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

Elta praneša, kad šiuo me
tu Lietuvoj žmonių judėjimas
eina tokiu pat tempu, kaip 
buvo prieš karą. Vadinasi, 
jis yra normalus, žmonės už
tenkamai turi tų daiktų, ku
rių stokavo karo pradžioje. 
Gazolino, kerosino yra ir “zo- 
postui.” Fabrikai pradėjo 
gauti jiems reikalingos žalio
sios medžiagos. Traukinių ju
dėjimas su užsieniu nepapras
tai didelis. Jie eina ir eina 
tai į Sovietų žemę, tai į Vo
kietiją ir atgal. Ir vagonai 
vis pilni daiktų, pilni prekių.

Prieš kiek laiko Lietuva bu
vo pasiuntusi Sovietų Sąjun- 
gon du žymius dainininkus 
koncertuoti. Jie ten turėjo di
delio pasisekimo.

Paskui Maskvoje buvo ati
daryta lietuviškos knygos pa
roda.

Vadinasi, visas gyvenimas 
eina normaliai, kadangi Lietu
va jaučiasi saugi; ji padarė 
su Sovietais bendro apsigyni
mo sutartį, todėl jai rytojus 
nebaisus.

Jeigu kas nors norėtų su 
Lietuva padaryti taip, kaip 
buvo padaryta su Danija ir 
Norvegija, tai jis gautų smar
kiai mušti.

Rytų didysis kaimynas jam 
parodytų!. ..

Ar jūs pagalvojate, kad ir 
mes, Amerikos žmonės, šian
dien esame laimingi, palygin
ti su kariaujančių kraštų gy
ventojais ?

Ar jūs pagalvojate, kas bū
tų, jei Jungtinės Valstijos,; įsi
trauktų į imperialistinį karą?

O tas gali būti, jei mes, 
taiką mylį Amerikos žmonės,* 
tylėsime ir nieko neveiksime 
prieš tuos, kurie velka Ame
riką į karą!

Taigi dėkime didžiausių pa
stangų kovoti už taiką, už ra
mybę ne tik Amerikoje, bet 
visame pasauly.

Kauno spauda praneša, kad 
kovo mėn. 25 d. Panemunėje 
mirė leitenantas A. Mačiuika. 
Kai jis buvo gyvas, tai labai 
didžiavosi viena savo “istori
ne prakalba.” Kas toji “pra
kalba” ?

Gruodžio mėn. 17 d., 1926 
metais, jis padėjo Antanui 
Smetonai ir Voldemarui smur
tu pasigrobti valstybės galią. 
Savo “istorinę prakalbą” Ma
čiuika pasakė seime, kai jis 
nuėjo jį išvaikyti.

Atėjęs į seimo posėdžius, 
tasai “didvyris” tarė: “Išsi- 
skirstykite.”

Tokia jo buvo “prakalba”!
Na, ir seimas “išsiskirstė.” 

Tautininkai pagrobė valdžią. 
Visas tas žygis buvo ir bus 
lietuvių tautai purvinu tašku.

Paskui sekė areštai. Buvo 
kišami į kalėjimus darbo 
žmonės. O Karolį Požėlą, 
Juozą Greifenbergerį, Kazį 
Giedrį ir Rapolą čiornį Sme- 
tonos-Voldemaro vyriausybė 
sušaudė.

Koks skirtumas tarpe tų ke
turių ir MaČiuikos, kuris pa
dėjo Voldemarui juos sušau
dyti !. . .

Praeidami pro Tų Keturių 
kapus, Lietuvos žmonės juos 
ašaromis laistys, jiems pamin
klus statys (kai Lietuvos žmo
nės bus laisvi), o ant “prakal- 
bininko” A. MaČiuikos kapo 
jie galės tik pasidžiaugti, kad 
toki “oratoriai” nebemindžio- 
ja Lietuvos žemelės.

“Socialistų” spauda plūsta 
lietuvius komunistus (tai pa
prastas jos amatas!), kam pa
starieji nepritaria p. Bago- 
čiaus politikai Susivienijime 

% Lietuvių Amerikoje.
Kurie socialistai turi svei

ko senso, tai jie turėtų žino
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Vokiečiai Norį Paskirstyt 
Priešą Armijas, Tada Štur- 

muot Vakarą Fronte
Paryžius. — čia skaičiuo

jama, kad vokiečiai Nor
vegijoje turį 50 iki 60 tūk
stančių armijos. Spėjama, 
kad vokiečiai gal pradėsią 
karo veiksmus Balkanuose. 
Vokiečiai, girdi, norį tuom 
priversti Angliją ir Franci- 
ją ištraukt daugį jųdviejų 
kariuomenės iš vakarų 
fronto, o kai šis frontas bū
tų nusilpnintas, tada štur-. 
muot francūzų Maginot 
tvirtovių liniją tiesioginiai 
arba per bepusiškas šalis: 
Luksemburgą, Holandiją ir 
Belgiją.

Tūli talkininkų karinin
kai spėja, kad vokiečiai to
kiu pat sumetimu įsiveržę 
ir į Norvegiją, idant nusilp- 
nint anglus ir francūzus 
vakarų fronte.

Švedai Gabena Karo 
Reikmenis Vokie
čiam Prieš Norvegus 

✓
Švedija pristatanti Vokie
čiams net Kanuolių prieš 
Norvegus ir Talkininkus

Berlin.—Amerikos žinių 
agentūra New Syndicate 
praneša, kad švedų trauki
niai visu smarkumu gabe
na karo reikmenis į pietinę 
Švediją, o iš čia tie reik
menys perkeliami į Sassni- 
tzą, šiauriniame Vokietijos 
pakraštyje.

(Žinios iš kitų šaltinių 
sako, kad Švedija tiesiogi
niai pristato kanuoles ir 
amuniciją vokiečiam Nor
vegijoj, karui prieš norve
gus ir talkininkus.)

Amerikos laikraščių ko
respondentai užklausė vo
kiečių valdininkus: gal Šve
dija padarė slaptą sutartį 
su Vokietija praleist vokie
čiam karo reikmenis į Nor
vegiją? Vokiečių valdinin
kai atsakė, kad Vokietijai 
nereikia jokios slaptos su
tarties su Švedija. Nes šve
dai bijo Vokietijos; todėl 
pildo vokiečių reikalavi
mus.

ti, kad lietuviai komunistai 
niekad nepritars tokiai politi
kai, kuri neša organizacijai 
žalą.

Ar “Tėvynės” cenzūravimas 
yra geras dalykas?

Ne!
Ar nekvietimas SLA Ap- 

švietos Komisijos nario, Juo
zo Miliausko, į pild. tarybos 
suvažiavimą, kuriame dalyva
vo kiti du apšvietos komisijos 
nariai, yra geras dalykas?

Ne! Jis yra žalingas daly
kas.

Ar doras SLA narys gali 
pritarti tokiai p. Bagočiaus 
politikai ?

Ne!

Tiesa, bus žmonių, kurie sa
kys : “Čia buvo ne p. Bago
čiaus politika, bet p. Grigai
čio.”

Tegu bus ir taip. Tai ko
dėl p. Bagočius leidžia tam 
Čikagos menševikų tūzui save 
už nosies vedžioti ?!

NORVEGIJOS KARININKAI SAKO, KAD 
VOKIEČIAI TEBEVALDO NARVIK^

M

Vokiečiai Užėmė Visą Geležinkelį Tarp Narviko ir Švedijos 
Sienos; Užkariavo Eilę Miestą Pietinėj Norvegijoj

Stockholm, Švedija, bal. 
19. — Vokiečiai tebevaldo 
šiaurinės Norvegijos mies
tą Narviką su prieplauka. 
Pirmesni pranešimai, būk 
anglai užkariavę Narviką, 
yra neteisingi. Taip sakė 
kariniai norvegų viršinin
kai Stenui Hedmanui, ko
respondentui amerikinės ži
nių agentūros International 
News Service. Šie Norvegi
jos karininkai pripažino, 
kad vokiečiai yra užėmę ir 
visą geležinkelį nuo Narvi
ko iki Švedijos rubežiaus, 
nors norvegai, traukdamie
si atgal nuo vokiečių, suar
dę tą geležinkelį.

157 norvegų kareiviai ir 
oficieriai, po prakištų kau
tynių su vokiečiais, perbė
go į Švediją.

Anglų karo laivai bloka- 
duoja Narviko prieplauką. 
Anglai nuskandino visus 
vokiečių karinius laivus 
naikintuvus prieplaukoje 
(kai vokiečių naikintuvai 
išeikvojo visus savo šovi
nius, sako vokiečiai). Bet 
vokiečiai buvo pagrobę 
norvegų kanuolių batarejas 
ant krantų ir, matomai, at
mušė jomis anglus, band
žiusius išlipti iš savo karo 
laivų į Narviko krantus, 
kaip sako norvegų oficie
riai.

Iš Narviko vokiečiai brio- 
vėsi j šiaurius linkui Trom- 
soe, bet norvegai užkirtę 
jiems kelią.

Norvegai, Apsupti For
tuose, Nepasiduoda

Vokiečiai valdo visą Nor

vegijos dalį į rytus nuo so
stinės Oslo ir į pietus nuo 
Švedijos rubežiaus. Norve
gų kariuomenė yra apsupta 
Troegstad ir Hoeytorp tvir
tumose, bet dar nepasiduo
da. Šioj srityj vokiečių ran
kose yra visi norvegų gele
žinkeliai, bet vietomis nor
vegai iš sniegų-miškų už
puldinėja vokiečius, parti
zaniškai veikdami.

Į šiaurius nuo Oslo, Kon- 
gsvinger tvirtovės srityje, 
vokiečiai pažygiavo toliau 
pirmyn; jie taipgi pasie
kė Spirlilen ežerą.

Vakarinėje ir pietvakari
nėje Norvegijos dalyse vo
kiečiai užėmė Kongsbergą 
ir subombardavo norvegų 
radio stotį Nottoddene. 
Jie užvaldė ir visas žymes
nes prieplaukas pietiniame 
Norvegijos gale tarp Aren- 
dal ir Stavanger.
ANGLŲ MINOS DAR NE- 
UŽKIRTO KELIĄ VOKIEr 

ČIŲ LAIVAMS
Nežiūrint,*i&d -Anglijos 

laivynas ir orlaivynas ata
kavo Bergeno prieplauką, 

Į vokiečiai laivais atgabena 
I daugiau savo kariuomenės į 
Bjernarfordą, arti Berge
no. Vadinasi; anglų minos 
dar neužkirto vokiečiams šį 
vandens kelią.

Norvegų kariuomenė dar 
laikosi Hegra fortuose, bet 
vokiečiam užėmus Maera- 
ker ir Storlein miestus, jie 
apsupo norvegus tuose for
tuose.

Nužudys 4-ris Lenkus 
Už Senus Geležgalius
Berlin. — Vokiečių vy

riausybė atsišaukė, kad 
žmonės neštų geležgalius ir 
nereikalingus jiems metali
nius daiktus į paskirtas.vie
tas ir aukotų juos valdžiai, 
karo reikalam. Tokias seno 
metalo rinkliavas vokiečiai 
daro ir Lenkijoj.

Šiomis dienomis vokiečių 
valdininkai Poznanėje, Len
kijoj, sučiupo keturis len
kus beslepiant suneštus ge
ležgalius ir kitus metali
nius daiktus. Šie lenkai dir
bo kaip metalinių daiktų 
skirstytojai, kur geležis, 
kur misingis, kur varis ir
tt. Beskirstydarni, jie dalį 
tų daiktų išnešdavo ir pa
slėpdavo, kad vokiečiai jų 
negautų.

Už tai vokiečių teismas 
dabar nusprendė nukapot 
galvas visiem tiem ketu
riem lenkam kaipo sabota- 
žuotojam, kenkiantiem Vo
kietijos karui. Kaltinamieji 
pasisakė teisme, kad jie ži
nojo, jog jiem gręsia mir
ties bausmė už slėpimą ar 
vogimą sunešamų senų me
talinių daiktų.

Nurodo, Kaip Amerika 
Remia Talkininkų Karą

New York.—Vietinis lai- 
karštis “Miror” bal. 19 d. 
dėsto, kaip Amerikos vald
žia nėra bepusiška kare 
tarp talkininkų ir Vokieti
jos. “Mirror” nurodo šito
kius palankius talkininkam 
Amerikos veiksmus:

“Mes (Amerika) pardavi
nėjame naujausius savo ka
ro lėktuvus talkininkam; 
mes leidžiame kariniams 
talkininkų laivam laisvai 
veikt amerikiniuose vande
nyse, bet varžome vokiečių 
laivų veikimą; mes padrąsi
name privačias kompanijas 
bargan pardavinėti talki
ninkam reikmenis; mes
skoliname pinigus iš šaliės 
iždo tiem mažiem kraštam, 
kurie palaiko ryšius su tal
kininkais; ir mes tik švel
niai protestuojame, kai an
glai krečia mūsų pašto mai
šus ir užgrėbia jų siunti
nius.”

Paryžius.—Francūzai at
mušė vokiečius žvalgus, ku
rie mėgino prašliaužti per 
pryšakines francūzų linijas 
į vakarus nuo Vosges kal
nų.

N. Y. Valstijos Gubernatorius 
Pasirašė Bilią Prieš Ko

munistus Valdvietėse
Albany, N. Y.—NewYor- 

ko valstijos gubernatorius 
Lehmanas savo parašu už- 
gyrė seimelio tarimą, kad 
joks žmogus stojantis už 
Amerikos valdžios nuverti
mą negali būti jokioj val
diškoj vietoj valstijos ar 
bet kurio jos miesto. Seime
lis padarė šį tarimą, ypač, 
idant pašalint iš tarnybos 
S. W. Gersoną, sekretorių 
Stanley’o Isaacs’o, Manhat- 
tano-New Yorko pirminin
ko.

Gerson pirmiau buvo re
porteris komunistų dienraš
čio “Daily Workerio”.

(Komunistų Partijos kon
stitucija įsako išmest iš 
partijos tuos, kurie skelbtų 
prievartą nuversti Ameri
kos. valdžią.)

Plati Lietuvos Pre
kybos Sutartis 

su Vokietija
Metinė Prekybos Apyvarta 
tarp Lietuvos ir Vokietijos 

—$70,000,000

Kaunas. — Lietuva pasi
rašė naują, platesnę pre
kybos sutartį su Vokietija. 
Metinė prekybos apyvarta 
tarp abiejų šalių būsianti 
apie 70 milionų dolerių. Vo
kietijai Lietuva parduos 65 
procentus visų išvežamų į 
užsienius lauko ūkio pro
duktų. Mainais už tuos pro
duktus vokiečiai žada ap
mokėt savo dirbiniais.

Vokietijai dabar teks 
daugis tų Lietuvos produk
tų, kurie pirm karo buvo 
parduodami Anglijai.

Kai kas abejoja, ar Vo
kietija bekariaudama galės 
pristatyt Lietuvai gana ma
šinų, darbo įrankių ir kitų 
dirbinių mainais už Lietu
vos grūdus, gyvulius ir ki
tus žemės ūkio produktus.

TALKININKAI UŽSISAKĖ 
1,500 LĖKTUVŲ IŠ USA
Washington. — Valdiška 

Anglijos-Francijos komisi
ja užsisakė iš Amerikos 
pusantro tūkstančio nau
jausių, greičiausių karinių 
lėktuvų ir bombanešių, už 
kuriuos sumokės bent 120 
milionų dolerių. Toliau tal
kininkai užsisakysią dar 3,- 
100 tokių orlaivių iš Jung
tinių Valstijų.

Šie greitieji lėktuvai ir 
bombanešiai buvo supla
nuoti su išradimais naujau
sių pagerinimų Amerikos 
armijai ir orlaivynui.

Anglija ir Franci ja .nese
niai jau gavo šiek tiek nau
joviškų karo lėktuvų iš 
Amerikos. Bet amerikiniai 
fabrikai tik rudenį galėsią 
pristatyt didesnius orlaivių 
daugius talkininkams.

ORAS.—Šaltoka; bus lie
taus.

CIO Unija Laimėjo 
General Motors

L

Balsavimus
Darbininkai General Motors Automobilią Fabrikuose Dau

giau Kaip Tris Kartus Prieš Vieną Pasirinko CIO Uniją
Detroit, Mich.—Valdiška! 

Šalies Darbo Santikių Ko
misija padarė balsavimus 
fabrikuose General Motors 
automobilių komp., ir dar
bininkai 84,498 balsais 
prieš 26,515 pasirinko CIO 
Jungtinę Auto. Darbininkų 
Uniją kaip savo atstovę de
rybose su samdytojais.

Tuo būdu bus pripažinta 
CIO unija kaip vienintelė 
darbininkų atstovė 49-niuo- 
se dideliuose General Mo
tors fabrikuose, o Darbo 
Federacijos unija, vado
vaujama trockisto Homerio 
Martino, bus pripažinta 
tiktai dešimtyje mažesnių 
General Motors dirbtuvių.

Apie 11,000 darbininkų 
nebalsavo nei už vieną nei 
kitą uniją.

Mechanikų Apšvietos 
Draugija laimėjo vieną ma
žą Dieselio motorų dirbyk- 
lą Detroite.

R. J. Thomas, pirminin
kas CIO Automobilių Dar
bininkų Unijos, šia proga 
priminė, kad valdiškai pra
vestuose balsavimuose iki 
šiol jau 220 tūkstančių dar
bininkų pasirinko CIO uni-j

ją automobilių fabrikuose 
ir tik apie 20 tūkstančių 
tebalsavo už Amerikos Dar
bo Federacijos uniją.

“General Motors balsavi
mai yra didelis laimėjimas 
industrinėms unijoms,” pa
reiškė J. L. Lewis, CIO uni
jų centro pirmininkas.

Anglai Sakosi Iškėlę Kariuo
menę į Norvegiją ir 

Ataušę Vokiečius
London, bal. 19.—Anglai 

praneša, kad jų karo laivai 
iškėlę Anglijos kareivius į 
Namsos, 100 mylių į šiau
rius nuo Trondheimo, Nor
vegijoj, ir kad anglai ten 
atmušę vokiečius. Šis anglų 
pranešimas 'nepatvirtintas.

Ar Yra Anglu Tromsoe?
London, bal. 19.—Anglai 

sako, kad jie atmušę vokie
čius, kurie iš Narviko sri
ties mėgino pasiekt Trom
soe., O Tromsoe yra už 95 
mylių į šiaurius nuo Narvir 
ko. Dar nepatvirtinta, kad 
anglų laivai būtų iškėlę sa
vo kariuomenę į Tromsoe.

SUBMARINAI NUSKANDINO 
DU ANGLŲ LAIVUS

London.—Italų vyriausy
bė pripažįsta, kad vokiečių 
submarinai šiomis dienomis 
sunaikino prekinį-keleivinį 
Anglijos laivą “Swainby,” 
4,935 tonų, ir kitą anglų 
garlaivį “Štancliffe.” Sub- 
marinų kapitonai davė pro
gą anglų jūrininkam susėst 
į valtis ir išsigelbėt.

Skandindamas laiva “Stan- 
cliffe,” vokiečių submarino 
kapitonas davė anglam jū
rininkam, susėdusiem į val
tis butelį degtinės ir 500 
papirosų ir sakė, “po gegu
žės mėnesio mes skandinsi
me kiekvieną priešingą lai
vą, kai tik pamatysime, ir 
jau niekam nebus pasigailė
jimo.”

Anglai Šaltai Žiūri į Karą, 
Dejuoja Jy Ministeris

London. — Anglijos žinių 
-propagandos ministeris Sir 
John Reith viešai nusiskun
dė, kad daugelis anglų žiūri 
į dabartinį karą šaltai, be- 
pusiškai. Jis smerkia ir ap
gailestauja tokį žmonių nu
sistatymą.

INDAI SKELBSIĄ KOVĄ 
ANGLIJAI

Bombay, India.—Gandhi, 
indų tautinis vadas, pareiš
kė, kad jo tautiečiai bus pa
šaukti į nepaklusnumo ko
vą prieš Angliją. Nes anglų 
valdžia atmete indų reika
lavimą duot Indijai visišką 
nepriklausomybę nuo Ang
lijos.

Sako, Kad Anglai Apgulą Vo
kiečius Dviejose Vietose 
Lulea, Švedija, bal. 19.— 

Neoficialiai pranešama, kad 
anglų kariuomenė apgula 
vokiečius Bodoe ir Narvike, 
vakariniame Norvegijos pa
kraštyje. Anglai rengiasi 

išturmuot Narviką iš jūrų 
ir sausumos. 

—
Vokiečiai Labiau Sustiprinę 

Savo Pozicijas Narvike 
Berlin, bal. 19.—Vokiečių 

komanda sako, kad jų lėk
tuvai bombomis užpuolė ir 
atmušė Anglijos karo lai- 

Ivus, kurie gabeno kariuo
menę Į Narviką. Vokiečių 
oro bomba nuskandino ar 

; rimtai sužeidė vieną anglų 
submariną ties Narviku.

Vokiečiai teigia, kad jie 
pilnai tebevaldo Narviką ir 
dar sustiprino savo pozici
jas prieš anglus ir norvegus 
Narvike ir palei visą gele
žinkelį iš Narviko į Švedi- 

!ją.

VOKIEČIAI SAKO DAUG 
LAIMĖJĘ

Berlin, bal. 19.—Vokie
čiai praneša, kad vien tik 
Oslo srityje jie pagrobę nuo 
norvegų 83 kanuoles, 80 >■ 
kulkasvaidžių, 20,000 ka- 
nuolinių šovinių ir milioną 
šautuvinių kulkų.

Vokiečiai nuskandinę tris* 
anglų submarinus Skager- 
rake ir Kattegate.

London, bal. 19.—Čia at
vykęs vienas Norvegijos 

‘valdininkas tvirtina, kad 
vokiečiai lėktuvais per die
ną perkelia po du tūkstan
čius kareivių į Norvegiją.
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Kovoja
Organizuoti Amerikos darbininkai 

pradėjo siųsti į Washingtoną savo dele
gacijas kovoti prieš “taisymą” Wagne- 
rio Akto, reguliuojančio darbininkų ir 
samdytojų santikius. Visokie paminė
tojo akto “taisytojai” mano savo “taisy
mais” tąjį įstatymą taip nutaisyti,, kad 
jis pasiliktų bevertis, kiek tai paliečia 
darbininkų interesų gynimą.

Taigi gerai daro tos darbo unijos, ku
rios siunčia savo delegacijas Washingto- 
nan daryti spaudimą ' į kongresmanus, 
kad jie balsuotų prieš Wagnerio Akto 
“taisymą”.

Dar Apie Lietuvius Ispanijos 
. Kovotojus Francijoj

John Vaivadą prisiųstos se- 'j'inina ic
karnos aukos: po $1 —John lAlUo w

Stasys Shurkus, 
Sherelis; Wizba-

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Kada Pasidarė Maskva Gera
Pranešimai skelbia, kad Jugoslavija 

nutarusi pasiūlyti Sovietam atsteigti di
plomatinius ryšius ir padaryti komercinę 
sutartį tarpe abiejų kraštų. Spėjama, 
kad greitu laiku tatai būsią padaryta.

Kitas pranešimas skelbia, kad Ven
grija mananti kreiptis pas Sovietų Są
jungą su prašymu, kad ši gelbėtų jai, 
jei Vokietija ar kuri kita šalis bandytų 
ją užpulti.

Reikia pasakyti, kad abi šios šalys per 
visą Sovietų Sąjungos gyvavimo laiką, 
buvo pastarosios priešai. Tai aršiausiai 
prieš Sovietus nusistačiusios Europos 
valstybės.

Betgi dabar, kai pamatė, kad abiem 
grūmoja sunaikinimas, tai kreipiasi į So
vietus prašydamos užtarimo. Josios tat 
daro ne be pamato. Jugoslavija ir Ven
grija puikiai žino, kad Sovietai stovi už 
taiką ir tautų laisvę bei nepriklausomy
bę. Josios žino ir tai, kad Sovietų Są
junga yra galinga šalis—stipriausia jėga 
Europoje. Josios žodis gali labai daug 
reikšti bile kada ir bile kur.

Prie progos tenka pasakyti ir tas: Jei 
Skandinavijos kraštai, ypačiai Norvegija 

-*■ Švedija, būtų išmintingų valdonų val
domi, tai ten šiuo metu nebūtų to, kas 
yra. Sakysim, jei Švedija ir Norvegija, 
užuot spjaudžius ant Sovietų Sąjungos, 
būtų pasiūliusios jai bendras apsigynimo 
sutartis; jei josios būtų įėjusio taiko or- 
bitan, tai šiandien nebūtų Norvegija ka
ro teriojama ir Švedijai nereikėtų dre
bėti dėl savo likimo.

Bet tų kraštų valdžios, kurias sudarė 
daugiausiai socialistai, Sovietų Sąjungą 
nuolat niekino, o pataikavo Anglijos ir 
Francijos imperialistams. Na, ir prisiėjo 
taip, kad Norvegija yra paversta žiau
raus karo lauku. Ji gali būti taip su
naikinta, kaip nei jokia kita valstybė.

Tai kur nuvedė socialistiniai rėžimai!

prie-

Neapykanta—Kam?
“Amerika” rašo:
“Komunistų veiklos pagrindinė 

monė-neapykanta. Galinga tai priemonė,
bet ji labai laikino pobūdžio; ją lengvai 
sutirpdo meilė, jei nesibijoma ir nesigai
lima jos spindulių paskleisti.”

Būtų įdomu, jei “Amerikos” redakto
rius, pabėręs šiuos “išminties trupinius”, 
būtų parodęs, ko ir kaip komunistai ne
apkenčia. Be įrodymų, be faktų kalba 
pasilieka tuščia.

Kiek mums žinoma, tai komunistai ne
apkenčia imperialistinių, plėšikiškų ka
rų, neapkenčia visuomeninės sistemos, 
kurioje turtingieji išnaudoja beturčius, 
neapkenčia tų, kurie palaiko tą sistemą. 
Bet komunistai myli taiką, myli žmones, 
myli žmonių judėjimą už geresnį jų būvį. 
Jie yra ištikimi savo tautos patrijotai ir 
savo tautą myli, bet podraug jie myli ir 
visas tautas ir rases, skelbdami tarptau
tinio broliškumo principus.

Tai šitaip yra, pone redaktoriau!

“Kur gi yra Anglai?” -
Kada vokiečiai buvo prispyrę lenkus 

Gdynėj, tai lenkai žiūrėjo į Baltijos Jū
rą, laukė, kada iš ten pasirodys “Marių 
Karalienės” laivynas. Nesulaukdami, 
statė klausimą: “Kur gi yra Anglai?”

Tada buvo aišku, kad anglai nepasiro
dys, nes Anglijos laivynas negali praeiti 
pro Baltijos Jūros Beitus (vandens siau
rumas), kurios yra tarpe Švedijos ir Da
nijos. Vokietija iš Baltijos Jūros jas už
darė minomis ir laivais.

Bet kada dabar Vokietijos armija už
ėmė Norvegijos visas svarbiausias prie
plaukas, jų tarpe net Narviką, kuris virš 
1,000 mylių nuo Vokietijos, kada Anglija 
turi progos atakuoti vokiečius Norvegi
joj bent 2,000 mylių ilgumo pakraščiais, 
tai ir vėl atsistojo tas klausimas. Po
nas James Aldridge rašo iš Norvegijos, 
kad norvegai girdi tik Anglijos pažadus, 
bet jaučiamos pagalbos nesulaukia ir 
vėl stato klausimą: “Kur gi yra Ang
lai?”

Norvegija yra kalnų ir sriaunių upių 
šalis. Jos prieplaukas padeda ginti uolų 
kalnai ir salos. Kiekvienos dienos, net ir 
valandos vokiečių veikla padaro jas ga
lingomis tvirtumomis. Virš savaitė jau 
prabėgo. Jeigu dar prabėgs kita, tai vo
kiečiai taip jas apdrūtins, kad prie jų 
anglai paskui negales nei prisiartinti, 
kaip prie Helgoland© tvirtumos.

Hitlerio Dovana Anglijai
Vokietija okupavo Daniją ir svarbiau

sias Norvegijoj prieplaukas. Abi tos ša
lys nedidelės, bet jų komerciniai laivy
nai dideli. Norvegijos komercinis laivy
nas turėjo 1,990 laivų su 4,835,000 tonų 
įtalpos. Tai buvo ketvirtas pasaulyje lai
vynas savo dydžiu. Danijos laivynas tu
rėjo 709 laivus su 1,176,000 tonų įtalpos. 
Jeigu priskaityti Norvegijos ir Danijos 
visus mažuosius ir būrinius laivūs, tai 
jos bendrai turėjo apie 4,000 laivų ir lai
velių.

Dabar Anglija ir Franci j a įsakė savo 
karo laivams gaudyti Danijos laivus, 
kaipo “priešo”. Norvegijos laivams pati 
Haakono karaliaus valdžia liepė pasi
duoti Anglijai ir Franci jai. Dalis laivų 
Jungt. Valstijų prieplaukose. Dalį jų pa
čiupo Vokietija. Anglija ir Francija 
džiaugiasi, kad jos padidins savo ko
mercinius laivynus Danijos ir Norvegi
jos lėšomis.

Nauji Sovietą Keliai
Maskvos pranešama, kad jau per 
žiemą Sovietų žmones energingaivisą 

dirba automobiliams kelius per didžiuo
sius Pamiro kalnus. Kalnai vietomis yra 
10,500 pėdų aukštumoj pagal jūrų pa
viršiaus. Darbininkai priversti nukasti 
storą sniego sluogsnį iki 6 pėdų pirm, 
negu jie pasiekia žemę. Iki balandžio pa
baigos bus baigtas 150 mylių automobi
lių kelias per kalnus; kur pirmiau buvo 
galima praeiti tik su asilais ir kupranu
gariais, dabar važiuos automobiliniai 
sunkvežimiai. Tas kelias turės didelės 
reikšmės Sovietų Sąjungai apsigynimui 
iš Indijos pusės, jeigu iš ten Anglijos 
valdonai sumanytų padaryti užpuolimą.

Klausimai ir Atsakymai
Persiskyrimas ir Amerikos vis. Ar aš skaitoma 

Pilietystė
Klausimas: 1920 m. ište

kėjau už Amerikos piliečio, apsivedimu tamsta 
Persiskyrėme 1928 m. 1932 
m. vėl ištekėjau bet mano 
dabartinis vyras yra atei-

ar ateive?
Atsakymas: Savo

piliete

pirmu
• • • • įgijai 

Persi-

jo 22 d. 1922 m. apšivedi
mas nepamaino moters pi- 
lietystės, taip antras apsi- 
vedimas nepamainė jūsų pi- 
lietystės stovio. Esi Ameri
kos piliete.

FLIS.
Amerikos pilietystę.
skyrimas neatėmė Ameri
kos pilietystės. Nuo rugsė-

Porą savaičių atgal, Lie
tuvių Komitetas “Laisvėje” 
patalpino laišką, gautą nuo 
lietuvių Ispanijos kovotojų, 
kurie tebesiranda Franci
jos koncentracijos stovyklo
je. Jie pranešė, kad 13 iš jų 
rengėsi grįžt gimtinėn, vie
nok didžiausia kliūtis—sto
ka finansų. Lietuvių Komi
tetas jiems jau pasiuntė 
porą šimtų dolerių, bet to 
nepakaks — būtinai reikia 
greitu laiku daugiau pri
siusi. Žinoma, tas darbas 
gula ant visų progresyvių 
lietuvių ir organizacijų pe
čių — jūsų centai ir dole
riai bus aiškiausias atjau
timas reikalo gelbėt lietu
viams kovotojams apleist 
skurdų gyvenimą stovyklo
je ir grįžt Lietuvon.

Pereitam pranešime buvo 
paduotos bendros aukų su
mos, o čia. smulkmeniškiau 
paduodame aukavusių pa
vardes :

Draugas J. Žilinskas iš 
Suffield, Conn., prisiuntė 
Komitetui ištikrųjų stam
bią auką — $30, o taipgi ir 
$20 aukų kitiems 
biems reikalams. Čia 
spausdiname ištisai ir 
go prisiųstą laišką:
Mieli Draugai:

Čia rasite čekį 
tai mano ir mano 
tės auka, kuriuos
kite taip: $30 lietuviam ko
votojam už Ispanijos demo
kratiją, jiems į Lietuvą 
parvažiuoti iš Francijos; 
$15 perduokite Lietuvos 
Draugų Komitetui Politi
niams Kaliniams Remti, ku
rie kankinasi Smetonos ba- 
stilijose, o $5 — Agitacijos

svar- 
per- 

drau-

ant $50, 
draugu- 
padalin-

Fondui. O atsišaukimo, ku- 
risai tilpo “Laisvėje” už ko
vo pirmą, aš manau daug iš 
mūsų lietuvių jo seniai lau
kė. Žinoma, ne visi žmonės 
esą minkštaširdžiai ir būt 
gerai da nors porą kartų 
tą atsišaukimą “Laisvėje” 
ir “Vilnyj” atkartoti/ Nors 
kiek susipratęs ir tikrai są
žiningas žmogus, suprantąs 
tų draugų naudingumą Lie
tuvos liaudžiai, savo centų 
nepasigailės, padės juos iš
traukti iš to francūziško 
pragaro. Tokių draugų gy
vybės neapsakomai yra 
brangios — visai lietuvių 
tautai būtų didelis nuosto
lis, jeigu mes, amerikiečiai, 
nieko nedarytum ir leistu
me francūzų fašistams tuos 
draugus fiziniai sunaikinti. 
Mes bjauriai , nusikalstume 
netik prieš Lietuvos tautą, 
bet ir prieš savo principus.

Susnikų Juris.

Tai toks d. Žilinsko (Su
snikų Jurgis) įspūdingas 
laiškas, ir reikia pasakyti, 
kad draugas dažnai paau
kavęs mūsų Komitetui ir jo 
vardas daug sykių matytas 
aukavusių sąrašuose. Šir
dingai dėkui už tokią para
ma.

Sekamos aukos buvo su
rinktos ant iškirptų iš “Lai
svės” blankučių:

Draugas S. Kuzmickas, iš 
Shenandoah, Pa., prisiuntė 
sekamas aukas: Po 50c — 
V. Maurukas, J. Kučinskas, 
Rakickienė; Y. Skystimas 
30c; po 25c—S. Kuzmickas, 
A. Kuzmickas, P. Valentą, 
F. Simanauskas, M. Slekie- 
nė, K. Motuzą, J. Stagniu- 
nas. 1

Iš Rochester, N. Y. per

Vaivada, 
Robertas 
ras—15c.

Taipgi
Duobienė prisiuntė ant 
blankutės: Po 50c—V. Ba- 
chulis ir J.
25c — B.
Yurkšlaitis, 
Wisnar, K. 
Sururllo; P. 
10c.

Iš tolimos 
prisiųsta per V. Sutkienę: 
Po 50c — J. ’ ‘ "
kaitienė, J. 
Aukštis, V. 
Berotienė; J.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingai ačiū.

Liet. Kom. Ižd.,
E. Kaunaite.

Lietuvos
Kaunaas. — Lietuvos gele- 

iš Rochesterio E. žinkeliais vyksta dideli prekių 
prisiuntė

Druseikis; po 
Duobienė, Y. 
J. Bulbis, Leo 
Žukauskas, K. 
Vaivadienė —

San Francisco

Beker, K. Šil- 
Koblinas, 
Sutkienė, 
Rose—25c.

O.

Stockholm, Švedija. — 
Norvegai be patvirtinimo 
teigia, kad Anglijos karo 
laivai užviję ant seklumos 
vokiečių karo laivą “Luet- 
zową” (buvusį “Deutsch- 
landą”).

Aukos Ispanijos Kovotojų Reikalams
. Organizacijų narius ir dienraščio skaitytojus prašo

me išsikirpti žemiau telpančią blankutę ir tarp savo 
pažįstamų parinkti aukų, kad galėtume pagelbėti bu
vusiems Ispanijoj lietuviams kovotojams grįžti atgal į 
Lietuvą. Čekius išrašykite Helen Kaunas vardu ir siųs
kite mūsų komiteto sekretorei: Anna Vaznis, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

Aukavusių Vardai:

pervežimai. Iš Lietuvos ge
ležinkeliais gabenami linai, 
popiermalkės, rąstai, grūdai, 
lentos ir kt. miško medžiaga. 
Labai dažnai '‘būna dienų, 
kad per visas Lietuvos pasie
nių geležinkelių stotis iš Lie
tuvos į užsienius ir iš užsie
nių į Lietuvą 
priimama net 
įvairių prekių, 
dien susidaro
priėmimų ir perdavimų apy
varta.

perduodama ir 
po 300 vagonų 
Tuo būdu kas- 

po 600 vagonų

Vilnius. — Vilniaus Kraštui 
Remti komitetas nutarė pa
skirti premijas Vilniaus kraš
to lietuviams rašytojams, ku
rie lenkų priespaudos metais 
pašventė yisas savo jėgas kel
ti lietuviuose tautinį susipra
timą ir kovoti su lietuvių 
tautinimu . .Tos premijos 
daugiau moralinė parama 
padėkojimas už nuveiktą
delį Vilniaus lietuvių groži
nės literatūros kūrėjų darbą. 
Premijos skiriamos trys: 1,- 
000, 600 ir 400 litų.

nu- 
bus 
bei 
di-

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

580 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

Ar Tik Ne Nuo Blogo Oro?

Drauge gydytojau, kreipiuos 
ir aŠ į jus patarimo per “Lais
vę.” Esu 50 metų amžiaus vy
ras, 5 pėdų ir 6 colių ūgio, 
228 svarų svorio. Išsigerti my
lėdavau, bet ne kas diena. 
Vėliau pradėjo man galvą 
skaudėti ir svaigti. Tai jau 
6 metai, kaip nešioju akinius, 
kuriuos kas metai patikrinu* 
Bet galva vis taip pat sukasi.

Be to, jau ketvirtas pava
saris, kaip aš tuo metu kaž
kaip nusilpstu. šį pavasarį 
tai da aršiau. Suima • toks 
silpnumas, galva svaigsta, krū
tinėj lyg tuščia, rankas pa
kerta,—rodos, bile minutę kri
siu.

Miegu gerai ir valgyti galiu ■ 
viską, bet prisilaikau. Dabar 
tesveriu 186 sv. Nuo pereito 
pavasario beveik nė dienos be 
vaistų nebuvau. Buvau pas 
daugelį gydytojų, bet jokie 
vaistai geriau man nedaro. 
Buvau ir ligoninėj. Tą patį sa
kė : silpnas kraujas, mažoka 
geležies, silpni nervai.

Dirbu valgykloj, visai ne
sunkiai, bet nė tiek negaliu. 
5 savaites išbuvau namie. Lyg 
ir gerėliau paliko, pradėjau 
dirbti—ir vėl tas pats. Nieko 
neskauda, bet silpnas ir galva 
negera. Dantys visi sveiki. 
Kaip kokią dieną jaučiuos 
kaip ir sveikas, bet taip esti 
retai. Šiaip vis sukliuręs.

ATSAKYMAS

Jums privatūs gydytojai 
ligoninės perdėtiniai pripaži
no mažakraujingumą. Labai 
galimas daiktas. Klausimas

tik, dėl ko Jums taip pasida
rė? Su viduriais, su maistu 
Jums keblumų nėra. Viduriai, 
sakote, tvarkoj ir valgyt gali
te bet ką. Bet Jūs dirbate val
gykloj ir veikiausia virtuvėj. 
Oras ten nuolat užnuodytas 
dujomis, gazais: nuo kakalių, 
nuo šildymo, virimo, kepimo. 
Perdaug ore esti anglies vien
deginio (carbon monoxide). 
O tai be galo pavojingas ga- 
zas. Nors tu ir gerą maistą 
vartotum ir paskui gerą orą 
kvėpuotum, bet kraujas nesi- 
taiso ir visam esti silpna. Ko
dėl taip? Ogi todėl, kad tas 
nelabasis anglies viendeginis 
labai smarkiai sukimba ir 
chemiškai susijungia su krau
ju — su kraujo raudonųjų ce- 

(baltiminc

ir

Y
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i PASS fflf ANUtfO Bill /

Nesenai prezidento žmona, ponia Rooseveltiene sake kalbą Čikagos Jauni
mo Kongreso suruoštame masiniame mitinge. Jame obalsiai buvo keliami:

“Duokit mums darbus Amerikoje, bet ne. mirtį Europoje.”'*

i lių hemoglobinu 
medžiaga).

Paprastai šitaip 
žmogus kvėpuoji 
orą, tai svarbioji to oro dalis 
—deguonis (oksigenas) 
eina per 
kraują, 
hemoglobinu ir 
krauju po visą 
būdu deguonis 
kūno audinius, 
kraujo deguoniui, iš audinių 
į kraują susidaro anglies dvi
deginio (carbon dioxide) du
jos, kurios sukimba su hemo
globinu ir, iškvėpuojant, išei
na iš plaučių. Jo vieton vėl įsi- 
kvėpuoja deguonis ir išsivaikš
to po kūną, susijungia su au
diniais, o jo vieton vėl susi
daro į kraują anglies dvide
ginio dujų. Ir taip esti su 
kiekvienu atsikvėpimu.

Dabar, Jūsų nuotiky, daly
kai kiek pasikeičia. Įkvėpuo
dami, Jūs iš valgyklos oro 
gaunate truputį ir deguonies, 
bet gaunate ir anglies vien
deginio. Ir tas anglies vien
deginis tuoj ima ir susijungia 
su kraujo hemoglobinu ir iš
sivaikšto po kūną, mažai vie
tos palikdamas deguoniui. Ir 
tas anglies viendeginio su he
moglobinu junginys yra labai 

i pastovus. Netaip, kaip kad 
i deguonies ir hemoglobino jun
ginys, 
ra orą 
dalinai 
kę esti 
Nuo to 
žakraujingumas ir bendras 
silpnumas. Kas daryt? Meski
te tą darbą. Važiuokit į kai
mą, į laukus, į farmas. Tai 
jums geriausis vaistas: grynas 
oras ir paprastas maistas. 
Daugiau ten ore judėsite—su
liesėsite, tai irgi bus sveikiau.

esti. Kai 
paprastą

per
plautų plėveles į 

susijungia su kraujo 
išsivaikšto su 
kūną. Tokiu 
gaivina visus 
Išsieikvojus iš

Nors tu paskui ir ge- 
kvėpuoji, bet vis esi 
pritroškęs, ir pritroš- 
visi kūno audiniai, 
ilgainiui išsivysto ma-

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

i -r j i,b
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KAIP GIMĖ GORKIS DRAMATURGAS PARVAŽIAVO Lewiston,Me.
“Lietuvos žiniose“ skaitome:
M. Gorkio vardas yra tampriai susijęs su 

Maskvos Dailės Teatru. Dar daugiau. Gorkis 
tapo dramaturgu, verčiamas Maskvos Dailės 
Teatro,* kurį jo jaunystės dienomis buvo labai 
pamilęs.

Gorkį patraukė jaunojo teatro siekimai nu
traukti ryšius su šimtamete rutina ir ieškoti 
gyvos teisybės scenoje.

Patraukė naujos figūros, rašo savo atsimi- 
muose VI. Iv. Nemirovič-Dancenko, — kurios 
tarytum žiūri iš kaitrios stepių miglos arba iš 
aprūkusių anglies suodžiais kiemų, žiūri susi
laikančiai, iššaukiamai, pasitikinčiai, kaip į 
svetimus, kaip į ryt dienos priešus—gyvent ar 
mirt,—figūros, erzinančios visų jūsų prakeik
tų klausimų laisvu ir drąsiu išsprendimu.

Susitikti teatrui ir Gorkiui akis į akį tary
tum buvo lemta.

1900 metais, pavasarį, Maskvos Dailės Te
atras gastroliavo Jaltoje, kur tuomet gyveno 
Gorkis. Čia pirmą kartą su juo ir susitiko te
atro aktoriai, kuriems buvo pavesta užkrėsti 
jį svajonėmis apie naująjį teatrą, įkalbėti pa
rašyti pjesę.

Spektakliais ir jaunosios trupės dvasia Gor
kis buvo sužavėtas. Įspūdžių pagautas, jis ra
šo Čechovui:

“Nemylėti jo (vadinasi, Dailės Teatro) — 
nusikaltimas, jei—bogu !“

Ir Gorkis sėdo rašyti pirmąją pjesę.
Prieš pasirodant “Miesčionims“ scenoje jie 

išėjo atskira laida (draugijos “Znanije“). 
Niekad dar nė viena rusų pjesė neturėjo tokio 
spaudoje pasisekimo: per metus išėjo 12 laidų, 
per 60,000 ekzempliorių.

Scenoje Gorkio pjesė—to laukė visi, drau
gai ir priešai,—turėjo gyventi dar ryškesniu 
gyvenimu, jos mintis turėjo praskambėti dar 
aštresne forma, o karštas autoriaus patosas, 
nukreiptas prieš miesčioniją, turėjo pavirsti 
dar ugningesnių. To buvo laukiama visų, iš 
dešinės ir iš kairės. Cenzūra padarė visa, kad 
pjesės neleistų į sceną, ir kai tai jai nepavyko, 
ji daug ką nubraukė ...

Apie pirmąjį “Miesčionių“ spektaklį VI. Iv. 
Nemirovič-Dancenko pasakoja:

“Buvo taip. Pirmoji Gorkio pjesė ‘Mies- 
čionys.’ Visi mes norėjome, kad jis parašytų 
pjesę iš valkatų gyvenimo, pavaizduotų buitį 
—tada dar nepaliestą ir ypatingai mus, domi
nančią. Bet dėl cenzūros teko pradėti kukliau. 
Teatras nespėjo pastatyti ‘Miesčionių’ Mask
voje, ir premjera turėjo įvykti Peterburge, 
kur teatras važinėjo kiekvieną pavasarį...

Gorkio vardas taip išgarsėjo, kad jis jau 
buvo išrinktas Akademijos garbės nariu. Aka- 
demijosPrezidentu buvo didysis kunigaikštis 
Konstantin Konstantinovič. Poetas, teatralas, 
dramos meno mėgėjas. Į jį‘buvo iš vyresnio
sios administracijos paspausta, ir jis Gorkio 
rinkimus suprotestavo. Tai sukėlė nepasiten
kinimo, ir, prieš tai kontroprotestuodami, Če
chovas ir Korolenko, jau Akademijos nariai, 
pareiškė iš Akademijos išstoja.

“Miesčionių“ spektakliuose buvo sudaryta 
audiencija pas viceministerį, išgarsėjusį libe
rališkais projektais. Man pasisekė nugalėti. 
Pjesė buvo leista sąlyginiai—tik abonentams.

Dailės Teatras! Peterburge turėjo ypatingą 
pasisekimą. Juo įsidomėjo visi gyventojų 
sluoksniai, kuriems teatras buvo prieinamas— 
ir dvariškiai su caro šeimyna, ir didžiūnų 
sluoksniai, ir didžiulė inteligentija, ir visas pa
žangusis jaunimas. Pastarasis ypač laikė 
Dailės Teatrą savuoju. . .

Mes pirmaisiais metais vaidinome privačia
me teatre, pritaikintame operos pastatymams, 
kur aukštuose buvo daug blogų vietų. Iš jų 
buvo girdėti, bet nieko nesimatė. Tų vietų mes 
neparduodavome, tačiau jos buvo užimamos, 
daugiausia “zukių,“ vadinasi, “be bilietų.“ To
kių zuikių būdavo iki penkių šimtų žmonių. 
Mes tai žinojome ir žiūrėjome pro pirštus, nes 
tai buvo studentų jaunimas.

» Keletą vakarų prieš “Miesčionis“ aš eida
vau jų prašyti nekelti jokių demonstracijų. 
Mums tas spektaklis reikalingas, kad Gorkis 
rašytų teatrui, įtikinėjau aš, o triukšmas sukels 
represijų ir mes neteksime tokio autoriaus.

Jaunimas pasižadėjo ir savo pasižadėjimą 
tęsėjo. Tik paskutinį* “Miesčionių“ spektaklį 
kažkas, jau atsisveikinimui, negalėjo susilai
kyti ir tarytum savo pasitenkinimui bosu 
šūktelėjo ant viso teatro “Doloj velikago knia- 
zia!” (“šalin didįjį kunigaikštį!“).

Tokiu būdu iš jaunimo pusės spektaklis bu
vo apdraustas. Bet reikėjo jį garantuoti nuo 
aukštesnės administracijos pasikėsinimų, nuo 
pačios ministerijos, štai, čia ir prasidėjo ke- 
blumai...

Prieš tai, negu gauti galutinį leidimą viešam 
vaidinimui, mes turėjome suruošti parodomąjį 

generalinį bandymą vyresnybei. Per jį turėjo 
būti nuspręsta, kiek pjesė yra pavojinga...

Toks bandomas spektaklis ir buvo suruoš
tas 1902 m. kovo 26 d., vadinasi, prieš 38 me
tus, įvyko pirmas “Miesčionių“ pastatymas. Į 
patį teatrą, rašo Stanislavskis savo atsimini
muose, ir aplink jį buvo paskirtas padidintas 
policijos rezervas. Aikštėje prieš teatrą jodi
nėjo raiti žandarai. Galima buvo pamanyti, 
kad ruošiamasi ne generalinei repeticijai, bet 
generaliniam mūšiui!“

Tokioje “karingoje“ aplinkumoje ir buvo 
suvaidinti pirmą kartą “Miesčionys,“ tokioje 
aplinkumoje gimė Gorkis—dramaturgas.“

G.

“Prarajos Pakrantėmis“

K. Vinvos naują romaną “Prarajos Pakran
tėmis“ išleido Spaudos Fondas (Kaunas, Vy
tauto pr. 23) 1939 metais, pusi. 363, kaina 
3,50 lt.

šis romanas atidengia klebonijos gyvenimą 
ir meilės pavyduliavimą. Jei ne meilės pavy
duliavimai, tai gyvenimas, rodos, eitų papras
ta vaga, be išsišokimų, be keršto, be nervų 
gadinimo. Klebono Dalgiūno šeimininkei Ievai 
matant, kaip klebonas jausmingai žvelgia į 
jauną teologijos fakulteto studentę Julę, pra
deda augti pavydas, pavydas baisus — su ra
gais ir nagais. Taš pavydas iššaukia Ievą 
veikti, planuoti, kad nutolinus tą naują kun. 
Dalgiūno pagundą, Julės asmenyje.

Julė gelbsti kun. Dalgiūnui dėstyti tikybą 
mokykloje. Ji skelbia žmonijos atsinaujinimą 
Kristuje, ji liepia nekrauti turtų žemėje, ka
me rūdys ir kandis gadina, kame vagys iškasa 
ir vagia; ji liepia žvelgti į dangaus sparnuo
čius, kurie nei sėja, nei piauna, nei į kluonus 

j krauna, o dangiškasis tėvas juos maitina; ji 
liepia pažvelgti į lauko lelijas, kaip jos auga,— 
net Saliamonas visoje savo garbėje nebuvo 

i taip apsivilkęs, kaip viena jųjų. . .
Klebonas iš to džiūgauja. Bet Ieva, — ji iš 

to viso įžiūri ką kitą, — ji Julėje mato savo 
konkurente, nes jaučia, kad ir kun. Dalgiū- 
nas mažiau jos bepaisąs.

O juk iš Ievos akių tryška pilnas atsidavi
mas. Ji visa padarytų, kad tiktai klebonėlis 
būtų patenkintas. Ir skanių pyragaičių iškepa 
ir šieninės (gėralo) pagamina,—ką tik gali, 
tai daro. O klebonas “svajoja apie Julę kaip 
apie moterį. Jam malonu prisiminti jos švel
nius judesius, akimis glamonėti jos liekną fi
gūrą ir gėrėtis kukliu ir skoningu aprėdu. Toji 
galvutė su garbiniuotais plaukais, primena 
kažką naivaus, ir švelnaus. Kartais paraudę 
skruostai ir žibančios akys lyg žaibas nušvie
čia nakties glūdumoj. Klebonas Dalgiūnas 
svajoja ne apie moterį, bet apie tai, kas Julė
je yra moteriško. Amžinas moteriškumas visus 
traukia nesulaikoma jėga.“

Suplanuoja Ieva skundus ant Julės ir ant 
jos tėvo, mokytojo. Ji mato būtiną reikalą atr 
sikratyti jų, kad Gyvačbalos klebonas būtų jai 
vėl palankus visame, kaip kitados. . .

Bet skundų pasekmės dar labiau sukonevei- 
kia kleboną. Jis dar labiau pradeda šlykštėtis 
Ieva. Jis bando susirast patarimą, paguodą 
pas Julę. Į Julės klausimą, kodėl jis negalįs 
gražiu būdu pakeisti šeimininkės, kodėl Ieva 
pas jį yra tokia galinga?—jis prisipažįsta: 
kad panelė Ieva iš profesijos buvusi siuvėja, 
dalyvavusi bažnytiniame chore ir jaunimo ra
teliuose; vakare įsiviliojusį jį tada dar jauną 
vikarą J savo kambarį ir sugundžiusi; grasi
nimais privertusi priimti ją už gaspadinę ir 
dabar laikanti ji savo kietose rankose, var
todama grynai moteriškas priemones.

Sužinojus šitą “tiesą,“ Julė pasijuto, kad 
“žemė ėmė slysti iš po kojų.“ Ji žiūrėjo į 
kleboną Dalgiūną akis įbedusi ir nebepažino: 
toks menkas ir bejėgis atrodė, kad vertas pa
sigailėjimo, o ne pagarbos. Jis juto viduje di
delę tuštumą. Pasidarė graudu, ašaros veržėsi 
prie akių, bet iš vokų nesiliejo, o tik vilgino 
akių obuoliukus. Tik staiga prasimušė raudo
numas skruostuose ir ji prabilo:

—Kam tamsta man pasakei? Kam? Aš gir
dėjau kalbas, bet jomis netikėjau, laikiau pik
tų liežuvių prasimanymu. Tamsta buvai kan
kinys mano akyse. Ir dabar. .. Kam tamsta 
man pasakei?

Ir pradėjo Julėje blėsti tas aukšto įsitikini
mo švyturys. Ir pasišaukė ji jauną advokatą, 
kuris buvo pradėjęs mėgsti su ja draugingu
mo ryšius, ir atidavė jam savo meilę. O po 
to ir vėl krimtosi ir vėl bėdojo.

Julės tėvas šiame romane žymimas kaipo 
senas socialistas, jokiu būdu nesutinkąs “savo 
valia, geru noru, su pasigėrėjimu, apibėręs 

. galvą pelenais pulti ant žemės ir kaip kirmi-

Vincas

Ilgai laukė jie tą vakarą tėvo.
Mažasis Zigmukas kvapu šildė užšalusį 

langą. Vos nupūs—jis vėl užšąla, ir nieko ne
matyti. Jau seniai sutemo, bet vaikas nenus
toja žiūrėjęs. Tėtė iš miesto žadėjo parvežti 
peilį.

—Kur tas tėvas šiandien?. .. Ar tik vėl 
neparvažiuos, girtas?...

Išgirdęs šituos motinos žodžius, 'Zigmukas 
atsitraukia nuo lango. Jis žiūri į skutančią 
bulves motiną. Vaikas atsimena, koks bū
davo tėvas piktas, kai girtas iš miesto grįž
davo. Zigmuko veidas surimtėja. Jei girtas, 
tai peilio greičiausiai neparves. Ir mamą su
muš. . .

Mama paliovė skusti ir, padėjusi ant ke
lių medžiakotį peilį, užsimąstė. Jos akys bu
vo nukreiptos į spingsoną, kuris stovėjo ant 
garinio briaunos. Didesnioji lempa, paka
binta viršuj stalo, dar nebuvo uždegta. Tė
vas dažnai pažiūrėdavo į lempos žalią, rin- 
čiuotą stiklą, paskalanduodavo žibalą ir 
burdavosi, kad perdaug išžibina.

Zigmukas apžvelgia motinos veidą, per
imtą rūpesčio ir kažkokio baimingo nujau
timo. Mama atsidūsta, pažiūri į langą, pa
klauso ir vėl pradeda skusti.

—Mama, aš eisiu pažiūrėt laukan. Gal 
jau parteškina keleliu!.. .—-pasisiūlė vai
kas, vis dar tikėdamasis, kad tėtis šį vaka
rą grįš blaivus ir su peiliu.

Pasuolėje kažkas suplumpsėjo. Besiruo
šiąs išeiti laukan Zigmukas staiga apsigrį- 
žo: liuopsėjo sparnais jo šiandien pagauta 
kuosa. t

...Dieną jis susirankėjo visus pančius. 
Padarė ilgą virvę. Galą sumazgytos virvės 
pririšo prie pagalio, kuriuo buvo paremtas 
lovys. Toje vietoj, kur neseniai kiaulę svili
no, susirinkdavo pulkai varnų. Ilgai vaikas 
šalo, kol sulaukė, kai po loviu palys dides
nis varnų būrelis. Kelis kartus, kiek tik tu
rėdamas jėgų, patraukė virvę,—lovys blankt 
greitai užsivoždavo, bet varnos pasprukda
vo. Vėl lauk, kol atleis. Bet vieną kartą vis 
dėlto pavyko. Jis buvo tikrai kantrus ir su
taikydamas kvapą laukė tol, kol viena kuo
sa nulindo į pat gilumą. Prikandęs dantimis 
apatinę lūpą, staiga jis patraukė virvę. Po 
loviu luopsėjo. Yra!

—Vajė! akšekit!!!. . .—iš visos gerklės 
suriko Zigmukas.

Atbėgo išsigandusi motina ir vyresnioji 
sesuo Marė. Nors barė vaiką dėl suvadžio- 
jimo, bet kuosą padėjo sugauti. Marei ji 
net pirštą įkirto. Kuosą atsinešė į trobą ir 
parišę sparnus paleido. O dabar, matyt, ji 
išsivadavo.

Kuosa užšoko ant suolo ir nuskrido ant 
kampinės. Atsimušė į sieną ir vėl nukrito 
žemėn. Kartu su ja nukrito ir šventasis pa
veikslas, kuriame Alijošius ugniniuose ra
tuose važiavo į dangų.

Mama metė žemėn peilį ir šoko gaudyti 
kuosos.

—Staugdamas nueitum su ta savo kuosa! 
Langą dar išmuš.

—Išnešiu ir paleisiu, ba dar gausi nuo 
tėvo.. .

Marė sugriebė kuosą ir buvo benešanti 
laukan. Zigmukui vos širdis neiškrito. Jis 
puolėsi atimti. Kuosa įsikabino jam į pirštą, 
bet jis neverkė, nors sužnybo skaudžiai.

—Mamyte, mano kuosa, mano kuosa!... 
—pro ašaras šaukėsi Zigmukas. Jis taip 
šiuo savo laimikiu džiaugėsi! Laukė tik fe

nas šliaužioti prieš iškankintą prie kryžiaus 
prikaltą žmogaus pavidalą.“

—Ne, aš to niekuomet savo laisva valia ne
padarysiu, — pareiškia jis.—Dar galėtų būti 
kalba dėl nusižeminimo prieš jėgą, galybę. 
Nors tai būtų koktu, bet natūralu. Nusiže
minti prieš tą, kuris pats save laisvu,noru da
vė išniekinti? Niekuomet.

Kai advokatas Vytulionis dėsto jam reika
lingumą lietuviuose vienybės, jis pareiškia:

—Vienybės! Kokios vienybės? Darbo žmo
nės vieningi. Išnaudotojai juos sujungė. Tegul 
sau buržuazija piaunasi tarp savęs. Dėl to 
darbo žmonėms netenka sielotis, atvirkščiai, 
dar geriau: juo silpnesnė buržuazija, juo leng
viau atsispirti prieš jos pastangas išnaudoti. 
Pone Vytulioni, tamsta ne lietuvius nori su
jungti, o lietuvišką buržuaziją, kad patogiau 
jai būtų išnaudoti darbo žmones.

Julė tačiau buvo kitokio įsitikinimo negu 
jos tėvas. Tik klebono “išpažintis“ buvo jai 
ta kryžkelė, nuo kurios ji pasisuko labiau su
prasti tėvą.

St. Jasilionis.

Žilionis

tės parvažiuojant, kad galėtų jam parodyti.
—Na, mat jį bala, tegu jau būna. Užrišk, 

Mare, drūčiai jau sparnus. O tai žliumbs čia 
visą vakarą.

Mama visuomet Zigmukui tokia gera. Se
suo pavydi.

—Na, palauk, gausi nuo tėvo už pan
čius. . . Visus sumazgytus palikai prie lovio.

Vilkusienė susirūpinusi pažvelgė į Marę. 
Ji pasiryžusi pati nueiti ir pančius padėti į 
vieta. c

Staiga kieme trumpai sulojo šuo, bet grei
tai vėl nustojo. Savą pažino. Pasigirdo pa
žįstamas riksmas.

Visų vaikų akys sužiuro į motiną. Išgąstis.
—Girtas parvažiavo. . .—prašnabždėjo ji, 

nei tai sau nei tai vaikams. Visi gerai pažino 
šį riksmą.

Mama išeina į priemenę. Ją paseka vai
kai.

—žiū-ū-burį-į-į!. . . žiuburį duokit! jūs!... 
—šaukė parvažiavęs Vilkūsis.

—Mare, liktarną nešk, greičiau nešk lik- 
tarną!... padėk nukinkyt,—'skubiai įsako 
motina. Jos balsas dreba. Zigmukas prisi
glaudžia prie mamos rankos.

—Vaikai, į trobą—sušalsit!. . .
Bet vaikai stovi prie motinos.
—Tėtė aneš bajankinį?—klausia motinos 

mažiausioji Onutė.
—Geri čia barankiniai, vaikeli. . .
—Vilkusienė įveda, vaikus į trobą.
Zigmukas pastebi, kad dreba mamos apa

tinė lūpa.. Jį paima baimė.
Dar voš tik užkurta buvo vakarienė. Vilk- 

Ūsienė šoko plauti bulves, kilnojo puodus, 
pridėjo durpių. Bet dirbti nesisekė. Du kart 
užgęso spingsonas. Paliejo puodą su vande
niu. Visą laiką ji nerimavo ir laukė vyro 
įeinant. Tarpais vis dar buvo girdimas vyro 
riksmas kinkant arklius. O tai nieko gero 
nežadėjo. Parvažiavęs ras neišvirtą vakario 
nę. Be to, valgis taip pat nepatiks: žalbarš- 
čiai su bulvėmis.

Troboje buvo tyla. Laukimas.
Zigmukas nulindo į užkampį. Jam.net ir 

peilis iš galvos išrūko. O kuosos tai tikrai 
nerodys, nes gaus dar už pančius. Tik kad 
ji pati vėl nesuliuopsėtų. Kažin Marė—ge
rai sparnus parišo ?

Su triukšmu prasivėrė durys. Apsivilkęs 
ilga sermėga, apipustytas įsvyravo tėtis. 
Vienas čebatas užsikabino už slenksčio, ir 
jis ko nesuklupo. Kiškinė kepurė nusirito į 
aslą. Zigmukas su baime žiūrėjo į išbalusį 
tėvo veidą ir pliką pakaušį. Iš paniūrų žvel
gė jo baltos ir piktos akys.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Operetė “Velnias Statinėj”
Jaunimo Choras stato sce

noj viršminėtą operetę. Jau 
roles ir dainas visi moka, da
bar lavinas nudavimų. Ope
retė bus sulošta 4 d. gegužės.

Operetė “Velnias Statinėj” 
yra išleista LMS. Tai yra 
juokinga ir lengva mokintis.

Jaunimo Choras dabartiniu 
laiku yra kiek sumažėjęs na
riais, bet pasilikusieji yra ga
būs ir darbuojasi gerai. Jų 
mokytojas yra Ignas Chuzas.

Buvo kalbėta, kad prisira- 
| šyti prie LMS, bet pinigiškos 
! aplinkybės neprileidžia. Ma
nau, ateityje gal prigulėsime.

Teisybę Mylintis.

Boston, Mass.
Prisiruošta Prie Gegužinės
Tai jau visi planai išdirbti 

dėl milžiniškos Gegužinės de- 
: monstracijos, kuri įvyks geg.

1 dieną ant Boston Common, 
Charles St. Mall. Demonstra
cija prasidės 5 vai. po pietų. 
Rengia Komunistų Partija. Po 
ilgų ir sunkių pastangų, pa
vyko gauti iš miesto viršinin
kų leidimą turėti garsiakalbį. 
Todėl tūkstančiai dalyvių ga
lės girdėti kalbėtojų kalbas.

Vyriausiu kalbėtojum bus 
garsus veikėjas Pat Toohey. 
Taipgi kalbės Phil Frankfeld, 
komunistų kandidatas į Jung
tinių Valstijų senatorius, ir 
Pat O ’ D e a, kandidatas į 
Mass. valstijos sekretorius. 
Susirinkimo pirmininku bus 
Otis Archer Hood.

Jau išleista 50 tūkstančių 
atsišaukimų dėl Gegužinės de
monstracijos. K. P. ruošiasi 
dar išleisti 75 tūkstančius la
pelių.

Gegužinės demonstracijos 
šiemet obalsis: “Už taiką, už. 
darbus ir už civiles laisves.”

Rep. 
'--------------------------

Roma. — Staiga labai 
nupuolė šėrai įvairių Itali
jos, pramonių. Amerikonam 
korespondentams atrodo, 
jog tai ženklas, kad Italija 
neužilgoįsivels į karą.

- IMATYSITE JUOS NEW YORKO PASAULINĖJ PARODOJ

Šitie aktoriai ir* aktorės buvo paliovė repetuoti vei
kalą “American Jubilee” dėl mažų algų. Tik po 
ilgesnės pertraukos jie susitarė su samdytojais. 
“American Jubilee” bus vaidinamas New Yorko 
Pasaulio Parodoj. Dabar aktoriai gausią po $40 

savaitei algų, bet ne ilgam laikui.

Jam.net


Parėmė “Liaudies Balsą

t?

vyriausybe ir

Skairus, A. Stripeika ir P. Poš
kus, o W. Bitis ir L.D.P. už
sirašė bei atsinaujino laikraš
ti-

pavežio-
Balsui”
Baklie-

F. Jan-
aukojo

Sadaus- 
Lekavi- 
Melnys

apglėbia vaikus ir
Mažieji drebėdami

veikiami motinos

Tel. TRObridge 638«

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skviro, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

Ketvirtas puslapis šeštadienis, Balandžio 20, 1940

(Tąsa nuo 3 pusi.)
. paduok kepurę sakau!. . . o ne 

—tai aš tau. . .
Mama paima nuo žemės kepurę ir paka

bina ant vagio.
—Kum*?... žlibe tu, sakau paduok!
—Tėtuk, nusivilk sermėgą. Kam tau tos 

kepurės?—mama bailiai taikosi nutraukti 
sermėgos rankovę. Ji visuomet taip dailiais 
žodžiais su tėvu šneka, kai jis grįžta girtas.

—Von iš mano akių!—staiga žeria atga
lia ranka Vilkūsis. Bet jis žmonai nepataiko 
ir, netekęs pusiausvyros, parpuola žemėn.

—Ei, Zigmai, a Zigmai! atnešk lazdą!— 
šaukia pargriuvęs žemėn tėvas.—Išdirbsiu 
kailį šitai...

Bet troboje niekas nejuda. Zigmukas, užsi
rangęs ant pečiaus ir užlindęs už šakalių, dre
ba, bijodamas pasijudinti.

Tik staiga—plast, plast, plast iš kampo. 
Kuosa, dievulėliau! Tėvas atsistoja, apsidairo. 
O kuosa lyg tyčia į vidurį aslos atstriuoksi.

—Zigmas pasigavo, laukė tavęs parodyti... 
—teisinasi mama.

—Tai ką? tas traukas vėl man pančius!... 
Kur jis?...

Vilkaūsis nori pagauti kuosą, bet vėl su
klumpa žemėn ir ilgai guli.
—Kelkis, tėvai, kaip tau nesarmata. . . ma

žus vaikus gąsdini!—pro ašaras, bet jau daug 
drąsiau prikaišioja mama.

Tėvas atsistoja ir girtomis akimis apsidairo 
aplink.

—Tai kur tas traukas? Zigmai še! Lazdą 
sakau!!—iš visos gerklės surinka jis.

—Tėvai, atsipeikėk!... ką tu darai?... te
gu dievas susimyli!...

—Traukis!—stūmė mamą į sieną.
Troboje pakilo vaikų verksmas. Iš pasuolės 

pravirko mažoji Onutė. Marė šniurpsėjo pas 
mašiną. Tik ant pečiaus Zigmukas tylėjo.

Tačiau tėvas svyruodamas ėmė artėti prie 
pečiaus. Pro šakalius Zigmutis pamatė per
verstas tėvo akis ir apsiseilėjusią burną. Vai
kas taip išsigando, kad neiškentęs suriko ne
savo balsu. Jis buvo įsispraudęs į kampą prie 
pečiaus. Toliau jau nebuvo kur slėptis.

—Aa... va, kur jis šunsnukis!... tai tu 
toks gaspadorius! Lipk žemyn, trauke!

Bet Zigmutis įsikirto į šakalius ir visas dre
bėdamas

Tėvas 
šinos ir, 
žemėn.

—Zigmuk, bučiuok tėvui ranką... bučiuok

ir viskas bus gerai!—šaukė motina, tverdama 
tėvą už rankų.

Zigmukas nuo verksmo apsizarbaliavusiomis 
lūpomis bučiuoja tėvui į vieną, į kitą ranką,
bet šis nepaleidžia. Atverčia vaiką kniūbščiai 
ir, nutvėręs šluotos ražą, pradeda visu įnirti
mu pliekti per klyną. Mama viena ranka nu
tveria už ražo, o antrą pakiša ties vaiku, kad 
jam nesuduotų.

—Beproti, ką tas vaikas kaltas!?... prie
puolį įvarysi, Mušk mane, jei nori, bet ne ne
kaltą vaiką!...—mama įtempus visas jėgas, 
atima iš tėvo Zigmuką. Bet tėvas apsiputojęs 
iš pykčio vejasi. Po kojomis kažkas pasipai
nioja, ir jis griūva žemėn, įsikibdamas į žmo
nos sijoną. Mama spiria medine šliure tiesiai 
jam į veidą. Tėvas nusirita. Kurį laiką jis, 
švokšdamas nesuprantamus žodžius, guli ties 
mašina pelenuose. Mama užpučia lemputę.' 
Tamsu.

—Mare, griebk Onutę!. ..
Sugirgžda kamaros durys. Motina su Zigmu- 

ku, o Marė su Onute atsiduria kamaroje ir 
užstumia duris. Jie visi sulipa ant bulvių 
aruodo, pačiame .kampe, kur pro langutį šiek 
tiek šviti sniego šviesa. Pro mažųjų verksmą 
gerai negirdėt likusio troboje tėvo keiksmų. 
Kelis kartus sudunda užstumtos kamaros du
rys.

—žiburį!.. . —trankosi kurį laiką tėvas. Bet 
po valandėlės viskas nurimsta.

Kamaroje šalta. Mama 
prisispaudžia prie savęs, 
šnirpši, bet po kiek laiko, 
apkabinimo, nurimsta.

Zigmutis pajunta, kad jam ant veido nuvar
vėjo keli šalti lašai. Mama tyliai verkia... Jis 
dar labiau prie motinos spaudžiasi.

—Ar ir tu toks, vaikeli, būsi, kai užaugsi? 
—beveik į ausį paklausia mama.

Tada vaikui visai dingsta baimė ir grau
dumas. Jis nekenčia tėvo, tokio žiauraus ir 
neteisingo. Dėl ko jis mušė mamą ir jį?

—Mamyte, kai aš užaugsiu—nuo tėvo jus 
apginsiu!

Valandėlei sušvinta motinos širdis. Ji glos
to savo mažiui galvą, i'

—Mare,—pašnabždomis sako mama, — tu 
tyliai atstumk duris... paklausyk, gal jau jis 
ten užmigo. . .

Marė prisėlina ir atidaro. Nieko. Tiktai gir
to knarkimas.

Grįžusi į trobą, mama uždegė lemputę. Ant 
suolo prasižiojęs knarkė tėvas. Jis gulėjo 
aukštieninkas, vieną koją nukoręs žemyn; iš 
jo burnos ėjo dvokiantis gargaliavimas.

Ant stalo ramiai tupėjo kuosa ir, tarsi, 
spoksojo į užmigusį.
1938 m.

panijos ir Franci jos. Dar 
yra kiek trynimosi tarp tų 
dviejų šalių; bet Francija 
tikisi, kad šio trynimosi 
punktai būsią pašalinti.

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
Jersey City, N. J. — čia 

draugui. A. Matuliui pavežio
jus paramos gauta sekančiai: 
Jis pats, A. Matulis, aukavo 
$2; A. !Zavish aukavo $1.50 
ir atsinaujino metams laikraš
tį; J. B. Paserpskis aukavo 
$1 ir atsinaujino metams laik
raštį, o A. Kačergis, M. Saba
liauskas, J. Kreivėnas ir šal
čius paaukavo t>o $1.

Visiems aukavusiems ir pa- 
gelbėjusiems darbuotis tariu 
širdingą ačiū.

Z. Janauskas.

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Anglai Tik Išmisliję 
‘Didžią Laivyną Kovą,’ 

Sako Vokiečiai

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykinitj Drabužiy

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 jmokėjimų.

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.

Kanadiečių laikraščio reika
lais lankantis po Jungtines 
valstijas, kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje susilaukiau nuošir
džios paramos, bet susidarius 
tam tikroms sąlygoms, neku
riu kolonijų aukotojai lig šiol 
dar liko nepaskelbti. Tad čia 
noriu tas kolonijas paminėti 
viename rašinyje ir atiduoti 
draugams tinkamą kreditą.

Akron1, Ohio. Nors Akrone 
nebuvo ruošiamas joks suėji
mas, bet man atvykus draugai 
stojo talkon ir drg. F. Jan
kauskui savo karu 
jaut gauta “Liaudies 
aukų po $1.00 iš A. 
nūs, F. Stalioraičio ir 
kausko. F. Martin
50c, o P. Ražukas užsiprenu
meravo laikraštį metams.

Pittsbu'rgh, Pa. Čia gerą 
kooperaciją suteikė J. Urbo
nas, Lekavičius ir žvirblis. 
Jiems talkininkaujant “Liau
dies Balsui” paramos sukel
ta sekančiai: Po $1 aukavo 
J. Miliauskas, Mažeika, Dei- 
montas, Kairys, VI. 
kas. Po 50c aukavo: 
čius, Varnagiris, Ch. 
ir P. Sliekas 25c.

Taipgi minėtiems draugams 
kooperuojant “Liaudies Bal
sui” gauta 16 naujų skaityto
jų.

Baltimore, Md. Vietos veik
liųjų draugų pastangomis čia 
buvo suruoštas suėjimas. 
Nors susirinko neskaitlingas 
būrelis draugų bei draugių, 
bet “Liaudies Balsui” suteikė 
labai stiprią paramą. Tame 
suėjime sukelta $15.60. Auka
vo sekančiai: K. Mikolaitis 
$5.00, J. Stanys $3.00, P. Pa- 
serpskis $2.00, J. Pivariūnas, 
A. Vitkus ir K. Juškauskas 
po $1.00. Bertašienė, Stanke
vičienė ir Meškys po 50c. Kiti 
aukavo smulkiais.

Ant rytojaus draugas Meš
kys savo karu daug pasitar
navo ir gauta aukų sekančiai: 
V. Kuchauskas aukojo $2, o 
po $1 — J. Smalenskas, V. 
Luiza, J. Balsys, J. Juraitis. 
Po 50c — J. Strauskis, F. Kir
stukas, V. Lazauskas, o Ch. 
Valatka 25c.

Chester, Pa. — Trumpam 
laikui sustojus Chesteryje, 
“Liaudies Balsui” paramos 
gauta sekančiai: A. Lipčius ir 
P. Šlajus paaukojo po $1, o 
J. Wols, S. Dempsey ir F. Na
vickas'užsirašė bei atnaujino 
savo prenumeratas.

Elizabeth, N. J. — Atvykęs 
į Elizabeth suėjau
“Laisvės” vajininką A. Stri- 
peiką, kuris tuojau 
V. Paulauską mus savo karu 
pavežioti pas progresyvius 
biznierius bei kitus progresy- 
vio judėjimo gerus draugus ir 
simpatikus. Tą patį vakarą 
“Liaudies Balsui” paramos su
kelta sekančiai: Po $2 auka
vo Pr. Šaulis ir I. Beeis; po $1 
—V. Paulauskas, B. Baranau
skas, M. Barkauskas, B. Ma- 
kutėnas, J. Kazlauskas, D. 
Krūtis, A. Lukoševičius (jis 

[taipgi daug pagelbėjo), L. 
Paulauskas. Po 50c aukavo A.

planą užiminėja 
plotus Norvegi-

Berlin. — Vokiečių val
džia ir spauda skelbia, kad 
nesą karo tarp jų ir norve
gų. Nieko nesako, ar kur 
norvegai priešinasi.

Valdiški Vokietijos laik
raščiai praneša, kad vokie
čiai pagal 
vis naujus 
joje.

Vokiečių
spauda teigia, kad nebuvo 
jokios didelės jūrų kovos 
tarp talkininkų ir Vokieti
jos karo laivų Skagerrake 
ir abelnai palei pietinę Nor
vegiją; sako, kad praneši
mai apie tokių “didžią jū
rų kovą” tai yra tik pasa
kaitė Anglijos ir Carlo J. 
Kambro, Norvegijos seimo 
pirmininko. Anot nazių, tai 
Anglija ir jos tarnas Kam
bro stengiasi tokiomis pa
sakomis paveikt bepusiš- 
kas šalis, kad jos stotų iš
vien su talkininkais prieš 
Vokietiją.
Gerėja Santikiai Ispanijos 

su Francija
Paryžius. — Pasirašyta 

prekybos sutartis tarp Is-

Laisvoji Sakykla

Minersville, Pa.
žymiausi

paprašė

a

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

per-

Mensevi-
Milikevi-
Mencevi-

raudojo.
po kelių bandymų pasilypėjo ant ma- 
nutvėręs vaiką už čiuprynos, nusitęsė

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

virš
mo-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-U ndertaker

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Gerbiami draugai “Laisvės” :je iš 300 vaikų gydytojas ra- 
Redaktoriai: Ką jūs manote do 110 vaikų su utėlėmis. Tai 
atsiekti, taip remdami smeto- ir čia reiktų kaip kam pasi
ninkus pavidale. Vilniaus nu-■ naudoti ir pasirinkti aukų, 
kentėjusių šelpimo ? Jau ir pa- Aš nesu priešingas aukoms, 
čioje “Laisvėje” po trupučiu- bet reikia rinkti tam, kam rei- 
ką abejonių pradeda pasiro- kia, ir kad jos pasiektų savo 
dyti. Bet jūs netalpinate, į tikslą, 
gurbą siunčiate, neduodate 
nei paaiškinimo.

“Laisvėje” balandžio 8 die
ną apverkiama Vilniaus kraš
to mokyklų būklė. Rašo koks 
ten mokytojas. Tas straipsnis 
reikalauja daugiau aukų ir 
aukų, dar 12 tūkstančių.

O kaip pačioje Lietuvoje, 
ar geriau? Visai ne. Kaip aš 
buvau Lietuvoje, tai iš Pe- 
triškių kaimo tiktai trys vai
kai ėjo į mokyklą, o moksli
nio amžiaus vaikų buvo 
30. Kiti negalėjo lankyti 
kyklos dėl biednystės.

O kas link utėlių, tai 
nai Duryeos viešoje mokyklo-

tilpę tiek ir tiek. Tą matė 
kiekvienas skaitytojas, kuris 
nuoširdžiai dienraštį skaito ir 
nejieško priekabių.

Tiek to. Tikimės, kad pats 
J. Kaspariūnas, rimtai pagal
vojęs, gailėsis taip negražiai 
mus išplūdęs.

New Yorke šiuo metu 
daug restoranų darbinin-

pikietuojamą.

Dabar balandžio 10 dienos 
“Laisvėje” skaitome “šiurpūs 
Balsai iš Lietuvos Katorgos.” 
Kai * 1923 metais Jonas Kli- 
čius neprisipažino kaltu, tai 
ką su juomi padarė Širvintų 
miestelio daboklės viršininkas 
Matulis? Ar jūs manote, kad 
anas mokytojas geresnis už 
Matulį? Jei taip manote, tai 
klystate. Geras žmogus Lie
tuvoje jokiu būdu negaus val
dininko vietos. O jei jūs taip 
karštai tuos Lietuvos valdinin
kus remiate ir jiems pasitiki
te, tai ir jūs ne geresni už tą 
Matulį.

Jūs džiaugiatės, kad vienas 
kitas “K.” skaitytojas ateina 
pas “Laisvę.” Bet kur “Lais
vės” skaitytojai turėtų eiti, 
kaip jiems užčiaupia burną? 
O matyt labai daug priešingų 
tom aukom ir Lietuvos patri
otizmui, bet jūs neduodate iš
sižioti. Jūs manote, kad esa
te neklaidingi ir mokyki. O 
mokyti, tai ir bagoti, tai už 
bagotus jūs ir stojate.

J. Kaspariųnas.
Nuo Redakcijos: J. Kaspa- 
riūno laišką talpiname ištisai, 
pataisę tik gramatiškas klai
das. Į ginčus neisime. Tiek 
tik pasakysime, kad šis laiš
kas yra labai piktas ir perdėm 
neteisingas. Tas Kaspariūno 
primetamas mums Lietuvos 
smetoninių valdininkų rėmi
mas yra jo paties išgalvotas 
baubas. Taip pat negražus 
yra jo užmetimas, būk 

. savo
darą 
kuoti 
aukų 
kų straipsnių

Balandžio 13 d. O. 
čienės, dabartinės 
čienės, sūnaus Juozo 
čiaus vestuvių bankietas tapo
iškeltas motinos lėšomis. Su
kviesti svečiai iš motinos gi
minių, pažįstamų ir draugų, 
tapo tinkamai pavaišinti. Tad 
besilinksminant visiems tapo 
padarytas sumanymas per d. 
A. Kazakevičių sudėti nors 
kiek aukų Lietuvos politi
niams kaliniams.

Aukavusių vardai: Jaunasis 
J. Mensevičius 50c ir J. Sta- 
rinskas 50c; po 25c: B. Dugi
nas, V. Ramanauskas ir A. Ka
zakevičius; po 10c: Al. Ra- 
guckienė, M. Klinauskienė, O. 
Menscvičienė - Milikevičienė. 
Viso $2.05.

Tiesa pasakius, auka smul
ki, bet kad prie kiekvieno pa
silinksminimo darbininkų nors 
po keletą centų sumestų Lie
tuvos politiniams kaliniams, 
kurie kankinami už visos liau
dies reikalus, tai atliktume la
bai svarbią užduotį. Garbė vi
siems aukavusiems.

J. Ramanauskas.

Chamberlainas “Apdirbinė- 
ja” Balkanų Šalis

mes 
skaitytojams burną už- 
ir neleidžią jiems kriti- 
Lietuvos valdininkus bei 
rinkimus. Tokių kritiš- 

Laisvėje” yra

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Cham
berlain pasišaukė atstovus 
Rumunijos, Jugoslavijos ir 
kitų Balkanų šalių ir sten
gėsi įtikinti, kad tos šalys 
turi bendradarbiauti su 
Anglija ir Francija prieš 
Vokietiją.

ffeSxGtRIAUsifl D U ON
SCHOLES BAKING

---------------- "Ww532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ' IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, neęirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Sovietų Pavilionas ir 
Lietuvos Pavilionas

New Yorko Pasaulinė Paroda greit at
sidarys. Daug įdomių, daug svarbių moks
linių dalykų ten bus galima matyti. Tačiau 
šiemet New Yorko Pasaulinė Paroda toli 
gražu jau ne ta, kokia ji buvo pernai.

Šiemet ten nėra Sovietų majestotiško pa- 
viliono, kuris žmogaus akj viliojančia archi
tektūra ir aukštos technikos įrodymais žavė
jo Parodos lankytojus. Nėra nė Lietuvos 
Pavilion, kuris buvo svarbu pamatyti kiek
vienam lietuviui.

Tačiaus dar yra proga pamatyti Sovietų ir 
Lietuvos. Pavilionus ir plačiai su jais susipa

ko Miesto Pasaulinės Parodos Paveikslų 
Albumą. Ten yra paveikslai Sovietų ir Lie
tuvos pavilionų. Ten yra plačiai aprašyta 
apie juos ir apie juose buvusius eksponatus.

Pasaulinės Parodos Albume yra daugy
bė paveikslų ir aprašymų kas toje Parodoje 
yra. Taipgi yra paveikslai žymiausių pasta
tų iš New Yorko miesto, kurie yra labai 
svarbūs pamatyti kiekvienam ir iš aprašymo 
galima daug apie juos sužinoti.

Didelė Knyga. Puikiausia Lietuvių 
Kalboje. Kaina tik 25c.

Mokestį galite prisiųsti pašto ženklais 
stampomis. Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”i

427 Lorimer Street, Brooklyn, N.
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Elizabeth, N. J.
Nepamirškime Sergančio 

Draugo
Šiomis dienomis per draugus 

sužinojau, kad sunkios paraly
žiaus ligos suimtas guli ant 
mirties patalo mūsų geras 
draugas Antanas šoblinskas, 
gerai žinomas elizabethie- 
čiams ir lindenicčiams. Jisai 
randasi Monmouth County 
Welfare House, Freehold, 
N. J.

Jį galima aplankyt trečia
dienį, nuo 2 ligi 4 vai. po pie
tų, ir sekmadienį, nuo 2 ligi 
4:30 po pietų.

Automobiliais galima pri
važiuoti Highway 9.
• Būtų gerai ir gražu ka
triems laikas pavėlina, Free
hold© draugams aplankyti šį 
draugą.

šis draugas dirbo kiek ga
lėjo, kada sveikas buvo, dar
bo žmonijos labui. Tad ne
pamirškime jo sunkioj valan
doj. D. K—tis.

Mexico, Me.
Nenori, kad Žmona Skaitytų

Užkalbinau vieną moteriš
kę, seniau buvusią “Laisvės” 
skaitytoją. Sakau, gal dabar 
užsirašytumėte “Laisvę,” nes 
daug yra pasaulinių įvykių, 
kuriuos laikraščio neskaitant 
jokiu būdu negalima suprasti. 
Ana atsako: Aš myliu “Lais
vę” skaityti. Bet seniau, ka
da “Laisvę” turėjau ir pradė
davau skaityti, tai mano vyras 
visados prie manęs visokių 
priekabių jieškodavo. Sakyda-1 
vo, ar tu neturi jokio užsiė
mimo be “Laisvės”? Sakyda
vo, kibą tave velnias už nosies 
traukia į tą popierą. Todėl 
kai prenumerata pasibaigė, 
daugiau ir neatsinaujinome.

Rodosi, nesinorėtų tikėti, 
kad yra toks lietuvis vyras, 
kuris draustų savo moteriai 
laikraštį skaityti. Bet gaila 
pripažinti, kad tokių vyrų ig- 
norantų dar randasi.

—o—
Nusiminimas Senių

Pabaigoje 1939 metų Ox
ford popieros kompanijos fa
brike buvo pasklydusios kal
bos, kad 1940 metų balan
džio mėnesį daug senių atleis 
iš darbo. Bet pusė šio mė
nesio jau praėjo, o neatleido 
nei vieno. Pakol darbą atlie
ki ir bosui neprasikalsti, tai 
dar kol kas iš darbo neatlei
džia.

—o—
Nelinksmos Velykos

Pasimirė Ona Vitienė. Pa
liko nuliūdime tris sūnus, vie
ną dukterį, vyrą Adomą ir 
penkias seseris. Visos seserys 
yra ženotos. Trys iš jų yra 
“Laisvės” skaitytojos, būtent, 
Julia Karpinienė, Malvinka 
Pakštienė ir Alena Žilinskie
nė. Pastaroji gyvena Lewis
ton, Me.

Vitienė buvo palaidota prieš 
pat Velykas.

—o—
Koncertas ir Prakalbos

Balandžio 18 dieną suėjo 
25 metai, kaip susitvėrė Lie
tuvos Dukterų Draugystė. O 
balandžio 13 dieną buvo su
rengtas koncertas paminėji
mui 25 metų sukaktuvių. Bu
vo ir kalbėtojas, būtent, j. 
Karsonas iš*Lowell, Mass. Man 
neteko girdėti prakalbos, bet 
aš jį girdėjau kalbant keli 
metai atgal čia Rumforde. 
Kalbėjo pusėtinai gerai. O 
dabar, aš tikiu, kad jis kalbė
jo dar geriau.

Dar aš noriu štai ką pasa
kyti : Draugo Karsono atsilan
kymas pas mus buvo ne vel
tui. Viena, kad jis pasakė 
prakalbą koncerte, o antra— 
ant rytojaus buvome susirin
kę keli Lietuvių Literatūros 
Draugijos draugai ir turėjo
me pasikalbėjimą. Ir drau
gas Karsonas prirašė keturius 
naujus narius prie LLD.

Aš atsimenu, kai Karsonas 
1927 metais buvo Rumforde, 
tai dienraščiams “Laisvei” ir 
“Vilniai” gavo po kelius skai
tytojus. Aš manau, kad jis ne

tik pas mus atvažiavęs veltui 
laiko neleidžia, bet visur jis 
stengiasti pasidarbuoti mūsų 
judėjimui.

Mexikos Vaclovas.

Cleveland, Ohio
LNPL Senųjų Partijų Nerems

Cuyahoga Apskr. (Coun
ty) Labor Non-Partisan Lyga, 
kantriai ir atydžiai tėmijusi 
čionaitinių demokratų parti
jos politinių vadų peštynes už 
politines vietas ir politinius 
darbus, gavo tokį vaizdą, kad 
darbininkams ir abelnai de
mokratiškai nusistačiusiems 
žmonėms negalima nieko gero 
tikėtis -iš tų demokratų parti
jos politinių vadų, jeigu jie 
taptų išrinkti į bile kokias 
valdvietes. Net miesto tarybos 
demokratinis blokas gelbėjo 
repub. majorui Burtonui pasi
grobti aptaksavimo teisę į sa
vo rankas. Ir didžiuma demo
kratų partijos vadų susidėjo 
su nelemta Martin L. Davis 
grupe. O darbininkai dar la
bai gerai atsimena, kaip Da
vis, būdamas Ohio valstijos 
gubernatorium, su milicijos 
pagelba laužė visus svarbes
nius darbininkų streikus.

Republikonų partijos irgi 
visi politiniai vadai jau nuo 
seniai yra linkę į reakcionie
rių pusę ir todėl ypatingai 
darbininkai ir abelnai demo
kratiniai nusistačiusi liaudis, 
nieko gero negali tikėtis ir iš 
republikonų partijos.
Šaukia Plačią Konferenciją

Tokiai padėčiai esant, Cu
yahoga apskričio Darbo Be- 
partyvės Lygos Veikiantis Ko
mitetas turėjo rimtas ir ilgas 
diskusijas, kuriose priėjo prie 
išvados, kad sekančiose Cuya
hoga apskričio nominacijose 
(primaries), kurios įvyks ge
gužės 14 d., neremti nė vienos 
iš tų dviejų partijų. Ir todėl 
nutarė sušaukti plačią konfe
renciją sekmadienį, balandžio 
28 d., U.A.W. Hali, 216 West 
Superior Ave. Konferencija 
prasidės 10-tą valandą ryte. 
Delegatus prisiųsti į šią kon
ferenciją yra kviečiamos vi
sos unijos, jaunimo organi
zacijos, negrų org., fraterna- 
lės ir abelnai visos demokra
tiniai nusistačiusios grupės. 
“Toje konferencijoje turės 
būti suformuluota tokia pro
grama, kuri bus priimtina 
Amerikos liaudžiai,” sako 
LNPL Veik. Komitetas.

Lietuvių progresyvės orga
nizacijos irgi turėtų pasiųsti 
savo delegatus į tą konferen
ciją. O jau Lietuvių Veikian
tis Komitetas būtinai privalo 
porą delegatų ‘pasiųsti.

J. N. S.

Chester, Pa.
TRUPINIAI

Kas pasidarė su mūsų nauju 
Literatūros Draugijos 30 kp. 
korespondentu, kad “Laisvėj” 
nesimato iš Chesterio žinu
čių ? Gal pelės išnešiojo mū
sų korespondento plunksnas, 
o gal taip sau aptingo? Atsi
mink, korespondente, kad čia 
“Laisvės” skaitytojai pasi
genda vietinių žinučių. Mū
sų korespondentas turėtų 
griebtis už plunksnos ir ra
šinėti daugiau žinučių.

—o—
Štai ir vėl susilaukėme 

linksmo pavasario. Gamta ir 
vėl pradės aprengti žaliais rū
bais mūsų motinėlę žemę. Ir 
vėl turėsime gerą progą pasi
naudoti soduose, piknikuose 
pakvėpuoti tyru oru, pasi
džiaugti medžių ir kvietkų 
žiedais. Taip pat turėsime 
geresnę progą pasimatyti su 
savo giminėmis, pažįstamais; 
pasikalbėti, pasigėrėti vienas 
kitu, o ypač jaunuomenė.

—o—
Rodos, baltimoriečių “Lais

vės” piknikas įvyks birželio 
9 d., Liberty sode. Mes Ches
terio lietuviai visada važiuoja
me į baltimoriečių pikniką, 
tai važiuosime ir šį kartą. Už
tai prisirengkime, susimobilL 
zuokime automobilius. Ir ne
pamirškite įsigyti pikniko bi
lietus, nes baltimoriečiai sa
kė, kad be bilietų neįsileis nė

vieno, čia pas draugus galite 
gauti įžangos ir laimėjimo bi
lietus. į

—o—
Kanados draugas Janauskas 

lankėsi su “Liaudies Balso” 
reikalais. Gaila, kad čia drg, 
Janauskas ne ką daug laimėjo 
dėl “Liaudies Balso,” nes ko
lonija maža, ir dar kas blo
giausia, kad nebuvome prisi
rengę pasitikti draugą kana
dietį. ALDLD 30 kp. paau
kavo $3 iš iždo dėl “Liaud. 
Balso.” P. š.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE ik hereby Riven that License No. 
RL 2107 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 195 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

B. SOCHMAN & MAX BROWN 
185 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6100 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 2888 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HELEN CHIBOWSKI
2888 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1551 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 2863 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SIMON RASCH ER
2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
, RL 7250 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 244 So. 4th Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
SAMUEL WEINGAST & LOUIS ZEIDNER 

(Republic Bar & Grill, Inc.)
244 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6105 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 1630 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LILLIAN WYNN 
(Rainbow Inn)

1630 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2306 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 299 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE JETTER 
(Linden Bar & Grill)

299 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1843 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 221 Wyckoff Ave., Borough of 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY ADAM BRODMAN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
.RL 7299 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 167 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 481 Court Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THORPE'S TAVERN. INC.
4*81 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2138 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 882 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
d-b-a Pallas Rest.

882 Manhattan Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1726 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 234-6 Flushing Ave. & 7 Hall 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIELLO 
234-6 Flushing Ave. and
7 Hall St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2243 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 2707-09-11 Beverly Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILANI) 
d-b-a Beverly' Bar & Grill 

2707-09-11 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 423 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 133 Irving Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM ERNST
133 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 446 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Meeker Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12031 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 117 
Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SZELIGOWSKT
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB17029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE FUGEL
263 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 59 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Boardwalk 200 West of Brighton 1st Road, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

OCEANIA RESTAURANT, Inc.
Boardwalk 200 West of Brighton 1st Road 

, Brighton Beach. Brooklyn. N. Y.
----- ,--------- M----------------

NOTICE is hereby given that License No. 
SB60 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Foot of Brighton 1st "Rokd & Boardwalk, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

OCEANIA RESTAURANT, Inc.
Foot of Brighton 1st Road & Boardwalk 

Brighton Beach Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7846 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 408 Jay Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STAR DELICATESSEN, Inc.
408 Jay Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 269 Prospect Park West, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
PATRICK CUNNINGHAM & JAMES BRICK 
269 Prospect Park West Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CONN. VALSTIJOS ATYDAI

LDS apskričio konferencija įvyks 
sekmadienį, bal. (April) 21, prasidės 
10 vai. ryto, V. žiūraičio salėje, 
Falls Ave., Oakville, Conn. Visi 
kuopų atstovai, vajininkai ir kiti 
LDS veikėjai yra kviečiami dalyvau
ti konferencijoje. Oakviliečiai yra 
prisirengę įspūdingai priimti visus 
konferencijos, dalyvius. — A. Taraš- 
ka.

SHENANDOAH IR MINERS 
VILLE, PA.

9-to Apskričio metinė konfe- 
įvyko nedėlioj, balandžio 

28 d., 1940, Citizens Club
Mi-

LLD 
rencija 
(April) 
svetainėj, (Darbininkų Svet.), 
nersville, Pa., 1 vai, po piet. Visos
kuopos 9-tam apskrityj turi prisiųst 
delegatus į šią konferenciją. Kuopos, 
kurios nelaiko susirinkimų kas mė- 
nesis, tų kuopų vienas ar daugiau 
komiteto narių turi dalyvauti kon
ferencijoj. Kuopos, katros dar yra 
skolingos į apskritį už 1938 ir 1939 
metus, priduokit mokestis delegatam. 
Kuopos savo delegatam įteikite gerų 
sumanymų dėl gerovės organizacijos. 
— LLD 9-to Apskr. sekr. O. Zio- 
bienė. (95-97)

draugės Evos 
laišką, kuriame yra pa- 
draugė Cibulskienė yra 
ligoninę ant operacijos, 
bus padaryta 17 dieną

NANTICOKE, PA.
Šiandie aplaikiau 

Cibulskicnčs 
sakyta, kad 
išvažiavus į 
ir operacija
balandžio. Bet tame laiške nėra pa
sakyta, kurioje ligoninėje, manau, 
kad Nanticoke, tad draugai, norin
tieji atlankyti draugę Evą, pasi
klauskite jos namiškių dėl tikrumo. 
Privatiškas kambarys, lankymo va
landos nuo 9-tos vallandos ryto iki 
9-tos valandos vakaro.

Tad draugai ir draugės, malonėki- 
me mes ją atlankyti, katras kiek 
suspėdamas ir suspėdamos, nes drau
gė Cibulskienė yra mums labai 
brangi ir darbšti mūsų organizacijų

draugė.
Linkiu draugei greito pasveikimo. 1

Lucy Rauduvienč.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp., susirinkimas įvyks 

balandžio 21 d. Citizens’ Club Hali. 
Kviečiame visus narius susirinkti 
laiku. Bus renkami atstovai į Ap
skričio Konferenciją. Taipgi bus 
svarstomi kiti svarbūs reikalai. — 
Komitetas. (94-95)

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

Iš senų 
n a u jus

L lūs ir
K sudarau
3 rikoniškais.
■ kalui esant ir
■ p a d i dinų tokio 
V dydžio, kokio pa- 
F 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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St

(Kampas Roebling St.)
Brooklyn, N. Y

Tel. EVergrccn 7-1645 License No. L. 886

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus, 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

Krautuvėj. BJ

Manhattan Liquor Store s

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
9 K* ■ u.AJF.Z

RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys/ užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes clevciterio stoties Tel. Evergreen 4-9508
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Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Office Phone 
EVergrccn 8-1090
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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 Barberiai

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by —

RHEA TEITELBAUM

I I Vapor
II Room,

yL Artesian Water, Restaurant, Barber
LL—-3ll— Shop, Sleeping Accomodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool Fresh

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

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

Sun. all day and night

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

IW.5'

j

JIKk ————

rL Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
I] čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
rpama roliai ir bandukes. 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.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodamo {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. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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Gegužines Parade Dalyvaus 
Garbes Maršuotojas

paraduose 
kada įvyko 
Ir surado,

žinau.”
Ankstybasis m a r š u o toj as 

Merz papasakojo ir kitų labai 
įdomių dalykų apie pirmąsias 
gegužines ir kitus darbinin
kuose svarbius nuotikius.

Lepke Jau Išsiųstas į 
Federalį Kalėjimą

Louis (Lepke) Buchalter, 
vienu tarpu buvęs dešimties 
milionų dolerių raketo valdo
nu, patylomis, kad nepatraukt 
gengsterių atydos, balandžio 
17-tos vakarą išgabentas į fe
deralį kalėjimą Leavenworth, 
Kansas.

Ar Leisime, Kriaučiai, Vėl 
Atsikartoti Praeičiai?

Pei- porą metų pas kriau
čius ilokalo susirinkimuose 
buvo armonija ir buvo svars
toma unijos ir kriaučių bėga
mi reikalai, kada pasinaikino 
Lyga ir Ratelis.

Bet, štai, prieš pereitą lo-

Jo-

BAR ir GRILL 
Lietuviu Restaurantas 
Bine Gaminam valgius b 

turime Amerikos 
Išdlrbimo ir impor- 
tuotij degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Neapsimokėjo dėl Jo 
Vagišiauti

reiškia, kad
Laisvos Mo-

East Side, 
pirmoj isto-

c i gar n inkus, 
Kriau-

Bendros Gegužinės Komite
tas neseniai atsišaukė į visuo
menę pajieškant garbės mar- 
šuotojų, kurie būtų dalyvavę 
Pirmos Gegužės 
nuo 1886 metų, 
pirma gegužinė.
šių metų gegužinės maršuoto- 
jai turės savo eilėse tokį gar
bės svečią.

“Gal būt, kad aš maršavau 
pirmame newyorkiečių Pir
mos Gegužės parade,” pareiš
kė Charles Merz, unijistas 
spaustuvninkas, “kadangi aš 
vis maršuoju nuo 14-kos metų 
amžiaus, o man šiandieną jau 
68 metai.” Tai 
jis radosi būryje 
kyklos vaikų iš 
maldavusiame toj 
riškoj gegužinėj.

“Aš atsimenu
staliorius, Progresyvę 
čių Uniją, kurios sekretorium 
mano tėvas išbuvo ilgą eilę 
metų, ir bravaminkai marša- 
vo tame parade su savo di
deliais baltais arkliais. Obal- 
siai veik išimtinai šaukė už 
astuonių valandų darbo dieną. 
Ir tai buvo obalsis, aplink ku
rio kaulą buvo daug mėsos, 
kadangi tais laikais darbo 
diena būdavo 10 ir 12 valan
dų, nuo 7 lig 7. Aš pats esu

General ių Sesijų Teisme, -N. 
Y., pastatyta prieš teisėją 21 
metų mergina, Margaret Long, 
pati ant savęs prisiėmus visą 
kaltę už $100,000 vertės va
gystes, kurias jinai, sutartyje 
su savo meilyžiu Ralph Pal
mer papildžius.

Tačiau merginos geraširdys
tė pranyko keliom minutom 
vėliau, kada iš liudininko kė
dėn pasodinto Palmerio ji pir
mu kartu išgirdo, jog jis pir
miau buvęs du kartu vedęs ir 
kad jis buv^s pasisakęs de
šimčia metų jaunesniu, negu 
buvo. Ją spiegiančią ir bur
nojančią, kad jinai dėl jo vo
gus, išvedė iš teismabučio. . .

William Warner Hoppin, 
republikonas, balandžio 16-tą 
prisaikdintas teisėju Yorkvil- 
lės teisme.

(Liquor*
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus I^evandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.
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Bet kandida- 
didysis sako: 
nori būti iš- 
į koilvenciją, 

Pil-

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

Važiuodamas puikiame 
Pullman vagone, prirakintas 
prie kito kalinio, Lepkė dar 
vis didžiavęsis savo raketie- 
rišku “padorumu.” Girdi, jis 
“niekad nieko neapgavęs,” vi
sada išlaikydavęs žodį. Jis 
nieko blogo nepadaręs, milio- 
ninė dalis to, kas ant jo su
versta, nepriklausanti jam. 
“Tie politikieriai turėjo rasti 
apie ką kalbėt,” sakė Lepkė, 
“tad jie pasirinko mane. Dew
ey kandidatuoja į prezidentus 
dėlto, kad jis pasirinko mane. 
Dėlko jie nepatyrinėja tuos 
politikierius? Dėlko jie nepa
tyrinėja Dewey?” šaukė Lep
kė jį kam antinė jautiems re
porteriams.

Pirmus 14-ką metų Lepkė 
turėsiąs kalėti už narkotikų 
šmugelį. Po ’to jis turėsiąs at
būti 30 metų bausmę New 
Yorke už kepyklų ir trokų ra
ketą, tad iš kalėjimo jis galįs 
išeit seneliu, arba ir visai ne
beišeiti, jei negaus didelių pa
lengvinimų ir sutrumpinimo 
bausmės. Dabar jis yra 43 
tų.

“Nuo Versaliaus iki 
Šio Karo”

Toj temoj prelekciją duos 
Clarence A. Hathaway, vy
riausias “Daily Workerio” re
daktorius, Darbininkų Moky
klos specialėj klasėj bal. 20- 

2 vai. po pietų, Irving Pla- 
15th St. ir Irving PI., N. Y.

tą,

Studentų Veikla 
už Taika

me

me-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

$

Dienraščio Laisvės■A BALIUS
S

Išmokėjimui Naujosios Intertype Mašinos

George Kazakevičiaus 6 Kavalkų Orkestrą
■4.*—- .4. ■

i

Kviečiame į "Laisves” 
Balių Šį Sekmadienį
“Laisvės” pavasarinis ba

lius įvyks jau rytoj, balandžio 
21-mą.

Šiuo paskutiniu kvietimo 
žodžiu norime visiems “Lais
vės” skaitytojams ir rėmė
jams bei draugams priminti, 
jog prašome ir tikimės visų 
nuoširdžios talkos šiame, kaip

Balius bus per visą popietį 
ir vakarą, Central Palace sa
lėj, 16-18 Manhattan Avenue, 
Brooklyne. šokiai (prie Geo. 
Kazakevičiaus orkestros) pra
sidės nuo 5 po pietų. Įžanga 
35c Vaikų balius prasidės 
nuo 1 vai. po pietų ir tomis 
valandomis (lig 5-kių) įžan-

kad teikėte visuose praeities ga nemokama. Bus gerų val- 
darbuose, nes tik dėka jumsigių ir gėrimų.
visiems mūs pramogos pasiekė Iki pasimatymo balandžio 
tokį aukštą laipsnį. 21-mą, Central Palace salėj !

Charles Gužauskas, 56 
tų amžiaus, 483 Grand Street, 
Brooklyne, mirė balandžio 18- 
tą. Bus palaidotas balandžio 
22-rą, Kalvarijos kapinėse. 
Pašarvotas pas graborių J. 
Garšva, 231 Bedford Ave.

SLA 152-ros Kuopos Valdy
bai. — Savo raštą SLA reika
lais atsiuntėte dienraščiui jau 
po to, kai patalpinote troc- 
kistų savaitraštyje. Netilps. 
Norint gaut dienraščio patar
navimą, privalote atsiųsti ne 
vėliau, kaip kitiems.

Įvyks Balandžio 21 April
CENTRAL PALACE SALEJE

16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y

VAIKŲ BALIUS
Nuo 1 vak iki 5

Vaikam ir tėvam įžanga veltui 

Nuo 5 vai. po pietų 
Įžanga 35c

Muzika nuo 5-tos 
vai. po pietų

Bus ant vietos gaminama 
valgiai ir aptarnaujama 

gėrimais
i

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

Baliaus Rengimo Komisija.

Tūkstantis Miesto Kolegijos 
vakarinių biznio sesijų studen
tų turėjo savo masinį susirin
kimą balandžio 18-tos vakarą, 
Pauline Edwards Teatre, 23rd 
St. ir L&xington Ave., N. Y.

Studentams kalbėjo David 
McKelvy White, buvęs Brook
lyn© Kolegijos profesorius, ko
vojęs Ispanijos lojalistų armi
joj ; Dr. Bella Dodd, Mokyto
jų Unijos įstatymdavystei at
stovė; Marcel Scherer, Ar
chitektų, Inžinierių, 
ir Technikų, CIO, 
n is organizatorius, 
dinėjo karo pavojų

kalo susirinkimą didelis 
n as, po priedanga socialistų, 
ir susišaukia sau mažą koku- 
suką, nominuoja delegatus į 
Amalgameitų Konvenciją. De
legatai, kurie buvo nominuoti, 
tapo ir išrinkti, 
tu i į delegatus 
žinai, P., jeigu 
rinktu delegatu
tai štai ką padarykie: 
d anti Taryba nutarė rekomen
duoti lokalu! nupirkti tikietų 
Lietuvių Kontraktorių Sąjun
gos rengiamo b an kieto, tai’
jūs, P., kriaučių susirinkime 
išdroškit gerą spyčių, kad pa- 
sigautum kriaučius ir kad at
mestų tikietų pirkimą. Tada 
bus lengva jumis išrinkti į 
konvenciją.

Tai matote, kriaučiai. Di
dysis pas komunistus nesuti
ko, kad komunistai privertė 
panaikinti Lygą ir vienytis su 
Rateliu. O dabar, pas socialis1- 
tus, jam yra Iiuosos rankos ir 
vėl jis drumsčia ramybę. Bet 
ar kriaučiai leisis prie to, kad 
vėl pasikartotų lokalo susirin
kimuose pjovynės, tai ateitis 
parodys. Mano nuomone, 
kriaučių tarpe jau neturėtų 
būti vietos vienybės ardyto
jams. Senas Kriaučius.

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadorlškal 
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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SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Rieštiniai laikrodėliai
Rožančiai

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

Chemistų 
tarptauti- 
Jie nuro- 

...._______  t___ ir reikalą 
jaunimo ir darbininkų judėji- 

išlaikyt

Pas. Parodoj būsianti įtaisy
ta tokia “šuniukų” (hot dogs) 
parduotuve, kad prie jos stovin
tis tuo pat laiku atvedins savo 
kojas ir čia jau būsią užrekor- 
duota, kiek jis savo “kaitros” 
palieka.

nuo $1.50

Daimontai 
Melsvi-balti 

perfekto

augštyn

ir

mo vienybės, kad
Jungtines Valstijas nuo karo.

Daugis mitingų sušaukta pa
čių mokyklų patalpose ir 
aikštėse balandžio 19-tą, naci- 
onalę streikų už taiką dieną. 
Apie jų pasekmes bus 

sekamose laidose,
dau

giau

MIRĖ

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Šį šeštadieni, bal. (April) 20 d., iš 
stoties WCNW (1500 kc.), per Lie
tuvių Radio Draugijos vedamą pro
gramą 5:30 po pietų, Aidbalsiai, va
dovaujami B. Šaknaitės, duos kon
certą. Bus išpildyti M. Petrausko, 
M. K. Čiurlio, J. Žiliavičiaus, Ru
binstein ir kitų kompozitorių kūri
niai, 
šį 
a

Kviečiame visus pasiklausyti 
įspūdingo koncerto. — L. R. D. 
unseris Vyt. Ubarevičius.

Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži

E
701
Įsteigta 1892

JEW
GRAND STREET

Bet. Graham &

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos Ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
L E R 

BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178

r

REIKALAVIMAI
eikalingas patyręs presorius dirb- 
prie vyrų gerų paltų. Prašome 

atsišaukti. S. Markowitz, 119 Greene 

 

St\, New York City, N. Y.

(94-85)
eikalingas fornišiuotas kambarys 
Queens, Hempstead ar Freeport 
apielinkėje. Prašau laišku pranešti 
šįuo antrašu: S. T., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (95-97)

ti

Buvo pašarvotas
Palaidotas

Liutero-

mirė ba- 
pašarvo-

Veronika Rice mirė balan
džio 6-tą, savo namuose, 365 
Gorge Rd., Cliffside, N. J. 
Palaidota balandžio 9 dieną, 
Madonna kapuose. Paliko 
dideliame liūdesyje vyrą A 
taną ir dvi dukteris. 

—o—
E. Besinger, 89-28 — 89th 

St., Woodhaven, mirė balan
džio 9 d.
Shalins koplyčioj,
balandžio 12 dieną, 
nų kapuose.

—o—
Bronislava Jonaitis 

landžio 11 d. Buvo
ta savo namuose, 302 Warren 
St., Brooklyn. Palaidota ba
landžio 15 dieną, šv. Kryžiaus 
kapuose. Paliko dideliame liū
desyje tėvą Antaną, i motiną 
Anastaziją, taipgi brolį ir dvi 
seseris.

Visiem viršminėtiem pagra- 
bam patarnavo Shalips (ša- 
linsko) Laidojimo Biu ras.

Radio Programos
Radio pusvalandyje, “New 

Yorko Aidai,” girdimame kas 
antradienis, 7:30 vakaro, iš 
stoties WEAF, balandžio 231- 
čia perduos Richard Harding 
Davis’o pasakojimus. Prie to, 
kas antradienis dainuoja 16- 
kos balsų vyrų choras — Edi- 
soneers. Josef Bonime 
vauja muzikai; George 
perduoda pasakojimus; 
Hawley yra skelbėju.

vado- 
Hicks 
Mark 
Sk.

Apgaudineję Merginas
' 4

keli as-New Yorke suimta 
menys kaltinimais perįistatinė- 
jusi judžių agentais, 
taiš ir kitokiais tūzkis, kad 
tup būdu priviliot jaunas mer
ginas prostitucijai. J uos kal
tina ir žaginime atv 
savo “ofisus.”

advoka-

Reikalingas džianitorius prižiūrė
jimui 6 šeimų namo. Nėra šilumos. 
Duodama gyvenimui kambariai. Del 
atlyginimo 
Kreipkitės: 
Willoughby

susitarsite su savininku. 
Elizabeth Daniels, 1354 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(95-97)

Norime pirkti re^taurantą su pil
nom gėrimų laisnėm, pageidaujame 
Brooklyne arba artimoje apielinkėje. 
Prašome pranešti laišku: iChas. Sta
naitis, 105 Reid Ave., Brooklyn, 
N. Y. (95-97)

PARDAVIMAI
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 j kitą biznj, tai viską 
greit turiu parduot. 105 Reid Avė., 
Brooklyn, N- Y. (9Q-95)

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Penktadienį ir šeštadienį, 

balandžio 19 ir 20 dd., įvyks 
Iškilmingas Atidarymas Cleve
land Palace Bar & Grill.

Savininkas, Jonas Jurevi
čius, (Jurevich) kviečia visus 
savo draugus-pažįstamus, vie
tinius ir iš apylinkės dalyvau
ti šiame atidaryme. Bus duo
dama skanūs valgiai ir dova
nos. Taipgi, kas norės, galės ir 
žaisti Bowling, nes yra dvi di
delės Bowling Alleys. Priva
žiuoti galima Jamaica linija ir 
išlipt ant Cleveland stoties, 
taip pat Broadway gatveka- 
riu, išlipti ant Cleveland St. 
Prašome įsitėmyti antrašą: 
Cleveland Palace Bar & Grill

234 Cleveland Street 
at Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Applegate 7-9718
(93-95)

D DZ AUS AS“‘JuS ESATE r»ir»K-ikri7o B didžiųjų PIRKINYS 8 KUBIŠKŲ PĖDU

GENERAL MC

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

tykite G-E. Tai Pirkinys!
__ ____ I-------------------

Šeimoms jš 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 
dideli 8! Jūs galite sutaupyti liku
si maistą, pirkite valgi po dau
giau už žemesne kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.” *
VISOS DftŽUTfcS PLIENINIUS. 
NERUDRJANČIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

TH ATS THE BU/'

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabar galite pirkti G-E 
Model LB6B 6 2 ku. pėd. dy- 
diio, 1940 model ui 

$114.75
CHARLES D’ORAZIO & SON 

LICENSED DEALER OF 
REX COLE, INC.

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




