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pasidarė ? 
bukietai?

Kaunas.—Šių metų Lie
tuvos valstvbės biudžetas 
sudarytas 426 milionų litų 
sumoje.
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šturmininkas.
Seneliams prieglauda.
Jaunos krikščionės.
Kodėl taip pamylėjo?

Rašo A. B.

Visi turime nuoširdžiai 
pasveikinti philądelphietį J. 
Rainį. Jis jau turi įrašęs į 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 5 kuopą 64 na
rius. Kuopos kvota buvo 
tik 60 naujų narių. Drg. 
Rainys pasižada iki LDS. 
seimo dar keletą įrašyti.

“Tiesoje” waukeganietis 
Antanas Petkus prisimena 
apie prieglaudą lietuviams 
seneliams. Jis mano, kad 
LDS turėtų greitai rūpin
tis. Tokia seneliams prie
glauda, jo manymu, suma
žintų narių išsibraukimą. 
Kiekvienas tikėtųsi sulau
kęs senatvės turėti Susivie
nijime užvėją.

• Pakeltame klausime la
bai daug tiesos. Tai reika
las ir problema visų pašai
piųjų susivienijimų. Apie 
tai seniai kalba ir LDS ir 
SLA ir LRKS.

Argi visi trys susivieni
jimai negalėtų bendrai šį 
klausimą apsvarstyti? Ir 
galėtų ir turėtų.

Mano supratimu, LDS 
valdyba turėtų pasiūlyti 
anų susivienijimų valdy
boms tuo reikalu pasitari
mą prieš būsimus seimus.

Atlantic City mieste lai
ko savo seimą Jaunų Mo
terų Krikščioniškas Susi
vienijimas (Young Wo
men’s Christian Associa
tion). Seime pasakyta daug 
gražių prakalbų už taiką ir 
demokratiją.

Šį Susivienijimą sudaro 
beveik išimtinai protesto- 
niškos tikybos jaunos mo
terys.

Stambiojo kapitalo spau
da neatsigėrėdama rašė ir 
gyrė Socialistų Partijos 
konvenciją ir vadus. Tai es
anti partija, kurios nuošir
dumu niekas neturį teisės 
abejoti. Norman Thomas 
esąs beveik iš dangaus iš
kritęs socializmo 
jos apaštalas.

Kas čia dabar
Kam tie gėlių
Juk Norman Thomas ir So
cialistų Partija kalba bai
siai revoliucioniškai ? So
cialistai statosi daug kai
resniais už komunistus.

Paslapties giliai j ieškoti 
nereikia. Socialistų Partija 
neva kalba prieš karą, bet 
sušilus griauna kiekvieną 
prieškarinį judėjimą.

Ji neva ugnim spjaudo 
ant demokratų ir repub- 
likonų, bet deda visas pa
stangas neprileisti Ameri
kos darbininkų ir farmerių 
prie susiorganizavimo savo 
partijos.

Socialistai garsiai kalba 
apie socializmą, bet pralen
kia Hooverį, Diesą ir kitus 
reakcionierius s i u n d y m u 
Amerikos žmonių prieš So
vietų Sąjungą, kur socializ
mas jau sukurtas.

Visa tai komercinė spau
da girdi ir mato. Ji gra
žiai atskiria socialistu žo
džius nuo jų darbų. Tegul 
jie sau plepa labai kairiai, 
bile tik sušilę darbuojasi už 
kapitalo interesus!

Kaunas. — šiomis dieno
mis pasirašoma Lietuvos 
Vokietijos ekonominė su
tartis.

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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Patys Norvegijos Ofi
cieriai Išdavė Šalį 

Vokiečiams
Stockholm, Švedija.—Tūk

stantis Norvegijos kareivių 
perbėgo į Švediją nuo vo
kiečių ir pasakojo, kad nor
vegų oficieriai tyčia iš ank
sto buvo sugadinę norvegų 
kulkasvaidžius ir šautuvus, 
idant jie negalėtų apsigint 
nuo vokiečių.

Svarbiausi norvegų armi
jos komandieriai turėję są
mokslą su vokiečiais ir be 
pasipriešinimo leidę vokie
čiams užimt Oslo, Norvegi
jos sostinę, ir visus norve
gų prieplaukų miestus. Kai 
kur tie komandieriai padir
bo valdžios įsakymus, būk 
tai liepiančius išsikraustyt 
norvegų kariuomenei iš pa
jūrio tvirtovių; kitur nor
vegų oficieriai užkalė nor
vegų kanuoles, kad jos ne
galėtų veikt prieš įsiver
žiančius vokiečius. Taip 
praneša Chicagos Daily 
News korespondentas.

Norvegų komandieriai, be 
kitko, padirbę parašą užsie
ninio ministerio Halydano

Siunčia Norvegu ir 
Dany Laivus į Tal

kininkų Globą
Stockholm, Švedija.—Se

noji norvegų valdžia per 
radio atsišaukė į jūrose 
esančius Norvegijos laivus 
plaukt į Anglijos ir Franci- 
jos globojamus uostus. Ši 
norvegų valdžia persergėjo 
saviškius laivus saugotis vo
kiečių kilpų; sako, klausy
kite tik tokių "įsakymų per 
radio, kurie ateina iš ’nor
vegų atstovybės Washing
tone ir iš Anglijos.

Danų Laivai “Laikinai” 
Pervedami Anglams

Hong Kong.—Iš Filipinų 
atplaukia Danijos laivas 
“Panama” į Hong Kongą 
pasiduot į anglų globą. 
Hong Kong yra Anglijos 
kolonija.

Danų laivų kompanijų 
skyriai Tolimuose Rytuose 
sako, kad jos bus bepusiš- 
kos, bet laikinai perves sa
vo laivus į anglų žinybą. 
Nes Anglijos karo laivai vis 
tiek galėtų užgrobt danų 
laivus, kai dabar Danija 
yra vokiečių užimta.

Nuo Vaisto Miegojo 5-kias 
Dienas ir Naktis

Bluefield, W. Virginia.— 
Jaunuolis geležinkelio dar
bininkas Jack Compton, ei
damas gult, užgėrė migdan
čio vaisto, kad geriau mie
gotų. Po to per penkias die
nas ir naktis, nepabusda- 
mas, nuolat miegojo, ir ta
po nuvežtas į ligoninę. Ten 
jis atbudo, bet dar nepa
žįsta savo namiškių, kada 
jie ateina aplankyti jį.

Kohto, kad, girdi, jis liepiąs 
kariniams norvegų laivams 
nešaudyt į vokiečių karo 
laivus, kurie jau plaukė į 
Oslo įlanką. Tik per “klai
dą”, priešingai įsakymam, 
vienas karinis norvegų lai- 
vukas tada torpedavęs ir 
nuskandinęs vokiečių karo 
laivą “Emdeną” ir vieną 
submariną.

Kiti norvegų Oficieriai 
petraukę elektrinius sujun
gimus Norvegijos minų, už
taisytų prieš įsiveržėlius, ir 
tada minos buvo jau ne
kenksmingos vokiečiams.

Panašiai karinis Narviko 
komandierius pulk. Sundlo 
atidavė vokiečiam Narviką 
be pasipriešinimo. Norvegų 
generolas Hoch Nielsen, ko- 
m a n d i e r i us Kongvinger 
tvirtovės, taipgi buvo lin
kęs į vokięčių pusę ir todėl 
norvegų vyriausybė pašali
no jį iš komandos, kaip 
praneša United Press, ame
rikonų žinių agentūra.

Latvija Norėjus Iš- 
gaut Didelius Pini

gus iš Žydą
Kaunas. — Pranešama, 

kad Latvijos valdžia buvo 
sumaniusi apdėt specialiais 
m o k e s č iais turtingesnius 
žydus, kaip vietinius, taip 
ir atbėgėlius. Latvių vald
žia norėjus išrinkti 5 milio- 
nus latų iš tų žydų; pas
kui pusiau nusileidus.

Tą sumanymą kritikavo 
“Pravda”, Sovietų Komu
nistų Partijos vyriausias 
laikraštis; tai latvių valdžia 
kol kas dar neįvesianti to
kių verstinų rinkliavų.

Iš Rygos gi buvo prane
šama, kad Latvijos žydai iš 
dėkingumo tai šaliai patys 
nusitarę pirkti jos valsty
bės bonų už 5 milionus latų.

Į Latviją taip esą perbė
gę nemažai žydų iš Vokieti
jos, Lenkijos ir Lietuvos. 
Anot. Rygos pranešimų, žy
dai Latvijoj iki šiol ne kiek 
nebuvę varžomi iš jokio at
žvilgio.

Austin, Texas.—20 stu
denčių iš kiekvieno šimto 
reguliariai rūko, o 28-nios 
iš šimto laiks nuo laiko už
sirūko, kaip rodo Student 
Opinion Surveys, organiza
cija Amerikos universitetų 
ir kolegijų studentų. Tik 
35 procentai studentų vi
siškai nerūko.

Brussels, Belgija.— Bel
gai priešorlaivinėmis ka- 
nuolėmis šaudė į kokios tai 
svetimos šalies lėktuvą, kai 
jis skrido per Belgiją. Lėk
tuvas pabėgo.

AMERIKA PARDUODA NAU
JAUSIUS KARO LĖKTU

VUS TALKININKAMS
Washington.— Jungtinių 

Valstijų vyriausybė sutiko 
pardavinėt Anglijai ir 
Franci j ai naujausius karo 
lėktuvus bombanešius pir
ma, negu Amerikos laivy
nas ir armija bus aprūpin
ta tokiais bombanešiais.

Anglija ir Francija atmo
kės Amerikos valdžiai dalį 
lėšų, kurias ji įdėjo į tų or
laivių ištobulinimą.

Skaičiuojama, kad Angli
ja ir Francija pirks už bi- 
lioną dolerių naujoviškų 
karo lėktuvų iš Jungtinių 
Valstijų.

RUMUNAI STABDO KVIE
ČIUS VOKIEČIAM; APRĖ- 
ŽIA ŽIBALO IŠVEŽIMĄ
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunų valdžia neribotam 
laikui sustabdė kviečių par
davinėjimą bet kuriom ša
lim; sako, tai todėl, kad šie
metinis kviečių derlius Ru
munijoj būsiąs permenkas. 
Kviečių sustabdymas la
biausiai paliečia Vokietiją.

Rumunija taipgi susiau
rino žibalo išvežimus į už
sienius. Nesi girdi, reikia 
pačiai Rurhunijai susikraut 
ganėtinus žibalo daugius 
atsargai, karo atsitikimui.

Sykiu Rumunija sustipri
no policinę Dunojaus sargy
bą prieš anglų ir francūzų 
sabotažą, kuriuom jie sten
gėsi pakrikdyt reikmenų 
gabenimą iš Rumunijos į 
Vokietiją.

Washington.—Admirolas 
H. R. Stark, galva Ameri
kos karo laivyno veiksmų, 
reikalauja, kad kongresas 
paskirtų gana pinigų padi
dint bent ketvirtadaliu šios 
šalies karo laivyną. Kalbė
damas senatorių laivinėje 
komisijoje, admirolas Stark 
sakė, kad Japonija slaptai 
statosi 8 karo didlaivius 
(tarp 40 iki 45 tūkstančių 
tonų), o Jungtinės Valstijos 
tik dar pradės statytis 4 
karo didlaivius po 45,000 
tonų. Pasak admirolo Star
ko, tai Japonija budavojasi 
daugiau šarvuotlaivių, nai
kintuvų, submarinų ir lėk
tuvų išvežiotojų negu Ame
rika., Girdi, net Italija sto
vinti aukščiau negu Jungti
nės Valstijos kas liečia nau
jus karinius laivus.

Amerikos senato komisi
ja laivyno reikalais turinti 
žinių, jog Sovietai turi 192 
submarinus, Vokietija 147 
ir Italija 126.

Jungtinių Valstijų kon
greso atstovų rūmas nese
niai nubalsavo 650 milionų 
dolerių didint šios šalies ka
ro laivyną. Senatas dar bal
suos šiuom klausimu.

Norvegų Karalius Pa 
bėgęs; Vokiečiai Te

bevaldę Narviką
Berlin, bal. 16.—Vokiečiai 

praneša, kad jų lėktuvai 
bombomis nuskandinę An
glijos šarvuotlaivį, 10,000 
tonų, prie Norvegijos pa
krančių. Anglų šarvuotlai- 
vyj buvę 650 iki 700 jūrei
vių ir oficierių.

Vokiečiai taipgi sunaiki
nę anglų oro didlaivį, vadi
namą “lekiančiąją tvirto
vę.”

Karo Laivų Mūšis
London, bal. 16. — Čia 

gauta pranešimas, kad ei
nąs gana didelis karo laivų 
mūšis tarp anglų ir vokie
čių Skagerrake, jūros siau
rumoj tarp Danijos ir Nor- 
veijos.

Vokiečiai Nukirtę Du Ame
rikinius Lėktuvus

Berlin, bal. 16.—Anglų 
lėktuvai vėl kartotinai ata
kavo Stavangerį, vokiečių 
užvaldytą pajūrio miestą 
pietinėj Norvegijoj. Vokie
čiai nukirtę žemyn du ame
rikinius Lockheed anglų 
bombanešius.

Anglai Padegę Stavangerj
London, bal. 16.—Anglų 

komanda sako, kad jų lėk
tuvai vakar nušovę žemyn 
du vokiečių lėktuvus Sta- 
vangeryj ir bombomis pa
degę miestą du kartu.

Vokiečiai Atmušė Anglų 
Lėktuvus nuo Narviko

Berlin, bal. 16.—Vokiečiai 
nuginčija anglų - francūzų 
pranešimus, būk jie atėmę 
iš vokiečių Narviką, Nor
vegijoj. Vokiečių komanda 
sako, kad tik anglų orlai
viai atakavo Narviką, bet 
liko atmušti, ir po to anglai 
visai nebandė iškelt savo 
kareivius ar jūreivius į 
Narviką ar į kitus Norve
gijos pajūrius, užimtus vo-

Prancūzai Netvirtina, Kad 
Narvikas Užimtas

Paryžius, bal. 16.—Fran
cūzų vyriausybė oficialiai 
nepatvirtina, kad anglai bū
tų užėmę Narviką.

Vokiečiai Sunaikinę Narviko 
Gelžkelj j Švediją

Berlin, bal. 16.'—Ne tik 
anglai neatkariavo Narviką 
nuo vokiečių, bet anglam 
nebūtų jokios naudos iš 
Narviko, jeigu jie ir atka
riautų jį, sako vokiečių 
spauda. Nes vokiečiai jau 
sunaikino elektrinį geležin
kelį tarp Švedijos ir Narvi
ko. šiuom geležinkeliu bu
vo pristatoma geležies rū
da iš Švedijos į Narviką, o 
iš jo anglai laivais gaben-

šil-1 davosi namo daugį tos ge
ležies rūdos.

Kaunas.—Nužymėta Lie
tuvos ir SSSR siena 370 ki- sikišt į karą tarp talkiriin 
lometrų ilgio. kų ir vokiečių.

•jįvų.' JV- .to '■. r-

NORVEGŲ KARALIUS 
PABĖGĘS

Berlin, bal. 16.—Norve
gijos karalius Haakonas 
pirm keleto dienų užreiške, 
kad jis niekad nebėgsiąs 
nuo savo žmonių, bet dabar 
Jis jau pabėgęs į Švediją, 
kaip praneša vokiečiai.

Pietiniai-vakarinėje Nor
vegijoje vokiečiai pagrobė 
36 kanuoles nuo norvegų 
kariuomenės.

PASIDAVĘ 2,000 NORVE
GIJOS KARIŲ

Berlin, bal. 16. — Pasak 
vokiečių, tai jiems pasidavę 
2,000 norvegų kareivių ir 
150 oficierių Christiansan- 
do srityje.

Vokiečiai užgrobę norve
gų Hoenefoss parako fabri
ką, 25 mylios į šiaurių va
karus nuo Oslo.

Vokiečiai taipgi užėmę 
Halden stotį Norvegijos ge
ležinkelio, einančio iš Šve
dijos į Oslo, Norvegijos so
stinę.

Anglija Rengiasi Bloką 
duot Sovietų Uos

tų Vladivostoką
London. — Anglų valdžia 

murma, kad Sovietai perka 
daug vario, alumino, mo- 
lybdeno ir gumos iš Jungti
nių Valstijų, nežiūrint, kad 
p r e z i d e n tas Rooseveltas 
paskelbė “dorinį embargo” 
prieš tų medžiagų pardavi
nėjimą Sovietam.

Anglija tvirtina, 
vietai perleidinėja 
džiagas Vokietijai, 
vyriausybė žada reikalaut, 
kad Jungtinės Valstijos tik
rai sustabdytų pardavinėji
mą tokių medžiagų Sovie
tam. O jeigu tai nepavyks, 
tuomet Anglija ketina savo 
karo laivais užblokaduot tų 
reikmenų gabenimą iš Am
erikos į Vladivostoką, So
vietų prieplauką Sibire.

Anglų karo laivai yra jau 
užgrėbę du Sovietų laivus 
su kroviniais iš Jungtinių 
Valstijų.

Lietuvos Išvyksta Tūks
tančiai žydų ir Lenkų 
Kaunas.—Jš Lietuvos per 

Odesą išvyks Palestinon 
7,500 žydų atbėgėlių. Taip 
pat užsiregistravo 5,500 
lenkų, kurie pareiškė- norą 
grįžti į tėviškę, Vokietijos 
valdomose srityse. Vokieti
ja sutinka juos priimti.

R u oš 1d m e vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

AMERIKOS SENATORIUS 
ABEJOJA, AR TALKININ

KAI LAIMĖS KARĄ
Washington.—Senatorius 

Walsh, pirmininkas Ameri
kos karinio laivyno komisi
jos pareiškė, jog dar nėra 
jokio nurodymo, kad Angli
jos ir Franci jos karo laivy
nai atsilaikys prieš Vokie
tijos submarinus ir lėktu
vus. O jei vokiečiai jūrose 
sumuštų Angliją ir Franci- 
ją, tai, girdi, Amerikai rei
kėtų juo didesnio ir stip
resnio karinio laivyno. Esą, 
toliau vokiečiai submari- 
nai ir bombanešiais gal ga
lėtų sumušt ir Amerikos ka
ro laivyną, kaip spėja sena
torius Walsh.

VOKIEČIAI IŠ NORVEGIJOS 
IR DANIJOS BOMBAR

DUOSIU ANGLIJĄ
Berlin.—Vokiečiai vartos 

“užkariautą” N o r v e gijos 
pajūrį, kaip karo lauką, iš 
kurio vokiečių orlaiviai “at- 
siteisdami” Anglijai, bom
barduos anglų karo laivų ir 
lėktuvų stovyklas ir šiaip 
karinius anglų punktus Or
kney salose, Scapa Flow, 
Shetlando salose ir kitur, 
kaip pareiškė vokiečių val
džios atstovas. Vokiečiai 
taipgi iš Danijos skrisiu 
bombarduot svarbiausius 
Anglijos karinius punktus.

Jis sakė, kad vokiečiai 
“atsilyginsią” anglam už 
tai, kad anglų lėktuvai 
bombardavo Bergeną ir ki
tus Norvegijos miestus, už
imtus vokiečių.

Tas Vokietijos vyriausy
bės atstovas bal. 15 d. tvir
tino, kad anglai neišvarė 
vokiečių iš jokio pajūrinio 
Norvegijos punkto.
pasakoFapie minas

Berlin.—Vokiečiai pajuo
kia anglų pranešimus kaipo 
pasakas, būk anglai priso
dinę minų Baltijos Jūroje. 
Sako, kad anglai negali sėk
mingai pasirodyt Norvegi
jos pakraštyj, o apie Balti
jos Jūrą tai nėra ko net kal
bėti.

Stockholm, Švedija.—Šve
dų valdžia uždraudė įplaukt 
bet kokiem svetimiem lai* 
vam iš Kattegato į Švedi
ją. Bijo, kad su jais ne
įplauktų kokie svetimi ka
reiviai.

Berlin. — Kai kur sukilo 
norvegų kareiviai prieš sa
vo oficierius ir atsisakė ko
vot prieš vokiečius, kaip 
praneša vokiečių komanda.
JAPONŲ PERSERGĖJI

MAS AMERIKAI IR 
TALKININKAMS

Tokio. — Japonų valdžia 
vėl persergėjo, kad jeigu 
Holandija bus įtraukta įką
rą, tai Japonija darys veik
smus prieš Rolandų Indijos 
salas. Japonija perspėjo tal
kininkus ir Ameriką, kad 
jie ten nesikištų.
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Sugrąžino!
Pas mus jau buvo rašyta, kaip Dieso 

komiteto agentai buvo užpuolę Interna
tional Workers Order (fraternales orga
nizacijos) raštines Philadelphijoj. Už
puolę, jie be jokio varan to, pagrobė IWO 
įvairius dokumentus,—narių aplikacijas 
ir kitą. Tai buvo griežtai nelegalis žygis, 
tai buvo laužymas Teisiu Biliaus dėsnių. 
Dėl to federalinis teisėjas Welsh pa
smerkė užpuolikus ir įsakė juos suareš
tuoti.

IWO vadai pradėjo griežtą kovą už 
atgavimą pagrobtų dokumentų. Na, ir 
jie laimėjo. Dokumentai tapo organiza
cijai sugrąžinti. Teisingai IWO sekreto
rius Max Bedacht, pareiškė:

“Sugrąžinimas IWO nuosavybės yra 
Dieso komiteto prisipažinimas, kad toji 
procedūra, kurią jis naudojo, yra nelega- 
lė. Tas taip jau parodo, jog visas daly
kas buvo daugiau negu pasimojimas su
naikinti progresyves organizacijas, ku
rios viską daro, kad apsaugoti Teisių Bi- 
lių, civilines žmonių laisves ir palaikyti 
amerikinę demokratiją. Ši pergalė (at
gavimas užgrobtos nuosavybės) yra per
galė ne tik IWO, bet viso pažangaus 
'žmonių judėjimo. Jei Dieso komitetui 
būtų pavykę savo šiuo žygiu įsteigti pre
cedentą savo pasimojimuose nepaisyti 
mūsų konstitucinių teisių, tai nei viena 
darbo unija, fraternalė organizacija bei 
bile kuri kita organizacija nebūtų išlikusi 
saugi nuo panašių užpuolimų.”'

Jei ne kas kitas,, tai žmonių protestai 
ir pažangiųjų teisėjų įsikišimas gal su- 
valdys Dieso komiteto neteisingus, prieš- 
konstitucinius žygius.

Žibalas ir Karas
1939 metais pasaulyje buvo pagaminta 

2,150,000,000 bačkų žibalo (aliejaus). Pa
gamino sekamai: Jungt. Valstijos—1,- 
310,000,000 bačkų; Sovietų Sąjunga— 
223,000,000; Venezuela—200,000,000; Ir
anas'—82,000,000; Hollandijos Rytų Indi
ja—58,700,000; Rumunija — 50,000,000; 
Meksika — 36,000,000, Iraq—30,000,000; 
Colombia—25,000,000, ir Trinidad 20,- 
000,000 bačkų. Kitur buvo pagaminta 
mažiau. Ypatingai karas daug reikalau
ja žibalo — orlaiviams, tankams, karo 
laivams, traktoriams ir kitoms maši
noms.

Anglijai per metus reikalinga 254,000,- 
000 bačkų, Franci j ai—147,000,000 bačkų 
ir Vokietijai 41,825,000 bačkų.

Vokietija siekia visokiais būdais pa
sidaryti 28,000,000 bačkų dirbtino alie
jaus ir žibalo, o kitą parsigabenti iš 
svetur. Iš Rumunijos ji planuoja parsi
gabenti 9,800,000 bačkų; iš Sovietų—3,- 
500,000 ir kitų šalių po mažiau. Iš Ru
munijos parsigabenimui turi daug baržų 
ir per 1,000 vagonų—cisternų.

Interview su p-nu Budriu
Pereito sekmadienio “Sunday Worke- 

ry” buvo įdėtas gen. Lietuvos konsulo p. 
J. Budrio atvaizdas ir interview, kurį jis 
davė to laikraščio bendradarbiui, Art 
Shields.

Pasikalbėjime su Mr. Art Shields, p- 
nas Budrys pareiškė pasitenkinimą pa
darytąja Lietuvos-SSSR bendro apsigy
nimo sutartimi. Kaipo to pasekmė, nu
rodė p. konsulas, šiandien Lietuvos už
sieninė prekyba gražiai plečiasi, nes So
vietų Sąjunga išperka Lietuvoj’ daug 
žemdirbystės produktų.

Iš Sovietų Sąjungos Lietuva grąžon 
gauna pramoninių produktų, būtinai rei
kalingų Lietuvai.

"Kalti!”
Kailiasiuvių unijos (CIO) prezidentas 

' Ben Gold ir vienuolika jo padėjėjų, kitų 
unijos viršininkų, tapo surasti kaltais. 
Jie buvo surasti kaltais federaliniame 
teisme, kuriam pirmininkavo teisėjas 
William Bondy.

Šitie vadai kovingosios kailiasiuvių 
unijos, iškovojusios savo nariams geres
nes darbo sąlygas ir žmoniškesnes algas, 
tapo surasti kaltais tik tame, kad jiems 
pavyko 100 nuošimčių siiorganizuoti vi
sus kailiasiuvius.

Jie surasti nusižengusiais Shermano 
Anti-Trust įstatymui. Paminėtasis įsta
tymas tapo išleistas prieš keletą desėtkų 
metų. Jis buvo taikytas suvaldymui did
žiųjų trustų, plėšiančių visuomenę kor- 

- poracijų. Deja, prez. Roosevelto adminis
tracija pradėjo šį įstatymą naudoti prieš 
darbo unijas.

Tai yra baisus prieš organizuotus Ame
rikos darbo žmones pasimojimas. Jeigu

Laivynas ir Orlaivynas
Vokietijai pavyko užimti visas svar

biausias Norvegijos prieplaukas. Tas nu
stebino pasaulį, nes ji pasiekė Norvegi
ją už Skaggerak vandens sąsmaugos, ku
ri turi apie 80 amerikoniškų mylių plo
čio. Nustebino, todėl, kad Anglija ir 
Francija turi septynis-aštuonis kartus 
didesnį už Vokietijos jūrų karo laivyną.

Vėlesniu laiku buvo skelbiama, kad 
Vokietija turėjo: 7 šarvuočius; 2 orlai
vių vežikus; 4 pirmos rūšies, po 10,000 
tonų įtalpos, kruzerius; 12 lengvų kru- 
zerių; 60 naikintojų; 13 torpedinių lai
vų; 58 submarinus. Prie to, ji turėjo ge
rą skaičių senesnių įvairių laivų ir apie 
60 greitų torpedinių katerų.

Bet tai neviskas. Vokietija turi galin
gą karo laivų būdavojimo industriją, 
daug fabrikų, patyrimą. Sovietų spaudos 
pranešimai sakė, kad Vokietija būdavo j a 
labai sparčiai ir daug submarinų ir kitų 
mažesnių karo laivų. Žinoma, nesnaudžia 
Anglija ir Francija—jos taip pat būda
vo j a daugybę karo laivų.

Pasaulį nustebino: kaip gi galėjo Vo
kietija išdrįsti plaukti už Skaggerak per
ia jos ir užkariauti Norvegiją? Juk tai 
prieštaravo visam buržuazinio jūrų karo 
specialistų mokslui, kuris sakė ir sako, 
kad silpnesnis laivynas negali užkariauti 
sausžemį, o ypatingai jį išlaikyti prieš 
galingesnį laivyną.

Bet tūli karo laivyno specialistai įro
dinėjo, kad pirmajam Pasauliniame Ka
re Vokietija galėjo pagalba karo laivy
no perkelti armiją iš Belgijos ir Franci- 
jos į Angliją ir šią sumušti; todėl, kad 
tokiame atsitikime veikia ne vien juda
mos laivyno jėgos, bet jam gelbėja orlai
vynas ir ypatingai, minos.

Atrodo, kad Vovietijos karo laivyno' 
žygis, kuris perkėlė ir aprūpino tolimes
nį perkėlimą armijos į Norvegiją, yra 
gerai apgalvotas, suplanuotai kombinuo
tas sujungtas veikimas: laivyno, orlai
vy no, minų laukų statymas ir armijos 
žygiai.

Dabar eina mūšiai Skaggerak perla- 
joj. Anglijos tikslas nukirsti Vokietijos 
armiją nuo Danijos. Ji mano, kad jeigu 
jai pavyks, tai Vokietijos armija Nor
vegijoj atsidurs be padrūtinimų, maisto, 
amunicijos, kitų reikmenų ir žus. •

Vokietija su pagalba minų, submarinų, 
orlaivyno ir veikla savo jūrinio laivyno 
pasiryžus atmušt visas Anglijos atakas 
ir išsilaikyti Norvegijoj. Už Skaggerak 
eina žūtbūtina kova. Ir atrodo, kad Vo
kietija ne vien veda mūšius už Skagge
rak, bet tuo kartu puola ir Angliją..

Jeigu Anglijai pavyktų įsigalėti Skag
gerak vandens siaurumoj, tai iš tikro 
Vokietijos armija Norvegijoj atsidurtų

J. Januškis—- Imperialistų Agentas

Franci jo j bastosi tūlas J. 
Januškis, kurį amerikiniai 
lietuviai “socialistai” skaito 
savo politine enciklopedi
ja. Pastarame “N. G.-nės” 
numeryj tas “diplomatas” 
štai kaip informuoja savo 
idėjinius draugučius Ame
rikoje:

“Kiek galima pastebėti 
gyvenant Francijoj, vakarų 
demokratinių valstybių pa- 
sirįžimas yra didelis vesti 
karą iki pergalės. Jei ta va
lia nenusilps, Vokietija bus 
nuveikta, o tada ir su Rusi
ja bus nesunku susitvarky
ti, nors galima manyti, kad 
su Rusija teks gal ir pir
miau, negu su vokiečiais, 
prieiti ‘išsiaiškini mo.’ 
Tokia proga atsiskaityti su 
Stalinu, jei kiek, būtų bu
vus ir ta pati Suomija...”

Iš šio p. Januškio išsiple- 
pėjimo, duodasi suprasti, 
kad jis trinasi Anglijos- 
Francijos diplomatų prie
augėse ir nugirsta jų pla
nus. Jį tie planai džiugina 
ir tuo džiaugsmu jis dalina
si su savo vienminčiais. O 
tie “vakarų demokratinių 
valstybių” planai—“karas 
iki pergalės.” Džiūgauja 
tas imperialistų agentėlis, 
kad “su Rusija teks gal ir 
pirmiau, negu su vokiečiais, 
prieiti ‘išsiaiškinimo’”. Esą, 
“tokia proga atsiskaityti su 
Stalinu (suprask: užpulti 
Sov. Sąj.!—P. B.), jei kiek, 
būtų buvus ir ta pati Suo
mija.”

Gerai, kad p. J. Januškis 
pripažįsta tą faktą, jog 
Suomija buvo vakarų “de
mokratinių” valstybių siun
domas ant Sovietų Sąjun
gos šuo, kuris, “jei kiek”, 
ją būtų apkramtęs. Budri 
socialistinės šalies akis lai
ku pastebėjo jai gręsiantį 
pavojų ir privertė vakarų 
“demokratinių” valstybių 
buldogą - Suomija “pritūp
ti”!...

Rodo p. J. Januškis šiltos 
užuojautos ir buvusiems 
Lenkijos prošepanams. Mat, 
Paryžiuje jie turi “valdžią”, 
bet neturi ką valdyti. “So
cialistui” Januškiui jų gai
la ir jis Lietuvos adresu 
verkšlena: 

“Pralaimėjus agresin
goms šalims karą, Lenkija 
keliasi iš numirusių. Po vi
sų sunkių ir skaudžių per
gyvenimų, ji kelsis liguista, 
su didelėm pretenzijom. 
Atrodo, kad tada Lietuvai 
bus pervėlu j ieškoti susita
rimo su lenkais dėl Vil
niaus, ypač, jei dabar savo 
antilenkiškumu Lietuva bus 
save pastačiusi Vakarų val
stybių akyse į Rusijos ir 
Vokietijos pridurko rolę. 
Išsiaiškinti su lenkais rei
kėtų dabar.”

. Kodėl—“dabar” ? “Diplo
matas” Januškis tęsia:

“Būdama nelaimėj, Len
kija būtų nepalyginamai 
sukalbamesnė dėl Vilniaus 
ateities. Jei lietuviai tą da
bartinę progą pražiopsos 
Vilniui atgauti taikiu, de
rybų keliu, atgauti ne iš 
Maskvos rankų, kuri jokių 
teisių į Vilnių negali turė
ti, bet iš Lenkijos, kuri, ša
lia Lietuvos, daugiausiai 
pretenzijų į Vilnių reiškia, 
tada galėsime džiaugtis, jei 
po karo mums pasiseks Vil
nių išmainyti į Klaipėdą.”

Toje savo mali-malienėje 
“socialistas” Januškis pil
nai parodo savo veidą. Jis 
—Anglijos-Francijos impe
rialistų agentas. Jam apei
na ne Lietuvos, bet Angli
jos-Francijos politika. Jis— 
loja, kur laka.

Įsivaizdinkite: Vilnius bei 
Vilnija Lietuvos rankose. 
Bet jis (Vilnius)—Lietuvos 
ir ne Lietuvos! Šalia Lietu
vos, į Vilnių daugiausiai 
pretenzijų reiškia Lenkija, 
—sako mums Januškis, ku
ris, matomai, Paryžiuje bi- 
čiuliuojasi su lenkiškąja 
“valdžia”. Jis pataria lietu
viams ^išsiaiškinti su len
kais dabar,” kol, esą, ne 
pervėlu. Jei to jo patarimo 
išklausysime, tai, anot jo, 
“tada galėsime džiaugtis, 
jei po karo mums pasiseks 
Vilnių išmainyti į Klaipė
dą.” . •

Tas Januškio siūlomas 
Lietuvai “receptas” nėra jo 
paties sanprotavimo išda
vas. Jis pakartoja tą, ką 
Anglijos-Francijos imperia
lizmo politikos vyrai jam

Atsimenat 1914 metą balandžio 20 d, ? Tai skerdynės, kurias Rockefellerio 
mušeikos suruošė mainieriams Ludlow, Colorado. 30 streikuojančių mainierių 
tuomet buvo užmušta, o daugelis sužeista. Dabar ten darbininkai išsikovojo 

sau teisę organizuotis j CIO uniją.

blogoj padėtyj. Vienok, daryti išvadą, 
kad ji žūtų, yra peranksti. Tada Vokie
tija gali mestis ant Švedijos ir sausže- 
miu žygiuoti į Norvegiją. Gali būti Vo
kietijos karo komanda ir turėjo tą pla
ną, atlikdama rizikingą žygį per Skagge
rak.

Bet ar gali Anglijos ir Franci jos karo 
laivynai tvirtai įsigalėti Skaggerak van
dens siaurumoj? Atrodo, kad ne. Skag
gerak yra apie 500 mylių atstos nuo An
glijos bazių. Tokią atstą nėra lengva 
įveikti mažesniems karo laivams^ Jiems 
stoka kuro, kad atplaukti, išlaikyti mūšį 
ir sugrįžti atgal. Tik didesni ir dideli 
karo laivai gali ilgiau išsilaikyti, o jie 
yra geresnis cielius submarinams ir Or
laiviams. i

Tuo kartu, gi Vokietija turėdama, savo
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USA Kongreso komisija tyrinėja šių dienų padėtį 
pramonėje; nesenai komisija klausinėjo Fordą 

automobilistų darb. unijos prezid. Thomasą.

Eltos Žinios iš Lietuvos

Panevėžys. — Pernykštė 
statyba Panevėžio apskrityje 
buvo labai gyva, siekusi dau
giau kaip milijoną litų. Praė
jusiais metais baigtos statyti 
trys mūrinės mokyklos, o dar 
dvi mūrinės pradėtos Ramy
galos ir Šeduvos miesteliuose. 
Tos visos mokyklos statomos 
2-jų aukštų, su visais moder
niniais patogumais. Viso Pane
vėžio apskr. yra 173 pradžios 
mokyklos, kurių kol kas tik 
100 teturi savo nuosavas pa
talpas, likusioms tenka pasta
tyti.

vo į tėviškę, o dabar gyvena 
Vilniuje.

Vilnius. — Jau išėjo iš 
spaudos visų laukiama knyga 
“Vilniaus meno paminklai,” 
parašyta Dr. J. Griniaus. Tai 
gražus leidinys 196 pusi., flš 
kurių 64 pusi, su iliustracijo
mis apie Vilniaus meną ir me
no paminklus.

Vilnius. —Vilniuje šiuo me
tu gyvena Atėnų (Graikijoje) 
operos solistė lietuvaitė anyk- 
štietė P. Karvelienė. Ji prieš 
keletą ifietų mokėsi Italijoje, 
Šv. Cecilijos konservatorijoje, 
pas garsią prof. Chibaudo, 
pas kurią yra mokiusios! ir 
Kardelienė, Kalvaitytė, Jonuš- 
kaitė-Zaunienė ir eilė kitų 
Lietuvos operos solistų. Bedai
nuodama Italijoje, ji susipaži
no su Atėnų operos direkto
rium ir buvo pakviesta ten 
dainuoti, kaip retas pietų 
kraštuose atsirandąs mezzo- 
sopranas. P. Karvelienė Atėnų 
operoje išdainavo trejus me
tus ir prieš pat karą parvažia-

įkalė galvutėn. Lietuvos 
spauda to jo- papūgiško ple
pėjimo, suprantama, ne.tal- 
pintų, tai jis prisiuntė “N. 
G-nei”. O šiai—bile kas ge
rai, jei tik yra propagan
dos prieš Sov. Sąjungą.

P. Balsys.

rankose Daniją, jos prieplaukas, orlaivių 
laukus, apsaugotą išėjimą iš Baltijos Jū
ros per Kattegat vandens užlają, gali 
dieną ir naktį pulti Anglijos ir Franci- 
jos karo laivus Skaggerak užlajoj J Vo
kietija tam tikslui gali panaudoti ne vien 
didesnius karo laivus, bet net mažuo
sius, greituosius torpedinius katerus— 
“uodų laivyną.”

Tad jau dabar atrodo, kad Anglija ir 
Francija prakišo karą Norvegijoj. Jeigu 
jos būtų pirma užgrobę Norvegiją, negu 
tą padarė Vokietija, tai būtų kitas klau
simas. Dabar jau matėme, kaip prie 
Narviko vokiečiai skaudžiai sumušė An
glijos karo laivus, kada jie bandė vo
kiečius ištrenkti. Kiekvieną dieną vokie
čių buvimas Norvegijoj vis daro juos 
galingesniais. .......... —

Tilžė. — Kovo 22 d. šventė 
savo gimimo sukaktuves trys 
žymūs Mažosios Lietuvos vei
kėjai: Dr. Vydūnas, Morta 
.Zaunytė ir Enzys Jagonastas. 
Vydūnui sukako 72 metai, o 
vienintelio šiuo metu Mažojoj 
Lietuvoj lietuviško laikraščio 
“Naujojo Tilžės Keleivio” lei
dėjui E. Jagomastui — 70 me
tų. Visi trys jubiliatai ilgus 
metus dirbo Tilžėje, o Vydū
nas su Jagomastu ir šiandien 
tenai tebesilaiko, tartum 
“ąžuol’s drūks prie Nemunė
lio”: Vydūnas 40 metų vedė 
Giedotojų Draugijos chorą, o 
Jagomastas taip pat per 40 
metų jame dainavo. Dr. Vy
dūnas prieš porą metų, kai vo
kiečiuose buvo varoma arši 
propaganda ir kiršinimas prieš 
Lietuvą, buvo apkaltintas nu
sižengęs devizų įstatymams ir 
2 mėnesius kalinamas. Tik da
bar prieš keletą, savaičių jis 
gavo pranešimą, kad bylos 
prieš jį nebebus, nes aukščiau
sių Vokietijos vietų įsakymu, 
prieš Dr. Vydūną iškeltas 
skundas visiškai panaikintas.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiamieji: Kur ir kaip 

gali j ieškoti savo metrika
cijos toks jaunuolis, kuris 
gimė be gydytojo patarna
vimo, nebuvo valdžiai ra
portuotas, neigi krikštytas 
bažnyčioje?

Kitas klausimas. Aš turiu 
daug ginčų su bažnytiniais 
žmonėmis. Jie teigia, kad 
per teismą galima apsivesti 
ant tiek metų, ant kiek no
ri. Aš jiems tikrinu, kad 
tai netiesa, kad apsivedi- 
mas per teismą, kaip ir per 
kunigą, yra ant viso am
žiaus, arba iki legališko 
persiskyrimo. Kuriu teisy
bė? . .

Iš kalno ačiū.
J. Bridickas.

Atsakymas:
1. Tokio jaunuolio tėvai 

arba jis pats turi kreiptis 
prie artimiausio miesto 
klerkos (raštininko) ir pa
klausti, kas reikia daryti, 
idant gavus metrikaciją. 
Veikiausia reikalaus prista
tyti liudininkus, kurie pa
rodys tokio jaunuolio gimi
mo dieną ir vietą.

2. Jūsų pusėje teisybė. 
Joks civilis šliūbas nėra 
duodamas apribotam lai
kui.



Trečiadienis, Balandžio 17,1940*

V ’fK ’ >67 t f .’^75 "p* Į

r

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

Trečias puslapis ■
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moterį 
jeigu

“Dau- 
žmonų 
bedar- 
seseris

ir Mrs. Daniel Bus šeimą (Blue Island, Ill.) 
1 metų iki 24. Dar vieno, penkioliktojo,

Gyventojų surašytojas aplanko Mr. 
14-ka vaikų, kurių amžius siekia nuo 

vaiko čia nesimato.

*
Vh. ’ rtį A Į

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

Apgailėtina Jaunų Merginų 
Padėtis del Nedarbo

Panelė Florence Birming
ham, Massachusetts Moterų 
Politinio Kliubo prezidentė, 
kalbėdama kongresinės gru
pės pasitarime šio mėn. 5-tą, 
Washingtone, nurodinėjo, kad 
valdžios pašalpa yra iš viso 
permaža ir kad pavienės mo- 
terys-merginos yra diskrimi
nuojamos, atstumiamos ir nuo 
tos menkutės pašalpos. Ji rei
kalavo pakelt paskyras šelpi
mo reikalams, skirt 
prezidento reikalautų 
000,000.

Ji nurodinėjo, kad 
bas ir nesaugumas

rast sau tinkama vieta, v V
Siūlydama plėšt WPA, 

labai reikalinga, p-lė Birming
ham tačiau pasakė ir paiky
bių, pareikšdama, būk : 
gėjimas subsidijuotų 
darbo turguje išstūmė 
bes, darbo reikalingas 
iš paveikslo.”

i'Cf ■ -
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nedar- 
stumia 

moteris į pražūtį, sakydama:
“...Seniau moteris pabasta 

—moteris valkata — būdavo 
pirmo puslapio naujiena, bet 
dabar mūsų šalyje turime ma
žiausia šimtą tūkstančių bena
mių moterų. Jaunos mergaitės, 
perdaug trokštančios gyvent, 
kad jieškot išeities saužudys- 
tėj, tampa su 
nuosavybėmis 
lordams.”

Ji reikalavo 
kad jame

Kaip parodo ne tik radika- 
liškos, bet ir valdiškos skaitli
nės, jei ir randasi darbuose 
tokių ne būtinai reikalingų 
darbo moterų, tai yra labai 
nedaug ir jų prašalinimu ne
darbo neišriš. Pagaliau, juk
ištekėjimas pas mus dar ne
laikoma kriminalybe, tai dėlko 
už ištekėjimą reikėtų 
baust atėmimu darbo, 
jinai nori dirbti?

kūnu ir siela 
paleistuvystės

plėšt WPA, 
merginos galėtų

Tolima — ir Artima
Draugė Marijona Baltulio- 

niutė šiuo tarpu gyvena Kali
fornijoj, tad pamąsčius apie 
tuos tūkstančius mylių, ski
riančius ją nuo mūs, atrodo 

jinai 
dar- 

kurių

labai tolima. Tačiau 
yra mums labai artima 
bais, ypatingai raštais, 
vienas telpa ir šiame skyriu
je. Jos parašytus įspūdžius iš 
apsilankymo Lietuvoj, taip 
pat ir iš kelionės į Kaliforniją 
visi mini su pasigrožėjimu, o 
dzūkai dar ir su dideliu pasi-

M. Baltuhoniutė

didžiavimu. Mat, ji —dzūkai-: 
tė.

Marijona šiame skyriuje 
tankiai suteikia naudingų pa
tarimų moterims apie 
šukuoseną ir kitais 
klausimais. Brooklyne 
dama ir gyvu žodžiu 
dalykų papasakodavo 
susirinkimuose.

plaukų 
grožės 
gyven- 
įdomių 
moterų

D-ė.

Slaugėms Pagerbt Stampa
Vienoj Rockaway ligoninėj 

kilo sumanymas, kad J. V. 
paštas išleistų štampą atžymėt 
mūs slaugių pasitarnavimą ša
liai laike karo, ir socialėj tar
nyboj.

Specialūs stampos, kaip ži
nia, yra buvusios išleistos at
žymėt svarbesniems nuoti- 
kiams ir net žymiosioms spor
to sukaktims. Tokios stampos 
buvo išleistos pagerbt Susan 
B. Anthony, ankstybojo Ame
rikos moterų judėjimo vadovę, 
taipgi atžymėt Motinų Dieną.

Liepė Mokinti Tik 
Motinystės

Dr. John Brown, įsteigėjas 
ir prezidentas to vardo uni
versiteto Arkansas valstijoje, 
kalbėdamas brooklyniečių Ro
tary Kliubui, viešbutyje Bos- 
sert, nukalbėjo hitleriškai.

Anot jo, mūsų šalyje esą 
jaunimo be darbo ir ant pa
šalpos tik dėl netikusios mo
kinimo sistemos. Jauni vyrai 
turį būt mokinami tik amatų, 
o merginos — tik motinystės, 
kad išimt jaunas moteris iš 
industrijos.

Sutinkant, jog su mokinimo 
sistema neviskas gerai, kada 
tik tokio masto galvos, kaip p. 
Brown, paliekami tos siste
mos vadovybėj, tačiau nega
lim sutikt su p-no Brown kitOr 
mis išvadomis, kurios yra iš
virkščios, toli nuo tikrovės. 
Nei vaikinai neturi darbų tik 
dėlto, kad nemokėtų darbo, 
nei merginos būna industri
joj tik dėlto, kad nemokėtų 
motinystės. Ir vieni ir kiti ne
turi darbų tik dėl esamos 
anarchijos ir plėšrumo mūsų 
prekybos ir pramonės. siste- 

! moj, kuri vienus išnaudoja ir 
I veja iki suklupimo darbe, o 
1 kitus visai neprileidžia prie 
1 darbo.

Kas liečia merginas, niekam 
nepaslaptis, kad beveik kiek
viena iš jų kai kada, o kitos 
visada galvoja apie motinystę, 

' trokšta jos, nes prie to mote
ris akstiną pati prigimtis, ta
čiau daugelis motinomis nebu
vo ir niekada nebus tik dėlto, 
kad tam neturi ištekliaus, kad 
šeimynai nėra užtikrintos atei
ties — nėra saugumo.

išAsparagai geriau išimt 
blėtinės, kuri atidaryta iš dug
no, ne iš viršaus.

Sunku Moterims Prasisiekti
Ponia Genevieve B. Earle, 

atstovaujanti brooklyniečius 
Miesto Taryboj, kalbėdama 
Packer Kolegijos Institute 
apie moteris politikoj, pareiš
kė, kad parankiausis kelias 
moterims prasisiekt į valdiš
kus darbus esąs per civilę tar
nybą. Ji sakė, kad ir dabar 
dar yra nusistatymas prieš 
moterų dalyvumą politikoj: 
“Tai yra nesužinus, tradicinis 
nusistatymas, kurį net aš su
tinku savo kasdieninėse parei
gose,” pareiškė tarybininkė.

Mūs Grožė
Grožės ekspertai sako, kad didelė didžiuma moterų, pa- 

skilbusių esant gražuolėmis, nesančios kokiomis nepaprasto
mis lėlėmis. Jų sekretas esąs tame, kad jos žino, kaip būti 

gražiomis. Be kitko, visos tų populia- 
riškų moterų esančios įdomios, daug ži
nančios. Jos ne būtinai turinčios būt 
profesionalėmis, tačiau su jomis esą 
galima įdomiai pasikalbėti daugeliu 
klausimų. Jos turinčios ir daug pa
žinčių.

Kitais žodžiais, sako grožės eks
pertai, moteriškė, kad būt populiaria,

apart išviršinio pasidabinimo, turi sistemačiai pagalvoti ir 
apie savo vidujinę grožę. O tai reiškia, kad privalome ir 
paskaityti, pasimokinti. Reikia ir tarp žmonių dalyvauti. 
Reikia girdėti prelekcijų ir diskusijų, kad pasigauti ir su
prasti naujas idėjas, naujus požymius visuomenės gyvenime; 
reikia ir pačioms dalyvauti pasikalbėjimuose ir diskusijose, 
kad išmokt ir priprast gražiai, tvarkiai išreikšt savo mintį.

Slaugėms Pamokos 
apie Gėles

Sovietu Motinos ir Vaiko 
Paroda Kaune

Roose veltienes P r elekci j a

ant

Los Angeles, Calif. — Ba
landžio 1 d., Philharmonic 
Auditorium, Eleanor . Roose
velt davė prelekciją temoj 
“Pažvelgus į Amerikos ateitį.” 
Pirm pradedant prelekciją 
jauna judžių artistė Shirley 
Temple, reprezentuojant mer
gaičių skaučių (girl scouts) 
organizaciją, įteikė R'ooševelt- 
ienei didelį gražių gėlių bu
kietą.

Prelegentė trumpais bruo
žais prisiminė Europos karą, 
bet daugiausia apsistojo
demokratijos ir Amerikos 
jaunimo. Jinai pareiškė, kad 
demokratija turi gyvuot * ir 
turi ji būt saugojama kiekvie
no doro žmogaus, net ir be
darbės laikotarpiuose, tęsė ji
nai, nei vienas neturėt užmirš
ti ir tuomet atsižvelgti į ben
drą šalies padėtį. Ypač Ame
rikos jaunimas, pabrėžė kal
bėtoja, mažai interesuojasi, 
mažai rūpinas šalies padėtimi.

Mūsų šalies jaunimui, tęsė 
toliaus kalbėtoja, priklauso 
raktas ateities, tačiau šian
dien mūsų jauni žmonės tu
rėtų gauti daug geresnį pa
vyzdį, negu gauna. Daug ran
dasi tokių namų Amerikoj, 
kur pasireiškia didelė stoka 
žinojimo, jausmo kas liečia 
demokratiją.

Pažymėtina, kad prelegen
tė pora atvejų prisiminė, jog 
ateiviai žmonės dažnai dau- 
giaus įvertina demokratiją ir 
bendrai Jungtinių Valstijų ša
lį, negu tie, kurie save 
ja šimta-procentiniais 
konais. <

Po prelekcijos sekė
mai, daug radosi žingeidauto- 
jų, kas liečia prezidento tre
čią terminą. Rooseveltiene pa
reiškė : Mano asmeniška opi
nija, ne kaipo prezidento žmo
nos, bet kaip bile pilietės, 
yra, kiad tik nepaprastoms

rokuo- 
ameri-

Brooklyno tūlų ligoninių 
studentės slaugės kas savaitę 
po tris valandas nuvežamos į 
Brooklyno Botanikos Daržą ir 
ten imančios pamokas apie į- 
vairius žolynus ir žiedus. Stu
dentės parodžiusios didelį su
sidomėjimą ta pamoka.

Pamokoj jos supažindina
mos ne tik su tūlų augalų gy- 
dymiška vertybe, bet taip pat 
su jų priežiūra ir net suderi
nimu bukietų, kada jie atne
šama pas ligonius. Kursas 
kia jau trylikti metai.

Mūsų Darželis

vei-

beiTurinti nuosavus namus 
seni gyventojai renduojamuo- 
se namuose savo aplinkumą 
gerai pažįsta ir iš patyrimo 
žino, kas jų darželiuose auga, 

__ ____ .... ____ _____ u kas ne. Bet naujokams nekar
tas klausimas: Ar Martin Dies Į tą prisieina nusivilti pama- 
__________ ‘ čius, kad keno nors kieme ma

tytos žavingos gėlės jo paties 
kieme vos pražydo menkučiais 
spurgeliais, o kitos vos išdygo 
ir net žiedų nesukrovusios iš
krypo, pranyko.

Kas Kur Sodinti

apystovoms susidėjus turėtu
me,, laikytis savo tradicijų. Ki-

ir jo komitetas apsaugos Ame
rikos demokratiją arba sunai
kins ją? Biskį susimaišius, at
sakė: Negalėčiau sakyt, jog 
apsaugos, bet esu įsitikinus, 
jog nesunaikins demokratijos.

Vis dėlto reikia 
Rooseveltienei didėlį 
už jos energingumą, 
mus, juk jinai galėtų, 
daug turtingo luomo 
rūpintis tik savo asmeniškomis 
pareigomis, kai didžiuma jų 
tai daro.

atiduoti 
kreditą 

gabu- 
kaip ir 
ponių,

klausi-

nebūt
gen-

. Daržovės, taikomos salotai 
(valgyt žalias), geriausia sku
biai nuplaut ir padėt šaldytu- 
van “atsigaut,” atgaut sta- 
mantrumą ir •minkštumą.

Pasirenkant ananasą (pine
apple) reikia žiūrėt, kad turė
tų tamsiai oranžavą spalvą ir 

• gerą kvapą, taipgi kad 
pažeistas. Pažeisti greit 
da. * ,

Stebėjausi publikos skaitlin
gu mu. Aš dar virš vai. anks- 
čiaus pribuvau į minimą vie
tą, tačiau bilietai jau buvo iš
parduoti ; tik vienas likęs ir 
tas tik už stulpo. Nepaisant 
stulpo, skubėjau 1 pirkt, nes 
jau seniai norėjosi matyt ir 
girdėti Rooseveltienę kalbant. 
Bilietų kaina buvo nuo 50 cen
tų iki dviejų dolerių.

Rooseveltiene esant nesileis- 
čiau save fotografuoti, kadan
gi jinai gyva daug gražesnė, 
negu ją matome fotografijose. 
Simpatinga, gražiai nuaugus 
moteriškė. Gražią kalbą var
toja, moka publiką užintere- 
suoti'. Net stebėjausi publikos 
ramumu: tyla, rodos, lapas 
kristų ir tai būt girdėtis. Gra
žus užsilaikymas juo ryškes
nis atsižvelgus į tokią skaitlin
gą publiką.

Nepaprastai smagu būt ra
mioj publikoj. Tai pavyzdys 
mūsų lietuviškai publikai.

M. Baltulioniūte.

New York. — šimtas suk- 
niasiuvių, ILGWU 22-ro Lo- 
kalo narių, priėmė protesto 
rezoliuciją, pasmerkiančią į- 
kalinimą 44 komunistų, Fran
ci jos parlamento narių. . ,

kas

kur 
žemė

Pažint žolynus ir jiems ata
tinkamas žemes bei vietas yra 
savaime labai platus mokslas, 
tad ne visiems yra galima nors 
ir vidutiniai jis atsiekti. Kai
me veik visur viskas bent vi
dutiniai auga, mieste ne. Tad 
norintiem padabint savo kie
mą patartina kreiptis į paty
rusius, sąžiningus gėlininkus, 
pas kuriuos perkame sėklas ar 
daigus, kad jie patartų. At
pasakojus savo aplinkumą— 
kiek gaunama saulės, kokia 
žemė, kiek erdvės, kur nori
ma žolynai sėt ar sodint —jie 
galės nors kiek patart, 
geriau augs.

Kur Mažai Saulės
Pavėsiuotąme kieme, 

mažoka saulės, tačiau
derli, gali neblogai augti naš
laitės, atminimo žiedai, as
trai, veik visos rūšys gvaizdi
kų, šiaudinukai, alisijos.

Prastesnėj ir mažai saulės 
gaunančioj žemėj vargiai ver
ta ir sėti astrai, sodint tulpės 
ar gladiolai. Tokioj žemėj ta
čiau buiniai auga zinnia, petu
nia, portulaca (mažytės rože
lės, salvia (išauga į pusėtiną 
meduką ir rudeniop lyg gais
ras pražysta ilgomis puokštė
mis smulkių žiedelių), kochia 
(žalias, kadugiui panašus aug- 
muo, rudeniop parausta lapai, 
stipresnių rūšių gvaizdikai 
daugelis vijoklių.

Kol Pražydės Vasalinės
Kabančiuose vazonuose 

Jovukėse .gražiai

ir

ar
atsimokės

Kaune pereito kovo mėnesį, 
nuo 17-tos iki 31-mos, buvo į- 
ruošta Sovietų Motinos ir Vai
ko Paroda. Kauno spaudoje 
apie tą parodą daktaras V. 
Tercijonas rašo:

Lietuvių draugijos valdyba 
SSSR tautų kultūrai pažinti 
atidarė Motinos ir vaiko paro
dą kovo mėn. 17 d. V. D. uni
versiteto I rūmų salėje, (Duo
nelaičio 26). Parodai ekspona
tai gauti iš SSSR, dalis ekspo
natų iš mūsų “Motinos ir Vai
ko” muziejaus. Aplankęs pa
rodą jos atidarymo proga, no
riu pasidalyti gautais įspū
džiais. Nors paroda nėra labai 
gausi, bet ji aiškiai ir vaiz
džiai supažindina su motinos 
ir vaiko globa, higijena ir au
klėjimu Sovietų Rusijoj. Paro
dą atidarant kalbas pasakė 
Lietuvos motinoms ir vaikams 
globoti organizacijų sąjungos 
pirmininkė p. Tubelienė, vi
daus reikalų ministeris Sku
čas, Sovietų Sąjungos atstovas 
ministeris Pozdniakovas ir Dr- 
jos pirm. prof. Krėvė-Mickevi
čius. Kalbose buvo pabrėžta, 
kiek daug ir nuosekliai yra 
padaryta Sovietų Rusijoj šioj 
srity, tą atliktą darbą atvaiz
duoja motinos ir vaiko paro
da.

Moters, kaip motinos, padė
tis parodyta Sovietų Sąjungos 
įstatymuose, kur yra jai pri
pažintos lygios teisės su vyru, 
o motinystę apsaugoja specia
lūs įstatymai, nėštumo metu ir 
po gimdymo. Moterų lygybę 
stengiamasi pravesti praktiš
kai, įtraukiant ją į politinio ir 
ekonominio darbo darbus. Mo-

terš augantį dalyvavimą poli
tiniam gyvenime rodo šie skai
čiai: 1928 m. — 9,9%, o 1935 
m. — 32,1%. Moterų darbi
ninkių skaičius irgi auga: 
1929 m. — 2,394,600, o 1935 
m. — 7,881,000. Aukštose mo
kyklose (vuzuose) motery mo
kinosi: 1928 m. 47,990, O 
1935 m. — 279,680.

Vaikų interesus stengiamasi 
pač apsaugoti, ką galima ma
tyti iš motinos ir vaiko glo
bos įstaigų augimo. Ix>vų skai
čius gimdymo jstaigose 1914 
m. siekė 6,824, o 1939 m. — 
108,200. Motinų sveikatos cen
trų 1914 m. buvo 9, o 1936 m. 
— 3,947. Nepaprastai išaugo 
vaikų lopšeliai (jasli) 1914 m. 
vaikų lopšeliuose buvo 11,100 
vietų, o 1939 m. — 9,600^000. 
Vaikų darželiuose 1928 m. bu
vo 104,386 vaikai, o 1939 m. 
—3,500,000 vaikų. Toks vaikų 
lopšelių ir darželių augimas 
yra būdingas SSSR vaikų glo
bos sistemai, kur daugelis mo
terų - motinų įtrauktos į dar- 

. bą, todėl vaikų auklėjimą ir 
priežiūrą turi pavesti lopše
liams.

Iš atskirų momentų motinų 
sveikatos centruose reikia pa
žymėti plačiai vartojamą nėš
čioms moterims kraujo spau
dimo matavimą, kaipo prie
monę perspėti susirgimą ek- 
lampsia. Taipogi minėtina 
dantų priežiūra, kurie nėštu
mo metu greitai genda. Lai
kant tokią daugybę kūdikių ir 
priešmokyklinio amžiaus vai- < 
kų dieniniuose lopšeliuose ir 
vaikų darželiuose, iškyla ret- -

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Mintys apie “Moterų Žinias”
už pri- 

‘M. ž.’ ir 
kaip tik 
parodyti,

“širdingai dėkoju 
siuntimą laikraštuko 
turiu priminti, kad 
spėjau draugėm
tuoj ir ištirpo iš mano rankų. 
Vėliau net nuo kitų draugių 
ir barti gavau, kodėl nepali
kau joms.

“Čia jums prisiunčiu kana- 
diškų pinigų $1.50. Jeigu nu
tarsite laikraštuką leisti pa
stoviai, tai prašau man ir vėl 
atsiųsti, nes torontietės įdo
maujasi amerikiečių moterų 
veikla.

“Su draugiškais linkėjimais 
pasilieku, laukianti laikraštu
ko.

Marijona Paužienė.

Iš Montreal, Canados, žymi 
veikėja rašo:

“Tiek buletinu, tiek išleis
tomis Seimo knygelėmis ka
nadietės esame patenkintos, 
nes ten galima rasti daug ver
tingos medžiagos. Komitetui 
tenka didelis kreditas už at
liktus šiuodu dideliu darbu. 
Kas liečia nuolatinį laikraščio 
leidimą, tai būt labai geru

kurie nakčia 
užsimerkia-pa- 

pasirodžius vėl 
kudloti, spyg- 
lapai savaime

“ice plant.” Už 10 ar 15 cen
tų pavasarį pirktas vazonėlis 
ir persodintas derlion žemėn 
duos per vasarą iki 30-50 ru- 
žavų žiedelių, 
bei ūkanomis 
siilsi, o saulei 
atsimerkia. Gi 
liams panašūs
yra padabinimu.

Kol sulaukiama sudygstant 
ir pražystant vasarinių, gera 
bus darželiui ir mūs kamba
rius per žiemą puošusiems Je
ronimams ir begonijoms, 
juos persodinsim vasarinių 
sese. Nenorint persodinti, 
Įima apkasti ir vazone, o
augus vasarinėms, vazonus iš
kelti, kad perdaug nenustelb
tų,,

daiktu (nors kanadietės 
dabar siaučiančios pas 
padėties mažai juo galėtume 
pasinaudoti). Kadangi pas 
jus yra palaikomi bent keliuo
se laikraščiuose moterų sky
riai, tai ar būt galima nugalė
ti materialiai ir moraliai sun
kumai ?

“Su šiuo laišku siunčiu 
$5.25, tai bus: įstojimas į A. 
L. Moterų Tarybą LLD 137 
kp. ir 47 kp. moterų sk. $1. 
Už buletiną, 20 kopijų — $2. 
Už Seimo išleistas knygeles — 
$2.25.

“Linkiu geriausios kloties 
visame kame.

Draugiškai,
P. Matui.”

dėl 
mus

'1

i

Tenka pažymėti tai, kad 
apie “Moterų žinias” skaityto
jos veik iš visur atsiliepė la
bai gerai, kaip kuriose kolo
nijose likosi išplatinta pusėti
nai daug, bet kitur draugės 
suvis neplatino, pavyzdžiui 
Easton, Pa. Seniaus ten buvo 
moterų kuopa ir jos daug 
darbavosi, bet paskutiniais 
metais apie jų darbuotę nie
ko nesigirdi; taip pat Bayonne, 
N. J., Rochester, N. Y. Yra 7 7 i®
ir daugiau panašių vietų, kur 
visai “M. ž.” nėra platinama. * 
Da yra kiek likusių kopijų ir 
draugėms, kur yra proga, ver
tėtų parsitraukti ir paskleisi 
tarpe moterų, nes visur mote
rys jį godžiai perkasi.

K. Petrikienė.

ŽIAURUOLE
Mrs. Vesta 'Zehner, iš Pen 

sauken, N. J., įkaitinta žm 
žudystėje. Jinai jai pavesi 
globot 7 metų mergaitę, Alici 
Jones, už bausmę privertus sė 
dėt karštoj vonioj, o paski 
apšutus, atsilakė nešt 
daktarą. Nuo to mergaitė 
rė.

ui

jei 
ly- 
ga- 
su<
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Šiurpūs Balsai iš
Rašo

(Tąsa)
Kartą jis vaikščiojo po kamerą žemai 

nuleidęs galvą ir tylom, kaip visada, 
įtemptai kažką galvojo. Iš po skverno 
ant grindų iškrito peilis. Jis griebė ir 
norėjo paslėpt, bet kitų buvo pastebėtas.

—Iš kur gavai peilį?
—Skučiau bulves ir pasivogęs atsine

šiau.—Visai nelauktai jis pilnas pykčio 
atsakė. Tą momentą jis atrodė visai 
sveikas. Šis įvykis vertė kartu gyvenan
čius dar atydžiau sekti.

Sužinojusios jo seserys verkdamos 
prašė administraciją, kad jį gydytų, kad 
paimtų į ligoninę. Joms tvirtino, kad vis
kas esą daroma, kas reikalinga. Jo se
serys gavo pasimatyt ir su vienu kame
ros draugu, per kurį mus visus prašė 
neskriausti, padėti, gelbėti jų brolį.

Mes jį kalbindavom, duodavom ką 
nors piešt, rašyt, žiūrėdavom, kad jis 
nebūtų be užsiėmimo. Jis po truputį ėmė 
atsigaut, taisytis. Pradėjo kalbėt, gert 
gydytojo duotą bromo skiedinį, išėjęs iš 
kalėjimo jis pasveiko. Tuo džiaugėmės 
visi ir ypatingai jo seserys.# * *

Stružas pamišo būdamas penkto sky
riaus vienutėse. Bet jo pamišimas buvo 
kitoks. Pastebėti jį buvo nelengva. Kar
tais jį apimdavo kažkoks pyktis, jis 
grieždavo dantimis, smarkaudavo, visus 
iškoliodavo, iškoneveikdavo ir vėl nusi
ramindavo. Kai praeidavo pyktis, jis bū
davo ramus, dirbdavo, ką nors skaity
davo arba versdavo iš svetimų kalbų, at
rodydavo visai sveikas. Tada mes klaus- 
davom:

—Ko tu aną savaitę taip surūgęs bu
vai?

—Nė aš pats nežinau. Velniai žino, 
koks pasiutimas apima. Viskas atrodo 
įkyru, siaura vietos. Kai kada staiga 
norisi sušukt iš visos gerklės, skelt kai 
kam į ausį arba pult ant grindų ir verkt. 
Matyt nervai netvarkoj. Aš prašysiu fel
čerio valerijono lašų.

Bet praeidavo kokia savaitė kita—jis 
vęl pasiųsdavo. Vaikščiodavo po kamerą 
ir šnirpšdavo per nosis, ką nors tarsi iš 
netyčių pastumdavo, kumšteldavo, o kai 
kada ir rimtai šokdavo muštis. Vienutėj 
būdamas jis drožė kumštimi veidan Gri
gaičiui. Jį teko visiems suimti ir pagul
dyt. Stružas nesidavė, spardėsi, kando, 
draskė nagais, bet nerėkė. Kai jam pa
siutimas praeidavo, jis nerasdavo sau 
vietos, gėdindavosi savo veiksmų, atsi
prašinėdavo, užtikrindavo, kad taip 
daugiau nebepasikartos. Į ligoninę jis 
nenorėjo eit, tikėjosi pasveiksiąs, bet li
ga pamažu vis plėtėsi, leido gilyn savo 
šaknis ir jis nebepasveiko.❖ * *

A. K. sėdi jau penkti metai, baustas 
buvo mirtin, dalyvavo badavime, perne
šė visus užpuolimus ir todėl sunku buvo 
pamanyti, kad jo nervai baigia perpil
dyti savo taurę. Mes buvom su juo izo
liuoti tuometinio penkto skyriaus vie
nutėse. Staiga vieną popietį jis pašoko 
nuo narų ir lyg stabo ištiktas sustingo 
vietoj.

—Kas tau?—klausiam.
—Žiūrėkit,—ranka parodo į kiemą.
Žiūrim: ten nieko ypatingo. Aukštai 

paliai spaustuvės sieną vaikšto sargybi
nis. Viskas kaip buvę, nieko naujo ne
matyti. Čia pat palangėj iš džiovyklos 
kaliniai neša lentas.

—Kam tos lentos?—klausia nustebęs.
Kas gali pasakyti kam—gal stalams, 

gal kėdėms, gal narams, ar mažai kam 
lentos reikalingos?

A. K. išgązdino lentos, jam dingtelė
jo galvon mintys, kad jos ruošiamos mū
sų karstams.

•—Mus vėl užpuls, mes priešinsimės, 
ginsimės, mus už priešinimąsi sargybai 
atiduos karo lauko teismui, ir sušaudys.

—Bet gi sušaudytųjų nededa į kars
tus.

—Tiesa!—atsipeikėjo A. K.—lentos ne 
karstams, galiu būt ramus.

Tai buvo 1929-30 m. mūsų tarpe kylan
čios panikos balsas.

i
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Pittston, Pa Lowell, Mass

Pasikėsinimas prieš Gyvybę
Rytą per pačią ruošą mums ėmė belsti 

į sieną kaimynai. Telegramoms perduoti 
laikas buvo labai nepatogus. Atneš tuo
jau kavą, duoną, sargas girdėt korido
riuje nuolat varsto duris. Jeigu dabar 
beldžia, vadinasi, kas nors svarbaus yra.

Lietuvos Katorgos
Or.

Mes dar labiau susirūpinom, kai pama
tėm, kad telegrafistas perskaitęs tekstą 
pabalo, iš jo rankų iškrito pieštukas.

—Kėis yra? Ką jie pranešė?
Telegrafistas atsipeikėjęs skubiai pa

ima pieštuką ir į mūsų klausimus nieko 
neatsakęs išmuša tris raides: “b i s”—• 
pakartokit.

Mes negalime visi pulti prie sienos ir 
klausyti ką mums praneša, nes tai tuo
jau pastebėtų sargas. Mes visi nerimau
dami vaikštom po kamerą užstodami te
legrafistą nuo durų. Tačiau kiekvienas 
jaučiame širdyj, jog į sieną mušamos 
raidės sako kažką negera.

Vėl telegrafistas nieko nesako, o tik 
žiūri į popierį, skaito ir netiki savo 
akimis.

—Na! sakyk gi!—ištraukia popierį iš 
rankų nebeiškentęs Vincas S, visada pa
sižymėjęs savo nekantrumu.

—Ar girdėjot apie savižudystę vienu
tėse?—perskaito jis drebančiu balsu.

Tarsi išgirdę drausmės komandą, mes 
visi sustojom vietoj, nuleidom žemyn 
rankas.

—Mitka, belsk dar kartą, klausk, kas.
Telegrafistas Mitka vėl buvo beeinąs 

prie sienos, bet tuo tarpu sargas atida
rė duris, du kalifaktoriai įtempė vidun 
garuojantį juodos kavos baką. Kai vie
nas kalifaktorius pilstė mums į puodu
kus kavą, antras įnešė vidun duoną, ku
rią dėdamas ant stalo patylomis, kad 
sargas negirdėtų, pasakė:

—Jūsų kunigas pasipjovė.
Daugiau ko nors paklaust nebesuspė- 

jom. Jis greitai apsisuko ir išėjo.
Ką pasakė kalifaktorius, sužinojo vi

sa kamera. Kunigas? Šitas pasakymas 
pirštų rode į mūsų mylimą draugą, ži
laplaukį senį Adomauską. Kriminalinių 
tarpe jis buvo labai populiarus. Jis ra
šydavo jiems teismo reikalais skundus, 
apeliacijas, patardavo bylos reikaluose. 
Daugeliui kriminalinių, o taip pat ir po
litinių jis sumažino bausmes rasdamas 
dažniausia kariuomenės teismų sprendi
muose subendrinant kelias bausmes į vie: 
ną prasilenkimą su įstatymais, kuriuos 
jis puikiai žinojo. Be to, kriminaliniai 
žinojo, kad Adomauskas prieš Didįjį ka
rą yra buvęs 18 metų katalikų kunigu. 
Todėl kalifaktoriaus ištartas žodis liudi
jo Tik vieną, kad Adomauskas nusižudė.

Kažkoks stabas ištiko kamerą. Pusry
čių niekas nevalgė, kava ataušo. Nurimo 
kasdieninis rytmečip triukšmas, ūžesys, 
niekas nedrįso pratarti žodžio, bet kiek
vienas galvojo:

—Argi tat tiesa? Argi Adomausko 
kantrumo taurė jau perpildyta? Jam 
jau 53 metai. Jo pečius slegia senatvės ir 
ilgo sunkaus, žiauraus kalėjimo našta. 
Jis kali nuo 1923 metų su 6 mėnesių per
trauka 1926 metais. Jis daug kartų buvo 
sumuštas, įmestas karceriu, didžiąją sa
vo bausmės dalį laikomas vienutėj. Bet 
visada, kiekviena kamera laukdavo jo 
atkeliant, su savim jis atnešdavo gyvy
bės, juoko, šilimos. Savo linksmu būdu, 
savo nuoširdžiu juoku jis užkrėsdavd 
mus visus gera, malonia nuotaika, kuri 
mums taip brangi būdavo. Negali būt! 
Nusižudyt gali tik nebetekęs vilties, pa
laužtos dvasios, pakrikusių nervų. Bet 
tai ne Adomaukas.

. Mes visi taip galvojom ir nenorėjom 
tikėt tuo, ką mums pranešė draugai ir 
kalifaktorius. Bet aišku, kas nors juk 
žudėsi. Tuščių prasimanymų kalėjime 
nepasitaiko, tačiau kiekviena žinia ei
dama iš lūpų į lūpas padailinama, pa
pildoma ir kai kada atrodo nebepanaši 
į tiesą.

Beveik kiekvienas prieina paslapčia 
prie lango ir pasižiūri į kieme stovin
čią lavoninę. Bet ten nieko įtartino ne
matyti. Ji stovi tyli, rami, kaip visada. 
Nematyt apie ją besisukinėjant vyres
nio prižiūrėtojo Šakėno,, kuris lavoninėj 
visada patikrina ar numirėlis tikrai mi
ręs.

Mes eisim netrukus pasivaikščiot, ei
sim pro vienučių langus ir jeigu tai tie
sa, ką sakė kalifaktorius, draugai nebo
dami sargybinio įspėjimų, šauks pro 
langus iš visos gerklės ir praneš, kas at
sitiko.

Bet kai grįžom iš pasivaikščiojimo ne 
daug ką galėjom pasakyti. Niekas mums 
pro langus nešaukė ir net pirštais ne
rodė. Vincas S. tvirtino:

-------(Bus daugiau)
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New Yo’rko miesto žmonių demonstracija palei 
Franci jos konsulatą, protestuojanti prieš nu- 

smerkimą kalejiman 44 Francijos parla
mento narių komunistų tik todėl, 

kad jie pasisakė už taiką.

ft

Kongreso Skyriaus Posėdis
Balandžio 21 dienos 1 vai. 

po pietų įvyks Amerikos Lie
tuvių Kongreso Wilkes-Barre 
skyriaus posėdis. Pcreitoj kon
ferencijoj, kuri įvyko gruo
džio 31, 1939, buvo palikta 
visa sena valdyba 1940 me
tams. Todėl visi, kurie esate 
nuo organizacijų atstovai į 
valdybą, dalyvauki! šiame po
sėdyje.

Skyriaus valdybos posėdis 
įvyks pas R. Saudargienę, 6^2 
Oak St., Inkerman, Pa.

Skyriaus Sekretorius,
M. Kalauskas.

Balso Choras Gerai Veikia; 
Rengiasi Prie Gražaus 

Koncerto
Balandžio 6 d. choras tu

rėjo surengęs šokių vakarą, ir 
tame parengime dar pirmą 
kartą tiek daug jaunimo da
lyvavo.

Ištikrųjų, tai gražus vaizdas 
žiūrint, kaip jaunimas gražiai 
šoka-linksminasi. Mūsų jau
nuoliai - choristai, sugabiai 
veikdami, vis daugiau ir dau
giau įtraukia į savo parengi
mus svetimos jaunuomenės. O 
tas laikui bėgant pagelbės 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Moterų Skyriaus Dalis
Sovietų Motinos ir Vaiko 

Paroda Kaune

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kalas apsaugoti vaikus nuo 
limpamų ligų, kas pasiekiama 
plačiai vartojant skiepinimus 
nuo limpamų ligų, štai taip 
trumpai ir aiškiai apibrėžia
mas šitas reikalas: 2 mėn.
kūdikį skiepyk nuo raupų, 6 
mėn. nuo difterijos ir 12 mėn. 
nuo skarlatinos. Apsaugoj amų 
skiepijimų vaikams platus var
tojimas yra būdingas Sovietų 
Rusijos profilaktinei medici
nai, nes tik dėka skiepų gali
ma išlaikyti sveikus lopšelių 
ir darželių skaitlingus lanky
tojus. Įdomi yra vaikų darže
lio sienine lentelė, kuri paro-j 
do, koki vaikai serga, izoliuo
ti ir nesilanko į darželį.

Iš kūdikių ir vaikų higije
nos minėtini plakatai su nu
rodymais : saulė, oras ir van
duo sustiprina ir užgrūdina 
kūdikį; kaip žindyti kūdikį, 
pabrėžiama žindymo svarba, 
kad be gydytojo patarimo mo
teris nenujunkytų kūdikio, va
sarą nenujunkytų ir žindytų 
iki rudens; nurodyta dirbtinio 
maitinimo tvarka; parodoma 
vaisių, daržovių, įvairių vita
minų reikšmė; Sovietuose ypa
tingai išskirama erškėtrožė 
(šipovnik), juodi serbentai, 
kurie pasižymi priešskorbuti- 
nio vitamino C gausumu. Dar
bininkai šiaurėje, kurie So
vietams padeda užkariauti 
šiaurę; plačiai vartoja prieš- 
skorbutinį vitaminą.

Duoti žiemos vaiku drabu
žių pavyzdžiai, yra praktiškas 
pavyzdys šiltų kūdikio drabu
žių su šalmu, kaip palaikyti 
mokyklinio amžiaus vaikų 
švara; įvairių baldų pavyz
džiai, vaikų gardeliai, prak
tiška vaikų drabužiams ka
bykla, kur vieno vaiko drabu
žiai atskirti nuo kito.

Plakatai yra meniški, užra
šai trumpi ir aiškūs. Ten pat 
matomas lozungas: “mūsų už
duotis išauginti sveiką, stip
rią, gyvybės džiaugsmo kupi
ną jauną kartą.”

Yra mediciniškų, pedagogi-

nių, teisinių knygų skyriai, ku
rie supažindina su vaikų ligų 
gydymu, vadovėliais, žurna
lais, su populiaria literatūra iš 
tos srities, pvzd. labai pamoki
nanti iliustruota knygelė, kaip 
išugdyti vaikuose higijenos į- 
pročius.

Paroda vaizdžiai pasako, 
kas padaryta SSSR motinos ir 
vaiko globos ir higijenos 
tyse; turime būt dėkingi 
rodos rengėjams, kad 
mums padeda pažinti ir
matyti, kas atsiekta Sovietų 
Sąjungos šia kryptim.
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Girdai apie Anglų Armijos 
Siuntimą į Norvegiją

London. — Čionaitinis 
anglų laikraštis “Sunday 
Express” rašo, kad Anglija 
laivais siunčianti didelį 
skaičių kariuomenės į Nor
vegiją, su visais karo įren
gimais prieš vokiečius.

Amerikos laikraščių ko
respondentai užklausė An
glijos valdininkus: ar tai 
tiesa? Valdininkai atsakė: 
“Mes nieko dėl to nesaky
sime.”
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Philadelphia, Pa.
Balandžio 7 d. buvo laiko

mas Liet. Literatūros Draugi
jos 141 kuopos susirinkimas. 
Svarstėme vasaros sezono 
piknikų reikalą. Nutarta pik
niką rengti 141 kuopos var
du ir išrinkta komisija sura
dimui parko.

Toliau apkalbėjome vajaus 
reikalus. Nutarta vajų tęsti 
ant toliau, kad ir per visą 
vasarą. Prisirašė trys nauji 
nariai prie mūsų 141 kuopos.

Paskui pakeltas klausimas 
kas link 6-to apskričio. Nu
tarta parengti vakarėlį ap
skričio naudai apie pabaigą 
balandžio menesio.

, ., ... ... j Komitetas.
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ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniai Drabužiu

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 j 10 
savaitinių {mokėjimų.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
$21.50 $24.50
/Buvo $25.00 Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

BALIUS
Išmokėjimui Naujosios Intertype Mašinos

ra

a

Įvyks Balandžio 21 April
CENTRAL PALACE SALEJE

16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

’ L

George Kazakevičiaus 6 Kavalkų Orkestrą
4»«—1 t-
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VAIKŲ BALIUS
Nuo 1 vai. iki 5

Vaikam ir tėvam įžanga veltui

Nuo 5 vai. po pietų
Įžanga 35c

•į«B—— I

Muzika nuo 5-tos 
vai. po pietų

Bus ant vietos gaminama 
valgiai ir aptarnaujama 

gėrimais

Kviečiame visą Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenę dalyvauti šiame 
dienraščio “Laisvės” baliuje, kur bendrai pasilinksminsime ir padėsime sa
vo dienraščiui išmokėti raidėms rinkti mašiną.

Baliaus Rengimo Komisija.
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Penktas puslapis

Laisvoji Sakykla
Lietuvos 
patinka 
ten ra-

“Laisvės” Redakcijai:
“šiurpūs Balsai iš 

Katorgos” man labai 
ir tas yra tiesa, kas
šoma. Aš manau, kad ir re
daktoriai tuos balsus skaito 
už tiesą, nes iš pradžių pata
rė visiems atydžiai skaityti.

Bet kaip tą suderinti su au
komis? Argi Lietuvos valdi
ninkai gali būti geresni už 
Gružauską, Karšu ko vičių arba 
ilgąjį puskarininką ? Kaip jais 
galima pasitikėti? Juk vien 
tik iš šiurpių aprašymų ma
tyt, kad Lietuvos ponai bied- 
ną darbininką nė šunės vieto
je neliko. O jūs jiems pasiti
kite, per juos siuntėte Klaipė
dos pabėgėliams aukas. Ar 
jau žinot, kas tas aukas gavo? 
Aš manau, 
nežinosite.

ta, kad bus daroma atranka, 
žemės gausią tik pavyzdin
giausi. Tas reiškia, kad gaus 
ne tie, kam žemės reikia, bet 
valdžios pakalikai. Man bū
nant Lietuvoje, buvo dalina
ma žemė. Krekenavos vals
čiaus viršaitis Petras Čeida, 
kuris turėjo pusę dubos, gavo 
ir daugiau, nors pats neturėjo 
laiko žemę apdirbti. Tuo tar
pu Mykolas Ribikauskas 
turėjo žemės visai, 
jos ir dabar neturi.

Tai taip bus ir su 
ir su' jūsų aukomis.

Aš esu griežtai

ne-
ir negavo

vilniečiais

Market St. Bus užkandžių ir 
gėrimų, taipgi šokiams geri 
muzikantai. Atėję visi gra
žiai laiką praleisite ir parem- 
site savo klasės partiją.

Aš Būsiu.

more Ave., 5) Baksą cigarų, aukavo 
J. Rainys, 110 W. Thompson St. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti, pa- 
remsite vieną iš geriausių ir stip
riausių savišalpos organizaciją. Galė
site smagiai laiką praleisti. — LDS 
5 kp. (92-94)

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING

kad niekados ir

sausio 22 dieną 
rašoma apie že-

“Laisvėje” 
Eltos žiniose 
mės reformą. Aiškiai pasaky-

priešingas 
visiems tiems fondams, kurie 
eina per Lietuvos ponų ran
kas. Jau dvyliktą tūkstantį 
renkate vilniečiams, bet tie 
pinigai eis ant kalėjimų ir 
koncentracijos liogerių.

Su kuomi tik tenka šnekė
tis, beveik visi priešingi tam 
jūsų vilniškam patriotizmui.

J. Kaspariūnas.

už $55, kaip 
kitų laikraš-

buvo minėta

Mahanoy City, Pa Lowell, Mass
mėnesiųLai kylame trijų 

susirinkime balandžio 
SLA 211 kuopa ėjo 
kordo sekančiais atliktais dar
bais :

ant re-

1. Delegatai išdavė rapor
tus iš įvykusios SLA 1-mo Ap
skričio konferencijos 31 d. 
kovo š. m. Iš raportų paaiš
kėjo, kad konferencijoj daly
vavo apie 60 delegatų, kurie 
atstovavo 10 kuopų. Delega
tai pareiškė neapykantą tiem 
nariam, kurie išleido atvirą 
lapelį klausimu “Kas pirma 
mirs, SLA ar tamsta?” Nu
tarta išnešti papeikimą tiem 
nariam, kurių paveikslai ra
dosi ant lapelių, ir kaipo 
bausmę — už juos visai 
nebalsuoti. Kitas naujas nu
tarimas: Įvesti apskričio pa
stovią dieną dėl apskričio 
naudos, vietoj apskričio išva
žiavimų. Sekančią konferenci
ją laikys Minersville, Pa.

2. Balsuota už Pildančiąją 
Tarybą. Narių dalyvavo susi
rinkime 109. Balsai pasidali
no sekančiai:

Ant Prezidento: F. J. Ba- 
gočius 37, W. F. Laukaitis 55, 
J. Miliauskas 19.

Ant Vjce-Prezidento: J. K. 
Mažukna 29, V. A. Kerševi- 
čius 77.

Anf Sekretoriaus: M. J. Vi- 
nikas 74, D. Pilka 15, K. Mi- 
chelsonas 19.

Ant Iždininko: K. P. Gugis 
32, J. J. Bach tinas 61, J. že- 
brys 16.

Ant iždo globėjų: S. Moc
kus 63, E. Mikužiūtė 19, P. 
Dargis 16, J. Brazauskas 33, 
J. Januškevičius 13, J. K. Ur
bonas 67.

Ant daktaro-kvotėjo: 
J. S. Staneslow 33,
Biežis 59, Dr. A. L. Graičiū- 
nas 17.

Kuopa turi narių geram 
stovy apie 216. Kur kiti, kad 
nedalyvavo balsavime ?

3. Išrinkti ir įgalioti septy
ni delegatai į SLA seimą.

Buvome jau išlipę iš skyles 
ir jau turėjome apie šimtinę 
kasoj, nuo paskutinio paren
gimo dar atskaita negatava ir 
nežinia kokias pasekmes turi
me. Bet jau išlaidų turime 
400 dolerių su viršum. Tas 
reiškia, kad būsime apie porą 
šimtų-dolerių skylėj. Kas ga
li sakyti, kad SLA 211 kuopa 
neveikia?

Stasys Kuržinskas.

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
įtraukti naujų spėkų ir į 
chorą.

Dabar choras rengia gražų 
koncertinį vakarą, kur bus 
suloštas gražus veikaliukas su 
gražiomis dainomis. Tai bus 
kaip ir maža operetė. Be to, 
dainuos du chorai: vietinis 
Balso Choras ir Laisvės Cho
ras iš Haverhill. Tas viskas 
atsibus balandžio 20 d., 7:30 
vai. vakare, gražioj svetainėj, 
361 Bridge St., Lowell. Ge
ra orkestrą, gražios dainos ir 
puikus operetiškas perstaty
mas “Velnias Statinėj” tikrai 
patenkins visus dalyvius.

Pereitą ketvirtadienį man 
teko tėmyti praktikas veika- 
liuko “Velnias Statinėj.” Ak
toriai visi jaunuoliai: Rūta, 
Alfonsas, Stasys ir Vytautas, 
taipgi pianistė Emma itin ge
rai stengiasi šiame veikale ir 
todėl galima tikėtis, kad jų 
pastangas publika gerai įver
tins balandžio 20. Choras bus 
labai' dėkingas tiems, kurie 
parems choro parengimą savo 
dalyvavimu, nes choras pasi
rengęs visus patenkinti ir vi
siems paačiuoti už jų draugiš
ką paramą.

J. M. Karsonas.

Scranton, Pa.

patį

kuris žada čia lankytis. Tai 
yra geras sumanymas. Mes 
buvome laukę kanadiečio drg. 
Janausko, bet kaip pasirodo, 
jis šios suvargusios mainierių 
apylinkės šį sykį neaplankė.

Išrinko komisiją knygų 
peržiūrėjimui. Komisija kny
gas atrado tvarkoje — kaip 
finansų sekretoriaus, taip ir 
iždininko. Pasirodo, kad mū
sų kuopa turėjusi įeigų 1939 
metais $178.14, o išeigų $146.- 
84. Su balandžio 9 d. kuopos 
ižde randasi $31.30. Mūsų 39 
kuopa turi Šerų 
tai, “Laisvės” ir 
čių.

“Laisvėje” jau
kad LLD 39 kuopa stato sce
noje labai įdomų veikalą “Gy
vieji .Nabašninkai.” Lošimas 
įvyks balandžio 24 dieną, 7 
vai. vakare. Todėl kuopos na
riai ir narės pasistengkite 
kuodaugiausia tikietų išpla
tinti. Turime pasiekti visus 
Scrantono lietuvius, idant jie 
paskui ant mūsų nerūgotų už 
nepakvietimą pamatyti tą taip 
įdomų veikalą. Įžanga tiktai 
35c. O dar mes padarėme di
delę nuolaidą, būtent, kuris 
parduos tris tikietus, tai ket
virtą tikietą jis gauna veltui 
sau. Todėl visi ir visos stoki
me prie darbo dėl sutraukimo 
į parengimą skaitlingos 
blikos.

Oslo, Norvegija, bal. 15. 
—Vokiečiai skelbia, kad jie 
jau “sulaužę norvegų pasi
priešinimą.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NORWOOD, MASS.

Teatras-Komedija, dviejų aktų — 
“Žentai iš Amerikos,“ los Dailės 
Ratelio grupė iš Montello, Mass. 
Komedija labai juokinga ir vaidinto
jai yra gerai išsilavinę, tai galima 
tikėtis daug juoko. Pradžia 2-rą vai. 
po pietų. Turėsim ir gerą kalbėtoją, 
kuris kalbės šių dienų svarbiais 
klausimais. 6 vai. vak. bus duodama 
Turkių Vakarienė. Teatras, Turkių 
vakarienė, prakalba ir šokiai tik už 
75c. Rengia Literatūros Draugijos 
9 kp. ir Moterų Apšvietos Kliubas. 
Iš toli ir arti visi atsilankykite.

Norwoodo organizacijos rengiasi 
iškilmingai paminėti darbininkų 
šventę. Įvyks Pirmą Gegužės, Lietu
vių Svetainėje. Bus muzikos, dainų 
ir geri kalbėtojai. Dainuos: Ignas 
Kubiliūnas, L. L. R. Vyrų Choras, 
vad. M. K. Bolio ir Finų Mišrus

Choras. L. L. R. Vyrų Choras 
smarkiai rengiasi prie gražaus pro- 
gramo, kuris bus pildomas Montello 
April 27 d. Vaidins juokingą kome
diją ir dainuos visas Vyrų Choras, 
taipgi Montello Moterų grupė. — L. 
Reporteris. (92-93)

balandžio, 8 vai. vakaro. Visos, 
dalyvaukite ir naujų atsives- 
Turėsime prisirengti prie “Mo- 
Dienos“ parengimo. Po susi-

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

19 d. 
narės 
kite, 
tinos
rinkimo bus Choro repeticijos, nesi- 
vėluokite, nes vienu vakaru turėsi
me du darbu atlikti. —Sekr.

(92-93)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, balandžio 19 d. įvyks 

svarbios prakalbos kas liečia “20th 
Century Challenge to the Bill of 
Rights.” Vyriausias vakaro kalbėto
jas bus Kongresmanas Vito Marcan- 
tonio, plačiai žinomas progresyvis. 
Merle Hirsh ir šokikų grupė taipgi 
dalyvaus. Bus Town Hall, 150 North 
Broad St., 8.15 vai. vakaro. Visus 
kviečia Komitetas dėl Žmonių Teisių.

(92-93)♦

WORCESTER, MASS.
Aido Choro 25 m. sukakties Kon

certas įvyks balandžio 21 d. Pradžia 
3 vai. po pietų, Liet. Svet., 29 Endi
cott St. Kviečiame visus dalyvauti 
šiame koncerte. — Komisija.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. Moterų susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, bal. 18 d., 7:30 
v. v. Liet. Am. Piliečių Kl. Svet., 
376 Broadway. Yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. J'odėl visos Draugės
būtinai dalyvaukite. Turėsimo ir pa-, 
marginimų. —> H. T. (92-93)

pil

—o—
Pataisau Klaidą

Mano buvo parašyta iš vasa
rio 10 dienos, kad į mūsų 39 
kuopą įstojo V. Vilčinskas 
kaipo naujas narys. O turėjo 
būti šitaip parašyta: Franas 
Vilčinskas užsimokėjo už 2 
metu ir įstojo į mūsų kuopą. 
Drg. 
man 
dą.

F. Vilčinskas teiksitės 
atleisti už padarytą klai-

No. 1 Korespondentas.

Scrantono Kalendorius
Balandžio 24 d. bus persta

tyta scenoje labai juokinga 
komedija “Gyvieji Nabašnin- 
kai.” Pradžia 7 vai. vakare. 
Įžanga tiktai 35c. Veikalą 
perstatys Lietuvių Literatūros 
Draugijos 39 kuopa. Parengi
mas įvyks Knights of Pythias 
svetainėj, 1817 Church Ave.

—o—
Balandžio 28 d. Scrantono 

Teatrališka grupė suloš tą pa
čią komediją Wilkes-Barre 
publikai. Wilkesbarrieciai tu
ri jau viską paruošę. Tikietai 
gerai platinami. Tikimasi 
skaitlingos wilkesbarriečių pu
blikos.

Dr.
Dr. S.

Iš Kuopos Susirinkimo
Balandžio 7 dieną buvo lai

komas Lietuvių Literatūros 
Draugijos 39 kuopos susirin
kimas. Narių dalyvavo gero
kas skaičius. Gal už tai, kad 
oras buvo labai gražus. Bet 
taip skaitlingai reikėtų daly
vauti nartams kiekvienam 
kuopos susirinkime. Daugiau 
žmonių, daugiau ir veikimo. 
Tas neša mūsų draugijai di
desnę viltį ir laimę sulaukti 
kitų 25 metų sukakties ir 
žengti pirmyn su šviesos žibu
riu, skleisti gerus raštus ir 
geras knygas tarpe Amerikos 
lietuvių.

Susirinkimas nutarė sureng
ti prakalbas d. L. Prūseikai,

Prasi-
Bus ge-
aiškins

—o—
Čia yra rengiamas Pirmo

sios Gegužės paminėjimas. 
Rengia Komunistų Partija. 
Atsibus palei Mitchellio pa
minklą Northauzėj. Vieta ži
noma visai apylinkei, 
dės 3 vai. po pietų, 
rų kalbėtojų, kurie
Pirmos Gegužės atsiradimą 
Amerikoje ir Europoje, taipgi 
nušvies šių dienų svarbiausius 
įvykius. Visi raginami skait
lingai atsilankyti.

—o—
Gegužės 1 d. vakare yra 

ruošiamas labai įdomus 
rum buyum” vakarėlis, 
gia North Scrantono 
nistų ,kuopa.' Įžanga 
25c ypatai. Prasidės
vakare. Įvyks Lietuvių Poli
tikos Kliubo patalpoj ant W.

su- 
Ren- 

komu- 
tiktai 

7 vai.

WORCESTER, MASS.

MILŽINIŠKI ŠOKIAI IR 
FILMŲ VAKARAS 
Rengia Lietuvių Radio Korporacija

Vakarų Fronte Vokiečiai 
Laimėję Prieš Prancūzus
Berlin, bal. 15.—Vokiečių 

komanda sako, kad jie iš- 
bombardavę penkias ap- 
tvirtintas francūzų pozici
jas vakarų frante, užklupę 
francūzus už kelių mylių 
Franci jos pusėj' ir vienus 
nukovę, o kitus suėmę į ne
laisvę.

Penktadienj, 19 Balandžio - April
(Patriots’ Day)

LIETUVIU PILIEČIU KLIUBO SVETAINĖJ
12 Vernon St. Pradžia 7:30 v. v.

Gros Jono Dirvelio Populiari Orkestrą
Įžanga j Šokius ir Filmas 40c, Vaikam 25c

Prašomo visus atsilankyt
Rengėjai.

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed ^'by

RHEA TEITELBAUM

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

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Žaislų Parė ir šokiai įvyks šešta

dienį, 20 d. balandžio, Liet. Taut. 
Svet., 928 E. Moyamcnsing Avė. 
Pradžia 5 v. v. iki vėlumos. Rengia 
LDS 5 kp. Sekančios 5 dovanos yra 
paskirtos: 1) Radio, aukavo A. C. 
Kirilauskas, 2740 Kensington Ave.,
2) Chemille užklodė lovoj, aukavo 
Mrs. O. Zalner, 1009 Jackson St.,
3) Elektrinis laikrodis, aukavo Chas. 
Roman, lietuvis graborius, 3132 
Richmond St., 4) Elektrikinę lampą 
stalui, aukavo Špokas, 2021 Balti-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, bal. 17 d., 2316 E.: 
Margaret St., 8 v. v. Visi nariai yra 
kviečiami dalyvauti. — P. M. Sekr.

(91-92)

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangos Kliu

bo susirinkimas įvyks 18 d. balan
džio, Draugijų Svet., 4097 Porter St., J 
7:30 v. v. Kviečiame nares dalyvauti.; 
Aplaikysite mokesčių knygeles. —. 
K. L. (91-92)

IOE

Saldainiai iš Lietuvos
Amerikine Lietuvos importo korporacija 

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

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

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

OE 3OE

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

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai.
į Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems
; t mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50 !)
• . h

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ” į'
427 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y. I

ll
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.

O

Ū Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke- 

IOEZXO 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 miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Rieštiniai laikrodėliai
Rožančiai

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

nuo $1.50 augštyn

Daimontai 
Melsvi-balti ir 

perfekto

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži Rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą.

im wi wi iui imi wi imi wi wi m m m m wi m wi wi wi wi iw

Lietuvių Kiiro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
48S GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
701

VIRI THIN

Fontaninlų plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEW

GRAND STREET
Bet. Graham &

Įsteigta 1892

BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173
TOTO WiiTO TO TOMWTOTOTOTOTOiniTOTOTOTOTOTOTO



CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

NevvYorko^/ž^feZiiiii«
vi-

iš

Svarbios Prakalbos

660 Grand Street 4

■i.

Pranešimas GENERAL ELECTRIC
s

kviečiame
gsggzayzvzCTZssysssžj

Komisija

PARDAVIMAI

Nešvara Neapsimoka ,
Sveikatos Departmento me

Eksplozija Užmušė Ligonę

įvyks ba-

Patraukė į Pietus

fa-

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams ĮstaigaMIRĖ

L>. . A/z.

7H/fT5 THE KUy/

komiteto pa- 
sušaukta de
Franco kon- 
15-tos popie-

NOTARY
PUBLIC

Gaminam valgius b 
turime Amerikoi 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

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

V; v? y.

• F* :

V. Pauk-

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

kad 
p ra-

83 
mi- 
pa-

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

rybą 
Taigi 
kaip

bus pasi- 
pasitikti su 
— valgiais

Parsiduoda fornišiuotų kambarių 
biznis, 10 išfornišiuotų kambarių. Vi
si išrandavoti. Taipgi parduodame 
automobilių Pointiac 1936 m., 5 pa- 
sažierių, gerose sąlygose, kaina visai 
žema. Einu į kitą biznį, tai viską 
greit turiu parduot. 105 Reid Avė., 
Brooklyn, N. Y. (90-95)

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

BROOKLYN, N.
LLD 55 kp. susirinkimas 

landžio 17 d., 8 v. v. Šapalo-Vaigi- 
nio Svet., 147 Thames St. Kviečiame 
visus narius dalyvauti, nes turėsime 
aptarti gegužinės apvaikščiojimą ir 
vajaus reikalus. — P. V., Sekr.

(91-92)

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės vidutinio amžiaus, kuri 
mylėtų rifntą gyvenimą. Esu nepi- 
jokas ir turiu šiek-tiek sutaupų. — 
J. Zoris, 136 McKibben St., B’klyn,

N. Y. (92-94)

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadienį, 17 d. balandžio, 8 v. 

v. įvyks ALDLD 185 kp. susirinki
mas pas drg. Daugelius, 101-57 — 
108th St. Kviečiame narius dalyvau
ti, taipgi “Kaimynų Baliaus” Komi
sijos narius kviečiame dalyvauti, nes 
reikės apyskaitą daryti. — 
štys. (91-92)

PAJIEŠKOJIMAI
Kas man suteiks arba rekomen

duos darbą, tam skiriu vieno mėne
sio atlyginimą. Pageidaujama nuo
latinio, ir nemažiau 25 dol. į savaitę, 
— A. Alekna, 1645 So. Front St., 
Philadelphia, Pa.

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

Mrs. 
apdegė 
St. Kiti 25 
be žaizdų.

Vietos 
tuotos 
vyrai, 
bravorų alus ir
elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.prižiū-

P. Bal-

Miesto Taryboj pasiūlyta už
dėt po 5c taksų per mėnesį ant 
visų telefonų. Pinigai siūloma 
vartot gyvenamų namų staty
bai.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

I '‘l
111

Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma

tykite G-E. Tai Pirkinys!

Matilda Knarsinskienė, 
. amž., 40 Humboldt St., 

Kūnas 
Bus palai
du šv. Jo-

Brooklyn, N. Y,
Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

CHARLES D’ORAZIO & SON 
LICENSED DEALER OF 
REX COLE, INC.

664 Grand Street Brooklyn, N. Y
EVergreen 4-8784

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabar Kalite pirkti G-E
Model LR6B 6.2 ku. pM. dy
džio, 1940 model už

$114.75

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 

I dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai- 

P°g* atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glemnore 5-6191

5 VESTIE E. DAVIS
5 Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue
< Opposite Forest Parkway
I WOODHAVEN, N. Y.

Apsidirbę su Kailiasiuviais, 
Dabar Teis Kitą Uniją

Tuojau po nuteisimo kailia- 
siuvių unijos vadų, ant karštų 
pėdų, pašaukta teisman 36 
trokmanų unijos vadai, prieš 
du metus įkaitinti tuo pačiu 
Sherman aktu, kuriuo einant 
nuteista 11 kailiasiuvių unijos 
vadų. Dar kaltina ir Anti- 
Raketo Aktu.

Ši byla, kaip ir kailiasiuvių, 
nors buvo užvesta seniai, ta
čiau nebuvo pravedama, lauk
ta tam tikro laikotarpio. Da-

Pranešame visuomenei, 
yra rengiamos svarbios 
kalbos Dariaus-Girėno 
minklo pastatymo tikslui. Bus 
aiškinama mūsų drąsių lakū
nų svarbūs atlikti žygiai avi
acijos p r o g r e s e ir būtinas 
reikalas pastatyti paminklą 
pagerbt žuvusiems didvy
riams Dariui ir Girėnui, Litua- 
nicos Aikštėje, Brooklyne.

Prakalbos įvyks; balandžio 
(April) 19 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Kalbės vietinių laikraščių 
redaktoriai bei atstovai, bū
tent: nuo “Vienybės” — J. 
Valaitis, nuo “Naujosios Ga
dynės”—J. V. Stilsonas, nuo 
“Laisvės” — R. Mizara, nuo 
“Tėvynės” — K. J. Paulaus
kas. Taipgi Fondo komiteto 
iždininkas J. Spurga, finansų 
sekretorius Steponas Briedis ir 
kiti. Muzikalę programos da
lį išpildys Brooklyno Lietuvių 
Operetės Choras po vadovyste 
p-lės V. Tamkiūtės.

Tad prašome gerbiamos pu
blikos nepraleisti šio gražaus 
vakaro ir skaitlingai atsilan
kyti. Įžanga nemokamai.

Visus ir visas nuoširdžiai 
kviečia Dariaus-Girėno Pa
minklo Statymo Fondo Komi
tetas.

Sekr. Antanas Gudonis.

Loterijom Sunešė Arti 
Milioną Dolerių

Jamaicoj prasidėjusiose ar
klių lenktynėse pirmą dieną, 
balandžio 15-tą, “laimės” jies- 
kotojai sumokėjo arti milioną 
dolerių — $821,946. Dalyva
vo 23,500 žiūrovų, šios New 
Yorko Valstijos lenktynės tę
sis 174 dienas. Nesunku nu
matyt, kiek žmonių suneš čia 
paskutinį centą, kiek jie su
kraus loterninkams lobio, o 
sau skurdo, betikėdami “lai
mei.”

Columbia-Presbyterian Me
dical Centre, 186th St., N. Y., 
migdomųjų gasų pūslė eksplo- 
davo burnoj ligonės Mrs. Sut- 
phen ir sužeidė jos kvėpavi
mo dūdas gerklėj ir plaučiuo
se. Iš karto manyta, kad tik 
nosis biskj pažeista, tad krau
jo bėgimas sustabdyta ir jai 
padaryta maža operacija, dėl 
kurios ji buvo ligoninėn atė
jus. Bet už 3 valandų ligonė 
mirė. Mrs. Sutphen buvo 
brikanto žmona.

m
rė balandžio 15 d. 
šarvotas namuose, 
dota balandžio 17 
no kapinėse.

Laidotuvių apeigas 
ri graborius Matthew 
las (Bieliauskas).

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų. 

bar, kilus karinei isterijai, 
siems reakcininkams pasipus- 
čius nagus draskyt unijas ir 
visą pažangųjį judėjimą, im
tasi pravest ir bylos prieš 
unijas.

Byla buvo iškelta gegužės 
mėnesį, 1938 metais, kada 
unija buvo pasimojus suorga- 
nizuot su užmiesčiais turinčių 
susisiekimą firmų darbinin
kus. Tada buvo įkaitinti 76 
asmenys, bet prieš kitus kal
tinimai išmesta ir dabar bus 
teisiami tik 36.

Jei nuteistų, bendrai paim
tos baudos galėtų siekti 41 
metus kalėjimo ir iki $45,000 
pinigais.

Šeštadienį—Gegužines 
Konferencija

Paskutinė masinė konferen
cija, kuri paruoš galutinus 
planus didžiajam Pirmos Ge
gužės paradui, šaukiama .šį 
šeštadienį, balandžio 20-tą, 
Webster Hall, 119 E. 11th St. 
Jaunimo sesija prasidės per 
pietus. Bendra konferencija 
nuo 1 vai. po pietų.

JAU TURIMA LEIDIMĄ

Bendros Gegužinės Komite
tas jau praneša turįs leidimą 
maršuot. Susirinkimui pažy
mėta gatvės 36-ta iki 39-tos 
tarp 8-tos ir 11-tos Avė., ir 
53-čia iki 56-tos tarp 8-tos ir 
11-tos Avė.

Maršuot paskirta 8th Avė. 
nuo 56-tos iki 24-tos, paskiau 
Broadway, Fifth Ave. iki 17- 
tos gatvės ir į Union Square.

Parade būsiąs sudarytas 
Moterų Batalionas už Taiką. 
Taika bus vyriausias šių me
tų gegužinės obalsis.

šimtai organizacijų jau pa
sižadėjo organįzuotai daly- 
vaut Pirmos Gegužės parade. 
Tikimasi, kad su šia konfe
rencija prisidės dar daugiau 
organizacijų.

Draugai Sveiksta
M. YakštySj buvęs ligoninėj 

dėl operacijos ant akių, eina 
geryn ir pereitą sekmadienį 
jau sugrįžęs iš ligoninės. Ran
dasi namie, 86-08—76th St., 
Woodhavene. žinoma, dar 
ims laiko, kol pilnai pasveiks.

—o—
P. Valaitis buvo patiktas 

baisios nelaimės. Kovo 22-rą 
eidamas iš darbo Bedford 
Ave. paslydo ir nusilaužė ko
ją. Buvo nuvežtas į Kings 
County ligoninę, o dabar jau 
randasi namie, 352 New Jer
sey Ave., Brooklyne. Draugai, 
kurie norėtų važiuot aplan
kyt, iš Williamsburgo reikia 
imt traukinį 14th St.-Lefferts 
Avė. ir išlipti Pennsylvanija 
Avė. stotyje.

—o—
EI. Andruškevičienė, lais- 

viečio Walterio Kubiliaus mo
tina, rašo sparčiai atgaunanti 
spėkas ir neužilgo tikisi grįžt 
namo. Jinai ilsisi Burke’s 
Foundation, White Plains.

—o—
M. Mikalauskienė, šiuo tar

pu prižiūrima patyrusios ir 
rūpestingos prižiūrėtojos U. 
Bagdonienės, biskelį lyg sma
gesnė, bet vis dar nestipri, 
reikės dar daug ilsėtis, kol at
gaus spėkas. Rep.

Policistas Patapo Akušere
S. Alexander, policistas, at 

siliepęs į skubios pagelbos 
šauksmą, rado Mrs. C. Kos
ter, 64 Central Avė., aštuonių 
vaikų motiną, užkluptą neti
kėtai .pribūnančio 9-to. Poli
cistas jau buvo atlikęs pirmos 
pagelbos reikalus, kada prb 
buvo daktaras.

Sako, Teisėjas Laukaitis 
Sumušęs Bagočiy

Yra žmonių, kuriems labai 
rūpi SLA pild. tarybos rinki
mai. Jie todėl balsavimus se
ka taip atydžiai, kad, pasak 
jų, žiną kiekvienos SLA kuo
pos balsavimų pasekmes.

Šiomis dienomis vienas iš 
tautininką, sriovės asmuo šių 
žodžių rašytojui tikrino, kad 
teisėjas Laukaitis gavo dau
giau balsų Į SLA prezidentus, 
negu adv. Bagočius.

SLA balsavimai už pild. ta- 
jau faktinai užsibaigė, 
greitu laiku išaiškės, 

tikrųjų, stovi dalykai. 
---------- Rep.

Ida Bender pavojingai 
gaisre, 434 Chester 

asmenys išbėgo

Savoji Sueiga
Per visus metus “Laisvė” 

diena dienon rašo visų orga
nizacijų, visų žmonių reika
lais, apie kuriuos tik sužino, 
kuriuos teikiasi patys žmonės 
arba mūsų gerieji reporteriai 
ir korespondentai pranešti.

šią savaitę mes norime dau
giau pakalbėti apie savo su

ris rengiama tam, kad “Lais
vė” dar geriau galėtų vi
siems tarnauti, kad išmokėjus 
naująją intertype mašiną ga
lėtų siekti naujų pagerinimų.

Visi organizacijų veikėjai, 
visi “Laisves” skaitytojai ir 
rėmėjai prašomi patys rengtis 
į šį balių ir į jį kviest kitus, 
kurių mūsų žodis nepasiekia. 
Įvyks šį sekmadienį, balandžio 
21-mą, nuo pietų iki vėlumos 
nakties, Central Palace salė
je, 16-18 Manhattan Avenue, 
Brooklyne.

Nuo 1 iki 5 po pietų bus 
vaikų balius, tad įžanga vai
kams ir tėvams nemokama. 
Nuo 5 pradės griežt G. Ka
zakevičiaus 6 kavalkų orkes
trą šokiams. Įžanga 35c. Mūs 
geros šeimininkės 
ruošusios svečius 
geromis vaišėmis 
ir gėrimais.

Derybos Tarp Parodos ir 
Unijos Viršininkų

Pirmadienį vėl atnaujinta 
derybos tarp scenos darbinin
kų unijos ir Pas. Parodos vir
šininkų dėl algų ir sąlygų 
perstatyme “American Jubi
lee” Pasaulio Parodoj,

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks balandžio 18-tos 

dėjai sumedžiojo būrius rū-! vakaro 8 vai., 419 Lorimer St.,
kančių ir spjaudančių subvėse, Sr?‘?kJyne’ Kviečiame ir "e ”arcs ~' 
ir 1,692 is jų pasaukė teis-1 _________
man. Baudomis jie sumokėjo! ......
$1’786. O kur sugaištys ir! 
gėda patekt teisman už ne
švarą?!. Septyniolika turėję 
ir kalėti. Vajus už švaros pa
laikymą tęsiama.

New Yorke tokių prasikal
tėlių turėta 694, Brooklyne 
451, Bronxe 288, Queense 259.

A. Vaitekūnienė, Naujosios 
Anglijos gyventoja, pastaruo
ju laikotarpiu gyvenus New 
Yorke ir tankiai matyta 
brooklyniečių vakaruose, šiuo 
tarpu jau pasiekus net Atlan
ta, Ga., ir iš ten sveikina 
brooklyniečius. Geros kloties!

DR. J. J. KAŠKIAUC1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

Ispanijos Pabėgėliams Gelbet 
Sudarė Naują Organizaciją

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Nepaprasta Nacionalė Kon
ferencija, įvykus balandžio 
14-tą, Murray Hill viešbutyje, 
New Yorke, įsteigė Ispanijos 
veteranams ir pabėgėliams 
gelbėti naują organizaciją, 
pavadintą North American 
Spanish Aid Committee. Jos 
raštinė randasi 55 W. 42nd 
St.

Įsteigime dalyvavo žymiausi 
Ispanams Pabėgėliams šelpt 
Kampanijos skyriai Ir dauge
lis žymių nacionalių organi
zacijų.

Naujai sudaryta organizaci
ja pasisakė vest energingą 
kampaniją gelbėjimui Tarp
tautinės Brigados karių ir vi-

Keturiolika Vaikų 
Sužeista Buše

Mokyklos busas, vežantis 
vaikus iš Rockaway Beach 
liaudies mokyklos namo į 
Broad Channel prasimušė pro 
užtvarą ant South Channel 
Tilto. Nelaimėj sužeista 14 
vaikų, iš kurių 10 nuvežta li
goninėn ir 8 iš jų ten pasiliko.

Vairuotojas sakęs, kad vai
kai žaizdami ant jo suvirtę ir 
jos nebepajėgęs atlaikyt vai
ro, dėlto Įvykus nelaimė. Tas 
rodo, kad vieno žmogaus ne
gana kontroliuoti mokyklos 
busams.

Sveikatos Kultūros Draugi
jos extra svarbios prakalbos 
temoje: Kas kaltas, kad mes 
sergame? Kokį maistą mes 
turėtume valgyti, kad išvengt 
susirgimų ? Ir daugelis kitų 
klausimų bus išaiškinta. Ku
rie atvyksite, tie nesigailėsite. 
Kalbės patyrę toj srityj mais
to žinovai. Prakalbos Įvyks 
šį ketvirtadienį, balandžio 18 
d., 8 vai. vakare, W. Zabiels- 
kio svetainėj, 61-38 — 56th 
Road, Maspeth, L. 
Visus nuoširdžiai 
atsilankyti.

Rengimo 

426 SOUTH . 5th STREET '
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

sų Ispanijos respublikos gy
nėjų. Ji žada prisitaikyt ta
rimų Pan-Amerikinės Konfe
rencijos, neseniai įvykusios 
Mexico City, kur dalyvavo at
stovai iš daugelio lotynų Ame
rikos šalių, taipgi iš Jungti
nių Valstijų.

Konferencijos 
stangomis jau 
monstracija prie 
sulato balandžio 
tį protestui prieš žiaurų elgėsi 
su Tarptautines Brigados ve
teranais ir reikalaujant pa- 
liuosuoti visus politinius ka
linius. Naujoji organizacija 
rūpinasi netik materiale para
ma, bet ir kova už išlaisvini
mą.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Mfne

ILfąuor#
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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.

!nntnr

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS.

DIDŽIAUSIAS™1 Jns ™E DTDIZIMVC “IĘ B DIDŽW r IKKIIN Y 5 8 KUBIŠKŲ PĖDŲ

Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
"mainymo.”
VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. 
NERUDEJANČIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.




