
KRISLAI
Mūsų daktarai. 
Nesvietiški pelnai. 
Pardavikų avangardas. 
Koks kirvis, toks ir 

kotas.
Rašo A. B.

Bostono apylinkėje p ra 
dėjo gražiai darbuotis Dr. 
J. F. Borisas. Jis duoda pa
skaitų sveikatos reikalais. 
Jo paskaitos žmonėms pa
tinka.

Laiko pasigavęs, Dr. Bo
risas turėtų pasiekti New 
York ir New Jersey su savo 
paskaitomis.

Bostone darbuojasi Dr. 
Repšys. Taipgi kai kada 
pasirodo Dr. Pilka.

Brooklynę gerai juda D r. 
Petriką. Nors fašistinėj 
dirvoje, bet vis tiek juda 
Dr. Vencius. Newarke turi
me visų veikliausi Dr. Kaš- 
kiaučių. Clevelande labai 
nuoširdžiai darbuojasi Dr. 
Simans. Detroite turim Dr. 
Palevičių.

Bet Chicagos lietuviški 
daktarai, išskyrus, žinoma, 
Dr. Graičiūną, pusėtinai 
miega. Kitus visuomenė la
bai retai temato. O jų ten 
yra gyva galybė.

General Motors korpora
cija negali skųstis blogais 
laikais. 1939 metais ji pasi
darė $183,000,000 pelno. Tai 
išėjo po pusę miliono dole
rių per visas 365 dienas! 
Dar kitaip apskaičius, Ge
neral Motors kas dieną nuo 
kiekvieno savo darbininko 
pelnė po keturius dolerius.

Bet ar ta pati gerovės 
saulė švietė ir General Mo
tors darbininkams? Ne vi
sai. Jie beveik pusę laiko 
visai negavo darbo, tai yra, 
tedirbo per 180 dienų. Kitą 
pusę metų nedirbo ir nega
vo algų.

Paul Reynaud atsistojo 
Franci jos valdžios pryša- 
kin. Daladier paskirtas ka
ro ministeriu. Bonnet val
džion visai nebeįeina.

Naujoji valdžia esanti 
pasimojus paskubinti karą. 
Kas svarbu, tai kad Fran
ci jos socialistai pasirodė 
energingiausi karo skubini- 
mo ir plėtimo šalininkai. 
Juo greičiau bus milionai 
francūzų sušerta karo die
vaičiui, tuo socialistams 
bus smagiau!

Toks dabar francūzų so
cialistų socializmas.

Stilsonas važinėja ir pa
sakoja savo praeities grie- 
kus. O jis prigriešijęs tiek 
ir tiek, kai buvęs komunis
tu. Dabar prašo visų atleis
ti jam. Daugiau jis nieka
dos nebegriešysiąs—iki gy
vos galvos nebesitrauksiąs 
nuo menševikų, pas kuriuos 
taip garbingai sugrįžo.

/

Tarp kitų savo griekų, 
Stilsonas pasakoja savo pa
simatymą su Trockiu arba 
girdėjimą Trockį kalbant 
Maskvoje ar kitur kur.

Pasak “N. G.”, Stilsonas 
sakąs, kad Trockis jam ar 
kam kitam sakęs, kad Ru
sijoje per revoliuciją buvę 
net vienuoliką milionų bal
tagvardiečių likviduota.

Todėl, sako “N. Gadynė”, 
pilnai galima pateisinti 
Suomijos Mannerheimą už 
nugalabinimą anais metais 
apie 35 tūkstančių Suomi
jos revoliucinių darbininkų. 
Ir Strazdas tą bučerį gina 
susiriesdamas.
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Anglijos Valdžia Susirūpi
nus Judėjimu prieš Karą

London. — Vis augantis 
judėjimas prieš karą duoda 
rūpesčio Anglijos valdžiai. 
Pranešama, jog ministeris 
pirmininkas Chamberlainas 
tuoj svarstys su kitais mi- 
nisteriais, kokiais būdais 
stabdyt ar malšint judėji
mą už taikos darymą.

Karo šalininkai reikalau
ja sumažint ministeriu ka
binetą nuo dabartinių devy
nių narių iki penkių, kad 
galėtų greičiau ir griežčiau 
veikt karo klausimais.

CENZŪRA IR MAISTO AP
RIBOJIMAI ŠVEDIJOJ

Stockholm, Švedija.—Pa
gal švedų valdžios įsakymą, 
paštai atidarinės visus 
siuntinių pundus, j ieškoda
mi užgrobt komunistinius 
lapelius, knygas ir laikraš
čius.

Jau pirmiau uždrausta 
siuntinėt paštu keturis šve
dų komunistų laikraščius.

Valdžia patvarkė niekam 
neparduot daugiau kaip 
svarą kavos ir ketvirtadalį 
svaro arbatos per mėnesį. 
Planuoja apribot pirkimą 
įvairių maisto produktų.

TALKININKAI MĖGINA 
PATRAUKI ITALIJĄ

Į JŲPUSĘ
Paryžius. —- Naujasis 

Franci jos ministeris pirmi
ninkas Reynaud pasišaukė 
Italijos ambasadorių pasi
kalbėt. Reynaud ketina pa- 
s m a r k i n t “d i plomatinę 
ofensyvą” prieš Vokietiją.

Roma. — Franci jos am
basadorius Italijai jieško 
pasikalbėjimo su Mussoli- 
niu. Anglijos ambasadorius 
matėsi su čia atvykusiu 
Vengrijos ministeriu pirmi
ninku grafu P. Teleki.

Italai prieš Angliją
Roma. — Italijos laikraš

čiai veda kampaniją prieš 
Angliją. Italų v spauda jau 
nekursto prieš Sovietų Są
jungą. Kai kurie laikraščiai 
rašo, jog nėra ekonominių 
priešingumų tarp Italijos- 
Vokietijos ir Sovietų.

. T a 1 k i n inkų diplomatai 
Romoj bijo, kad Italija gali 
užimt griežtesnę poziciją 
prieš Angliją ir Franciją.,

Washington. >— Senato 
teisių komisija 10 balsų 
prieš 3 užgyrė sumanymą 
baustinai uždraust baltųjų 
govėdoms žudyt (lynčiuot) 
negrus.

Renegatas Trockis sakęs 
Stilson'ui, o renegatas Stil
sonas dabar sako jums ir 
tikėkite!

Kol kas, tam patikėjo 
tiktai Strazdas. Veikiausia 
dar patįkės Michelsonas ir 
Grigaitis. To pilnai užteks. 
Joks protingas ir doras 
Žmogus šitiems Stilsono 
plepėjimams netikės.

ORAS. — Neperšalta.

ŠVEDIJA SIŪLO SUTARTĮ 
SUOMIJAI IR NORVEGIJAI, 
NEPAISYDAMA SOVIETŲ

Stockholm, Švedija.—Šve
dų ministeris pirmininkas 
Per Albin Hansson per ra
dio pareiškė, kad “be ati
dėliojimo” turi būt veda
mos derybos tarp Švedijos, 
Norvegijos ir Suomijos dė
lei apsigynimo sąjungos 
tarp jų.

Sovietų vyriausybė kovo 
20 d. persergėjo, kad Sovie
tai žiūrės į tokią Švedijos- 
Norvegijos-Suomijos sąjun-

Sov. Oro Laivynas Stiprus ir Sėkmingas 
Sako New Yorko Times Korespondentas
Stockholm, Švedija.— At

vykęs čia iš Suomijos, 
James Aldridge, New Yor
ko Times korespondentas, 
rašo, kaip Sovietų oro lai
vynas veikė sėkmingai ka
re prieš Helsinkio. Suomiją; 
sako, geri lėktuvai ir išla
vinti lakūnai parodė stipry r 
bę raudonojo orlaivy no.

J. Aldridge pats iš arti 
matė daugelį Sovietų lėktu
vų žygių; kai kuriuos žy
gius jis stebėjo ,kartu su 
Amerikos oficierium, nariu 
Jungtinių Valstijų atstovy
bės Suomijoj.

Šis korespondentas pas
tebi, jog iš pradžios Sovie
tai buvo atsiuntę daugumą 
antros, trečios, net ketvir
tos rūšies lėktuvų, ir jie iš 
pradžioj turėję daugiau 
nuostolių. .Bet Sovietai pa
matė, kad Suomija veikia 
naujoviškais, užsieniniais 
lėktuvais; tai Sovietai at
siuntė naujoviškus savo lėk
tuvus, ir tada greitai pasi
rodė sėkmingumas Sovietų 
oro jėgų.

Korespondentas apžiūrė
jo porą sovietinių bombi- 
ninkų, kuriuos suomiai bu
vo nukirtę žemyn, ir atra
do, jog Sovietų bombiniai 
lėktuvai yra geresni už An
glijos lėktuvus tokios pat 
rūšies. Sako, kad tie sovie
tiniai bombanešiai pastaty
ti pagal amerikinį patentą, 
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Bombardavimo Technika
“Abelnai šie lėktuvai sėk

mingai bombardavo,” rašo 
korespondentas Aldridge. Iš 
pradžios jie numesdavo pa
degančias bombas į Helsin
kio suomių pozicijas. Tos 
bombos, keturių tūkstančių 
laipsnių karščio, sudegin
davo priešo punktą, kad iš 
ten jau negalėdavo suomių 
priešorlaiyinės k a n u o 1 ė s 
veikti. Paskui, paprastai 
naktį, sovietiniai lėktuvai 
bombomis užbaigdavo dar
bą.

Be kitko, raudonieji la
kūnai vartojo naują saviš
kį išradimą, kur viename 
metaliniame cilinderyje su
dėta 100 ar daugiau pade
gančių bombų. Nunietus ci- 
linderį, jis sprogsta ir bom
bos plačiai aplinkui išlaks
to.

gą, kaip į sutartį atkreiptą 
prieš Sovietus. Kartu So
vietai priminė, jog ta Šve- 
dijos-Norvegijos - Suomijos 
sąjunga būtų priešinga su
tarčiai Suomijos su Sovie
tais.

Švedijos premjeras Hans- 
son savo kalboj atidengė, 
jog Suopiijos valdžia jau už 
šešių savaičių pirm karo su 
Sovietais prašė karinės pa
ramos iš Švedijos.

Geriausi Lengvieji 
Lėktuvai

Ypač tiksliai veikė leng
vieji sovietiniai lėktuvai, 
vadinami 1-16, skrisdami po 
300 mylių per valandą, gin
kluoti dviem kulkasvai- 
džiais. Šie lėktuvai dalinai 
iš medžio pastatyti, o jų 
sparnai aptraukti tinkamu 
audeklu. Jie taip lengvai ir 
apsukriai veikė ore, kad 
“viršijo visus priešo lėktu
vus, kokie tik buvo prieš 
juos atsiųsti,” rašo N. Y. 
Times korespondentas.

Sovietų lėktuvai Suomi
joj turėjo savo apačioj čiu- 
žes (skis), ir galėjo vartot 
užšalusius ežerus kaip lėk
tuvų aikštes.

Dauguma Sovietų lėktu
vų taip pastatyti, kad iš jų 
galima plačiu ratu šaudyt.
Aukštai Išlavinti Lakūnai

“Sovietų o r 1 a i v ininkai 
yra gabūs lakūnai, be jokio 
klausimo. Jie aukštai moks
liškai išlavinti ir skraidyt 
ir bombarduot. Kiekvienas 
taipgi išlavintas mitriai 
veikt kaip bombanešio ir 
kaip lengvo greito lėktuvo 
lakūnas. Sovietų orlaiviniai 
šauliai taipgi išlavinti kai
po vairuotojai,” sako N. Y. 
Times korespondentas.

“Jų lakūnai buvo gerai 
aprengti. Lakūnų drabu
žiai turėjo kailių pamuša-

nės ir batai buvo dar elek-j 
tra apšildomi. Aukštuose 
skridimuose jie buvo išla
vinti vartot oxygena (de
guonį) kvėpavimui.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Albany, N. Y. — Per šal

čius ir sniegų audras šiau
rinėj daly j New Yorko val
stijos dabar žuvo 6 žmonės.

Washington. — Anglija 
ir Francija užsisako iš Am
erikos 8,000 naujų karo lėk
tuvų už bilioną dolerių.

London. — Anglų polici
ja areštavo daug cechų ir 
austrų, įtardama, kad jie 
esą Vokietijos agentai.

London, kovo 26. -r- An
glų valdžia sako, jog per 
paskutines 7 dienas naziai 
nenuskandino nei vieno tal
kininkų laivo.

Brazilijos Valdžia Suėmė 
Žymiuosius Demokratus

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Vyriausybė uždarė svar
biausią dienraštį “O Estado 
de Sao Paulo”, areštavo jo 
redaktorius, suėmė beveik 
visus šalies kongreso atsto
vus iš Sao Paulo ir daugelį 
žymių piliečių to didžiausio 
Brazilijos pramonės miesto. 
Tai todėl, kad jie rėmį De
mokratinę Brazilijos Sąjun
gą, kuri priešinasi prezi
dento Vargaso valdžiai.

VOKIEČIU PREKYBA RUMU
NIJOJ VIRŠIJA ANGLŲ •

Berlin. — šiemet sausio 
mėnesį Rumunija daugiau 
pardavė produktų Vokieti
jai, negu Anglijai.

Tą patį mėnesį Rumunija 
pirko aštuonis kartus dau
giau iš Vokietijos, nekaip iš 
Anglijos.

Vokiečiai džiaugiasi, kad 
auganti jų prekyba su Ru
munija padeda jiem atsilai- 
kyt prieš blokadą iš Angli
jos ir Franci jos pusės.

TURKU SPAUDA VĖL 
RAŠO PRIEŠ SOVIE
TUS IR VOKIEČIUS
Istanbul, Turkija. — Pu

siau - valdiški ir kiti Tur
kijos laikraščiai iš naujo 
pradėjo rašyt prieš Vokie
tiją, Sovietus ir Italiją. 
Sako, kad šios trys šalys 
stoja už taiką Rumunijoj ir 
kituose Balkanų kraštuose 
tik, girdi, tol, kol taika ten 
naudinga Sovietam, Vokie
tijai ir Italijai. Turkų laik
raščiai įtaria, būk šios trys 
šalys užpultų Balkanus, jei
gu užpuolimas pasirodytų 
jom naudingas.
Paryžius Netiki, kad Sovie
tai Eisią į Bloką su Naziais 

ir Italijai

Paryžius. — Franci jos 
valdovai netiki, kad Sovie
tai bet kada prisidėtų prie 
Vokietijos - Italijos politi
nio karinio bloko, nors 
francūzų laikraščiai pasa-

galimas.

Naujasis Franci jos premjeras, 
Paul Reynaud, pareiškęs, kad 
Francija galinti paskelbti ka

rą Sovietų Sąjungai.

DIDELIS JUDĖJI
MAS UŽ TAIKA 

ANGLIJOJE
Birmingham, Anglija. — 

Visašališka Unija Krautu
vių ir Sandėlių Tarnautojų 
ir Raštininkų savo suvažia
vime šičia priėmė rezoliu
ciją, kurioj sako:

“Šis karas yra imperia
listinis; jis vedamas išlai
kyt Anglijai ir Francijai 
kolonijas. Darbo klasė netu- 
rj jokio reikalo remt šį ka
rą.”

Rezoliucija priimta 82 
balsais prieš 57.

Ši unija turi apie 175,000 
narių.

Rezoliucijos įnešėja Miss 
M. Jones kalbėjo:

“Mums sako, kad šis ka
ras esąs vedamas panaikint 
karinius užpuolimus. Taip 
šneka Anglijos kapitalistų 
klasė, kuri per prievartą 
spaudžia ir slegia Indiją; 
ta klasė, kuri šaudė streiko 
pikietus Vakarinėje Indijo
je ir badu marino, išnaudo
jo ir spaudė negrus darbi
ninkus Afrikoje ir dar te
bedaro užpuolimo žygius 
prieš Airiją.”

Suvažiavimo delegatas D. 
Gillies pareiškė: Praeitame 
kare mums sakydavo, kad, 
be kitko, turime pakart 
kaizerį; bet buvęs Vokieti
jos kaizeris kiekvieną savo 
gimtadienį iki šiol gavo 
sveikinimus nuo Anglijos 
karaliaus.
Geležinkeliečiai šaukia 

Tuojaus Baigt Karą
1 Praeitą šeštadienį gele- 

ležinkeliečių Unijos Taryba 
Essex apskrities išleido at
sišaukimą, kur vadino šį 
karą imperialistiniu ir rei
kalavo tuojaus baigt karo 
veiksmus, sušaukt visų tau
tų konferenciją, apsvarstyt 
tenai įvairių šalių ekonomi
nius reikalus ir nustatyt 
teisingą paskirstymą žalių
jų medžiagų, reikalingų 
įvairiem kraštam.

Nepriklausomoji Darbo 
Partija prieš Karą

Nottingham, Anglija. — 
Metiniame savo susirinki
me, Nepriklausomoji Anglų 
Darbo Partija priėmė rezo
liuciją, nurodydama, jog 
šis karas yra ‘ imperialisti
nis ir ragindama tuojau 
baigt karą. Įvairūs kalbėto
jai atžymėjo, kad ne pagal 
J. Stalino įsakymą jie išsto
ja. prieš karą, bet patys at
sižvelgdami į žmonijos rei
kalus.

Nepriklausomoji D a rbo 
Partija pasmerkė dešiniąją 
Darbiečių Partiją, kad ši 
karščiau “remia imperialis
tinį karą, negu patys to
riai”, atgaleiviai Anglijos 
dvarininkai ir kapitalistai.

Australijos DarbieČiai 
Pasmerkė Karą

Sydney, Australija. — 
Darbo Partijos konferenci
ja New South Waleš pro

i

vincijos 195 balsais prieš 88 
pasmerkė Australijos daly
vavimą kare. Į konferenci
ją buvo atsiųsta 60 karei
vių, baugint delegatus. Ka
reiviai reikalavo išduot, kas 
parašė tą rezoliucijos punk
tą, kuris smerkia Anglijos 
valdžią už bandymą paverst 
šį karą į žygį prieš Sovietų 
Sąjungą. - y

Žymi Dalis Kooper. Partijos 
Reikalauja Taikos

London. — Gale savaitės 
įvykusiame suvažiavime an
glų Kooperatyvės Partijos, 
delegatai a t s t ovauj an tieji 
1,323,000 narių įnešė pa
smerkt šį karą kaip impe
rialistinį; reikalavo tuojau 
padaryt paliaubas ir su
šaukt tarptautinę darbinin
kų konferenciją, idant už- 
tikrint taiką, paremtą tam 
tikrais principais. Bet šį 
sumanymą atmetė dešinieji 
delegatai, atstovaujantieji 
3,250,000 narių, vadovauja
mi Al. V. Alexander’io, ku
ris andai buvo Anglijos ka
ro laivyno ministeris.

Komunistą Veikėjo Atsa
kymai Dies’o Komisijai 1

Washington. — Kongre
sinė tyrinėjimų komisija, 
vadovaujama Dies’o, kvotė 
Jamesą H. Dolsoną, Komu
nistų Partijos literatūros 
agentą iš Pittsburgho. Ko
misijos agentai praeitą šeš
tadienį padarė kratą Dolso- 
no bute ir užgrobė doku
mentus.

Tie agentai rado ir kny
gelę vieno nario, kuris įsi
rašė į partiją vardu F. D. 
Rioosevelto. Dieso komisija 
spirtinai reikalavo, kad 
Dolsonas išduotų tikrąjį to 
nario vardą. Jis atsisakė. 
Už tai Dies grūmoja pa- 
traukt jį teisman.

Dolsonas pareiškė, jog 
kai kurie Kom. Partijos na
riai yra priversti vartot ne- 

' savus vardus, idant “apsi- 
saugot nuo tokių gaivalų, 
kaip jūs; ir visai negalima 
sulaikyt žmogų nuo vartoji
mo tokio vardo, kokį jis pa
sirenka.”

Dieso komisija ypač klau
sinėjo Dolsoną, kodėl jis 
skyrė Komunistų PaTtl*-*'" 
jai savo apdraudą Inter
national Workers Orderyj 
(savišalpinėj darbininkų or
ganizacijoj). Dolsonas atsa
kė, kad jis neturi giminių, 
o “Komunistų Partija man 
yra brangesnė už viską 
pasaulyje.”

La Paz, Bolivija. — Su
kilo prieš valdžią studentai 
oficierių mokyklos, bet 
greitai liko numalšihti.

Copenhagen, Danija. — 
Valdžia laikinai uždraudė 
pardavinėt alkoholinius gė
rimus, tabaką, auksą, plati
ną ir daugelį kitų daiktų. ||1
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O Visgi Jie Nori Pradėti Karą 
Prieš Sovietų Sąjungą

Iš Londono' pranešama, kad Anglijos 
valdžia sukaitusi įieško progos pradėti 
karą prieš Sovietų Sąjungą. Chamber- 
lainas žino, kad jis pralaimėjo gerą 
progą Suomijoje. Taigi dabar jis mano 
kaip nors tą klaidą pataisyti. Girdi, jei 
Anglija nori karą laimėti prieš Vokieti
ją, tai ji turi paskelbti karą Sovietų Są
jungai! Kur ir kaip Anglija gali pa
skelbti karą Sovietų Sąjungai, kol kas 
dar nėra aišku.

Veikiausiai Anglija bandys kariauti 
prieš Sovietų Sąjungą Artimuosiuose 
Rytuose, per Turkiją. Matyt, Chamber- 
lainas mano, kad, pradėjus karą prieš 
Sovietų Sąjungą, Anglija susilauktų 
daugiau pagalbos iš kitų kraštų—ypačiai 
Amerikos. Mūsif krašto reakcininkai 
tik laukia progos kaip nors užduot smū
gį socialistiniam kraštui. Ir kur gi ka
pitalistinis pasaulis tokios progos nejieš- 
kos!

Jeigu Turkijos Anglijai nepavyktų 
įtraukti į karą prieš SSSR, tai gal ji 
kaip nors bandys Balkanus į karą 
įtraukti. Vienas dalykas žinomas: An
glijos lordai darys viską savo tikslą pa
siekti,—praplėsti karą. , Kitaip jie gali 
būti smarkiai supliekti/“? ’

Bet Anglijos valdovai pamiršta vieną 
dalyką: jeigu jie paskelbs Sovietams 
karą, tai ne tik jie gaus iš jų didelį 
smūgį,—gal būt mirtiną smūgį, — bet 
podraug savo krašte jie pasidarys daug 
priešų.

Toki žymūs žmonės, kaip Bernard 
Shaw, Brailsfordas ir kiti, aną dieną 
pareiškė: jei Londono ponai paskelbs 
Sovietams karą, tai jie labai padalins 
Anglijos žmones. Pažangieji išstos prieš 
Chamberlaino valdžią, kadangi jie neturi 
nieko priešingo prieš Sovietus. Atžaga
riai, Anglijos žmonės žiūri į Sovietų Są- 
jungą kaipo naują pasaulį, kaipo socia
lizmo kraštą, nešantį viltį visai žmonijai.

Mums atrodo, kad Anglijos valdovai 
graibstosi klaidžiotėje ir jie gali nusi
sukti sau sprandus.

į Neramumai Airijoje
1916 metais, per Velykas, buvo sukilę 

Airijos žmonės. Jie sukilo prieš Angli
jos viešpačius, reikalaudami laisvės. Su
kilimas buvo paskandintas kraujuose. 
Daug žymių Airijos patrijotų buvo nu
žudyta. Anglijos imperializmas, mat, 
yra labai kerštingas ir žiaurus. Pasiprie- 

. šink tu jam, tai gausi, ko nesitikėjai.
Šiemet, kaip ir kas metai, Airijos 

žmonės buvo pasimoję paminėti tąsias 
skerdynes. Šiaurinė Airija, reikia žinoti, 
dan vis yra Anglijos “globoje.” Ten 

>■< -k&ip tik'žmonės ir buvo manę tą baisų 
įvykį atžymėti. Bet Anglijos. valdžios 
jėgos buvo paruoštos ir, kai tik Airijos 
patrijotai bandė minėjimą atžymėti, jie 
buvo sutfėkšti brutališkos jėgos.

Pietinėje Airijoje, t. y., toje dalyje, 
kuri turi neva nepriklausomybę, 1916 
metų velykų įvykio minėjimas taipgi 
buvo rūsčiai persekiojamas. Ponas De 
Valera, matyt, yra susitaręs su Cham-' 
berlainu slopinti Airijos žmonių veiklą 
išlaisvinimui šalies iš po Anglijos impe
rializmo naštos.

“Airijos Revoliucinė , Armija,” kuri 
kovoja už savo krašto laisvę, yra nele- 
gališka. Josios nariai sukišti į kalėjimus 

į/Ū arba veikia slaptai. Daugelis tų kovoto- 
Įū? JU Y/a paskelbę bado streiką.
f A Bjauriai Anglijos valdovai elgiasi su 

tomis tautomis, kurios yra jųjų “glo-
BgMrA.

boję.” Ir tuo pačiu sykiu jie skelbia, 
būk jie kariaują už demokratiją.

Jei Anglijai rūpėtų demokratija, tai 
ji visųpirmiausiai duotų laisvę Indijai ir 
Airijai.

Stokowskis---“Komunistas”
Prie federalinės valdžios veikia taip 

vadinama Nacionalinė Jaunimo Admi
nistracija, kuriai vadovauja Aubrey Wil
liams. Ši įstaiga yra remiama federali
nės valdžios lėšomis ir ji bando padėti 
Amerikos jaunimui lavintis.

Šiuo metu Nac. Jaunimo Administra
cija lavina grupę muzikų—sudaroma 109 
asmenų orkestras, kuris manoma pa
siųsti per Amerikos respublikas koncer
tuoti ir tuo užmegsti artimesnius kul
tūrinius ryšius tarpe Amerikos žmonių. 
Tai gana gražus sumanymas. Berods 
niekas jau negalėtų surasti prie to prie
kabės.

Bet štai reakcininkai Jungtinių Vals
tijų kongrese pradėjo prieš tą sumany
mą bataliją. Jiems labiausiai nepatinka, 
kad paminėto orkestro priešakyj atsi
stojo toks žymus žmogus, kaip Leopol
das Stokowskis, — žymiausias Amerikos 
orkestrų vadas. Girdi, p. Stokowskis 
esąs komunistas. Jis sakęs komunistams 
kalbas ir verčias jo vadovaujamus or
kestrus griežti “komunistinę muziką.”

Kada jau toki reiškiniai mūsų kon
grese pradeda ‘reikštis, tai jau daugiau 
negu gėda!

O Vienok!...
Skaitytojai, be abejo, bus jau skaitę 

pirmadienio “Laisvėje” straipsnį, kurį 
pp. Grigaitis su Bagočium sucenzūravo, 
kurio neleido p. Jurgelioniui “Tėvynėje” 

‘spausdinti. Ten vertas įsidėmėjimo vie
nas ypatingas p. Jurgelionio pabrėži
mas, būtent:

“Atėjus į Pildomosios Tarybos posėdį 
sunku įsivaizduoti, kad atėjai į broliškos' 
organizacijos valdytojų posėdį. Čia ma
tai ne fraternalizmo išreiškė jus, ne kul
tūrininkus, ne idealistus, bet mažus biz
nierius labai karštai vedančius jiems pa
sitaikiusį biznį, ne savo ir ne Susivieniji
mo biznį. Čia per tirštas kalbas tapie 
pleisterį ir toiletus, apie remontus ir re
montus ant remontų negalima nei žo
džio įterpti apie apšvietos ar broliškos 
pagelbos teikimą, apie pagerinimą mūsų 
apdraudos ar apie planus Susivienijimui 
sustiprinti ateityje. Kalbėti apie bent 
kurį kultūrinį Susivienijimo uždavinį 
taip labai bizniškoj Pildomojoj Taryboj 
yra sunku. Jie tau duoda suprasti, kad 
tu tik jų laiką gaišini su niekniekiais, ir 
jeigu klauso, tai iš nuobodumo pradeda 
snausti. Jie visuomet turi daug “svar
besnio” biznio. O tai yra real estate biz
nis, o taipgi biznis mainikavimo užsili
kusiais beverčiais bondsais. Žiūri į šiuos 
mūsų brolius ir stebies: juk ne vienas 
iš jų kadais buvo idealistas, gal ir dabar 
širdyj tokiu tebėra, o vienok...”

Taip, tas “vienok” ir sugadina visą 
biznį. Iš fraternalės organizacijos, su
kurtos, be kitko, kultūrai plėsti, pasiliko 
biznio įstaiga—ir dargi labai keisto biz
nio: real estate. Bet viskas dar būtų 
pakenčiama, jei SLA būtų kiek nors tos 
“broliškumo dvasios,” apie kurią tiek 
daug yra rašoma ir kalbama. Nuolati
niai ergeliai> nuolatinės intrigos t§ii te
beverda. Teisingai “Vilnis” primena:

“Kaip visuomet laike nominaeįjų ir 
rinkimų, taip ir šiuo laiku Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje išsivystė labai aš
tri batalija. Kirčiai ir smūgiai “žemiau 
juostos” vartojami kaip iŠ vienos, taip 
ir iš kitos pusės. Apie kokius ten fra
ternalizmo dėsnius nėra nei kalbos. 
“Brolis” ir “sesuo” pasiliko tik Jurgelio
nio leksikone. Tai šaiži ironija iš tikro
vės, užterštos neapykanta. Nei kiek ne
perdėjus galima sakyti, kad Susivieniji
me yra karo stovis. Bet toj organizaci
joj tai jau tradicija.”

Nurodęs tai, kad nei tautininkai nei 
socialistai SLA neišgelbės, Čikagos dien
raštis nurodo:

“Mūsų kairiosios sriovės nuomonė vi
suomet buvo ta, kad SLA reikia koalici
nės valdžios. Su tuo nesutiko nei “soci
alistai,” nei tautininkai-sandariečiai. To
dėl vietoj taip reikalingos taikos, jie turi 
karą savo organizacijoj. O mes, kad už- 
rekorduoti savo protestą prieš įsigalėju
sias SLA nuotaikas, statome savo kan
didatų surašą, su J. Miliausku priešaky-

Taip šią žiemą atrodė Palangos Jūros Tiltas.

ruošiami įvairūs miltų pro
duktai.

Klausimai ir

Ką Francūzija Pati Pasiga
mina ir Ką Įsiveža

Ar Francijąi užtenka sa
vo produktų^ būtinų ištek
liams sudaryti ir reikalingų 
pramonei? ( Tai klausimai, 
dėl kurių /tie vienas dabar 
pagalvoja ir pabando atsa
kyti.

Prisiminkime cukraus ne- 
dateklių ir aprūpinimo an
glimi sunkumus paskutinio
jo karo metu: toji padėtis 
daug priklausė nuo to, kad 
septyni turtingiausieji 
Franci jos departmental bu
vo nuniokoti pačioje karo 
pradžioje. Gynimosi siste
ma, kuri dabar naudojama, 
kraštą apsaugo nuo pana
šios nelaimės.

Maisto Produktai
Peržiūrėkime F r a n ei jos 

maisto atsargų gamybą.
Pagrindu imsime vidutinį 

s u n a u do j imą paskutiniai
siais metais, nepamiršdami, 
kad suvartojimas karo me
tu yra padidėjęs ir atsi
žvelgę į kariuomenės parei
kalavimus, o ypač mėsos, 
cukraus ir vyno gaminių. 
Štai kokie buvo maždaug 
Francijos gyventojų mais
to produktų pareikalavimai 
praėjusiais metais:

Javai ' 5,500,000 tonų
Mėsa 1,700,000 tonų

Ūkio prod. 1,550,000 tonų 
' ■ Cukraus 900,000 tonų 

v Daržovės 7,685,000 tonų
Vaisiai . 1,515,000 tonų 
Žuvininkystės pro. 45,000 
Kolonijų gam. 327,000 to. 
Alyva ir riebalai 265,000.
Gėrimai — 135 milijonai 

hektolitrų.
Šiuos produktus galime 

skirstyti į tris kategorijas:
Produktai, kurie ran

dami grynai Francijoje: 
miltai, pienas, sviestas, mė
sa, cukrus, bulvės;

Produktai, kurių pagami
nami nepakankami kiekiai: 
aviena, daržovės, vaisiai, 
sūriai, ūkio produktai, žu
vis, vynas ir alus;

Produktai, kurie gabena
mi iš užsienio ar iš koloni
jų: egzotiški vaisiai, kolo
nijų produktai, alyvos ga
miniai.

Javai
Francijos ,javų gamyba 

kaitaliojasi nuo 80 ir 90 mi
lijonų centnerių, o pareika- 
lavimąs tęsiękįa? 72 milijo
nus centnerių. Taigi, Fran
ci j a gali normaliai ekspor
tuoti javų, tuo tarpu jinai 
net įveža iš užsienio 815,- 
000 centnerių javų, skiria
mų pagerinti miltus ii' duo
nos gamybą, o iš likusių pa-

S.LA. Nariams
Žemiau paduodame surašą kandidatų į SLA Pildo

mąją Tarybą.
Balsuokite už SLA Narių Komiteto siūlomus kan

didatus. Tai bepartyviški ir nuoširdūs SLA veikėjai.
Šiame surašė SLA Narių Komiteto siūlomi kandi

datai yra atspausdinti juodomis raidėmis. Tiktai už juos 
ir balsuokite savo kuopos susirinkime.
ANT PREZIDENTO:

F. J. Bagočius
Laukaitis
J. Miliauskas

ANT VICE-PREZIDENTO:
J. K. Mažukna
V. A. KereseVičius

ANT SEKRETORIAUS
M. J. Vinikas ' '
Dr. Pilka ’ -i
K. Micjiėlsonąs

ANT IŽDININKO:
K. Gugis
J. J. Bachunas
J. žebrys

ANT IŽDO GLOBĖJŲ:
S. Mockus
E. Mikužiutė
P. Dargis
J. Brazauskas
J. 'Januškevičius, Jr.
J. K. Urbonas.

ANT DR. KVOTĖJO:
Dr. J. Stanislovaitis
Dr. S. Biežis
Dr. A. L. Graičūnas

j e.
“Kairiųjų balsai yra protesto balsai. 

Juo daugiau bus tų balsų, tuo labiau su 
tuo turės skaityties SLA vadovaujanti 
žihonės. Prie kairiųjų turėtų dėtis visi 
bešališki žmonės, kuriems rūpi tikras
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Mėsa
Jautienos, veršienos ir 

kiaulienos p a r eikalavimas 
(1,580,000 to) normaliu lai
ku patenkinamas metropo
lijoj auginamais gyvuliais. 
Mėsos paskutiniaisiais me
tais beveik visai neįveža, iš
skyrus keletą rūšių užšal
dytos mėsos, skirtos specia
liems laivyno ar kariuome
nės reikalams. Kuo mažiau
si kiekiai (1.6 nuoš. bendro 
suvartojimo) atgabenti iš 
kolonijų. Aviena — vienin
telė mėsos rūšis, perkama 
už metropolijos ribų; jos 
sunaudojimas siekia maž
daug 100,000 to—kurių 78 
nuoš. padengiami pačios 
Francijos, 18 nuoš. Šiauri
nės Afrikos ir 4 nuoš. įve
žami iš užsienio.

žemės Ūkio Produktai
Gyvulių auginimo pakan

kamai užtenka aprūpinti 
pieno produktais, kurių ga
mybos, siekiančios apie 160 
milijonų hektolitrų, iš viso 
pareikalaujama m a ž d a ug 
150 milijonų hektolitrų, ku
rių 74 milijonai skiriami 
žmonėms, 32 milijonai gy
vuliam, 58 milijonai sviesto 
gamybai ir 23 milijonai sū
rio produktams. Kiekvienas 
francūzas per metus sūrio 
suvartoja apie 4 kg., tai su
daro iš viso 210,000 to, taigi 
nedidelė dalis atgabenama 
iš Šveicarijos, Italijos ir 
Olandijos. Kiaušiniai ir 
paukštiena turi didelės 
reikšmės maitinimui, nes 
kiekvienais metais suvarto
jama maždaug 570,000 to
nų paukštienos, karvelių, 
triušių ir 435,000 to kiauši
nių. Tenka atsigabenti kiau
šinių iš Maroko ir kitų ko
lonijų (3.5 nuoš. bendro 
suvartojimo).

Cukrus
Francijos rinka yra ap

rūpinama 900,000 tonų cuk
raus, kurių 1.6 nuoš. yra at
gabenama iš kolonijų. Ne
apdirbto cukraus įvežimai 
iš užsienio yra kompensuo
jami didesniu paga minto 
cukraus eksportu į užsienį 
ir į kolonijas. Šių metų run
kelių derlius buvo ypatin
gai gausus ir dėl to galima 
bus pagaminti dalį 1940 ir 
1941 m. pareikalavimo.

Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Redakcija: Ir 
aš- ve vietiniam angliškam 
laikraštyje užėjau keletą 
labai įdomių klausimų su 
atsakymais. Pasiunčiu 
jums, sakau, gal sunaudosi
te “Laisvėje.” Jei nepatiks, 
numeskite į gurbą.

Skaitytojas.
Atsakymas

Ačiū už iškarpą. Žemiau < 
telpa tie jūsų atsiųsti klau
simai ir atsakymai:

Kl. Ar Anglija ir Fran
cija sudėtos į daiktą užima *■ 
didesnį žemės plotą, kaip 
mūsų viena Texas valstija?

Ats. Taip, jeigu priskai- 
toma ir Vali j a (Wales). 
Bet jeigu Valija nebūtų 
priskaityta, tai Texas val
stija viena būtų didesnė už 
Angliją ir Franciją daikte.

KL Kaip ilgai užsitęstų 
kelionė, norint apvažiuoti 
aplinkui visą mūsų žemę?

Ats. Nuo 140 iki 150 die
nų.

Kl. Kiek iš viso Jungti
nių Valstijų prasidės mo
kyklos turi mokinių?

Ats. Apie 22 milionu.
Kl. Ar Jungtinių Valsti

jų gimimų nuošimtis di
desnis už gimimus Franci
jos? J

Ats. Taip, didesnis. Gi
mimų rata yra tokia: Jung
tinėse Valstijose ant kiek
vieno tūkstančio gyventojų 
išpuola po 16.7 gimimų, o 
Francijoje tiktai 14.7.

KL Kuri valstija turi 
daugiau bravorų: Pennsyl- 
vanija ar New Yorkas?

Ats. Pennsylvanijos vals
tija turi 83 bravorus, o 
New Yorko valstija tik 59.

Daržovės
Tenka didelę dalį daržo

vių importuoti, išskyrus 
bulves, kurių derlius siekia 
13 milijonų tonų; žmonėms 
reikia sunaudoti 480,000 to
nų. Šviežių daržovių nedi
deliais kiekiais įsivežama iš 
Šiaurinės Afrikos; džiovin
tų daržovių importas yra 
didesnis (129,000 tonų), kas 
sudaro pusę viso krašto su
naudojimo kiekio, bet di
desnioji dalis įsivežama iš 
Francijos kolonijų.

Vaisiai
Francija — sodų kraš

tas, bet užsienyj perka 
daugiau kriaušių ir obuo
lių, negu užsieniui parduo
da. Egzotiški vaisiai—ba
nanai, apelsinai ir citrinai 
sudaro žymų kiekį (440,000 
tonų), bet Francija gauna 
iš savo Imperijos du treč
daliu šių išteklių, ir koloni
jos galės, be abejo, prista
tyti reikalingus vaisių kie
kius.

fraternalizmas.”
SLA nariai turėtų gerai pagalvoti per 

šiuos pild. tarybos rinkimus ir išrinkti 
į pild. tarybą tuos asmenius, kuriuos 
siūlo pažangieji SLA nariai.
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žuvys
Francija importuoja jū

rų ir gėlaus vandens žuvis. 
Žuvų atvežama konser
vams. 1938 metais ji siekė 
22.7 nuoš. bendro suvarto
jimo (66,000 tonų).

Kolonijų Produktai
Ir iš kolonijų Francija 

atsigabena nemaža produk
tų: 95.5 nuoš. ryžių (750,- 
000 tonų), 95 nuoš. pipirų 
(2,500 tonų), du trečdalius 
įvairių prieskonių ir kakao. 
Beveik pusę viso arbatos 
sunaudojamo kiekio sudaro ' 
Indochinijos arbata, kurios 
derlius žymiai didėja kas
met. Francijos su varto j i- .
mas po kiek laiko nevers 
gabentis arbatos iš užsie
nio, nebent dėl kokių nors 
svarbių savybių.

Kavos Francija norma
liai sunaudoja per metus 
180,000 tonų; atsigabenti iš 
užsienio tenka | bendro 
kiekio. Vakarų Afrikos ir 
Madagaskaro kavos gamy
bos progresas gana žy
mus (1938 m.—60,000 tonų, 
o 1930 m. tik 8,000 tonų).

Alyva ir Riebalai
Francijos gamyba duoda 

tik 20,000 tonų alyvos ir 
12,000 tonų galvijinių 
taukų, kas sudaro 10 nuoš. 
viso pareikalavimo. Fran
cija atsigabena iš Tuniso ir 
kitų kolonijų įvairių reika
lingų alyvų, o tai jos pačios 
ar jos imperijos sunaudoji
mui, 196,000 tonų alyvos ar
ba 73 nuoš. bendro sunau
dojimo.

Vynas ir Alus
Francijos gėrimų gamy

ba ir sunaudojimas gerai
siais metais; beveik susily- 

(Tąsa ant 5-to pust.)
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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.

wn Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario l*mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
Šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutveri mote’rų kuopas bei kliubus.

Pas Naujosios Anglijos 
Moteris

Išvažiavus ant trumpo lai
ko su prakalbmis, nedaug te
ko aplankyti kolonijų, bet ku
rtose buvau, tenka pripažinti, 
kad mūs moterys yra labai 
darbščios. Gerai dirba suau
gusios, joms padeda jų duk
ros, o kitur ir anūkės. Neku
rtose vietose teko matyti geras 
nuošimtis jau gerai pagyvenu
sių narių, bet moterų kliubai 
narių senatve nesiskundžia, jos 
visos yra kupinos energijos ir 
pasiryžimo. Kaip kur teko 
matyt motinas dainuojant cho
re kartu su dukromis, tai labai 
gražus pavyzdys. Kitur moti
na dainuoja chore, o dukra 
pianu akompanuoja. Veikiau
siai neperdėsiu sakydama, 
kad suaugusios moterys or
ganizacijos darbe pralenkia 
savo amžiaus vyrus, nors anie 
ir daugiau liuoslaikio turi. 
Dainininkių grupėse, lošime ar 
kitokiame darbe moterys vy
rus žymiai nustelpia.

Norwoode moterys laike 
prakalbų labai energingai pa
sirodė: jos susimokinę mono
logų, dialogų, pasikvietė net 
porą dainininkų grupių. Lite
ratūros platinimas pas jas la
bai gerai sutvarkytas, taip, 
kad į susirinkimą atsilanlėu- 
sieji, nei vienas negali skųstis 
nuskriausti dėlei vėliausių lei
dinių. Kliubietės simpatingos 
ir energiškos, jos nepražiūri 
nei vieno atsilankiusių.

Montellos Moterų Kliubas 
turi gražią dainininkių grupę. 
Jaunuoliai jų parengimus taip 
pat paįvairina. Kliube natrių 
yra daug. Kelios iš jų gan žy
mios darbuotojos.

Gardnerio Moterų Kliubas 
savo amžiuje gan jaunas, bet 
veikloje ir narių skaitliuje jos 
lyginasi jau seniai gyvuojan
tiems kliubams. Kliubietės, 
apart visuomeninių reikalų, 
rūpinasi ir savo narių gerove. 
Laike prakalbų, kliubietės sa
vo oficialę kalbėtoją papuošė 
raudonomis rožėmis, o prakal
boms pasibaigus, susirinku
sius vaišino karšta kava ir na
rių keptais pyragais: mat, pa
sitaikė šaltas oras, daug pri
snigo, tai, sako, rūpinamas, 
kad išėjus nenušaltų.

Gardneryje randasi nedide
lė lietuvių kolonija, bet jie ten 
įsitaisę patogią svetainę savo 
susirinkimams ir visi moka 
gražiai sugyventi.

Worcesterio moterys ap
vaikščiojo 25 m. Literatūros 
Draugijos moterų 155 kuopos 
gyvavimą. Seniaus ten plačiai 
veikė Moterų Progresyvio Su
sivienijimo antra kuopa, gi 
Moterų Susivienijimą sujun
gus su Literatūros Draugija, 
moterys nusprendė palikti 
moterų atskirą kuopą, kuri sa
vo sidabrinį jubiliejų' apvaikš
čiojo gan iškilmingai; jos tu
rėjo surengusios gražų ban- 
kietą su gera koncertine pro
grama. Moterų choras, visos 
pasipuošusios su vakariniais 
drabužiais, atidarė ir užbaigė 
programą. Programos pildyme 
dalyvavo talentinga smuiki
ninkė, kurios publika nenorė
jo paleisti nuo scenos. Tai 
daug ateičiai žadanti jaunuo
lė, kad tik jinai, kaip ir dau
gelis kitų jaunuolių nepa
vargtų, nepaliautų ir toliaus 
lavintis, toje šakoje, kol pa
sieks pati muzikos srytyje čiu
kurą. Mes papratę nusilenkti 
priešais tas visuomenės įžy
mybes, kurios, kad ir labai 
sunkiais kelias eidamos, dasi- 
kasė iki pačių viršūnių, bet ar 
nevertėtų susirūpinti tais, ku
rie da tik kelyje į viršūnes? 
Moterų kliubams vertėtų apie 
tai kiek pasirūpinti.

Montellietė Monikaitė ro

dos nepavargsta ir energijos 
ištenka savo maloniu balsu vi
sus palinksminti. Jai sudaina
vus tris gan ilgas dainas, pu
blika vis daugiau reikalauja, 
nes tikrai yra kuomi pasigro
žėti; ji turi gražiai išlavintą 
stiprų balsą.

So. Bostono moterų veikla 
pastatyta gan ant aukštos pa
pėdės : ten moterys rūpestin
gai darbuojasi net keliose mo
terų draugijose; jų parengi
mai nėra, taip sakant, sausi; 
apart kalbėtojų jos da suruo
šia gerą muzikalę programą. 
Ją išpildo pačių moterų gru
pės.

Lynno Moterų Piliečių Kliu
bas turbūt sumušė iki šioliai 
žinomus rekordus. Jos prie 
prakalbų ten rengėsi labai rū
pestingai, rodos kaip prie ko
kios nepaprastos iškilmės, na 
ir įos turėjo net keturias mo
teris kalbėtojas: dvi lietuves 
ir dvi amerikones; vietos mo
kyklų vedėją ir iš Bostono Am. 
Motinų Asociacijos Kovai 
prieš Karus atstovė. Toji aso
ciacija atstovauja virš šešis 
milionus Amerikos motinų.

Lynno Moterų Piliečių Kliu
bas tik du metai kaip gyvuo
ja, bet savo veikimu jos jau 
gan yra pasižymėjusios. Kliu
be priklauso daug Amerikoje 
augusių jaunų moterų, jos vi
sos labai gražiai sugyvena, 
vienos nuo kitų pasimokina ką 
gali ir taip gražioje santaikoje 
darbuojasi. Lynno lietuviai tu
ri labai gražią su visais pato
gumais svetainę. Už svetainę 
jau yra išsimokėta ir moterys 
savo parengimams svetainę 
gauna veltui. Tai labai gražus 
pavyzdys kitiems.

Pas Lynno moteris, kaip ir 
kitose jų apielinkių kolonijose, 
draugiškumo nestokuoja. Pra
kalboms pasibaigus publika 
neskubi skirstytis namon, su
stoję grupėmis kalbasi, dali
nasi įspūdžiais, o kliubietės 
atsilankiusias vaišina karšta 
kava ir savo pagamintais už
kandžiais. Didmiesčiuose mo-

RANKDARBIŲ MĖGĖJOMS
Mes turime daug gabių, 

energingų moterų, bet bėda 
kaip su katrom, tai kad jos visą 
savo energiją sueikvoja rankų 
dirbiniams. Tiesa, tas tai yra 
geru daiktu, jeigu retkarčiais 
pasidirbama vienas kitas daik
tas, nes tai atmaina ir tai pa
įvairina kasdieninį darbą, ta- 
čiaus sueikvoti tam visą savo 
liuosą laiką, tai jau perdaug. 
Daugelis moterų siuva, mezga, 
narsto ir dedasi į dėžes, o ten 
kaip kada ir kandys juos už
puola. Aš asmeniai pažįstu 
daug moterų, kurios turi prisi
krovę skrynias rankdarbių ir 
taupo juos ateičiai; ypač la
biausiai tos, kurtos aukli duk
teris; tos dirba net per ištisas 
naktis: mat kraitį krauna.

Užklausus tokių rankdarbių 
mėgėjų, ar jos skaito kada 
nors laikraštį bei knygą, tai 
gauni atsakymą, kad nėra lai
ko ir akys persilpnos. Aišku, 
kad nėra laiko, nes nunerti 
staltiesę arba numegsti ant 
lovos užtiesalą, išsiuvinėti, ap- 
megsti kitus daiktus ima daug 
laiko. Be to, tokios rankdarbių 
mėgėjos- negali pertoli atsi
likti ir nuo mados. Į rankdar
bių marketą, kaip ir į kitus 
marketus, ateina naujos ma- 
dos-petrinos, juk tai komer- 
cija-biznis, kitaip, kaipgi mo
terys pirktų tiek daug siūlų ir 
kitų reikmenų prie to darbo. 
Užmokėjus už siūlus ir viską, 
kartais panašus daiktas atsiei-

Elena Bengstoniutė, New Yorko miesto “stenografų 
karaliene;” Ji yra veikli unijiste.

terų kliubai nepajėgia tokius 
vaišingus parengimus suruošti, 
kaip kad juos suruošia ma
žose kolonijose gyvenančios 
moterys. O gal pas jas dau
giau energijos yra, negu, kad 
pas didmiesčiuose gyvenančias 
moteris ?

Kiek teko patirti, tai mote
rų kliubams dirva yra ' labai 
plati, daugiau pagyvenusios 
moterys, kaip ir jaunosios, 
jaučia, kad turėdamos savo 
organizaciją, ten jos gali gvil
denti įvairius visuomeninius 
klausimus, lavintis plačiau su
sisiekiant su kitų vietų moteri
mis ir tam panašiai. Kaip kur 
da nėra sistemačiai praktikuo
jama narių lavinimasis susi
rinkimuose, bet tai laikui bė
gant bus ir toji spraga užpil
dyta. Suprantama, ne visur 
yra galimybių pasikviesti į 
kožną susirinkimą prelegentę, 
bet tai galima sėkmingai vy
kinti pačioms pasirenkant bile 
klausimą iš spaudoje telpan
čių rašinių. Viena gali pasi- 
ruous perskaityti susirinkime 
kokį rašinį, gi paskui susirin
kusios gali jį diskusuoti pa
reiškiant savo nuomonę. Toki 
susirinkimai esti labai įdomūs 
ir naudingi. Verta visur išban
dyti, kada apkalbėjus organi
zacijos reikalus da pasilieka 
kiek laiko.

K. Petrikienė.

na brangiau, negu pirkti jį 
gatavą, jau neskaitant savo 
sueikvoto laiko. Mašinerija 
yra labai ištobulinta, tad kar
tais nei neįmanoma taip pa
dirbti su rankomis, kaip esti 
padaryta su mašina. Dabar, ar 
nevertėtų rankdarbių mėgė
joms pagalvoti, ar apsimoka 
visas laikas sueikvoti tokiam 
tikslui ? Antra, tokia dirbiniai 
pasensta, išeina iš mados ir 
tankiai nei nenudėvėtus pri
sieina išmesti. Pamislijus, kiek 
laiko padėta ant tokio dalyko 
siuvinėjant bei mezgant, tai 
net skaudu darosi, kada pama
tai, kad jau tenka prašalinti.

įėjus į tokios rankdarbių mė
gėjos namą, tuoj į akis meta
si visur jos darbas, pradedant 
nuo langų užtiesalų, paduš- 
kaičių, iki apmegstų puode
liams lentynų. Aišku, šeimi
ninkė, kurt stengiasi namus 
išpuošti pati savo dirbiniais, 
jai tai atrodo labai gražu ir 
natūralu, tačiaus žiūrint į tai 
kito akimis, atrodo kitaip. Ne
paisant kur, ir kad ir puoš
niausi dalykai, bile tik bus jų 
perdaug, atrodys atvirkščiai.

Jeigu rankdarbių mėgėjos 
nors ant pusės sumažintų savo 
siuvinius, mezginius, o dau
giau laiko sunaudoti/ skaity
mui, naudos būt daug dau
giau. Pagaliaus ką gi gali kal
bėti su tokiu žmogum", kuris 
apart siuvimo ir mezgimo 
nieku nesįįnteresuoja? Pąyyz-

Gardner, Mass.
Lietuvių Moterų Kliubas 

surengė prakalbas kovo 10, 
1940, Lietuvių Piliečių Kliube. 
Kalbėjo draugė E. Petrikienė 
iš Brooklyn, N. Y. Kadangi 
Gardneryj jau ilgas laikas bu
vo praėjęs be prakalbų, tai 
publika atsilankė skaitlingai.

Kalbėtoja nupiešė moterų 
padėjimą seniaus, dabar ir 
ateityj, taipgi paaiškino atsiti
kimus Europoj dabartiniuose 
laikuose.

Taipgi kalbėjo draugė Su
kackienė iš Worcester, Mass. 
Ji trumpai paaiškino naudą 
priklausyti prie moterų orga
nizacijų.

Aukų buvo surinkta $9.80. 
Ekspensų pasidarė $6.15, o li
kusieji $3.65 buvo paaukauta 
O. W. Siebert streikieriams, 
mūsų mieste.

Aukavo sekamai: Po 50 c., 
A. Glebavičius, J. Galvanaus
kas, L. Prūsaitis. Po 25c., M. 
Šleiva, J. Tamulionis, J. Aukš
tikalnis, K. Balsevičius, drg. 
Višnauskienė, B. Bernadyšie- 
nė, O., šleivienė,, B. Netželie- 
nė, O. Butkienė, Ona Sanulie- 
nė (Fitchburg, Mass.), M.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

džiui: jeigu vyras seka pasau
linius įvykius, skaito laikraš-
čius, knygas, dalyvauja orga
nizacijų susirinkimuose, veikia 
ten, tai, aišku, jog jam nepa
tiks žmona, kuri apart namų 
ruošos rūpinasi vien tik siuvi
mu ir mezgimu. z

Man stačiai gaila tų mote
rų, kurios dirba dirbtuvėse ar 
kur kitur, parėję iš darbo tu
ri apsižiūrėti namus, na, ir jei
gu da atliko liuosa valandė
lė, tai vietoje laikraščio bei 
knygos paskaityti, tuoj imasi 
už rankdarbio. Tai baisiai ne
tikęs įprotis. Tiesa, yra daug 
žmonių, ypač vyrų, kurie įpra
tę prie kazyrų arba saliūnuose 
prie stiklelio praleidžia savo 
liuosą laiką, o ant naudinges
nio užsiėmimo tik ranka pa
moja. Nuo tokių blogų pa
pročių, tai, kaip ir nuo ligos, 
reikia gydytis nuo jų.

Moterys bei vyrai, kurie 
skaito bei lavinasi, jų gyveni
mas yra žingeidesnis, malo
nesnis ir sveikesnis. Juo žmo
gus mažiau apie save rūpi
nasi, tai jam ant sveikatos tas 
eina, žmonės, kurie rūpinasi 
vien tik savo asmeniniais rei
kalais ir visokiais menknie
kiais, dažniausiai jie yra ligo
niais; jie visuomet visiems iš
metinėja, kad jų niekas nemy
li, apie juos visi blogai mano, 
jiems pavydi ir t.p. Tokie 
žmonės yra sunku įtikinti, jog 
tai yra tik jų pačių tokis įsi- 
vaizdinimas, niekas kita. Iš
metus visokius mažmožius iš 
savo minčių, pradėjus domėtis 
svarbesniais gyvenimo nuoti- 
kiais, kožnam bus naudingiau, 
sveikiau. '

, , Marie.

Veido Problemos
Pagrindinė veido priežiūra, 

tai veido nuvalymas einant 
gulti. Nuvalius veidą, jeigu 
oda randasi apysausė, aptep
kite ją su maistingu, riebiu kre
mu arba alyva ir palikit ant 
nakties. Atsikėlus ryte, nevar
tokite muilo, bet tik veidą nu
plaukite su gan šaltu vande
niu. Po to galit veidą pud
ruoti tik vengkite trint pudrą 
ant veido, nes taip darant, 
neatrodys veidas gerai ir pa
ti oda nuo to nukenčia.

Aną dieną pastebėjau vie
name iš Lietuvos laikraštyje 
sekamą patarimą grožio žin- 
geidautojoms, būk šiomis die
nomis Vokietijoj grožio prie
žiūrai vartojama lietaus van
duo, kaštonai ir bulvių lupy
nos. šarlota Romer, grožio 
kursų vedėja, pasikalbėjime 
su spaudos atstovais, nurodė, 
kad prižiūrint grožį, reikia 
atsižvelgt į šio laiko reikala
vimus. Jinai sako, tos, kurios 
grožio priežiūrai vartoja pie
ną, elgiasi netinkamai (iš pa
starųjų išsireiškimų matom, 
kad vokietės norėdamos būt 
gražiomis, vartodavo pieną). 
Nėra reikalo pieną vartoti, 
nes lietaus vanduo yra nepra
stesnė priemonė. Lietaus van
duo esąs minkštas, neturįs 
kalkių ir puikiai valąs odą. 
Taipgi puiki grožio priemonė 
esanti paprastuose kaštonuo
se. Kaštonuose yra soponino, 
kuris putoja kaip kad muilas. 
Nuvalyti, išdžiovinti ir išvirti 
kaštonai pavirsta šarmu, ku
ris puikiai valo odą ir plau
kus. Be to, tokį pat gerą va
lymui vandenį galima esą pa
sigaminti iš paprasčiausių bul
vių lupynų ir vartoti tam pa- 
pačiam tikslui.

Na, ką sakot, ar nevertėtų 
virš kalbamą vokietaičių re
komendaciją veido grožiui iš
bandyti? Gal pagrožėsim jų 
patarimą-metodą pabandę ?

M. Baltulioniūtė.

SENIAUSIAS MOTERŲ 
KLUBAS LONDONE

Seniausiu moterų klubu 
Londone laikoma “Aleksan- 
dria” klubas. Neseniai buvo 
minima 75 metų sukaktis 
nuo jo įsteigimo. To klubo na
riais gali būti tik moterys, bai
gusios aukštąjį mokslą.

Boston, Mass. — Moterų 
kliubai veda intensyvę agitaci
ją už apvalymą nuo visokių 
gengsterių ir misterijų, vai
kams skiriamų radio valandų. 
Moterys proponuoja, kad vai
kams skiriamos valandos būt 
konstruktyvūs, apart palinks
minimo.

New Yorko miesto policija “mandagiai kiša į policijos automobilį jauną mergi
ną, pikietuojančią Francijos konsulatą New Yorke; pikietuotojai reikalavo, kad 
Franci jos valdžia netremtų Ispanijon 100,000 respublikos gynėjų, kurie yra apsi

gyvenę Franci jo j.

Šių Metų Plauku 
Mados

Vieną dieną teko dalyvau
ti Los Angeles mieste, plaukų 
dabintojų parodoj bei kontes- 
te. Mes su drauge nusiskubi
nome dar rodos prieš garsina
mo laiko atidarymą tos paro
dos, tačiau įžengę į puošnią 
didelę “Biltmore” viešbučio 
salę, nusistebėjome, kad jau 
buvo užimta kiekviena sėdy
nė ir eilės pristojusių pasie
niais žiūrėtojų. Manau sau, 
tai kuom šiandien žmonės (di
džiumoje moterys) labiausia 
domisi.

Plaukų dabintojų kontesto 
dalyviai, kurių buvo veik iš vi
sų Kalifornijos valstijos žy
mesnių miestų ir net iš New 
Yorko, stengėsi parodyt savo 
artistiškumą plaukų dabinime 
ne vien tik to vakaro žingei- 
dautojams, bet ir vietinių laik
raščių reporteriams, kur vei
kiausia kiekvienas vietinis lai
kraštis turėjo savo reprezen- 
turą. Kadangi net pora judžių 
artisčių buvo už modelius 
Hollywood© nekuriems plau
kų dabintojoms. Tuo būdu, 
aišku, kad panašiuose atve
juose ne gi galima apsieiti be 
laikraštininkų ir judžių foto- 
grafistų.

Tiesa, teko stebėti nepapra
stų gabumų tame darbe, ro-‘ 
dos nei gan geras artistas, 
skulptorius nesugebėtų taip 
gražiai išbraižyti, išpuošti mo
teriškės galvą, kaip šie plaukų 
dabintojai.

Šių metų plaukų mados 
maž daug turi panašumo į 
pereitų metų madas: plaukai 
šukuojami nuo galvos šonų 
aukštyn į viršų galvos, t. y. 
nuo smilkinių, kad ausys ma
tytųsi. Gi priešakinė galvos 
dalis • papuošiama su įvairios 
rūšies garbiniais ir tais garbi
niais apklojama šiek tiek vir
šutinė kaktos dalis. Užpakali
nė galvos plaukų dalis bus 
daugiausia plaukai šukuojami 
žemyn, su pora eilių garbinių 
(curls). Jei keliami plaukai 
nuo kaklo aukštyn, tai mažai.

Pora metų atgal, plaukų 
dabintojų rekomendacija, kad 
moterys šukuotų savo plaukus 
aplink visą galvą ankštyn, ne
prigijo.

M. Baltulioniutė.

Virginia Gildersleeve, Mote
rų Kolegijos Barnard vedėja 
jau nuo 1911 m., patarta so
netas rašyti ir jas idealizuoti 
—sekmadieniais ir vakarais ; 
gi paprastomis dienomis užsi
imti praktišku darbu.

Kojinės
Visi nešioja kojinėmis, ro

dosi, kad jos jau nėra taip la
bai brangios, perdaug jų ant 
karto neperkama, tai ir nejau
čiama, kiek tai pinigų kojinės 
sunaikina. Moterų kojinės su
geria dauginus pinigų, negu 
kuris kitas moters drabužis.

Paskelbus Japonijos šilkui 
boikotą, šilkinių kojinių dė
vėjimas kiek sumažėjo, bet 
praeitais metais skaitlinės ro
do, kad Amerikoje ant koji
nių (šilkinių) išleista $475,- 
.368,098, tai buvo už 589,103,- 
340 poras kojinių.

Kada prasidėjo gamyba 
plonyčių šilko kojinių, vyrai 
nujautė, kad jos prilips prie 
moterų blauzdų. Pasiūlius Is
panijos ambasadoriui plonyčių 
kojinių dėl jo šalies karalie
nės, ambasadorius griežtai pa
reiškė, kad jų karalienė be 
kojų.

Jau gera eilė metų kaip 
moterys dėvi sintetines mate
rijas, vietoje šilko. Dabar tos 
materijos yra taip gerai išto
bulintos, jog dėvisi gerai, tvir
tos ir gražiai atrodo. Buvo 
daug pastangų dedama, kad 
panaudoti sintetinę medžiagą 
kojinių gamybai, kaip kad 
gamybai materijų, bet visos 
pastangos veltui: sintetinės 
medžiagos kojinės netik kad 
greitai nusidėvėdavo, bet ir 
prastai atrodė. Dabar toji 
problema jau likosi nugalėta. 
Už kelių mėnesių krautuvėse 
bus galima gauti kojines pa
darytas chemišku būdu iš 
anglies, vandens ir oro. Jos 
vadinsis “Nylon” kojinėmis. 
“Nylon” kojinės, sakoma, bus 
labai tvirtos taip, kad viena 
pora galima bus išnešioti netr*— 
šešis mėnesius. Jo bus plony
tės, gražiai atrodančios, nebus 
matoma vandens taškai ant jų 
ir jos bus gan vėsios, bet 
drėkstos-užkabintos, greičiaus 
irs, negu kad šilko kojinės.
. Pasirodžius “Nylon” koji
nėms, jeigu tik jos bus taip 
tvirtos, kaip yra kalbama apie 
jas, kojinių gamyboj įvyks 
didelis sukrėtimas: mat, toje 
pramonėje yra sudėta virš 
penkių šimtų milijonų doleriu. 
Taipgi bus skaudus smūgis 
Japonijos Šilko pramonei.

Kokia bus naujų kojinių 
kaina, da nepasakoma; vei
kiausiai, kad tai bus gan aukš
ta, nes kol kas tik viena Du 
Pont kompanija jas gamina.

Hollyw.ood, Calif. — Po
licija užklupo ir suėmė tu
zinus žymiu aktorių juda
mųjų paveikslu, begemble- 
riaujant jiem Clover Kliu- 
be.
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Šiurpūs Balsai iš
Rašo

Lietuvos Katorgos j
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Massachusetts Darbininku Solidarumo 
Demonstracija Bostono Arenoje

Binghamton, N. Y.
Trečiadienis, Kovo 27, 1940

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

(Tąsa)
1930 metais pas mus atgabeno Juozą. 

Jis turėjo keletą pažįstamų Vokietijoj, 
kurie jam siuntinėjo vokiškų žurnalų ir 
laikraščių. Bet jis vis negauna ir ne
gauna, nors draugai rašo, kad siuntinėja. 
Palaukęs keletą savaičių jis parašė už
klausimą prokuratūrai: ar gaunami jo 
vardu laikraščiai, ir jeigu gaunami, tai 
kur jie dingsta?

Ta proga Juozą pasišaukė savo kabi
netan Korsakevičius. Iš pradžių jis ne
paprastai mandagiai pareiškė:

—Tamstos vardu jokie žurnalai iš už
sienio negaunami ir todėl aš tamstos pa
reiškimą galiu sunaikint.—Ir čia pat pa
reiškimą sudraskė.

—Tad viskas? Galiu eit?—buvo kali
nys beišeinąs.

—Ne, palauk dar.
—Štai, pasižiūrėk, išėmęs iš stalčiaus 

parodė visą pundą Juozo vardu prisiųs
tų žurnalų. — Matai, kokie jie gražūs, 
spalvuoti, bet skaityt jų negausi.

—Jeigu jūs neįleidžiat, tai grąžinkit 
atgal arba praneškit, kad nesiuntinėtų.

—O ne, mes jais sienas klijuosim.
—Tad jūs barbarai!
—Lauk, snargliau,—ir spyrė koja stu

dentui, kad tas nė nepasijuto, kaip ko
ridoriuj ties sargu atsidūrė. Tai buvo 
pirmas artimesnis susipažinimas. An
trą kartą jį pasišaukė dėl didelio nusi
kaltimo, kam klumpe užsimojo prieš vy
resnį prižiūrėtoją ir ne visai mandagiai 
paprašė išnykt iš kameros. Šį kartą jį 
nubaudė septynias paras karcerio. Kai 
jį pasišaukė trečią kartą už tai, kad vy
resniam nesakė savo pavardės, jį užra
kino savo kabinete ir pradėjo pasikalbė
jimą. Asistentu buvo Grušauskas, nusi
juosęs diržą. Iš pradžių koliojo, keikė, 
bailiu, bolševiku, piemeniu vadino. Bet 
kai šis tylėjo ir nieko neatsakė, jis bė
giojo aplink sukandęs dantis ir trypė 
kojomis:

—Kalbėk, tu rupuže!
Norėdamas prakalbint, jis tvoja iš 

apačioj kumščia į smakram Paskum į 
žahdą, kiek palūkėjęs krūtinėn/ bet kaž
kaip be pasiutimp, be to žvėries pykčio, 
kuriuo jis užsidega visada, kai muša
masis ima priešintis arba rėkt. Tada 
jis skaudžiai sumuša. Jis stiprus. Skur- 
kiui per vieną užpuolimą išmušė dantį 
ir Tūriai išsuko koją, šį kartą net ne
drebėjo jo žandikauliai ir nevirpėjo lū
pos. Jis atrakino duris ir stumte kaip 
kokį šlamštą išstūmė įsakydamas sar
gui:

—Vesk į trečio skyriaus 55 vienutę.
Toj vienutėj buvo inkvizicijos kamera, 

iš kurios su nepraskelta galva retai kam 
pasisekdavo išeiti.

Kartą šeštadienio vakare mes matėm 
einantį Korsakevičių per kiemą. Jis ve
dė už rankos paėmęs gana dailų kokių 
10 metų berniuką.

—Tai, turbūt, jo sūnus.
Mes negalėjom įsivaizduot, kaip toks 

žvėris žmogaus odoje, kalėjimo pabaisa 
Korsakevičius, kurį mes trumpai Kor- 
ka vadindavom, gali turėt žmoną ir net 
vaikų. Juk jis žmogų gali tik neapkęst, 
draskyt nagais ir dantimis. O čia juk 
kažkas primena meilę. Ne, greičiausiai 
tas vaikas buvo ne jo, o šiaip kurio nors 
prižiūrėtojo.

Keletui metų praslinkus šis baisus 
žmogus iš KSDK dingo. Jį dar už nuo
pelnus paaukštino ir paskyrė Zarasų ka
lėjimo viršininku. Jo vietą užėmė kiti.* ♦ *

Inkvizicijos Kamera
Yra tokia kalmikų tautos pasaka. At

lėkęs aras pas varną ir ėmęs prašyti, 
kad išmokytų jį pragyventi tris šimtus 
ir trisdešimt trejus metus. Varnas at
sakęs: “Gyvenk taip, kaip aš gyvenu ir 
susilauksi mano amžiaus.” Aras nuskri
do kartu su varnu ir kartu su juo nusi
leido ant dvokiančios dvėselienos. Varnas 
su pasigardžiavimu ėmė ryti Šitą dvėse
lieną, bet aras tarė: “Tu gyveni tris šim
tus ir trisdešimts tris metus, bet minti 
dvokiančia dvėseliena, geriau aš gyven
siu tik trisdešimts trejus metus, bet ja 
aš nesimaitinsiu.”

Kai areštuotasis savo draugų neišduo
da, kai kankinamas ir gązdinamas kaltu 
neprisipažįsta, jam siūlo pinigus, paža
da laisvę, kur galėsiąs sočiai pagyventi; 
kalėjime sėdės kiti. Kartais pasiseka 
žvalgybai nupirkti, apgauti arba stačiai

savo agentus atsiųsti į kalėjimą. Bet už
tat kiekvieną naujai peržengiantį ka
lėjimo slenkstį pasitinka prityrusi po
litkalinio akis. Dvokiančia dvėseliena 
mintantieji aTba bent norėję ja misti ne 
tik į politinių kalinių kolektyvą, bet ir 
į jų kameras nepriimami.

—Pasiimk savo daiktus ir eik iš ka
meros!—vieninteliai žodžiai, kuriuos iš
girsta išdavikas. Šiaipjau su juo niekas 
nekalba, niekas jo neklausia ir nieko į jo 
klausimus neatsako. Jis turi lindėti vie
nas, jaustis visų paniekintas ir atstum
tas. Nors jo niekas nemuša, niekas neko- 
lioja, jis pats beldžia į duris ir sako:

—Kelkit mane pas kriminalinius, kur 
norit, aš čia negaliu gyvent.

—Ar tave muša?
—Ne!
Ir jeigu administracija nesutinka jo 

iškelti, jis grįžęs-Jš pasivaikščiojimo nei
na vidun, reikalauja talpinti kur nors 
kitur.

—Aš negaliu čia gyventi.
Tokiu būdu mes lengvai atsikratyda- 

vom šnipų ir išdavikų. Juos uždarydavo 
į atskirą kamerą.

Mes mokydavomės, dirbdavom, juokau- 
davom; mūsų kolektyvas yra mūsų dva
sinių jėgų šaltinis. Mes tvirtai tikim, 
kad vis dėlto ateitis priklauso mums. Kol 
nepalaužta mūsų dvasia, mus gali teis
ti, šaudyti, pančiais apkalti, į karcerį už
daryti, gert, valgyt neduoti—visvien 
mes liksim nenugalimi. Mes galim drą
siai sakyt savo priešams:

—Jūs galit mus padaryt belaisviais, 
bet ne vergais.

Tai žino ir mūsų priešai. Jie nori su
žlugdyti mūsų dvasinę jėgą, mūsų re
voliucinį išdidumą. Jie didina terorą ir 
rodo išsigelbėjimui kelią atgal. Jie 
mums sako:

—Žmogau, žiūrėk, juk tu žūni, tu 
spjaudai krauju arba eini iš proto. Bet 
tu gali atsižadėt to, kuo iki šiol tikėjai, 
gali prisipažint klydęs, gali prašyt pa
sigailėti ir būsi išgelbėtas. Tau tavo prie
šas dovanos bausmę.

1929-32 metais kalėj iman patekę viso
kį plečkaitininkai, eserai, aušrininkai 
dirbo mūsų nenaudai. Jie norėjo save 
vadinti politiniais kaliniais ir griovė patį 
pamatinį politkalinių principą — nepulti 
ant kelių savo priešui. Jie vos spėję 
įžengti kameron ėmė prašyti pasigailė
ti, maldauti paleist iš kalėjimo. Jie tu
rėjo įrodyti, kad jie neverti laikyt kalė
jime. 1931 metais, kai mes gindamiesi 
nuo teroro badavom, jie ėmė padidintą 
maisto davinį. Jie įrodė, kad jie ne tie 
ir iš kalėjimo būriais išnyko. Bet kas gi 
ta inkvizicijos kamera?

O! ji baisi, ji reikalinga įžangos, kad 
galima būtų ją suprasti. Su ja buvo ma
nyta palaužti mūsų atsparumą. Kai pleč
kaitininkai rašė malonės prašymus, Kor
sakevičius įsteigė atskirą šnipų ir išdavi
kų kamerą, kuri naudojosi ypatingomis 
teisėmis ir privilegijomis. Į tą kamerą 
įkeldavo vieną kurį nors mūsų draugą. 
Ji pasitikdavo šitokie žodžiai:

Na, bolševike, susiskaityk kaulus.
Jį pravardžiuodavo, stumdydavo ir 

mušdavo. Korsakevičius žiūrėdavo pro 
durų langelį ir žymėdavosi savo užrašų 
knygutėj ant kieno malonės prašymo ga
lima uždėt rezoliuciją “pasitaisęs.” Pa
sivaikščiot leisdavo inkvizitorius atski
rai, nes žinojo, kad už kiekvieną mūsų 
draugo išpeštą plauką gali būt dešimte
riopai atkeršyta.

Kai mes sužinojom, kad Juozą išvedė 
į tą kamerą, mes sutartinai beldėm į du
ris ir reikaląvom grąžinti jį atgal. Jei. 
mes išgirsim jį mušant—mes rėksim visi 
kiek galim, mes sukelsim kalėjime pra
garišką triukšmą, kurį aplinkiniai kalė
jimo gyventojai ne kartą jau yra girdėję.

Šią kamerą globojo ne tik Korsakevi
čius, jai savo paslaugas parodė kalėjimo 
kunigas ir net labdaringos kaliniams glo
boti draugijos. Juos laikė atsivertėliais 
ir net kovotojais prieš bolševizmą. Jie 
savo skaičių turėjo didinti iš tų, kurie 
prašo pasigailėti, jie turėjo rasti šali
ninkų mūsų kamerose ir įrodyti, kad 
verta dvėseliena maitintis ir gyventi 333 
metus. . '

Tačiau mes mokėjom ir prieš tai at
sispirti, mes nepavydėjom tiems, kurie 
turėdami iki gyvos galvos bąusmę ėjo 
laisvėn. Mes pasitikėjom ir pasitikim sa
vo jėgomis.

----- ■ (Bus daugiau) ...

Kovo-March 31 d., 3-čią va
landą po pietų, Boston Arena, 
St. Botolph St., įvyks Komun. 
Partijos rengiama milžiniška 
demonstracija prieš karą, už 
darbus ir geresnį gyvenimą. 
Tai bus atidarymas Komunis
tų Partijos rinkimų kampani
jos 1940 metams.' Čia suva
žiuos iš toli ir arti, sąmoningi 
darbininkai, smulkūs biznie
riai ir pažangūs profesionalai. 
Visi bendrai pareikšim savo 
balsą prieš karą, už progresą 
ir geresnį gyvenimą.

čia bus paskelbta Komunis
tų Partijos programa 1940 
rinkimams. Tos programos 
pravedimui gyvenimam reika
linga finansine parama. Todėl 
ir lietuviai darbininkai, smul
kūs biznieriai ir profesionalai 
ištieskit savo fnansinę para
mą, paaukaudami pagal savo 
išgalę. Taipgi organizacijos, 
kurios išgalite, paaukaukit iš 
savo iždų. Kad ir po nedidelę 
auką, bet per daugelį susida
rys didelė parama pravedimui 
partijos programos darbo ma
sėse.

Jau Pradėjo Ateiti Aukų

Pirmas atsiliepė į Lietuvių 
Komunistų Pirmo Distrikto at
sišaukimą draugas J. Dauba
ras iš Athol, Mass., paaukau-

damas $2. Hudson, Mass., Lie
tuvių Piliečių Kliubas paauka
vo $10. Lietuvių Komunistų 
Pirmo Distrikto Komitetas au
kavo $10. Laisvės pikniko 
konferencijos dalyviai So. Bos
tone sudėjo $8.50. Iki šiol jau 
turim $30.50. Dar eina rinki
mas aukų per visas koloni
jas, ir manoma, kad lietuviai 
sudėsim nemažiau $100 ir 
bendrai • priduosim Bostono 
Arenoj nuo visų Mass, lietu
vių.

Puiki Programa Bostone

Kalbės Komunistų Partijos 
generalis sekretorius Earl 
Browder, negrų jaunimo va
das Henry Winston ir plačiai 
paskilbusi airių vadovė Eliza
beth Gurley Flynn. Taipgi 
bus puiki dainų programa. Vi
si komunistai, komunistų sim- 
patikai ir šiaip pažangūs lie
tuviai ateinantį sekmadienį, 
3-čią valandą po pietų, masi
niai traukim į Boston Areną. 
Įžanga tik 25c, 40c ir $1.10. 
Todėl treinais, busais ir auto
mobiliais visi keliai turi vesti 
į bendrą solidarumo demon
straciją Boston Arenoj.

J. Grybas.

Montello, Mass.
Įvairios Žinios iš Mūsų 

Kolonijos
Kovo 9 d. Liet. Taut. Namo 

Draugijos Komitetas surengė 
pašelpos parę dėl J. Tautvai- 
šos. Parengimas gerai nusise
kė, liks gražaus pelno. J. 
Tautvaiša dėkuoja visiems, 
kurie jo nelaimę atjaučia, su
teikdami jam paramos.

Kovo 12 mirė Simanas Ya- 
kavonis, 65 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime savo moterį, 
du sūnus ir vieną dukterį ir 
daugiau giminių. Palaidojo 
religiniai Airių (Irish) Kalva
rijos kapuose.

Liuosybės Dailės Ratelis 
baigia mokintis veikalą “Me
dicinos Daktaras.” Statys sce
noje kovo 29, Liet. Taut. Na
mo apatinėj svetainėj. Mon- 
telliečiai ir apylinkės Lietu
viai, pasinaudokite proga, 
ateikite pamatyti šį veikalą ir 
kitus paragink it.

Kovo 31 d., 3 valandą po 
pietų, Bostono Arenoj masi
niam susirinkime, tarp kitų 
kalbėtojų, kalbės E. Browder, 
Komunistų Partijos generalis 
sekretorius. Mes lietuviai iš 
visų kolonijų skaitlingai daly
vaukime šiame masiniam susi
rinkime ir išgirskime taip po
litiniai svhrbią prakalbą.

Žolynas.

Livingston, N. J.
Kovo 18 d. čia naktį siautė 

didelis lietus su vėjais, ir pa
sekmėje to lietaus upelyje pri
gėrė 3 metų vaikutis, sūnus 
šių žodžių rasėj o amerikonų šei
mos kaimyno, šis upelis vasa
rą tankiausia būna sausas. Bet 
kuomet daug lijo, tai vanduo 
gana aukštai iškilo. Vaikutis 
veikiausia žingeidumo dėlei 
ant tiltelo stovėdamas gėrėjosi 
bėgančio vandens srovėmis ir 
taip turėjo įkristi dienos metu 
niekeno nepatėmytas.

Žiaurus Užpuolimas
Kovo 18 d., užbaigęs die

nos darbą, keltuvo vairuotojas 
ant University PI. ir 11 gat
vės, gavęs savaitinę užmokes
tį, žydų tautybės žmogus, 5 
vaikų tėvas, su 28 dol. važia
vo pas savo šeimą. Buvo pik
tadarių užpultas požeminėj 
stotyj, sunkiai sužalotas. Plėši
kai atėmė vargšo 28 dol., ku
riuos jis nešėsi šeimos maitini
mui. Gaila. Geras žmogus. 
Dabar vargšas randasi li'go- 

|.ninėj. - ■ ' Albinas.

Draugiškas Vakarėlis

Kovo 16 pas drg. A. ir J. 
Navalinskus įvyko draugiškas 
vakarėlis. Draugams-gėms be
sišnekučiuojant, drg. J. Vaice
kauskas davė sumanymą pa
rinkti aukų Lietuvos politi
niams kaliniams. Nora ir ma
žas būrelis svečių sumanymą 
parėmė, sumesdami $6. Auka
vusiems ačiū.

Aukotojų vardai: Po $1, J. 
Vaicekauskas, A. Navalins
kas, J. Navalinskienė; 50c — 
J. ir O. Kireiliai; po 25c — 
P. Juozapaitis, Kapičiauskie- 
nė, K. Juozapaitienė, O. Gir- 
nienė, L Vėžys, V. Kaminskie
nė, M. Bekerienė, J. žemaitis; 
20c—P. Mikolajūnas; po 10c, 
A. Žemaitienė, M. Stelmokie- 
nė ir E. Žemaitytė.

Draugai Navalinskai pažan
gūs žmonės, remia darbinin
kiškąjį judėjimą, priklauso ir 
kiek gali veikia darbininkiš
kose organizacijose. Dabar A. 
Navalinsko kriaučiška dirbtu
vė randasi naujoje vietoje, 
56^2 Glenwood Avenue, kam
pas Hazel Street. Reikalui 
esant, kreipkitės pas Navalins
ką. Draugiškai jums patar
naus.

Telefonas: Humboldt 2-7964

630 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.•
VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

0----------------------------------- ---------------O

BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas
Gaminam valgius b 
turime Amerikot 
Išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

P. M.

Šiomis dienomis išsiuntinėjome prašymus atsinau
jinti dienraščio “Laisvės” prenumeratas, kuriems jau 
yra pasibaigusios. Aplaikiusiųjų paraginimus prašo
me tuojaus atsinaujinti, nes žiemos sezonu turime daug 
išlaidų, todėl norime greit gauti mokestis už prenume
ratas.

Visos medžiagos, naudojamos prie spaustuvės, la
bai brangsta. Vargiai galėsime ant ilgiau verstis su 
prenumeratos kaina $5.50 metams. Veikiausiai rei-- 
kės pakelti kainą. Tačiau, kurie dabar užsimokės už 
visus metus $5.50, tai kainuos pakėlimas juos nepalies. 
Tad, savo labui, užsimokėkite prenumeratą greit ir 
visiems metams.

Gavę paraginimus atsinaujint prenumeratą, jei 
per savaitę laiko nieko nepraneš “Laisvės” Adminis
tracijai, būsime priversti prenumeratą sulaikyti.

Prašome tuojaus prisiųsti savo mokestį už prenu
meratą šiuomi antrašu:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Gaukite Gerų Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio, šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgono, Alierų, šaltmetių, 
Brolelių, Džingelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 70c. 
Geros Trajankos 60c. pakelis. 
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated•
J. LeVANDA E. LeVANDA

f Tėvas ir Sūnus LevandauskaJ
UNDERTAKERS•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Siu matrasų 
,’sokio dy 

gausite sulig sa 
8 Vo lovos. 
Prašome užei 
pamatyt matra
sų ir kitų “emu 

rakandų-

yra

OPEN 
EVENINGS

Pirmu kartu savo gyvenime 
juos už žemiau kaip $29.50. 
liaus matrasų konstrukcija. . .

mes parduodame 
Naujoviškiausio sti- 
minkšti kaip pūki

niai, padaryti taip, kad nereikia guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan
tuotos . . . neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vidujinės dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . .apda
ryti is abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškin?čLnu. Taipgi atsižymi dvi
spalvių kraštų apvedimu. . . diržinės rankinos lengvam apvertimui ir sanitariniai 
oro ventiliatoriai. 1

Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų‘rakandų krautuvė.

i ‘

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

409 ir 436 Grand St. Tel. E Ver green 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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Newark, N. J.
Fosteriui Masinis Mitingas 

Visapusiai Pavykęs
Kovo 17 dieną čia įvyko ma

sinis mitingas didžiausioj 
Kruegers Auditorium, kuris 
buvo surengtas pastangomis 
vietinės Kom. Partijos apgyni
mui civilių liaudies teisių, ku
rias buvo darbininkai savo 
masiniais spaudimais išsikovo
ję, bet kurias dabar reakcinin
kai bando sunaikinti.

Priminsiu tik tiek, kad 
kuomet pirm., ar kuris kitas 
kalbėtojas kalbėjo, tai naudo
jo garsiakalbį, bet kaip pasi
rodė d. Fosteris ant estrados, 
tai visa audencija suūžė ir at
sistojus ilgai sveikino. Foste
ris nenaudojo garsiakalbio, 
nes svetainėj buvo nepapras
ta tyluma. Tas parodo, kad 
Fosteris yra giliai įvertinamas, 
kaipo darbo klasės vadas ir 
kaipo kalbėtojas.

Priimta rezoliucija prieš 
siaurinimą teisių. Aukų vary
mui šio darbo surinkta $408 
su centais. Stambiausios aukos 
buvo nuo organizacijų ir uni
jų. Daugiau panašių prakal
bų I

Albinas.

Lowell, Mass.

tai, darbui apsistojus, darbi
ninkų šeimynoj skurdas pasi
siūlo būti nuolatiniu svečiu. 
Ypatingai, kuomet kelios in
dustrijos vienu kartu sukryps- 
ta. Susitikau žmogų, kuris 
pats dirba šiaučių industrijoj. 
Motina serga — namuose gu
li, žmona palikusi namie ma
žą dukrelę, ligoninėj susilau
kė kito mažiuko, bet vyras 
“šiušapėj“ mažai gaudamas 
dirbti ir mažai uždirbdamas, 
neišgali ne tik kitų lėšų pa
dengti, bet ir ligoninės kaštus 
apmokėti. Naujagimio motina 
spiriama lauk, jei ne pasimo
ką tuojau. (Ligoninės vardo 
dėl visko neminėsiu. Taipgi ir 
žmogaus vardą praleidžiu.) 
žmogus bėdavoja, kad “šiu- 
šapė“ eina prie sustojimo, 
tekstilės jau nekurios sustojo, 
nežinąs, kaip reikės gyventi, 
kuomet nėra kur darbą susi- 
jieškoti; kuomet šitas nors ir 
mažai apmokamas darbas su
stos.

O skurdas esąs jo šeimynoj, 
ir dabar taip bjaurus, kad net 
ir namai nebemieli darosi. O 
čia šeimyna padidėjo vienu 
mažiuku.

Tai labai natūralu kapitalis
tinėj sistemoj: darbai mažėja, 
skurd'as didėja. Todėl darbo 
žmonės turi organizuotis pa
gerinimui savo būvio.

Džei-Em-Kei.

Iš Dr. J. F. Boriso Prelekcijos
LDS 110 kuopa kovo 10 d., 

š. m., turėjo surengus gerą 
prelekciją, kurią mums davė 
daktaras J. F. Borisas, narys 
“Rockefeller Foundation for 
Medical Research“, iš So. Bos
ton, Mass. Prelekciją buvo te
moje: “Kaip mes turime savo 
akis užlaikyti.“ Prelekciją 
moskliškai sutaisyta ir todėl 
labai daug brangaus žinojimo 
suteikia klausančiai publikai.

Garbė LDS vietiniai kuopai 
už surengimą, o daktarui Bo
risui už sutaisymą ir perdavi
mą darbo žmonėms tiek ver
tingo žinojimo.

Publikos irgi buvo susirinkę 
gerokai pasiklausyti tos pa
mokos. Po prelekcijai buvo 
daug įvairių klausimų, kas 
sudarė nemažą įdomumą. Už
baigus prelekciją, daug žmo
nių teiravosi ir gavo nuo dak
taro gerų patarimų privatiš- 
kai. Mat, žmonės nebejauni, 
tai susilaukę visokių keblumų 
savo akims.

Buvo renkamos aukos pa
dengimui lėšų. Paprašius pu
blikos, sumetė sekančiai: Julė 
Gicevičienė aukojo 50c, pažy
mėdama, kad “tegul bus kar
tu ir už mano draugą Joną, 
kuris dar tebeguli ligoninėje.“ 
Po 25c aukojo: A. Stravins
kas, J. Bagočius, M. Bagočie- 
nė, A. Palubinskas, R. Karso- 
nienė, K. Smigelskas, V. Šum
skas, B. ChuĮada, A. Chuladie- 
nė, K. Kojutis, M. Arbačaus- 
kienė, A. Drazdauskas . Ir 
smulkesniais surinkta 81c. Vi
so kartu suaukota $4.31. Ren
gėjai ačiuoja visiems aukoju
siems.

Bedarbė Didėja, O Su Ja Ir 
Skurdas

Lowellio priemiestyj randa
si nemaža vilnonė audinyčia 
“Talbot Mill.” Ten daug ir 
lietuvių dirba, kuomet ji eina. 
Bet nelaimei, jau kelios sa
vaitės, kaip dirbtuvė uždary
ta. Bosai paleisdami darbinin
kus pasakė tik tiek: “Pašauk
sime, kaip reikės.“

Matyt, didžiojo pelno savi
ninkai neturi progos pasigrob
ti, kiek jiems reikia, tai ir 
uždarė darbavietę. Kaip ilgai 
bus uždaryta? Tai ne darbi
ninkų “biznis“ žinoti! Gal 
mėnesį, gal du, o gal ir dau
giau, tai nuo darbdavių malo
nės priklauso.

Kita audinyčia, “Uxbridge,” 
ir paleido savo audėjus vienai 
savaitei, šie laimingesni tuo- 
mi, kad trumpesniam laikui 
tapo paleisti ir žino, kada 
grįš darban.

Kadangi darbininkų algos 
mažos sulyginus su aiigštumu 
kasdieninio gyvenimo kaštų,

Cleveland, Ohio
Iš atsibuvusių drg. Z. Janaus- 
ko prakalbų, kurios įvyko 
Darbininkų Svetainėj, Kovo 17

Prakalbas rengė ALDLD 
15-tas Apskritys. Drg. Z. Ja- 
nauskas yra geras kalbėtojas 
ir publikai labai patiko. Pra
kalbos gerai pavyko: atsilan
kiusieji draugai ir draugės ant 
prakalbų gerai parėmė “Liau
dies Balsą,“ vienintelį Kana
dos lietuvių liaudies laikraštį.

Mums visiems buvo labai 
malonu išgirsti jauną kalbėto
ją drg. Janauską. Jisai kalbė
jo dviem temomis: pirmiausia 
kalbėjo apie Kanados lietuvių 
gyvenimą ir jų abelnai organi
zacinį veikimą. Antra tema 
kalbėjo apie pasaulinius šių 
laikų įvykius ir konfliktus; 
apie Sovietų Sąjungos naudin
gus pasisekimus kare su Fin- 
liandijos despotais, sutriuški
nant ant visados Britanijos 
torių imperialistų pavergimo 
užmačias; taipgi kalbėjo, kad 
Lietuvoj yra spakaina po So
vietų Sąjungos globa.

Ant prakalbų buvo daug li
teratūros išplatinta, gavo ke
lias naujas prenumeratas 
“Liaudies Balsui“ ir atnaujino 
senas prenumeratas.

čia yra vardai, kurie auka
vo Z. Janausko prakalbose dėl 
parėmimo “Liaudies Balso.“

V. K. Romandai aukavo $5; 
Dr. J. N. Simans — $2; po 
$1: M. Valentą, M. Lukošius, 
P. Nemura, P. Kurulis, Z. Sai- 
monienė, F. Skleris, Jonas 
Stripeika, D. Lesnikauskas, S. 
Kazulionis, M. Venslovienė, 
Žebrauskas, Boika, J. Lauri
naitis; po 50c: Jonylienė, K. 
Petriunas, Jočiai, Skupas, Ra
dzevičienė, Kalakauskienė, 
Dočkus, Dūlis, Vincas Karmu- 
za 49c. Po 25c: Urbonas, Če- 
purna, Gendrėnas, Vaupšas, 
Keiza, J. Kruger, Dagis, M. 
Young, Paltanavičienė, Stasiū
nas, Bauža, žuris, Lutkus, M. 
Garson, Penzer, Andriušiunas, 
Jankauskas, Deraška, Kana- 
peckas, J. Karsokas, Anna 
Karson. Suaukauta su smul
kiais $25.03.

Po prakalbų nekurie drau
gai da paaukavo, tai pasidarė 
$8, ir pridėjus da 65c nuo 
parduoto “Liaudies Balso,” tai 
pasidaro viso su smulkiais 
$33.68. Paėmus $4 ekspensų 
dėl rengimo prakalbų, tai lie
ka $29.68 dėl “Liaudies Bal
so“ paramos. Viso su aukomis 
ir prenumeratomis padarė 
$50.68.

Mes, rengimo prakalbų ko
misija, varde ALDLD 15-to 
Apskričio, tariame visiems at
silankiusiems į prakalbas ir 
paaukavusiems dėl “Liaudies

Balso,” širdingai ačiū.
Anna Carson, 
M. Kruger, 
M. Valentą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Webrai, Scranton, Pa. — 

Ačiū už iškarpą iš ukrainiečių 
laikraščio. Kadangi nei vienas 
iš mūsų ukrainiečių kalbos ge
rai nepažįstame, tai bandy
mas tuos laiškus išversti už
imtų daug laiko. Todėl atleisi
te už negalėjimą išpildyti jū
sų prašymo.

Kiek Švedija Davė “Liuos- 
noriu” Suomijai

Malmoe, Švedija. — Ka
ro pabaigoj Suomijoje 8,- 
500 švedų “liuosnorių” ko
vojo prieš Sovietus, kaip 
pranešė Švedijos ministeris 
Skoeld. Jis sake, kad buvo 
priruošta dar keli tūkstan
čiai švedų važiuot į tą karą.

Vienas vadas liuosnorių 
rekrutavimo Suomijos . ka
rui buvo švedų nazių viršy- 
la.

Popiežius Apgailestauja 
Karo Neteisybes

Vatikanas. — Popiežius 
velykų dienoj kalbėjo šv. 
Petro katedroj prieš karų 
neteisybes, prieš tarptauti
nių sutarčių laužymą ir 
prieš nekariškių žmonių 
žudymą lėktuvais. Jo kal
bos klausėsi 50,000 žmonių 
katedroje ir apie 300,000 
lauke.

GARDNER, MASS.

Taip atrodo šis svarbus 
klausimas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, kovo 28 d., 8 v. v., 

Kliubo Svet., 376 W. Broadway. 
Draugai, šis susirinkimas yra svar
bus, nes bus rengiamos prakalbos Z. 
Janauskui * ‘Liaudies Balso” redakto
riui iš Kanados, turėsime apkalbėti. 
Ateikite visi ir atsiveskite naujų na
rių. Taipgi prašome užsimokėti už 
šių metų duokles. — Sekr. V.

(74-75)

DETROIT, MICH. .
Masinis protesto susirinkimas 

prieš ateivių bilių įvyks 30 d. kovo, 
7.30 v. v., 4097 Porter Svet. Bus 
ir ILD kalbėtojai. Visi dalyvaukite. 
— P. Ž. (74-76)

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

29 d. kovo, 8 v. v., Jurginėj svetai
nėj, 180 New York Avė. Visi nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
turime daug svarbių reikalų. Jau 
trys mėnesiai baigėsi šių metų, bet 
mes dar nieko nenuveikėm. (74-76)

. BAYONNE, N. J.
A. L. P. Kliubas ir L. A. U. Kliu- 

bas bendrai rengia balių su šokiais 
dėl sušelpimo Wm. Ruzgio. Įvyks 29 
d. kovo, 7:30 vai. penktadienio va-

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tol.: Glenmore 5-6191

$ tL. fč, 
0 U* V

JONAS

i is

kare, Lenkų salėje, 29 W. 22nd St. 
Šokiams grieš gera muzika. Daly
vaukite. — Rengėjai. (74-76)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 31 d. kovo 

įvyks visų mūsų organizacijų narių, 
“Laisves” skaitytojų ir mūsų judė
jimo simpatikų susirinkimas. Taip
gi šaukiam iš visos Philadelphijos 
apylinkės dalyvauti šiame susirinki
me, 735 Fairmount Ave., 2:30 vai. 
po pietų. Svarbiausi reikalai: turime 
sutvarkyti “L.” piknikus Baltimo- 
rėj ir Philadelphijoj. Bus ir kitų 
svarbių reikalų Ir raportų. Taipgi, 
šiame susirinkime pribus iš Kanados 
“Liaudies Balso” atstovas drg. Ja- 
nauskas, kuris kalbės apie Kanados 
dabartinę padėtį. Bus ir svečių iš 
Brooklyno. Šį susirinkimą šaukia 
Veikiantis Org. Kom. ir ALDLD 6 
Apskr. — J. Smitas, Sekr.

(74-75)

ELIZABETH, N. J.
TDA susirinkimas įvyks trečiadie

nį, 27 d. kovo, 8 vai. vak. 408 Court 
St. Visi nariai būkite paskirtu lai
ku, nes turėsime svarbių klausimų 
išspręsti. — A. S. Sekr.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Under taker

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.

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

J

f' ’ r#**

“X *

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
I ................... —■■..■■m .... ~ . ŽJJ

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai $3.00 ir aukštyn
Riestiniai laikrodėliai $2.00 ir aukštyn
Rožančiai $1.00 ir aukštyn

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
Šliekienė, Zabela, šlegeris ir 
J. Ivanaitis. Per prakalbas 
prisirašė trys naujos narės 
prie Moterų Kliubo.

■ Nutarta specialiam susirin
kime, kovo 17, kad moterys 
susirinktų kiekvieną sekma
dienį po pietų apkalbėti įvai
rius dalykus ir veikti ką nors. 
Taipgi nutarta surengti kon
certą dėl atminimo Motinos 
Dienos, gegužės 12.

Moterys, norinčios dalyvau
ti, kreipkitės prie komiteto, 
kurį sudaro O. Stružienė, B. 
Vaitėkienė, Lucy Evaniuk ir 
Helen Netzel.

L. J. E.

Ką Francūzija Pati Pasiga
mina ir Ką Įsiveža

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
gina. Iš viso pareikalavi
mas siekia iki 65,000,000 
hektolitrų, bet atgabenami 
kiekiai iš Alžyro nuo 20 iki 
22 milijonų hektolitrų su
daro didelį perteklių gamy
boje. Franci jos bravorų pa
gaminto alaus pilnai užten
ka sunaudojimui (15,000,- 
000 hektolitrų).
žemes ūkio Produktai Ski
riami ne Maistui ir Pra

mones Gamybai
Franci jos gamyba paruo

šia antraeilių javų (167,- 
000,000 centnerių kviečių, 
rugių, avižų ir miežių), li
nų (238,000 centnerių) ir 
kanapių (50,000 centnerių); 
tas atitinka pareikalavimą.

Iš pramonės gaminių 
Franci jai trūksta naftos ir 
anglies. Franci jos suvarto
jimui buvo pagaminta 1938 
m. 48,000,000 tonų akmens 
anglių, o jų suvartojimas 
siekė 68,000,000 tonų. Ten
ka importuoti anglies iš 
Belgijos ir Anglijos.

Naftos gamyba dar vis 
labai silpna. Alzaso kasyk
lose Pechelbronn gaunama 
vos 2 nuoš. bendro Franci- 
jos sunaudojimo, kuris 1938 
metais sieke beveik 5,000,- 
000 tonų. Francūzai apdir
ba 85 nuoš. naftos produk
tų vartojamų Francijoje, 
bet tų produktų žaliava at
gabenama iš užsienių.

SIŲSKITE Į LIETU VĄ 
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto 

PAVEIKSLŲ ALBUMĄ
Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 

padėkų už taip gražią dovaną.

KNYGA Iš 56 PUSLAPIŲ 
Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais
KAINA 80 CENTŲ 

®

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Lithuanian-English 
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

' Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai, 
j Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 
i mokytis angliškai.

; 256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50
* '

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ” ;
427 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

i i

i j

! Šis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja,- 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini- ; 
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.
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FRANK DOMIKAITIS

RESTAURACIJA
417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
. \ a

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

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži

nuo $1.50

Daimontai 
Melsvi-balti ir 

perfekto

Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontaninlų plunksnų 
ir paišelių setai. 
Žemos kainos ir 

garantuotL

nuolaidąPriminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
JEWELER 

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mateušas Simonavičius .
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508
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Unijos Remia Progresy- 

vį Marcantonio Bilių
New Yorko organizuoti sta

tybos darbininkai, elektros ir 
eilės kitų unijų pasisakė už 
kongresmano Marcantonio H. 
R. 8615 bilių, kuris reikalau
ja, kad- federalė valdžia skir
tų. fondą pinigų, iš kurio būtų 
galima pasamdyti prie WPA 
darbų dar iki 3,000,000 be
darbių. Daugelio unijų rezo
liucijos sako, kad* šalyj yra 
per 10,000,000 bedarbių, tat 
būtinai reikia skirti daugiau 
pinigų dėl WPA, kad sutei
kus jiems ir jų šeimoms dar
bus, o tuo kartu atlikus nau
dingus visuomenei darbus.

Komunistų Programa New Yorko Miestui
Dienraštis “Daily Worker” 

paskelbė New Yorko Valstijos 
Komunistų Komiteto siūlomą 
programą New Yorko miesto 
reikalais. Tarpe kitko yra siū
loma įvesti keturių punktų 
programą, pagal kurią būtų 
aptaksuoti stambūs kapitalis
tai miesto naudai, kad pakė
lus finansų reikalus. Tuo kar
tu komunistų valstijos komite
tas smarkiai kritikuoja miesto 
majorą LaGuardia už siaurini- 
mą miesto įplaukų ir taksavi- 
mą biednų žmonių. Kriti
kuojama, kad vasario 26 die
ną buvo padarytas žygis su
mažinti apšvietos reikalams

Amerikos Darbo Partijos Reikalai
Amerikos Darbo Partijoj 

eina kova tarpe kairių žmo
nių, kurie nori atgaivinti par
tijos darbininkiškas tradicijas 
ir reakcininkų. Reakcininkų 
priešakyj stovi toki elementai, 
kaip A. Rose, Dubinsky ir 
jiems panašūs. Dešinieji ele
mentai visus darbininkiškai 
nusistačiusius žmones apšaukė 
“komunistais” ir rengiasi šluo
ti “laukan.”

Bet Amerikos Darbo Parti
jos eiliniai nariai ir tie pilie
čiai, kurie pereitais balsavi
mais balsavo už Amerikos 
Darbo Partijos tikietą, turi sa
vo mintį.

Sudarytas kairiųjų komite
tas, kuris išstatė savo pažan
giųjų žmonių surašą, yra pil
nai pasirengęs laimėti 112 vie
tų New Yorko mieste ir 560 
vietų New Yorko valstijoj.

Ši kova bus išspręsta balan
džio (April) 2 dieną partijos 
vidujiniuose (primary) balsa
vimuose. Tą dieną kiekvienas 
pilietis, kuris laike pereitų 
rinkimų balsavo už Amerikos 
Darbo Partijos kandidatus, 
turės teisę balsuoti už kairiuo
sius, pažangiuosius Amerikos 
Darbo Partijos kandidatus.£ * . / __

Brooklyne, Kings County, 
14-tame distrikte, kur gyvena 
daug lietuvių, pažangiųjų 
kandidatais yra John D. Mos- 
so, Anthony Linkus, Morris 
Packer, William Elsenstad ir 
Joseph Lewskievicz. Darbie- 
čiai pasiųs paštu arba asme
niškai įteiks visiems pilie
čiams, kurie pereitais rinki
mais balsavo už Amerikos

Darbo Partiją, pažangiųjų at
sišaukimą ir kandidatų sura
šą. Kiekvieno piliečio pareiga 
ateinantį antradienį, balan
džio 2 dieną, balsuoti už pa
žangiuosius kandidatus.

N. Yorkas—Skruzdėly
nas ir Nelaimės Parodoj

New Yorkas su savo prie
miesčiais ir artimais miestais 
turi per 10 milionų gyventojų. 
New Yorke yra daug stam
biausių biznio įstaigų centrų, 
o todėl čia kasdien yra nema
žiau, kaip pusė miliono iš ki
tur atvykusių žmonių.

Kada pereitais metais atsi
darė Pasaulinė Paroda, tai tas 
dar pritraukė milionus, jeigu 
ne desėtkus mil. svečių iš ki
tur. 1939 m. Pasaulinę Parodą 
aplankė 32,846,761 žmonės. 
Ir pepaisant, kad tiek daug 
žmonių aplankė Pasaulinę Pa
rodą, ten nelaimių kiekis bu
vo labai mažas. Per šešis mė
nesius laiko, parodoj pirmoji 
pagelba buvo suteikta dėl 
2,41b asmenų. Jų tarpe 1,179 
buvo parkritę ir užsigavę ir 
239 paslydę.

Independent sistemos trau
kinys sutreškė P. McHugh, 30 
metų žmogų, kuris to paties 
traukinio duris atidarinėjo.

Anglijos milžiniški laivai 
“Queen Mary” ir “Maureta
nia” išplaukė iš New Yorko 
pilkai nudažyti.

fondą net ant $1,000,000 vis 
“taupinimo reikalais.” Valsti
jos demokratiškas gubernato
rius nukirto. $5,000,000 nuo 
viešų darbų fondo, New Yor
ko miesto valdyba taip pat 
imasi siaurinimo viešų darbų.

Komunistų programa sako, 
kad reikia uždėti specialius 
taksus ant tų piliečių, kurie 
darosi didžiuosius pelnus, kad 
iš tų taksų sudarius reikalingą 
fondą, iš kurio būtų, galima 
aprūpinti apšvietos reikalai, 
viešu darbu reikalai ir kitkas.4. v

Komunistų programa sako:
(1) Uždėti taksus ant visų 

tų asmenų, kurie gyvena New 
Yorko mieste ir turi aukštas 
įplaukas.

(2) Uždėti taksus ant visų 
tų žmonių, kurie turi daug 
namų ir iš jų įplaukų gyvena 
ir pelnus darosi.

(3) Aptaksuoti visas kapi
talistines korporacijas, kurios 
turi savo centrus New Yorko 
mieste. \

(4) Aptaksuoti visas ap- 
draudos ir morgičių kompani
jas, kurios turi ceptrus mieste.

Atsišaukime sako, kad jei
gu ant visų tų didžiulių, kapi
talistinių įstaigų bus uždėta 
taksai, tai New Yorko mies
tas neturės jokio finansinio 
krizio. Juk New Yorko mies
tas yra turtingiausias pasau
lyj miestas, bet dabar kapita
listai darosi pelnus šimtais 
milionų dolerių, o miesto rei
kalams vengia mokėti taksus.

Moterys Yra Atsargesnės 
Automobilių Valdyme

Automobilių Biuras padarė 
peržvalgą 1939 metų nelaimių 
ir skelbia, kad automobilių 
valdyme moterys yra daug at
sargesnės, kaip vyrai. Brook- 
lyno biuro vedėjas D. F. So
den sako, kad mažiausiai at
sargos turi, tai vyrai žemiau 
30 metų, amžiaus. 1939 metais 
šie jaunuoliai buvo kaltininkai 
už vieną trečdalį visų nelai
mių. New Yorko valstijoj per 
metus buvo 73,442 automobi
lių nelaimės, o Brooklyne — 
13,821. Nelaimėse New Yorko 
valstijoj ’ sužeistą 95,946 as
menys ir užmušta 2,429; 
Brooklyne buvo užmušta 211 
asmenys ir sužeista » 17,084. 
Pusėtinas karas!

Pirkite Bilietus Iškalu© 
į Aido Choro Vakarienę 

———i
Sekmadienį, kovo 31 dieną^ 

6 valandą vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainėj, 280 Union Aye., įvyks 
Aido Choro vakarienė. Tai 
bus ne vien skani ir gera va
karienė, bet kartu ir koncer
tas, kurį duos Aido Choras ir 
jo nariai, šokiams grieš gera 
orkestrą, ir viršutinėj svetai
nėj bus šokiai, o žemutinėj va
karienė. Bilietas vakarienei, 
koncertui ir šokiams yra 
$1.25; o kas norės dalyvauti 
tik šokiuose, tai tik 40 centų 
ypatai.

Aido Choras nuolatos pasi
tarnauja lietuvių visuomenei. 
Jis neatsisakė nei vienai, orga
nizacijai patarnauti jos pa
rengimuose. Todėl, kiekvieno 
ir kiekvienos pareiga ateiti į 
Aido Choro vakarienę ir pa
remti choriečius. Būtų labai 
gerai, kad bilietus įsigytute 
iškalno pas choriečius, arba 
“Laisvės” raštinėj.

Choro Rėmėjas.
\---------------------

Unijos Stoja už Taikos 
Demonstraciją

Balandžio 6 dieną, sukakty 
23-jų metų nuo to, kaip 
Jungtinės Valstijos buvo į- 
trauktos į Pirmą Pasaulinį 
Karą, ruošiama New Yorke 
masinės taikos demonstraci
jos. Tai bus šeštadienis, kada 
veik visi fabrikai nedirba ir 
yra proga darbininkams de
monstruoti.

New Yorke jau įvyko masi
nių organizacijų, daugiausiai 
unijų, konferencija tuo reika
lu. Konferencijoj dalyvavo 
150 delegatų, atstovaujančių 
153 įvairias organizacijas. 
Konferencija buvo gyva ir pa
daryti visi prisirengimai. De
legatas George E. Brown tar
pe kitko sakė:

—Mes turime padaryti ma
sinę taikos demonstraciją, kai
po persergėjimą karo organi
zatoriams, kad mes esame 
kietai nusistatę išlaikyti mūsų 
šalį nuošaliai ’ nuo dabartinio 
imperialistinio karo.

Lietuvių masinės organiza
cijos turi rengtis prie taikos 
demonstracijos, kad kartu su 
kitų tautų organizuotais žmo
nėmis išstotume prieš karą.

Bus Pakelta Algos Maisto ir 
Valgyklų Darbininkams

Patvarkymas priimtas, kad 
nuo birželio 3 dienos, New 
Yorko maisto darbininkams 
valgyklose ir kitur prie maisto 
bus pakelta algos. Tas palies 
apie 50,000 moterų, merginų 
ir vyrų. Patarnautojams bus 
pakelta algos ant 20%, kaip 
kuriems kitiem!? iki 30 nuoš. 
Daugiausia planuoja pakelti 
tiems algas, kurie į savaitę 
dirba tik 24 valandas arba, 
kurie dirba virš 45. valandų, 
šis patvarkymas užgirtas New 
Yorko valstijos darbo biure.

W. E. Mason, laivelio “Dul- 
cy” valdytojas, teisiamas už 
nesuteikimą pinigų savo žmo
nai ir vaikams jų pragyveni
mui.

New Yorko valstijoj nori į- 
vesti verstiną apdraudą ant 
automobilių. Tas palies 2,- 
600,000 automobiliu savinin
kų.

k* 7*

Velykinės Parodos

CHARLES9
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

Dienraščio > "Laisvės” Pavasarinis

BALIUS
\

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

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April
Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi prisidėt prie 
išmokėjimo Intertype mašinos, skaitlingai privalo 

dalyvauti šiame baliuje.

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

dės suaugusiem balius. Įžanga 35c.

BUS CENTRAL PALACE
* .

16-18 Manhattan Avenue Brooklyn, N. Y.

r?
Oras jau bus gražus, tai lauksime svečių iŠ kitų 
miestų. Nėra priežąstįes kodėl negali atvažiuoti phi- 
ladelphiečiai jr iš Cėnn. valstijos miestų “Laisvės” 

patri jotai.
EjflL,Iv • <
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fixates

MIRĖ
Pasikorė Bedarbis Senelis

Į Pasaulinę Parodą šiemet 
bus pigesnė įžanga, kaip gar
sina įvairios kompanijos.

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Isidore Strekas, 93 m. am
žiaus. Gyveno po antrašu 16 
Evansz St. Mirė sekmadienį, 
kovo 24 d., Kings County ligo
ninėj. Laidotuvės įvyks kovo 
27 d., šv. Kazimiero kapinėse. 
Kūnas pašarvotas namuose.

Frank Lubinskas, 52 m. am
žiaus. Gyveno po 453 Keap 
St., mirė sekmadienį, '24 d. 
kovo, šv. Kateriuos ligoninėj. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, 28 d. kovo, šv. Jono kapi
nėse. Kūnas pašarvotas ,grabo- 
riaus J. Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave. Viršminė- 
tom laidotuvių pareigom rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Pamėtė $15,900 Pinigais ir 
Brangumynais

Ponia Sylvia Penner, pati 
elektros kontraktoriaus, buvo 
užėjus į automatišką valgyk
lą, 78 Nassau St., pavalgė, ir 
sako, paliko piniginę, kurioj 
buvo $11,900 pinigais ir 
$4,000 vertės žiedais, rank- 
rinkiais ir kitais papupšalais. 
Sako, kad tiek pinigų buvo 
pasiėmus, kad nusipirkti sau 
daugiau brangakmenių, bet 
nepatikę ir nepirkus. Vėliau 
sugrįžo į valgyklą,, bet pinigi
nės nerado. \

Anthony Stanko, 65 metų 
žmogus, 147 Third Ave., pasi
korė. Jis seniau gyveno Penn
sylvania ir dirbo anglies kasy
klose, bet anglių kompanijos 
atsisakė daugiau jį samdyti, 
nes persenas. Tada žmogus 
atvyko į New Yorką čia lai
mės jieškoti, bet, matyt, nu
sivylęs pats atsiėmė sau gy
vastį, nes kapitalistams jis 
nereikalingas, o taip gyventi 
negali.

Leon Cohen, 18 metų vaiki
nas, valė šautuvą 22-ro kalib
ro, kuris tuo laiku buvo užtai
sytas. šautuvas netikėtai iš
šovė ir vaikinas atsidūrė ligo
ninėj.

Iš Lietuvių Atletų Kliubo
Lietuvių Atletų Klubas pra

neša, kad kurie norėtų įstot į 
klubą, bus priimti be įstoji
mo—veltui. Klubas pasirįžęs 
gauti naujų veiklių narių, ku
rie dirbtų dėl klubo ir lietuvių 
gerovės.

Tie, kurie norėtų prisirašyti, 
į klubą, tegul atvyksta į klubo 
susirinkimą, kuris įvyks penk
tadienį, balandžio 5 dieną, 8 
vai. vak., 168 Marcy Avek, 
Brooklyn, N. Y.

A. Butkus,
L.A.K. Sekretorius.

Velykų dienoj, . nepaisant, 
kad oras buvo šaltas, bet di
džiule New Yorko Penktąja 
(Fifth) Ave. buvo didelis pa
radas. žmonių prisirinko pilni 
šaligatviai.

— Nestovėkite!... Eikite! 
—žmones ragino ant kiekvie
no kampo policininkai.

Gatve maršavo gražiai pasi
rėdę, nes velykų parade dau
giausiai dalyvauja turtingos 
grupės.

—New Yorke yra pinigų,— 
kalbėjo bedarbiai ir taip ma
žai uždirbanti žmonės, žvelg
dami j maršuojančius.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

RADIO ŽINIOS

Šį ketvirtadienį, kovo 28 d., 
7 v.v., Lietuvių Radio Draugi
ja per savo vedamas radio 
programas iš stoties WCNW 
(1500 kcs.) perduos įvairesnę 
programą. Programoj daly
vaus žymi orkestrą. Nepamirš
kit atsisukti savo radio priim
tuvus 7 v.v.

Vyt. Ubarevičius.
L.R.D. Anaunceris.

Komunistų Kuopa Išplatina 
Daug “Daily Workerio”
Komunistų Partijos kuopa 

29-tame rinkimų distrikte, 
Manhattan miesto dalyje, 
praneša, kad jai pavyko pa
kelti “Daily Workerio” išpla
tinimą iki 120 kopijų kasdien. 
Prie to, kuopa platina ir sek
madienių laidą. Platintojai 
sako, kad dabar žrhonės no
riai perka “Daily. Workerį” ir 
“Sunday Workerj.”

Mirtis Žiūri į Akis
Teisiamas Frank Davino 

(Big Boy), kuris spalių 31, 
1938 metais, nušovė gaisrinin
ką Thomas Hitterį, ties gaisri- 
nyčia 492 Sheffield Ave., 
Brooklyne, ir pačiupo $3,778. 
žuvęs žmogus gabeno dėl 28 
gaisrininkų algas. Teisiamąjį 
laukia ^mirtis.

SUSIRINKIMAI
Kriaučių Unijos 54-to. Skyriaus 

extra ir mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, kovo 27, 7:30 v. v., 
Piliečių Kliubo salėj, 280, Union Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes bus 
rinkimas delegatų į Amalgameitų 
Unijos 13-tą konvenciją.

Sekr. Ch. Nečiunskas.
(72-74)

PARDAVIMAI
Pdrsiduoda 30 akrų ūkė. Yra nau

jas namas su 8 kambariais, kluonas, 
trys vištinyčios. Iš viso 8 budinkai. 
Taipgi ‘ yra trokas, traktorius. Vieta 
randasi 11 mylių nuo1 Newarko, ar
čiausias mažas miestas yra IV2 my
lios. Mokykla netoli, busas nuveža 
mokinius, žodžiu sakant, yra visi 
patogumai. Sutinku mainyti ant 2- 
3 šeimynų namo. Priežastis parda
vimo—mirė vyras. Prašau atsišauk
ti: F. C. Čakas, RFD 3, Sawmill 
Rd., Plainfield, N. J. (Mt. Bethel 
Section). (72-74)

Cleveland Palace
Jonas Jurevičius atidarė Bar 
& Grill Biznį East New Yorke 
Jau gavo pilnus laisnius par
davinėti degtinę, alų, vyną ir 
visokius kitus gėrimus. Kvie
čia užeiti pamatyti naują vie
tą ir nori įsigyti platesnės pa
žinties su eastnewyorkieciais. 
čia yra rekreacijos įruošimai: 
Bowling Alley ir kt. žaislai.

234 Cleveland Street 
prie Fulton Street 
East New York 

Tel. Applegate 7-9718 
(72-76)

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY AND NIGHT

Managed by 4J

RHEA TEITELBAUM

I I Vapor Room, Turkish Room, Russian I I
VI Room, Large Swimming Pool, Fresh M

Artesian Water, Restaurant, Barber
* Shop, Sleeping Accomodations.

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

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

Vienatinis Lietuviškas

KABARETAS
STANLEY MISUNAS '

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį i!r šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

štai kaip jūs Taupote
Ant Velykinių Drabužių

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas | 10 
savaitinių jmokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Lietuviu 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 aprokat jnus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
I« wwwwwwww vw ww ww wwWww ww’ww ww WWWWW W WWWWWWW¥W¥ WW WW WWW




