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80 METŲ AMŽIAUS GYDYTOJAS PATARIA VENGT 
. VANDENS, GERT VYNĄ; NEŠIM ANKŠTINI ETC.

pasi- 
tame

Prancūzai Nužudys Antrą 
Moterį Kaip Šnipę;

neatlaidžiai
talkininku

tuose 
atlieka

Anglai Pripažįsta^kad Vo
kiečiai Nuskandina Angli

jos Submaphus
London.—Anglai ^bal. 30 

d. pripažino, kad vokiečiai 
nuskandino' dar du anglų 
submarinus Skagerrake, jū
ros siaurumoj tarp Danijos 
irvNorvegijos.

Roosevelt Suvaržąs 
J. E. Hooverj, Fede
rally Agentų Galvą

karo 
kad

London, geg. 1. — Angli
joj kilo labai platus sujudi
mas prieš ministerį pirmi
ninką Chamberlainą dėl to, 
kad vokiečiai kartotinai su
muša anglus Norvegijoj ir 
stato juos į vis didesnį pa
vojų. Daugelis seimo narių 
reikalauja ištirt visą karo 
vedimą Norvegijos fronte.

Berlin.—Vokiečių apsup
ti, 2,500 Norvegijos karių 
pasidavė į nelaisvę į vaka 
rus nuo Lillehammerio.

Memphis, Tenn.—Areštuo
ta Lina Bittlingerienė, 20 
metų amžiaus, kad ji peršo
vė galvą bemiegančiam sa-

Berlin.—Vokiečiai prane 
ša, kad jie iki šiol sunaiki 
no 13 Anglijos 
Skagerrake. }

Bet Kas Kaltas?
Tasai “Oželis”.
Geras Pasiūlymas.
Dešimts Išrinktųjų
Apie “Juodvarnius.

Rašo A. B.

Istanbul, Turkija. — Visi 
nevedę turkai turi, pagal 
įstatymą, mokėt valdžiai 
taksus kaipo pavieniai.

Romikliai (skapai) Tur
kijoj kreipėsi į valdžią pa- 
liuosuot juos nuo kavalierių 
taksų. Sako, mes esame pa
vieniai todėl, kad negalime 
apsivest. Valdžia atmetė jų 
prašymą.

Turkijoj yra 100 romik- 
lių. Jie £uri ir savo draugi-

Berlin. — Italijos fašistų 
Didžiosios Tarybos narys 
P. Canoferri šičia pareiškė 
vokiečiams: “Mes maršuo- 
sime sykiu su jumis.”

lėktuvų bombos 
ir vieną karinį 

anglų laivą naikintuvą prie
plaukoje. Nuo bombų jis 
užsidegė; o nuo to eksploda- 
vo’ amunicija tame laive ir 
sudraskė jį į gabalus.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

Pittsburgh, Pa 
ninkas Plieno Darbininkų 
Organizavimo Komiteto (C 
IO), Philipas Murray sako, 
kad. dabartinis. Vyriausio 
Teismo patvarkymas pake
lia algas trimis iki šešių 
centų daugiau per valandą 
visiems darbininkam Beth
lehem Plieno kompanijos, ir 
Republic Plieno korporaci
jos,' ir pagerina algas dar-

Berlin.—Vokiečiai prane
šė jau balandžio 30 d., kad 
jie, po smarkaus mūšio, at
ėmę iš anglų Stoeren mies
tą su geležinkelio stočia, 
35 mylios 
Trondheimo, Norvegijoj 
Sako, kad šiuo žygiu vokic' 
čiai kirtę skaudų smūgį an 
glams if pastatę į pavojiu 
gą padėtį anglus - francū- 
žus piet-vakarinė j Norvegi-

tą, jei patinka, bet degtinė 
jums geriau.

“Nesimaudykite kasdier 
vandenvj, bet išsitrihkite 
alkoholium 90 procentu 
stiprumo iš ryto ir vakare

“Dar niekas negyveno il
giau dėl to, kad jis negėrė 
alkoholio ar kad pasnikavo 
(dėl sveikatos). Valgyk- 
kiek tik-gali. Rūkymas ab- 
elnai nekenkia, ir tik labai 
retam kuriam kenkia.

“Nesiųiankštinkite. Po 40

Man atrodo, kad Newar- 
ko Sietynas turėtų su 
“Kuprotu Oželiu” aplankyti 
Brooklyną. Juk tik per 
Hudson ir. per East upes 
persikelti tereikia per 
Hudsoną Holland tuneliu, 
per East Williamsburgo til-

IR R0MIKL1AI-SKAPAI TURKIJOJE TURES MOKĖT 
TAKSUS, KAIP IR VISI PAVIENIAI VYRAI

Paryžius. — Specialistas 
francūzų gydytojas Julien 
Besancon, 80 metų amžiaus, 
parašė ir ilėido knygą “Les 
Jours de l’Homme” (Žmo
gaus Dienos), ir jojekjis 
duoda tokius receptus 'il
gam gyvenimui, kokių dar 
niekas nedavė. Pavyzdžiui, 
jis rašo!'

“Kas eidamas senyn ge
ria vandenį, tai turi būt

bininkams net tuose fabri
kuose, kurie nepripažįstą

Nauda Dviem Šimtam Tfiks 
(ančių Darbininkų

Tokia Hooverio veikla 
sudarė blogą nuomonę apie 
Roosevelto valdžią; paskli
do supratimas,1' kad jinai 
nėra demokratiniai pažan
gi. Panaikint tokią nuomo
nę tai Rooseveltas dabar ir 
apkarpė J. Ed. Hooveriui 
“sparnus”, kaip rašo N. Y. 
Daily News korespondentai 
iš Washingtono J. O’Don
nell ir D. Fleeson.

Washington.—Lee Press
man,. CIO advokatas, svei
kina Vyriausio - Teismo 
sprendimą kas liečia būti
nas algas “mažosiose” plie
no kompanijose, atliekan
čiose valdiškus darbus. Sa
ko, tai teisingas sprendi
mas, i? jis duos naudos 
dviem šimtam tūkstančių 
plieno darbininkų.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas uždraudė 
J. Ed. Hooveriui, galvai fe
deral! 
bent

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas atmetė siū
lymus “pataisyt” darbo al- 
gų-valandų įstatymą. Prieš 
taisymus balsavo 156 kon
gresmanai, o už — 66.

Tie siūlymai norėjo “pa- 
liuosuot” apie pusantro mi- 
liono darbininkų nuo algų- 
valandų įstatymo, kuris ap
riboja darbo laiką ir nusa
ko, kiek samdytojai turi 
būtinai nąukėt darbinin
kams.

Uždrausta Anglų Laivam 
Plaukt per Viduržemio Jūrą

metų amžiaus meskite šalin 
visokį sportą, nes tada 
sportas perdaug vargina 
širdį.

“Aš per paskutinius 50 
metų akylai tėmijau žmo
nes sulaukusius 90 metų 
imžiaus, 100 metų ir senes
nius”, sako daktaras J. 
Besancon, “ir patyriau, kad 
būti sveiku visai nereiškia 
*lgai gyventi. Tikrumoj ne
galima gilios senatvės da
gy vent, jeigu žmogus ret
karčiais nepaserga. Sirgi
mus aš vadinu atsikvėpi- 

.mo tarpais. Nes sirgimai 
itliuosuoja gyvenimą, tuo 
*;arpu padaro jį lėtesnį, ir 
no to leidžia iš naujo gyve
nimui prasidėt su panaujin
ta energija.”

Francijos gydytojai jau 
oradeda per spaudą “akėt” 
šiuos senio daktaro Besan- 
cono receptus dėlei ilgo am
žiaus.

Audra Visiškai Nuogai 
Nurengė Farmerį

Ponihų/Ill. — Farmeris 
Arthur Connell, būdamas 
lauke, pamatė atpleškan- 
čius du juodus viesulo debe
sius, ir leidosi bėgt namo, 
kiek tik ,įkabindamas. Ka
da, vidun įbėgęs, užtrenkė 
duris, farmeris pastebėjo, 
kad jis visiškai nuogas. 
Žmogus buvo taip nusigan
dęs, kad nejuto, kaip audra 
jį grynai nurengė.

Stockholm, Švedija, geg. 
1. — Anglai ir francūzai 
desperatiškai kovoja, kad 
užkirst kelią vokiečiam iš 
Dombaso į Andalsnes, tai į 
prieplaukos miestą centra- 
linėje Norvegijoje. Nuo 
Dombaso iki Andalsnes yra 
apie 60 mylių. Jeigu vokie
čiai pasieks Andalsnes, tai 
anglų ir francūzų kariuo
menė bus vokiečių apsupta 
visomis pusėmis, tarp 
Trondheimo, Stoereno 
Dombaso ir Andalsnes, ir 
prispirta prie jūros kranto. 
Jei vokiečiai užims Andals
nes, talkininkai neteks šios 
svarbiausios savo prieplau
kos; tada teliks jiems tik 
viena /Namsos prieplauka, 
Norvegijoj, tinkama karo 
laivams.. •

London. — Anglai bijo, 
kad Italija bile kada gali 
pradėt karo veiksmus prieš 
talkininkus. Todėl Anglija 
uždraudė savo .prekiniams 
ir keleiviniams laivams 
plaukt per Viduržemio Jū
rą, prie kurios yra Italija.

Dabar Anglijos laivai 
plauks į rytus ir atgal ne 
per Gibraltarą ir Suezo ka
nalą (abiejuose galuose Vi
duržemio Jūros), bet pro 
vakarinę ir pietinę Afriką, 
tai dveja tiek ilgesniu ke-

Berlin.—Vokiečių koman
da pranešė bal. 30 d., kad 
jų lėktuvai bombomis nu
skandinę šešis Anglijos ir 
Francijos kareivinius lai
vus Namsos ir Andalsnes 
prieplaukose, Norvegijoj, o 
Skagęrrakeį jūros siauru
moj tarp Danijos, ir Norve
gijos, vokiečiai sunaikinę 
du priešų submarinus.

LAISVES AN’rRATAe?JOnS stOag™878STREET Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gegužės (May) 2, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

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

“J u o d v arniai krankia”, 
“atbulakalnieriai” žmones 
apgaudinėja ir tt. Taip daž
nai pastebime bedieviškuo
se raštuose. Taip yra pava
dinami kunigai.

Bet tokie pavadinimai 
yra netikę. Jų reikia vi
siems atsižadėti. Mūsų ko
respondentai ir bendradar
biai tokius pravardžiavi
mus privalo visai pamiršti. 
Su jais nieko nelaimėsimu.

Grigaitis prisimygęs te
betvirtina, kad tik 18 tūks
tančių suomių krito kare 
su Sovietais. Betgi Manner- 
heimas savo paskutiniam 
pranešime suomių 'kariuo
menei pareiškė, kad krito 
50 tūkstančių suomių.

Pajėgume laikytis įsi
kandus melo, Grigaičio nie
kas hepralenks.

Namsos, Norvegija, geg. 
1. — Vokiečių orlaiviai per 
10 valandų 
bombardavo 
prieplauką Nanjsos, į šiau
rius nuo Trondheimo, Nor- 

Bombomis sunai- 
Namsos^ miesto

“Vilniečių šelpimui auko
jimas Amerikos lietuvių 
tarpe pradėjo atslūgti: tas 
įtempimas, kokis parodytas 
pat pradžioje ir per kelius 
mėnesius iki šio pavasario, 
rinkimui auktj rėmimui at- 
liuosuoto Vilniaus krašto ir 
istorinės sostinės brolių pa
lengvėjo.”

Bet kas atšaldė tą ūpą? 
Medaliuotas ‘/Dirvos” re
daktorius, nepaaiškino, ne
nori paaiškinti. Kaltina jis 
arperikiečius.

Tačiau kalti ne mes ame
rikiečiai. Kalti Lietuvos 
valdovai. Jie savo teroru 
prieš Lietuvos žmones su
šaldo amerikiečius kiekvie
nam jų gražiam pasimoji- 
me padėti Lietuvai.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo vajus už vieno 
mėnesio irgi pasibaigs. O 
vajaus tikslas dar toli gra
žu nepasiektas. “Tiesos” 
pranešimu, tik 10 kuopų iš
pildė savo kvotas. Iš didžių
jų kuopų, tik viena Phila- 
delphijos penktoji kuopa 
pasirodo išrinktųjų tarpe.

O šis LDS vajus turėtų 
pasiekti tikslą ir su dešim
tu savo seimu Susivieniji
mas turėtų didžiuotis de
šimčia tūkstančių narių.

Originalis Lietuvių Lite
ratūros Draugijos vajus 
pasibaigė su gegužės 1 die
na. Bet pasiūlymas yra vi
sus šiuos 1940 metus pa
versti į vajaus metus. Tai 
būtų sidabrinio jubilėjaus 
metai.

Pasiūlymas geras/ Drau
gijos Komitetas apie tai 
veikiausia pagalvos. 1941 
metais galėtumėte 
visai neturėti.

^minamus 
ai nepasi- 
N vyrišku

mą kaip sargais tų mergų.

. Šie skapai yra užsilikę 
nuo tų laikų, kada Turkijos 
valdovai,- vadinami . šaita
nai turėdavo ' haremus, tai 
mergnamius. Haremuose jie 
laikydavo po kelis desėtkus 
"iki .šimto ir daugiau mergi
nų kaip savo sugulovių. O 
saugot jas pastatydavo ro- 
miklius, kitaip 
eunuchus. Suit 
kėdavo turinčk

Berlin. — Hitlei•is pasiun
tė karštą sveikinimą vokie
čių armijai Norvegijoj. Sa
ko, kad vokiečių žygiai ten 
“tikrai niekais pavertė” tal
kininkų mėginimus 
klupdyt vokiečius 
fronte.

Hitleris suteikė 
Geležies Kryžiaus 
aukščiausią garbės ženklą, 
geenrolui von Ęalkenhors- 
tui, vyriausiam; vokiečių ko- 
mandieriui Norvegijoj, ir 
žadėjo garbūs ženklus nar
siausiems kareiviams.

Naujieji vokiečių laimėji
mai “apsiautė Angliją liūd
numu,” kaip rašo United 
Press, amerikonų žinių 
agentūra. Anglų ministeris 
pirmininkas Chamberlainas 
ant greitųjų nuvyko pas 
karalių Jurgį pranešt ką 
valdžia ketina darryt, idant 
ątsilaikyt prieš vokiečius 
Norvegijoj.

Stambus Plieno Dar
bininkų Laimėjimas 
Vyriausiame Teisme

Berlin. — Mechanizuota/ 
vokiečių armija, neatlai
džiai šturmuodama talki
ninkus ir norvegus, užėmė 
geležinkelių miestus Stoe- 
reną, Ulsbergą, Opdalį, Jer- 
kina, K varna, Otta ir Dom- 
basą. Vokiečių .orlaiviai, ne
at 1 ai d ž i a i borh) )a r du o d am i 
priešus labai daug- pagelbė
jo vokiečiam sumušt anglus 
ir francūzus.

Neseniai Newarko Siety
no Choras sulošė operetę 
“Kuprotas Oželis”. Publikai 
patiko. Korespondentai ne
atsidžiaugia.

Bet visos tos sietyniečių 
pastangos tuomi ir pasi
baigs. Darbo įdėta daug. 
Veikalą matė tiktai maža 
dalis lietuviškos visuome
nės.

vegijoj 
kinti ištisi 
blokai.

Vokiečių 
nuskandino

agentų, areštuot 
vieną, z skundžiamą 

kaip svetimos šalies šnipą, 
Amerikdš išdaviką, sabota- 
žuotoją, arba rekrutuoto ją 
amerikiečių į svetimų kraš
tų armijas ir tt.

Rooseveltas sudarė atski
rą grupę agentų, tarnau
jančių teisdarystės ministe
rijai, tyrinėti tokius nusi
kaltimus ar areštuot nusi
kaltėlius. Ši grupė pavadin
ta Vienetu Bepusiškumo Įs
tatymam vykdyti.

Neperseniai J. Ed. Hoo
verio agentai suėmė Detroi
te 17 žmonių todėl, kadxšie 
žmonės, girdi, traukę ame
rikiečius į Ispanijos lojalis- 
tų - respublikiečių armiją. 
Hooveris plačiai darė abla- 
vas prieš vadinamus “rau
donuosius”; įtardamas juos 
kaip Sovietų bei Vokietijos 
agentus prieš Ameriką. Tos 
Hooverio ablavos sukėlė, 
protestus šimtų tūkstančių 
piliečių, o Hooveris vis gar
sinos! per spaudą kaip “ša
lies gelbėtojas.”

Maskva. — Komunistų 
Internacionalas išleido Pir
mosios Gegužės manifestą; 
šaukia tarptautinę darbi
ninkų klasę veikt, idant už
baigt imperialistų karą. 
Manifestas persergėja, kad 
jeigu karas tęsis, ne tik bus 
išžudyta milionai darbo 
žmonių, bet kapitalistai 
įves dar žvėriškesnį išnau
dojimą darbinjnkų.

Kom. Internacionalo ma
nifestas smerkia socialde
mokratų vadūs kaip savų 
imperialistų pakalikus.

Anglija ir Franci ja yra 
kaltinamos, kad jos šiur
piai laužė bepu^iškumą 
Skandinavijos kraštų. Tai 
Vokietija, atsakydama į 
tuos bepusiškumo laužy
nais, pasiuntė savo armijas 
į Daniją ir Norvegiją.

Septynios 
“mažosios” plieno kompani
jos rytinėj Pennsylvanijoj, 
Marylande ir Connecticut 
valstijoj davė apeliaciją 
Vyriausiam Jungtinių Val
stijų Teismui, kad jis pa
naikintų patvarkymą darbo 
ministerės Frances Perkins 
kas liečia būtinas 
plieno darbininkams 
fabrikuose, kurie 
valdiškus darbus.

Ministerė Perkins 
mokėt tokias algas, 
vidutiniai gauna darbinin
kai toje pramonėj vienoj ar 
kitoj vietoj, bet ne mažiau 
kaip 62 centus ir pusę per 
valandą. Šį patvarkymą 
padarė pagal Walsh-Healey 
įstatymą.

Šalies Vyriausias Teis
mas atmetė apeliaciją “ma
žųjų” plieno .kompanijų/"ir 
pripažino, kad darbo minis
terija, kaipo dalis vykdo
mosios valdžios, turi teisę 
nustatyt, kokiomis sąlygo
mis kompanijos privalo at
likt darbus pagal valdiškus 
kontraktus.

Iš devynių vyriausių tei
sėjų tik vienas McReynolds 
palaikė kompanijų pusę 
prieš valdžią ir piįeš darbi
ninkus.

Sapne, Nepabusdama, Per 
šovus Vyrui Galvą

Paryžius.—.Karo teismas 
nusprendė nukirst galvą 
Carmenai Mory, šveicarei 
laikraštininkei. Teismas at
rado, kad jinai veikė kaip 
karinė vokiečių šnipė. Toks 
pat .nuosprendis išnęštas 
Fritzui Erneriui, judamųjų 
paveikslų jgamintojui, kuris 
šnipinėjęs priešu Franciją.

Kovo menes 
y

merkta ųiirt Eugenija. Lupz 
už šnipifiėjimą vokiečiam.

Jinai teisinasi, kad tai per 
sapną ji pagriebus šautuvą 
ir. paleidus kulką.

Vyras dabar ligoninėje. 
Jam peršauta ta smagenų 
dalis, iš kur paeina maty
mas. Jeigu jis nemirs, tai 
bus aklas. s

Bittlingerienė sako, kad 
jos tėvas mirė nuo didelės 
vinies smagenyse, kuri per 
nelaimingą' atsitikimą buvo 
suvaryta jam į galvą. Aš, 
giędi, susapnavau tėvą 
šaukiantį ištraukt jam tą 
vinį iš galvos, ir nepasiju- 
tau, kaip pagriebiau šautu
vą, lyg tai norėdama tėvą 
gelbėti.

London. — Anglų 
ministerija pripažino, 
talkininkų kariuomenė 
dūrė sunkioj padėtyj Tron- 
dheimo-Dombaso srityje, 
kur vokiečiai prispirią ang
lus ir francūzus “prie sie
nos.”
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Negrai Bendrame Fronte su 
Organizuotais Darbininkais

Negrų Tautinis Kongresas (National 
Negro Congress), kurio posėdžiai įvyko 
pereitą savaitę Washingtone, padarė di
delės svarbos nutarimų, naudingų visam 
pažangiajam Amerikos žmonių judėji
mui. f

Atsilankęs į Kongreso posėdį CIO va
das John L. Lewis ištiesė organizuotiems 
negrams ranką, kviesdamas juos į ben
drą darbą su CIO. (Nesenai tokį pa
kvietimą Lewis padarė Amerikos Jauni
mo Kongresui). •

Suvažiavę negrai delegatai šį CIO va
do pakvietimą sudaryti bendrą frontą 
priėmė karščiausiu entuziazmu.

Kam tasai bendras frontas? Ogi kovai 
prieš kara, kovai už Teisių Biliaus išlai
kymą, kovai už gerinimą visiems darbo 
žmonėms gyvenimo sąlygų. Į tokį bend
rą frontą gali nestoti tik tie, kuriems 
nerūpi darbo žmonių reikalai, kuriems 
svetimas yra jųjų gyvenimo gerinimas.

“Per ilgus metus negras darbininkas,” 
sakė Kongreso sekretorius John P. Da
vis, “laukė iš organizuotų darbininkų 
rankos padavimo.” Dabar toji valandai 
atėjo, Pačios didžiausios darbininkų or
ganizacijos vadas simbplinghi ištiesė tą
ją ranką ir negrai ją karstai paspaudė.

Veikdami atskirai, aišku, negrai darbo 
žmonės negalėtų pasiekti to, ką jie gali 
pasiekti eidami su organizuotu darbi
ninkų. judėjimu. Negalėtų didelių lai
mėjimų pasiekti nei organizuoti balti 
darbininkai, jei jie n^sijungtų su neg
rais, kurių Amerikoje vra keliolika mili
jonų. Kada abieji susijungia vienam ir 
tam pačiam tikslui, tuomet tiktai galima 
pasakyti, kad laimėjimas bus užtikrin
tas.

Taigi kiekvienas sąžiningas darbo 
žmogus, kiekvienas pažangus žmogus di
džiai džiaugiasi CIO vado Lewis© atsi
lankymu į Negrų Kongres.b sesijas ir jų 
pakvietimu į bendrą darbą. Kiekvienas 
darbininkas džiaugiasi* ir tuo faktu, kad 
CIO vadas rado ten labai šiltą, labai 
draugišką atbalsį į savo kalbą.

Sako, Japonija Pralenkė
Nuo seniai tarpe Jungtinių Valstijų ir 

Japonijos eina lenktynės karo laivų bu- 
davojime. Po pirmo Pasaulinio Karo, 
Jungtinėj Valstijos buvo privertę Japo
niją statyti tik 3 karo laivus prieš kiek
vienus Amerikos 5. Tai buvo programa: 
5*5-3, pagal kurią Anglija ir Jungt. Vals
tijos turėjo lygias teises statyti karo lai
vus, o Japonija buvo “nuskriausta”. Tą 
sutartį Japonija prieš kelis metus pa
naikino. V

Dabar iš> Washington© ponas \Jack 
Purcel rašo, kad Japonija įer kelis me
tus būdavo j o daug karo laivų, jų tarpe 
išsibūdavo j o net aštuonis naujus didelius 
šarvuočius, nuo 40,000 iki 43,000 tonų 
kiekvieną ir tuo būdu Jungtines Valsti
jas' ant jūrų aplenkė. Jis sako, kad Ja
ponijai padėjo Amerikos kapitalistai, 
parduodami metalą ir kitus ginklus. Pa
gal jo apskaitliavimą, tai Japonija nuo 
1934 metų, kada ji panaikino karo lai
vynų sutartį su Amerika, per tą laiką iš 
Amerikos pirko net 8,600,000 tonų meta
lo, arba po 1,400,000 tonų kas metai, iš 
kurio būdavo j o karo laivus.

Jungt. Valstijos dabar statosi daug 
karo laivų, jų tarpe .šešis šarvuočius: 
“Iowa”, “New Jersey”, “North Caroli
na”, “Washington”, ir dar du, kurie ne
užilgo bus baigti. Greta tų, stato per 100 
kitų karo laivų.

“Lietuvos Aidas” Apie 
Molotovo Kalbą

Komentuodamas apie Molotovo kalbą, 
Lietuvos valdžios oficiozas, “Lietuvos 
Aidas” (iš bal. 2d.) šitaip rašo:

“Neįmanydami trumpame straipsnyje 
net išminėti Molotovo kalboje iškeltų 
bei sprendžiamų didžiųjų problemų gau
sybės ir todėl šį kartą apsiribodami vien 
klausimais, tiesiogiai liečiančiais bei do
minančiais mūsų kraštą ir kitas Baltijos 
valstybes, turime iš karto pastebėti, kad 
kovo 29 d. kalba kaip tik šiuo atžvilgiu 
atžymi vieną didžios reikšmės Sovietų 
Sąjungos politikos etapą Baltijos pajū
rio valstybių erdvėje. Užsibaigus Šiau
rės konfliktui ir pasirašius Suomijos 
SSSR taikos sutartį, mūsų didysis rytų 
kaimynas, parafrazuojant jo vyriausy
bės šefo žodžius, visoje Baltijos jūros 
rytinėje pakrantėje užbaigė suorgani
zuoti grandį, kurios tikslas buvo laiduo
ti Sovietų Sąjungos saugumą ir bendrą
ją taiką bei draugingą tautų sugyveni
mą šioje Europos dalyje. Užbaigus šį 
etapą, reikia tikėtis, kad šioje erdvėje 
taika ir ramus kūrybinis tautų bendra
darbiavimas bus patikrinti ilgai ateičiai, 
nutolindami nuo Baltijos tautų nerimo 
ir karo pavojus, kurie grėsė čionai išsi
plėsti.

“Bet ypatingai tenka pabrėžti tą 
SSSR komisarų tarybos pirmininko kal
bos vietą, kurioje jis trumpai, bet raiš
kiai ir kupingas geros kaiminystės dva
sios apibūdino Sovietų Sąjungos santy
kius su trimis Baltijos valstybėmis, san
tykius, Jkuriex štai jau šeši mėnesiai yra 
pagrįsti žinomomis nepuolimo ir tarpu
savinės pagalbos sutartimis ir vyksta 
toliau abi puses patenkinančiu būdu. Šis 
konstatavimas mūrus bendrai rūpimu 
klausimu, prie jo dar pridėjus posutar- 
tinių sovietų suomių santykių nusaky
mą—nepriklausomos ir , suverenės suo
mių valstybės egzistencijos analogiją — 
šis konstatavimas juo labiau pabrėžti
nas, kad jis dar kartą pačiu autoritetin
giausiu būdu parodo visišką Baltijos val
stybių nepriklausomybės ir savarankiš
kumo esmę, kaip lygiai ir pobūdį, kuriuo 
jos tvarko savo politinius santykius su 
didžiuoju rytų kaimynu. Tat ypačj tenka 
priminti dėl to, kad kai kur užsieniuose 
vis dar tebeskleidžiamos apie tris Balti
jos y aisty bes nepagrįstos paskalos, žino
mais tikslais, siekiančiais menkinti Bal
tijos kraštų, kaip neprikl. suvereninių 
valstybių svorį bei prestižą ar stačiai ba- 
gatelizuoti jųjų draugiškus ir abipusio 
taikingo bendradarbiavimo dėsniu pa
grįstus politinius santykius su SSSR.”

Taigi, kaip “Lietuvos žinios”, taip ir 
“L. Aidas” pripažįsta Molotovo kalbai 
milžiniškos svarbos Pabaltijos valstybių 
likimui. Toji kalba sumalė į dulkes vi
sus tuos paskalus, kurie buvo skleidžia
mi apie Pabaltijos valstybes, apie “visiš
ką jų nepriklausomybės netekimą” (po 
to; kai jos padarė bendras apsigynimo 
sutartis su SSSR), ir tt.

Vienintelis, mūsų nuomone, dalykas, 
kurį dabar Lietuva turi padaryti, kad 
su Sovietais santykiai dar labiau page-? 
retų, tai atsteigimas Lietuvoje demokra
tinės santvarkos, išlaisvinimas politinių 
anti-fašistų kalinių ir pravedimas kraš
te griežtesnių socialinių reformų.

Kitas dalykas: Turi būti žiūrima, kad 
Lietuvoj bendra apsigynimo sutartis su 
Sovietais būtų vykdoma nuoširdžiai. Ne
galima prileisti tokio dalyko, kad tauti
ninkų šulai, viešai kalbėtų apie gerus 
santykius su Sovietais teigiamai, o slap
tai darytų viską, kad jiems pakęhkus.

Sovietų Spauda apie 
Amerikos J adžius

Sovietų spaudoj padaryta peržvalga 
Jungt. Valstijų judžių, kur atžymi, kad 
dabar sulaikomi geresni judžiai, rodoma 
propaganda už Angliją ir Franci ją. Tar
pe kitko sako, kad Warner Brothers ju
džių gamintojai sulaikė rodyti geresnius 
judžius, kaip tai: “Boycott”, “The Un
derground,” “The Bishop Who Walks 
With God”; bet rodo tokį prieš negrus 
nukreiptą judį, kaip “Gone With the 
Wind”—Metro Goldwin-Mayer gamin
tą, arba “'the Birth of Nation” ir “Gun- 
ga Din”—aiškiai propagan duo jaučius už 
Anglijos valdonus. Sovietų spauda sako, • 
kad-tik trys judžiai yra naudingi, tai 
“Abe Lincoln in Illinois,” “Mr. Smith 
Goes to Washington” ir “Grapes of 
Wrath.”.

Literatūros Draugijos 
Vajus Pratęstas

Draugės ir Draugai!
Literatūros Draugijos Centro Komitetas nutarė 

yajų už naujus narius padaryti visų 1940 metų va
jum. Šiemet mūsų Draugijai sukanka 25 metai nuo 
jos gyvavimo. Sukaktis pripuola rudeniop, tai tada 
mes turėsime rengti visą eilę prakalbų ir paskaitų 
maršrutų.

Šiemet, proga 25-ių metų sukakties, naujus na
rius priimame be įstojimo ir tik už $1 duoklių, kurie 
pirmiau turėjo mokėti įstojimą ir $1.50 duoklių. 
Taip bus priimami nauji nariai iki metų galo. Seni 
nariai moka, kaip ir mokėjo, pilną duoklę, bet nau
jus priimame be įstojimo ir už numažintą duoklę.

Centro, Komitetas gavo visą eilę laiškų nuo kuopų 
ir darbuotojų, kurie prašė pratęsti vajų. Mūsų drau
gai mano;.1 kad vasaros laiku, kada būna tiek daug 
ir skaitlingų piknikų, išvažiavimų, tai yra gera pro
ga gauti liauju narių.

Rudenį; kada bus mūsų dienraščių vajus už nau
jus skaitytojus, tai dirbdami dienraščiams galėsime 
pasidarbuoti ir Literatūros Draugijai. “Šviesos” No. 
3 bus išleistas su specialiais raštais apie mūsų Drau
giją. Rudenį ir knyga bus gatava už 1940 metus, ku
ri bus labai naudinga. Tarptautinė padėtis ir Lie
tuvos reikalai neišvengiamai prisideda prie bendro 
masių švietimo' ir ragina visus lietuvius organizuotis.

Todėl, progų yra daug. Dar tūkstančius lietuvių 
galima gauti į mūsų kultūros ir apšvietos Draugiją. 
Literatūros praugijdj gali rasti vietą kiekvienas lie
tuvis ir lietuvė.

Draugės ir draugai, padarykime šių metų ,mūsų 
vajų už naujus narius jubilėjaus vajum, dirbkime 
visi ir visos! Išaiškinkime savo kaimynams ir pa
žįstamiems tą didžiulę reikšmę Literatūros Draugi
jos, jos nepavaduojančią rolę. Šiemet turime gauti 
nemažihu, kaip 1,000 naujų narių! Visi prie darbo!

ALDLD Centro Komitetas.

Apdrauda Darbininkams ir Jų Šeimoms 
Po Socialės Apdraudos Aktu

Socialės Apdraudos Aktas 
yra Kongreso priimtas įstaty
mas. Įsteigta dvi rūšys soci
alės apdraudos — bedarbio 
apdrauda ir seno amžiaus ir 
gyvų likusių apdrauda darbi
ninkams ir jų šeimoms. Aprū
pina viešos" pagelbos betur
čiams seniems, beturčiams 
akliems ir Vaikams.

Socialės Apdraudos Aktas 
tapo priimtas 1935 m. ir pa

taisytas 1939 m. šis yra vie
nas eilėje ' straipsnių, kurie 
paaiškins mūsų skaitytojams 
jų teises, naudas ir pareigas 
po įstatymo senatvės ir gy
vų likusių aprūpinimui.

STRAIPSNIS PIRMAS

Mėnesiniai Apdraudos Išmo
kėjimai Šiais Metais 

Prasideda

Dirbantieji vyrai ir mote
rys, sulaukę 65 m. ar dau
giau, jeigu kvalifikuoti po 
Socialės Apdraudos Aktu, 
pradeda gauti mėnesinius se
no amžiaus apdraudos išmo
kėjimus su šių metų—1940— 
pradžia. Yra mėnesiniai ap
draudos išmokėjimai jų šei
moms taipgi.

Kuomet senesnieji darbinin
kai gauna jų išmokėjimus, mi
lijonai jaunų dirbančių vyrų 
ir moterų krauja savo apdrau
dos kreditus, kurie jiems ir jų 
šeimoms susėnus, atneš ap
drauda. Bet dabar, kai ap
draustas darbininkas miršta, 
nepaisant jo amžiaus, jo naš
lė, vaikai ir užlaikomieji gau
na tėvo> apdrauda.

Socialės Apdraudos Aktas, 
aprūpina tą viską planu, pa
vadintu < “Old Age and Sur
vivors Insurance.” Jungtinių 
Valstijų valdžia per Socialės 
Apdraudos Boardą ir Jungti
nių Valstijų Iždą vykdina tą 
planą.' Yra visai skirtingas 
nuo plano, po kuriuo betur
čiai seni žmonės gali gauti 
mėnesinius pinigiškus pasky
rimus per valstijos ar apskri
čio, ar miesto labda'rybes ofi
sus. šitie paskyrimai yra 
mokami, išimtinai, asmenims, 
kurie negali save užsilaikyti, 
kitais žodžiais, šitie paskyri
mai vadinami senatvės pensi
jomis. Seno amžiaus ir gyvų 
likusių apdrauda išmokėjimus 
duoda darbininkams ir jų šei
moms dėl uždirbtų pinigų ir 
įmokėtų taksų.

tau prigulėtų tik už tavo įmo
kėtus pinigus arba duokles.

Darbdaviai, kaip ir darbi
ninkai ir jų šeimos gauna 
naudą nuo šio apdraudos pla
no. Fabrikus, šapas, krautu
ves ir kitas biznio ir indus
trijos vietas užlaiko žmonių 
praleisti pinigai u ž mais
tą, drabužius, prieglaudą ir 
t. t. Darbdavių taksų pi
nigai, kurie eina į “Old-Age 
and Survivors Insurance Trust 
Fund,” vėl išeina apdraudos 
išmokėjimais darbininkams ir 
jų šeimoms, kurie vėl juos 
pralejažia. Tas vėl padeda 
tuos(pinigus į darbdavių kiše-: 
nius ir taip pagelbsti bizniui.

Social Security Board.
Washington, D. C.

Kaip Seno-Amžiaus ir Gyvų 
Likusių Planas Veiks

Seno-amžiaus ir Gyvų-Liku- 
sių Apdrauda įnima darbinin
kus ir šeimas darbininkų, ku
rie dirba tokiuose užsiėmi
muose, kurie įeina į socialės 
apdraudos ‘sritį. Tas reiškia, 
paprastai, darbus fabrikuose, 
šapose,' kasyklose, malūnuose, 
prie Amerikos laivų, krautu
vėse, ofisuose, bankuose ir ki
tose biznio ir industrijos vie
tose. Biznio didumas nedaro 
jokio skirtumo. Įstatymas lie
čia biznį, jeigu tik vienas as
muo ten dirba.

Šitie darbininkai ir jų darb
daviai pasidalina plano lėšas. 
Kiekvienas moka duoklę, ar 
taksus, kuri dabar pasiekia 
vieną centą už kiekvieną dar
bininko algos dolerį. šitie 
taksų pinigai, nuo milijonų 
darbininkų ir darbdavių, ei
na į “Trust Fund” Jungtinių 
Valstijų Ižde. Iš to} fondo 
apdraudos yra išmokamos.

Jeigu esi darbininkas, arba 
algapelnis, apdraudos suma, 
kurią gali gauti, priguli nuo 
kiek pinigų uždirbta į mėne
sį, prie darbų, kuriuos įstaty
mas padengia. Gauti ap- 
draudą, žmogus turi uždirbti 
prie tų darbų iki $5 (r a-r dau
giau, kiekviename iš nekurio 
skaitliaus bertainių metų. 
Gauti apdraudą žmogus turi 
sulaukti 65 m. ar daugiau, ir 
turi atsistatydinti nuo darbo. 
Mažiausia apdrauda, kurią 
galL gauti, yra $10 į mėnesį, 
aukščiausia $85 į mėnesį.

Nereik būti Jungtinių Vals
tijų piliečiu gauti apdraudą.

Apdrauda tavo šeimai ro- 
kuojama pagal tavo apdrau
dos sumą, žmonai, vaikui ar 
tėvams suma yra pusė tavo 
apdraudos. Mėnesiniai išmo
kėjimai našlei, 65 m. amžiaus 
ar daugiau, ar našlei su maj 
žais vaikais, yra % J°s vVro 
sumos. Jeigu nėra šeimos, 
viena suma išmokama dėl mi
rusio darbininko palaidp*j'im\ 
išlaidų.

Kadangi žmogus moka už 
tą apdraudą, jis ir jo šeima 
turi pilną teisę prie tų pini-, 
gų, nepaišant, ar turi kito 
turto, įeigų ar ne.

Kadangi tavo darbdavis ir
gi moka už tą apdraudą, val
džia tokiu būdu gali tau mo
kėti didesnę apdraudą negu

“Osdand” apie Bal
tijos Valstybes

Kaunas. Vokietijos rytų 
politikos žurnalas “Ost- 
land” straipsnyje apie Bal
tijos valstybes pabrėžė, 
kad paskutiniais laikais bu
vę manoma, jog trys Bal
tijos valstybes—Estija, La
tvija ir Lietuva—karo Eu
ropoje atžvilgiu pirmoje 
eilėje nuken tęsiančios ir 
nebeteksiančios nepriklau
somybės. Dėl tos priežas
ties ir Suomija, laikiusis 
nuošaliai nuo Baltijos San
tarvės ir stengusis susirišt 
su Šiaurės valstybėmis, ma
nydama, kad, kilus karui, 
jai tokiu būdu pavyks iš
vengt Baltijos valstybių li
kimo. Tačiau padėtis susi
darė kitaip, negu bendrai 
buvo manoma ir tvirtina- 
nama. Baltijos valstybės, 
apie kurias buvo sakoma, 
kad jos neteksiančios šavo 
nepriklausomybės, dabar 
yra tokioje padėtyje, kuri 
joms leidžia išlaikyti visiš
ką neutralumą. Pavojus 
Baltijos" valstybėms -būti 
įtrauktoms į karą išnykęs 
dėl Vokietijos Sovietų Są
jungos bendradarbiavimo ir 
dėl to, kad Baltijos valsty
bių vyriausybės pasielgu
sios gudriai, tinkamu laiku 
sudarydamos sutartis su 
didžiosiomis kaimyninėmis 
valstybėmis. Lietuva perei
tų metų kovo mėnesį Klai
pėdos krašto grąžinimu pa
taisiusi savo santykius su 
yokietija, nesitikėdama pa
galbos iš Lenkijos ar iš ki
tur. Vokietijos ir Estijos 
ginčas, kilęs dėl Estijoje 
gyvenančių vokiečių, išsi
sprendė vokiečių repatria

cija. Baltijos valstybės 
praeitais metais taip pat 
sudarė su Sovietų Sąjunga 
sutartis ir leido savo\ vals
tybėse įsteigti kariuęmenės 
ir laivyno bazes. Tuo būdu 
tos valstybės išvengė rimto 
konflikto. Baimė, kad Sov. 
Sąjungos reikalavimai su
darę tik pradžią visiško tų 
valstybių panaikinimo, iki 
šiol nepasitvirtino. Faktas, 
kad paliekama nepriklauso
ma Suomija, rodo, kad So
vietų Sąjunga turi tam tik
rų priežasčių palikti toms 
valstybėms nepriklausomy
bę. Baltijos valstybių užsie
nių politika yra blaivi ir 

laiški. Jų svarbiausias tiks
las yra išlaikyti, neutralu
mą, nes neutralumas yra ly
gus nepriklausomybei. Ka
ras prieš Vokietiją ar Sov. 
Sąjungą būtų labai neiš
mintingas, gi dalyvavimas 
kovoje prieš Vakarų vals
tybes būtų Baltijos valsty
bėms betikslis.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiamieji: Labai links

ma kai pamatai laikraštyje 
apie savo mylimą tėvynę. 
Rašo, kad Lietuvoje yra 
80,000 radio priimtuvų. 
Gražu, ar ne? Bet an visi 
ten naudojasi? Aš skaičiau 
Amerikos laikraštyje, kad 
Lietuvoje nevalia klausytis 
radio. Sako,1 kad valdžia at
ima radio ir baudžia. Ar 
teisybė, kad taip daro? Jei
gu taip daro, tai aš manau, 
kad neapsimokėtų kelti į 
padanges fašistus. Kas iš 
to nauda mums progresy- 
siams?

“Laisvės” Skaitytojas.
Z Atsakymas,

Nesame girdėję, kad Lie
tuvoje būtų draudžiama 
klausytis radio, arba kad 
valdžia radio konfiskuotų 
ir baustų jų savininkus. 
Galimas daiktas, kad val
džios šnipai uostinėja, kas 
kokių programų klausosi. 
Jei išgirsta, kad, pavyz
džiui, klausosi programų iš 
Sovietų Sąjungos, tai jau tą 
nužiūri kaipo pažangų žmo
gų ir paskui kimba už po
litines pažiūras.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

0— ■1 .

PHILADELPHIA, PA.
PIRMAS GEGUŽINĖS

PIKNIKAS
Ir Mikelaičio Sodno Atidarymas

LDS 5-ta kuopa šiais metais Philadelphijos lietuviams 
rengia pirmą didelę pavasario šventę-pikniką

Sekmadienį, Gegužės 5 May
MIKELAIČIO SODNE

Bus išpildyta linksma programa, puikus orkestras 
gros žavėjančias pavasario melodijas.

Iš po šaltos žiemos pirmą kartą atvykę pakvėpuoti 
tyru pavasario žydinčių pievų oru nebus apvilti, nes 
pavasariškam apetitui patenkinti bus lietuviškų dešrų 
su kopūstais, hot roast beef, sandvičių, karštų šuniukų 
ir daug kitų skanių valgių. Taip pat pavasariškam gy
vumui atvėsinti bus šalto alučio, o bistrumui — stipros 
arielkėlės.

Širdingai esate kviečiami skaitlingai dalyvauti šiose 
didelėse iškilmėse, kuriose susitikę su savo draugais 
puikiai praleibite gaivinančią pavasario dieną ir kartu 
gausite pirmą vasaros krikštą.
Piknikas prasijos nuo 10 v. ryto ir tęsis iki vėlumos.

KELRODIS: Visi paimkite Frankford eleveiterj ir važio kite 
iki Bridge St., o ten paimsite karą 66 ir važiuokite iki City Line, 
o iš ten nuveš mašina i parką.
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Amerikos Lietuvių Moterų Tarybos 
vienkartinis leidinys “Moterų Žinios” išė
jo iŠ spaudos ir jau siuntinėjamas užsa
kiusiems. Tai kreditas leidėjoms ir platin
tojams. Užsakoma per Tarybos sekretorę.

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

Mary Carolyn Davies, Poetė ir Apysakininke, 
Guli Skurdžiam Kambarėly j Draugų Užmiršta
N. Y. “World-Telegram”' Ji sakė: “Aš padariau gerą 

štabo rašytoja Helena Wor- gyvenimą, pardavinėdama ei- 
den štai kaip apie ją rašo: ilėraščius; užlaikiau net šešias

“Mary Carolyn Davies sykį stenografes.” 
rašė savo eilėse: “Aš gyva ir 
jauna, linksmybė ant mano 
liežuvio, o mano lūpos rau-; 
da.”

Šiandien ji guli, serga, nu
siminus ir papuolus- į beviltin- 
gą gyvenimą, vargingame šal
tame kambarėlyjė po\ num. 
465 W. 57th St., New Yorke. |

J*i savo ligą vadina maža
kraujyste. žmonės, kurie ją 
nuo gatvės pakėlė, 
apalpo, sako, kad ji yra išba- kitą. 'Kartais jos 
dėjus: “Užtai jos draugai pa- rakandus pardavė 
skutiniu laiku ją neatlankė.” savininkai.

“Aš maniau niekam nįe- į Mielaširdingos 
ko nesakyti,” 1 
pareiškė, traukdama 
ant savo pečių ir pasitaisyda
ma lovoje.

Ji atsiprašė, kad su swete- 
riu lovoje guli: “Vėjas 
plyšius lango švilpia/’ Ji 
ko, “užtat aš uždengus ir 
pieriais Užkaišius langus, 
kau.”

^LJos rankraščiai ir knygos 
sukrauti siauram ir tamsiam 
koridoriuje, vos tik galima 
matyt. Geležinė lovuke, ant 
kurios ji guli, vos tik siaurą 
takelį palieka praeit. Iš val
džios pašalpos ji gauna už 
kambarį užmokėt ir $2.50 į 
savaitę, už kuriuos ji turi pra
gyvent ir gyduoles nusipirkt.

Kuomet Mary Carolyn Da
vies buvo gerame stovyje, ji 
parašė daugiau eilių, negu Ed
gar Gest. Reguliariškai jos 
eilėraščius talpino žurnalai ir 
laikraščiai, kaip tai: “Atlantic 
Monthly,” “Harper’s,” “Eve
ning Post” ir visi didieji lai
kraščiai. Pusė tuzino tomų jos 
eilėraščių ir apysaka beveik 
kiekvienus metus buvo išlei
džiama.

Ji praleido savo uždarbį 
ant daktarų. Pirmiausia, ap
sirgo jos motina, kuri gyveno 
Oregon valstijoj: “Ji išbuvo li
goninėje 11 mėnesių,” kaip 
sakė Mary C. Davies: “Didelis 

. nervų įtempimas ir mano svei
katą paveikė, ir nuo tada pra
dėjau tankiai sirgti.”

Po jos sunkios ligos, ji
kuomet ji kraustėsi iš vieno kambario į 

paskutinius 
kambariu i

draugystės 
hysteriškai Ąji! apie dvejus metus ją retkar- 

i sweterj' čiais pašelpdavo, 'ir nekurie 
autorių kliubai, bet tik trum
pą laiką. Kiek laiko ji turėjo 
WPA darbą. Ji rašė vaikam 
knygas. Ji sako:C‘Jei aš turė
čiau užtektinai pavalgyt, aš 
žinau, kad aš dar turėčiau ga
na energijos rašyti daugiau.” 
Ji parodė eilę rankraščių. Ji 
sako : “Aš turiu gerą apysaką 
tenai, bet ji reikia perrašyt. 
Kad turėčiau rašomąją maši
nėlę, galėčiau rašyti paleng
va.”

per 
sa- 
po- 
lai-

“Who’s Who” knygoje (žy
mių Amerikos žmonių) 1928- 
29 Mary Carolyn Davies yra 
užrašyta kaipo “autorė veika
lų ir kitų raštų rašytoja.”

Buvo laikai, kad .ji buvo 
jauna, sveika, linksma; dirbo 
ir gerai gyveno. Dabar 
praeičia gali pasidžiaugti
savo darbu pasididžiuot, bet 
surūkusiam kambarėlyje, 
daudama, turi mirties laukti. 
Tai taip turtingiausioje šalyje 
nekurie autoriai baigia savo 
gyvenimą.

Elizabeth Vilkaitė.

tik
ir

Merginų Bičiulių Sąjunga 
Kaune

darbo, 
Vilniui, 
didesnis 

reikalingų

Lietuvoj jau dešimts metų 
veikia merginoms globot są
junga, apie kurios veiklą Lie
tuvos spaudoj St. Dg. rašo:

“...Šie karo ir pasaulinių 
neramumų metai sąjungai su
teikia daug daugiau 
negu kiti. Sugrįžus 
Lietuvoje atsirado 
skaičius paramos
mergaičių ir todėl teko prie 
Kaune turimo 50 lovų mergai
čių bendrabučio (Aušros gat
vėje) įsteigti kitą Aukštaičių 
ir Aušros g-vių kampe, čia 
yra 20 lovų.
• “Tuose bendrabučiuose gy
vena mergaitės atvykusios į 
miestą tęsti pradėto mokslo 
(studentės, gimnazistės ir į- 
vairių amatų mokinės) bet dėl 
neturto negalinčios kitur sam
dytis kambarių. Jos čia randa 
pigų butą ir sveikus šiokiadie
niais iš dviejų, o šventadie
niais iš trijų patiekalų — pie
tus. Buįas joms kainuoja nuo 
1.2 iki 18 litų, o pietūs 60c. 
Kai kurios mergaitės mielai 
padeda bendrabutyje ruošos ir 
atskirus darbus dirbti, už tą. 
joms atlyginama pinigais, mai
stu, ar butu ir taip jos užsi
dirba sau ir kitiems būtiniems 
reikalams, pav.: knygoms, 
skalbiniams ir kt.

“Bendrabutyje yra įrengta 
biblioteka, visa periodinė ir 
daugelis neperiodinės spau
dos. Daug knygų bibliotekai 
paaukavo rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė ir taip pat tos są
jungos pirmininkė, Sofija 
Čiurlionienė. Bendrabutyj yra 
radijas. Liuoslaikiais visos su
sirenka į valgomąjį; vienos 
skaito, kitos mezga, siuvinėja,

ba-

o radijas iš visų kraštų nau
jienas atneša. Jei susidaro pa
lanki nuotaika, tai prie radijo 
ir pašoka mergaitės. Radijas 
tai visų — bendrabučio gy
ventojų jungėjas ir vienyto j as.

“Retkarčiais suruošiamos 
paskaitos. Neseniai skaitė dr. 
Ragaišienė “Moters higiena,” 
o S. Čiurlionienė su atvyku
siomis vilnietėmis, kurių buvo 
14, turėjo pasikalbėjimą gy
venimo aktualijomis. Netrukus 
toks pasikalbėjimas vėl numa
tomas.

“Kad apsaugoti nuo .galimų 
nelaimių mergaites atvykusias 
į Kauną geležinkelio ir auto
busų stoty sąjunga turi nuola
tinę samdytą budėtoją. Jos 
pareiga — sekti visus trauki
nius ir, pastebėjus atvykusias 
iš kaimo mergaites, teikti 
joms patarimų ir reikale — 
paramos. ...”

RANKDARBIŲ KURSAI

žemės ūkio Rūmų iniciaty
va Vilniuje (Užupio g-vė Nr. 
2) įsteigti žemės ūkio kursai, 
kurie moko rankdarbių, siuvi
mo ir mezgimo. ' Pirmoje tų 
kursų laidoje buvo tik svetim
tautės ir nei vienos lietuvės. 
Turimomis žiniomis dabar su
sirado ir iš lietuvaičių pabėgė
lių tarpo trys mergaitės, ku
rios lanko siuvimo ir rankdar
bių kursus.

Balandžio 17-tą buvo su
jauktas visuotinas Lietuvos 
baigusiųjų aukštąjį mokslą 
moterų suvažiavimas. Kol kas 
neteko patėmyti, kas atlikta.

Trys paskilbusios Soong seserys susitiko Chungking’e. Iš kairės i dešinę: ponia 
H. H. Hung, žmona Chinijos premjero; ponia Chiang Kai-shek, žmona vyriausio 
karvedžio; ir ponia Sun Yat Sen,, našle pirmojo Chinijos respublikos prezidento.

Nesikiškime Karan, Net Jei Talkininkai ir 
Pralaimėtų, Sakė Moterys Savo Konvencijoj

Detroitiečių Veikla Ar Žinote? Plaukų Priežiūra
Iš Detroito Lietuvių Mote'rų 
Pažangos Kliubo Susirinkimo

Oras buvo gražus, bet šal
tas. Narių susirinko geras 
skaičius. Trys naujos narės 
prisirašė į kliubą. Dviejų 
rių — Anna Raskauskas 
A d el a Zajankauskas — 
vardes talpinu, o trečios 
teko sužinot.
imti pardavinėti dešimtį serijų 
dėl spaudos pikniko.

Nutarta rengti draugišką 
vakarą pagerbimui motinų 11 
d. gegužės. Dešimtis kliubie- 
čių pasižadėjo .prisidėt, katra 
kuo išgali.

Tai bus įvairių valgių vaka
ras ir už geriausius senoviškus 
valgius bus duota dovana, ko
misijos nuosprendžiu. Vyrai 
taip pat kviečiami į valgių 
gaminimo kontestą. O dabar 
suminėsiu kontesto valgių var
dus : bulviniai kukuliai, bulvi
niai kaldunai su varške ar.su 
mėsa, švilpukai, ritiniai, vir- 
tieniai ir kilkiai. Tai tuos val
gius mūsų mamytės Lietuvoj 
gamino. Mes gaminsim kliubo 
parengime. \

Pramogų komisija tur parū
pint dovanas, kurios bus duo
damos moterims \ už banko, 
vyrams už pinakJį. Komisijon 
likosi darinkta
gelbėti kukulius gdminti 11 d. 
gegužės. į

Dabartiniu laikui kliube na
rių randasi 50 .ir \ 
kliubas gerame sto 
kliubietės įr pašalini' 
kviečiami ' dalyvauti 
valgių vakare, kuris $ 
d. gegužės, Draugijų 
nėj, 4097 Porter St. 
kukulių bus, bet įžangos ne
bus. Prašome nepavėluoti, aš
tuntą valandą svetainėj būti ir 
linksmai laiką praleisti.

Kliubo Rašt.

New Yorko mieste 
200 ligoninių. Vienas 
iš 14-kos pereitais me-

na-
ir

pa-
ne-

nna May

Hnansiniai 
Tad
VISI 

įvairių 
yks 11 
svetai- 
Įvairių

Binghamton, N. Y

Skyriaus susirinki- 
penktadienį, gegu- 
pas drg. J. Nava-

56 Va Glenwood

Moterų Skyriaus Narėms .
Moterų 

mas įvyks 
žės 3 d., 
linskienę',
Avė. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visos narės prašomos įsi- 
tėmyti dieną ir laiką ir daly
vauti, nes turime daug svar
bių reikalų atlikti. Išgirsime 
pilną raportą iš atsibuvusio 
mūsų parengimo, o tas vi
soms yra svarbu žinoti, Ir, ži- 
fltarna, turėsime daryti kokį 
žinksnį prie, vasarinib sezono 
paregimų. Taipgi yra ir dau- 

reikalų, kurių čia 
Nepamirškime 

atsivesti prirašyti 
kyriaus.

Skyr. Sekr.

giau

naujų 
prie

į nar^u
Moterį

Mot
Gimienė.

lekiančių 
kurios 
ir la-

daug

Kad 
randasi 
žmogus 
tais praleido laiką ligoninėj. .

Vartojimas mėsos ant pa
juodusios akies esanti sena ai- 
gyptėnų gyduolė.

Randasi 21-n a
(airplane) ligoninių
teikia pagelbą laivams 
kūnų stotims.

Vaikai, kurie gauna 
saulės spindulių, turi mažiau
dantų sugedimų. Tai buvo pa
tirta iš 44,000 vaikučių.

Viršutiniai žali salotų lapai 
turi trisdešimt sykių daugiau 
vitamino A, negu baltesni vi
duriniai lapai.

Paskiausis patyrimas rodo, 
kad vitaminas C^'nepranyksta 
iš apelsinų sulčių per 24 va
landas, jeigu laikoma ant ledo 
arba šaldytuvuose (refrigera- 
toriuose).

Bulvė galima geriau paly
ginti su apelsinu, negu su bal
ta duona arba makaronais, 
nes bulvė ir apelsinai turi vi
taminus A, 13, C, kalkių, fos
foro, geležies ir angliadario.

Su v. Valstijas stovi pirmoj 
vietoj chemijos moksle. Vokie
tija esanti trečioj vietoj; per
eito Pasaulinio Karo laiku ji 
buvus pirmoj vietoj. Anglija 
yra antroj vietoj .toje šakoje.

Vanduo, kuriame daržovės 
virė, galima sakyti, turi tiek 
pat vitamino C, <teaip tomatė; 
šį vandenį, su 
galima vartoti 
zerį” (apetito

Oklahomos Moterų Kliubų 
Federacijos konvencijon, Ok
lahoma - City, susirinkusios 
moterys pasmerkė tuos^ kurie 
bando dumti amerikiečiams 
akis, sakydami, būk Anglija ir 
Francija -kariaujančios už de
mokratiją. Jos tokias kalbas 
pavadino spąstais įtraukimui 
Amerikos į karą.

Delegatės, skaičiuje 350, 
priėmė rezoliuciją, kurioj ka
rą pavadino “kova už galią” 
ir atsišaukė į Roosevelto ad
ministraciją išlaikyt mūs šalį 
nuo karo, “net jei tai Yeikštų 
talkininkams pralaimėjimą.”

Ponia J. Hale Edwards iš 
Lawton, Okla., pati motina 
trijų suaugusių sūnų, savo 
prakalboj pasakė:

“Ne, šis nėra karas prieš 
diktatorius. Tai yra kova už 
galią. Mano sūnūs neturėtų 
būt paaukoti išlaikyt 
galingiausia valstybe 
je/’

Kad jinai išreiškė
mos moterų mintį, liudijo gau
sus delegačių ir viešnių jai 
plojimas.

P-nia Edwards nurodė, kad 
“Anglijos ir Francijos turtin-

goji klasė padėjo finansuoti 
nazių partiją iš pradžių, tikė- 
damosios, kad Vokietija bū
sianti užtvara prieš komuniz
mą. Anglija vartoj osavo per 
šimtmečius išbandytą strate
giją pastūmėt kitus žmones 
pasiaukot už Anglijos laimėji
mus.”

Moterų rezoliucijoj, kuri te
legramomis buvo persiųsta 
prezidentui Rooseveltui ir 
Oklahomos kongresinei dele
gacijai, perspėjama prieš seki
mą pereito imperialistinio ka
ro pėdomis:

‘‘Mes darome ir parduoda
me orlaivius už pinigus toms 
šalims, kurių pinigai neužilgo 
išsibaigs kaip tik tuomet, ka
da joms labiausia reikės. Ta-
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da bus baisus spaudimas p"ra-
•__. i____ _______________•

Angliją 
pasauly

didžiu-

tęst kreditus milionais dolerių, 
o tas bus kitu žingsniu link 
įsikišimo karan.

“Mes reikalaujame, kad ne
žiūrint, koks būtų spaudimas, 
kaip slopinančios žinios bebū
tų, net jei tai reikštų talki
ninkams pi’aiaimčjimą, kad ši 
šalis nebūtų įvelta į europinį 
karą.”

■
įj|
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pasi- 
nesi- 
turi

Na ir kuomet 
tai 

grožės salioną 
darbas pras- 

“permanent 
padaro grožės

biskiu citrinos, 
kaipo “apetai- 
akstintoją).

Suzanna.

ŠALDYTA DUONA

to,Amerikoj gal prieis prie 
jog ir duoną pirksimės iš le- 
daunių, kaip mėsą. Prieš tūlą 
laiką padarytuose bandymuo
se atrasta, jog 9 mėnesius šal
dytuve išstovėjusi duona 
praradus savo skonio nei 
stingumo.

Kaip jau paprastai, artinan
tis vasarai daugelis moterų 
ima “permanent wave.” Ein
ant gaut “permanent wave” 
visuomet reikia pasirinkt vie
tą, kuri turi gerą reputaciją. 
Pamačius kokį special} garsi
nimą numažintom kainom taip 
greit nepasitikėkit, nes tie spe
cialiai garsinimai ne visuomet 
geri. Suprantama, jie geri biz
niui, bet ne plaukams.

Ne tik vietą reikia 
rinkt, bet ir laiką. Jeigu 
jauti gerai sveikatoj,
galvos skaudėjimą, jautiesi 
nuvargus, nervuota, tai geriau 
atidėk ant toliau, kada sveika
ta bus geresnė. Nes, jeigu fi
ziškai nesijauti gerai, tai tas 
viskas atsiliepia ant plaukų ir 
ne taip gerai priima “perma
nent wave.” Būnant dar visai 
jauno amžiaus koks nors ma
žas dalykėlis taip greit neat
siliepia ant sveikatos, bet jau 
suaugusių ’ moterų sveikata 
jautresnė.

Būna tokių atsitikimų, kad 
plaukai visai nepriimu “per
manent wave.
būna prastos pasekmės, 
grįžta atgal į 
apsiskųsti, kad 
tas, negeros 
waves.” Ir ka
saliono savininkai? Norėdami 
“kostumerius” patenkinti, de
da kitas “permanent.” Gi de
dant vienas ant kitų kartais ir 
galutinai sugadina plaukus.

Jeigu sveiki plaukai ir abel- 
na sveikata geroj padėtyje, 
tada priima “permanent,” ne
paisant koki plaukai —< smul
kūs ar stambūs, švelnūs ar 
šiurkštūs.

Įsitėmykite, draugės, eida
mos gaut ‘permanent’ turit ži
noti apie savo sveikatą, 
jusios į grožės salioną 
teiraukit, koki trūkumai 
tų būti su jūsų plaukais 
tinkami imt “permanent,
su pirma pasiteiraukit, ar pri
ims “permanent.” Jeigu yra 
koki trūkumai, reikalinga spe- 
cialė priežiūra, tai priimkit 
patarimą, kurį gausit iš gro
žės saliono savininkių 
darbininkių. Jos turi
tinkamą patarimą, nes kiek
viena grožės saliono darbinin
kė ar savininkė žino ir turi 
noti ar jūsų plaukai geroj ar 
prastoj padėtyje. Matot, su 
viskuo reikia būti šiek tiek 
atsargiom.

Gal kaip įcam atrodo keis
ta, kad dėl kokios nors ligos 
nebūtų galima imt “ 
nent” ir kad galėtų 
plaukam. Kiekvienas 
suprast, kad d,augk ir 
praranda plaukus iš
priežasčių. Tas parodo, kad 
nesveikata, rūpestis labai atsi
liepia ant plaukų. Taipgi dau-

Nuė- 
pasi- 
galė- 
ir ar

ne- 
ma’i-

je ai p
or

Kietai virti kiaušiniai, 
ir minkštas sūris (cream 
farmer cheese) geriau pjaut 
su plona vieluke, stipriu siūlu 
ar nors su vaškuota popiera 
aplenktu plonu peiliu. Ne tiek 
limpa prie aplenkto peilio.

Turėk šeimos daktaro var
dą ir adresą įlipintą vaistų šė- 
pelėj, kad bile kas galėtų pa
šaukt atsitikime kokios nelai
mės.

Džiovintos slyvos praranda 
skonio, jei mirkysi per naktį 
šaltam vandenyje. Geriau už
pilk verdančiu 
leisk pastovėt

vandeniu ir
10 minučių

Moterys Sovietų Sąjungos
Gamyboje

Per penkmečių laiką mote
rų skaičius — darbininkių ir 
tarnautojų -L- dalyvaujančių 
SSSR tautos ūkyje padidėjo 
tris kartus. 1929 m. jų buvo 
3,300,000, gi 1939 m. moterų, 
darbininkių ir tarnautojų 
skaičius Sovietų Sąjungoje pa
siekė 9,400,000, xt.y., sudary
damas 35% bendrame darbi
ninkų ir tarnautojų* skaičiuje.

Smarkiai pasikeitė moterų 
darbo kvalifikacija Sovietų 
Sąjungoje. Carų Rusijoje, pa
gal 1897 m. surašinėjimą, iš 
visų samdytų ir už algą dir
bančių moterų 80% buvo tar
naičių arba laukų darbininkių, 
ir tiktai 13% dirbo gamyboje, 
daugiausia tekstilės ir staty
bos srityse.

Sovietų Sąjungoje ypač ne-

paprastai išaugo moterų skai
čius tose gamybos srityse, ku
rios anksčiau buvo laikomos )

” 1938 m. moterų
31.1% dirbo

“vyriškomis.” 
—darbininkių 
metalo apdirbimo srityje, 
20.6% elektros stotyse, 30.2 
nuoš. naftos perdirbimo įmo
nėse, 38.9% cheminėje pra
monėje, 46.6% durpių pramo
nėje.

Sovietų Sąjungoje papras
tas vaizdas matyti moterį gar
vežio mašinistę, vairuojančią 
lėktuvą, sėdinčią prie trakto
riaus, vadovaujančią darbui 
prie sudėtingos mašinos. Daug 
moterų Sovietų Sąjungoje in
žinierių, technikų, cechų vir
šininkių, vadovaujančių stam
biausioms įmonėms.

Gadynes Šeimininkėms

arba 
duoti

perma- 
kenkt 
turim
vyrų 

įvairių

Gadynė yra tūlas laikotar
pis civilizacijos, amžius. Jš is
torijos mes atsimename vidur
amžius arba tamsos gadynę, ir 
viktoriškąją arba veidmainin
gų čnatų ir siauramintystės 
gadynę.

Didžiuma žmonių skaito 
šiandieninę gadynę esant mok
slo gadyne. Vėliausi įvykiai, 
ypatingai Europoje, akstiną ją 
apibūdint kaipo “sumušimo ir 
užgrobimo” gadyne. Tuo bū
du sugrobta ir milžiniški tur
tai per tūlus Amerikos indus- 
trialistus. Tuo pat būdu ir tū< 
lų Europos šalių rubežiai ple
čiami.

Vartojimas vieno žmogaus 
smegenų kaipo priemonę iš- 
rast geriausiį būdą išžudyt 
tūkstančius kitų žmonių ko
kiame ginčijamame fronte yra 
sukoneveikimas žmogaus išra- 
dėjimiškų gabumų. Ko tuomet 
vertas mokslas, kuomet, vie
ton pavartot visų bendrai ge- 
.rovei, jis padaroma įrankiu 
stiprint tas šalis, kurios pri
muša mažesnes šalis iki pasi
davimo ? Apgailėtina, kad 
žmogaus kūrybiniai instinktai 
tapo pasukti į mirtį sėjančias 
vėžes.

Morkų Blynukai
Morkos sveika valgyt, žalios 

ir virtos, nes jose yra vitami
nų iii mineralų.

Sumaišyk puoduką miltų su 
pusantro šaukštelio “baking 
powder’’ ir biskeliu druskos. 
Dadėk gerai išplaktą kiaušinį 
ir du trečdaliu puoduko pieno. 
Sumaišyk. Tada dadėk 3 vir
tas sumaltas ar sugrustas mor
kas ir sumaišius kepk karštuo
se taukuose iki bus . rusvi ir 
gruzdūs.

i!

Skolastika.

gelis nelaiku pražįla, o tai vis 
yra tam tikros priežastys.

E. K. Sliekienė.

Keptos Pupelės
Vienas svaras pupelių (Įima 

beans), aštuntadalis šaukštu 
ko kepamos sodos, blėtinė pa- 
midorų (tomatoes), pusantro į 
šaukšto cukraus, žiupsnis dru
skos ir biskelis pipirų, suka
potas svogūnas, sukapotų laži
nių.

Išmirkius pupeles per naktį, 
virk šviežiame vandenyje, ku
riame buvo įdėta kepamos so
dos. Kada bus minkštos, dėk 
pasviestuoton blėton eilutę pu
pelių ir eilutę pamidorų, iš 
ankrto sumaišytų su c^jcrumi, 
druska, pipirais ir svogūnu, 
iki sudėsi visas. Apibarstyk 
viršų lašiniais, uždenk ir kepk 
lengvame karštyje - pusantros 
valandos.' Tada nudenk ir 
leisk pusvalandį kept atdaroj 
blėtoj iki viršus parus ir susi
gers skystimas. N.

i

ar.su


WCPyWjI. ■'jnn^->Y*įTiiy.OTrywjjp^r?t^\CTii|^iiiy.Q.jMĮjYL^'j)j^ypyii‘^~7Įj^ir,ĮtjT.-"-'*"',"~%Tr>':-TĮĮ~ ••*"• •.^''■"'■'-'T',"u-"--’ vy*-"- ~--
IW!W0^Wm i^n.ii i >. ■ 11 •>■• Mwyy

Ketvirtad., Gegužės 2, 1940

Rašo Or.

Paterson, N. J šiuo laiku, bet rudeniniam se
zone.

(Tąsa)
Rytojaus dieną vaikščiojo po visą ka

lėjimą kažkokie civiliai žmonės, apžiū
rinėdami vietas, kur ir kaip buvo iškelta 
vėliava. Už tai nukentėjo ir visa eilė 
prižiūrėtojų tuo laiku budėjusių korido
riuje ir kieme. Vieni už ką nesutrukdė, 
o kiti už ką nepastebėjo—buvo nubausti 
po septynias paras arešto. Vėliau valdi
ninkas mus visus po vieną tardė, klau
sinėjo, o ypač tą, kuris buvo staiga vi
duriais susirgęs. Kokiu būdu vėliava ant 
stogo atsidūrė, iš kur ji atsirado, prieš 
tardytoją mes nė vienas nežinojom.

Bausmės visada nusibosta, bet kai jos 
tęsiasi po 3-4 mėnesius be pertraukos, 
tai normalus kalėjimo režimas atrodo 
pavydo vertas gyvenimas. Pas mus daž
nai mėgiamas posakis—“ką išmiegi, to 
kalėjime nereikia sėdėt.” Miegas ir sap
nai priskiriami laisvei.

Vasaros dienos ilgos, nuobodžios, nes 
mes visą parą tuščiam kambaryj be kny
gų, be laikraščių. Veikti nėra ko. Pir
momis dienomis nusistatėm daryt pasi
kalbėjimus politinėm, literatūros ir mok
slo temom, -f Netrūko ir pasakotojų ir 
klausytojų. Dirbom pagal iš anksto nu
matytą planą. Bet tai tik pirmąją porą 
savaičių. Bematant pamokslai visiems 
įkyrėjo, temų pristigom, kiekvienas kits 
kitą taip gerai žinojom, kad nieko nau
jo išgirst nebesitikėjom. Jei kuris im
davo ką nors pasakot, mes ne tik iš ank
sto žinodavom to pasakojimo turinį, bet 
ir vietą, kur pasakotojas nusikosės, pa
darys pertrauką arba ko nors paklaus. 
Reikėjo j ieškot ko nors nauja.

Nulipdėm iš duonos šaškes, šachma
tus, rič-rač ir pasiskirstę grupėmis loš- 
davom be galo pasinerdami į tokį azartą, 
kad dažnai net nepastebėdavom, kaip 
įbėgdavo kameron sargas, surankiodavo 
figūras, paimdavo languotas lentas iš 
popierio, rasto šiukšlyne, ir išsinešdavo. 
Tokie atsitikimai pasikartodavo kas ke
linta diena. Pristigom ir popierio ir pieš- z 
tuko naujai lentai išbraižyti. Viską buvo 
išvalę. Išeitis vistik buvo rasta. Narai 
visi pliki, patalinių juk neturim. Taigi 
vienas užsilipęs ant narų, nužiūrėjo kur 
platesnė lenta ir ėmė stiklo šukele skus
ti langelius. I^enta nešvari, apskretusi,, o 
nuskusta vieta baltutėlė. Šitaip padarė 
keletą lentų ir šachmatininkų grupės 
tuojau vėl turėjo darbo. Sargas užpul
davo ir dabar, bet negi plėš prikaltas 
lentas. Turėdavo pasitenkinti keliom 
duoninėm figūrom, kurios lošimą mažai 
tesutrukdydavo^nes tuoj iš gautos duo
nos išmaigydavo naujas. Ric-račininkai 

/labiausiai saugodavo metamąjį kauliu
ką: jį, mat, kinkiau padaryt.

Kameroj nepaprastai tvanku, karšta, 
langai užkalti, jų atidaryti negalima. 
Švarkus nusimesdavom ir būdavom vien
marškiniai. Keli tuoj ta proga ir pasi
naudodavo. Jie stengdavosi pritaikint 
dėsnį: ką miegi, to kalėjime nereikia sė
dėt. Surinkdavo visų švarkus ar šiaip 
kokius trantus sugriebę ir pasiklodavo 
guolį. Priegalvės vietoj pusiau gulsčią 
■paremdavo prie sienos lentą, išluptą iš 
narų, o kam jos neužtekdavo, pasikiš- 
davo klumpes, nosine ar švarko skvernu 
pridengęs. Dėl šluotos tai jau eidavo 
varžytinės, kam ji turi atitekti: ji ir 
minkšta ir patogi galvai padėti.

Vakarais, kai jau imdavo temti, at
sirasdavo vis kas nors, kuris turėdavo 
kokį pikantišką nuotykį papasakot. Kar

tu su prieblanda kameron ateidavo ir ro
mantika. Sulipdavom visi ant viršutinių 
narų, susėsdavom ratu, o pasakotojas tik 
drožia. Įsismaginęs, žinoma, dėl vaizdin
gumo šį tą nuo savęs pridėdavo, sukur
davo. Bet tas esmės nekeičia, svarbu, 
kad būtų panašu į tiesą. Šviesos vasarą 
neduodavo, tai taip patamsyj ir plepė- 
davom apie įvairius niekus dažnai net 
ligi vidurnakčio. Miegot pliki narai ne
labai teviliodavo, skirstydavomės tik kai 
kokį penktą kartą grąsindamas sargas 
pabelsdavo į duris.

Žinoma, per tokius pasakojimus meilės 
nuotykiai ypač jaunųjų tarpe turėdavo 
nepaprastą pasisekimą. Todėl netrukus 
buvo nuspręsta:

—Kiekvienas privalo papasakot savo 
pirmosios meilės istoriją, o kas dėl savo 
jaunumo dar nespėjo jos gyvendamas 
laisvėj patirti, turi ją išgalvoti. >

Pirmas ėmėsi,'kuris drąsesnis buvo. 
Toliau sekė kiti. Pasakojo su smulkme
nomis, su pergyvenimais. Vėliau pasi
girsta klausytojų pastabos, nuomonės, 
paklausimai. Jei pasakotojas ką nusle
pia ar iškreipia, tuomet atsiranda kas 
gerai pažįsta pasakotojo gyvenimą ir čia 
pat vietoj įsikiša su pastabomis, su pa
taisom. Tokiu būdu mes susilaukėm vi
sai netikėtos pramogos. Paaiškėjo, kad 
net keturių. pirmosios meilės istorija 
prasidėjo ir net baigėsi su tuo pačiu, as
meniu, kuris mūsų tarpe buvo laikomas 
gražuole. Klausimas opus ypač, kad jis 
liko neišspręstas, nes areštas sutrukdė 
galutinai nustatyti, kuris iš tų keturių 
konkurentų yra meilės objekto išrinkta
sis. Kyla ginčas. Priekaištas po priekaiš
to ir konkurentai ne juokais susipyksta, 
prisimena senas nuoskaudas...

—Tavo pasielgta negerai. Žinojai, kad 
aš su ja draugauju ir lindai, stengdama
sis mano laimei pakenkti.

—Bet gi ji man rodė didžiausį palan
kumą ir aš neabejojau, kad aš jai patin
ku.

—O man jūs manot ji buvo žiauri? 
Aš jai prisipažinau meilėj ir vieną kartą 
pabučiavau į... ausį.

Įsimaišo kiti pašaliečiai ir pasiūlo su
daryt teismą šiam ginčui išspręsti. Čia 
pat išrenkamas ir teismas. Įvyksta for
malus procesas su liudininkais, gynė
jais ir kaltinamaisiais. Paliestieji patys 
aktyviai dalyvauja, teikia parodymus 
stengdamiesi rezultatus nukreipti savo 
naudai. Teismo posėdis užtruko du va
karus. Viskas ėjo gerai, įdomiai, tik į 
galą viena centrinė figūra, iš kurios pa
sakojimo ir iškilo byla, ėmė rodyt nepa
sitenkinimo ir net rimtai supyko:

—Neišmanėliai esat ir daugiau nieko. 
Meilės reikaluose, kad ir geriausių drau
gų tarpe konkurencija yra ne peiktinas, 
o stačiai girtinas dalykas. Tada kiekvie
nas stengiasi kuo nors vertingesnis būti: 
jei ne savo išvaizda, tai bent išmintim. 
Su teismo sprendimu aš nesiskaitysiu, 
jis kiaušinio lukšto nevertas. Spjaut 
man visi jūsų kvaili pamokslai.

Tačiau teismas savo posėdį baigė ir 
sprendimą paskelbė, kuriuo visi, išsky
rus tą vieną, buvo patenkinti. Pagal tei- 
mo sprendimą—nuo savo draugo myli
mosios paveržti negalima. Nors ji tau ir 
patiktų—jieškok kitos ir rasi, nes pa
saulyje vertingų moterų krizio dar nė
ra. Tokios varžytinės ardo gerus drau
gų santykius ir tvirkina tą meilės ob
jektą.

(Bus daugiau)

Svarbios Prakalbos Svarbiais 
Klausimais

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 84 kuopa i’uošia lietuvių 
masinį susirinkimą ateinantį 
šeštadienį, gegužės 4 d. Kal
bės LDS organo “Tiesos” re- 
dak., J. Gasiūnas iš Brook- 
lyno, senas veikėjas. Susirin
kimas įvyks Bakanausko sve
tainėj, 62 Lafayette St. Pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Įžanga visiems veltui. Višus 
Patorsono lietuvius nuošir
džiai kviečiame dalyvauti.

Rengėjai.

Skymas ir Stilsono 
Balandžio 21 d. 
asabose viena orga- 

apgarsi-

Sklokutes 
Spyčius

Dviejose 
nizącija paskleidžia
nimus, būk tai bus diskusijos 
balandžio 21 d., į kūnas yra 
kviečiami ir iš “Laisx^es” pa
stogės, bet nepasako kas. Mat, 
sklokutės “gudruoliai,” norė
dami patraukti J publiką, nau
doja demagogiją: Kalba, 
būk tai bus kas iš laisviečių, 
kuomet laisviečiai veikiausiai 
nieko nėra nei girdėję apie 
tas jų ceremonijas.

Atėjo laikas ir prasidėjo 
spyčius. Stilsonas, it kokis 
mūčelninkas, pradėjo raivy
tis, rankomis mosuodamas ir 
galvą linguodamas. Pradėjo 
virti peklišką smalą: Perbė
gęs per imperialistinį pasau
lį, nudardėjo ant Sovietų Są
jungos ir suvertė visą savo 
kerštą ant proletariato tėvy
nės.

Po spyčiaus uuvo keli klau
simai, į kuriuos kalbėtojas tu
rėjo atsakyti, bet vietoj atsa
kinėti, ėmė maišytis ir aiš
kinti, būk jis neturįs popieros, 
neužsirašęs ir negalėsiąs visų 
atsakinėti.

Reikia pasakyti, kad Stilso
nas paliko Patersone mizerną 
įspūdį. Dabar vietiniai lietu
viai kalbėdamiesi tarpe savęs 
sako, “tai didžiausias smala- 
viris, kokį kada esame gir
dėję.” Trakietis.

—O—
American Type Founders 
Streikieriai Grįžo Darban 
24 dieną balandžio 200 dar

bininkų, išstreikavę 25 dienas, 
grįžo darban.

Vietiniuose laikraščiuose ta
po paskelbta, kad tapo pasi
rašytas naujas kontraktas 
tarp ė AFL International As
sociation of Machinists Local 
315 ir kompanijos, bet ko
kiomis išlygomis, tai nežinia.

Mašinistai reikalavo penkių 
centų valandai daugiau uždar
bio, kurie yra negavę per še
šias mėnesius.

Buvę ir kitų reikalavimų, 
bet kažin ar gavo, būtų gerai 
žinoti.

Darbo Federacijos viršūnės 
nelabai jau taip rėmė1 strei- 
kierius, nes vietinės Darbo Fe
deracijos viršininkai pagrasi
no viešai Greenui, kad jie da
rys žingsnius nacionale plot
me, kad visa Mašinistų Unija 
prisidėtų prie CIO.

Būtų gerai, kad iš tos dirb
tuvės lietuviai darbininkai 
plačiai praneštų “L.” skaityto
jams apie tai.

“L.” Reporteris.

Sovietai Perspėja Turkiškus 
Karo Kurstytojus

Maskva. — Sovietų laik
raščiai pastebi, kad “parsi
davėlė Turki j ės spauda be
gėdiškai užsipuldinėja So
vietus.” Turkų laikraštinin
kai dedasi gynėjais Rumu
nijos ir kitų Balkanų kraš
tų ir stengiasi įtraukt šiuos 
kraštus į karą kaip talki
ninkų padėjėjus prie Sovie
tų Sąjungą.

Sovietų spauda perspėja 
tuos karo kurstytojus “ne- 
žaist su ugnim” ir per ser
ge j a Turkijos diplomatus, 
kad jiem nepavyks suardyti 
draugiškumą tarp turkų 
liaudies ir Sovietų žmonių.

Elizabeth, N. 1
Garšinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated•
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Lietuvių Restaurantas
ZxIftlCF Gaminam valgius b 

™ ® turime Anaerikot
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

J 411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Tol.: STagg 2-3842

Lietuviu Kuro Kompanija ;
ĮDEDAME master-kraft OIL BURNERS < 

I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ ! 
j (Steam Boiler) '

I Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą : 
| “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. i 
į Maloniai suteikiame aproka\jnus be jokio mokesčio. :

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Pirmieji Nuomininkai “Mrav- 
lag Manor” Namuose

Tai jau federalės valdžios 
darbas dalinai tapo įvykdin- 
tas gyveniman šiame mieste 
panaikinime taip vadinamų 
“slums” distriktų.

Ant Clarkson ir Bayway 
Ave. nauji pastatyti 423 kam
barių namai, kurie kainavo 
$2,000,000. Balandžio 25 die
ną tapo oficialiai atidaryti 
naujiems gyventojams.

Tą dieną iš “Porto” atsi
kraustė 20 šeimynų su geres
ne vilčia padoriau gyventi.

Viena moteris apsižiūrėda
ma išsireiškė, kad nuo šiol ne
bus jokios baimės savo vai
kučius vanon leisti bent 
dieną, “kadangi turėsime 
sada šilto vandens.”

Šiuo laiku “Porte”
griaunami visi namai ketur- 
kampiniam bloke, pradedant 
nuo First ir Second St., ir 
Magnolia Ave. ligi Pine St.

Yra davinių, kad šis naujas 
projektas—apartmentinių na
mų statymas — bus pradėtas 
pradžioj birželio mėnesio.

—o—
Apie Newarko Sietyniečius

Balandžio 21 dieną mano 
didelei laimei teko dalyvauti 
Sietyno Choro lošiamoj opere
tėj “Kuprotas Oželis.”

Be jokio gyrimo turiu prisi
pažinti, kad sietyniečiai gana 
puikiai save atsirekomendavo 
visai publikai.

Tai, mat, draugės šalinaitės 
mepiškas darbas kyla augštyn 
ir augštyn.

O man ateina mintis, kad 
.šios operetės perstatymas tik
tai nepasibaigtų Newarke. Ar 
nebūtų puiku, kąd Elizabetho 
Bangos Choras bei kita orga
nizacija pakviestų sietyniečius 
į mūsų koloniją, o iš to turė
sime didelę naudą mes visi—- 
publika ir rengėjai.

žinoma, reikėtų rengti ne

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

DINNERS\^R|g
Motinos Dienai Pyragas

Pavaišinkite motiną ir visą šeimą šiuom skaniu pyragu 
Motinos Dienoje. Varpo keptuve jums iškeps skaniau
sią pyragą. 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 kainus. 
Ant jūsx pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svori ir kainas.

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



D K I B S a Penktas puslapi*
i .... ..... ......................... ,, ,    .... —!tį=======' " ----rrrc:'.T,',, y 1 ."CSP

Ketvirtad., Gegužės 2, 1940'

* Worcester, Mass.
. ----- ------ r. .... ------- -I

Pirmoji Gegužės
Draugės ir draugai, visi 

darbo žmonės! Mūsų šventė 
dar kartų atėjo. Prie penkias
dešimtis trijų praėjusių pir
mos gegužes švenčių kita tuoj 
bus priskaityta. Tegul būna 
šis, vieningas susitarimas su ki
tais darbininkais kartu daly
vauti didžiuliame mitinge 3- 
čią dieną gegužės, 29 Endi
cott St. svetainėj, penktadie
nio vakarą, čia bus geriausi 
kalbėtojai, ir bus rodoma kru- 
tami paveikslai.

* O 4 d. gegužės, šeštadienį, 
visi biikiv anv Common J-cui 
valandą po pietų, čia bus de
monstracijos pumos gegužės, 
su gerais Kai betoj ais.

Dabar yra laikas parodyti 
darbininkų vieningumą laimė
jimui taikos, užtikrinimo gy
venimai, darbų ir civilių teisių 
visiem. Pragaras atsivėrė pa
saulyje formoje imperialisti
nio karo, Tai yra imperialis
tinis susikirtimas tarp Angli- 
jos-Francijos ir Vokietijos, ir 
didžiųjų trusty, monopolistų, 
dėl pasidalinimo pasaulio. 
Wall Street ir Baltasis Namas 
rengia ir mus į tą skerdynę. 
Darbininkai nenori šio karo. 
Darbininkai nenori, kad jų sū- 

< nūs mirtų; nenori, kad iš jų 
liktų sudraskyta mėsa tarp 
spygliuotų tvorų.,Pirmos gegu
žės demonstracijoj mes užra
šysim visur ant mūsų vėlia
vos: Amerika neturi būti šia
me kare. Sustabdykim karų 
rengėjus. Sustabdykim šią 
skerdynę.

Visi sutartinai pasirodykim, 
kad mes nenorim karo. Visi 
skaitlingai pasisąkykim šioj 
demonstracijoj už taiką, už 
darbus, už pašalpą bedar
biams.

Lai gyvuoja darbininkų 
vienybė!

J. M. L.

reikalinga darbininkus išrink
ti. šis parengimas yra ren
giamas dėl labai svarbaus 
tikslo, tai yra, dėl Lietuvos 
politinių kalinių, kurie yra 
Smetonos valdžios pūdomi ir 
varginami bereikalingai kalė
jimuose. Mes turime dėti vi
sas pastangas, kad pagelbėjus 
savo garbingiems, už pažan
gą kovojantiems politiniams 
broliams Lietuvoje, kad išlai
kyti jųjų brangias gyvastis 
nuo fašistinio režimo mūsų 
Lietuvoje.

Mes visi nariai ir narės tu
rėtume paimti tikietų platini
mui ir kuodaugiausiai sukvies
ti ir sutraukti publikos ant šio 
parengimo.

Ir mes tą galime padaryti 
lengvai, jeigu tik norėtume.

Šis parengimas įvyks gegu
žės (May) 11 d., sukatoje, 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių 
Darbininkų Svetainėje, 920 E. 
79th St. Bus gera orkestrą 
šokiams, ir laiką praleisite 
linksmai.

M. Valentą.

Nanticoke, Pa.
Mirė Agatha Perlis, moti

na gerai žinomos veikėjos E. 
Cibulskienės. A. Perlienė mi
rė balandžio 29 d., laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, 2 d. ge
gužės, 2 vai. po pietų. Kūnas 
pašarvotas namuose, 201 Mo
ser St., Nanticoke, Pa.

Nuo Red.—“Laisvės“ įstai
ga išreiškia gilią užuojautą 
draugei Cibulskienei.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BAYONNE, N. J.

Trečiadienį, 1 d. gegužės bus ma
sinis mitingas. Rengia K. P. Liberty 
Hail, 329 Lroadway. Bus geras kal
bėtojas ir programas. Pradžia 8 v. 
vak. įžanga veltui. — Kviečia Ren
gėjai. (103-104)

NUSTEBINANTI SENSACIJA' k

ANTRA LOVA ATSIRANDA NEMATOMAI

. Cleveland, Ohio
ALDLD 22 kuopos susirin

kimas įvyks gegužės 2 d., Lie
tuvių Darbininkų Svetainėj, 
920 E. 79th St., 8 vai. vakare.

Gerbiamos narės ir nariai, 
ateikite ant šio susirinkimo ir 
atsiveskite naujų narių prira
šyti prie kuopos, ne$ su šiuo 
susirinkimu pasibaigia vajus. 
Mūsų kuopa yra nusitarus 
gauti 25 naujus narius. Bet 
tik viena organizatorė ką ga
vo 13 naujų narių, o kiti kai 
kurie nariai pasižadėjo gauti, 
bet iki šiol da negavo. Tai 
dabar stengkitės atsivesti ant 
šio susirinkimo nors po vieną 
naują narį ir prirašyti prie 
kuopos. Atžymėkime šios gar
bingos apšvietos organizacijos 
25 metų sukaktuves, stengda
miesi gauti 25 naujus narius 
į mūsų kuopą.

Taip pat mes šiame susi
rinkime turime svarbių dalykų 
aptarti. Birželio mėnesį įvyks 
ALDLD 15-to Apskričio pus
metinė konferencija, tai rei- 

‘ kės ant šio susirinkimo ir de
legatus išrinkti į konferenciją.

Taip pat labai reikia gerai 
prisirengti prie Motinų Die
nos apvaikščiojimo, kaip 
mes apvaikšČiojame kas me
tas, taip ir šiemet neturėtume 
atsilikti. Dalyvaukime kuo- 
skaitlingiausiai.

Motinų Dienos apvaikščioji- 
mas atsibus gegužės 12 d., 
nedėlioj, 2 v. po pietų, susi
renkant dėl maršavimo-para- 
davimo ant Euclid Ave ir E. 
22nd St., toj pačioj vietoj, 
kaip kas metai. Tik visi pri
būkite į laiką ir paraduokime 
su kitomis tautomis kaip ga
lint skaitlingiausiai, nešdami 
savo lietuvių organizacijų 
“sainas” su užrašais ir obal- 
siais.

Tik visi nariai ir narės tu
rėtume atsilankyti į šį susi
rinkimą ir aptarti kuogeriau- 
siai, kad šis iškilmingas ir 
garbingas Motinų Dienos ap- 
vaikščiojimas būtų didžiausiai 
pasekmingas.

Taip pat mes turime ir dar 
vieną parengimą, dėl kurio ■f-" • -

Norwood, Mass,
•

Kaip Norwood© Darbininkai 
Atžymės Darbininkų 

Šventę Gegužinę
Norwoodo Gegužinės Komi

tetas turi prirengęs šitokią 
programą:

Dainuos: Lietuvių Vyrų 
Choras, vadovybėj M. K. Bo- 
lio ir Ig. Kubiliūnas iš Bos
tono.

Kalbėtojai bus: Pat Too- 
hey, U. M. W. A. vadas, ir 
Otis Hood iš Bostono, Komu
nistų Partijos kandidatas ant 
Mass, valstijos gubernato
riaus.

Taipgi bus rodoma filmą, 
Sovietų Sąjungoj daryta, 
“Men and Dust,“ “May Day 
in Moscow 1939,“ ir “Soviet 
Construction.”

Įžangos nebus, tik liuosa 
auka prie durų.

Visų tautų darbo žmonės 
yra kviečiami skaitlingai at
silankyti.

Atsibus ketvirtadienį, gegu
žės 2-rą d., 8-tą valandą va
kare, Lietuvių Svetainėj. L. R.

LAWRENCE, MASS.
Gegužės 1 d., 7 v. v. bus pasikal

bėjimas ALDLD ir LDS kuopų na
rių. Dalyvaus ir drg. L. Prūseika, 
“Vilnies” redaktorius iš Chicagos. 
Kviečiame šių kuopų narius ir “Lai
svės” skaitytojus dalyvauti. Turėsi
me ir “siurum-burum,” pasitikti 
svečią, kurio per daugelį metų ne
same matę. — Kviečia Komitetas.

(103-104)

PATERSON, N. J.
Antradienį, geg. 30 d., įvyks gegu

žės pirmos paminėjimas. Ruošia Ko
munistų Partija. Carpenter’s Hall, 
56 Van Houten St., 8 v. v. Kalbės 
F. *Budenz, pirmaeilis darbininkų va
das. Po prakalbų bus muzikos ir ki
ti įvairumai. Gegužės 1-ma atsto
vauja tuojautinius darbininkų reika
lavimus. O šių metų reikalavimai 
yra: Taikos, Darbų, Aprūrinimas 
Bedarbių ir Senatvės ir Civilių Tei
sių. Tad ir mes lietuviai skaitlingai 
dalyvaukime; savo dalyvavimu prie 
išreikttlavimo būtinųjų darbininkams 
reikalavimų. Užkviečia Kom. Parti
ja. (103-104)

S. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 3 d. Visi nariai privalo ateiti, 
nes bus balsavimai į Centro Valdy
bą. Praneškite ir kitiem nariam, kad 
ko skaitlingiau dalyvautų. Taipogi, 
kurie pardavė tikietus dėl laimėji
mų, priduokite susirinkime, kad ne
atsitiktų iki bus pervėlai. Traukimas 
bus geg. 19 ir Penny Sale, tą patį 
vakarą. —i J. S. (104-105)

LAWRENCE, MASS.
Ketvirtadienį, 2 d. geg. įvyks pra

kalbos. Rengia LDS 125 kp. L. U. 
Kliubo Svet., 41 Berkeley St. Kalbės 
L. Prūseika, ‘ Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos. įžanga veltui. Kviečiame 
dalyvauti. — Kom.

Lawrence, Mass.
Amerikos Komunistų Par

tijos Lawrence skyrius rengia 
apvaikšč/ojimą Pirmos Gegu
žės 4 dieną, 3 vai. po pietų. 
Įvyks Cooperative svetainėj, 
112 Newbury St.

Bus gerų kalbėtojų. Kal
bės vienas iš kovingiausių 
Naujosios Anglijos draugų, 
Phil Frankfeld, Mass, valsti
jos K. P. sekretorius, taipgi 
komunistų kąndidatas į Jung
tinių Valstijų senatorius. Jis 
daug papasakos apie Dies Ko
mitetą, kuris buvo padaręs už
puolimą ant partijos raštinės 
ir paskui Frankfeld buvo 
pašauktas Washingtonan ant 
tyrinėjimo . Ponas Dies nude
gė nagus betyrinėdamas. 
Taipgi bus aiškinami ir kiti 
svarbūs- klausimai^ kaip tai 
valdžios ir kapitalistų pastan
gos Ameriką įvelti į imperia
listinį karą, ką darbininkai 
turi daryti, idant prie to ne- 
prileidus ir tt. Taipgi bus ir 
lietuvių kalboje kalbėtojas.

Todėl Lawrence lietuviai 
yra kviečiami skaitlingai su
sirinkti ir apvaikščioti savo 
darbininkišką tar p t a u t i n ę 
šventę. Visi susirinkite laiku, 
nes mitingas bus pradėtas ly
giai 3 vai. po pietų.

S. Penkauskas.

Anglai Iškėlė Daugiau Ka
riuomenės j Norvegiją

London. — Anglų vyriau
sybe praneša, kad jų laivai 
iškėlė daugiau kariuomenės 
į Norvegiją, nepaisant, kad 
vokiečių ^orlaiviai atakavo 
tuos laivus.

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp., ALDLD 11 ir 155 

kuopos bendrai rengia prakalbas, 
geg. 5 d., 7:30 v. v., Liet. Svet., 29 
Endicott St. Kalbės L. Prūsėika, 
“Vilnies” redaktorius iš Chicagos. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti ir 
išgirsti įdomią prakalbą. — Kom.

(104-106) .
_______ L

BAYONNE, N. J.
Sekmadienį, gegužės 5 d., L. A. U. 

Kliubas ruošia teatrą ir šokius. Li
berty Hali, 329 Broadway, pradžia 
7:30 v. v. Bus suvaidinta komedija 
“Aš Numiriau.” Įžanga teatrui ir 
šokiams 35c. Vien tik šokiams 25c. 
Vaikams veltui. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. (104-106)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, geg. 3 d., 7:30 v. v., 
1035 Caniff. Malonėkite visi nariai 
susirinkti laiku. Bus renkami atsto
vai į Apskr. konferenciją, taipgi yra 
kitų svarbių dalykų aptarti. — A. 
V. (104-105)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 3 d., 7:30 v. v., 15-17 Ann St. 
Paskutiniame susirinkime, kuopa 
nutarė vasaros laike laikyti susirin
kimus kiekvieną penktadienį po pir
mam. Visi būkite susirinkime, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.— 
K. K. (104-105)

HUDSON, MASS.
ALDLD ir LDS kuopos bendrai 

rengia prakalbas paminėti Tarptau
tinę Darbininkų Šventę, Pirmos Ge
gužės. Įvyks sekmadienį, geg. 5 d., 
2 vai. po pietų, H. L. P. Kliubo sve
tainėj. Kalbės "Vilnies” redaktorius 
L. Prūseika, iš Chicagos. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. Įžanga veltui.

(104-105)

Berlin, bal. 29.—Vokiečių 
orlaiviai per 2 valandas 
bombardavo anglus Andal- 
snes prieplaukoje.

CAMDEN, N.^J.
ALDLD ir LDS kuopų susirinki

mas įvyks penktadieni, geg. 3 d., pas 
dd. Valinčius, 901 N. 7th St. Seni ir 
nauji nariai kviečiami dalyvauti su
sirinkime ir atsivesti naujų kandi
datų į kuopas. Nepamirškite penkta
dienio vakarą. — Sekr.'

(104-105)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinanti šeštadieni, 4 d. gegužės, 

lietuvių visos organizacijos rengia 
paskutinio sezono ’ gražų koncertą, 
balių ir šokius, 735 Fairmount Ave., 
8 v. vak. Koncerte dainuos Lietuvių 
Moterų Birutės Kliubo choras, rusų 
choras, grajys rusų balalaikų orkes
trą, grajys solo smuiką Litviniuk; 
dainininkė Batura dainuos. Įžanga 
tik 25 centai. Po šio parengimo pra
sidės piknikai. Prašoma lietuvių vi
suomenės paremti šį parengimą, nes 
pelnas liks labai svarbiems reika
lams. — Komisija. z (104-106)

Ji Išslenka kaip stalčius, tik

VISADA PAGEIDAVO IŠ SOFOS: ,

‘‘Nedrashyt karpeto—neraižyt grindų, lengvai 
apvalyt—ištraukt kaip stalčių” . . .

Štai kame visas dalykas. Kad nėra jokią ratuką nei matomą apatinią 
dalią antros lovos, tai Magiška Studio sofa, galą gale, yra gražus, dai
lus ir papuošiantis rakandas. Visai nematyt jokią ženklą antrosios lo-

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. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

1
Office Phone 

EVergreen 8-1090
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Shop, Sleeping Ac ^cnodations.

Admission 50c, day & nigl^ty Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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

J. GARŠVA
GraboVius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kąpinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N« Y.
Telephone: EVergreen 8’9770

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

Sun. all day and night

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

( 1... ..R,..-,........    ■ ........ ' ' ‘ 'Si

pirštu patraukus.

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

toj pat vietoj.
vos; Magiška Studio sofa yra aukščiau nuo grindą; 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 dvieją patogią koją, kurios staiga nusileidžia (kaip ratai nau
joviško orlaivio). Jau nėra nei karpetą draskymo nei grindą raižy
mo; jau nereikia laikyt senovišką gramėzdišką studio sofą, kuri sun
ku apvalyt ar atidaryt vartojimui.

Visai apmuštas užpakalis—palaiko
vidų sofos švarų

Tiek aukščiau nuo grindų—galima 
lengvai išvalyt nejudinant Magiš

ką Studio sofą.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Howes cleveiterio stoties

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Kampas Roebling St.) 
♦

Teli EVergreen 7-1645 License No. L. 880

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vyr 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

ŠKELBKITEŠ ‘ ‘LAISVĖJE”
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Didelis Susidomėjimas
LDS Sporto Bankietu

Lietuviai Nori Pasisveikinti su 
Karoliu Požėla, Kitais Spor

tininkais, ir Pamatyti
Karolio “Angelą”

Visur, kur tiktai grupės 
lietuvių sueina, visi kalba apie 
pirmąjį LDS Jaunimo sporto 
bankietą, kuris įvyks ateinan
čio sekmadienio vakare,

atsakymą iš Milwaukee, Wis
consin. Bet Požėla užtikrino 
mus, kad jis dalyvaus Jr at
sives ANGELĄ. Kiti irgi pa
sižadėjo dalyvauti.”

Kadangi 'taip, tai visi gali 
drąsiai pirkti tikietus ir daly
vauti bankiete. Be to, dar bus 
skanių valgių ir gėrimų už 
tuos pačius pinigus.

Rengkitės ,dėl sekančio sek
madienio, 6 valandos vakare, 
“Laisvės” salėje. Įžanga vy
rams $1, moterims 50c. Ti
kietus galite gauti “Laisvėj” 
arba pas LDS jaunuolius.

Siuvėjų Žinios

Mirė

Balandžio 24-ta, Kliubo sve- 
tainėje, įvyko Lietuvių Kriau
čių Amalgameitų Unijos 54- 
to Skyriaus mėnesinis susirin
kimas. Jame kriaučių atsi
lankymas buvo nemažas.

Skaityta ir priimta kelios 
rezoliucijos, liečiančios kriau
čių gyvenimą, uždarbį, valan
das ir kitus patvarkymus, ku
rios bus pasiųsta svarstymui 
Amalgameitų Unijos 13-tai 
dvimetinei konvencijai, prasi
dedančiai gegužės 13-tą, New 
Yorke.

Maurice Tillet 
(THE ANGEL) 

Požėlos mokinys
“Laisvės” salėje. Daugelis ne
gali tikėti, kad visi tie žymūs 
sportininkai dalyvaus LDS 
jaunimo bankiete.

Todėl jūsų reporteris susi- 
jieškojo komitetą, kuris jį ren
gia ir turėjo pasikalbėjimą su 
juomi. Jis paklausė rengėjų:

“Ar tikrai dalyvaus jūsų 
rengiamame bankiete Karolis 
Požėla ir tasai baisusis “An
gelas?”

Atsakymas buvo, “Taip. 
Mes susfsiekėme su Požėla. 
Jis dabar labai plačiai važi
nėja su ristynių maršrutu. 
Mes jam parašėme Bostonan, 
tai gavome atsakymą iš Buffa
lo, N. Y. Paskui siuntėme te<? 
legramą Čikagon, o gavome

George Daufkirch, 41 metų 
amžiaus, 106-08 — 27th Avė., 
Elmhurst, N. Y., mirė balan
džio 22. Palaidotas bal. 30, 2 
vai. p. p., Cedar Grove kapi
nėse Flushing. Pašarvotas 
Sinn’s Funeral Home, 3712— 
104th St., Corona, L. I. Lai
dotuvėmis rūpinosi grab. J. 
Garšva.

—o—
Joanna Vaitukaitytė, 27 m. 

amžiaus, 129-58—134th St., S. 
Ozone Park, N. Y., mirė ket- 

| virtadienį, bal. 25 d. Palaido
ja šeštadienį, bal. 27 d., šv. 
Jono kapinėse. Buvo pašarvo
ta Shalins-Šalinsko koplyčioj. 
Paliko dideliam nuliūdime 
motiną Marijoną, patėvį, du 
brolius ir sesutę.

—o—
Albertas Schiller, 59 m. am

žiaus, 91-28—86th St., Wood- 
havene, mirė pirmadienį, bal. 
29, Bus palaidotas ketvirta
dienį, gegužės 2 d., Cypress 
Hills kapinėse. v

Abiejų viršminėtV laidotuvių 
pareigomis rūpindsi grabo- 
riaus Shalins-ŠalinskoNį^taiga, 
84-02 Jamaica Ave., Woodha
ven, L. I.

Nors visos rezoliucijos yra 
svarbios, jeigu tik jos įeitų 
gyvenimai! pilna to žodžio 
prasme, bet rezoliucija 30 va
landų darbo savaitės bene bus 
svarbiausia, nes pagal dabar
tines dideles ir sumodernizuo
tas dirbtuves, kur tūkstančiais 
siuva žiponų į dieną, tai ma
žesnėms dirbtuvėms veik vi
sai sezono nelieka, o nuo to 
daugiausiai nukenčia senesni 
kriaučiai, unijos tvėrėjai, ve
teranai, kurie naktimis nemie
gojo bėgiodami ir organizuo
dami kitus, kad gavus geres
nes sąlygas ir pastovesnį už
darbį. Bet gyvenimui einant 
pirmyn- ir keičiantis jo apy- 
stovoms, viskas ritasi atbulon 
pusėn, kas turi būt sustabdyta 
vienokiu ar kitokiu būdu. Gi 
geriausias būdas, kaip numa
to mūsų skyrius, tai sutrumpi
nimas darbo valandų, gaunant 
tokį uždarbį, kad užtektų 
kasdieniniam pragyvenimui.

Nutarta pasiųsti telegramą 
ir gėlių bukietą, pasveikinant 
amalgameitų sidabrinio jubi- 
lėjaus konvenciją.

uždarbio nepriėmė, išėjo strei
kai!, manydami laimėti ir gale 
savaitės vėl neštis $75, kuo
met toj pačioj dirbtuvėj dir
banti žmonės nepasidaro $25. 
Taigi, tokiai nelygybei ir ne
žmoniškam apiplėšimui kitų 
darbininkų bandoma padaryti 
galas.

Pas lietuvius kriaučius da
bartiniu laiku nėra nieko nau
jo, nes jau veik visi nedirba 
ir jau pradeda gyventi, kaip 
daugelis sako, ant Lymano ce
le učių.

Penktadienio vakare, čer- 
manų ir komisijos narių susi
rinkime buvo pakeltas klausi
mas apie dirbimą Pirmoj Die
noj Gegužės. Kaip kas ban
dė pravesti mintį,, kad, girdi, 
jeigu žydiškose šapose yra 
dirbama, tai kodėl mes nega
lim dirbti? Vienok kalbamas 
susirinkimas neturėjo teisės 
pakeisti seną Skyriaus tarimą 
nedirbti Pirmoj Gegužės. Tai
gi mūsų šapos nedirbs!

J> Nalivaika,
\ Skyriaus Koresp.

Atlankius Martinkaitį
Sekmadienį buvau atlankyti 

draugą Martinkaitį. Jis par
vežtas iš ligoninės namo po 
antros operacijos ir jau 
sveiksta.

Draugas Martinkaitis labai 
linksmas, kaip draugai jį ap
lanko . Jei pavėlina laikas, tai 
draugai aplankykit ligonį. Jo 
antrašas: J. Martinkaitis, 400 
Drew Ave., Brooklyn,' N. Y.

P. G.

Raportai

David Marcus paskirtas Pa
taisų Dep-to' komisionieriumi.

Moterys Pirmose Eilėse 
Taksių Pikieto

Pereitą pirmadienį susidaręs 
apie 200 pikietų būrys marša- 
vo iš unijos raštinės West 64th 
St. į Times Square, kur pa
prastai daugiausia taksikų vh- 
žinėja. Visu pikieto laiku 
streikieriai matę tik keturis 
užstreikuotų firmų — Parme
lee ir Terminai—taksikus 
žinėjant. Unijos žiniomis, 
so toms firmoms pavykę 
rhedžiot vairuotojų tik 
niems taksikams. 
joms dirbdavo apie 
bininku. c

Moterys, taksikų
pagelbinių narės, sudarė pir
mas eiles pikieto, lydimo bū
riais policijos. Sakoma, jokia
me streike New Yorke pasta-, 
raišiais laikais nebuvę tiek 
policijos, kiek privaryta šia
me.

Mes patariame šiuos daiktus 

your old WaYch 
uuftik, iJWftsuA

TRADE IT IN FOR A

I^JEWEL

dovanom Motinos Dienai

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

va- 
vi- 
su- 
68-

Paprastai 
6,000 dar-

vairuotoji)

BIRUTA
RAMOŠKAITE

Bulovą
nuo $1.50 augštyn •

. Daimantai *
Melsvi-balti ir perfekto •

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

ROBERT-
LIPTON j 

JEWELER «
Įsteigta 1892 •

701 GRAND STREET Z
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe • •
Graham & Manhattan Avės. • 

Tel. Stagg 2-2178 •
Priminkite sj skelbimą ir gausite nuolaidą ••••••••••••••••••••>••••••••••©••••

ŠTAI KAIP JUS TAUPOTE 
Ant Pavasariniu Drabužiu

*

Kažin ką čia vėl tas mūsų 
didysis Jonas prasimąnė, pa- 
mislinau sau, kada šapos čer- 
manas man įdavė porą žalsvų 
kortelių, į kurias vos spėjus 
pažvelgt, patogiai apvestoj 
juostelėj, įstrigo man akysna 
parašas: “J. Buivydas.” Va, 
čia pat ir kitas: “F. Milas- 
Milašauskas.” Kibą partne
riuos biznin eina, ar ką?

Skubinu skaityt nuo 
džios. Viskas angliškai, 
vis vien išskaičiau, kad
“ACW of A” jubiliejinis kon
certas, rengiamas gegužės 19-

To nebū

F. Milas-Mila-

bala. . . Juk, ro- 
buvom išrinkę, 

trys vyrai sutir-

pra- 
bet 
čiaz-

“Klausyk, brol, juk mūsų 
Amalgameitų 54-to Lokalo bu
vo nutarta konvencijinis kon
certas gegužės 19-tą?” klau: 
siu savo kaimyno.

C “Taigi, kad buvo, juk 
ir bilietus gavai.”

“Ale, kad čia ne visai 
ku...”

“Kas neaišku?”
“Va/ Čia pasirašyta ne 

riaus, ale J. Buivydo ir 
vaikino—tu jį žinai...”

“Argi?” nustebusiai atsilie
pt mano kaimynas, traukda
mas iŠ kišeniaus jau padėtus

tam

aiš-

aky
to

bilietus. “Ištikro! 
vau pastebėjęs.”

Abu skaitome toliau: “šir
dingai kviečia komitetas — 
J. Buivydas, 
šauskas.”

“Kad juos 
dos, penkis 
Reiškia, kiti
po, kaip sniegas, o tartum at
rodė irgi nemenki vyrai.”

“Matai, brol, sumokėjom po 
$4 konvencijos reikalams, bet 
atrodo, kad dar permažai 
dayėm, jog nei visai komisi
jai paskelbt neužteko, tik 
Jonulio ir dar vieno vardas 
tilpo. . .”

“Ką jau čia kalbėti,” per
kirto kaimynas, “ne ištekliaus 
klausimas. Atsimenat, Lietu
voj mergos ūkininkaitės vyda
vo kamaron gražias tarnaites 
prieš piršliams ateinant, kad 
nebūtų konkurencijos; tik ne
pavojingas palikdavo sekly
čioj. Juk ir mes šiemet lau
kiame svečių. Kas jau čia 
būtų, jei svietui parodytų, kad 
apart didelio Aš, lokale ran
dasi gabių ir darbščių kriau
čių.”

Senas Kriaučius.

GRAŽI DVIEJŲ VEIKSMŲ OPERETĖ

Vaidins Operetės Choras 

Sekmadienį, Gegužės (May) 5, 1940 
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

947 WILLOUGHBY AVE. ( BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 4:30 vai. po pietų Po Vaidinimo Šokiai

Rezervuotos sėdynės $1 ir 75c.
IZAiNUA. Nerezervuotos 50c. Tik | šokius 40c

Vaidinime daug gražių dainų ir smagaus juoko. Kvie
čiame visus vietinius h* apielinkės lietuvius atsilankyti.

Brooklyn© Lietuvių Operetės Choras. ,

Rengimo Pirmos Gegužės 
paminėjimo komisija prane
šė, kad gegužinės prakalbos, 
su dailės programa, surengtos 
gegužės 1-mos vakare, Kliubo 
svetainėje. Kalbėt sutikę nuo 
“Laisvės” Bimba, nuo “Gady
nės” Stasiulevičia, nuo “Vie
nybės” Bukšnaitis ir nuo pa
ties Skyriaus delegatas Mi- 
chelsonas. \

Praeitais metais gegužiniam 
parengime kalbėjo ir nuo “A- 
merikos” Laučka. Gi šiais me
tais pakvietimą atmetė. Tas 
parodo, jog katalikų vyriausy
bė, neleisdama savo dailės 
spėkų dalyvauti kriaučių kon
certe, nei kalbėtojaus geguži
niam parengime, pati save pa
sivertė šešėliu ir bijosi, kad 
minia neužsistotų jam ant 
nosies. . .

Kriaučių koncertas įvyks 19 
gegužės, Klaščiaus svetainėje, 
Maspethe. Ir kaip komisija 
pranešė, tai programa susidės 
iš 10 išėjimų. Gi visas kon
certo surengimas kainuos 
$400, nes 54-to Skyriaus kiek
vienas siuvėjas-narvs gaus du 
tikietu veltui. Tikietus išda
lins ne kas kitas, kaip tik 
dirbtuvių pirmininkai. O kas 
iš mūsų Skyriaus narių dirba
te svetimtaučių šapose, tai 
kreipkitės pas delegatą Mi-. 
chelsoną ir jis jums duos ti-' 
kietus.

Kas iš ne kriaučių norėsite 
dalyvauti koncerte, tai prašy
sime užsimokėti 75 centus. 
Kviečiame visus!

Konvencijinė vakarienė, tku- 
rią duoda mūsų Skyrius, įvyks 
gegužės 21-ma, Kliubo svetai
nėje. Joje sotinsis ir kalbų 
klausysis dirbtuvių pirminin
kai, komisijos, P. T. nariai, 
Skyriaus veteranai, kurie pa
dėjo gaminti jo istoriją ir iš ki
tų kolonijų atvažiavę svečiai- 
delegatai. Vakarienė kainuos 
$250.

Iš unijinio veikimo prane
šė, kad Joint Boardas suspen
davo 50-to Skyriaus mašino
mis skylių siuvikų Pildančią 
Tarybą ir jųjų delegatą Goldi 
šol. Suspendavimo priežastis 
yra tame, kad , jie pradęjo 
sauvaliauti, neklausyti unijos 
patvarkymų. Unijos nustatyto

Associated Press Bildinge, 
Rockefeller Centre, atidengtas 
naujas plaketas laikraštininkų 
pagarbai. Jis sveria 10 tonų.

Balandžio 28-tą virš 300,- 
000 publikos atsilankė Coney 
Islande.

Birželio mėnesį atidarysią 
East River Drive, kurio pra- 
vedimas lėšavo $60,000,000.

Planuojama įvest verstiną 
tuberculin tyrimą visų norin
čių įstot N. Y. Miesto Kole- 
gijon, kad neįsileist džiovinin
kų. t

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirin
kimas įvyks 2-ra d. gegužės, 
7:30 vakaro, 419 Lorimer St. 
Būtinai dalyvaukite, nes bus 
renkama LDS Centro Pild. 
Taryba.

P. Grabauskas.

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, geg. 2 d., Zabielskio 
Svetainėj, 8 v. v. • Bus balsavimai 
Centro Valdybos. Kviečiame narius 
dalyvauti. — Sekr.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kpi susirinkirpaš įvyks ket

virtadienį, 2 d. geg. Pradžia 7:30 v. 
v. Prašome narių dalyvauti ir užsi
mokėti duokles. Susirinkimas įvyks 
“Laisvės” Svetainėj. — Prot. Sekr. 
Č. R.

BROOKLYN, N. Y.
Kliubiečių žiniai.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
mėnesinis. susirinkimas įvyks ’ šį 
penktadienį, gegužės 3-čią. Pradžia 
7.30 vai. vakaro.

Prašau organizatoriaus J. Stepo
naičio matyti: Kazimierą Kisielių, 
Juozą Šapalą, Juozą Plausčiauską, 
Andrių Kellertą, Joną Kalendrą, 
Klemensą Simenkevičių ir Antaną 
Kluodį, kad jie ateitų šian susirinki- 
man ir jau liktų priimti į Kliubo 
narius.

Šabūnai! Matyk Joną Valaitį ir 
Antaną Gudonį. Tegul ir jie atlieka 
savo pareigą.

Zakarauskai! Pakviesk Aleką At- 
kičiūną.

Kreivėnai! Pašauk Antaną Marčio- 
nį. ■ / -

Vaitukaiti! Kas atsitiko su Juozu 
Antanavičium? Juk jį perstatei sau
sio mėnesyj.

Gražy! Kur prapuolė tavo Leonas 
Bukauskas? J. Nalivaika, sekr.

LDS 13 KP. NARIAMS
Šį ketvirtadienį, geg. 2 d., 8 v. v. 

Logan Inn Svet, įvyks'LDS • 13 kp. 
susirinkimas. Nariai, kurie galite, 
dalyvaukite. Ypatingai, kurių duok
lės užvilktos, ateikite ir užsimokėki
te. — A. Bieliauskienė, Sekr.

'■>< M—!

SOPRANAS
•

Biruta Ramoškaitė, jauna 
lietuvaitė iš Hartford, Conn., 
kuri dabar toliau lavinasi 
New Yorke, jau gerai atsižy
mėjusi dainininkė, šiame se
zone dalyvavo Juilliard Kon
servatorijos vaidinamojoj ope
roj “Golden Wedding.” Turė
jo pat svarbiausią rolę. Be 
to, buvo išrinkta solistė per
statytoj kontatoj “Fair El
len.” Tarpe praėjusių, pasi
žymėjimų, Ramoškaitė yra 
buvusi.net dviem atvejais so
listė su Hartfordo Simfonijos 
Orkestrą, ir yra buvus solistė 
ant radio stočių WEAF ir 
WTIC.

Lietuvių tarpe yra labai 
įvertinta kaipo solistė. Nese
nai dalyvavo lietuvių koncer
tuose Bostone, Chicagoje ir 
Worcesteryje.
Išgirskite Birutą Ramoškaitę

Sekmadienį, Gegužės 12 
7-tą valandą vakare 

B. Šalinaitės
x Mokinių Koncerte

Shubert Salėje
Broadway, Monroe ir Howard Ave. 

(Gates Ave. stotis)
Programoje dalyvaus: 

“AIDBALSIAI” ENSEMBLIS 
“SIETYNO” CHORAS 
IR VISI MOKINIAI

•
Po koncertui šokiai 

prie G. Kazakevičiaus orkestros.
Įžanga $1.00. Būtinai pirkite bilietus 
išanksto, nes prie durų nebus parda

vinėjama. Galite gauti pas visus 
mokinius ir “Laisvėje.”

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

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime. puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 1Q mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50 >

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas J 10 
savaitinių įmokčjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

DIDŽIAUSIAS “!J™
DIDVIMVC MATĘ,SD,DŽI™ r 1KK.111 I O 8 KUBIŠKU PĖDŲ

GENERAL ELECTRIC

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

tykite G-E. Tai Pirkiny#! 
r--------------

7H/rrs the buy/

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

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

jūs dabar Ralite pirkti G-E 
Model LB6B 6.2 ku. pM. dy
džio, 1940 model už

$114.75
CHARLES D’ORAZIO & SON 

LICENSED DEALER OF 
REX COLE, INC.

664 Grand Street Brooklyn# N. Y.
. EVergreen 4-8734

buvusi.net



