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Ruoškime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

“Naujoje Gadynėje” apie 
visokias diplomatijas raši-
nėja tūlas J. Januškis. Tai 
tikras trockisto šmotas. Jis 
sėdi Paryžiuje, kaipo vieno 
Kauno dienraščio bendra
darbis. Tame dienraštyje jis 
pasirašo visai kita pavarde 
ir gieda visai kitaip.

Tam dviveidžiui niekas 
negali tikėti.

Vaje, kiek dabar rūpesčio 
lietuviškoms plunksnagrau- 
žoms. kaip į “Laisvės” re
dakciją pateko Grigaičio ir 
Bagočiaus iš “Tėvynės” iš
cenzūruotas straipsnis. Tas 
jiems daugiausia apeina.

Bet kas tame straipsnyje 
pasakyta apie dabartinę 
SLA Pildomąją Tarybą, 
tiems vyrams visai neapei
na. Nei vienas jų nė ne
bando į pakeltus klausimus 
kalbėti.

“Vienybės” redaktorius 
mano, jog perdaug esą sa
vintis tautininkų partijukei 
net 90 nuoš. Amerikos lietu
viškos visuomenės. Užteks, 
girdi, jeigu savinsimės tik 
viso labo apie 60 nuošim
čių.

“Pagyrų puodas netau
kuotas.” Su tautininkų puo
du dar blogiau: jis dar vi
sais šonais aptrūnijęs. Bet, 
ot, giriasi ir ką tu jam pa
darysi.

Atrodo, jog turėtų būtis 
kokios nors ribos melui iiq 
apgaulei. Deja, to nepripa
žįsta “Vienybės” redakto
riai. Pavyzdžiui, kovo 29 
dieną jie sako: “Bimba no
ri, kad Lietuvą valdytų 
Maskvos bolševikai”.

Bet kur ir kada Bimba 
tokį norą pareiškė? Mela
giai, iš “Vienybės” neparo
do. O neparodo todėl, kad 
negali parodyti, nes Bim
ba niekuomet niekur tokio 
noro neišreiškė ir niekuo
met, tokio noro neturėjo .iri 
neturi.

Ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime eina Pild. Ta
rybos rinkimai. “Tiesa” pa
duoda kandidatų surašą. 
Į sekretoriaus, daktaro kvo
tėjo, ir iždininko vietas da
bartiniai viršylos neturi 
opozicijos. Į kitas vietas 
yra po keletą kandidatų.

Darbininkų Susivienijime 
nėra klikų, kurios varžytų
si už vadovybę. Balsavimai 
praeina sklandžiai. Nariai 
pasirenka tuos narius savo 
viršininkais, kurie jiems at
rodo tinkamiausi.

LDS dabar turi 8,700 na
rių. Iki seimo norima pa
siekti dešimts tūkstančių: 
Tikslas labai gražus.

Nepaprastai gerai stovi 
vajininkai philadelphietis J. 
S. Rainys ir brooklynietis 
Jonas Grubis. Manau sau: 
Jeigu Susivienijime atsiras
tų nors šimtas tokių vaji- 
ninkų! Tai tas LDS tikslas 
iki seimo būtų pasiektas su 
aukštu kaupu.
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ORAS. — šiltoka, giedra.

Berlin. — Vokiečių 
riausybė sako, kad jie 
šiol sunaikinę 357-nis talki
ninkų lėktuvus, o iš savo 
pusės praradę tiktai 85-kis.
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Daugiau Žuvo Suo
mių Negu SSRS Ka
rių, Nurodo Molotov

Maskva. — “Karas Suo
mijoj lėšavo didelių aukų ir 
mums (Sovietams) ir suo
miams,” kaip pranešė Mo
lotovas, Sovietų komisarų 
pirm įninkąs, suvažiavime 
Vyriausio Sovieto. Mūsų 
generalis štabas apskaičia
vo, kad mūsiškių buvo už
mušta bei mirė nuo žaizdų 
48,745, o sužeista mūsiškių 
158,863.

“Suomiai stengėsi ma- 
žint savo nuostolius, bet jų 
pusėje buvo žymiai daugiau 
nukauta ir sužeista, negu 
mūsiškių. Mūsų generalis 
štabas skaičiuoja, jog suo
mių užmušta ne mažiau 
kaip 60 tūkstančių, neskai
tant tų, kurie mirė nuo 
žaizdų, ir sužeista ne ma
žiau kaip 250 tūkstančių. 
Taigi, atsimenant, jog Suo
mijos armija turėjo ne ma
žiau kaip 600 tūkstančių 
vyrų, reikia pripažint, kad 
Suomijos armija prarado 
daugiau kaip- pusę visų sa
vo karių, kaipo užmuštų ir 
sužeistų. Tokie tai yra fak
tai.”

Tyrinės, ar Amerikos 
Ambasadoriai Žadėjo 
I Įvelt Šią Šalį į Karą 
/ Washington. — Senato
rius Holt sako, labai gail
imas daiktas, jog W. C. Bul
litt, Amerikos ambasado
rius Franci j ai, žadėjo gra- 
Ifui J. Potocljiui, Lenkijos 
Ambasadoriui Washingtone, 
/kad Amerika, kiek palau
kus, eis į karą padėt talki
ninkam sumušt Vokietiją.

Senatorius B. Ch. Clark 
pareiškė, gal yra tiesos pa
skelbtuose nazių “doku
mentuose,” kurie teigia, 
kad Amerikos ambasado
rius Anglijai Kennedy ir p. 
Bullitt sakė Lenkijos atsto
vams ir anglų-francūzų val
dininkams, kad Amerika 
ateis jiem talkon pergalin
gai užbaigt karą prieš Vo
kietiją.

Republikonas kongresma- 
nas Hamilton Fish/ narys 
užsieninės kongreso komisi
jos, reikalauja gerai ištirt, 
ar ambasadorius Bullitt su 
prezidento Roosevelto žinia 
žadėjo karinę Amerikos 
talką Anglijai ir Franci j ai 
prieš Vokietiją. Jeigu tai 
pasirodytų tiesa, “aš įnešiu 
kongresui reikalavimą iš
mest prez. Rooseveltą iš 
vietos,” pareiškė kongres- 
manas H. Fish.

Turkija Praleis Talkininkų 
Karo Laivus per Dardanelus?

Bucharest, Rumunija. — 
Neoficialiai pranešama, 
kad Turkija sutiko praleist 
Anglijos ir Francijos karo 
laivus per Dardanelų są- 
smaugą į Juodąsias Marias. 
Tada talkininkų karo laivai 
stabdytų gabenimą Sovietų 
žibalo ir kitų reikmenų vo
kiečiams per Juodąsias Ma-

MOLOTOVO KALBA SUVAŽIAVI 
MUI VYRIAUSIO SOVIE

Maskva. — Sovietų Są
jungos komisarų pirminin
kas ir užsienių reikalų ko
misaras Viačeslav M. Molo
tov pasakė sekamą kalbą 
suvažiavime Vyriausio So
vieto (seimo), kovo 29 d. 
“Draugai ir Delegatai!
i *

Penki mėnesiai praėjo 
nuo paskutinės Vyriausio 
Sovieto sesijos. Šiuo trum
pu laikotarpiu atsitiko įvy
kių, kurie turi pirmaeilę 
svarbą vystymesi tarptauti- 
'nių santikių.

Pastarieji įvykiai tarp
tautiniame gyvenime turi 
būt perkratinėjami visų 
pirma atsižvelgiant į karą, 
kuris išsiveržė Vidurinėje 
Europoje praeitą rudenį. ,

Kol kas nebuvo didelių 
mūšių kare tarp anglų- 
francūzų bloko ir Vokieti
jos, tiktai atskiri susikirti
mai, daugiausia jūroje ir. 
ore. Tačiau yra žinoma, kad 
Anglijos ir Francijos val
džios atmetė Vokietijos iš
reikštą pernai norą taiky
tis, ir todėl viena itf antra 
pusė pasmarkino prisiren
gimus platesniam karui.

Vokietija, — kuri nese
nai tapo šalim apie 80 mi- 
lionų gyventojų; kuri paė
mė į savo žinybą kaimyniš
kas valstybes ir kuri iš 
daugelio atžvilgių sustipri
no savo karinę galybę,—su
prantama, pasidarė pavo
jingas lenktyniuotojas vy
riausiom i m p e r ialistinėm 
Europos šalįm, Anglijai ir 
Franci jai.

Jos, todėl, paskelbė karą 
V o k i e tijai, pavartodamoš 
priekabę, kad jos turinčios 
atlikt savo pareigas dėlei 
Lenkijos. Dabar aiškiau ne
gu bet kada, kaip toli ’ yra 
nuėję tikrieji tikslai tų ša
lių valdžių nuo tikslo gint 
suardytas Lenkiją ir Čecho- 
Slovakiją. Tatai parodo kad 
ir faktas, jog Anglijos ir 
Francijos valdžios pareiškė, 
kad jų tikslas šiame kare 
yra sukriušint ir sukapot 
Vokietiją, nors šis tikslas 
dar slepiamas nuo žmonių 
masių ir-pridengiamas obal- 
siais ‘demokratinių’ šalių 
gynimo ir mažųjų tautų 
‘teisių’ gynimo.

Anglijos ir Francijos ; 
Veiksniai prieš Sov.

Kad Sovįętų Sąjunga at
sisakė tapt* Anglijos * ir 
Francijos rėmėja toj impe- 
rialistinėj politikoj linkui 
Vokietijos, tai jodvi pradė
jo aiškiau reikš t savo prie
šingumą Sovietų Sąjungai, 
gyvai parodydamos, ■ kaip 
giliai yra suleistos klasinės 
šaknys imperialistų priešin
gumo politikos linkui socia
listinės valstybės.

O kai* prasidėjo karas 
Suomijoj, anglų ir francū
zų imperialistai buvo pasi
ruošę padaryt jį pradžios 
punktu karui prieš Sovietų 
Sąjungą, kuriame jie plą-

navo panaudot ne tik pa
čią Suomiją, bet ir Skandi
navijos šalis, Švediją ir 
Norvegiją.

Sovietų nusiteikimas kas 
liečia besiplečiantį karą Eu
ropoj yra gerai žinomas. 
Čia Sovietų Sąjunga visai 
ryškiai parodė net pertai- 
kią savo politiką. Sovietų 
Sąjunga tuojau paskelbė, 
kad jos nusistatymas yra 
bepusiškas, ir , jinai nedve
jodama laikėsi tos politi
kos per visą šį laikotarpį.

Santikiai su Vokietija
Pamatinė permaina gero- 

jon pusėn santikiuose tarp 
Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos buvo išreikšta nepuo
limo - nekariavimo sutar
tyje, pasirašytoje pernai 
rugpjūčio mėnesį. Šie nau
ji, geri santikiai tarp ' So
vietų Sąjungos ir Vokieti
jos buvo išbandyti prakti
koj ryšyje su įvykiais bu
vusioje Lenkijoje, ir jų 
stiprumas užtenkamai įro
dytas.

. Ekonominių santikių iš
vystymas, kurisbuvo net 
tada numatomas, praeitą 
rudenį, buvo daiktiškai iš
reikštas jau 1939 m. rug
pjūčio prekybos sutartyje, 
o paskui 1940 m. vasario 
prekybos sutartyje. Preky
ba tarp Vokietijos ir Sovie
tų Sąjungos pradėjo didėt 
pamatais ekonominės nau
dos vienai ir antrai šaliai, 
ir yra pagrindo dar plačiau 
ją išplėtot.

'Mūsų santikiai su Angli
ja ir Francija pakrypo į 
šiek tiek skirtingą kelią. 
Kad Sovietų Sąjunga ne
norėjo virst įrankiu Angli
jos ir Franci jos imperialis
tų bekovojant jiem už vir
šenybę pasaulyje prieš Vo
kietiją, tai mes kiekviena
me žingsnyje susidūrėme 
su giliu politiniu nepriete- 
liškumu iš jų pusės prieš 
mūsų šalį.

Tas pasiekė visų aukš
čiausia laipsnį ryšyje su 
Suomijos klausimu, apie ką 
toliau aš plačiau pakalbė
siu. Bet per kelis paskuti
nius mėnesius buvo dido
kas skaičius ir kitų nuoti- 
kių, kuriais Francijos ir 
Anglijos politika parodė 
priešingumą Sovietų Sąjun
gai.

Užteks primint, jog pora 
mėnesių atgal Prancūzų val
džia nesurado nieko geres
nio veikt, kaip pasiųst poli
ciją užklupt mūsų prekybos 
atstovybę Paryžiuje ir pa
daryt joj kratą. Nors jie 
dar ir taip stengėsi kibt 
prie kiekvieno menkniekio, 
bet krata mūsų prekybos 
atstovybėje nedavė jiem jo
kių vaisių. Ji tik padarė di
delę gėdą sumanytojams to 
labai nelemto žygio ir pa
rodė, jog nebuvo visai jo
kio pagrindo tam priešin
gam veiksniiiir. atkreiptam 
prieš mūsų šalį.

Ęąip matome iš ąpjinky-

mKB 

bių, kuriose buvo atšauktas 
Jakov Suritz, mūsų amba- 
s a d o r i u s Franci jai, tai 
francūzų valdžia įieško 
dirbtinų priekabių, kad ga
lėtų pabrėžt savo nedrau
gišką nusistatymą , linkui 
Sovietų Sąjungos.

Parodyt, jog Sovietų Są
jungai nėra neikiek svar
biau palaikyt ryšius * tarp 
šių dviejų šalių, negu Fran
ci j ai, tai Įneš ir atšaukėme 
Suritzą iš mūsų ambasado
riaus vietos Franci jo j.

Arba imkime tokius prie
šingumo pavyzdžius dėlei 
Sovietų Sąjungos, kaip tie, 
.kur Anglijos karo laivai 
užgrobė Tolimuose Rytuose 
du iš mūsų garlaivių, be
plaukiant jiem į Vladivos
toką su reikmenimis, mū
sų pirktais iš Amerikos ir 
Chinijos.

Jei prie to pridėsime to
kius faktus, kad Anglija at
sisakė mum pristatyt mūsų 
užsakytas pramoniškas ma
šinas Anglijoje; kad buvo 
lUŽareštuoti pinigai mūsų 
i atstovybės Francįjoj ir kad 
buvo padaryta daug kitų 
panašių žingsnių, tai dar 
ryškiau pasirodys, kokie 
priešiški yra Anglijos ir 
Francijos valdovų veiksmai 
linkui Sovietų Sąjungos.

Rumunijos ir Sovietų 
Prekyba su Vokietija

Buvo mėginama pateisint 
tuos priešiškus veiksmus, 
atkreiptus prieš mūsų už
sieninę prekybą, tuomi, kad 
mes, vesdami prekybą su 
Vokietija, padedą jai kare 
prieš Angliją ir Franci ją. 
Nesunku matyt, jog šie ar
gumentai neverti net sude
gusio cento.

Tik palyginkime Sovietų 
Sąjunga, pavyzdžiui, su 
Rumunija. Yra žinoma, jog 
Rumunijos prekyba su Vo
kietija sudaro pusę visos 
užsieninės rumunų preky
bos, ir jog, be to, Rumuni
jos išsiunčiama į Vokietiją 
dalis visos rumunų gamy
bos, pavyzdžiui, tokių pre
kių, kaip žibalo produktai 
ir grūdai, yra kur kas di
desnė, negu dalis visos So
vietų Sąjungos produktų iš
vežamų į Vokietiją.

O vis dėlto, Anglijos ir 
Francijos valdovai nedaro 
priešiškų veiksmų linkui 
Rumunijos ir nemano, kad 
būtų galima reikalaut, kad 
Rumunija nustotų vedus 
prekybą su Vokietija. Visai 
skirtingai jie nusiteikę lin
kui Sovietų Sąjungos.

(Daugiau Molotovo kal
bos bus kitame numeryje.)

Washington. — Ameri
kos valstybės ministeris C. 
Hull pareiškė, jog ši šalis 
nepripažįsta tos “chinų” 
valdžios, kurią japonai da
bar įsteigė Nankingo-Pei- 
pingo srityje ir kitose japo- 
ponų užkariautose vietose 
Chinijoj.

o

V. M. MOLOTOV

Berlynas Sako, kad 
Amerika Žadėjus Rem

ti Talkininky Karą
Berlin. — Vokietijos už

sienių reikalų ministerija 
išleido “Baltąją Knygą,” 
kurioj sako, kad Jungtinės 
Valstijos iš anksto “žadė
jo” prisidėt prie Anglijos- 
Francijos karo prieš Vo
kietiją. Toj knygoj Vokie
čiai kaitina prezidento Roo- 
sevelto valdžią. Nes, girdi, 
jei Amerika nebūtų žadėjus 
kariaut išvien su talkinin
kais prieš Vokietiją, tai 
Anglija ir Francija nebūtų 
pradėjusios karo prieš vo
kiečius.

Vokiečių “Baltojoj Kny
goj” yra skelbiami “doku
mentai,” kuriuos sučiupę 
vokiečiai iš Lenkijos užsie
ninės ministerijos archivų 
Varšavoj, kada vokiečių 
kariuomenė užėmė tą mies
tą.

“Baltoji Knyga” paduoda 
nuorašus vadinamų pasikal
bėjimų tarp Lenkijos am
basadoriaus Amerikai gra
fo J. Potockio ir Amerikos 
ambasadoriaus F r a n cijai, 
Bullitto, taipgi Lenkijos at
stovų pasikalbėjimus su 
Amerikos a m b a s adorium 
Anglijai Kennedy’u, lenkų 
valdžios pasitarimus su 
Amerikos atstovu Drexeliu 
Varšavoj ir pasikalbėjimus 
lenkų atstovų su Anglijos 
ir Francijos valdovais. Tie 
pasitarimai, su prižadais iš 
Amerikos ambasadorių pu
sės ir su prez.* Roosevelto 
užtikrinimais, sakoma, įvy
kę 1938 ir 1939 metais, su 
pažymėjimu dienų ir mėne
sių, kada Amerikos amba
sadoriai žadėję tiesioginę 
karo paramą Anglijai ir 
Francijai prieš Vokietiją. 
Vienas “dokumentas” tei
gia, kad Amerikos ambasa
dorius Francijai, Wm. Bul
litt sakęs Lenkijos ambasa
doriui grafui Potockiui Wa
shingtone, kad pirma rei
kia užsiundyt Vokietiją į 
karą prieš Sovietus, o pas
kui bendromis jėgomis už
pult ir sukriušint Vokieti- • *

AMERIKOS VALDŽIA 
UŽGINČIJA

Washington. — Preziden-

Suomių “Baltieji” 1 
Baisūs Žiaurūnai,

Sako Molotov
Maskva. — Suomijos bal

tagvardiečiai, vadinami gy
nėjai “vakarų civilizacijos,” 
pasirodė baisūs žiaurūnai, 
kaip sakė Molotovas, So
vietų komisarų pirminin
kas, kalbėdamas suvažiavi
me Vyriausio Sovieto:

“Pavyzdžiui, kada vienoj 
vietoj į šiaurius nuo Lado
gos ežero baltagvardiečiai 
suomiai apsupo mūsų pože
minę ligoninę, kur gulėjo 
120 sunkiai sužeistų karei
vių, tie suomiai išžudė juos 
visus iki vienam. Kai ku
riuos baltagvardiečiai suo
miai gyvus sudegino; ki
tiem sukriušino galvas; o 
dar kitus durklais nužudė 
bei nušovė.

“Ten ir kitose vietose 
mūsiškiai mirtinai sužeisti 
kareiviai buvo atrasti per
šauti baltagvardiečių suo
mių per galvą arba pri
baigti šautuvų buožėmis; o 
kai kurie mūsų kareiviai 
buvo ne tik peršauti, bet 
dar peiliais jiem veidai su
badyti.

“Kai kuriem lavonam bu
vo nukirstos galvos ir jos 
negaĮėjo būt surastos. Kas JI 
liečia mūsų slauges (nor- 
ses), kurios pakliuvo į suo
mių baltagvardiečių ran
kas, tai jie elgėsi ypač 
žiauriai ir neapsakomai 
žvėriškai su jomis. Kai ku
riuose atsitikimuose buvo 
atrasti jų lavonai pririšti 
prie medžių galva žemyn.

“Visi tie žvėriškumai ir 
nesuskaitomi žiaurumai tai 
buvo politika Suomijos bal
tagvardiečių, kurie stengė
si sukelt neapykantą prieš , v 
mūsų šalį tarp Suomijos 
žmonių.

“Tai toks yra tikrasis 
veidas tų suomių, ‘vakari
nės civilizacijos’ čiampio- 
nų.”

Anglija Grasina Laužyt Mažu 
Šalių Bepusiškumą

London. — Anglijos karo 
laivyno ministeris Winston 
Churchill, kalbėdamas per 

; radio, smerkė mažąsias be- 
pusiškas šalis (Holandiją, 
Belgija, Švediją ir kitas), 
kad jos iki šiol neišstojo sy
kiu su Anglija ir Francija 
į karą prieš Vokietiją.

Churchill pareiškė, kad 
Anglija ir Francija nepai
sys mažų šalių bepusišku- 
mo ar jų “nusenusių tei
sių.” jeigu reikės laužyt tų > 
šalių bepusiškumą, idant 
talkininkai laimėtų karą 
prieš Vokietiją.__________
tas ROoseveltas pareiškė, 
kad reikia su nepasitikėji
mu žiūrėt į tokius leidinius 
kaip vokiečių “Baltoji Kny
ga,” nes tai esą propagan- • 
da.

Amerikos valstybės mi
ni s t e ris Hull pasmerkė 
“Baltosios Knygos” doku
mentus kaip klastas.

Potocki ir Bullitt viešai 
pareiškė, kad jiedu nesikal
bėję apie Amerikos įtrauki
mą į karą talkininkų pusėj 
prieš Vokietiją.

Iiž*.. .
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Jei Tai Tiesa, Tai Yra Baisu!
Jeigu tikėti Vokiečių “Baltajai Kny

gai,” kuri tik šiomis dienomis Berlyne 
buvo išleista, tai yra kuo susirūpinti 
kiekvienam Amerikos piliečiui. Toje kny
goje, pasak pranešimais iš Berlyno, esą 
dokumentaliai įrodyta, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė dar prieš karą yra 
pažadėjusi Anglijai ir Franci jai pagal
bą, jei jos eisiančios į karą su Vokietija. 
Girdi, Amerikos valdžia, per savo atsto
vus Europoje, ragino Angliją ir Franci- 
ją kaip nors įvelti į karą Vokietiją su 
Sovietų Sąjunga. Paskui, girdi, kaip jos 
nusilpnėsiančios, pulti Vokietiją iš už
pakalio. Dar vėliau, aišku, pulti ir So-

, vietų Sąjungą.
Amerika, pasak “Baltosios Knygos”, 

pasižadėjusi pagalbą talkininkams duoti 
net iki to laipsnio, kokiame ji davusi 
1917-1918 metais—vadinasi, įsivėlimu į 
karą.

Vokiečiai sakosi turį savo rankose vi
sus oficialinius davinius, kuriuos jierųs 
pavyko paimti Varšavos archyvuose.

Mes susilaikome kol kas nuo platesnių 
komentarų. Veikiausiai į tai bus paaiš
kinta iš paties Washington© ir kitų šal
tinių plačiau. Šiuo metu mes tįk galime 
pasakyti: Amerikos žmonės privalo da
ryti viską, kad Washington©, valdovai 
neįtrauktų jų į europinį imperialistinį 
karą.

, Kiekvienam Assembly Distrikte yra 
atskiri žmonės. Mes čia negalime tų Vi
sų kandidatų išvardinti. Brooklyno bal
suotojai raginami pažiūrėti į šios dienos 
“Laisvės” puslapį šeštą—ten jie ras vi
sus pažangiųjų kandidatus—King’s ir 
Queen’s kountėse.

Kituose miestuose ir distriktuose kai
riųjų sąrašų paskelbti mes negalime— 
tam užimtų perdaug vietos.

Todėl mes raginame visus mūsų skai
tytojus, visus piliečius-balsuotojus, už
sirašiusius Amerikos Darbo Partijos rė
mė j ais-nariais, eiti antradienį ir balsuo
ti,—balsuoti už pažangiųjų sąrašus.

Pirm balsavimo, žiūrėkite, kad, eida
mi balsuoti, turėtumėte aiškų suprati
mą, už ką balsuoti.

Jeigu tik visi pažangūs žmonės daly
vaus šiuose rinkimuose ir sąžiningai sa
vo pareigas atliks, tai reakcininkams 
bus nušluostytos nosys; jiems bus užduo
tas smūgis^ Podraug bus išgelbėta Ame
rikos Darbo Partija; ji pasiliks darbo 
žmonių partija, — partija taikai ginti, 
partija geresniam gyvenimui kurti, par
tija, stojanti už pažangiąsias reformas.

PS. Brooklyne, 14-tam Assembly Dis
trikte, pažangiųjų ADP kandidatų tar
pe randame ir gerai žinomo lietuvio jau
no veikėjo Antano Linkaus vardą. Ma
nome, kad šiame distrikte nemažai yra 
lietuvių balsuotojų, užsirašiusių darbie- 
čiais,—jie paduos savo balsus už pažan
giųjų sąrašą, jų tarpe ir už Antaną Lin- 
kų.

Cenzo Biuras Vartoja Ver
tėjus, Kai Esti Reikalinga

4tautos žengimo pirmyn.
Po 1930 m. Gyventojų 

Cenzo, Cenzo Biuras išlei
do kelis atsakomus leidi
nius. Vienas iš tų—“Social- 
Economic Grouping of the 
Gainful Workers of the 
United States” parodo, kad 
iš 2,945,797 asmenų prie vi
sokių rūšių profesionališkų 
užsiėmimų per visą šalį, 
287,243 buvo svetimtaučiai- 
balti. Iš 9,665,540 “savi-* 
ninku, užveizdėtojų ir ofi
cialų” (inimant ūkių savi
ninkus ir randuotojus, di
delio skaičiaus ir smulkme
niško pardavinėjimo pirk
lius ir kitus) 1,263,289 bu
vo svetimtaučiai. Iš klerkų 
ir panašių tautos darbinin
kų, beveik vienas iš kiek
vienų vienuolikos buvo sve
timtautis ; iš prityrusių 
darbininkų ir darbo vedė
jų (dirbtuvėse) beveik vie
nas iš kiekvienų penkių; iš 
pusiau-prityriusių apie vie
nas iš penkių, ir iš nepri
tyrusių darbininkų, ūkio 
darbininkų, fabrikų ir pa
statymo darbininkų, namų 
tarpų, ir pan., apie vienas 
iš kiekvienų šešių.

Iš 48,829,920 naudingai 
samdomų darbininkų Jung
tinėse Valstijose 1930 m. 
(vietiniai balti, svetimtau
čiai balti ir negrai) 7,411,- 
127 buvo svetimtaučiai bal
ti. Tai yra beveik vienas iš 
kiekvienų septynių.

Su parama milionų ame
rikiečių, gimusių 
arba kurie yra 
dukterys ateivių, 
Cenzas parodys 
stovį Amerikos 
čių gyventojų.

Department’ of

Kanados CIO vadas. Charles 
H. Millard, kurį buvo valdžia 
suareštavusi, kam jis pasakęs 
unijistams kalbą, “keliančią 
Kanados kariuomenėj nepasi

tenkinimo.’*

i

(Prisiųsta)
“Kuomet jie lankys apie- 

linkes, kur gyventojai ma
žai tekalba angliškai, tai 
be abejonės, kalbos klausi
mas bus didžiausia proble
ma Cenzo suskaitytoj ams, 
kurie ims 1940 m. gyvento
jų suskaitymą,” pareiškia 
Dr. Leon R. Truesdell, vy
riausias statistikas Gyven
tojų Skyriaus prie Jungt. 
Valstijų Cenzo Biuro. “Ap
art to, netikime, kad bus 
sunku gauti reikalingų in
formacijų atsakant į oficia
lius Cenzo klausimus.

“Faktas yra,” jis pridė
jo, “kad mes galime tikėti 
sulaukti didesnės ir palan
kesnės paramos nuo sve
timtaučių grupių daugu

moj atsitikimų negu nuo 
nekuriu vietinių amerikie
čių. Per paskutinius kelis 
metus, pavyzdin, kuomet 
skaitlius asmenų, kurie at
vyko iš svetimų šalių apsi
gyvenimui šioje šalyje, bu
vo mažas, daugumas atvy
ko iš vietų, kur beveik vis
kas ką jie sakė, veikė ir 
net mislino, papuolė po var- 
žinga valdiška kontrole.. Jie 
egzaminuoti apie dalykus 
daug asmeniškesnius ir gi
lesnius ir toliau siekiančius 
už Cenzo klausimus šioje 
šalyje. Jie pratę prie viso
kių klausimų.

“Ir todėlgi, pripažindami 
mūsų Cenzo klausimų ab
soliutišką neypatiškumą ir 
gaudami nuo mūsų valdžios 
patikrinimą, kad jų atsa
kymai bus konfidenciališ- 
kai laikomi, ir nėbus išduo
ti net nei kitoms valdžios 

’ įstaigoms taksavimo, tyri
nėjimo arba sutvarkymo 
tikslams, jie džiaugiasi tu
rėti progą ' dalyvauti prie 
šio Dėdės Šamo darbo su
skaityti jo ekonominį ir 
žmonišką turtą.”

Apsiveikti su kalbos klau
simu kaslink suskaitymo 
svetimų šeimų, Cenzo Biu
ras paskirs daug iš jo 120,- 
000 suskaitytojų dėl jų kal
biškų gabumų. Sakyldme, 
kad viename distrikte yra 
daug vokiškai kalbančių 
gyventojų, ten suskaityto- 
jas bus vokiškos kilmės ar 
galįs gerai kalbėti vokiš
kai. Ir taip su kitais dis- 
triktais, kur dauguma gy
ventojų priguli prie vienos 
kalbos grupės.

Suprantama, kad maišy
tose apielinkėse vienas su
skaitytoj as negalės vartoti 
visų kalbų. Ten, Dr. Trues
dell paaiškina, Cenzo žmo
gus autorizuotas pasikvies
ti pagalbon vaikus ar kitus 
šeimos narius, kurie kalba 
angliškai, kaip vertėjus, ar
ba jie galės vartoti oficia
lius vertėjus, biuro paskir
tus ir kurie lygiai kaip su
skaitytoj ai, prisiegdinti ne
išduoti Cenzo informacijas.

“Lai žmonės nesirūpina,, 
kad jų asmeniški reikalai 
bus išduoti visuomenei”, už
tikrina Dr. Truesdell, “Cen
zo Biuras nenori kištis į 
kitų reikalus, ir interesuo
jasi į asmeniškus faktus 
tik ant tiek, kiek tie fak
tai sudaro pamatą statisti
koms, kurios nupieš tikrą 
tautos ir jos žmonių padė
jimą. Vardai if adresai

niekad nepridėti prie Cen
zo statistikų. Suskaitytoj ai 
ir vertėjai, kaip ir kiti prie 
Cenzo Biuro Wahingtone 
darbininkai ir darbininkai 
lauke, prisiegdinti; kad nie
kad neišduos nei jokioj 
formoj, konfidenciališkus 
faktus, kuriuos jie surenka. 
Įstatymas deda sunkias 
bausmes už neužlaikymą 
prisiegos.”

1940 m. Gyventojų Sus- 
kaitymas, arba Cenzas, im
tas kaipo dalis Dėšimtme- 
tinio Jungt. Valstijų Cenzo 
ir daugumoj apielinkių per 
šalį prasidės balandžio mėn. 
2-rą dieną. Kiekvienas žmo
gus, kiekviename name, 
kiekvienas gyventojas kiek
vienoje įstaigoje, kiekvie
nas kareivis, jūreivis ir ma- 
rininkas—kiekvienas iš ro- 
kuoįamų 132,000,000 gyven
tojų šioj šalyj—turės duoti 
kaikuriuos faktus apie save 
ir savo veikimą.

Svetimtaučiai ir piliečiai 
svetimos kilmės turi teisin
gą vietą šiose Amerikos 
Jungt. Valstijose. Jie daug 
nuveikė tautos labui, ir 
tauta už tai dėkinga, ir už 
jų norą už ją kovoti ir ken
tėti. Amerikos istorijos pus
lapiai pilni vardais svetim
taučių patriotų, kurie gyve
no ir mirė už J. Valstijas, ir 
Šiandien, kaip profesijona- 
lai žmonės—artistai, agri- 
kultūristai ir “vyrai, kurie 
ratus suka” industrijoj ir 
komercijoj — svetimtaučiai 
vyrai ir moterys ir jų vai
kai, žymiai prisideda prie

gaus skliaute priskaito apie 
šimtą milijonų žvaigdždžių. 
Lietuvis kumštininkas 
Sharkey tą daugį žvaigž
džių vienu kirčiu dusyk 
tiek padaugindavo. Dabar 
apie jį visai nesigirdi. — 
Nejaugi jis savo pirštines 
padžiovė ant lentynos?

t

Atrodo, kad vakarinio 
fronto korespondentai savo 
gyvenime turi ilgiausias va
kari j as, taip sau ir ilsisi 
prie bonkos pakabinę nosis, 
laukia bitės įgiliant. Gal 
tada pabus ir pradės rašyti 
apie orą. Dabar nė šilta, nė 
šalta.

Moterų Dresią Siuvėjų Unijoj
Prieš tūlą laiką International Ladies 

Garment Workers Union newyorkiškiuo- 
se lokaluose buvo rinkimai biznio agen
tų ir delegatų į būsimą unijos suvažia
vimą. Nereikia nei aiškinti, kad rinki
mai praėjo dideliame įkaršty j. Susidarė 
dvi grupės: eilinių narių grupė ir grupė 
tų žmonių, kurie eina su unijos viršinin
kais, Dubinskiu ir Ko.

Dubinskio šalininkų platforma yra re
akcinė. Jie stoja už karą Europoje; jie 
faktinai nori, kad Amerika įsiveltų į tą 
karą. Jie ištraukė šitą uniją iš CIO. 
Amerikos Darbo Partijoje New Yorke 
jie remia reakcinę klik’ą. Na, o eilinių 
narių grupė, kurios centrinę ašį, matyti, 
sudaro komunistuojąs elementas, išstojo 
kaip tik prieš visą tą.

Dubinskio šalininkus rėmė tiek ko
mercinė New Yorko spauda, tiek socia
listai, tiek lovestoniečiai, tiek trockistai. 
Eilinių narių grupė, iš kitos pusės, rėmė
si grynai savo jėgomis, — nepaisydama 
visokių persekiojimų ir puolimų, jinai 
darbavosi ir aiškino nariams esamą pa
dėtį ir kaip ją pataisyti.

Rinkimų pasekmės praėjo taip, kad 
reakcininkai jomis džiaugtis negali. Pa
čiam didžiausiajam ULGWU lokale, 
22-rajame, eilinių narių kandidatai gavo 
daugiausiai 6,000 balsų, o dešiniųjų-re- 
akcininkų—apie 9,000. Atsižiūrint į tas 
priemones, kurios buvo naudotos prieš 
kairiuosius, reikia skaityti rinkimus kai
riųjų dideliu laimėjimu.

Lokale 117-tame į suvažiavimą delega
tu laimėjo eilinių narių kandidatas Jo
seph Baruchovich.

Suėmus viską bendrai, reakcininkai 
gavo didelį moralį smūgį šiuose newyor- 
kiškių lokalų rinkimuose. O kaip čia 
senai jie skelbė, būk komunistai toje 
unijoje visiškai nugalėti ir išnaikinti!

užjūryj, 
sūnūs ir 
1940 m. 

dabartinį 
svetimtau-

Commerce
Bureau of Census.

Pastabos

Tarpe Amerikos Darbo 
Federacijos ir C.I.O. kol 
kas vedama kova nešvelnė- 
ja. Darbininkams dabar 
yra geriausia proga apsi- 
vienyti į bendrą frontą 
prieš rinkimus, kol da ši 
šalis nėra atvirai įsivėlus į 
šį imperialistinį karą. Pa
galvokite.

\ Jungtinių Valstijų ko
mercijos departmentas 1939 
metais išsiuntė senos gele
žies į Japoniją virš du mi
lijonu tonų. Tas pats komi
tetas aprokuoja, kad Jung
tinės ‘ Valstijos pristatė 90 
procentų senos geležies per
eitą metą.

Japonija pilnai pasitiki 
ant šios šalies visiško aprū
pinimo pamatiniais karo • 
reikmenimis. Atrodo, kaip 
to kunigo atbulas kalnie
čius: Amerika bijo, kad So
vietai ten neįsigalėtų, tad 
Chiniją atiduoda Japonijai. 
Imperializmas yra artimes
nis, negu kad sovietizmas.

Kermit Roosevelt pasivė
lavo ir tikėto titulo neuž
sipelnė Suomijoj. Anglijoj 
jis verbavo čekus, austrus, 
lenkus, švedus ir airius į 
taip vadinamą tarptautinę 
brigadą. Sovietų—Suomijos 
sutartis tą jo' brigadą, kaip 
pavasario saulė sniegą, su- 
tarpino.

metų moterį. Tokių jaunų 
metų vedybos Indijoj nėra 
jokia naujiena.New Yorko Valstijos Piliečiams 

Balsuotojams
Balandžio mėn. 2 d. New Yorko vals

tijoj bus preliminarinių balsavimų diena 
(primaries).

Tą dieną kiekvienas balsuotojas galės 
paduoti savo balsą už kandidatus tos 
partijos, kurioj jis yra užsiregistravęs 
per paskutinius .rinkimus.

Sakysim, tamsta esate balsuotojas ir 
balsavote pereitą rudenį lapkričio mėne
sį. Kai jūs balsavote, tai jums buvo pa
duota kortelė, kurioje galėjote pasižy
mėti, kurią partiją indorsuojate arba už- 
giriate.

Jeigu jūs paskutiniuose rinkimuose pa
dėjote kryžiuką už Amerikos Darbo Par
tiją, kuri veikia New Yorko valstijoj 
kaipo oficialinė partija, tai jūs dabar 
skaitotės tos partijos nariu. Jūs turite 
teisę preliminariniuose balsavimuose pa
duoti savo balsą už tuos Amerikos Dar
bo Partijos kandidatus, kurie jums pa
tinka.

Kai jūs nueisite antradienį balsuoti, 
kai patarnautojas paklaus jūsų vardo ir 
pavardės, ir jūs jam tatai pasakysite, 
tai jis jums paduos balotą su jūsų vardu 
ant jo. Tuomet jūs balsuosite.

Mes čia vyriausiai ir kalbame į tuos 
piliečius-balsuotojus, kurie paskutiniuo
se rinkimuose yra pasisakę indorsuoją 
Amerikos Darbo Partiją.

Šiuo metu šitoj partijoj eina kova: 
iš vienos pusės dešinieji elementai, su 
Alex Rose priešakyj, užsimanė partiją 
suskaldyti. Jie padarė Amerikos Darbo 
Partiją karo propagandos įrankiu. Jie 
priėmė rezoliuciją, kurioj sako, kad nei 
vienas narys negali būti šios partijos 
nariu, jei jis pavadina einamąjį Europo
je karą imperialistiniu. Jie skaldo Darbo 
Partiją.

Pažangieji Partijos nariai taipgi ne
snaudė. Jie subruzdo veikti ir veikti 
smarkiai. Klausimas atsidūrė teismuose^ 
Prieita prie to, kad per šiuos prelimina- 

; rinius balsavimus Amerikos Darbo Par- , A * * ■
turi savo du sąrašu kandidatų: re

akcininkų ir pažangiųjų.

Pilsudskio ir Želigovskio Dvarai 
Paimti

“Laikas” rašo:
“Vilniaus srityje esantieji -Pilsudskio 

ir Želigovskio dvarai pagal žemės refor
mos įstatymą buvo nusavinti vieni iš 
pirmųjų, tačiau palikti laikinai valdyti 
seniems tų dvarų valdytojams. Vakar 
Vilniaus srities žemės tvarkymo įstai
ga iš žemės ūkio ministro gavo raštą, 
raginantį nedelsiant sudaryti komisiją, 
kuri tuojau perimtų sakytus dvarus val
džios globon. Tokia komisija dar vakar 
buvo sudaryta. Jos pirmininku yra Vil
niaus srities žemės tvarkytoją,s. Mano
ma, kad dvarų perėmimo darbus komi
sija baigs šią savaitę.

“Pagal, žemės reformos įstatymą, Vil
niaus srities dvarininkams, kurių dvarai 
yra parceliuojami, paliekama po 150 ha 
žemės, kurią, kaip numato tas pats įsta
tymas, jie gali pasirinkti patys iš viso 
parceliuojamo ploto. Kur yra dideli dva
rai, sunkumų nekyla, tačiau bėda su ma
žais dvarais, kurių žemės plotas kartais

Pavienių balsas mus nuo 
karo nesulaikys. Tėvai ne
nori, kad jų sūnūs eitų į 
karą. Jie žino, kad ne tam 
jie juos augino. Jaunuoliai 
taipgi nenori guldyti savas 

1 galvas už kitų reikalus. 
Pasipriešinimo atsparą ga
lima surasti vien tik bendro 
fronto organizacijoj, 
ne pervėlu tas darbas 
dėti plačia papėde.,

Metai ar daugiau tam at
gal plačiai buvo paplitus 
prakalbų epidemija iš Eu
ropos per radio. Kintamuo
se paveiksluose atrodo, kad 
Mussolini geriausia mokėjo 
įmituoti cirkų klauną. Da
bar vėl tyku po senovei, 
turbūt Mussolini savo kari
katūrą taupina dėl televi
sion radio ir mano pasipel
nyti gerai nuo Amerikos 
kompanijų.

I 
i

Dar 
pra-

kai-“Mylėk artimą savo, 
po pats save”. Jaunikis 66 
metų. Jaunavedė 18 metų. 
Jiedu per ilgus metus gyve
no kaimynystėj ir artimo 
meilė juodu privedė prie že- 
nybų. Sakoma, abu jauna
vedžiai pirmą sykį para
gaus žemiškos meilės. Lai
mingo gyvenimo dėl arti
mo.

4

Pagal Calif orni jos naują 
įstatymą, norintieji vestis 
turi gaut daktaro liudijimą, 
jog nėra serganti sifiliu.— 
Nuo pradžios to įstatymo, 
34,500 tokių surasta. Bijo
dami ar priešingi tam įsta
tymui, bėga į Reno, Neva
da. Ten tikrai žydi nelai
mingų vestuvių jomarkas.

Pacific.

Ponas Welles—Amerikos 
balandėlis Vokietijoj. Hitle
ris—Anglija yra krimina- 
liška bestija, nubausk An
gliją su Franci j a.

Ponas Welles Franci jo j— 
Daladier — įsitėmyk šitą! 
Naziai yra blogiausi apga
vikai, kokius tik galima 
rasti Vokietijoj. Šalin su 
Hitleriu!

Ponas Welles Anglijoj. 
Chamberlain—Hitleris yra 
tikras asilas; toks ir jo tė
vas. Šalin su tuo asilu!

Ponas Welles Vatikane. 
Popiežius — parnešk šitą 
šakelę mano ištikimam po
nui Roosevelt, bet Dieve 
saugok, žiūrėk, kad nežūtų 
jūrose.

Ponas Welles popiežiaus 
palaimintas taip ir gaudo 
keturis vėjus.

I

kad
Amerikos astronomai per

kad 
pra-

■■

Mahatma Gandhi tauti
niam kongrese reikalavo vi
siškos n e p r i k 1 ausomybės 
Indijai. Jis savo gyvenime 
daug pasninkavo - badavo, 
nianė tuo būdu Angliją nu-
gązdinti. Gandhi asmenybė , 
suliesėjo iki 112 svarų. Jis 
būdamas 13 metų vedė 10 galingus teleskopus dan-

nesiekia net 200 ha. Tokių mažų dvarų 
matavimo darbai ir planų sudarymas at
sieina beveik tiek pat, kiek: kaštuoja visa 
žemė.”

Vienas dalykas mums čia nesupranta
mas: jeigu Pilsudskio ir Želigovskio

dvaruose bus palikta po 150 hektarų že
mės, tai kas tą žemę valdys? Nejaugi 
Smetonos valdžia bus tokia naivi ir pa
liks po 150 hektarų tiems Liėtuvos nevi
donams arba jų giminėms, kurie Lietu
vai tiek daug skriaudų padarė?

Reikalauja Ubago Prisie- 
kos iš Bedarbių

White Plains, N. Y.
Vietinė vyriausybė patvar
kė, jog bedarbis, ateida
mas gaut pašalpos čekį, tu
ri kiekvieną kartą padaryt 
“pavargėlio” prisieką, 
jis visai nieko neturi 
gyvenimui. .

Jeigu bus sužinota, 
bedarbis turi bent kiek tur
to ar bile kiek įplaukų, jis 
bus traukiamas į prisiek
dintų posėdininkų teismą.

Washington. — Amerikos 
kongreso atstovų rūmas nu
mušė $1,035,000 nuo lėšų 
vykdymui darbo algų-va- 
landų įstatymo.
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LDS Išleistos Knygos 
ir Paskaitos

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas yra išleidęs ke
letą knygų ir nemažai pas
kaitų sveikatos ir kitais 
klausimais. Sekamos kny
gos ir paskaitos galima 
gauti LDS raštinėje:

“Labas Rytas”
Tai nemaža knygelė—lie

tuvių kalbos vadovėlis, ku
rią parašė Juozas Jurginis, 
Lietuvos žurnalistas ir mo
kytojas.

Šitas' vadovėlis tinkamas 
mokintis lietuvių kalbos 
vaikams, jaunuoliams ir su
augusiems. Jame telpa 
daug angliškų paaiškinimų. 
Kopija kainuoja tik 35 cen
tus.

iš-

Paskaitos Sveikatos 
Klausimais

LDS Centras nesenai 
leido Dr. J, J. Kaškiaučiaus
parašytą paskaitą “Veneri
nės Ligos.” Tai labai gera 
paskaita skaityti įvairių 
draugijų susirinkimuose. 
Taipgi jinai gera ir šiaip 
namuose perskaityti ir net 
pasidėti tolimesniam laikui. 
Parsiduoda kopija po 50c.

LDS Centre randasi ir 
kitokių paskaitų, k. a., Dr. 
V. A. Šimkaus “Reumatiz
mas”, Dr. Margerio “Sutu
kimo reikšmė” ir kelios'- ki

tos. Parsiduoda po 50 centų 
kopija.

Dabar gera proga užsisa
kyti LDS knygas ir paskai
tas. Užsakymus su pinigais 
siųskite Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimui, 419 Lo
rimer St., Brooklyn, N*. Y.

Kaip matote, LDS rūpi
nasi ne vien pašalpa ir ap- 
drauda, bet sykiu ir visais 
kitais visuomeniniais klau
simais. LDS rūpinasi su
teikti lietuviams literatūros 
apie sveikatą už visai mažą 
atlyginimą. O sveikata, juk, 
yra brangiausias žmogaus 
turtas, kuris reikalauja ge
ros apsaugos. Įsigydami 
LDS išleistas knygas, žy
miai prisidėsite prie savo 
sveikatos apsaugojimo.

Apie Šį dalyką straipsnelis 
baigiamas tokiais žodžiais:

Į SKAITYTOJŲ BALSAI

Žymūs amerikiečiai muzikai: E. Ormandy, Charles 
O’Connell ir Saul Caston, dalyvaują kouceYte Philadel- 
phijoj, suruoštame Chinijos žmonių naudai; išviso 180 

muzikų dalyvauja vadovybėje Stakowskio.

Žinios iš Lietuvos
Kaunas. Nors šis karas ir iš Lietuvą, parašė vienas iš tų, 

Lietuvos pareikalavo skaud- kurie ją per administracijos 
džios jūrų aukos: Lietuva ne- liniją perleido.

“Reikia pasakyti, kad ta kino 
artistė tikrai įžeidžiamu būdu 
palietė mūsų pasienio apsau
gą, paleisdama savo artistinę 
fantaziją apie nebūtus daly
kus. Nereikėjo jai peržengus 
administracijinę liniją verkti, 
nereikėjo savo fantazijos vai
sius užsienių spaudoje skelbti, 
nes Lietuvoje ji nieko pikto 
nepatyrė. Su ja, kaip ir su 
visais kitais atbėgėliais, mūsų 
administracijos buvo pasielg
ta visur korektiškai. Ir jai 
buvo padaryta vien tik patar
navimai ir suteikta pagalba. 
Niekinti kitų akyse ir dar vie
šai lietuvius, kurie jai padarė 
tik gerą, yra daugiau negu 
nedėkingumas.”

Trecias pilsi apis 

kultūrininko ir stambios tau
rios asmenybės. Gimęs 1880 
m. vasario 27 d. Juodeikių 
km. Plungės vaisė., baigęs 
Dorpato universitete teisę, jis 
jau nuo 1900 m. apsigyveno 
Šiauliuose, dalyvaudamas re-

Kuopos, draugijos ir lite
ratūros agentūros, kurios 
užsisako po 10 ar daugiau 
kopijų, gauna tik po 25 
centus kopiją.

“Saugokitės Vėžio”
Šią knygelę parašė Dr. 

J. J. Kaškiaučius. Jinai pa
rodo, kaip pažinti vėžį pa
čioj jo pradžioj ir kaip nuo 
jo apsisaugoti.

Žinome visi, kad vėžys 
yra baisi liga, nuo kurios 
daugelis žmonių be laiko 
miršta. Bet laiku pažintas, 
jis galima išgydyti.

Šita taip svarbi knygutė 
parsiduoda tik po 15 centų. 
Kurie perka 10 ar daugiau, 
gauna po 10c. kopiją.

“Tūli Mūsų Parazitai”
Šią knygą parašė D r. A. 

Petriką. Jinai parodo, kaip 
atsiranda ir vystosi blakės, 
musės, tarakonai, uodai ir 
kiti žmonijai pavojingi pa
razitai, ir kaip .nuo jų ap
sisaugoti.

Ateina gražus pavasaris. 
Bet atšilus orui sykiu atsi
randa ir labai daug įvairių 
parazitų, kurie nešioja vi
sokias pavojingas ligas. 
Įsigijęs tą knygą galėsi su
rasti gerus būdus, kaip nuo 
tų parazitų apsisaugoti.

Parsiduoda ji tik po 25c. 
Kurie perka 10 ar daugiau, 
gauna po 15c. kopiją.

“Keleivis” ir Jo Redakcija
Kiek laiko tam atgal su

tinku seną “Keleivio” skai
tytoją S. Klimą iš Schenec- 

i tady, N. Y.
Jis pradėjo skųstis prieš 

“Keleivį”. Sako, esu skaity
tojas per daugelį metų, bet 
mano kantrybė jau išsisė
mė. Sako, buvo maž daug 
pasitaisęs. Bet, prasidėjus 
finų su rusais karui, paliko 
didelis liežuvninkas ir me
lagis; pralenkė Wall Stryto 
didlapius. Sako, kapitalistų 
laikraščiuose kartais randi 
tarpe eilučių ir iš Maskvos 
pranešimų, bet “K.” nepa
matysi. Viską nukopijuoja 
iš Hearsto geltonlapių. Sa
ko, rengiuos laišką parašyt, 
pakritikuot, o jei nepasitai
sys, tada jau parašysiu...

Daviau patarimą to ne
daryt. Jūsų nepaklausys, o 
dar išbars sakydamas, kad 
jumis “komunistai pagadi
no”. Taip, kaip kad Pušy
nas per “Keleivį” bandė W. 
G. Laskį pamokint, bet na
bagas apsigavo. Jūs jų ne
pamokinsite; jų visų ta pati 
filosofija.

Sakiau S. Klimui, kad aš 
“Keleivį” pradėjau skaityt 
nuo pradžios įsikūrimo iki 
1917, m. Aš daug pasidarba
vau sustiprinimui jo, nema
žai skaitytojų suradau. Ka
da Rusijos darbininkai su
kilo ir nuvertė caro ir Ke

renskio valdžias, susitvėrė 
Sovietai, tai “Keleivis,” 
“Naujienos” šmeižė Sovie
tus per 22 metus. Aš tą pa
mačiau 1917 m. ir atsisvei
kinau su “Keleiviu”. Aš pa
siūliau S. K. “Laisvę” nu
merius 30 ir 47, kur tilpo 
Wm. G. Lasky rašinys.

Kovo 2 d., būnant Lietu
vių Kliube, štai ir S. Kli
mas su žmona. Prieina prie 
manęs ir sako: Perskaičiau 
Lasky išvedžiojimus, — ge
rai sudėta, tur būt gerai pa
mokintas. Sako, sutinku 
šimtą nuošimčių su juomi. 
Parašiau, kad daugiau “Ke
leivio” nebesiuntinėtų. S. K. 
prisipažino, kad kitų laik
raščių, išskyrus vietinę bur
žuazinę spaudą, neskaitė.

Prie progos parašysiu, 
kaip Schenectady, N. Y., 
socialistai susmuko ir kaip 
jie griauna Amerikos Dar
bo Partiją.

A. Gudzin.

teko trijų prekybos laivų ir 
penkių jūrininkų, tačiau daro
mos pastangos spragas užpil
dyti. Jaunuomenė entuzias
tingai veržiasi jūrininkystęs 
mokytis, kaip jau rašyta, 
Šventojoj kelios dešimtys 
jaunų vyrų mokosi laivinin
kystės, 30 Susisiekimo Minis
terijos stipendininkų mokosi 
užsienių jūrininkystės mokyk
lose ir atlieka plaukiojimo 
stažą laivuose, rengiamasi 
pirkti porą didesnių naujų 
laivų, likusieji Lietuvos pre
kybos laivai, kad ir sunkio
mis ir pavojingomis sąlygo
mis, tebeplaukioja jūromis, 
gabendami Lietuvai būtiniau
sių reikmenų. —‘ Sumažėjus 
mūsų prekybos laivynui, dalis 
lietuvių jūrininkų, laikinai, 
susirado, vietas svetimuose 
laivuose.

S.L.A. Nariams
Žemiau paduodame surašą kandidatų į SLA Pildo

mąją Tarybą. *
Balsuokite už SLA Narių Komiteto siūlomus kan

didatus. Tai bepartyviski 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
K. Michelsonas

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:
z Dr. J. Stanislovaitis

Dr. S. Biežis
Dr. A. L. GraiČūnas

Keleivio Skaitytojai Sukilo
Jau pereitais metais bu

vo girdėt nepasitenkinimo 
balsų prieš “Keleivio” re
dakcijos priešdarbininkišką 
propagandą; kaikurie žmo
nės švelniai - mandagiai 
protestavo.

Bet štai, prasidėjo Euro
poje imperialistinis karas, 
“Keleivis” išstojo už rėmi
mą to karo. Dar daugiau. 
Kuomet darbo žmonių val
domai' šaliai — Sovietų Są
jungai—prisiėjo su ginklais 
stot į kovą prieš viso pa
saulio imperialistų susuktą 
lizdą Finliandijoj, tai “Ke
leivio” redaktorius ir jo 
bendradarbiai tiesiog nete
ko lygsvaros. Tie žmonės 
pavertė savo laikraštuką 
pikčiausiu nuodu prieš dar
bininkų klasę, prięš Sovietų 
Sąjungą. Dėlei tokios bjau
rybės ir purvų prieš darbi
ninkus, “Keleivio” skaityto
jai, patys būdami darbinin
kai arba smulkūs ūkininkai, 
vienas po kitam pradėjo su- 
kilt. Vieni, pazuržėję, para
šo “Keleiviui” mandagiai, 
kad jis perstotų ėjęs į jų 
namus, o kiti, drąsesni ir 
galinti plačiau išreikšti sa
vo nuomones, parašo straip
snelius - kritikas, nurodyda
mi, kodėl jie atsisako nuo 
“Keleivio.” “Keleivio” re
daktorius, žinoma, ‘ netalpi
na savo laikraštin tų kriti- 
kų.

Hart, Mich., yra keli 
“Keleivio” skaitytojai. Trys 
jau atsipalaidojo nuo to ne
geistino, kaip jie sako, 
“keleivininko,” o vienas, 
drąsesnis (B. G.) parašė 
“Keleiviui”, jog jam nusi
bodo skaityt propaganda 
už imperialistinį karą ir

Kaunas. Užsienių spauda 
visą paskutinį laiką daug ir 
palankiai rašo apie Lietuvos 
pastangas atkurti savo atgau
tąją istorinę sostinę Vilnių. 
Ypatingai daug buvo rašyta 
Vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės 22 metų sukak
tuvių proga. Vieno iš dauge
lio čia pacituosime “Rheinisch 
Westfaelische 'Zeitung,” kur 
be kt. rašoma: “Lietuviai Vil
niaus mieste ir srityj rado 
neaprašomą skurdą. , Lietu
viams reiks įdėti daug darbo, 
pinigų ir triūso, kol pavyks 
20 metų lenkų šeimininkavi
mo pėdsakas išdildyti ir did
žiųjų Lietuvos kunigaikščių 
miestą padaryti Lietuvos vals
tybės tikrąja sostine. Lietuvos 
vyriausybė . pasistatė sau tik
slą ir sugebės tą tikslą įvyk
dyti.” Straipsnis baigiamas pa
staba, kad Lietuvos pastangos 
sutampa su Lietuvos didžiųjų 
kaimynų—Vokietijos ir Sovie
tų Sąjungos nusistatymu.

Tarp labai gausių atbėgėlių 
prie Vievio atsirado ir lenkų 
filmų artistė Jadvyga Smo- 
sarska, rašo tas pareigūnas. 
Atvyko ji pavakare netekusių 
galvos lenkų pabėgėlių būryj, 
kuriame kariuomenės dalinių 
dar nebuvo matyti. Tai buvo 
senstelėjusi moteris, toji. Smo- 
sarska. Esapt uždarytai admi
nistracijos linijai, ji veltui su 
kitais atbėgėliais stengėsi įsi
brauti į mūsų teritoriją, net 
nelaukdama nustatytų forma
lybių atlikimo. Reikalą išaiški
nus, Smosarska drauge su ki
tais civiliais atbėgėliais buvo 
įleista į Lietuvos teritoriją. 
Būdama jau mūsų pusėje, lie
dama džiaugsmo ašaras, Smo
sarska tuojau pareiškė: “Už 
tokią malonę aš norėjau išbu
čiuoti jūsų sargybos vi'ršinin-. 
ką. Aš to nesitikėjau. Vaduo
jantis bendru svetingumu ir 
nelaimingųjų p a s i g ailėjimo 
jausmu, jai buvo leista pas lie
tuvius sušilti ir pasilsėti. Ta
čiau* už tą malonę, kurią jai 
padarė lietuviai ir kurią ji, 
būdama nelaimėje, su džiaug
smo ašaromis mums pareiškė, 
išvadino mus “sudulkėjusiais 
lietuviais.”

Šiauliai. Vasario 28 d. čia 
palaidotas II 25 d. miręs žy
mus šiauliškis veikėjas advo
katas Kazimieras Venslaus- 
kas. šiauliškiai ir visa Lietuva 
šiuo atveju neteko veiklaus

voliuciniame judėjime, platin
damas ir gabendamas draud
žiamus lietuviškus raštus. Jis 
nuolat rusų policijos buvo 
persekiojamas, bet vis laimin
gai išsisukdavo. 1912 m. bu
vo išrinktas į antrąją Rusijos 
dūmą atstovu, bet buvo suim
tas ir turėjo emigruoti. Po di
džiojo karo grįžęs atgal į 
Šiaulius, pradžioje turėjo ko
voti su vokiečių okupacinės 
valdžios režimu, vokiečius iš 
Šiaulių išstūmus, buvo pirma
sis Šiaulių burmistras, organi
zavo vietos savivaldybę, mili
ciją ir vėliau, visą Jaiką bū
damas miesto tarybos nariu, 
iki pat amžiaus galo veikliai 
dalyvavo miesto reikalų rūpi- 
nime ir kultūrinime. Venslaus- 
kas buvo vienas žymiausių 
Lietuvos advokatų.

Saldainiai iš Lietuvos
Amerikine Lietuvos importo korporacija 

aplaikė didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
saldainių galima gauti “Laisvės” raštinėje. 
Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų dėžė $1.20. Persiuntimą apmokame.

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

O “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
U 427 Lorimer St Brooklyn, N. 1
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Lithuanian-English
Self-Instructor

——•

Kaunas. “Policijos” žurna
le apie lenkų filmų artistės 
Jadvigos Smosarskos, kuri 
Amerikos spaudoje apšmeižė 
ją kaip pabėgėlę priglaudusią

“tegul ‘Keleivis’ jau dau
giau pas mane nekeliauna.”

Ūkininkaujantis D. B.
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V a Įgykite 
MEDŲ

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

I *•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

I1 Kaina 65c už Kvortą 
Liepų žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir „apsirūpinkite su 

medum.

PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

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

Šis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos menesio 
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.

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

• / •

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai. 

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
1 i /

Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus
. I

Mariampolės, Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTĖ
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 82, KAINA 15c.

“LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puąlapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in-* 
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy- , 
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti, tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.
f

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzempliorių, nv 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus Šiuom antrašu:

“LAISVE” __
427 Lorimer St K Brooklyn, N. Y.
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Šiurpūs Balsai iš
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Lietuvos Katorgos j
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(Tąsa)
Dabar Kauno kalėjime jau kuris 

kas Grušausko nebematyti. Nebėra, 
paskutinius dvejus metus keitė kalėjimo
prižiūrėtojų ir valdininkų etatus, keitė 
uniformą, iš juodos padarė pilką ir gali
mas daiktas, kad Grušauską paskyrė 
kur nors viršininku. O gal būt jį paleido 
pensijon, o gal būt kaip garbingai ėjusį 
savo pareigas tautos vadas paskyrė jį 
tautos tarybos nariu. Visko gali būti, 
Lietuva dabar tokių galimybių šalis. Bet 
viena aišku—Grušauskas neturi būt už
mirštas.

* * *
Verkianti Jaunystė

' Mes daug kartų verandoj ant stogo, 
ligoninėj, persiunčiamoj, karceriuos su- 
tikdavom jaunus dar 16 metų neturin
čius nusikaltėlius. Vieni jų verkia, liūdi, 
kiti išdykauja; jiems ir čia gyvenimas 
atrodo pilnas įvairumo. Sutikę vieną 
žvalų, vietoj nenusėdintį berniuką 
klausėm:

—Na, Jonuk, už ką patekai?
—Aš Juozas, o ne Jonukas.
—Na gerai, Juozai, ką gi padarei, kad 

čia atvarė?
—Argi nežinot?—ir įbedė į mus savo 

nustebusias akis.
—Ne, juk pirmą kartą mes matomės.
Jis kažkaip dar labiau pralinksmėjo, 

skaniai nusijuokė ir pradėjo:
—Ogi aš labai norėjau pamatyt nuogų 

bobų. Kai jos buvo pirtyj, aš gulėjau 
krūmuose pasislėpęs ir laukiau bene iš
eis jos laukan. Bet jos nėjo, vis viduj 
taškėsi, vanojos, maudės. Tada aš ėmiau 
pirtį -ir padegiau. Kad ėmė bėgt, rėkt 
nuogos bobos, o aš tik žiūriu į jas ir 
juokiuos pasislėpęs. Ot daug nuogų bobų 
mačiau.

Jis ėmė rodyt rankomis, kaip nuosta
biai tos nuogos bobos atrodo. Bet kai 
mes jo nepagyrėm ir nepaplojom per 

, petį, o sakėm, jog jo kvailai pasielgta, 
jis nusispjovė ir norėio pabėgt.

—Palauk,—sakom, bet už tai tave da
bar ilgai kalėjime laikys.

Jis tada susimąstė ir paklausė, kaip 
mes manom, kiek gali jam teismas už 
tai duoti.

Kitą kartą verandoj priėjo prie mūsų 
labai malonaus veido vaikinas ir nedrą
siai paklausė:

—Tamstos studentai ?
—Ne, darbininkai.
—Tai niekis. Aš norėjau knygų gaut.
Knygų! Kad jauni nusikaltėliai kny

gomis domėtųsi mes pirmą kartą girdim. 
Iš politinių dažniausiai jie prašo tabako, 
maisto ar šiaip ko, tik jau ne knygų.

—Man labai patinka,—aiškina tas ka
reiviškais drabužiais aprengtas vaikas, 
—kur rašoma apie jūrą ir drąsius žmo
nes.

Jis atvežtas iš Kalnaberžės nepilname
čių kalėjimo gydytis. Buvęs peršalęs, la
bai prižiūrėtojų sumuštas, jo kojos žaiz
dotos, reikia daryt operaciją. Karo me
tu bado spiriama jo motina iš Vilniaus 
atėjusi pakaunėn ir jį atnešusi. Augęs 
pas svetimus, piemenavęs, kiaules, žąsis 
ganęs, o motina kažkur dingusi. Šeimi
ninkai jį skriaudę, algos nemokėję, visa
da prikaištaudavę:

—Mes gi tave užauginom, snargliau.
Metęs ir išėjęs, kur akys veda. Atkly

dęs miestan, kur pas vieną pėstininkų 
pulko kapelmeisterį prisiprašęs priimti 
orkestro auklėtiniu. Ten kareiviškus 
drabužius gavęs ir fleitą pūst pramokęs. 
Greit nusibodę kareivinėse gyvent, nu
sprendęs eit į Vilnių savo motinos ir gi- 

ių jieškot. Laimingai perėjęs rūbe
lių ir patekęs ten, kur norėjęs. Bet nie- 

jo neprisipažinęs; tekę valkataut, 
ukšlynuošė miegot. Jis papasakojo, 
aip atrodo kai kurios Vilniaus gatvės, 

ir Lukiškio kalėjimas.
Vėliau valkataudamas patekęs į Dan- 
ą; būtinai norėjęs jūrininku tapt. Bet 

ekas nepriėmęs. Davę jam anglis 
kraut. Krovęs anglis ir paskum pats 
taip jų pasislėpęs, manęs, kad laivas nu- 
reš į Ameriką. Tačiau patekęs į Klaipė- 

į policijos rankas ir paskum į kalėji-

uz-

mums perskaitytą Puškino “Dubrovskį” 
pats nuo savęs pridūrė:

—Puškino aš skaičiau dar “Kapitono 
dukterį”. Gaila, kad jį nušovė. Man pa
tinka Puškinas.

Jis stebino mus savo rimtumu, meile 
knygoms, muzikai, paveikslams ir jūrai. 
Mūsų tarpe kilo sumanymas kaip nors jį 
pargabent į politinių kamerą ir čia jį 
mokyt, padėt jam. Iš jo neabejotinai iš
augtų brangus žmogus. Bet mes buvom 
tikri, kad kalėjimo administracija į mū
sų norus atkirtų:

—Ne tam kalėjimus statom, kad juose 
bolševikų skaičių didintume.

Mes vogčiom nešėm į ligoninę knygas, 
jis godžiai jas skaitė, piešė jūrą su lai
vais ir į sąsiuvinį bandė rašyti bespri- 
zorniko atsiminimus.

B’et verandoj pasirodydavo jis vis re
čiau ir rečiau. Klausėm kitų—gal jam 
operaciją daro. Sako—ne, taip pasivaikš
čiot neinąs. Priežastys mums tapo aiš
kios, kai pamatėm seną džiovininką mū
vint tam vaikinui padovanotomis kelinė
mis.

Ligoninėj vagys jį vertė lošt kortomis 
ir, žinoma, pralošt ne tiktai ką iš politi
nių išprašo, bet ir ligoninėj 
maisto priedą. Jo sąsiuvinius 
ir įmetė į kibilį, o už knygų 
grąsino pranešt prižiūrėtojui, 
eit vaikščiot ir prašyt iš
skalbinių ir kitko, kas tik atrodė jiems 
gali būt reikalinga. Bet vaikas spyrėsi, 
verkė ir pasivaikščiot nėjo.

—Aš negaliu gi apgaudinėt.
Jis gėdinosi mūsų.

Jan Bata, Čechoslovakijos avalų magnatas, turi savo 
avalų fabrikus Belcamp, Md. Pats Bata sakoma išvyko 
j Pietų Ameriką “neribotam laikui.” Pranešama, kad jis 
tai padaręs todėl, kad sulaužė Jungt. Valstijų da*rbo ir 
valandų įstatymą ir todėl bijąs gauti kalėjimo.

Dienraščio Laisves Pavasariais
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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.

Detroit, Mich Montreal, Canada

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

dės suaugusiom balius. Įžanga 35c.

Pa-

gaunamą 
sudraskė 
skaitymą 
Jį vertė 

mūsų batų,

* * *
Kalnaberžės kalėjimas vadinosi 

žiu vardu—nepilnamečių auklėjimo įs
taiga. Jos vedėjas — kunigas M. Jonai
tis, kuris net knygą išleido pavadintą 
“Kriminalinė pedagogija.” Iš visko gali
ma būtų manyti, kad ten tikrai auklėja
mi, o ne žudomi biednuomenės vaikai.

1932 metais vienas oficiozo reporteris 
aplankęs tą įstaigą nepaprastai susiža
vėjo tuo, kad vaikai patys sau valgį ver
da, duoną kepa, malkas skaldo ir kitus 
ruošos darbus atlieka. Kai prižiūrėtojas 
sušunka klaupt, visi vaikai tylomis klau
pia ir kalba poterius. Kieme pagal ko
mandą koja kojon eina, bemažko kaip 
kareiviai. Reporteriui visai neatėjo į gal
vą sužinot iš pačių vaikų, koks jų ga
minto maisto skonis, dėlko /jie taip 
drausmingi, ko jie mokomi ir kokiomis 
priemonėmis jie mokomi.

Kiek mes sutikom tos įstaigos auklė
tinių nė vienas nenorėjo iš sunkiųjų dar
bų kalėjimo grįžti atgal į Kalnaberžę. 
Jie verkė su ašaromis ir prašė prižiūrė
tojų, kad tik ne vežtų.

—Ten mus muša, valgyt neduoda, į 
karcerį sodina.

Prie kalėjimo yra ūkis, kurio visus 
darbus turi atlikt vaikai. Kurie laikomi 
daugiau pasitaisiusiais, atiduodami tar
naut pas apylinkės ūkininkus už pieme
nis ir pusbernius. Ūkininkas turi jį da
bot, išnaudot ir auklėt. Su tokiu vienu 
ūkininko išauklėtu 1930 metais pavasa
rį mums teko gulėt vienoj ligoninės ka
meroje. Jis piemenaudamas, braidyda
mas po balas ir raistus peršalo, susirgo, 
dabar jo paralyžiuotos kojos. Jis nesi
kelia iš lovos. Kai rytais mes eidavom 
verandon vaikščiot, jis verkdamas pra
šydavo bent kartą išnešti ir jį. Jis rodė, 
mums savo marškinius ir kelnes, pasiū
tus iš storiausio pakulinio audeklo. Tai 
buvo viskas, ką jis tarnaudamas gavo.

—O pinigų?—užklausem.
—Mums neduoda, sulygsta vedėjas, jis 

ir gauna.
Vaikas vai to j ęs, vai to j ęs kai kada ima 

dainuoti.
—Linksma tau, Petrai?—klausia ligo

niai.
—Nelinksma, aš noriu, kąd ne taip 

būtų liūdna. Kaip gi aš gyvensiu nega
lėdamas paeit. Taip aš nenorėjau eit 
pas tą ūkininką, toks atrodę piktas, su
niuręs, bet kunigas varu išvarė.

Niekur neesti tiek pabėgimų' kaip ne
pilnamečių kalėjimuose. Vaikai rizikuo
dami viskuo bėga kiek tik kojos nęša. 
Bet vargas sugautam.

(Bus daugiau)

gra-

Jis mokąs ne tik skaityti, rašyt, flei-

Detroito Lietuvių Moterų 
žangos Kliubas

Keli žodžiai iš praeito kliu
bo susirinkimo, įvykusio kovo 
21 d., 4097 Porter St.

Oras buvo blogas, tai narių 
suėjo tik dvylika ir S. Sasnau
skienė dalyvavo kliubo mitin
ge.

R. Steponkevičienė pridavė 
rezignaciją iš iždininkės vie
tos. Rezignacija likos priimta. 
Nauja iždininkė likos išrinkta 
U. Jurkevičienė. Tai 
mamytė. Aš vadinu ją 
te dėlto, kad jinai yra 
šia moteris kliube, turi

gabi ir darbšti kliubo

kliubo 
mamy- 
seniau- 
65 me-

nutarta, kliubo narei 
duot žinot kliubo 

sekr. duos žinot toms 
kurios gyvena arčiau

malonūs

įsirašė į
J. Dau-

tu s, yra 
narė.

Buvo 
susirgus 
sekr., o 
narėms,
prie ligonės ir kad narės ją 
lankytų.

Paduodu sekr. adresą, tai 
draugės, išsirašykite, reikalui 
būnant, kad turėtumėt: K. La- 
komski, 2352 Hanorah St., 
Detroit, Mich.

Buvo nutarta, kad narė, 
gaudama mėnesinių mokesčių 
knygutę, tur užsimokėt 5 cen
tus.

Iš Pažangos Kliubo likos 
išrinktos sekančios draugės 
kaipo parengimo darbininkės: 
U. Yurkevičienė, P. Jakastie- 
nė ir V. Bublauskienė. Jos dir
ba beveik ant kiekvieno pa
rengimo. šis parengimas bus 
“Vilnies” naudai, balandžio 7 
d., 1940.

Mitingui užsibaigus, turėjo
me užkandžių su arbata ir 
draugišką pasikalbėjimą. Ka
tros mes buvom ir draugiškai 
pasikalbėjom ir gerų patari
mų gavom nuo d. S. Sasnaus
kienės.. Manyje liko atmintyj 
ant ilgo laiko tie jos 
ir jautrūs žodžiai.

Šios naujos narės 
kliubą: K. 'Zozienė,
kienė, O. Vasilauskienė, A. 
Urbon, M. Masienė, A. Gi- 
nienė. Ačiū, draugės, kad pri- 
sirašėt. O dabar nepamirškite 
ateit ant mitingo balandžio 
18 d., 4097 Porter St.
Kelis žodžius iš atsibuvusių
S. Sasnauskienės Prakalbų
Drg. S. Sasnauskienė pri

sirengus gerai išaiškint mote
rų praeityj ir dabartyj gyve
nimą. Tai, pasirodo, kad mo
terys buvo laikomos už nieką. 
Ir dabar moteris dirbdama to
kį pat darbą dirbtuvėje, ne
gauna lygaus atlyginimo. O 
moterų gyvenimas nėra piges
nis už vyrų. Taip kalbėtoja iš
aiškino, kad moterys neturi 
lygių teisių su vyrais, žinoma, 
moterys yra kantrios, bet ir 
kantrybės kai. kada neužten
ka. Ji turi pilną teisę pagal
voti ir už lygybę kovoti.

Užsibaigus prakalboms, mo
terys turėjo parengusios arba
tą su medum ir užkandžiais. 
Publikai bevalgant, vakaro 
pirmininkė paaiškino, kad 
kliubas turi išlaidų, gal kas 
prisidės su aukomis. Iš viso

Bedarbiai Neina iš Kalėjimo 
, Kovo 23 d., kaip visuomet, 
paprastai čia, buvo areštų gat
vėse įvairiais klausimais, dau
giausia dėlei bedarbės. Jų tar
pe papuolė vienas mano žino
mas P., kuris išėjęs iš kalėjimo 
patiekė žinių, kurias norėčiau 
perduoti, kiek galima, “Lais
vės” skaitytojams.

Darbų čia su žiburiu nerasi, 
ypač be protekcijos. O ir radęs 
nesidžiaugsi dirbdamas apydy- 
kiai, ar laikinai dienai kitai. 
Tankiausia bosas, išnaudojęs, 
išranda priekabes ir išvaro ir 
paima naują — pigesnį bedar
bį. Arba nepakęsdami bjaurių 
sąlygų, patys darbininkai meta 
darbą. Tuomet jie yra vadina
mi “smertelnais griešninkais” 
ir kaipo tokie negali gauti iš 
bosų jokių “gero pasivedimo 
laiškų,” be kurių negali reika
lauti iš miesto valdžios ubagiš
kos pašelpos, $1.80 į savaitę ir 
$6 į mėnesį rendai. Be kurių 
turi eiti ,į kalėjimą.

Bet ir tenai tavęs nelaiko, iš
meta kai šunelį už kudlų lau
kan, šalti alkaną ir pliką gat
vėn už neturėjimą kur prisi
glausti.

Pašelpos negausi, jei neįrody
si, kur dirbai, ar ‘ištikimai’ dir
bai. Į seną bedarbį žiūri, kai
po į valkatą — tinginį. O svar
biausia, jei kunigas tavęs neži
no, tokiems pašelpa neįmanoma. 
O tokių yra didžiuma. Retai 
kam būna išimtis. Minėtos są
lygos priverčia bastytis po gat
ves ir eiti laikinai kalėjimai!.

Prieš pat Velykas, kada tur
čiai vardan savo klasės intere
sų, o dalis darbininkų vardan 
pomirtinių “klapatų” laukė 
Kristaus prisikėlimo, kada kita 
darbo klasės dalis, kad išgelbė
jus progresą ir civilizaciją, lau
kė Sovietų sistemos įkūrimo 
Kanadoj, tai kita dalis, kuri bu
vo išmesta benamė gatvėj, bu
vo gaudoma ir areštuojama.

Patekę Bordo kalėjiman, kur 
laiko ilgesniam laikui ir atsėdė
ję savo bausmę, kiti nesutikę ei
ti iš kalėjimo. Girdi, mes basi, 
pliki, alkani, benamiai, kur mes 
dingsime tokiame šalty j gatvėj. 
Mus laukia mirtis. Bet po prie
varta buvo išmesti užu sprandų 
lankan iš Ęordo kalėjimo.

Tai tokia yra buržuazinė de
mokratija ir jos laisvė, palygi
nus su jos mircia dvokiančiu 
kalėjimu. G. M.

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

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

patrijotai.
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

1 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 aprokaijmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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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.

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas i 10 
savaitinių {mokėjimų.

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

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
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aukų surinkta $13.25. Ir aš ži
nau, kad dvi draugės aukavo 
po vieną dolerį, tai d. Garal- 
tauskienė ir d. Milickienė. Gal 
kas ir daugiau aukavo po do
lerį," bet neteko sužinot.

Moterų Pažangos Kliubo 
parengime nebuvo svaiginan
čių gėrimų pardavinėjama. 
Tai man labai patiko. Nors 
vienas parengimas apsiėjo be 
nuodų.

Aš norėčiau- išgirsti ir nuo 
kitų draugių, ar jos sutinka su 
mano mintim kasi ink stipraus 
gėrimo ?

Kliubo Korespondentė.

Inside Phone 
Evergreen 4-6485

Office Phone
EVergreen 8-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh
Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accoiodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.

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

Wed., Thur*.. Fri., Sat. and
Sun. all day and night
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Buvusis Kubos prezidentas Menocal (kairėje) ir pulk Fulgencio Batista (de
šinėj) susitarė išvien veikti, raginant žmones balsuoti už Batistą j prezidentus.

Easton, Pa
Pavykę Prakalbos

Kovo 17 d. Lietuvių Litera
tūros Draugijos 13 kp. buvo 
surengus prakalbas, Kailiasiu
vių Svetainėje, kur kalbėjo 
LLD Centro Sekretorius d. D. 
M. šolomskas. Prakalbos nusi
sekė labai puikiai, nes susirin
ko gražus būrys publikos ir vi
si, kas tik dalyvavo, buvo pra
kalbomis patenkinti. Ypatin
gai verti pagyrimo mūsų kai
myninio miesto Bethlehem 
draugai, nes į mūsų užkvieti- 
mą atvyko keliomis mašino
mis.

D-gas šolomskas kalbėjo 
pirmoj temoj apie Literatūros 
Draugiją ir jos jubilėjinį va
jų ir apie Lietuvą, antroj te
moj plačiai palietė pasaulinę 
situaciją. Nekurie, prakal
boms užsibaigus, sakė, kad ga
lėtų d. šolomsko klausytis be 
pertraukos, nenusibosta. Jis 
kalba ne sausai, prideda juo
kų ir tas publikai labai patin
ka. Taipogi jis riša dalykus 
labai nuodugniai, pasisėmęs 
daug faktų ir skaitlinių, ir to
dėl d. Šolomską galima pri- 
skaityti prie geriausių mūsų 
kalbėtojų.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui ir Lietuvos poli
tiniam kaliniam. Surinkta 
$10.40. Stambiau aukavo šie 
draugai ir draugės: Po $1: V. 
Kaulius, L. Tilvikas, J. Dril
ling, ir A. Z. 99 centus. Po 50 
centų: F. Urba, V. J. Senkevi
čius, P. Pranevičius, W. Ma
taitis, F. Bačkis 40c; R. Stan- 
čiukienė 30c.; po 25 centus: 
F. Žukauskas, L. Žukauskienė, 
J. Kumpauskas, W. Kumpaus- 
kienė, O. Urbienė, V. J. Stan
kus, V. Danielius, K. Judic
kas, J. Jankus ir M. švegždie- 
nė. Visiem aukavusiem didelis 
ačiū!

Buvo skaityta ir vienbalsiai 
priimta rezoliucija Lietuvos 
klausimu, kuri telpa žemiau. 
Jos kopija bus pasiųsta Lietu
vos valdžiai ir Lietuvos atsto
vybei šioj šalyje.

Parduota kiek literatūros, 
taipogi gauta keturi dd. bet- 
lemiečiai į Eastono LLD 13 
kp. Jų mieste mažai lietuvių, 
nėra dirvos veikti, tad jie su
tiko persikelti į mūsų kuopą 
ir tuomi sudrūtiho mūsų vei
kimą. Tik prašome dd. betle- 
miečių dalyvauti mūsų susi
rinkimuose, nes nors ir tolo
kai, bet sykį į mėnesį galima 
kaip nors atvykti.

Tad šios prakalbos davė 
daug naudos, daug dalykų li
ko nušviesta, Ir organizaci
niai mus sutvirtino.

Eugenija.

Rezoliucija Lietuvos Klausimu
Mes, Eastono lietuviai, susi

rinkę į prakalbas kovo 17 d., 
Kailiasiuvių Darb. Unijos Sve
tainėj, išklausę apie padėtį 
Lietuvoj, pareiškiame:

Mes džiaugiamės, kad 
tuva atgavo savo istorinę 
tinę Vilnių, kad lietuvių
ta apsivienijo. Bet tuom pat 
kartu mums gėda, kad Lietu
voj yra suvaržytas darbo žmo
nių veikimas, nėra demokra
tinės laisvės, šimtai geriausių

Lie- 
sos- 
tau-

Lietuvos sūnų ir dukrų laiko
mi kalėjimuose, vien už tai, 
kad jie troško, idant mūsų 
tauta gyventų laisviau ir sma
giau.

Todėl mes reikalaujame, 
kad politiniai kaliniai būtų 
paleisti iš kalėjimų, kad būtų 
atsteigta žodžio, spaudos;, or
ganizacijų ir kitos demokrati
nės laisvės, nes tas sutvirtintų 

Lietuvos nepriklausomybę.

Lawrence, Mass

ir

Hartford, Conn.

ligonbutį, kauta sutai- 
ir turi būti ir aptvėrė 
Gydytojas sakė imsią 
savaites, pakol sugys.

Patiko Nelaimę
Kovo 23 d. draugas J. Mar- 

gaitis, tik išėjęs iš savo stu- 
bos paslydo ir persilaužė de
šinės rankos riešo kaulą. Nu- 
vežus į 
sė kaip 
gipsu, 
apie 7
Jis serga savo namuose.

Labai gaila. Drg. Margaitis 
geras darbuotojas ir rėmėjas 
darbininkiško judėjimo. Aš 
linkiu jam greito ir laimingo 
pasveikimo.

Biskį iš Veikimo
Man smagu pažymėti, kad 

jaunuoliai pradeda sandarbi- 
ninkauti darbininkiškame ju
dėjime. Aš patėmijau iš da
bartinio ALDLD kp. užrašų 
raštininko d. Walterio Bra
zausko. Jis ne vien gerai at
lieka savo darbą, kaipo rašti
ninko, bet ir apsiima į kitas 
įvairias komisijas. Ir dar duo
du jam didelį kreditą už pra
dėjimą rašinėti “Laisvei.”

Taipgi man teko patėmyt ir 
mūsų menininkų susirinki
muose, kad ir ten jau kaskart 
jaunuoliai daugiau įsitraukia į 
platesnį veikimą, nesibijo ap
siimti delegatais, kai būna 
perstatomi. Pargrįžę iš suva
žiavimų išduoda gana gerus 
ir aiškius raportus, tarytum, 
kad jie dalyvauja veikime per 
ilgus metus.

Bravo, jaunuoliai! Nuo jū
sų priklausys ir ateitis.

Teisybės Mylėtojas.

Lawrence iš W.P.A. darbų 
bus atleista 260 darbininkų. 
Čionai visam Essex County 
prie W.P.A. dirba 13,000 dar
bininkų. Pagal pono Roosevel
to budžetą, tai šiame paviete 
darbo neteks 2,000 darbinin
kų.

O kur pasidės tie, kurių yra 
dvigubai tiek ir kurie dar ma
no gauti darbus prie W.P.A. ? 
Apie tai nebereikia nė svajoti.

Bet tai labai sveika kapita
listams. Mat, tie visi pinigai 
numušti nuo viešųjų darbų 
bus panaudoti gaminimui 
amunicijos. Amunicijos pra
monės kapitalistai darosi mil
žiniškus pelnus.

Darbininkai, ypač bedar
biai, budėkite. Ateina prezi
dentiniai rinkimai, taipgi rinki
mai į visokius valdžios urėdus. 
Bus statoma visokių partijų 
kandidatai. Neduokite savęs 
apsigauti, nebalsuokite už ka
pitalistinių partijų kandida
tus.

Giuseppo Mangiaglio atsi
sako pagerbti-saliutuoti Ame
rikos vėliavą, todėl negauna 
Amerikos pilietinių popierių. 
Teisėjas jo užklausė, kodėl 
jis netiki į Amerikos vėliavą. 
Jis atsakė,' kad jis esąs pri
siekęs tikėti tiktai vienam Die
vui.

Teko užeiti pas “K.” skai
tytoją M. G. Jis atsisako to
liau “K.” skaityti dėl laikraš
čio purvinos politikos. O tas 

nuo 
per- 
Jam 
Ge-

žmogus “Keleivį” skaitė 
jos įsikūrimo. Dabar jis 
kasi ir skaito “Laisvę”. 
“Laisvė” 
rai būtų, 
“Laisvę” 
mėtė.

labai patinka.
kad jūs, drauge, 
užsiprenumeruotu-

L. K. Biuras.

Vokiečiai Grūmoja Norve
gijai Vykdyt Bepusiškumą
Berlin. — Vokiečių valdi

ninkai sako, kad jeigu Nor
vegija ir toliau leis į savo 
prieplaukas įplaukt gink
luotiem prekiniam Angli
jos - Franci jos laivam, tai 
Vokietija ginklais privers 
Norvegiją vykdyt savo be
pusiškumą.

Vokiečių spauda pastebi, 
jog Paryžiaus laikraštis 
“Temps,” stovintis arti 
francūzų valdžios, reikala
vo, kad talkininkai nepai
sytų Norvegijos bepusišku- 
mo ir per ją užpultų Vo
kietiją.

Nušovė Angly Lėktuvą, 
Skridusį per Holandiją
Rotterdam, Holandija. — 

Holandų lėktuvas nušovė 
žemyn didelį karinį anglų 
lėktuvą, kai anglų lėktuvas 
skrido per Holandiją. Vie
nas anglų lakūnas žuvo, du 
tapo sužeisti, o du išlikę 
sveiki. Nukirstas lėktuvas 
sudužo ir sudegė. Jo lakū
nai bus laikomi Holandijoj 
kaip belaisviai iki karo pa
baigos.

Washington. — Sugrįžo 
iš Europos Sumner Welles, 
Roosevelto taikos pasiunti
nys, ir išdavė 
raportą. Šiaip 
ko nesako.

prezidentui 
niekam nie-

London. — Anglija per
vedė į Franci jos karo laivų 
žinybą sovietinius garlai
vius “Selenga” ir “VI. Ma- 
jakovski.” Anglijos šar
vuotlaiviai buvo nusivarę 
šiuos Sovietų laivus į An
glijos koloniją Hong Kon
gą. “Selenga” ir “Majakov- 
ski” gabenosi varį, ciną ir 
tungsteną iš Amerikos' į 
Vladivostoką, bet. Anglijos 
karo laivai juos sulaikė ne
toli Chinijos ir Japonijos, 
pora mėnesių atgal.

Galimas Daiktas
—Tamsta mane apgavai! 

—šaukia ponas, įbėgęs į 
dramblio kaulo krautuvę.— 
Drožinys, kurį aš vakar 
pirkau pas tamstą, pasiro
dė ne tikro dramblio kaulo.

—Galimas daiktas!— ra
miai atsakė krautuvės savi
ninkas.—Vadinasi, kažkas 
drambliui buvo įstatęs dirb
tines iltis!

Kur Jis!
—Žinai, kokia vakar man 

nelaimė buvo?—sako ponia 
Marija savo draugei.—Išė
jom mudu su vyru pasi
vaikščioti ir. aš per klaidą 
atsisėdau ant tik neseniai 
dažyto suolelio. Aišku, ma
no apsiaustas susitepė ir 
vyras turėjo man nupirkti 
naują!

—Sakyk, Maryte, grei
čiau, kur yra tas suolelis! 
Ir aš eisiu su savo vyru ten 
pasivaikščioti! — pašoko 
draugė, skubėdama namo.

Chinai Paskandinę 700 Japo- 
ny; Užmušę 380

Hong Kong. — Japonų 
kareiviai mėgino persikelt 
per Ūla upę, idant kontr- 
atakuot chinus Wuyuan 
mieste. Chinai šūviais nuo 
kranto paskandino 700 ja
ponų, kaip praneša valdiš
ka chinų žinių agentūra.

Japonai sudegino 30 chi
nų kaimų Hainan saloje, į 
pietus nuo Chinijos sausže- 
mio. Tad kaimiečiai išvien 
su chinais kareiviais užpuo
lė japonus ir išžudė apie 
380 jų; užmušė ir vyriau
sią tenaitinį japonų koman- 
dierių.

Naujausias Vokiečių Bumbi- 
nis Lėktuvas

Berlin. — Vokiečiai pasi
statė naujų bombanešių 
Messerschmitt rūšies; sa
ko, “tai naujausias pabūk
las bombarduot Angliją.” 
Šie bombanešiai turi du mo
torus, po vieną abiejuose 
sparnuose. Priekyje kulkas- 
vaidis įtaisytas bokštelyje 
taip, kad gali šaudyt aplin
kui į visas puses.

Kokiais pabūklais dau
giau ginkluoti naujieji bom
banešiai, tatai dar slepia
ma.

Jis Tuo Nesinaudos
Vienas žurnalistas atėjoficialiai pranešama, kad So- 

' vietai siūlo Anglijai daryt 
prekybos sutartį su jais.

pas gydytoją.
—Tamsta daug geri? — 

klausia gydytojas. •
—Kasdien po bonką deg

tinės !
—Ir rūkai?
—Net su dideliu malonu

mu!
—Tai tamstai teks mesti 

rūkius ir gerus!—sako gy
dytojas.

Žurnalistas, nei žodžio 
netaręs, išėjo iš gydytojo 
kabineto. Gydytojas šoko jį 
vytis, šaukdamas:

—Bet tamsta man pa
miršai sumokėti už patari
mą!

—Kam aš turiu mokėti 
už tuos patarimus, kuriais 
aš nemanau naudotis!—at
sakė žurnalistas ir dingo 
už durų.

(Surankiota)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5514 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1266—70 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SARAFTANOS & PSYCHOYES, Inc. 
1266—70 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 923 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLIN TAVERN. INC.
923 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NQTICE is hereby given tjiat License No. 
RL 770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 296 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OLE LARSEN
296 Nassau Aye., ( Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12034 has been issued to the under
signed to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8106—15th Ave., Borough of Broklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK DE GREGORIO 
8106—15th Ave., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadieni, balandžio 1 d., įvyks 

svarbus ALDLD 10 kp. susirinkimas, 
8 v. v., 735 Fairmount Ave. Prašo
me narių dalyvauti, taipgi gaukite 
bent po vieną naują narį iki susi
rinkamo. Susirinkime bus svarstoma 
svarbių dalykų. —J. B. Sekr.

(77-78)

&
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
□

Rotterdam, Holandija, 
kovo 28. —- Holandų lėktu
vai nušovė žemyn vieną iš 
Anglijos lėktuvų, skridusių 
per Holandija.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BAYONNE, N. J.

Antradienį, balandžio 2 d., įvyks 
svarbios prakalbos Liberty Hali, 329 
Broadway. Pradžia 7:30 v.v. Kalbės 
Z. Janauskas, “Liaudies Balso“ re
daktorius iš Kanados. Įžanga veltui. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti ir 
išgirsti mūsų svečią kalbėtoją.

Kom.
(78-79)

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks ba

landžio 1 d. Liet. Taut. Namo Kam
bariuose, 7:30 v. v. Kviečiame narius 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstyti. — G. Shimaitis, 
Fin. Sekr. (77-78)

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 256 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 698 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn,, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

GERALD F. DUNNE
698 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. 1

. I 
NOTICE is hereby given that License No.; 
L 627 han been issued to the undersigned i 
to sell wine and liquor at retail under , 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-[ 
trol Law at 35—3th Ave., Borough of į 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed; 
off

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

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

IS 1 
han been 

sell wine

Law at

the premises.
MARGARET BARTON 

Administratrix of Estate of 
Michael McLaughlin

35—5th Ave., Brooklyn, N. Y.
------------------------- ------------------------

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 7241 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, wine and liquor at retail under: 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-, 
trol Law at 688 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

SIX EIGHTY EIGHT HALSEY, INC.
688 Halsey St.', • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7264 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under' 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 284 Cleveland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. I

JOHN JUREVICH
234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.

---- -...-..... ........ .
NOTICE is hereby given that License No. ; 
RL 1581 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under; 
Section 107 of t he Alcoholic Beverage Con* I 
trol Law nt 767 Fulton St., Borough of" 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed • 
on the premises.

?67 Fulton

NOTICE is

THOMAS KENNY
St., Brooklyn, N. Y. ;

nvuvu hereby given that License No. | 
CL 102 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Wine and liquor at retail under į 
Section 107 of the Alcoholic Beveragfe Con- i 
trol Law at 2806 Emmons Ave., Borough Of | 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VARUNA BOAT CLUB, INC. 
2806 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 2027 has bden issued to the undersigned 
to cell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2188—90 Flatbush Ave., Borough , 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu
med on the premises.

ANTHONY CARĄBELLA 
Tony’s Bar & Grill

2188—90 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. i

Draugijų Atydai!
Parengimuose naudokite barčekius su savo draugijos 

vardu. “Laisvės” spaustuvė padarys jums aiškius, gražius 
barčekius su jūsų draugystės vardu ir su diena kada 
įvyksta parengimas. Kainos labai žemos. Specialė nuo
laida iki 1 d. balandžio-April, 1940.

Už 
Už 
Už 
Už

$50.00 vertės barčekių $1.25 
$100.00 
$200.00 
$300.00

Už $400.00 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už

U

ii

44

(i

$1.50
$1.85
$2.25
$2.50
$2.75
$3.00
$3.25
$3.50
$3.75
$4.00

čekiukas. Jie bus susegti

u

<4

(i

$500.00
$600.00
$700.00
$800.00
$900.00
$1000.00

Barčekių kaina —- 5c vienas
' į pluoštukus po $10 vertės. Jei rengėjai norėtų, galima 

padaryti po mažiau. Tuojau užsisakykite barčekių 
draugijų parengimams.

Naudojimas barčekių iš rolių, kuriuos gali kas tik nori 
nuėjęs į krautuvę nusipirkti, yra nepraktiškas ir nesau
gus dalykas. “Laisvė” padarytų barčekių su jūsų draugi
jos vardu, niekas negalės nusipirkti ir negalės nuskriaus
ti draugiją. 1 ■

Prašome įsitėmyti, kad už tas kainas, kaip aukščiau 
pažymėta, galite gauti tik iki pirmai dienai balandžio. 
Vėliau kainos bus aukštesnės.

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

nuo $1.50

Daimontai 
Melsvi-balti ir 

perfekto

Visi Laikrodžiai Garantuoti

augštyn

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontaninių plunksnų 
Ir paišelių setai, 
žemos kainos Ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
EJEW

GRAND STREET
Bet Graham &

Įsteigta 1892

701
L E R

BROOKLYN, N.
Manhattan Aves.

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 mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

M at euš a s Simanavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienę. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH Sth STREET
Blokas nuo Howes elevelterio stoties

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



Beitas puslapis *. Pirmad., Balandžio I, 1940

NwWto^^zjafe^lriloi Kova už Laisvą Pikietavimą
Areštuoti 23 draugai ir 

draugės už pikietavimų prie 
Francijos konsulato teisme ne

Transporto Darbininkų Uni
jos vadai, atstovaujanti 30,- 
000 New Yorko važiuotės dar
bininkų, turėjo pasitarimų su 
miesto majoru LaGuardia.

Antradienį Balsuokit už Šiuos Kandidatus Drg. Janausko Prakalbos ir Parengimai
Antradienį, balandžio 2 d., 

bus Primary Day balsavimai, 
kada bus išspręsta, kurie Ame
rikos Darbo Partijų, turi va
dovauti, ar pažangūs, progre
syviai žmonės, ar reakcinin
kai. Mes kviečiame visus “Lai
svės” skaitytojus, kurie tik 
pereitais metais balsavote už 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatus, eiti ir balsuoti tik už 
žemiau paduotus pažangius 
kandidatus. Eidami balsuoti 
nusineškite ir šį surašą, kad 
nepadarytute klaidos. Balsuo
kite tik už šiuos kandidatus:

PROGRESYVIŲ KANDIDA
TAI KINGS APSKRITYJ

1st Assembly District 
Mercedes Arroyo 
Jose R. Glboyeaux 
Isidore Kaufman 
Bernard Reswick 
Verne Weed

2nd A. D.
Robert Flint 
William Albertson 
Abraham Kirschner 
Emanuel Pais 
Victor Rabinowitz

3rd A. D.
Gaspare DeAngelis 
Pearl Parisi 
Louis Uermandez 
Nunzio Fingeurra 
Sidney Gurowsky

4th A. D.
Irving Zorn 
Raphael Lehrman 
Philip Podrofsky 
David Rinzier 

, Elliot Haness

5th A. D.
Thomas Birkhead 
Vincent Palumbo 
Samuel Kaplan 
Joseph B. Alotta 
Andre Marquez

6th A. D. 
Henry I. Nagin 
Rose Samson 
Samuel Korb 
Sol Adesman 
Jacob Carol

7th A. D;
Carl O. Peterson 
Patrick Dowd 
Carolyn Kasbohm 
Gustave Johnson 
Max Singer

8th A. D.
James N. Carter 
Elizabeth Luschinski 
Philip Relsman 
Penina Reisman 
Irving Glucksman

9th A. D.
Patrick Ryan 
Sylvia Malkind 
John J. Dunne 
Joseph C. Navarra 
Michael M. Platzman

10th A. D.
Leo Sheinln 
Samuel Kaltman 
Alfred T. Reingold 
Amos Landman 
Jesse Cousins

11th A. D.
Joseph J. Fody 
Reginald A. Bass 
Nathan Cohen 

•» David Derman 
Max Torch in

12th A. D.
Joseph Dermody 
Israel Weisman 
Marcy Protter 
Benjamin Lazarus 
Claire Gllckman

£ ' 13th A. D.
Maury Golob

* Sadie Sobol 
Nathan Messner 
Murray Feldman 
Morris Berger

i 14th A. D.
John D. Masso 
Anthony Linkus 
Morris Packer 
William Eisenstadt 
Joseph Lewasklewlcz

15th A. D.
George Rogers 
Eugene Blondel 
Anthony Malnassy 
Paul Muller 
George Motie

16th A. D. 
Irving Herzenberg 
Michael Coleman 
Philip D’Amato 
Irene Jasper 
Manuel Kardonsky

17th A. D.
Theophilus Alcantara 
Abraham Scholnick 
Lillian Steinhauer 
Hyman Koppelfnan 
Julius Meyerowitz

18th A. D.
Arthur E. Blyn 
George Feigcnbaum

James A. Leveson 
Leo Bernstein 
Anne Winter

19th A. D.
I^eonard Montolto 
Alexander Avellino 
Vito Barbera 
Rae Smith
Meyer Begelman

20th A. D. 
Biaglo Palazzolo 
Frank Guibordo 
Peter Ippolito 
Canio Metallo 
Andrea Venuti

21st A. D.
Peter Harris 
Raymond J. Sullivan 
Oscar J. Albert 
Martha Gottlieb 
Robert Joffe

22nd A. D.
Samuel Goldberg 
Theodore Campanella 
Julia Meister 
Samuel G. O’Neill 
David Rosoff 

23rd A. D.
Frank Pagano 
Joseph Kessler 
Bessie A. Wallman 
Julius L. Bezozo 
Henry Hainick

KANDIDATAI QUEENS 
APSKRITYJ

1st A. D. 
William Grogan 
John Quill 
Joaquin Sarlo 
Victor Burgener 
Frank Chaloupka

2nd A. D. 
Milton Davidoff 
William Fischer 
Saul Horwatt 
Mary Knowles

3rd A. D. 
Sydney C. Stern 
Michael D’Assara 
Paul Gastwirth 
Edward Stone 
Patrick J. Gallagher

4th A .D. 
Samuel Salzman 
Henry Wlgand 
Valda Shingler 
Mark H. Shulman

5th A. D.
William Power 
Louis Basis 
Charles Beuchel 
Pauline Belsey 
Morris Pottlsh 

6th A. D. 
Benjamin Smith 
Rudolph Skrek 
I. Arnold Himber 
Louis A. Berko 
Anna Braun. 

________ *______

Žinios Apie Consoli
dated Edison Co.

Stovį
Consolidated Edison Co. N. 

Yorke 1939 metais proporcio- 
naliai kiekvienam darbininkui 
išmokėjo po $1,476 ’algos, 
kaip skelbia kompanijos steit- 
mentas. O dešimts metų atgal, 
būtent 1929 melais, darbinin
kų algos buvo po $513.

Edison kompanijoj dirban
čių darbininkų 42 nuošimčiai 
yra jau sulaukę 40 metų am
žiaus. Viso algomis 1939 me
tais išmokėta $80,289,000, ar
ba proporcionaliai į savaitę 
po $37.13 kiekvienam darbi
ninkui.

Kompanija skelbia, kad 
27.6 nuošimčiai įplaukų išmo
kama darbininkams; 21.7 nuo
šimčiai kolektoriams; anglis ir 
kitos reikmenys atsieina 18.5 
nuošimčius; nusinešiojimas 
mašinerijos 10%. Likusios į- 
plaukos yra pelnas, arba su
naudojamos atmokėjimui sko
lų. 1939 metais kompanija vi
so turėjo $251,672,000 įplau
kų. Išmokėta už medžiagas, 
taksus ir tt. $126,230,000; al
gomis $69,523,000 (ir $10,- 
766,000 haujai statybai); 
$55,919,000 išmokėta nuošim
čių arba dividendų. Minėta 
kompanija daug pinigų išmo
ka garsinimams savo gaminių, 
kaip tai šaldytuvų, vėsinimo 
mašinų ir tt.

(Paimta iš garsinimo)

New Yorko gubernatorius 
Lehman paaukavo $500 Met- 
ropolitaj) Qperog

Vienas iš “Liaudies Balso” 
redaktorių, būtent Z. Janaus- 
kas, lankosi Jungtinėse Valsti
jose. Jis sako prakalbas, supa
žindina su Kanados lietuvių 
padėčia ir kalba bendrais gy
venimo klausimais, kaip Ame
rikos, taip ir kitų šalių.

Brooklyne ir apylinkėj drg. 
Janauskas bus tik savaitę lai
ko. Tuo kartu jam yra rengia
ma sekami parengimai:

Antradienį, balandžio 2 d., 
7:30 vai. vakare, įvyks pra
kalbos Liberty Hali, 329 
Broadway, Bayonne, N. J.

Trečiadienį, balandžio 3 d., 
7:30 vai. vakare, šaukiamas 
visų darbininkiškų organizaci
jų narių ir “Laisvės” skaityto

jų susirinkimas, Jurgio Drau
gystės Svetainėj, 180 New 
York Ave., Newarke.

s Šeštadienį, balandžio 6 d., 
7:30 vai. vakare, įvyks drau
giškas vakarėlis ir Janausko 
prakalbos “Laisvės” Svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Šis vakarėlis bus rūpestingai 
surengtas, bus gardžių valgių, 
skanaus alaus ir išgirsime sve
čių kalbant.

Dar lieka neužimtos dvi 
dienos, tai ketvirtadienis ir 
penktadienis, kurias galėtų iš1- 
naudoti Great Necko ir Eli
zabeth draugai. Ypatingai 
Elizabeth vėlesniu laiku visai 
aptingo su prakalbomis.

tiek gina save, nes jie nesi
jaučia kaltais, bet jie gina 
teisę pikietuoti. žiaurus poli
cijos užpuolimas ant ramiai 
užsilaikančių pikietininkų yra 
niekas kitas, kaip laužymas 
šios šalies taisyklių. Teisman 
yra šaukiamas ir patsai miesto 
majoras ponas LaGuardia.

Policijos saržentas L. New
man, 46 metų, sukulė savo au
tomobilių ant McKibben ir Lo
rimer gatvių ir save skaudžiai 
sužeidė.

susirinkimai
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos bertaininis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, balan
džio 3 d., 7:30 v.v., L.A.P. Kliube, 
280 Union Avė. Nariai prašomi daly
vauti.

Ch. Nečiunskas, Sekr.
(78-80)

REIKALAVIMAI

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS |
(Shalinskas) ;

FUNERAL HOME j 

VESTIE E. DAVIS j 
Licensed Mgr. <

84-02 Jamaica Avenue > 
Opposite Forest Parkway s 

. WOODHAVEN, N. Y. 
• į

Suteikiam garbingas laidotuves

$150'
Koplyčias suteikiam nemokamai j 

visose dalyse miesto j
* Tel. Virginia 7-4499 j

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

VARPO KEPTUVEU

Organizacijos Reika
lauja Kovoti Prieš

Žmogžudžius
Brooklyno darbininkiškas or

ganizacijas, unijas ir bažny
čias atstovaujanti delegatai il
gai tarėsi su valdžios advoka
tu William O’Dwyer, kaip 
grieščiau kovoti prieš žmog
žudžių šaika. Unijas atstova
vo Brooklyno Darbo Taryba, 
buvo atstovai nuo Piliečių Ko
miteto, bažnyčias atstovavo 
kunigas Frank Williams, me
todistų bažnyčios klebonas. 
Unijos mano, kad dabar su
sekta šaika pereitais metais 
nužudė jūrininkų unijos veikė
ją Peter Panto, kuris kovojo 
prieš unijinį gengsterizmų ir 
raketizmų.

Anglija Vėl Užgrobė 
Newyorkieciu Laiškus

Į Port Washington sugrįžo 
didžiulis jūrinis lėktuvas 
“Clipper” iš Europos ir jo įgu
la pranešė, kad Anglija už
grobė paštų. Kada “Clipper” 
pasiekė Anglijos valdomų Ber- 
mudos salą, tai anglai paėmė 
nuo lėktuvo 80,000 laiškų ir 
880 svarų laikraščių, kurie 
buvo siunčiami į Jungtines 
Valstijas iš kitur, kaip Angli
jos ir Francijos. Konfiskuoto 
pašto tarpe yra daug laiškų 
antrašu otų į New Yorkų.

Vis Gi “Buvo” Meilė
• !

Gražuolė Betty Allen gavo 
teisme paliuosavimų jos nuo 
ženatvės su savo vyru Gus Bi- 
vone, su kuriuom ji apsivedė 
lapkričio 6, 1937. Betty su sa
vo vyru apsivedus išgyveno 
tik 7 dienas, o paskui persi
skyrė, nes sako, kad jai apsi
vesti pasiūlymų padarė turtin
gesnis vyras John Ford. Pasi
rodo, kad būta “karštos mei
lės” kada ji vedė Gusų Bivo- 
ne.

Sugrįžo Drg. Gužienė
Po trijų savaičių maršruto 

sugrįžo drg. S. Sasna-Gužie- 
nė, kuri šiuo kartu maršrutavo 
Chicagoje, Detroite, Clevelan- 
de, Pittsburghe ir kitose vi- 
dur-vakarinėse valstijose. Gu
žienė važinėjo vyriausiai mo
terų organizavimo reikalais, 
bet tuo pat kartu kalbėjo ir 
bendrais klausimais. Mano
me, kad ji turės daug ką pa
sakyti' iš savo ilgos kelionės. 
Drg. Gužienė yra “Laisvės” 
vietos žinių vedėja. Po kelio
nės sakė jaučiasi gerai ir 
džiaugiasi, kad gavo progų su
sipažinti su daugelio kolonijų 
veikėjomis ir veikėjais.

New Yorko botaniškų (gė
lių) daržų Velykose aplankė 
per 12,000 žmonių, nepaisant, 
kad buvo šalta, ,

Užpuolė Pikietininkus 
Prie Francijos 

Konsulato
Penktadienį, vakare, buvo 

vėl sušauktas pikietas prie 
Francijos konsulato, ant 5th 
Avė., kad užprotestavus prieš 
Francijos valdžios verstinų 
liaudiečių grąžinimų į Ispani
ją, kur juos laukia generolo 
Franco budeliai. Pikietavo 
keli šimtai žmonių. Policija, 
kaip ir pirmesniais atsitiki
mais, vėl užpuolė pikietinin
kus ir apie 40 areštavo. Kur 
gi ta mūsų “demokratija”?

Reikalinga vedusi pora (be vaikų) 
gyventi su mumis, esame du žmo
nės. Vasarą išvažiuojame į kontrus, 
tai gali vieni, gyventi, o žiemą gali
me kartu gyventi. Atsišaukite va
karais nuo 6 iki 9 vai. Rytais gali
ma visada. Gali ir pavieniai atsi
šaukti. Apleidžiam miestą balandžio 
15 d., — P. Thomas, 58-19 — 61 st 
St., Maspeth, N. Y. (77-79)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai, 

garu šildomi. Yra ir karštas vanduo 
ir kiti vėliausi įtaisymai. Vienas blo
kas nuo Graham Ave. stoties. Ren- 
da $24r28 ir daugiau į mėnesį. Pra
šome kreiptis. 677 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (75-80)

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Iš E. New Yorko Padangės
E. New Yorko ir Richmond 

Hill kolonijų ALDLD 185 ir 
LDS 13 kuopos kasmet suren
gia vakarienę. Metinės vaka
rienės būna pasekmingos, ži
noma, jeigu lieka pelno, tai 
jį išaukoja įvairiems darbinin
kiškiems reikalams. Kadangi 
šiemet tų reikalų 'atsirado 
daugiau, tai abidvi kuopos 
nusitarė dar surengti vienų 
promogėlę—“Kaimynų balių”. 
Balius bus nepaprastas, nes 
atsilankiusieji užsimokės po 
75 centus ir apart pasišokimo 
gaus užkandžių. O kad tie už
kandžiai slidžiau smuktų, tai 
gaus ir alaus.

Kaimynų balius įvyks 13 d. 
balandžio, Logan Inn salėje, 
kampas Atlantic Avė., ir Lo
gan St. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Rengėjai prašo tikintus įsi
gyti iš anksto, nes tuomet gas- 
padinės žinos dėl kiek žmonių 
užkandžiu gaminti.

Balandžio 9 d. vakare 
ivyks Kaimynų baliaus komisi
jos susirinkimas pas Paukš
čius, 101-54 — 110th St., 
Richmond Hill. Nariai nepa
mirškite atsilankyti.

V. P.

Jaunuolis ‘Gerai’ Pasitarnavę
J. Wilkinson važiavo savo 

naujutėliu automobilium į 
Brooklynų. Netoli Babylon pa
siprašė du jaunuoliai G. Ma
lone, 17 metų ir J. Pearsaill, 
16 metų, juos pavežti. Kelyj 
Wilkinsonas pavargo ar taip 
perdavė Malonei savo automo
bilių valdyti. Malone dar tik 
mokosi, neturi laisniu. Kada 
jie atvažiavo į Brooklynų, tai 
7th Avė. Malone susikūlė su 
gatVekariu, automobiliu labai 
sudaužė, o jo savininkas su 
pramušta galva atsidūrė ligo
ninėj.

Buvusio teisėjo P. J. Dow- 
lingo areštuota du sūnai, Jo
seph, 21 metu ir John, 19 me
tų. Policija juos kaltina va
gystėj, ypatingai, kad jie da
lyvavę Richardo A. Knight 
brangakmeniu išvogime, kurie 
yra verti $10,000.

J. Kosėk, 33 metų vyras, 
sulaikytas už pardavinėjimų 
Miy bėgimo tįkkty. i \ > • • - _ .f *

Gaminam valgius b 
turime Ameriko* 
išdirbinio ir impor. 
tuotų degtinių, vi. 

šokių vynų ir
ILiqUOt# gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

aUnctf 
a nT

h--------------------------------------------------a

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

ą , i_______ ,____

CHARLES’ |
UP-TO-DATE ■

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

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

Gerai Patyrę Barberini H

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.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Aei. oiagg A-viotf
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
•

J. LeVANDA E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

MIUI fUHUI M

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis. '

BEDROOM SETS — PARLOR SETS
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS ‘ 

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451




