svaro gausite. Padė
kime Lietuvos importui platintis Amerikoje, 
pirkime importuotus produktus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y. |jj

BAR ir GRILL 
Lietuviu Restaurantas

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbimo ir impor. 
tuotų degtinių, vi 

šokių vynų ir 
gero alaus.iąuors

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

ESTATE OF

BARRY P. SMAILINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
> •
> Suteikiam garbingas laidotuves

j $150

C
ias suteikiam nemokamai 
ūsose dalyse miesto 
rel. Virginia 7-4499

Mateušas Simanavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyrai, geriausių 

• bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewcs eleveiterio stoties

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street > Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios difo- 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

VARPO KEPTUVE

Centrui pilną koope- 
ir išrodytų, kad Eko- 
Centro suvažiavimas 

koks Amerikos Lietu-

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Ekonominio Centro 

Suvažiavimas
Spaudoje jau paplito prane

šimai apie ruošiamą Amerikos 
Lietuvių Ekonominio Centro 
suvažiavimą Philadelphia, Pa., 
balandžio 7 d. Posėdžiai bus 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare, 
Hotel Lorraine (Broad St. ir 
Ridge Avenue). Ten apsistos 
ir delegatai.

Mūsų spauda parodo Ekono
miniam 
ravimą, 
nominio 
bus lyg
vių seimas.

Tačiau patys Ekonominio 
Centro nariai — Lietuvių Vai
zbos Butai ir Profesionalų Są
jungos dar nuo pereito Ekono
minio Centro suvažiavimo, įvy
kusio New Yorke — nepasirū
pino sutvarkyti savo reikalus 
su Centru, nepasistengė pri
siųsti Centrui savo valdybų 
antrašų, kas trukdo valdybai 
darbą varyti pirmyn.

Nuo pat pradžios Ekonomi
nio Centro įsikūrimo yra žino
ma buvusių dvylika Lietuvių 
Vaizbos Butų:

Baltimore, Md.
So. Boston, Mass.
Brooklyn, N. Y.
Chicago, ill.
Cleveland, Ohio
Detroit, Mich.
Long Island, N. Y.
Newark, N. J.
Philadelphia, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Waterbury, Conn.
Worcester, Mass.
Iš tų dvylikos tik maža da

lelė teatsiliepė; apie tūlų jų 
veiklą E. Centro valdyba tan
kiai mato spaudoj; bet ar kiti 
visi Vaizbos Butai yra gyvi ar 
jau palaidoti, nei vienas nei

Lawrence, Mass.
Įvairios naujienos

Dock Mill dirbtuvės darbi
ninkams tapo numuštos algos. 
Kuomet algos buvo keliamos 
kitose dirbtuvėse, ypač. Ame
rican Woolen kompanijos, 
unijai iškovojus, tai ir šita 
dirbtuvėlė pakėlė ant 8 nuoš., 
bijodama, kad darbininkai ne
sukiltų. Bet padirbėjus kelias 
savaites, bosas pamatė, kad 
darbininkai nesiorganizuoja, 
nesirūpina savo ateitimi, tai 
paskelbė, kad 8 nuoš. algos 
numuštos.

Tai ve ką reiškia darbinin
kų nesusipratimas. Jeigu jūs 
būtumėte organizuoti į CIO 
uniją, tai kompanija negalėtų 
taip iš jūsų tyčiotis. Taigi, pa
buskite iš letargus miego ir 
organizuokitės į uniją. Kaip 
greitai būsite organizuoti, 
taip greitai pagerinsite savo 
gyvenimo ir darbo sąlygas.

Moteriškės šlaunių patryni
mas kainuoja net $25. Tą pa
tyrė tūlas Raffaele Cerisullo, 
50 metų amžiaus ir 8 vaikų 
tėvas. Dalykas toks: žmogelis 
nueidavo į krutumus paveiks
lus ir vis taikydavos atsisėsti 
prie moteriškių. Besėdėdamas 
pradėdavo trinti šlaunis. Kai 
kurios moteriškės pasikeldavo 
ir nueidavo šalyn. Bet šį sy
kį žmogelis papuolė ant tokios 
moteriškės, kuri nusprendė 
diedą suvaldyti. Ji senį pakal
bino eiti laukan ir jis sutiko 
su mielu noru. Išėjo abudu. 
Kai priėjo prie policijos sto
ties, moteriškė sako, tai užei
sime čionai x ir pasiimsime 
kambarį, žmogelis nusigando 
ir nebežino ką sakyti. Pasek
mės tokios, kad jis turėjo pa- 
simokėti $25 už šlaunelės pa
trynimą.

36-40 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 skaniausią 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną pct paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijąs apie svorį Ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
IMI IUI IVI Wl fUHUIfŪl wi RA M M M M Wl Wl FAIMIMl Ml HR Ml

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasal ir kepta paršlena; gaspadoriškai
M nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Tirt tfŪ Irt irt irtirt irt’lrtMM irt irt irt irt irt Irt Irt WWW WWWW W WV k

Tuojau užsisakykite šį raftkvedį mokytis lietuvių tasybds. Labai naudingas 
rankvedis vaikams mokytis. Ant kiekvieno puslapio yra ahglUkai paaiškinimai kai 
kurių žodžių. Kaina 33c už egzempliorių, Mokykloms, kurios ims nemažiau 10 
egzempliorių, po 25c už egžempIĮo’rių. Galinta gauti Laisvės Administracijoje, 427
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. > .
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Trečiadienis, Kovo 18, 1940

NwYorto^/fežžferzinto no

Aukos Metropolitan Operai

su

V

baigia 
parkus 

netoli

WPA darbininkai 
įrengti du naujus 
Queens miesto dalyje, 
Whitestone.

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Te).: Glenmore 5-6191

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Svarbios Politiniais Amer. 
Klausimais Prakalbos

New Yorko Kunigai Už 
Gimdymo Kontrolę

Liter. Draugijos Pirmos 
Kuopos Nariams.

ALDLD 1 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, kovo 
14 d., 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St.

Narių pareiga ateiti ir su
mokėti duokles. Dar yra sko
lingų už 1939 metus. Jų pa
reiga ateiti pasimokėti duo
kles ir pasiimti labai svarbią 
Dr. Petrikos parašytą knygą 

.“Lietuvių Tautos Atbudimo 
Pionieriai.” Reikia ir kitiems 
nariams sumokėti duokles, 
kad centras galėtų laiku iš
leisti “šviesą” ir 1940 metų 
knygą, kuri taip pat bus la
bai svarbi.

Metropolitan Opera steigia 
savo fondą. Per radio buvo 
atsišaukta prašant aukų, tai 
sako, kad jau gavo iš 80,000 
asmenų. Aukos plaukia ne 
vien iš Jungtinių Valstijų, bet 
ir kitų šalių. Siekia sukelti mi- 
liono dolerių fondą.

Du Kartus Susitiko 
Mirčia ir Išliko

Šis susirinkimas, apart va
jaus už naujus narius, turės 
aptart 1-mos Gegužės apvaik- 
ščiojimą ir kelis kitus svarbius 
klausimus. Todėl ateikite 
skaitlingai.

ALDLD 1 Kp. Org.

.New Yorke dvidešimts 
katalikiškų kunigų pasisakė, 
kad tokis dalykas, kaip moks
linis šeimos gimdymų kontro
liavimas nėra priešingas “mo
ralui.” Dalis tų kunigų kartu 
yra ir daktarai

Williamsburgo gyventojai 
turi progą išgirsti labai svar
bias anglų, prakalbas. Sekma
dienį, 17 d. kovo, 8:30 vai. 
vakare, Washington Palace, 
157 So. 9th St., atsibus pra
kalbos ir diskusijos. Kalbės 
Carl Brodsky, žymus kalbėto
jas, temoje: “Trečias Termi
nas ar Trečia Partija.” Tai 
labai svarbus klausimas. Kaip 
žinome, kapitalistinė spauda 
jau ir įkirėjo su pasakomis 
apie Roosevelto trečią termi
ną. Brodsky išaiškins, kodėl 
Amerikos liaudžiai daug svar
biau yra rūpintis ne Roosevel
to trečiu terminu, bet Trečia 
Partija, tai yra sudarymu 
tijos, kuri kovotų prieš 
mokratų ir Republikonų 
tijas, kurios nieko gero 
džiai nedavė ir neduos, 
leistina ir kitiems savo 
reikšti.

Konferencija Paruošimui I Geri Judžiai ir Prakalbos 
Demonstracijos už Taiką | Ned.lioj. — 17 dieną>

7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainėj, 280 Union Avė. ir kam
pas Stagg St., bus moterų pa
rengimas. Tai bus apvaikščio- 
jimas Tarptautinės Moterų 
Dienos. Jį ruošia lietuvės mo
terys.

čia bus rodoma du geri ju
džiai : “Karo Pabėgėliai Prie
glaudoj” ir “Motina.” Abu ju
džiai labai geri. Prie to, kal
bės Margaret Kavaliauskaitė 
(Cowl) apie reikšmę moterų 
dienos. , •

Įžanga bus pigi, tik 25 cen
tai ypatai. Prašome bilietus į- 
sigyt iš anksto.

Rengėjos. 
• '1

Turčių klasė ir jos atstovai 
daro viską, kad ir Jungtines 
Valstijas įtraukus į pragaištin
gą imperialistinį karą. Tą gali 
matyti kiekvienas iš valdinin
kų veiklos ir kapitalistų spau
dos.

Liaudis karo nenori. Tą pa
rodė ir Jaunuolių, Kongresas 
Washingtone ir abelnas Ame
rikos liaudies nusistatymas. 
New Yorke jau per tūkstantis 
įvairių organizacijų pasisakė 
prieš karą, prieš tą politiką, 
kuri ir mūsų šalį velka karam

Kad surengus masines tai
kos demonstracijas, kad pa
reiškus galingą balsą už tai
ką, tai tam tikslui bus suruoš
ta demonstracijos. Geresniam 
prisirengimui šaukiaYna taikos 
reikalais konferencija, kuri į- 
vyks pirmadienį, kovo 18 die
ną, 8 vai. vakare, Manhattan 
Centre, Masonic Room, kam
pas 8th Avė. ir 34th St., New 
Yorke. Lietuvių organizacijos 
privalo išrinkti delegatus 
dalyvauti.

Apie dvi savaitės laiko at
gal patarnautoja Estelle 
Kreigstedt, 25 metų mergina, 
bandė gazu nusižudyti savo 
kambaryj. Kas tai pranešė po
licijai. Policija išlaužė duris, 
merginą nugabeno į Bellevue 
ligoninę ir ji pasveiko. Bet 
kada nuvyko pasiimti drabu
žius, tai namų savininkas at
sisakė išduoti, reikalaujant, 
kad ji apmokėtų už išlaužtas 
duris, kurias išvertė policija.

Mergina ir vėl atsikreipė į 
34th St. policijos -stotį. Poli
cijos leitenantas pasiuntė po
licininkus ir jos drabužius at
gabeno. Estelle verkė ir skun
dėsi savo likimu. Ji gimus 
Austrijoj, tėvas mirė, kada ji 
buvo tik 3 metų. Motina at
vyko į Ameriką, kurios ji ne
žino. Estelle taip pat atvyko 
Amerikon ir tapo šios šalies 
piliete. Prieš dabartinį karą 
plaukiojo ant Lenkijos laivo 
“Pilsudski,” kaipo patarnau
toja. Vokiečių suhmarinas nu- čių būrelis, apsirengusių tau- 
skandino laivą. Ji atsidūrė
Anglijoj, o iš ten ir vėl Ame- daugiau orkestros narių, pra- 
rikoj, bet neturi nei darbo, nei sidėjo šokiai. Vėliau pradėjo 
pinigų. Reiškia, jau du .kartus 
merginai mirtis žiūrėjo į 
d a. v

ir

tiniais kostiumais. Pribuvo ir

vei-

Sveikatos Reikalai

Dienraščio “Laisvės” Pavasarinis $800 į Mėnesį Dar Negana

BALIUS

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

tiek daug 
prakalbos 

Kalbėtojai

Intertype (raidėms rinkti) mašinos išmokėjimui rei
kia stambios paramos. Tam reikalui rengiame balių.

D. M. Šo- 
kalbėtojai. 
šių dienų 

ir Lietuvą,

Suokalbininkai iš Krikščio
nių Fronto jau visi paleisti 
ant parankos iš kalėjimo, iš
skiriant tik W. G. Bishopą.

Oras jau bus gražus, tai lauksime svečių iš kitų 
miestu. Nėra priežasties kodėl negalį atvažiuoti phi- 
ladelphiečiai ir iš Conn, valstijos miestų “Laisvės” 

patrijotai.

Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi prisidėt prie 
išmokėjimo Intertype mašinos, skaitlingai privalo 

dalyvauti šiame baliuje.

Nuo pirmos iki penktai valandai po pietų bus vaikų 
balius. Įžanga veltui. Nuo penktos vai. vakare prasi

dės suaugusiem balius. Įžanga 35c.

šeštadienį, kovo 9, “Lais
vės” svetainėj buvo parengi
mas. žiburiai jau žėrėjo sep
tintą valandą. Matėsi lietuvai-

BUS CENTRAL PALACE 
16-18 Manhattan Avenue Brooklyn, N. Y,

Teisme už Palaikus

w

Penktadienį Prakalbos 
Ridgewood Miesto Dalyj
Penktadienį, kovo 15 die

ną, 7:30 valandą vakare, ša- 
palo-Vaiginio svetainėj, 147 
Thames St., atsibus dienos 
klausimais prakalbos. Kalbės 
Jonas Gasiūnas ir 
lomskas, du geri 
Bus kalbama apie 
pasaulinius įvykius
koki mūsų uždaviniai linkui 
Lietuvos, kada ji atgavo savo 
seną sostinę Vilnių.

Dabar pasaulyj 
svarbių įvykių, kad 
labai reikalingos,
pasirengę juos išaiškinti.

Prakalbas rengia Literatū
ros Draugijos 55-ta kuopa.
j . --------------------------------------------------------------------- . ,'j

Gali Būti New Yorke Didelis 
Važiuotos Streikas

Transport Workers Unija 
buv6 sušaukus 10,000 trans
porto darbininkų susirinkimą, 
kuris apėmė gatvekarių, busų, 
požeminių ir viršutinių trauki
nių darbininkus. Viso važiotėj 
šiose šakose yra arti 30,000 
darbininkų. Unija išstoja prieš 
pono LaGuardia nusistatymą, 
kad jis nesutinka pripažinti 
darbininkams teisę organizuo
tis į uniją, nes dabar tos visos 
šakos važiotės pereina į mies
to’ rankas.

Iš Vaikučių ir Stygų 
Orkestros Parengimo

Brooklyne yra ruošiama pra
kalbų sveikatos klausime, an
glų kalboj. Jos atsibus svetai
nėj, 142 Joralemon St., Broo
klyn. Bus tik dienos laiku, 
nuo 10:30 ryto iki pietų. Ko
vo 15 kalbės Dr. G. C. Campa 
apie dantis ir sifilį. Kovo 29 
d. kalbės Dr. J. F. Marrison 
apie dantis, sifilį ir operaci
jas. Kam laikas leidžia, pa
tartina nueiti ir pasiklausyti.

rinktis publikos, moterys at
nešė maisto. Briedienė atvyko 
su keptomis silkėmis; S. Vait
kienė su virtu kumpiu; M. 
Velsonienė atnešė keptų au- 
siukių; S. Vinikienė— didelį 
pyragą, kuris buvo išleistas 
laimėjimui ir už jį surinkta 
$3; E. Kasmauskienė taip pat 
atnešė iškeptą pyragą; o “Lai
svės” gaspadorius' drg. Buk- 
nys paaukavo vaikams baksą 
saldainių iš Lietuvos,

Gaspadinės yra Ateities 
žiedo Vaikų draugijėlės vaikų 
motinos. Jos virš minėtus vai- I
gius paaukavo naudai paren
gimo, tai didelė parama. Ne 
vien aukavo tuos daiktus, bet 
ir dirbti padėjo. Ateities žie
do ir Stygų Orkestros komisi
ja yra daug dėkinga už do
vanas ir darbininkams už dar
bą. Buvo ir programa, apie 
kurią parašysiu vėliau.

Rengimo Komitetas.

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April

Ponia Mary Hartshorne rei
kalauja, kad jos vyras, milio- 
nierius, mokėtų jai ir jos trims 
vaikams į mėnesį nemažiau, 
kaip $3,500. Ji dabar gauna 
$800 į mėnesį, bet sako, kad 
su tokia alimonija, tai tiesiai 
“badauja.” Mes, atrasime ne
mažai darbininkų, kad jie ir į 
metus negauna $800, o kapi-1 
talistai sako, kad dar vis vien ! 
jiem perdaug. .

Šeštadienį Dalyvaukite 
Maspethiečiy Vakarienėj
LLD 138 kuopos draugiška 

vakarienė įvyks šeštadienį, 
kovo-March 16 dieną, Zabiels- 
kio svetainėje, 61-38 — 56th 
Rd., Maspeth, N. Y. Draugai, 
mes kviečiame jumis įsigyt bi
lietus iš anksto ir dalyvauti 
pas mus Maspethe. Taipgi, 
turime primint, kad vakarie
nė bus duodama lygiai 7:30 
valandą vakare.

Taigi, prašome nesivėluokit.
Komisija.

Policija sulaikė tris jau
nuolius: J. Ryan, E. Guąrdel- 
,lo ir B. Rozlaskį, kaltinant, 
kad jie iš vienos BMT stoties 
pačiupo 45 centus ir Vieno au
to garadžiaus $2>

par-
De- 

Pdr- 
liau-
Bus 

mintį

m m m imi mt

Pažangūs Am. Darbo Partijos Kandidatai
Lietuviai užsiregistravę ir 

balsavę už Amerikos Darbo 
Partijos kandidatus turi pa
dėti kairiam progresyvi u i 
sparnui atbudavoti Amerikos 
Darbo Partiją, kurią reakci
niai elementai savo užsispyri
mu apgriovė, kurios vardą nu- 
puldė tarpe piliečių. Mes ga
vome nuo pažangių Amerikos 
Darbo Partijos narių listą 
kandidatų, kurie yra pasiryžę 
laimėti rinkimus ir darbuotis 
Amerikos Darbo Partijos ir vi
sų piliečių gerovei.

Žemiau talpiname tų kandi
datų surašą ir prašome lietu
vius išsikirpti,, o kada ateis 
balsavimai, tai tik už juos ir 
balsuoti. ,
Candidates of the Progressive 

Committee to Rebuild the 
American Labor Party

State Committee for the 4th 
Assembly 
County:

Henry I. Nagin 
Rose Samson 
Samuel Korb 
Sol Adesman 
Jacob Carol
State Comm, for the 13th 

Assembly Dist., Kings Coun
ty:

Maury Golob
Sadie Sobol 
Nathan Messner 
Murray Feldman 
Morris Berger
State Comm, for the 14th 

Assembly Dist., Kings 
ty:

John D. Masso 
Anthony Linkus 
Morris Packer 
William Eisenstadt 
Joseph Lefwskiewicz
State Comm, for the

Dist., Kings Coun-

Coun-

15th

District, Kings Rogers
Blohdel -

Didelis Išpardavimas
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir 0VERK0TAI
Išparduodami dabar už

I/3—vieną trečdalį 
originališkos

Naudokitės Mūsų Patogiu

kainos
10 Išmokėjimų Plinu

NARINS
670 Grand St., corner

/

Brooklyn, N. Y,

SONS
Manhattan Avė.
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Raphael Lehrman •
Hyman Katz 
David Rinzler 
Elliot Haness
State Committee for the 6th 

Assembly Dist., Kings Coun
ty:

MIRĖ
Bieliauskaitė, 14

Mirė sekmadienh. 
d., po antrašu 407

Assembly 
ty:

Geo'rge
Eugene
Anthony Malnassy 
Paul Muller 
George Motie 
State Comm, for the 

Assembly Dist., Kings 
ty:

Leonard Montalto 
Alexander Avelino 
Vito Barbera 
Rae Smith 
Meyer Begelman 
State Comm, for the

Assembly Dist.,‘ Kings Coun
ty C

Biagio Palazzolo 
Frank Guibordo 
Andrea Venuti 
Peter Ippolito 
Caniov Metallo

19th
Coun-

S:

5

Louise 
amžiaus, 
kovo 10 
Rodney St. Laidotuvės įvyks
ketvirtadienį, kovo 14 d., šv. 
Jono kapinėse. Kūnas pašar
votas namuose, po viršminėtu 
antrašu.

Velionė paliko nuliūdime 
motiną, tėvą, seseris Adella 
ir Mary Petrauskienę ir broli 
Juozą. i

Laidotuvių pareigom rūpi
nasi graborius J. Garšva.

P-le Marcella Johnson, ku- 
, rios labui Great Necko bankie- 
irius Edward P. Alker palaikė 
$50,000 apdraudą, jam 
rus, turėjo teisme1 atlikti 
so gyvenimo” išpažintį, 
legalė našlė užprotestavo iš
mokėjimą apdraudos vyro bu- 
vusei meilužei. Iš karto p-lė 
Johnson persistatė, kad tur
tuolis ją visur vežiojosi dėl 
“draugiškumo,” bet paskiau 
prisipažino, jog jinai jam bu
vusi viskuo ir kad jo pataria
ma ji pametus $400 per mė
nesį mokamą darbą ir įsitai
sius apartmentą, kur jis galė
tų ateidinet

Teismė.buvo parodyta, Kad 
jinai nuo bankieriaus įvairio
mis sumomis, gavus $11,545 
čekiais. Jinai-sakėsi, kai tai 
dar ne viskas ir nurodinėjo, 
kad apdrauda priklauso jai.

mi
li
nes

VLaGuardia^ orlaivių lauke 
planuoja steigti mokyklą, kur 
bus mokomą"skrajoti šimtai 
jhunuolių.

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler) "

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661 ?

►
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20th

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA
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tinis Lietuviškas

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

Sun. all day and night

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 

• 11 p. m. After 11 p. m. for gents

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ik* šeštadienį

Managed by

TEITELBAUM

337 UNION AVENUE 
3P0OKLYN, N. Y. L.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberial

Office Phone Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

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

fMHlflNMSMuI

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tek Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET 
473 Grand St Brooklyn, N 

Prie R. K. O. Republic Teatro

Vapor < Room, 
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accc?nodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
SPECIAL RATES PER WEEK




