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Beveik visose C.I.O. unijose 
nepaprastai svarbų vaidmenį 
vaidina jaunimas. Dauguma 
vadų yra jauni, energingi 
žmonės. Jiems sekasi. Jie turi 
pilną pasitikėjimą senesniuose 
darbininkuose.

Tačiau 
kyti apie 
kad ir 
Rubsiuvių
uniją, šiose organizacijose ka
žin kaip, man atrodo, bijoma 
jaunimą leisti priešakin. Pa
sekmėmis negalima džiaugtis.
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KRISLAI
Pasitikėjimas Jaunaisiais. 
Nusmuko nuo Koto. V 
Kemėšio Apetitas. (/ 
Sąskaita su Budeliais.

Rašo A. B.

K

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

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

to negalima pasa- 
senąsias unijas, na, 
apie Amalgameitų 
uniją ir Mainierių

Ir čia lietuviai galėtų duoti 
pavyzdį. Pavyzdžiui, organi
zuoti lietuviai kriaučiai galė
tų savo lokaluose drąsiai iš
statyti priešakin jaunus žmo
nes.

Apari kitų kvalifikacijų, 
jauni žmonės turi dar ir tą 
pirmenybę, kad jie gerai kal
ba angliškai ir tuo būdu gali 
smarkiau pasikalbėti su aukš
taisiais biurokratais. O kad su 
tais biurokratais reikia pasi
ginčyti ir pasifaituoti, tai pri
pažins kiekvienas mainierys,, 
kiekvienas kriaučius. ' Į

“Vienybėje” (bal. 26 d.) p. 
Bukšnaitis gailiai verkia: “su- 
smulkėjo mūsų tautinė srovė, 
susmulkėjo tautinė veikla, su-! 
smulkėjo lietuviškas atsparu
mas.”

Kad taip vadinami tautinin
kai nusmuko nuo koto, tai 
šventa tiesa. Bet netiesa, kad 
lietuviškas atsparumas sus
mulkėjo. Tikrieji lietuviai lai
komės! labai gerai ir dabai 
tvirtai. Net šis baisus ekono
minis krizis nepakirto pamatų 
nei mūsų spaudai, nei mūšį 
organizacijoms. Tuo tarpu jau 
tūkstančius turime čia gimusib 
lietuviško jaunimo lietuviškon 
veiklon įtraukę.

Kunigas F. Kemėšis nepa-l 
miršta aplankyti .amerikiečiusj 
su savo ilgomis ir griaudžioj 
mis gromatomis.

Paskutinėje savo gromatoje: 
kunigas informuoja mus apie 
savo ir .savo kolegų apetitus-. 
Jis sako, kad jie tikėjosi gauti 
nuo bolševikų ne tik Vilniaus 
kraštą, bet dar magaryčioms 
vieną milioną gudų! Nes tie 
gudai, girdi, yra tikri 
viai, tik bėda su jais 
kad jie gudais vadinasi 
diškai kalba.

betil
tame, 
ir gu-

Lewis už Teises Neg 
ram, už Pilietines Lai

sves, prieš Karų
Washington. — CIO $ a- 

jų centro pirmininkas John 
L. Lewis bal. 26 d. kalbėjo 
suvažiavimui negrų iš visų 
Jungtinių Valstijų ir reika
lavo pilnų, visai nevaržomų 
pilietinių teisių negrams. 
Jis šaukė negrus išvien su 
baltaisiais darbo žmonėmis 
\veikt už bendrą gerovę dar
bininkų ir farmerių šioje 
halyje.

Suvažiavimas įvyko Dar- 
'bo Ministerijos Svetainėje; 
dalyvavo apie 2,000 negrų 
delegatų.

Lewis kvietė negrus san- 
darbininkaut su Nepartiji- 
ne Darbininkų Lyga (są
junga) panašiai, kaip jis 
pirmiau kvietė Amerikos 
Jaunuolių Kongresą veikt 
išvien su šia Lyga, idant 
geriau pasiekt “bendrų mū
sų tikslų.”

CIO žymiausias vadas, 
Lewis ragino visus budėt, 
kad išlaikyt Ameriką nuo 
karo. Jis persergėjo, kad 
svetimų kraštų (talkinin
kų) agentai sušilę darbuo
jasi į vilkt šią šalį į karą, 
čia jau Lewis užreikė, jog 
“mes neturime jokios par
eigos eit karan už Angliją, 
ir Franciją” prieš Vokieti
ją

Lewis karčiai smerkė J. 
Edgarą Hooverį, valdžios 
agentų galvą, kuris daro 
staigius užpuolimus ant 
tariamų raudonųjų ir pasa
koja, būk Amerikai gręsiąs 
didelis pavojus iš šios pu-

sės.
Kalbėtojas kvietė negrus 

išvien su baltaisiais darbi
ninkais, farmeriais ir jau
nuoliais ir su senatvės pen
sijų grupėmis kovot už pa
gerinimus visiem darbo 
žmonėm, dėlei pilietinių 
laisvių ir progos gyventi.

Jis atidavė pagarbą neg
rų tautai už jos nuopelnus 
visam šalies gyvenimui.

Lewis ragino šį negrų 
suvažiavimą, kaip ir abel- 
nai visus darbo žmones ir 
pažangūnus, daryt spaudi
mo valdžiai, idant būtų pa
naikinti pagalviai balsavi
mų taksai pietinėse valsti
jose, nes tie taksai sulaiko 
daugius negrų ir vargin
gesnių baltųjų piliečių te
nai nuo dalyvavimo rinki
muose.

Jis kritikavo demokratų 
partijos valdžia, kad jinai 
nevykdo savo prižadų, duo
tu 1936 metais. Tada demo
kratų partija žadėjo viešus 
darbus visiem darbininkam, 
negaunantiem privačių dar
bų. O dabar, , sakė Lewis, 
demokratų valdžia mėto iš 
viešų WPA darbų žmones, 
kurie negali gaut privačių 
darbų.

A. Ph. Randolph, šio neg
rų kongreso pirmininkas, 
smerkė Dieso tyrinėjimų 
komisiją kaipo pavojų “ne 
tik komunistam, bet ir ne
gram, ateiviams, darbo uni
joms, žydams ir katali
kams.”

ITALIJA TIKRAI 
KARIAUSIANTI

JUGOSLAVŲ PREKYBOS 
ATSTOVAI MASKVOJE

VOKIEČIAI GRĘSIA APSUPT 
ANGLUS TRONDHEIM 

SRITYJE
Stockholm, Švedija.—Vo

kiečiai žygiuodami į Šiau
rių vakarus nuo Roeros, 
pasiekė punktus tik už tri
jų mylių nuo Stoeren gele
žinkelio stoties. Jeigu jie 
užims Stoęreną, tai užeis iš 
šono anglams ir norvegams 
ir galės juos apsupt į pietus 
nuo Trondheim, kaip rašo 
O. D. Tolišius, N. Y. Times 
korespondentas.

Žygyje į Stoereną vokie
čiai su tankais ir kitais mo
toriniais pabūklais persi
kėlė per prisnigtas tarpkal- 
nes 3,000 pėdų aukščio.

Francūzų kariuomenė su
sikirto su vokiečiais ties 
Steinkjeriu.

Anglai ir norvegai, kaip 
pranešama, sustabdė' vokie
čius ties Kyamu ir Galviku, 
pietiniame Norvegijos 
fronte.

Vokiečiai atėmė iš anglų 
Voss miestą, Bergeno srity
je.

LAIKRAŠTININKAI LAIMĖ
JO 17 MENESIŲ STREIKĄ 

PRIEŠ HEARSTA
Chicago. — Amerikos 

Laikraštininkų' Gildija 
(unija) laimėjo prieš Hear- 
sto laikraščius streiką, ku
ris tęsėsi 17 mėnesių.

Hearstas pasirašė sutartį 
su unijistais: pakelia kai 
kuriem algas, priima atgal 
į darbą 116 iš streikavusių 
laikraštininkų rašytojų ir 
negrįžtantiems pas jį sumo
ka $24,000.

Vokiečiai Pavojingai Sužeidė 
3 Anglų Šarvuočius ir 3 

Kareivinius Laivus

Vokiečių Ministeris Nurodė, 
Kaip Anglija ir Francija Stu

mia Bepusiškas Šalis į Karų
Ribbentrop, Užsieninis Vokietijos Ministeris, Teigė, kad Anglija ir Francija 
Sukurstė Suomiją į Karą prieš Sovietus; Jos pačios Tykojo Sovietus Užpulti 

---------------- 0------------------------------------------------------— 
armijas į Norvegiją ir Šve
diją ir iš to šono užpult Vo-

Talkininkai Pirmi Sulaužę Norvegų Bepusiškumą; Ruo
šęs! per Skandinaviją Užklupt Vokiečius *

Berlin, bal. 27. — šešta
dienį Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris Joachim 
von Ribbentrop kalbėjo 
svetimų šalių atstovam ir 
dėstė, kad tai Anglija ir 
Franci ja iššaukė karą prieš 
Vokietiją ir kad talkininkai 
kalti dėl to, kad vokiečiai 
turėjo įsiveržt į Norvegiją.

Ribbentropas sakė, kad 
Vokietija norėjo susitaikyt 
su Anglija ir Francija, bet 
jodvi paskelbė karą prieš 
Vokietiją neva dėl Lenki
jos, idant sunaikint Vokie
tiją. Kalbėtojas nurodė, jog 
Anglija ir Francija daro 
viską, kad įtraukt bepusiš- 
kas šalis į karą prieš Vo
kietiją, bet iki šiol tokia 
Anglijos ir Franci jos poli
tika neturi pasisekimo.

25 Miliūnai per Die
ną Esą Permažai 
Anglijos Karui

Roma. — Fašistų korpo
racijų susirinkime jų pir
mininkas Dino Grandį bal. 

niaus krašte pasiliko Sovietų 27 d. pareiškė, kad Italija 
negalės laikytis nuošaliai 
nuo europinio karo, 'kad ji 
turės daly vau t jame.

Fašistų atstovai' karš
čiausiai sveikino tą pareiš
kimą.

Susirinkime dalyvavo ir 
pats Mussolinis.

. Amerikiečiams ilgai nebūva 
aišku, kodėl visa eilė lietu
viškų kaimų ir miestelių Vil-

Sąjungoje. Kun. F. Kemėšis/ 
dabar pasako. Jis rašo:

“Buvo Vilniuje dar o ku p ak
cijos laikais (ir dabar vėl 
naujai įsiregistravo) ‘Kultū
ros’ draugija, turėjusi net iki 
60 skyrių. Yra žinomi tip 
‘Kultūros’ skyriai Švenčioni
krašte, kurie darė rezoliuci
jas, prašančias Rusijos valdo
vus imti Švenčionių kraštą są- 
vo globon. Žinomi vardai ir 
pavardės tų žmonių, kurie 
siuntė į Maskvą telegramas ir 
rinko parašus po atitinkamai 
prašymais. Be abejo jie tai 
darė negi papirkti, bet paga 
savo įsitikinimus.”

Maskva. — Pagal sutartį 
su Švedija, kasdien skrai
dys keleiviniai-paštiniai lė
ktuvai tarp Maskvos ir 
Stockholmo, Švedijos sosti
nės.

ir kai 
patekt: 
režimu

Maskva. — Sovietų vy
riausybė labai draugiškai 
priėmė Jugoslavijos atsto- 

į derybas 
sutarties 

Jugoslavi-

vus, 
dėlei 
tarp 
jos.

atvykusius 
prekybos

Sovietų ir

Vokiečiai Suėmė 300 Angly; 
Sučiupo Jy Planus

Vadinasi, tų sodžių 
mų lietuviai nenorėjo 
po Smetonos valdžios 
Jie numatė, kas jų laukia. Jie! 
prašėsi būti priglaustais prie 
Sovietų Sąjungos ir jų praJ 
šymas buvo išpildytas.

Kas kita, jeigu Lietuvoje 
būtų buvus žmoniška tvarkai 
Tie lietuviai būtų norėję pasi
likti prie Lietuvos ir jų tais 
noras būtų buvęs patenkintai.

baisios žalos pridarys visai lie
tuvių tautai.

Berlin. — Vokiečiai paė
mė į nelaisvę 300 anglų ka
reivių ir oficierių Lilleham- 
merio 'ir Dombaso fronte. 
Pas oficierius rado planus 
ir patvarkymus, kurie pa
rodo, kad Anglija jau se
niai ruošėsi įsibriaut į Nor
vegiją, kaip sako vokiečių 
komandą".

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jų orlaivio bom
ba “pragaištingai sužeidė” 
vieną Anglijos šarvuotlaivį 
ties Narviku. Tą pačią die
ną jie oro bombomis pavo
jingai sužeidę du kitus an
glų .šarvuotlaivius, vieną 
ties Andalasnes, kitą ties 
Bergenu.

Be to, vokiečių lakūnai 
uždegę du Anglijos kareivi
nius laivus ir sunkiai sužei
dę trečią.

VOKIETIJA PASKELBĖ 
KARA NORVEGIJAI

Tai matote, kaip Lietuvai 
pasitarnavo tautininkų dikta
tūra Lietuvoje. Ir jeigu ta dik- vt 
tatūra ilgai dar pasiliks, taįj)

Amerikos spauda verkia, 
kad Vakarinėje Ukrainoje ir 
Vakarinėje Baltgtfdijoje, so
vietinei tvarkai įsisteigus, gau
domi ir baudžiami buvę liau
dies kankintojai ir mėsinėto- 
jai—teisėjai, kurie politinius 
prasikaltėlius teisė katorgon, 
kalėjimų viršininkai, kurie po
litinius kalinius kankino, ir 
kiti budeliai. Bet taip ir rei
kia.
Tegul pasimokina ir kitų kraš

tų. liaudies kąnkintojai. Jų ka- 
leina irgi ateis!

Švedai Nusigandę Svetimų 
Karo Laivų arti Švedijos

Berlin. — Vokietija ba
landžio 27 d. paskelbė karą 
Norvegijai. O vokiečiai įsi
veržė į Norvegiją jau 18 
dienų pirmiau.

Stockholm, Švedija.—Ma- 
tyta du dideli karo laivai* ir 
15 naikintuvų ties Stroems- 
tad, arti Švedijos; jie plau
kę į pietus linkdn Kattega- 
to, jūrų siaurumos tarp 
Švedijos, Danijos ir Vokie
tijos.'Spėjama, kad tai vo
kiečių kariniai laivai. Dau
gelio švedų dėl to nusigan-

Abejoja, ar Anglai Sulaikys 
Vokiečius

Stockholm, Švedija.—Čia 
esantieji bepusiški karo tė- 
mytojai sako, kad anglų- 
norvegų pasipriešinimas, 
turbūt, negalės sulaikyt 
mechanizuotas vokiečių jė
gas 
mo

Dombaso ir Trondhei- 
srityse.

Šiemet vasario 24 d. An
glijos karo laivai užpuolė 
nekarinį vokiečių laivą “Al- 
tmarką” locnuose Norve
gijos vandenyse. Kovo 20 
d. Anglijos laivyno minis
teris paskelbė, kad jau ne
galį būt bepusiškų šalių.

Čia vokiečių užsieninis 
ministeris von Ribbentrop 
privedė eilę faktų, kurie 
rodą, kaip Anglija ir Fran
cija stūmė bepusiškas šalis 
į karą.

Jis nurodė, kad tai An
glija ir Francija sukurstė 
Suomiją (Finiją) karan 
prieš Sovietus. Anglų ir 
francūzų valdžios tikėjosi, 
kad Suomijos karas su So
vietais duos progą Franci- 

‘ jai ir Anglijai iškelt savo

Vokiečiai Pergabena 
Daugius Kareiviu ir 
Ginklų, Sako Anglas

Stockholm, Švedija.—Ka
pitonas James Murrey, An
glijos vice-konsulas, balan
džio 26. d. sakė, kad vokie
čių laivai ir lėktuvai nuo- 

kariškiems ir paprastiems j lat atgabena daugiau ir 
reikalams; tai išeitų apie 
25 milionus dolerių karui 
per dieną. O per septynis 
pirmuosius karo mėnesius 
išeidavo apie 20 milionų 
dolerių karui per dieną.

Bet 25 milionų per dieną 
būsią permažai, kaip rašo 
ponas Walter T. Layton, 
seimo narys, žurnale “Eco
nomist.” Jis sako, kad jei
gu bus karui išleidžiama 
tik tiek, kiek reikalauja iž
do ministeris Simon, 
Anglija “prakiš karą.”

Layton, vadas opozicijos 
prieš dabartinę anglų val
džią, sako, kad iždo minis
teris Simon dar permažai 
reikalauja apdėt taksais 
alų, tabaką, paštaženklius 
ir įvairius kitus pirkinius.

Siimon siūlė pakelt 200 
procentų taksus ant algų ar 
kitų įplaukų vedusiem be
vaikiam, gaunantiem apie 
14 šimtų dolerių per metus. 
Bet ponas Layton tvirtina, 
jog tai permažas pakėlimas 
taksų^ant šių ir kitų žmo-

London. — Anglijos iždo 
ministeris Sir John Simon 
reikalavo, kad seimas skir
tų valdžiai 10 iki 12 bilio- 
nų dolerių lėšų per metus

tai

Jis, be to, nelaukia, kad 
valdžia gaus tiek paskolų, 
kiek skaičiuoja iždo minis
teris Sir John Simon.

PrancūzaiParyžius
jau vartoja vakarų fronte 
naujuosius bombinius orlai
vius gautus iš Amerikos.

daugiau kareivių į Norve
giją, nežiūrint, jog anglai 
ir francūzai blokaduoja 
Skagerraką, jūrų siaurumą 
tarp Danijos ir Norvegijos. 
Tuo laiku jis pats buvo Os
lo mieste, Norvegijos sos
tinėje, ir kalbėjosi su atva
žiuojančiais naujais, vokie
čių kareiviais. Vokiečių vy
riausybė davė jam leidimą 
laisvai vaikščiot .tarp tų ka
reivių ir šnekėtis su jais, 
kaip praneša kapit. Mur
rey.

Iš Oslo vokiečiai dideliais 
auto, sunkvežimiais siunčia 
kaskart daugiau kareivių, 
ginklų ir amunicijos į karo 
laukus šiaurinėje Norvegi
joje, sako jis. Dunda moto
rizuotos vokiečių kanuolės 
iš pietines Norvegijos į 
šiaurinę.

Anglai Vadina Melais Vo
kiečių Dokumentus

London. — Anglų vyriau
sybė vadina “melais” vokie
čių paskelbtus dokumentus, 
kurie teigia, kad Anglija 
tykojo įsiveržti į Norvegi
ją pirma, negu vokiečiai 
ten įsiveržė.

Stockholm, Švedija. — 
Švedų valdžia pirko iš Ita
lijos keturis karinius laivus 
naikintuvus.

ORAS. «r šiltoka.

\H-'-f1 : i'",.’'! ’ M

R i b b e n tropas priminė, 
jog šiemet vasario ir kovo 
mėnesiais Anglija ir Fran
cija grūmojo atsiust savo 
kariuomenę į Oslo, Narviką 
ir kitur Norvegijoj ir 
traukt karan prieš Sovietų 
Sąjungą per Norvegiją ir 
Švediją, nepaisant Norvegi
jos ir Švedijos bepusišku- 
mo.

Visi tie Anglijos ir Fran
ci jos žygiai ir planai at
kreipė Vokietijos atydą į 
Skandinavijos kraštus 
(Norvegiją, Švediją, Dani
ją)-

Švedija parode noro būti 
bepusiška. Bet Norvegijos 
valdžia viską darė kaipo 
pagalbininkė Anglijos ir 
Franci jos. Ji padarė, ką tik 
galėjo talkininkų karo rei
kalams.

Norvegijos užsieninis mi- 
nisteris į klausimą: Ar 
Norvegija praleis per savo 
šalį Anglijos ir Francijos 
karines jėgas? atsakė “ne,” 
bet atsakė tokioj formoj, 
jog atsakymas reiškė 
“taip.”

Todėl, — tęsė vokiečių 
užsieninis ministeris von 
Ribbentropas, — kada An
glija ir Francija rengėsi už
imt Norvegiją, tai vokie
čiai turėjo daryt apsigyni
mo žygių.

Jau balandžio 6 d., sakė 
jis, Anglijos laivai važiavo 
su kareiviais į Norvegiją, 
bet vokiečių kariniai orlai
viai bal. 8 d. užpuolė juos, 
bombardavo ir privertė 
grįžti. Tuo kartu Anglijos 
kariniai laivai sodino minas 
locnuose Norvegijos vande
nyse.

Čia Vokietijos ministeris 
von Ribbentrop skaitė do
kumentus, kaipo įrodan
čius, kad Anglija ir Franci-, 
ja iš anksto darė žygius 
užimt Norvegiją. Jis pa
reiškė: Mes turime visus 
Anglijos planus, kurie įro
do, ką Anglija darė užėmi
mui Norvegijos.

Vienas iš tų dokumentų 
sako, kad Anglija balan
džio 6 d. susodino į laivus 
batalioną savo kariuomenės 
užimt Stavangerį, prieplau
kos miestą pietinėje Norve
gijoje.

Kiti Ribbentropo doku
mentai teigia, kad Anglija 
ir Francija buvo prisiren- 
(rusios užimt Norvegiją, o 
Norvegija buvo prisiruošūs 
kariaut išyien su Anglija ir 
Franciia prieš Vokietiją.

Todėl, sakė Ribbentrop, 
Vokietija turėjo užbėgt 
Anglijai ir Franci j ai už 
akių, ir balandžio 9 d. pa
siuntė savo armiją į Nor
vegiją.
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Stato Laivyną
Kad apgynus savo milžiniškas koloni

jas Holandija stato daug naujų karo 
laivų. Sako, kad parlamentui vėl įteikta 
pasiūlymas statyti: 3 šarvuotus kruize- 
rius, kiekvieną po 27,000 tonų įtalpos; 1 
ginkluotą laivą; 10 submarinų naikinto
jų ir kelis kitus mažesnius laivus. Ben
drai, šių naujų karo laivų išbudavojimui, 
reikės apie 283,000,000 guilderių.

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

Act of March 3, 1879.

Nežino, Kiek Savaitėje ' 
Penktadienių

“Keleivis” šitaip rašo:
“‘Laisvės’ komunistai pasakoja:
“ “Jei Skandinavijos kraštai, ypačiai 

Norvegija ir Švedija, būtų išmintingų 
valdonų valdomi, tai ten šiuo metu ne
būtų to, kas yra. Sakysim, jei Švedija 
ir Norvegija, užuot spjaudžius ant So
vietų Sąjungos, būtų pasiūliusios jai 
bendras apsigynimo sutartis; jei josios 
būtų įėjusios taikos orbitan, tai šiandien 
nebūtų Norvegija karo teriojama ir Šve
dijai nereikėtų drebėti dėl savo likimo.”

“Tai yra tušti žodžiai. Da blogiau— 
jie prieštarauja visam pasauliui žino
miems faktams. Juk Lenkija turėjo pasi
rašiusi su Sovietais panašią sutartį, o 
ar tai apsaugojo ją nuo užpuolimo? Ne! 
Kaip tik lenkus puolė Vokietija, ant jų 
puolė ir patys Sovietai!”

Čia yra pasakytos dvi neteisybės:
1. Lenkija niekad nėra turėjusi su So

vietais bendros apsigynimo sutarties. Ji 
turėjo su Sovietais tik nepuolimo sutar
tį. Bendra apsigynimo sutartis reiškia

-tą, kad, kai priešas puola vi^ną kurią 
pasirašiusiąją šalį, tai kita stoja jai tal
kon.

Kai į Maskvą nuvyko Anglijos delega
cija su Sovietais tartis dėl Lenkijos gy
nimo, tai Sovietai tuomet sakė, kad jie 
sutiktų Lenkiją ginti nuo Vokietijos 
puolimų, bet Lenkija turi sutikti įsileisti 
Sovietų Sąjungos Raudonosios Armijos 
būrius Vokietijos pasienyj. Nes kaip gi 
kitaip Sovietai Lenkiją apgins, jei ten 
nebus gerai ginkluotų stiprių jėgų?

Tuomet Lenkijos ponai atsakė: “Mes 
neįsileisime į Lenkijos teritoriją nei vie
no raudonarmiečio.” Į tai Sovietai atsa
kė: Jeigu taip, tai kariaukit patys!

Na, jie ir “kariavo”!
2. “Kaip tik lenkus užpuolė Vokietija, 

ant jų puolė ir patys Sovietai,” skelbia 
“Keleivis”. Šis pasakymas taip jau rodo, 
kad “Keleivis” nežino, kiek savaitėj yra 
penktadienių.

Kai Lenkijos valdžia pabėgo į Rumu
niją, kai vokiečiai užėmė Lenkijos plotus 
ir veržėsi į rytus, į Vakarų Baltarusiją 
ir Ukrainą,, tuomet Sovietai pasakė: 
“Kadangi Lenkijos valdžia pabėgo, tai 
ir su ja padarytoji nepuolimo sutartis 
daugiau nebegalioja. Lenkijoj tebevieš
patauja vokiečiai. Betvarkė ir suirutė 
siaučia.”

Kiek tai lietė pačią Lenkiją, Sovietai 
nekreipė daug dėmesio, bet jai svarbu 
buvo neleisti vokiečiams Užimti Vaka
rų Baltarusijos ir Ukrainos, kurios pri
klausė Sovietams. Tada jie pasiuntė 
Raudonosios Armijos būrius, kurie ir 
užėmė Sovietams priklausomas žemes, 
kurias lenkai imperialistai buvo paver
gę, panašiai, kaip Vilnių. Sovietai užėmė 
ir Vilnių ir jį atidavė Lietuvai. Gi Len
kijos žemių Sovietų Sąjunga visiškai ne
palietė.

Tai štai, kaip dalykai stovi! Ar “Ke

I Aštriai Rašo
Italijos ’spauda vis aštriau rašo prieš 

Angliją ir Franciją. Kai kurie laikraš
čiai tiek užaštrinę toną, kad ir karo są
lygose jau negalima būtų aštriau rašyti.

Tūli italų laikraščiai atsiliepė į Fran
cuos spaudą, kurioj buvo rašyta, kad 
pageidaujama susitarimo su Italija. Ita
lų laikraščiai rašo, jog Romos įr Pary
žiaus reikalai esą skirtingi.

Kiti, atsakydami anglų ir francūzų 
laikraščiam, kur buvo rašyta, kad Itali
ja eis kariauti už Vokietiją, rašo: jeigu 
Italija bus kare, tai ji kariaus ne už Vo
kietijos reikalus, bet už savo, kaip ir 
Vokietija kariauja ne už Italijos, bet už 
savo reikalus.

Jugoslavijoj Sujudimas
Jugoslavija jaučia didelį pavojų. Val

džia imasi žingsnių prieš Italijos, Vokie
tijos, Anglijos ir Francijos agentus. 
Laikraščiai rašo, jog, kai tik bus su
daryta Sovietų Sąjungos ir Jugoslavijos 
prekybos sutartis, tuojau po to seks ir 
diplomatinių ryšių atsteigimas.

Jugoslavija užima 95,558 ketvirtainiš- 
kas amerikoniškas mylias ir turi 16,000,- 
000 gyventojų. Jos armija taikos metu 
yra 200,000 karininkų ir kareivių. Išla
vinti rezervai siekia 1,500,000 vyrų. Ar
mija yra gerai ginkluota. Jugoslavai yra 
kovingi, bet jų silpnumas tame, kad už
sienio priešams pavyko p'asėti tarpe 
įvairių slavų grupių nesutikimų, o rusai 
baltagvardiečiai buvo sudarę prastus 
santykius su Sovietais.

Naujos Pasakos
Nepasisekimas Anglijos ir Francijos 

armijų Norvegijoj vėl iššaukė kapitalis
tų spaudoj naujas pasakas, būk Sovietų 
Sąjunga ateisianti Anglijai ir Francijai 
į pagalbą. Korespondentai James H. 
Brown, Frazier Hunt ir kiti daro išva
das, būk “Sovietai bijosi perdidelio Vo
kietijos įsigalėjimo Skandinavijoj.” To
liau jie nurodinėja, jog Sovietų Sąjunga 
daro į Vokietiją spaudimą, kad ji nepul
tų Švedijos. Yra ir daug kitų pranašys
čių.

Mes žinome, kad Sovietų Sąjunga vi
sada buvo ir yra didžiausia taikos šali
ninkė. Žinoma, ji trokšta, kad Švedija 
ir kitos . mažesnės valstybės nebūtų 
įtrauktos į karą, kad sumažinus kraujo 
praliejimą. Bet pasakos, kad Sovietų Są
junga ateis į pagalbą Francijos ir An
glijos imperialistams, neturi jokio pa
grindo.

Sovietų Sąjunga dėjo pastangų susi
tarti su Anglija ir Francija, kad išlaiky
ti pasaulyj taiką. Bet tų šalių valdžios 
pasirodė veidmainiškos, nesąžiniškos; 
kalbėdamos su Sovietais apie taiką, ko
vą prieš karo pavojų, tuo pat kąftu or
ganizavo karą prieš Sovietų Sąjungą, 
visaip prieš ją kurstė Vokietiją ir Ja
poniją. Viską dare, kad atstūmus Sovie
tus nuo svarstymo pasaulinių reikalų. 
Pačios vienos tik su Italijos ir Vokieti
jos atstovais susirinko ir pražudė. Če- 
choslovakiją. Jos išstūmė prieš Sovietus 
karan Suomiją. Jos ginklavo Suomiją. 
Jos yra kaltos ir už Skandinavijos ne
laimes.

Vokiečiai Sunaikino Angly 
Orlaivių Stotį Norvegijoj *

Berlin, bal. 26. — Anglai 
buvo įsikūrę orlaivių sto
vyklą prie Dombaso, pieti
nėje Norvegijoje. Dabar 
vokiečių lėktuvai užklupo 
šią stovyklą, supleškino ją 
ir sunaikino vienuoliką

A n g 1 i j o s orlaivių tenai, 
kaip skelbia pranešimas iš 
Berlyno.

Italija Nužiūri, kad Talki
ninkai Reifgiasi prieš Ją
Roma. — Italijos koloni

jų ministerija per savo 
laikraštį pareiškė, jog An

glija ir Francija telkia sa
vo afmijas Artimuose Ry
tuose, idant užpult Italijos 
kolonijas Afrikoj ir įtraukt 
Turkiją ir Egiptą į karą 
prieš Italiją ir Vokietiją.

Pastebima, ibid^ąnglų aj/ 
mija buriama Kenyjbj, Af
rikoj; iš kur anglai galėtų 
atakuot Italijos koloniją 
Ethiopiją.

Vaizdas iš Colon miesto, esančio Panamos Kanalo Zonoj. Kai įskilo gaišras, 
tai jis sunaikino keturių milidnų dolerių vertės turto ir paliko 10,000 žmonių 
be namų.

Dvarų Demokratija
“Lenkai vaitoja dėl dva

rų,”—rašo “Vienybė”. Mat, 
Lietuvos valdžia Vilnijoje 
dvarus smulkina, dalina į 
mažesnius ūkius. Tai “len
kai” vaitoja. Lenkai dvari
ninkai vaitoja.

O “Keleivis” vaitoja dėl 
Mannerheimo dvarų. Visa 
špalta (balandžio 3 dieną) 
privaryta apgynimui to 
Suomijos generolo nuo Am
erikos lietuvių darbininkiš
kų laikraščių. Mat, šitie lai
kraščiai paminėjo, kad 
Mannerheimas yra didelis 
turčius, turi daug dvarų. 
Mūsų “socialistas”, pasira
šęs “Buvęs bolševikas”, sa
kosi nežinąs, ar Mannerhei
mas turi dvarų, ar ne, bet 
apsisukdamas,. atkartoda
mas gina, teisina tą gene
rolą ir jo dvarus. Girdi, 
“kaip tik Maskvos mašina 
užsuko, tuojau bolševikų 
gramofonai ir pradėjo vi
sur triūbyt apie Manner

heimo ‘dvarus’ ”. Ir’ toliau 
tęsia savo protavimą šiaip:

“Ar Rusija užpuolė Suo
miją dėl to, kad Manner
heimas yra dvarininkas? 
Jeigu taip, tai kodėl ji nei
na griauti dvarų kitose val
stybėse? Juk dvarininkų 
yra pilna Vokietija, pilna 
Rumunija ir kitos kaimy
niškos Rusijai šalys.”

Toks protavimas visai 
tinka “Keleiviui”.

Visai taip protauja, kaip 
tas vaikas, ką rūgo ja ant 
motinos. “Tu 'pirma liepei, 
kad aš turiu imti muilo, da
bar liepi imti vandens; ko-» 
dėl tu nenutari, kas man 
reikia imti?”

Kuomet.,tie vaikai, atga- 
leiviaudami, pradėjo skelb
ti, jog Suomija yra geriau
sia demokratija, tai komu
nistai parodė, koki turčiai 
suomiai engia Suomijos 
liaudį. Dabar tie vaikai de
magogiškai savo skaityto

jus nuo dalyko nukreipia ir 
Mannerheimo dvarus apgi
na, manydami, kad gina 
savo “demokratišką” su
pratimą.”

J. B.

Katrie Teisingiau Paduoda 
Karo Žinias?

Roma. —- Italų kultūros 
ministeris ir laikraščiai ba
landžio 25 d. išrodinėjo 
daiktiškus atsitikimus, kur 
vokiečių pranešimai rapie 
karo laimėjimus bei praki- 
šimus buvę teisingesni, ne
gu anglų ir francūzų pra
nešimai.

Baltas Milano Lokys

Milano zoologijos sodo lo
kių pora Solimanas ir Tatime 
susilaukė gražaus prieauglio: 
trijų lokiukų, kurių vienas bu
vo visiškai baltas ir tik ant 
ausų buvo nedideli rudi taške
liai. Toks baltas lokiukas iš 
rudųjų tėvų yra retenybė.

Senas Kun. Vytauto 
Paveikslas

Vilnius. — Vilniaus Že
mės Banko pirmininkas Bo- 
hdanas šachno suteikė 
Martynui Yčui žinių apie 
Vytauto Didžiojo portretą, 
kuris dabar yra Vilniaus 
katedroje, už didžiojo alto
riaus kairėje pusėje, žiūrint 
iš didžiųjų durų. Portretas 
kabo viršum Dievo Motinos 
nedidelio paveikslėlio, ap
taisyto stilingais XV am
žiaus gotikos rėmeliais. Tas 
paveikslėlis buvęs Lietuvos 
Didž. kunigaikščio Vytau
to nuosavybė ir labai jo 
branginamas. Jis paveikslė
lį visuomet imdavęs su sa
vim, keliaudamas karan. 
Pasakojama, kad kairėj pu
sėj altoriaus požemiuose 
esama Vytauto Didž. kars
to su jo palaikais. Šis Vy
tauto portretas yra popu
liarus ir plačiai žinomas vi
soj Lietuvoj. Kieno jis pieš
tas ir kuriuo laiku—neži
nia. Penkioliktojo amžiaus 
Lietuvos valdovų portretai 
dažniausiai buvę piešiami 
iš atvaizdų ant pinigų, ant
spaudų arba sarkofagų. 
Tik nuo XVI amžiaus turi
me jau autentiškų valdovų 
portretų, kaip antai Vladis
lovo Jogailaičio portretas, 
kuris kabo Krokuvos ka
tedroje. Minėtas Vytauto 
Didžiojo portretas esąs vė
lesnės kilmės, galbūt prad
žios aštuoniolikto amžiaus, 
nupieštas pagal tuomet dar 
gyvą tradiciją ir atsimini
mus apie to Didžiojo kuni
gaikščio išvaizdą ir iš jo 
antspaudų bei pinigų.

Šachno šeima visuomet
gyvenusi Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštijos ribose 
ii?* jos nariai visuomet nur

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

APVALAINA MOTEROTe

Gerb. daktare, labai prašy
čiau jūsų patarimo. Aš esu 
38 metų amžiaus, 5 pėdų 
ūgio, sveriu 235 svarus. Mylė
čiau, kad galėčiau sumenkėti, 
bet nėžinau, ką daryti.

■ -Man labai skauda strėnas 
arba pečius. Buvau pas ke
lis daktarus. Vienas pripaži
no, kad reikia daugiau vaikų. 
Tada aš tik turėjau vieną vai
kutį ir vieną mergaitę, tai jis 
man liepė dąugiau. Sakė, gal 
tada jausiuosi 'gerai. Tai ir 
gavau kitą mergaitę. Ir, kai 
gavau tą mergaitę, tai man da 
daugiau skaudėjo strėnas, kad 
aš negalėdavau nė paimti iš 
lovos kūdikio. Tai aš tam 
daktarui daviau vėjo ir ėjau 

. pas kitą. Tai kitas. man sa- 
kė, kad aš sunkiai kėlusi ką 
tai ir pertempiau gyslas. Tai 
jis man su plėstrū suveržė vi
są., mano kuprą ir liepė lai- 

. kyti, kol nupuls. Tai pasidarė 
geriau, bet visai neperėjo. Da
bar jau 5 metų mano mergai
tė, ir kaip skauda, taip skau
da.

į‘ “ > • 't •

Ėjau dar pas kitą gydytoją. 
Sakau, gal man ihkstai ne
geri, tai ištyrė ir sako : nieko 
įloga.su inkstais nėra, tik He- 
-pė pirkti getą gorsetą pe
šioti. Tai aš nepirkau: kaip 
aš nešiosiu du gorsetu? Aš to
kio daikto ri'emėgiu.

Tai dabar lauksiu, ką jūs

man patarsit. O gal ir jūs, 
daktare, liepsite daugiau šei
mynos? Tai daugiau nenoriu 
šeimynos. Lauksiu patarimo 
per “Laisvę.” Iškalno dėkui.

ATSAKYMAS

Nebijokite, Drauge: pasirū
pinti daugiau šeimynos “ne
liepsiu.” Trejeto pakanka ir 
visai sveikai moteriai. O Jūs 
jau senai nesveikuojat su to
mis strėnomis.

Jums tas strėnas skauda gal 
ir dėl kokio persitefripimo. Su 
vaikais, nuo besilankstymo, 
kilnojimo visaip gali atseiti. 
Be to, nuo padaigų, nuo gim
dymų kartais perdaug išsi
tampo strėnų ii- kryžiaus susi- 
nerirfia’i, ir paskui šoniniai 
dubens kaulai perliuosai lai
kosi. Kai' susiverži, tai kaulai' 
arčiau susislegia — ir jaučiasi 
geriau. Jums, Drauge, irgi 
būtų' ne pro šalį strėnas kuo 
sutvirtinti. O kodėl gi ir ne 
gorsetu ? Yra visai tinkamų 
tam tikslui gorsetu. Kai ne
šiosite naujai įsigytą gorsetą, 
tai senojo nešioti kartu ne
reikia. Pakaks vieno gero.

Bet gorsetas .visos. muzikos 
gal ir nepataisjįį Jūs, matot, 
esate pųsėtinaLYiebutė, sva- 
rukų truputį įy^'.'ir perdaug 
būtų — kai tokiai nedidelei 
moterutei. TaL.^ūs, Drauge, 
be jokių ceremonijų, pradeki; 
te važiuoti žemyn — mažiri-j

okite svorį. Ncperdaug ir ne- 
i pėrstaigiai. Ot taip—po du, 
po tris svarus kas savaitė, kol 
nutarpinsite kad ir visą šimtą 
svarų. Tegul tai įvyksta me
tų arba ir dviejų metų lai
kotarpiu.

Taip padaryt lengva. Ma
žiau pradėkite valgyti, o dau
giau vaikščiokite po orą. Ma
žiau valgykite ypač riebalų, 
taukų, alyvų, saldžių daiktų 
ir miltinių valgių — krakmo
lų. Kuo mažiausia druskos. Ir 
mažai vandens ir skysčių. 
Badauti vis dėlto nereikės. 
Galite dažniau . pasivalgyti 
vaisių ir daržovių, taipgi nuo
saikiai' liesos mėsos, kiaušinių, 
varškės ir kaimietiško sūrio.

Dijetą pakeitus, kad Jums 
nepasidarytų vitaminų stoka, 
Jūs būtinai pradėkite vartoti 
stipresnių vitaminų preparatų. 
Vitamin B Complex \ capsules 
—imkite befit po 3 kapsules 
rytą, pietum ir vakare. Val
gant, prieš valgį arba po val
gio—vis viena. Taipgi imkite 
bent po 3 kapsules žuvies tau
kų koncentrato. Tatai vartoki
te ilgai: mėnesių mėnesiais. Ir 
vien nuo tų vitaminų, ypač 
nuo vitamino B mišinio, Jums 
geriau pasidarys strėnoms, 
nervai atsigaus.

Kai Jums, tai vertėtų gauti 
dar ir skydinės liaukos prepa
rato : Thyroid gland, 1 grain, 
100 tablets. Imkitė po vieną 
arba ir po 2 tableti 3 kartus 
kas diena. Tai padės Jums 
greičiau suliesėti. Jeigu patė- 
mytumėt, kad Jums pergreit 
širdis muša, sau ramiai besė
dint, tai porai dienų nėbeim- 
kite tų Thyroid tablečių. O 
paskui imkite mažiau — «po 
Vieną. Imkite dar ir iodino 
tinktūros, po lašą kas diena, 
su pienu ar vandeniu.

<siaL tarnavę savo tėvynei. 
Jos sena gūšta buvusi Nau- 
gardėlio apskritis—Lietu
vos Didž. Kunigaikščių bu
veinė. Septynioliktame am
žiuje Šachno šeima persi
kėlusi į dvarus arčiau Vil
niaus, bet už dalyvavimą 
1831 m. sukilime tų dvarų 
netekusi, išskiriant Lintva- 
rio dvarą prie Vilniaus, 
kurs 1852 m. taip pat per
ėjęs grafui Tiškevičiui. 
Šachno šeima susigiminia
vusi su lietuviška bajorų 
Žilinskų šeima, kuri se
niau gyvenusi Trakų aps
krity j, Nedžiugių dvare, 
Šios šeimos nuosavybė ir 
buvęs Vytauto Didžiojo 
portretas. Devyniolikto am
žiaus pirmoje pusėje šis 
portretas perėjęs Vilniaus 
vyskupo, vėliau Mohiliavo 
diocezijos metropolito V. 
Žilinskio nuosavybėn. Ilgą 
laiką portretas buvęs laiko
mas stilingame vyskupo na
me Antakalnyje, Vilniuje, 
prie Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios. Šie namai kartu 
su portretu perėję vyskupo 
sesers Kotrynos Stravins
kienės nuosavybėn, o iš jos 
portretą paveldėjo jos duk
tė M. Korvin-Kamienskie- 
nė, kurios vyras Kazimie
ras Korvin-Kamienskis, Ša
chno senolis,, 1870 metais 
portretą padovanojęs Vil
niaus katedrai, kad jis ka
botų toje pačioje vietoje, 
kur yra Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto pa
laikai.

Pusryčiui Vinys
Berlyne vienas darbininkas 

pirko duonos, kurioje buvo 
smulkių vinių. Kadangi duona 
duodama pagal korteles, tai 
kažkas pasirūpino kitą nu
skriaust, o skirtumą pasiimt 
sau. Blogiausia, kad darbinin
kas vieną vinį suvalgė, ir tu
rėjo būt operuojamas. Vinys 
atiduotos ginklų fabrikams.
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Iš Lietuvos Draugų Komiteto Raštinės
Atskaita Lietuvos Draugų Komiteto už Sausio, Vasario 

ir Kovo Mėnesių, 1940 m.

ĮPLAUKOS SAUSIO MĖN.
Suffield, Conn., per J. Žilinską ............................................ 3.00
Cleveland, Ohio, per M. Valentą..................................... 12.00
Detroit, Mich., per M. Sarpalių............................ 50
San Francisco, Calif., per V. Sutkienę ........................... 10.00
Brooklyn, N. Y., per M. Kazakevičienę........................... 10.00
Paterson, N. J., per J. Bimbą ..........................  1.95

Viso ................................................................ $.37.45
ĮPLAUKOS VASARIO MĖN.

Montello, Mass., per J. Stigicnę............ ’......................... 25.00
Newark, N. J., per S. Luką ............................................. 2.50
Montello, Mass., per K. Valangevičienę ......................... 5.35

Viso ................................................................. $32.85
ĮPLAUKOS KOVO MĖN.

Brooklyn, N. Y., per K. Mockų ........................................ 1.00
Brooklyn, N. Y., per M. Dobinį...........................................419.61
Worcester, Mass., per P. Butkevičių ............................. 2.00
Brooklyn, N. Y., per D. M. Šolomską . .*........................ 4.55

Viso .............................................................. $77.16
Sausio, vasario ir kovo mėn. išlaidų nebuvo.

SUTRAUKA
Viso įplaukų per tris mėn. buvo ................................... 147.46
Gruodžio mėn., 1939, ižde buvo ................................... 592.01

Kovo 31 d. ižde lieka ............................... $739.47
LIETUVOS DRAUGŲ RĖMĖJAMS

Draugai-gės būsit pastebėję, kad ižde vėl susidarius nema
ža suma pinigų. Taip yra dėl karo padėties padarytų įvairių 
pakaitų persiuntimo sąlygose. Kiekvieną naują persiuntimo 
kelią paimant reikia visapusiško atsargumo, tad darbas susi- 
trukdo. Tačiau dabar ryšiai vėl atsteigti. Dėka draugi] ir drau
gių sudėtam iždui, Liet, draugai susilauks gražios pagelbos, 
kuri ypatingai šiais laikais yra labai reikalinga. ;

Sekr. J. Weiss.
Ižd. S. Sasna.

Chicagos Žinios
LDS 2-ram Apskrityje Gauta 
212 Naujų Narių į Lietuvių 
Darb. Susiv.; Konferencija nu
sitarė ryžtingai darbuotis, kad 

išpildyti kvotas iki seimui

Jaunimo kuopos labai gerai 
veikia; Numatoma nauja 
jaunuolių kuopa West Pull- 
mane; Ciceroj ir Rockforde 
jaunimo kuopos įsisteigė.
Sekmadienį, baland. 21 d., 

‘Vilnies’ svetainėj įvyko skait
linga ir konstruktyvė Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
2-ro Apskričio konferencija. 
Nuo 17 kuopų dalyvavo 71 de
legatas. Su apskričio komite
tu, jam buvo suteiktas spren
džiamas balsas,, viso buvo 80 
konferencijos dalyvių spren
džiamais balsais.

Konferencijos pirmininku li
ko išrinktas S. Juška, tai ap
skričio komiteto pirmininkas; 
raštininku Albertas Rasmor.

Valdybos Raportas
Sekretorės J. Skeberdytės ir 

pirmininko St. Juškos ir kitų 
narių raportai buvo konstruk
tyvus : nušviečianti komiteto 
veiklą.

Konferencijos pradžioj V. 
Andrulis, “Vilnies” redakto
rius, "pasakė apžvalginę pra
kalbą ir nurodė, kad mūsų Su
sivienijimas, nežiūrint savo 
jaunumo, stovį geriau už se
nesnius Susivienijimus. Kai 
anie puola narių gavime, ypač 
vaikų ir jaunimo gavime, tai 
mūsiškis turi per 500 vaikų 
ir per 3,000 jaunimo.

Jo prakalbai karštai plojo 
konferencijos delegatai ir 
daug jaunimo delegatų.

Apskričio pirm. St. Juška 
patiekė konkretų raportą apie 
vajaus eigą kuopose. Rezulta
tai ne perdaug džiuginanti, 
nes nekurtos kuopos iki šiol 
veik neišsijudino į jubiliejinį 
vajų.

Įdomiausia dalis raportų, 
tai kuopų atstovų pranešimai 
apie vajų ir abelną veiklą. 
Daugiausia naujų narių yra 
gavus 53 kuopa — 41. Tačiau 
didelė kuopa, turi 359 narius, 
tai proporcionaliai jau ne tiek 
daug. Labai gražiai pasidar
bavo 112 kuopa, kuri veikia 
North Sidėj. Ta kuopa turi 14 
naujų narių. Gerai veikė Ci
cero ir Roselando kuopos. Pro
porcionaliai naujų nartų dau

giausia gavo jaunuolių 216— 
Monarchs — kuopa. Turi 15 
naujų narių. Kvota 20 narių. 
Matomai jie tuoj užbaigs savo 
kvota.

Smagu buvo klausytis suau
gusių kuopų raportų. Bet dar 
smagiau jaunimo. O jaunuolių 
delegatų buvo pusėtinai daug. 
Sparks kuopa jau turi 20 nau
jų narių. Jie išdirbo labai ge
rą naujų narių verbavimo sis
temą — įsteigė vajininkų gru
pes. Kiekviena grupė savysto- 
viai veikia ir traukia naujus 
narius į Susivienijimą. Red
wings ir Rockfordo kuopos 
gavo dikčiai naujų narių. Jau
nuolis Šorius pareiškė, kad 
tuoj bus jaunuolių kuopa 
West Pullmane.

Viso iki konferencijos laike 
jubiliejinio vajaus į LDS yra 
įrašyta 212 naujų narių. Slan
kos dar ne visos centre. Pagal 
centro paskirtą kvotą turim 
gauti 551 naują narį. Vadi
nasi, šiame apskrityje turi 
gauti dar 339 naujus narius.

Aišku, darbas didelis. Ta
čiau delegatai tatai priėmė 
rimtai ir su pasiryžimu tiek 
suaugę, tiek jauni pasižadėjo 
dirbti.

Apskričio komitetas parūpi
no skanų užkandį pertraukoj. 
Prieš pertrauką konferencijos 
pirmininkas St. Juška paaiški
no, kad artėja darbininkų soli
darumo šventė; reikalinga pa
rado išgarsinimui ir papuoši
mui lėšų. Delegatai sumetė 
$11.43 tam reikalui.

Po pertraukos ėjo disku
sijos ant raportų ir apie va
jaus veiklos pagerinimą. Kon
ferencijoje iškeltais klausi
mais priimta rezoliuc.: LDS 
vajaus kiaušiniu rezoliucija 
atsišaukia į visas kuopas su 
padidinta energija ir ryžtin
gumu verbuoti naujus narius, 
kad išpildyti paskirtas kvotas. 
Priimta rezoliucija, kad ši ša
lis nebūtų įvelta į karą; pri
imta rezoliucija prieš bilius, 
persekiojančius ateivius; Chi
cagos miesto valdžiai rezoliu
cija, kad įsteigtų veltui pa
tarnaujančius klinikus ir re
zoliucija Lietuvos valdžiai, 
paliuosuotų politinius kalinius 
ir atsteigtų demokratiją Lietu
voj.

Konf. užsibaigė draugiškoj 
ir ryžtingoj nuotaikoj, kuo 
daugiausia pasidarbuoti dėl 
Susivienijimo, gaunant naujų 

narių iki jubiliejinio seimo, 
kuris įvyks rugpjūčio mėn., 
Brooklyn, N. Y.

Rep.

KUR PRAPUOLĖ “NAUJIE
NŲ” NAMO KOMITETAS

Pernai besirengianti į ‘Nau
jienų’ jubiliejaus iškilmes, pa
minėjimui 25 metų laikraščio 
gyvavimo, išdygo ‘Naujienų’ 
naujo namo komitetas. Pra
šneko labai skardžiai ir pla
čiai, kad bus naujas namas 
dėl socialistų laikraščio.

Tame komitete buvo ir Dr. 
Montvidas.

Dabar jau metai praėjo ir 
nieko nesigirdi apie to komi
teto darbus. .Nesimato naujo 
namo dėl menševikų gazietos.

Taigi aš, kaipo senas “Nau
jienų” skaitytojas, šiuomi pa- 
jieškau to garsaus komiteto. 
Laukiu pasirodant naujo pa
stato. Kaipo mūrininkas gal 
ir aš gaučiau progą kelias ply
tas įdrėbti į garsiai pažadėtą 
bud in ką.

Naujienietis.

LIETUVIAI TURĖS SAVO 
SKYRIŲ GEGUŽINĖS 

PARADE

Iškilmingai ir Masiniai Minė
sim Darbininkų Šventę

Pirmoji gegužės yra pasau
lio darbininkų solidarumo ir 
kovos diena, už trumpesnes 
darbo valandas, už civiles tei
ses, už taiką ir šviesesnį ryto
jų. šiemet ta diena pripuola 
trečiadienį — darbo dienoj. 
Atsižvelgiant, kad nėra ofi- 
cialės šventės, tai gegužinę 
paminėsime . vakare demons
truodami gatvėmis. Leidimas 
jau gauta.

Kviečia visus darbininkus, 
visus, kurie pritaria solidaru
mo" demonstravimui, rinktis 
gegužės pirmą dieną, 5 va
landą vakaro prie North La 
Salle ir Ohio St.

Iš koncentracijos punkto 
maršuosime iki Randolph La 
Salle St. Paskui State St. iki 
Madison. Tada Madison St. į 
vakarus:' ir į Union Park.

Lietuvių Skyrius
Demonstracija dalinsis į 

darbo unijos skyrių, jaunimo 
skyrių, tautinių grupių sky
rius ir jų tarpe bus lietuvių 
skyrius.

Mes visada gražiai pasižy- 
mim parade. Numatoma, kad 
ir šiemet gražiai pasižymėsi
me. Kankliečiai, kulturietės 
jau apsiėmė demonstruoti ir 
padainuoti darbininkiškų dai
nų.

Tad, draugės ir draugai, 
per likusį laiką rūpestingai 
rengkimės prie tarptautinės 
darbininkų solidarumo dienos 
parado.

A. D.

LABAI MAŽA DAINŲ ŠVEN
TĖ—“DRAUGO” KON

CERTAS

Bal. 21, Ashland Audito- 
riume įvyko “Draugo” ir pa
rapijinių chorų surengta dai
nų šventė — koncertas. Pu-

Kanados komercinių laivų organizuotų darbininkų atstovai tariasi po laimėto 
streiko, kuris tęsėsi šešias dienas ir kuriame dalyvavo 5,000 darbininkų.

Newark N. J.
Sėkmingai Suvaidintas 

“Kuprotas Oželis”
Kartą per repeticijas moky

toja šalinaitė papiršo Siety
nui sulošti dar šį sezoną trum
pą vieno akto operetę, “Ku
protas Oželis.” šių žodžių ra- 
šėjas perskaitęs knygutę, pri
ėjo išvados, kad operetė silp
nutė; siužetas — Lietuvos jau
nimo ženatvės problemos, ku
rios mums gerai žinomos, o 
čia augę mūsų jaunuoliai ne- 
interesuosis juo. Jūsų reporte
ris priėjo išvados, kad tas 
“Kuprotas Oželis” (kiti sako 
“suplotas oželis”), tai tiesiog 
grybas be skonio ir dar be 
druskos. Tačiau rūpestinga 
gaspadinė tą grybą ištaisė, 
pridėjus įvairių priesmokų, 
pasidarė visiškai puikus, sko
ningas skanėsys. Ta rūpestin
goji gaspadinė, tai yra mūsų 
gabi muzikė, Sietyno mokyto
ja. “Oželį” aprengė gražiais 
muzikos-dainelių rūbais, nesi
gailėdama savo triūso, pada
bindama tinkamose vietose 
liaudies dainelėmis. Gi gerbia
mas artistas Jonas Valentis 
pridėjo savo talento meną, 
pastatydamas paprastus vai- 
dylas artistais, dailiai lošėjus 

blikos buvo labai mažai. Taip 
mizernai atrodė, kad net kok
tu žiūrėti. Apie 300 bendrai 
parapijinių chorų, gražiai su
sidainavusių, pildė programą 
dėl apie 1,200 klausovų salėj, 
kur yra vietos dėl 4,000 žmo
nių.

“Draugo” redaktorius L. ši
mutis bandė sukelti entuziaz
mą, bet nesisekė. Generaliam 
chorų vedėjui Pociui kur kas 
daugiau plojo.

Sekmadienį parengimas aiš
kiai parodė, kad “Draugas” 
neturi lietuvių žmonių, visuo
menės pritarimo.

Savaitė atgal toj pačioj 
svetainėj, “Vilnies” jubiliejuj 
buvo 3,500 žmonių.

Rep.

MINYŠKĄ MARIJĄ KAU
PAITĘ PALAIDOJO

Nori Pakelti į Šventąsias
Misticizmo ir prietarų kėli

mui kunigai deda didžiausias 
pastangas pakėlimui į šventą
sias M. Kaupaitę, plačiai tarp 
katalikų lietuvių žinomą mi- 
nyšką.

Kaupaitė numirė pereitą sa
vaitę. Ją palaidojo po labai 
iškilmingų pamaldų. Pamal
dos įvyko šv. Kazimiero Sese
rų Vienuolyno koplyčioje.

Motiną Mariją —- Kaupaitę 
kunigai labai aukština, esą, 
daug pasidarbavusi dangaus 
dalykam, prisidėdama įsteigi
mui Chicagoj vienuolyno.

Kunigai kalba, kad stengsis 
duoti prašymus popiežiui, kad 
Mariją Kaupaitę pakeltų į 
šventąsias, kaip Chicagos ita
lai išreikalavo padaryti šven
tąja jų tautietę minyšką Ca- 
brini. Kaupaitė vedusi pana
šų gyvenimą, kaip Cabrini.

Rep. 

nugrtmiravo, aprengė tinka
mais kaimo tipais, ypatingai 
jaunimą. Tai bra, jau iš pa
prasto “ožio” ir dar su barz
da išėjo nepaprastai gražus, 
skanus, jausmingos dailės, me
no kūrinėlis, į kurį tik žiūrėk 
ir gėrėkis.

šitas veikalas buvo persta
tytas sekmadienį, bal. 21 die
ną. Nors oras buvo bjaurus: 
snigo, lijo, šalta, tačiau publi
kos neatbaidė, o priešingai, 
sutraukė tiek, kiek niekuomet 
Sietyno parengimuose nėra 
buvę. Net iš Eastono buvo dd. 
Urbai ir viena draugė su jais. 
Iš Elizabeth o, Paterson o, Jer
sey City, Bayonne, ir iš visos 
apylinkės labai skaitlingai.

Stebėtis tik reik iš šių jau
nuolių — vaidylų, kurių vy
raujančios rolės, tai Jonuko 
—jaunasis B. Žukauskas, ir 
Onutės — Stelmokų Onutė. 
Vaidina artistai, kupini ener
gijos, talento, vaidina tartum 
Hollywoodo artistai. O ir Stoč- 
kienė— motinos ir T. Kaš- 
kiaučius — piršlio, ir Juozas 
Sukackas seno našlio rolėse 
puikiai vaidino. Ak, sakau, 
gal tas artistas Valentis ėmė 
ir įpylė savo žinojimo geras 
dožas aleksyro. Tai ne para- 
daksas, tai vien teisybe, gryni 
faktai. Sakau, kad vaidinimai 
priklauso nuo žinojimo, nuo 
gabumų. Geriausį veikalą ga
lima sugadint, prastą padaryt 
jausmingu, užimančiu. Di
džiausia pagarba, padėka 
mok. šalinaitei, artistui Va- 
lenčiui, vaidyloms ir visam 
chorui.

Reporteris.

Penns Grove, N. J.
Balandžio 19 dieną mirė 

Dominikas Stulpinas. Palaido
tas balandžio 22 dieną Lawn
side kapinėse, Woodstown, N. 
J. Velionis buvo apie 50 metų 
amžiaus, paliko nubudime 
žmoną , sūnų ir podukrą Ka
zimierą. Taip pat velionis tu
rtėjo Amerikoje brolį Vincą ir 
dvi seseris — Oną ir Barbo
rą. Lietuvoje turėjo brolį ir se
serų.

Dominikas Stulpinas iš Lie
tuvos paėjo nuo Papilės. Ame
rikoj išgyveno 24 metus ir 
daugiausiai Penns Grove, N. 
J. Dirbo DuPont dirbtuvėje.

Velionį palydėti į kapines 
susirinko gana skaitlingas bū
rys giminių ir draugų. Iš to
liau buvo atvažiavę giminių— 
Beržinis su šeimyna iš Mon
tello, Mass., velionies švogeris 
A. Skairius iš Elizabetho; 
taipgi buvo giminių iš Phila- 
delphijos, bet visų neteko su
žinoti.

Karstas buvo apdėtas gyvų 
gėlių vainikais nūo giminių ir 
draugų. Gėles prisiuntė J. 
Beržinių šeima iš Montello, 
Charles Gelžinių šeima iš Phi- 
ladelphijos, P. Gelžinių šeima 
iš Philadelphijos, S. žafara iš 
Philadelphijos, A. Skairiai iš 
Elizabetho, Norvaišai iš Mon
tello. O vietiniai: F. Phillips, 
Dr. J. Zappala, B. Colon, J. 

Walski, Stulpen, J. Clemente, 
J. Marcuni, Charles Krula, 
DuPont darbininkai.

D. Stulpinas daug metų gy
veno Penns Grove ii* buvo visų 
mylimas draugas.

Ilsėkis, Dominik, šioje šal
toje žemelėje.

Ukrinas.

Lithuanian-English 
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAIRIAUSIUS i,

•
' Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 

Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems
!j mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

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

I
• i

šis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio t 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas 'daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

nr-rni—th r-...... inrin

Saldainiai iš Lietuvos
Amerikinė Lietuvos importo korporacija 

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

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

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

KOr

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS t

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

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus 

Mariampolės Kolegijos Profesorius 
KAINA $L00

• DINGUS ROŽYTĖ 
Parašė Pranulis

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

PUSLAPIŲ 82, KAINA 15c.

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

Trečias puslapis

New York. — čia atei
nantieji iš Norvegijos laik
raščiai rodo, kad vokiečiai 
panaikino norvegų spaudos 
laisvę ir privertė Norvegi
jos laikraščius kalbėt už 
Vokietiją.

ū



Ketvirtas puslapis

Šiurpūs Balsai iš
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(Tąsa)
Vienas turi įlysti į urvą ir pačiame jo 
gale iškišti virš žemės paviršiaus nus
mailintą vielą. O kad greičiau būtų gali
ma pastebėt, prie vielos viršūnės pritvir
tinti raudoną skepetaitę. Be to, reikia 
parinkti laiką, kada kieme neesti žmo
nių. Sargyba visada stovi ir jos neiš
vengsi. Sargybinis vaikšto taku švilpau
damas ir dažniausia žiūri aukštyn, o ne 
žemyn.

Stebėtojai nerimauja. Nuo įtempimo 
jiems ima ašarot akys, bet jokios vielos, 
jokios skepetaitės nematyt.

—Gal viela per trumpa,—sako vienas.
—Gal per daug sulankstyta ir todėl 

nelenda,—paabejoja kitas. Pagaliau su
šunka trečias:

—Žiūrėkit!
Viela išlindusi prie pat kareivio ko

jų. Skubus signalas—traukt vielą kaip 
galima greičiau vidun. Viela su skepe
taite prasmenga, bet kareivis pamatęs 
stebuklą net aukštyn pašoko. Atsipei
kėjęs jis ėmė bato užkulniu raižyt že
mes, ieškot. Visas mūsų darbas kabo 
ant plauko.

Dabar tik viena neaišku: ar kareivis 
praneš viršylai, ar palaikys paprastu 
nesusipratimu. Sargybai pasimainius 
atsitikimą jis pasakoja kareiviams. Bet 
tie juokiasi iš jo kaip įmanydami.

—Tur būt, prisisapnavo. Dienos mie
go sapnai visada savo kvailumu pasi
žymi.

—Žiūrėk, kad už stebuklus nuo būrio 
vado šarvuočių negautum.

Tokios kalbos mums žadino viltis, kad 
dar ne viskas žuvę. Mes dar turim kaip 
nors gelbėtis. Naujam sargybiniui turim 
taip pat iškirsti “stebuklą,” kuris turi 
išaiškint pirmojo sargybinio paslaptį. 
Mes skubotai parašom išgalvotą laišką, 
pririšam prie jo raudoną skepetaitę, vis
ką pritvirtinam prie ilgo siūlo. Kai sar
gybinis nematys, mes šį rišulelį išmesim 
už spygliuotų vielų ir paskum už siūlo 
palengva trauksim jį vidun taip, kad 
sargybinis pamatytų ir mūsų paštą pa
gautą. Tada sargybinis pakels triukš
mą, pašauks viršylą, kuris bematant iš
aiškins, kokiu būdu internantai susisiek
davo su kisve. Mus šauks į raštinę, tar
dys, klausinės, kas. tempė siūlą, bet ruo
šiamo pabėgimo planas bus išgelbėtas. 
Pirmojo kareivio matytas stebuklas bus 
aiškus, kaip diena.

Tačiau pirma negu mes prisiruošėm 
savo sumanymą įvykdyt, viršyla rado 
stovyklos rūsio nerakintas duris, o pa
čiam rūsyj pamatė didžiausią krūvą že
mių, kaulų, akmenų ir kitokių muzieji
nės vertės neturinčių iškasenų. Bėdoje 
žmogų visada ištinka nelaimė. Šiaip jau 
kasdien rūsio duris laikydavom užrakin
tas, o šią bandymų dieną tarsi tyčia bu
vo pamiršta užrakint.

Mūsų darbas ir viltys žuvo. Kareiviai 
atkasė urvą, paskum privežė žemių, ak
menų ir užvertė tai, ką mes buvom iš
kasę per du mėnesiu. Komendantas 
kiekvieną šaukė pas save ir tardė.

—Kas kasė? Kas ruošė pabėgimą?
—Nežinau, nemačiau.

,—Kaip tat nežinai? L ‘
—Gal kurmis išrausė.
Kaltininkų nesurado, kaltu turėjo likt 

kažkoks labai didelis, žmogaus didumo 
kurmis.
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* * *

Šitam projektui niekais nuėjus buvo 
jieškoma kitokių kad ir paprastesnių 
būdų pasprukti. Nusprendėm kitoj vie
toj daug trumpesnį, bet rizikingesnį ur
vą kasti. Kameroj naujoji skylė buvo 
paslėpta gana’ gerai. Jokio įtarimo ne
galėjo būt. Bet kalant skylę sienoj (o ji 
buvo labai stora) nukrito tinkas, kurio 
mes niekaip negalėjom pataisyt. Šis tin
kas ir išdavė. Komendantas pirmas ėmė 
jieškot tinko birėjimo? priežasčių ir ra
do jas.

Vėl tenka sėdėt ir laukt. O galo vis 
dar nematyt. Ir todėl sunku įsivaizduot, 
kaip neapsakomai nustebom visi, kai 
1931 metais spalių mėn. 31 dieną pra
nešta mums buvo susirinkt daiktus. Sto
vykla likviduojama. Mūsų išleisti atėjo 
ne stovyklos, o miesto, komendantas.

—Dabar jūs važiuojat kiekvienas į sa
vo namus. Ten būsit laikomi policijos 
priežiūroj, bet jeigu nesiliausit, vėl bū
sit visi surinkti. Laimingos kelionės!

Lietuvos Katorgos I
Of. TOOTTOWWWWW^^

šešioms valandoms praslinkus policija 
mus išvežiojo į įvairias Lietuvos vietas.

Tą dieną, kai stovyklą likvidavo, į ka
lėjimą atėjo pats jos 
joras Rudaitis.

* *
Biržų Arešto

komendantas ma-

* >

Namuose
Biržai—apskrities miestas, kalėjimo 

jame nėra, yra tik arešto namai, kuriuo
se laiko su mažomis bausmėmis. Politi
nius po tardymo gabendavo į Šiaulius 
arba į Panevėžį. Tačiau ten nuolat bū
davo 30—40 politinių, nubaustų komen
danto administratyviniu būdu.

Kivirčiai tarp nubaustųjų ir adminis
tracijos dažniausiai kildavo dėl maisto. 
Sriuboj visada būdavo kirminų, juos tek
davo graibyti ir mest lauk, arba valgyt 
vietoj spirgų. Duona būdavo žalia, su- 
puolusi, su atšokusia pluta ir be to kaž
kokia broga dvokdavo.

Buvo iššauktas viršininkas F. Kuči- 
kas, kuris .štai ką paaiškino. Esąs toks 
laikas: vasarą šilta, užtat sunku apsi
saugo! nuo kirminų, kurie labai greit 
veisiasi mėsoj, kopūstuose ir kituose 
produktuose.

—O be to kirminai nėra jau toks blo
gas daiktas, kaip jūs manot. Jie iš to 
paties maisto auga.

Dėl duonos tai, sako, pasitraukus se
najam kepėjui, neatsiranda iš kalinių, 
kas mokėtų kept.

—Jei kas nors iš jūsų mokat, eikit ir 
kepkit, aš nieko prieš tai neturėsiu. Bet 
samdyt iš laisvės kepėjo aš nesamdysiu.

Paskaitė nuo sienos nukabintas naujas 
instrukcijas ir pranešė, kad jis norįs su 
kaliniais gyventi geruoju, bet jeigu jie 
neklausysią ir triukšmausią, tai jis im
siąsis žygių tam sudrausti, nes’turįs tei
sę.

Po šitokių kalbų duoną kepti buvo 
pradėjęs politinis kalinys Z., bet ir jam 
ne visuomet pavykdavo gerai iškept. Ir, 
žinoma, ne be priežasčių, nes tai miltai 
netikę, tai duonkubilis pripelėjęs. O ūkio 
vedėjas visada prisispyręs liepdavo pilti 
kuo daugiau vandens, kad išeitų dau
giau duonos. Todėl nepriėjus pabaigos 
vėl viskas prasidėjo iš pradžios. Vieną 
negražią dieną dvi kameros nepaėmė 
duonos. Bet maistas vis negerėjo. 
Duona dvokė, o zupėj vis maudėsi kir
mėlės. 1932 metų rugpjūčio pirmą dieną 
duonos nepaėmė trys kameros. Iš ryto 
prižiūrėtojas tiek tepasakė:

—Neimat tokios, geresnės negausit.
Anot jo, visuomet kaliniai imdavo ir 

būdavo gerai, tik dabar komunistai su
manė ir sustreikavo. Ant galo pridūrė:

—Bet pamatysim, kas toliau bus.
Tą patį rytą atėjęs viršininkas išdid

žiai paklausė:
—Ar neimsiteduonos?
Atsakymas buvo, kad ne.
—Aha!—numykė viršininkas ir įsakė: 

užkalti langus, kad negalėtume vėdinti 
kameros, nes buvo labai šilta ir neap
sakomai tvanku; neįleisti maisto iš lais
vės; tą dieną kaip tik buvo priimamas 
maistas ir sutrumpinti pasivaikščiojimą.

Naktį apie antrą valandą įėjo į poli
tinių kamerą prižiūrėtojas Laurinaitis ir 
įsakė: .1

—Nasčiščionis, kelkis! Apsirenk, eisi 
išeinamos valyti.

Žmogus nieko blogo nemanydamas iš
ėjo. Netrukus išgirdom riksmą, klaikų 
tarsi smaugiamo. Puolėm prie durų 
klausytis—balsas rodosi draugo Nasčiš- 
čionio, bet nutrūko ir nebesigirdėjo. Jis 
grįžo kameron išbalęs, sutaršytais plau
kais, sverdėdamas priėjo prie patalinės 
ir sukandęs dantis atsigulė. Į daugybę 
mūsų klausimų jis atsakė tik vieną žodį:

—Mušė.
Reikalas aiškus. Palaukus išgirdom 

iššaukiant iš antros kameros dar du 
draugus. Ir vėl riksmas. Tada mes pa
kelėm pragarišką triukšmą. Ėmėm dau
žyt duris, langus ir šaukt kiek galėda
mi. Į mūsų kauksmą taip pat atsakė ir 
kitos kameros. Rėkėm kaip skerdžiami 
žvėrys. Už lango vienas po kito ėmė nu- 
aidėt šūviai. Viršininkas pribėgęs prie 
lango kelis kartus iššovė aukštyn ir grą- 
sindamas su brauningu įsakė visiems 
gult ir tylėt.

—Iššaudysiu visus kaip šunis.
Keturis sumuštuosius įmetė į rūsį po 

’ arešto namais. Mušė pasiguldę per pa
dus, per šonus, galvą, kur tik pakliuvo 
ir kuo tik išmanė. Pabaigę egzekuciją 
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prigrąsė niekam nesakyt, nesįskųst ir 
reikalavo prisiekt.

—Pakelk du rankos pirštu aukštyn ir 
pasižadėk tylėt.

Du draugu mušė nusivedę į raštinę, 
kad mes negirdėtume rėkiant. Jie tris 
dienas negalėjo keltis nuo narų. ■

Mušdami kiekvieną smūgį palydėdavo 
tokiais klausimais:

—Ar dar neimsi te duonos? Ar strei
kuosite, kurstysite kalinius?

Šita pirtis buvo suruošta su slaptosios 
policijos, komendanto ir valstybės gynė
jo žinia. Jiems svarbu buvo savo aps
krities nenuoramas darbininkų ir vals
tiečių tarpe ne tik įkišti kalėjiman, bet 
čia per tris mėnesius taip paspausti, kad 
betkokia priešinimosi dvasia išdulkėtų. 
Kivirčas dėl maisto buvo tik proga.

Kai kurie sumuštieji padavė skundą 
valstybės gynėjui, nes jie manė, kad jei 
mušdami reikalavo prisiekt niekam ne
sakyt, tai gal jiems ištikrųjų tas pasa
kymas baisus. Skunde nurodė ir visus 
liudininkus. Valstybės gynėjo padėjėjas 
atėjo į kalėjimą. Sužinojęs iš mūsų vi
sas tos kruvinos pirties smulkmenas, jis 
padarė labai malonią išvaizdą ir drau
giškai patarė:

—Matot kaip negerai neklausyt, prie
šintis. Jei gyventumėt, kaip pridera, nie-

Pittston, Pa.
• Balandžio 21. dieną ’buvo 
laikomas Amerikos Lietuvių 
Kongreso Wilkes-Barre ir 
apylinkes skyriaus posėdis In- 
kermane. Dalyvavo šie atsto
vai; J. T. Visockis, M. Ka- 
lauskas, S. Norkus ir R. Sau- 
dergienė. Posėdžio vedėju bu
vo Norkus. Perskaičius pereito 
posėdžio tarimus, pasirodė, 
kad finansai ne visai sutinka. 
Protokolas priimta ir sekre
torius peržiūrės visas bilas.

Nutarta rengti pikniką bir
želio 2 dieną, sekmadienį, De- 
micko S. Place, Shoemaker 
Ave., West Wyominge. Nu
tarta kitą posėdį laikyti prieš 
pikniką, būtent, geg. 18 die
ną, vakare, toje pačioje vie
toje po num. 6 ta Oak St.

Bėda, kad kuopos, kurios 
pritarė skyriaus palaikymui, 
nekreipia atydos į skyriaus 
veiklą, atstovų nesiunčia. Sky
rius pinigų neturi, turi dar 
skolų už keliones. Tas skolas 
turėtų kuopos padengti.

Šis posėdis buvo trumpas. 
Paskui buvo draugiškos disku
sijos, kurios užsitęsė gana il
gai. Dar pribuvo drg. A. Vir- 
bila, karštas Sovietų rėmėjas. 
Per karą Sovietų su finais jis 
negalėjo pas mainas pasirody
ti. Mat, jis Sovietus gynė, tai 
jam sakė: Mat, rusus giri, kad 
jie labai galingi, o dabar juos 
taip muša! Požeminis paste
bėjo: Dabar gali atsikirsti. 
Taip, dabar galiu, atsakė Vir- 
bila, bet pirmiau negalėjau, 
nes laikraščiai ir radio šaūkė, 
kad rusus muša ir muša.

S. Norkus paklausė: Na, o 
kas pasidarė su Požeminiu? 
Aš taip mylėdavau jo straips
nius skaityti, o dabar nebesi
mato. Požeminis sako: Reikia 
sunkiai dirbti, galite matyt 
ant mano veido. Iš kitos pu
sės, gal ir man taip reiks pa
sielgti, kaip Kaspariūnas pa
sielgė. Du sykiu rašiau “Lai
svei“ kritikuodamas John L. 
Lewisą ir “Laisvė“ išmetė, už- 
girdama Lewiso darbus. Kur 
jūs matėte darbininkų vadas 
ima algos net $24,000 ant me
tų. Jis organizuoja darbinin
kus kitose industrijose, o mai- 
nierius apleidžia. Mat, mai- 
nieriai turi “check-up“ siste
mą, tai kiekvienas, nori ar ne
nori, turi mokėti duoklių po 
$1 į mėnesį. O dar uždeda as- 
esmentų, ar ne per Lewiso 
pasidarbavimą mainieriams 
mokestį sumažino per pusę? 
čia buvo susitveręs komitetas, 
siuntė Lewisui rezoliucijas, 
žadėjo prisiųsti komisijas dėl 
ištyrimo, bet žadėjimas žadė
jimu ir pasiliko. Parašyk ką 
prieš, meta į gurbą. O su Roo- 
seveltu ar ne tas pats? Ne 
vienas tūkstantis stubeles tro- 
tino ir ne vienas patrotys. O 
“Laisvė“1’pataikauja. “Laisvė“ 
yra darbininkiškas laikraštis, 
darbininkai remia, tai neturė-

tų T buržujams pataikauti — 
nei Lietuvos, nei Amerikos, 
nei kitų šalių buržuazijai.

Visockis tiktai klausėsi dis
kusijų, mažai ką sakė, užgir- 
damas kritiką. Sako, kritika 
yra reikalinga, “Laisvė“ per
daug pataikauja.

Vakaro šeštą valandą išsi
skirstėme.

Sekretorius.

Italai Atranda, kad Sovie
tai Darbuojasi už Taiką
Roma. — Italų spauda 

pakartoja, kad Italija iš 
principo nusistačius prieš 
bolševikus, bet pripažįsta, 
jog Sovietai stengiasi išlai
kyt, taiką Balkanų šalyse, ir 
kad jie priešingi tolesniam 
karo išplėtimui.

Italijos valdininkai sako, 
kad Sovietai gal tik “tauti
niais sumetimais” tariasi 
sumegst prekybos ir dip
lomatinius ryšius su Jugos
lavija; bet italai pripažįsta, 
kad tie ryšiai taipgi prisi
dėtų prie taikos palaikymo 
piet-rytinėje Europoje.

Daugiau Vokiečių Kariuo
menės į Norvegiją

Berlin, bal. 26. — Vokie
čių laivas atgabeno daugiau 
kareivių, ginklų ir amunici
jos į Trondheimą prieš an
glus ir francūzus, Norvegi
joj. Vokiečių lėktuvai taip
gi nuolat atneša daugiau 
kareivių.

/M;

Waterbury, Conn
Bal. 26 d. (?—Red.) Liet. 

Sveikatos Kultūros Draugija 
turėjo pamokinančias prakal
bas, į kurias atsilankė apie 
500 žmonių.

Vakarą vedė Petras Kruge- 
lis iš Waterburio. Įdomią pra
kalbą pasakė akinių pritaiki
nimo ir Naturopatijos Dakta
ras Charles Laban <Labanas), 
iš Brooklyn, N. Y? temoje: 
“Akių sveikata ir kaip gyventi 
natūraliu būdu, kad būti svei
ku.“ Jis savo prakalbą pradė
jo ir užbaigė su poetiškomis 
eilutėmis specialiai jo parašy
tomis apie sveikatą. Taipgi iš 
Brooklyn© Dr. Labano kvarte
tas sudainavo kelias jo para
šytas natūralistų dainas.

Taipgi kalbėjo iš Brookly- 
no Povilas Baltrėnas apie 
sveikatą. Dr. Mathew Colny 
iš Waterburio kalbėjo maišy- 
toj temoj ir Dr. William Han
son iš Windsor demonstravo 
su elektros mašina žmogaus 
širdies plakimą.

Po prakalbų buvo duota 
daug klausimų D-rui Labanui 
ir Baltrūnui.

Korespondentas.

Pirmadienis, Balandžio 29, 194d

kas jūsų į kalėjimus nekištų ir niekas 
nebaustų. Yra juk žmonių, kurie nors ir 
labai skurdžiai gyvena, kasdien vargs
ta dėl duonos kąsnio, bet nesipriešina. 
Jie patenkinti ir laimingi.* * * '

Vėliava virš Kalėjimo Stogo
—Mes turime išbandyti visas priemo

nes; mes turim tą sumanymą įvykdyt, 
kitaip mes būsim apsileidėliai,—1929 me
tais Panevėžio kalėjime kalbėjo Povilas 
savo kameros draugams gindamas pro
jektą—pirmą rugpjūčio iškelti raudoną 
vėliavą ant kalėjimo stogo. Projektas 
balsavimo keliu buvo priimtas, bet jį 
priimti buvo nepalyginti lengviau, negu 
įvykdyti.

Režimas tuo laiku Panevėžyj buvo pu
sėtinai aštrus: prie visokių mažmožių 
kabinėdavos, menkai kiek—tuoj baus
mė. Kameros viena nuo kitos buvo griež
čiausiai atskirtos. Išeinant pasivaikščiot 
ir grįžtant visada iškrėsdavo, kiekvieną 
apčiupinėdami arba net kišenes išvers
dami. Susitikt su niekuo nebuvo galima. 
Ką nors įšmugeliuot — buvo sunku. Vis 
dėlto buvo pasiryžta sumanymą vykdyti. 
Numatydami kliūtis pasiruošimą pra
dėjom trejetą savaičių prieš pačią šven-

(Bus daugiau)

Worcester, Mass

Gegužės 3-čią dieną, 7 vai. 4 
vakare, bus prakalbos apvaik- 
ščiojimui Pirmos Gegužės, 29* 
Endicott St. svetainėj. Įžanga 
25 centai. Bus 
ir bus roŪomi 
veikslai. Visus 
nistų Partija.

Mes dabar gyvenam karų 
gadynėj, viskas greit keičia
si. Trumpoje ateityje gali už
eit reakcija. Visi lietuviai ne
patingėkite ateiti išklausyti 
komunistų kalbėtojų kalbų.

geri kalbėtojai 
krutami pa

kviečia Komu-

Nuo Redakcijos: Apie Aido 
Choro jubiliejinį koncertą bu
vome gavę anksčiau nuo kito 
korespondento ir įdėjome, a 
Kartoti neapsimoka. Tad at
leisite, kad iš jūsų korespon
dencijos apie koncertą išėmė- 
me. 4

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovėm

Mūšy Naujienos
Jau buvau rašęs iš prakal

bų d. Ž- Janausko, “Liaudies 
Balso“ reikale. Bet ant ryto
jaus po prakalbų d. Janaus- 
kas gavo dar aukų nuo šių ge
rų žmonių: B. ir K. Capitol 
Market aukojo $1.50; po $1 
aukojo J. žalimas, J. Lietuvi
ninkas, J. Struckus ir P. Kaz- 
las,50c. Padedant d. J. J. 
Bakšiui pas mus “Liaudies 
Balsui“ sukelta aukom ir pre
numeratom $60.

ef

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graboriūs-Undertaker 

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.
r

a

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

E- o

LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\ mus be jokio mokesčio.
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TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

iTelefonas EVergreen 7-1661

DINNERS
Motinos Dienai Pyragas

Pavaišinkite motiną ir visą šeimą šiuom skaniu pyragu 
Motinos Dienoje. Varpo keptuvė jums iškeps skaniau
sią py’ragą. Užsisakykite dabar.
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirin
kimas 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.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svori ir kainas. 
Ant jūsx pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svori Ir Raina?.

VARPAS BAKERY, 36-40 St, Street, Brooklyn N. Y.
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Darbininkų vargai ir jų 
gyvenimas

Kur tik eini ar sutinki pa
žįstamų, kožnas bėdavoja ir 
klausia, kas čia bus, darbų 
nėra. Darbininkai vaikščioja 
be darbo, pilnos gatvės jaunų 
ir senų. Mainos dirba 2-3 die
nas savaitėje. O kitos visai už
daros. Valdžios darbai užda
ryti. Relief neduoda, ar tu pi
lietis ar ne. Keli piliečiai nu
ėjo senatvės pensijų klaust, 
tai pasakė, “turi stubą, ar ki
tą kokią nuosavybę, tai turi 
pasirašyt, tai ant tos nuosavy
bės duos valgyt.-’ O jeigtf ne
pasirašysi, negausi. Keli pasira
šė ir gauna kelis dolerius ant 
mėnesio, o kurie nesirašė, tai 
tie negavo nieko. Dabar susi
rinkę bėdavoja ir sako, “tau- 
pinau per visą savo gyvenimą, 
mislinau turėsiu kur gyvent 
ant senatvės, o mirdamas pa
liksiu savo vaikam. O dabar 
pasiima turčiai.

Ir taip seniai bėdavoja, o 
jauni stovi ant gatvių kampų 
ir kalba, kad greičiau prasidėt 
karas, gal darbų būtų dau
giau.

Štai mašinos dirba darbinin
kų darbą. Čia priminsiu tik 
porą mainų. Vienoje mamo
je dirbo nuo 12 šimtų iki 15 
šimtų, dabar sudėjo mašinas 
ir paliko darbininkų tik 3 šim
tus. Kitoj mainoje dirbo nuo 
4 šimtų iki 6 šimtų, o dabar 
tedirba 250.

Tai kurgi tie kiti šimtai nu
ėjo? Nugi, į bedarbių eiles. 
Na, o kurgi kitos mainos ir 
dirbtuvės? Juk visur mašinos 
dirba. O tie darbininkai, ku
rie dirba, skubina, kad net 
krinta pas mašiną apalpę.

Praeitą nedėldienį klau
siaus Pittsburgho radijo WW- 
SW, kur Povilas Dargis pra
neša, kad visi balsuotų už 
Povilą Dargų ir Mažukną. 0 
trečio neprisiminė, būtent, Mi
liausko. Taip smarkiai rėkė už 
vakarų komitetą,, “Visi balsuo
kite ir už manę; Povilą Dau
gį.’’ Gerai, mes balsavom už 
Povilą Dargį, Mažukną ir Mi
liauską.

Beržynų Šarka.

prigėrė 
upėje.

kasmet 
gyvasčių.

Prigėrė
Balandžio 16 diena 

trijų metų berniukas 
Tai ši Concord upė 
nusineša nemažai
Pereitą savaitę 67 metų vy
ras rastas prigėręs ir išbuvęs 
vandenyje apie mėnesį laiko.

Taksai ir Namai

išlaidos. Val- 
jog negalinti

Paveikslai

dieną miesto 
rodomas

gyvenimo
J ii- 
dar 
Tai

Namų savininkai reikalau
ja, kad būtų sumažinta taksai 
ant stubų ir kad būtų suma
žintos valdžios 
džia aiškinasi, 
mažinti taksų.

Finliandijos

Balandžio 15 
svetainėje buvo 
d is
prieš karą su Sovietais, 
suvargus šalis. Darbininkai 
biėdni, o armija didžiausia, iš 
kelių šimtų tūkstančių. Pats 
Finliandijos prezidentas sako, 
kad pirma keturių mėnesių jis 
žinojęs, 
Reiškia, 
užpulti

kad reikėsią kariauti, 
finai buvo pasirengę 

Sovietus.
Sniego Pūga

Balandžio 22 dieną iš 
buvo šturmas su sniegu, 
snigo apie penkius colius
go. Tai retenybė tokiam lai
ke.

ryto
Pri- 

snie-

Stebuklingas Vakaras

Balandžio 20 dieną sutin
ku būrį lietuvių. Sako, “Na gi, 
kur tu buvai pereitą subatą, 
kad nebuvai ant Balso Choro 
iškilmės? O kiek ten svieto 
buvo! Tai dar pirmą sykį Lo- 
wellyje, net sienos svetainės 
braškėjo. O juokų buvo tiek, 
kad net šonai skauda, kai 
Balso Choro jaunuoliai lošė 
veikalą “Velnias Statinėje’ ”.

Dabar visi tik ir šneka apie 
buvusį parengimą su šokiais. 
Mat, čia retai kada būna to
kių parengimų, 
myli ateiti 
linksminti.

Daugiau

tai žmonės
ir gražiai pasi-

tokių parengimų!
Griaustinis.

Baltimore, Md

t

4

4

4

Lowell, Mass.
Medvilnės Darbininkai 

Bruzda

Balandžio 17 dieną dviejų 
didžiausių medvilnės dirbtu
vių staklių taisytojai pareika
lavo 7 procentus pridėti algos. 
Tai buvo šių dirbtuvių : Boott 
Mills su 3,300 darbininkų ir 
Merrimack Manufacturing Co. 
su 2,100 darbininkų. Mat, šios 
įmonės darbininkams algų ne
pakėlė tada, kai kitos pakėlė 
pirmiau—vienos po 7 nuoš., 
kitos po 10 nuoš.

Pakol kas dar eina derybos. 
Mat, kada darbininkai pradė
jo bruzdėti, tai valstijos 
Board of Conciliation įsikišo ir 
reikalauja išrišti nesusiprati
mą arbitracijds keliu. Atro
do, kad kompanijos jau daro 
nusileidimų. Darbininkai lai
mės.

Apsivedimai

Balandžio 20 dieną J. Rut
kauskas apsivedė su M. Lan
dry. Tai progresyvių tėvų sū
nus. Jo tėvas A. Rutkauskas 
keliose organizacijose yra ko
mitete. Nuo savęs vėlinu jau
navedžiams gero pasisekimo.

UžsinUodijo

Balandžio 17 dieną šeši vai
kučiai užsinuodijo maistu. 
Daktarai sako, kad nešvario
mis rankomis čiupinėjant mai
stas tapo užnuodytas, tai yra, 
tapo bakterijomis apkrėstas.

“Šiurpūs Balsai iŠ Lietuvos 
Katorgos

Kai aš “Laisvėje“ skaitau 
apie tuos baisius kankinirtius 
Lietuvoje politinių kalinių, tai 
mane šaltas prakaitas išpila, 
net šiurpuliai pakrato, šituos 
aprašymus turėtumėte knygo
je išleisti. - -----

Iš

liga, nuo 
daktarai 

Atėjo gal 
tai ir vis- 

rimtu-

keltipradėjo
delegatui

$150. Tai

kad dele-
kad ir

lybą.
Ant pabaigos sekė biznio 

agento raportas. Iš raporto 
paaiškėjo, kad kriaučiai labai 
mažai dirba. Bet' keisčiausia 
atrodo, tai Yančiaus šapos ra
portas. Biznio agentas prane
šė, kad kai Yančiaus šapoj 
darbas sumažėjo, tai bosas 
pasiėmė darbą iš tokios fir
mos, kuri yra pabėgus nuo 
unijos kontrolės. Aš manau, 
jeigu mūsų biznio agentas ži
no apie tokio darbo priėmimą, 
tai žino ir menedžeris ir visas 
generalis Baltimorės ofisas. 
Dabar kilo klausimas, kur 
mes nuprogresuosime su tokiais 
darbais?

Mūsų vjršininkai nesirūpi
na, kad tokiems dalykams už
bėgti už akių. Jie daro kaip 
tik atbulai. Jie suteikia ge
rus unijistus kriaučius, kad 
gerai darbą jiems padarytų. 
Tokios firmos stoja į konku
renciją ir su tais manufekčer- 
ninkais, kurie prisilaiko uni
jos taisyklių.

Mes jau šiandien Baltimorėj 
turime nemažai tokių dirbtu
vių ir šapų, 
nuo unijos.

O ar mūsų 
ką prieš jas?
Jeigu kada kas ant susirinki
mo pakelia klausimą apie to
kias dirbtuves, tai tuoj būna 
atsakymas, kad mes nieko ne
galime daryti, ba jos gali vėl 
pabėgti iŠ Baltimorės ir mūs 
žmonės neteks darbo!

Taigi, draugai kriaučiai, 
lankykitės ant susirinkimų ir 
svarstykime šiuos svarbius 
reikalus, kurie mum visiem 
daro gėdą, kurie pastato mus 
į eiles organizuotų streiklau
žių.

Sako, Reikia Daugiau Lais
vamany bes Sovietijoj

Maskva. — E. Jaroslavs- 
kis, pirmininkas Bedievių 
Sąjungos, reikalauja pa- 
smarkint mokslinį laisva- 
manybes darbą. Sako, jog 
tolesnėse Sovietijos dalyse 
kunigai vis dar palaiko 
daugelį jaunuolių prie tiky
bos.

“LAISVES” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam.

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas 
M the.

t

kurios pabėgę

viršininkai daro 
Nieko panašaus.

Anglu-FrancūzŲ Agentai 
Kursto Karą prieš SSRS
Maskva. — Sovietų ko

munistų laikraštis “Prav
da” kaltina Angliįos-Fran- 
cijos agentus, kad arabiš
kuose kraštuose ir abelnai 
Artimuose Rytuose kursto 
žmones į karą prieš Sovie
tus.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Lcvandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ įstaiga

Sales del Bdlių, 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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Gaminam valgius b 
turime Ameriko* 

ii išdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi 

šokių vynų ir 
gero alaus.Liquors

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Slialinskas)

FUNERAL HOME
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

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewcs eleveiterio stoties

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

SKELBK1TES "LAISVĖJE”

NUSTEBINANTI SENSACIJA

ANTRA LOVA ATSIRANDA NEMATOMAI

kriauČiai, tu- 
suprasti susi- 
ir jų nutari-

žinoma, kad

New Yorką į 
sutiko už 
jeigu pir- 
mažai pi
tas, kuris 

kuri

Kriaučių Susirinkamo 17-tą 
Dieną Balandžio

Kuomet 3 dieną balandžio 
skyriaus susirinkimas buvo 
šauktas per plakatus, ta’i 
kriaučių susirinko pusėtinais 
būrelis. Bet 17 dienos susirin
kimas buvo labai mažas. At
rodo, kad Baltimorės kriau
čiai susirgo tokia 
kurios nė geriausi 
nėra išradę vaistų, 
kokia pora tuzinų,
kas. Bet ir tie mažai 
mo parodė.

Pirmiausia 
lermą, kad reikia
pridėti da $50 prie 
jau būtų $200.

Aš nepriešingas, 
gatui būtų mokama
$500, bet tą turi nutarti esks- 
tra susirinkimas. Mes neturim 
teisės laužyti ekstra susirin
kimo tarimus.

Mes, draugai 
rime nors kiek 
rinkimų svarbą 
mus.

Visiems gerai
mes turėjom net keturis kan
didatus dėl išrinkimo delega
to važiuoti į 
konvenciją, kurie
150 dolerių. Taigi, 
mam delegatui per 
nigų, lai važiuoja 
sutinka ant los sumos 
yra paskirta ekstra susirinki
mo.

Šiek tiėk nusiraminus, tapo 
įnešta kelios rezoliucijos, ku
rias mūs delegatas įteiks kon
vencijai. Pirma, kad mūsų ša
lį neįtrauktų į dabartinį im
perialistinį karą. Antra, kad 
kriaučių darbo savaitė būtų 
ne daugiau, kaip Š6 valandos. 
O virš 36 valandų laikas ir pu
sė. Trečia, kad visiem kriau7 
čiam algos būtų pakeltos. Ket
virta, kad kbnvėnčija priimtų 
tarimą, kad mes tik tokius 
kandidatus remsime ateinan
čio rudenio rinkimuose į Wa- 
shingtoną, kurie pasisakys 
šimtu procentų už Naują Da-

NOTICE is hėreby driven that License No. 
GB 17111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
215 Knickerbocker Ave;, Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be1 Consumed off 
the premises. ‘V

OTTO EUTENEUEk
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
W.R. 183—W.k. 73 has been issued to the 
undersigned to sell wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 97 Chester St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SUNSET WINE CORP.
97 Chester St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 18 DW 18 has been issued to the un
dersigned to manufacture wjnc uhder Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 97 Chester ** 
County of Kings, 
premises.

SUNSET
97 Chester St.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1701 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 85 Grand St,, Borougn of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7353 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 910-912 Metropolitan Avė., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed oh the premises.

CAROLINE POLISI
910-912 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1862 has beėn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the .Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1490 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN O’CONNOR 
The Six Cėrners 

1490 Myrtle Ave

NOTICE is hereby given that beer 
has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Bevėragė Control Law at 
PECT PARK, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be čon'sūtnėd on the premises. 
~ ' 90—BOAT HOUSE.

Side of Lako near Lincoln Road.

91—SHELTER HOUSE.
Side of Park near Lincoln Raod.

99—PIČNIČ HOUSE.

St., Borough Of Brooklyn, 
to be consumed off the

WINE CORP.
Brooklyn, N. Y.

DUODAME ANT
IŠMOKĖJIMO

KO KIEKVIENA MOTERIS
VISADA PAGEIDAVO IŠ SOFOS:

“Nedraskyt karpeto—neraižyt grindų, lengvai 
apvalyt—ištraukt kaip stalčių” . . .

Brooklyn, N. Y.

Ličonso’ 
to sell 
of the 
PROS- 
County

s. B.
East

S. B. 
East

S. B. __ ____ _ ________
West Side of ^ark nėAr 9th Ave. & 5th St.

SAMUEL T. ROBINSON
Prospect Park, - Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI 18 KITUR
PFHLADĖLPHfA, PA.

Parsiduoda čeverykų krautuvė, čia 
laikau naujų čeverykų pardavimui ir 
taisau senus. Yra įruošta visa rei
kalinga Čeverykų taisymui mašineri
ja. Galiu parduoti sd namju arba be 
namo, vien tik biznį. Reikalas VėrČia 
greit parduoti, nes einame į kitą biz
nį. Jau 15 metų kaip laikome šį biz
nį. Galima iš jo puikiai pragyventi ir 
dar dolerį-kitą galima sutaupyt. Lie
tuviais apgyventoje vietoje. Kreipki
tės. John Shimkunas, 1536 So. 2nd* 
St., Philadelphia, Pa.

Štai kame visas dalykas. Kad nėra jokių ratukų nei matomų apatinių 
dalių antros lovos, tai Magiška Studio sofa, galų gale, yra gražus, dai
lūs ir papuošiąntis rakandas. Visai nematyt jokių ženklų antrosios lo
vos ; Magiška Studio sofa yra aukščiau nuo grindų; su pilnomis pe
riodinėmis kojomis; net užpakalis apmuštas; o visiškai paslėpta antra 
lova atsidaro kaip stalčius, ir kai būna galutinai ištraukta, ji atsisto
ja ant dviejų patogių kojų, kurios staiga nusileidžia (kaip ratai nau
joviško orlaivio). Jau nėra nei karpetų draskymo nei grindų raižy- 
fno; jau nereikia laikyt senovišką gramėzdišką studio sofą, kuri sun^ 
ku apvalyt ar atidaryt vartojimui.

Su dviem atskirais vidujiniais sprenžininiais matracais— 
viršutinis lygiausias, o apatinis aptrauktas siūtomis 

veltinėmis kaldromis. Didžiausias patogumas!

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI'

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. ki. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Ji išslenka kaip stalčius, tik 
pirštu patraukus.

Visai atidarius, žiūrėk, kaip pasi
rodo kojos ir nusileidžia—visada 

v toj pat vietoj.

Visai apmuštas užpakalis—palaiko 
vidų sofos švarų

Tiek aukščiau nuo grindų—galima 
lengvai išvalyt nejudinant Magiš

ką Studio sofą.

xt
..
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New Yorko HžoiMsmsft
NUKAPOJO PASKYRAS 

MOKYKLOMS

t .i n
mieste 

nuosto- 
Samatu 

budžeto,
$65,410.- 
toks nu- 
pavojun 
darbus, 
daktarų

Švietimo reikalai 
turės panešti didelius 
liūs, kaip matyti iš 
Tarybos apšlifuoto 
kuriame nukertama 
75. Numatoma, kad 
kapojimas pastato 
daugelio mokytojų 
Taipgi nukapojama 
ir dentistų algos.

Viso švietimo reikalams bu
vo reikalauta $146,478,332.

Prieš nukapojimą balsavo 
tik vienas Bronx prezidentas 
Lyons.

Iš gavusių daugiau paskyrų 
įstaigų yra Brooklyno 
roro O’Dwyer ofisas, 
autorizuojamas įsteigt 
darbus — detektyvų, 
roro padėjėjų ir
Taipgi atsteigta rynų valyto- 
jams siūlytieji nukapot 
$50,000.

proku- 
kuris 

naujus 
proku-

panašių.

virš

Frontininkai Turėję
175 Policistus

Roy H. Barnard, specialis 
Federalio Tyrinėjimų Biuro 
agentas, liudijo 16-kos fronti
ninkų teisme, kad frontinin
kai pereitą rudenį diskusavę 
“nublokšt tuziną” kongresma- 
nų, balsavusių prieš nuėmimą 
embargo. Tą klausimą, anot! 
Barnard, diskusavę ir būk pri
pažinę priimtinu frontininkų 
viršylos John F. Cassidy ir 
William Gerald Bishop, kad į- 
tikinti kongresmanus pavoju-1 
mi revoliucijos.

Barnard liudijo: “Jie turė
jo New Yorko Policijos De- 
partmente 175 policistus pasi
ryžusius prisidėt prie revoliu
cijos tuo laiku.”

Lehmanas Leido Kelt 
Važiuotos Fėrą

Balandžio 24-tą gubernato
rius Lehman pasirašė Moffat 
bilių, kuriuomi autorizuojama 
New Yorko Miesto Transpor- 
tacijos Taryba kelti miesto 
subvių ir aukštųjų gelžkelių) kis Brooklyne, kad tiek daug 
fėrą virš 5 centų po birželio' 
1-mos.

Atviro Oro Mitingas 
Aiškint Gegužinei

4:

Williamsburgo komunistai 
rengia prakalbas atvirame 
ore, Grand St. Extension ir 
Havemeyer Sts., Brooklyne. 
Jos įvyks gegužinės išvaka
rėse — antradienio vakaro 8 
v., bal. 30-tą.

Eilė gerų kalbėtojų aiškins 
gegužinės istoriją ir darbo 
žmonių reikalus ir pareigas 
minint šių metų gegužinę.

Išvyko Washingtonan

•v

viršininkas Farley, kal-

.p

*

m-
1 ;! .

A. Aiello, 15 m 
sinkon įpiltą benziną 
džiai apdegė rankas.

Mrs. A. Leinwol, Astorijoj, 
išgėrus nuodų ir atsisukus ga- 
są, tačiau nusižudyt nepavy
ko. Ją nugabeno ligoninėn. 
Pasveiksianti.

Woodhaven Boulevardo 
skutinė sekcija būsianti 
baigta praplėst iki liepos 
tos.

gru-
lini-t

pa- 
pa- 
15-

Kongresą, 
studentai, 

taipgi įvai- 
savišalpos

New Yorko portas paruoš* 
tas pervežt du milionu karių, 
kaip sakė p. G.’ C. Randall, 
žymus gelžkelių firmų šulas.

Eddie Anderson, komikas, 
radio publikai žinomas kaipo 
Rochester, Harleme buvo taip 
audringai sutiktas, kad dėlto 
pavėlavo savo programom

Frank Mundy, takse užmu- 
šęs rėles taisantį darbininką 
ant Flatbush Ave., kaltina* 
mas buvęs girtu.

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

Pašto 
bedamas viešbutyje Roosevelt, 
N. Y., smerkė trečio termino 
šalininkus.

Federalis teisėjas Knox lei
do miestui • pirkt 
Westchester & Boston 
kelio 
000.

Williamsburgo piliečių 
pė reikalauja ivest busų 
ją nuo Bridge Plaza į Pasau
linę Parodą.

Pasirandavoja 3 kambariai, garu 
šildomi, karštas-šaltas vanduo, elek
tra, gasas ir kiti parankūs įtaisymai. 
Taipgi yra ir .garadžius. Atskiras 
įėjimas. Jeigu gyventojai norėtų, ga
lima ir įtalpinti Refrigerator. Renda 
prieinama. Prašome kreiptis sekan
čiu antrašu: Burdulis, 171-26 — 144 
Ave., Spring Garden, L. I., N. Y.

(100-102)

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu viduramžio žmogaus į pusi- 

ninkus-partner į Bar ir Grill biznį. 
Reikalinga, kad būtų šios šalies pi
lietis. Biznis geras, senai laikosi šio
je vietoje, galima daryti puikų pra
gyvenimą dviem partneriam. Įneši
mo reikalinga <$700.00. Kreipkitės 
J. B., 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (100-102)

buvusio
Gelž-

nuosavybes už $1,785,* uždegęs 
skau-

m., is 
teisme

Jis 
pa- 
pir-

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

NEPAPRASTA NL’OLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabar Raiite pirkti G-E 
Model LB6B 6.2 ku. pėd. dy
džio, 1940 model už

$ 114.75

mMHHH

Skaitlingos negrų, taipgi 
baltų newyorkiečių ir brook- 
lyniečių organizacijų delega
cijos išvyko Washingtonan į 
Nacionalį Negrų 
Delegatus siuntė 
mokytojai, unijos, 
rios kultūrinės ir 
draugijos.

Bildingų Aptarnautojų Uni
jos prezidento Scalise advo
katas John Kadel sako, jog 
Dewey įsakęs jį areštuot tam, 
kad daugiau išsigarsint savo 
kandidatūrą į J. V. preziden
tus.

LDS Sporto Bankietas 
Gegužės 5-tą d.

Brooklyn LDS jaunuoliai 
sportininkai sumanė labai ge
rą ir gražų dalyką. Dalykas 
yra tame — LDS šiais metais 
švenčia savo dešimtą sukaktį 
ir turės didelę sporto olimpi- 
jadą šią vasarą. Jaunimo su
važiuos iš daugelio miestų 
olimpijadoje dalyvauti. Spor
tininkai turės gražias sporto 
uniformas ir gerus sportui 
reikalingus įrengimus-.

Mūsų brooklyniškiai 
nuoliai nenori pasiduoti 
tiems 
įsigyti 
lykus.

Tai 
sumą pinigų juos įsigyti? Ogi 
surengti sportininkų bankietą, 
ir tas bankietas dabar įvyksta 
ateinančio sekmadienio 
re, geg. 5 d., “Laisvės”

jau
ki- 

norimiestams. Jie irgi 
reikalingus sportui da-

kaip sukelti reikalingą

vaka- 
salėje.

' .-kO®

K. Požėla

PARADUI LAIKAS IR VIETA

Pirmosios Gegužės paradas 
įvyks trečiadienį, gegužės 1 d. 
Jo pradžia — 1 valandą po 
pietų, nuo 56th St. ir 8th Avė.

Lietuviai, kurie nemaršuos

Mūsų jaunuoliai susisiekė 
su Karoliu Požėla ir pakvie
tė jį dalyvauti kaipo garbės 
svečią. Jis sutiko dalyvauti ir 
dar kartu atsivesti savo moki
nį “THE ANGEL” lietuviams 
parodyti. Visi norėsime juos 
pamatyti ir pasisveikinti. Bus 
taipgi ir kitų žymių sportinin
kų, kaip tai iš boksininkų, iš 
basebolininkų ir futbolės lošė
ju. Tai bus pirmas tokis įvy- 

žymių lietuvių sportininku 
kartu pasirodys, ir dar LDS 
jaunimo parengime.

Suaugusiu pareiga yra pa
remti jaunimą, dalyvauti ju 
surengtame bankiete. Jžanga 
labai žema tokiam parengi
mui: $1.00 vyrams ir 50 cen
tu moterim^. Už tuos pinigus, 
svečiai gaus 
alaus gerti, 
programa.

Prašoma 
greitai, nes 
skaičius žmonių sutelpa “Lai
svės” salėje ir daugiau nebus 
parduota. Tikietus galima įsi
gyti “Laisvėje”, arba pas LDS 
jaunuolius.

gerai pavalgyti ir 
Taipgi, bus graži

tikietus įsigyti 
tik tam tikras

Harry Opperman reikalau
ja nuo žmonos perskyrų re
miantis rekordais iš jos pasi
kalbėjimo su kitu vyru jos 
kambaryje, ir paveikslais, ku
riuos jis pats nuėmęs įsibrio- 
vus jos kambarin “nepatogiu” 
laiku.

Lietuviai Kriaučiai Švęs 1-mą Gegužės; 
Minios Darbininkų Maršuos Parade

Lietuviai kriaučiai, kaip ir 
visada, šiemet irgi švęs Pirmą 
Gegužės. Tūlų darbininkuose 
vienybės ardytojų iškeltas siū
lymas išduot darbininkų gegu
žinę—grįžt į šapas —nepavei
kė lietuvių kriaučių. Jie—pa
tyrę unijistai, žino darbininkų 
šventės išgavimo brangią kai
ną ir dėlto yra pasiryžę tą 
šventę saugot, moka branginti.

Daugelis lietuvių kriaučių 
maršuos bendros gegužinės 
parade sykiu su kitais lietu
viais. Iš kitos pusės, daugelis 
ne kriaučių, sugrįžę iš marša- 
vimo, dalyvaus kriaučių ren
giamame masiniame mitinge, 
čia susirinks ir visi kiti kriau
čiai ir ne kriaučiai, kuriems 
dėl vienokjų ar kitokių prie
žasčių nebus buvę galima 
maršuot.

Kontrolis” Ruošiasi Va
žiuot Elizabethan

Elizabetho žmonės užkvietė 
Lietuvių Liaudies Teatro vai- 
dylas suvaidint jiems komedi
ją — “Kontrolis” ir dialogą 
—“Į Ameriką” ant 19-tos die
nos gegužės. Teatrininkai su
tiko ir šiam žygiui jau ruošia
si. Elizabethiečiai nesigailės 
šiuos du kūrinius pamatę.

Reporteris.

sė
da
si!

P-lė G. Wheeler, 28 m., 
kretorė, niekam nematant 
sigavus majoro raštinėn 
skundu, kad ji negauna darbo 
ir pasiekus paskutinius $2 sa
vo turto.

Thomas P. Smith per Broo
klyn© prezidentą Cashmore 
paskirtas Miesto Darbų komi- 
sionieriaus padėjėju su $7,000 
algos metams.

Liuosnoriai priimti nusika- 
pojimai algų per 140 švieti
mo Dep-to samdinių, pereitą 
liepos mėnesį, atsteigiama su 
gegužės 1-ma. Jie visi 
virš $5,000 per metus.

gauna

Pol. Dep-tas pravarė 
licistų iš tarnybos už 
kius su kaucijų raketų.

10 po- 
santi-

Trys tūkstančiai urmu par
duotuvių unijistų pasirašė pe
ticijas už Marcantonio Bilių.

Pasklidus girdams, kad 
Fulton St. “EI” griausią tik 
dalį, kitą paliksią, vadovau
janti Brooklyn politikai suju
do protestuoti, reikalaudami 
griaut visą.

Donald Young, 27 
Reading, Pa., Queens 
įkalintas daugpatystėje, 
bėgiu 9 mėnesių vedęs 3 
čiąs, nesiimdamas nuo 
mesnių divorso. 

7HJTS THE ’BU/'

WPA suaugusių švietimo 
mokytojai ir mokiniai turės 
literatūros ir pilietybės moki
nimo parodą per 4 dienas pra
dedant gegužės 6-tą, 11 Bond 
Street.

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

664 Grand Street Brooklyn, N. Y.
EVergreen 4-8784
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su unijomis, turi susirinkti su 
kitų tautų ir kultūros organiza
cijų nariais nevėliau 3:15 po 
pietų, ant 38th St., tarpe 8th 
ir 9th Ave., New Yorke. Mar- 
žavimas iš ten 
4:30 po pietų.

Lietuviai, 
Williamsburgh 
sekmingesniam 
yra kviečiami susirinkti nevė
liau, kaip 2:30 vai. po pietų, 
ant kampo Stagg St. ir Union 
Avė., prie Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo.

PRAKALBOS BUS VAKARE

prasidės lygiai

kurie gyvena 
miesto daly j, 
nuvažiavimui,

Po maršayimo, 7 :30 vakaro, 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
salėj, 280 Union Avė., Brook- 
lyne. Kalbės A. Bimba, iš 
“Laisvės” redakcijos, taipgi J. 
Stilsonas, iš “N. Gadynės.” 
Bus dainų, muzikos ir šokių 
programa.

Ryt dienos “Laisvėj” bus 
platesnių žinių apie įvairių 
organizacijų prisirengimą da- 
lyvaut Pirmos Gegužės para
de.

Ryny Valytojai Vos 
Išvengė Mirties

dir- 
prie

Keturi rynų valytojai, 
bant prie atkasimo rynų 
Canal ir Varick St., N. Y., ta
po pridusinti dujų ir tik dėka 
pravažiuojančio motoristo a- 
kylumui tas buvo pastebėta ir 
jie išgelbėti. Vienas nuvežtas 
į šv. Vincento ligoninę, o <3 po 
atgaivinimo sugrįžo dirbt.

Vienas iš pridususių, Peter 
Dorsa, 417 7th Avė.,, tik už- 
pereitą savaitę, kartu su kitais 
unijistais, dalyvavo miesto Są
matų Tarybos posėdyje, kur 
jis karštai argumentavo prieš 
nukapojimą algų rynų valyto- 
jams, nurodinėjo pavojingu
mą darbo. Dėka unijos veik
lai, algos likosi nenukapotos.

, PRAMOGOS
ATLETŲ KLIUBO PARĖ

12 d. geg.-May, Lietuvių Atletų 
Kliubas turės vakarienę ir šokius. 
Įžanga $1.00. Vakariene 6 vai. va
karo. Po vakarienei bus šokiai. Pra
šome kitų organizacijų tą dieną nie
ko nerengti ir kviečiame dalyvauti 
mūsų parengime. — Billy Walton, 
Mgr. (100-102)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du gražūs kamba

riai. Galite savo rakandus turėti ar
ba rasite ten. Pageidaujama, kad at
sišauktų lietuviai. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis po seka
mu antrašu: 101-56
Richmond Hill. Galima privažiuoti 
Fulton Line-BMT. Išlipkite ant 115 
St. stoties. (100-102)

115th St.,

mažiau. Pirmiau aukščiau 
kaucija buvo $1,500.

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

TRADE IT IN FOR A ’ 

lyjEWELj 
iBuiovnl

Bondy, kuris pir
tim j istų' teisme, už- 

unijos vadams 
pakėlė

Mes patariame šiuos daiktus dovanom Motinos Dienai 

your old Watch 
IS WlTtilv HUHKUjA 
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KAILIASIUVIŲ VADAM 
PAKELE KAUCIJAS

Teisėjas 
mininkavo 
dėjusiame 
aukščiausias baudas,
Ben Goldo ir kitų kaucijas. 
Jų bendra suma dabar siekia 
$48,500. Gold padėtas po 
$10,000, trys po $7,500, kiti 
po 
šia

Komunistai prieš 
Kėlimą Fėro

f erą 
rei 
bal-

Kom. Partijos N. Y. Valsti 
jos Komiteto pirmininkas Is
rael Amter įteikė majorui La- 
Guard i j ai, Sąmatų Tarybai ir 
Miesto Tarybai griežtą reika
lavimą palikti 5 centų 
apvienytose subvėse. Jis 
kalauja klausimą paleisti 
suotojų referendumui.

Amter nurodo, kad važiuo
tos linijos, padarytos taksų 
mokėtojų pinigais, dabar vėl 
primokamos tų pačių taksų 
mokėtojų pinigais virš $326,- 
000,000. Jis protestavo prieš 
miesto valdžios kėsinimąsi 
dar kartą iš visuomenės iš
spaust milionines sumas užde
dant 7 centų fėrą, kas jau yra 
planuojama padaryt, jei gy
ventojai nesukels stipraus pro
testo.

Dresmeikeriai Ruošiasi 
Maršuot Gegužinėj

Dresmeikerių unijos — 1L- 
GWU — nariai turės specialį 
mobilizuotės mitingą balan
džio 29-tos popietį, 5 :30, tuo
jau po darbo, Irving Plaza 
Hall, Irving Place ir E. 15 
St., N. Y. Visi veiklūs nariai 
kviečiami būti.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

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

, JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

><>4*

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto •

r

Daugybė kitų daiktų ir 
daiktelių sau reikalin
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

ROBERT- 
LIPTON :

J E W E L E R •
Įsteigta 1892 •

701 GRAND STREET ! 
BROOKLYN, N. Y. J

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. •

Tel. Stagg 2-2173 •
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą •
►••••••••••••»••••••••••<)••••

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiu

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

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

Vyrų Siutai 
ir Paltai
S16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
S24.50
Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė. 

Brooklyn, N. Y.
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Šeimoms iš kėturių 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 valgį 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 DĖŽUTĖS PLIENINES. 
NERUDEJANČIO PLIENO stip
rus šaldytuvas. Šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka.
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo . 
prietaisas.Didelė 8 ku. pėd. patal

pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkinys!




