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Iš Pragos pranešimai 
skelbia, kad tūlą laiką lais
vai gyvenę Čechoslovakijos 
respublikoj žydai žudosi. 
Daugelis jų saką: geriau 
pačiam galą pasidaryti, ne
gu leisti Hitlerio budeliui 
galvą nukirsti, negu kęsti 
baisų pažeminimą.

Be abejo, greitoj ateityj 
Čechijos žydai, ištikimi pi
liečiai — darbštūs, suga- 
būs, pažangūs, — bus tūks
tančiais naikinami, kaip bu
vo Vokietijoj ir Austrijoj. 
Ir tai vis atsitiks tik dėlto, 
kad jiems lemta buvo gimti 
žydais! Tik dėlto, kad už
viešpatavo besti jiškas na- 
zizmas, paskelbęs Vokiečių 
tautą išrinktine!* * *

Kadaise žymusis vokiečių 
rašytojas Heinrichas Man
nas sakė:

“Vokiečius apimdavo di
džiausias apmaudas, kai 
Varsavoj sumušdavo žydus. 
Pas mus to negali atsitikti 
—kartojo vokiečiai.

“Nuo to laiko Vokietijoj 
atsitiko daug bjauresnių 
dalykų — “nuoseklus” žydų 
persekiojimas iki galutino 
išnaikinimo. To reikalauja 
dabar viešpataująs režimas. 
Bet jis negali ilgai viešpa
tauti. Dabar visi “pripažįsta 
kokiu pragaru šitas reži
mas paverstų visą žmoniją, 
jei jis toliau neš savo pa
saulėžiūrą!”

Šitaip kalba tikras vo
kiečių tautos sūnus, josios 
atstovas. Šitaip kalba žmo
gus!

Mes galime tik paantrinti 
jojo žodžius: Tokis niek
šiškas režimas ilgai negali 
pasauly viešpatauti!* * *

Kai Mussolinio banditai 
užpuolė Ethiopiją, to kraš
to žmonės, — neginkluoti, 
nekultūriški, — gynėsi nuo 
užpuolikų kaip didvyriai.

Kai kadaise monarchisti- 
nė Ispanija užpuolė ant 
Morokkos, maurai, — ma
žai ginkluoti ir nekultūriš
ki, — gynėsi kaip didvy
riai.

Bet štai, kai Hitleris už
puolė kultūrišką ir ginkluo
tą Čechoslovakiją, nebuvo 
iššautas nei vienas šūvis 
prieš įsiveržėlius!...♦ ♦ *

Vienas laikraštis rašo: 
“Paskutinėm karnavalo 

dienom Paryžiaus salonuo
se pasirodė naujas šokis. 
Pavadintas jis “le chamber
line.”

“Čamberlaino šokis šo
kamas ramiu one-stepo tak
tu, tik šokančiųjų viduryje 
atsistoja asmuo su lietsar
giu. Ant kieno rankos jis 
užmes lietsargį, tas privalo 
užleisti jam savo šokėją, o 
pats eiti į vidurį.”

Tūli vadina šį šokį “liet
sargio šokiu,” bet jam ge
riau tiktų vardas: pardavi- 
kiškas šokis. ♦ ♦ *

Kata likiškos Slovakij os 
mokyklose dabar štai kaip 
bus: vienoj pusėj Kristaus 
mūkos (kryžiaus) bus ka-
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Jungi. Valstijos Giliančiai Protestuoja, 
Kad Naziai Užgrobė Čechoslovakiją

Washington. — Vokieti
jos atstovas Amerikai, H. 
Thomsen įteikė pranešimą- 
notą veikiančiam Amerikos 
valstybės m i n i s t e r iui S. 
Welles’ui, kad Vokietija pa
ėmė Čechoslovakiją į savo 
“globą,” kaip dalį Vokieti
jos imperijos.

Ministeris Welles, atsa
kydamas į tai, pasiuntė Vo
kietijos atstovybei protesto 
notą vardu prezidento Roo- 
sevelto ir visų Jungtinių 
Valstijų.

Welles nota smerkia na- 
zius už “sauvališką, visai 
neteisėtą” užgrobimą če
choslovakijos, ir pareiškia, 
kad Jungtinės Valstijos ne

ROOSEVELT SKIRIA GERA 
DEMOKRATĄ DOUGLASĄ

I VYRIAUSIA TEISMĄ
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas paskyrė. W. 
O. Douglasą Vyriausio 
Teismo teisėju vietoj pasi
traukusio L. D. Brandeiso. 
Roosevelto rėmėjai sako, 
kad senatas patvirtins 
Douglasą.

Jis yra pažangus demo
kratas, kovotojas už Nau
jąją Dalybą ir už finansinį 
teisingumą. Iki šiol Douglas 
buvo pirmininkas valdiškos 
šėrų, bonų ir biržų (ex
change) komisijos. Jis yra 
40 metų amžiaus, gimęs 
vakaruose, bet jau senai 
Connecticut valstijos pilie
tis.

Berlin, kovo 21. — Vo
kietija žada panaikint jūrų 
sutartį su Anglija. Pagal tą 
sutartį, Vokietijos karo lai
vynas tegalėjo būt tik 35 
proc. stiprumo, lyginant su 
Anglijos laivynu.

binamas mirusiojo kunigo 
Andriaus Hlinkos paveiks
las, o kitoj pusėj—Hitlerio.

Koks suderinimas! Bu
delio paveikslas greta Kris
taus mūkos!

Beje, visi Slovakijos mok
sleiviai ir studentai turės 
verstinai hitleriškai saliu
tuoti ! * * *

Kalbant apie katalikų 
Slovakiją, reikia atsiminti 
ir tai, kad jos premjeras 
yra katalikų kunigas Tiso. 
Jis — didžiausias Hitlerio 
bernas ir Slovakijos parda
vikas.

Jo pasidarbavimu, vadi
nasi, Hitleris, tautų ir pa
žangos naikintojas, lygina
mas su Kristumi!

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Kovo (March) 22, 1939

pripažįsta Vokietijai če
choslovakijos.

Šis Amerikos protestas 
taipgi persergėja Vokietiją, 
kad jos “maršavimas į ry
tus” gręsia pasaulinei tai
kai ir visam šiandieninės ci
vilizacijos rūmui.

Jungtinės Valstijos už
darė savo atstovybę Pragoj, 
buvusios Č e c h o slovakijos 
sostinėj; bet sykiu viešai 
pareiškė, kad tos atstovy
bės uždarymą niekas netu
ri suprast kaip čechoslova
kijos pripažinimą Vokieti
jai. Atstovybė uždaryta to
dėl, jog ten jau neliko jo
kio ženklo čechoslovakijos 
valdžios.

Sovietų Sąjunga Pasi
ryžus Padėt Demokra
tijom prieš Fašistus
Maskva. — Sovietų val

džios organas “Izviestija” 
rašo, kad Sovietai yra “bai
siai susidomėję” nazių grū
mojimais Centralinei Euro
pai.

“Izviestija” pabrėžia, jog 
Sovietai kartu su Anglija, 
Francija ir Jungtinėmis 
Valstijomis atsisakė pripa
žint naziams Čechoslovaki
ją. Sovietai stipriausiai re
mia visus taikos draugus 
prieš užpuolikus fašistus.

“Sovietų Sąjungos žmo
nės didžiuojasi savo laisve 
ir galybe, bet jie taipgi ma
to, kaip cechai, slovakai, 
rusinai ir patys vokiečiai 
kenčia po išnaudotojų jun
gu,” sako “Izviestija.”

Vyriausias Sovietų dien- 
r a š t i s “Pravda” karčiai 
smerkia nazius, užgrobu
sius Čechoslovakiją, kaip 
vagis, plėšikus ir pavojų 
tarptautinei taikai.

“Pravda” taipgi primena 
‘demokratijom” Anglijai ir 
Franci jai, kad jos jau su
silaukė vaisių iš Municho 
pardavystės. Ten Anglija ir 
Francija atidavė Vokietijai 
svarbiausius Čechoslovaki
jos ruožus. Tuom pasinau
dodami naziai dabar užėmė 
visą Čechoslovakiją ir su
stiprino savo poziciją prieš 
pačias Franci ją ir Angliją.

GEN. FRANCO SVEIKI
NA HITLERĮ

Berlin.—Generolas Fran
co telegrama pasveikino 
Hitlerį, kad naziai užėmė 
Čechoslovakiją. Bet Musso- 
linis nesveik inęs Hitlerį 
tuom žygiu.

SOVIETAI SIŪLO 9-NIŲ 
ŠALIŲ KONFERENCIJA 

PRIEŠ NAZIUS
London. — Anglijos už

sienių reikalų ministeris 
Halifax atmetė Vokietijos 
“pasiaiškinimus” ir pasmer
kė nazius už čechoslovaki
jos užgrobimą. Anglų val
džia ketina išleist perspė
jantį pareiškimą, kad naziai 
daugiau nedrįstų užpuldi- 
nėt svetimus kraštus.

Sovietų vyriausybė pa
siūlė sušaukt devynių vals
tybių konferenciją prieš 
nazių pavojų, kad toj kon
ferencijoj dalyvautų Sovie
tai, Francija, Anglija, Len
kija, Rumunija, Jugoslavi
ja, Graikija, Bulgarija ir 
Turkija.

Bet Anglijos valdžia 
“dar” nesutinka šaukt to
kią konferenciją. Anglų val
dovai perša ir toliau tik di
plomatiškais keliais kalbė
tis tarp Londono, Pary
žiaus, Maskvos ir Varšavos, 
kas čia reikėtų daryt.

Anglija klausia, kiek So
vietai gintų Rumuniją ir ki
tus kraštus rytinėj Euro
poj, Sovietai reikalauja už
tikrinimo, kad Anglija ir 
Francija išvien su Sovietais 
gintų tuos kraštus nuo na
zių.

EXTRA
NAZIAI JAU ŠIANDIEN 

ATKIRSIĄ KLAIPĖDĄ 
NUO LIETUVOS

Klaipėda, kov. 21. —Pra
nešama, kad čionaitiniai na
ziai, vadovaujami E. Neu- 
manno, jau šį trečiadienį 
paskelbs, jog Klaipėdos 
kraštas atsimeta nuo Lie
tuvos ir prisijungia prie 
Vokietijos.

Vokietija sutelkė visą 
korpusą savo armijos į 
Klaipėdijos pasienį maršuot 
ir užimt Klaipėdos kraštą.

LIETUVOS VALDŽIA UŽ
LEIDŽIANTI NAZIAM 

KLAIPĖDĄ

Kaunas, kov. 21. — Lie
tuvos valdininkai jau krau
stosi iš Klaipėdos.

(Pranešimai iš Berlyno 
rodo, kad Lietuvos užsieni
nis ministeris J. Urbšys pa
sikalbėjime su Vokietijos 
užsieniniu ministeriu von 
Ribbentropu sutiko atiduot 
Klaipėdos kraštą Vokietijai 
be pasipriešinimo.)

London, kovo. 21.—Len
kijos ambasadorius kreipė
si į Anglijos užsieninį mi- 
nisterį stengtis sudaryt ko
dą nors talką gynimui Len
kijos nuo nazių.

Nazių Vadas Tvirtina, Jog Klaipėdos Seimelis Kovo 25 Nutars 
Atsimest nuo Lietuvos ir Pervest Klaipėdą Vokietijai

Berlin. — Juozas Urbšys, Berlyne, jog Klaipėdos sei- 
Lietuvos užsienio reikalų mėlis šį šeštadienį nubal- 
ministeris, atsilankė pas' suos atsimest nuo Lietuvos, 

ir Klaipėdos kraštas su 
150,000 gyventojų bus pri
jungtas prie Vokietijos, 
kaip rašo amerikonų žinių 
agentūra Associated Press.

Vokietijos užsieninį minis
ter} Joachimą von Ribben- 
tropą kovo 20 d. ir tarėsi 
su juom 45 minutes apie 
Klaipėdos likimą. Tuo tar
pu Klaipėdoj siautė “vo
kietininkų” demonstracijos 
su šauksmais: “Atgal na
mo į Vokietiją!” ir naziai 
Klaipėdos krašte nekant
riai laukė šeštadienio, kovo 
25 d., kada ten “bus pada
ryti griežti tarimai.”

Tą dieną susirenka nau
jasis Klaipėdos seimelis, 
nazių viešpataujamas. O jų 
klaipėdiškis vadas E. Ne- 
umannas pasakė, kad pir
majame seimelio posėdyje 
bus išleistas įstatymas, ku
ris “padarys pamatinę per
mainą, pasiremdamas teise, 
padavimais ir krauju.”

Iš to yra suprantama

Lenkų Socialistai Rei
kalauja Visų Partijų 
Valdžios prieš Nazius
Varsa va. — Lenkijos So

cialistų Partijos centro ko
mitetas priėmė rezoliuciją, 
kur reikalauja, kad valdžia 
paskelbtų rinkimus naujo 
seimo. Sako, rinkimai turi 
būt taip pravesti, kad visos 
partijos būtų atstovauja
mos seime. Socialistų rezo
liucija taipgi reikalauja, 
kad po seimo rinkimų būtų 
sudarytas bendras ministe
riu kabinetas iš visų parti
jų žmonių, idant galima 
būtų vieningiau gint šalį.

Socialistų laikraštis “Ro- 
botnik” reikalauja, kad len
kai žmoniškai apsieitų su 
kitataučiais Lenkijos ribo
se.

Dabar Lenkijoj viešpa
tauja fašistu o j anti “tauti
nės vienybės stovykla.”

Gen. Želigovskis Bijo 
Vokiečių

Seimo atstovas generolas 
L. Želigovskis, Vilniaus 
užgrobikas, pareiškė laik
raščių reporteriam, kad 
“teuton ų-vokiečių banga 
gręsia nušluot Lenkiją, kaip 
ir visas kitas slavų tautas.” 
Todėl, Želi govskis sako, 
Lenkija “turi gint visas ša
lis rytinėje Europoje nuo 
Vokietijos.”

Cairo, kov. 21. — Egipto 
valdžia užprotestavo prieš 
Italijos armijos telkimą į 
Egipto pasienius.

Lietuvos Ministeris 
Nusiminęs

Lietuvos užsieninis mi
nisteris J. Urbšys ir Vokie
tijos užsienių ministeris J 
von Ribbentrop nieko vie
šai nesakė apie turinį savo 
pasikalbėjimo. Bet Urbšys 
išėjo iš to pasikalbėjimo la
bai nusiminęs ir susijaudi
nęs, ir Lietuvos politikai 
Berlyne supranta, jog “rim
čiausi įvykiai gręsia” Lie
tuvai.

Ribbentropas slaptai kal
bėjosi su Urbšiu, bet jau 
žinoma štai kas: Ribbentro
pas sakė, kad dalykų stovis

VOKIETIJA ĮLENDA Į RU
MUNŲ KASYKLAS IR 
ŽIBALO ŠALTINIUS

Bucharest, Rumunija. — 
Ką tik pasirašyta prekybos 
sutartis tarp Vokietijos ir 
Rumunijos leidžia Vokie
tijai įdėt dideles sumas pi
nigų į naujus aliejaus-žiba- 
lo šaltinius, kuriuos vokie
čiai ten atsidarys. Pagal šią 
sutartį, Vokietija taip pat 
gauna teisę tyrinėt požemi
nius rūdos-naugės sluoks
nius ir atidaryt sau metalų 
kasyklas. Tose kasyklose 
veiks vokiečiai technikai ir 
bus vartojama vokiečių ma
šinerija. Vokietija ati dari
nės ir celiulozo ir kitus 
fabrikus Rumunijoj.

Mainais už Rumunijos 
aliejų-žibalą, kviečius ir ki
tus lauko ūkio produktus 
Vokietija siųs Rumunijai 
žemdirbystės mašinas ir 
įrankius.

Nauji Greietieji Vokietijos 
Bombanešiai

4,400

Dessau, Vok ietija.—Na
ziai sako, kad naujieji jų 
bombiniai Junkers lėktuvai 
skrendą iki 323 mylių per 
valandą, nešdami po 
svarų krovinio.’

(Bet Sovietai turi 
tesnių bombanešių.)

grei-

Trečia dienį debesuota, 
šilčiau ir gal bus lietaus.

Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) S u v a ž i a vintui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20. m sukakties.

Klaipėdoj esąs jau “nepa
kenčiamas;” tad būtų gerai, 
kad pati Lietuva duotų 
“d a i k t i š kus pasiūlymus” 
dėlei pertvarkymų Klaipė
dos krašte.
Kokių Lietuvos “Pasiūly

mų” Naziai Laukia
Vokietijos užsieninis mi

nisteris Ribbentrop norėjo 
tokių pasiūlymų, kuriais 
Lietuva atsisakytų nuo 
Klaipėdos; bet Lietuvos mi
nisteris Urbšys nedavė pa
našių pasiūlymų; ir jųdvie
jų pasikalbėjimas liko be 
vaisių.

Nazių politikai sako, kad 
jie, girdi, reikalaują tik 
“mažiuko klausimo išspren
dimo,” kuris liečiąs “tiktai” 
Klaipėdos kraštą. Kai ku
rie Vokietijos politikai pa
stebi, kad Lietuva galėtų 
pasiūlyt Klaipėdą palikt 
kaipo “laisvą” kraštą su tei
sėmis vokiečiams ir lietu
viams, panašiai kaip Dan- 
zige. Bet, esą, Lietuva turė
tų greitai duot šitokį pasiū
lymą, nes paskui jau būtų 
“pervėlu.”

Bet tarptautiniai diplo
matai mato, kad ir toks pa
siūlymas nieko gero ne
reikštų Lietuvai. Jie prisi
mena, kaip Hitleris elgėsi 
su Austrija ir Čechoslova- 
kija.
Pasak Nazių, Lietuva Turi 

“Džiaugtis,” kad Jie Ims
Tik Klaipėdą

Berlin. — Naziai tvirtina, 
kad Lietuvos valdžia esanti 
pasirengus priimt tarimą 
Klaipėdos seimelio “apsi
spręst”, tai grįžt prie Vo
kietijos. Jie sako, kad Lie
tuva “suprantanti,” jog tai
būsiąs “žmoniškiausias” ta
rimas. (Vadinasi, Lietuva 
turėtų “džiaugtis,” kad na
ziai pasitenkina tik Klai
pėdos kraštu ir neliečia pa
čios Lietuvos.)

Pranešama, kad naziai 
perkalbinėja Lietuvos val
džią geruoju užleist Klaipė
dą Vokietijai, kaip tik Klai
pėdos seimelis nutars. Už 
tai, girdi, Vokietija priža
dėtų pirkt daugiau Lietu
vos ūkio produktų ir me-

Lietuvos diplomatai gi 
Berlyne teigia, kad Lietuva 
nepasiduos Vokietijos “glo
bai” (protektoratui). Vie
nas pareiškė: “Jeigu kas 
mėgins su ginklais įsibriau- 
ti j mūsų šalį, mes priešin
simės ir ginsime savo ne
priklausomybę iki pat ga
lo.” - j į
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Klaipeda Jau Parduota?
Šiuos žodžius rašant iš Berlyno pra

neša (Associated Press), kad Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris Juozas Urb
šys, nuvykęs į Berlyną, pasikalbėjęs su 
Vokietijos užsienio reikalų ministeriu 
Joakimu von Ribbentropu, sutiko ati
duoti Klaipėdos kraštą Vokietijai.

Didesnei pajuokai Klaipėdos krašto ir 
Lietuvos žmonių, p. Urbšys pareiškė, 
kad Klaipėdos kraštas buvęs Lietuvą^ 
tiktai balastas (bereikalingas apsunkini
mas) ...

Šeštadienį, kovo 25 d., susirinks Klai
pėdos krašto seimelis ir jis nutarsiąs, 
kad Klaipėdos vokiečiai norį grįžti į Vo
kietiją. Tuomet, girdi, į Klaipėdos kraš
tą įžygiuosią ginkluotos Vokietijos jė
gos ir Klaipėdos kraštas būsiąs išlaisvin
tas!

Urbšys pareiškęs, pasak spaudos pra
nešimais, jog praradimas 1,099 ketvirtai
nių mylių Klaipėdos krašte tiktai pa- 
liuosuosiąs Lietuvą nuo bereikalingos 
naštos!

Jeigu šitaip p. Urbšys kalbėjo, jeigu 
jis kalbėjo Smetonos-Mirono vyriausy
bės vardu, tai jis, vadinasi, Klaipėdą 
Vokietijai pardavė,’tai jis atliko išdavi
kišką vaidmenį Berlyne.

Jeigu tokis tonas bus ir Smetonos vy
riausybės ir, jeigu ji be jokio pasiprieši
nimo Klaipėdos kraštą Vokietijai ati
duos, tai, aišku, ji bus didžiausia Lietu
vos reikalų išdavikė.

Šiuo tarpu, kada pasaulio demokrati
niai kraštai ir visos antiagresoriškos ša
lys vienijasi prieš Hitlerį, šiuo metu ati
duoti Klaipėdos kraštą Hitleriui be pa
sipriešinimo, reiškia gelbėjimą agreso
riams, tai reiškia paniekinimą visos Lie
tuvos tautos ir nutiesimą kelio Hitleriui 
į Kauną.

Iki šiol tautininkų vyriausybė mėgo 
plepėti, būk Klaipėdos kraštas esąs Lie
tuvos durys į pasaulį, būk Klaipėdos 
kraštas niekad nuo Lietuvos nesiskirs, o 
dabar toji pati vyriausybė pareiškia, jog 
tasai kraštas buvęs tiktai bereikalinga 
Lietuvai našta!

Kol aiškesnių ir papildomų pranešimų 
negausime, mes susilaikome nuo tolimes
nių komentarų.

sti ‘Vajaus’ bendrovę su 10,000 Lt'. pa
grindinio kapitalo. Antrame dokumente 
steigėjai sutaria pagrindinį bendrovės 
kapitalą perleisti Dr. P. Karveliui—3,000 
Lt., advokatui M. Šleževičiui—3,000 Lt. 
ir inž. E. Galvanauskui — 4,000 Lt.

“Ši sutartis yra vienašališka, nes joje 
nėra nei Karvelio, nei Šleževičiaus, nei 
Galvanausko parašų, bet iš trečio doku
mento aišku, kad ji buvo sudaryta Dr. 
P. Karvelio nurodymais. Trečioje sutar
tyje pasirašytoje Dr. Karvelio ir A. 
Jakšto sutariama, kad A. Jakštas bus 
techniškuoju ‘Žygio’ redaktoriumi ir eks
peditoriumi, už ką jam kas mėnuo bus 
mokama po 250 litų atlyginimo. 
Ketvirtajame dokumente, pasirašytame 
Dr. Karvelio ir Dr. Pajaujo sutariama, 
kad Dr. Pajaujis redaguos ir adminis
truos ‘Žygį’, už ką jis gaus po 200 Lt. 
kas mėnuo. Jei Dr. Pajaujis dėl ‘Žygio’ 
redagavimo nustotų valdiškos vietos, tai 
jam bus parūpinta ne valdinė tarnyba 
Klaipėdoje su atlyginimu ne mažesniu, 
kaip 600 Lt. netto mėnesiui, arba išmo
kėta vienkartinė kompensacija 5,000 Lt.

“Ar įvyko ir kada įvyko tas atvejis, 
kada leidėjai turi mokėti kompensaciją, 
apie tai sprendžia trečiųjų teismas, ku
rio arbitru susitarta skirti notarą Frit
zą J. Meierį.” (“L. A.’’ kovo 1 d., 1939.)

Voldemarininkų - atktyvistų sąjungos 
sekretorium yra Alg. Sliesoraitis, kuris, 
pasak laikraščio, pernai “Kaune pasista
tė keturių aukštų liuksusiniai įrengtus 
namus... iš savo namų per metus 30,000 
Lt. nuomos gražiausiai išrenka...”

Pr. Gedvilas, vienas iš aktyvistų-vol- 
demarininkų, esą pasitraukęs iš tos są
jungos, pasiskelbdamas, kad jis buvęs 
apgautas. Mes smerkėme voldemarinin- 
kus-aktyvistus iš pat pradžios jų orga
nizavimosi. Smerkėme juos kaipo Hitle
rio bernaus, kaipo Lietuvos nepriklauso
mybės laido tojus.

Bet podraug mes griežtai pasisakėme 
ir pasisakome prieš tautininkų režimą 
Lietuvoj. Mes stojame už demokratijos 
atsteigimą kaipo garantiją suvienyti vi
sai tautai, kuri galėtų ryškiai ginti savo 
nepriklausomybę ir laimingai kurti švie
sesnį gyvenimą.

RUMUNIJA

Dar Apie Aktyvistus
Smetonos žvalgybai, matyt, pavyko su

čiupti Klaipėdos voldemarininkų (kurie 
save vadinasi aktyvistais) tūlus doku
mentus. Veikiausiai tarpe aktyvistų-voL 
demarininkų veikė Smetonos žvalgybi
ninkas, kuris paskui viską išdavęs. Da
bar apie tai atsargiai rašo “L. Aidas”, 
smetoninis organas.

Į aktyvistų eiles, pasirodo, įsitraukę, 
be liaudininko dr. J. Pajaujo, krikdemų 
lyderis dr. P. Karvelis, grafas V. Zubo
vas, pasak “Aido,” “apgailestavimo ver
tas bankrotas, kuris lengvai praleidęs vi
są turtą ir, baigdamas Žemės Banko pa
galba pirktą dvarą, panorėjo mokslu ir 
literatūra užsiimti” ir kiti.

Dabar paklausykit:
“Dokumentai rodo, kad ‘Vajaus’ ben

drovė sukurta 1938 m. gruodžio 2 d. Dr. 
P. Karvelio ir Dr. J. Pajaujo iniciatyva, 
panaudojant darbininką Pr. Gedvilą ir 
tarnautoją A. Jakštą. Tą dieną pas Klai
pėdos notarą Fritzą J. Meierį buvo suda
ryti keturi notarialiniai dokumentai. 
Pirmame dokumente P. Gedvilas ir A. 
Jakštas susitaria steigti laikraščiams lei

Ar Jie Pasimokins?
Kai Amerikos Lietuvių Kongreso kon

ferencijose komunistai ar jiems pritaria 
žmonės, laikydamiesi Scrantono konfe
rencijos nutarimų, iškeldavo obalsį, kad 
Lietuva, savo nepriklausomybės gyni
mui, turi dėtis su taiką mylinčiomis ša
limis, tai socialistai tiesiog į desperaciją 
eidavo. Socialistai, beje, šiuo atveju sekė 
trockistus. Abie j i skelbė, kad Lietuva tu
ri pati viena xsavo reikalus apsispręsti.

Socialistai (ir trockistai) netgi skelbė, 
būk Sovietų Sąjunga eisianti su Hitleriu 
ir komunistai turėsią šaukti “Heil Hit
ler.” Šitokiomis insinuacijomis ir negra
žiais melais mūsų broliai socialistai (ne
sakome, kad visi; daug socialistų yra, 
kurie mūsų pusę palaikė) bandė'Lietu
vos nepriklausomybės klausimą rišti.

Betgi gyvenimas rodo ką kitą. Jis re
mia mūsų poziciją.

Sovietų Sąjunga ne tik kad nesidėjo 
su naziais prieš demokratinius kraštus, 
bet ji griežtai užprotestavo prieš Hit
lerio grobikiškus Čechoslovakijoj žygius.

Daugiau. Šiandien Anglijos ponai jau 
mato padarę baisią išdavystę Muniche ir 
nori ją pataisyti. Bet pataisyti vieni ne
begali. Jie šaukiasi pagalbon Sovietų Są
jungą. Kitais žodžiais, jie gaivina kolek
tyvinio saugumo idėją, kurios mes nuo
latos laikėmės.

Būtų gerai, kad ir mūsų broliai so
cialistai, nepaisydami trockistų, savo 

‘ nuomonę tuo klausimu pakeistų. Būtų 
gerai, kad mūsų Am. Liet. Kongreso 
veikla būtų pagyvinta ir šiuo Lietuvai 
pavojingu metu visi bendrai ir energin
gai darbuotumės.

Pasaulio demokratijos su visom ma
žom tautom, priešingom fašistiniams ag
resoriams, vienijasi prieš pastaruosius.

Amerikos žmonės taipgi privalo vieny
ti savo pajėgas prieš tą baisūną, kuris 
jau sumėsinėjo tris valstybes ir ruošiasi 
mėsinėti jų (tame skaičiuje ir Lietuvą) 
dar daugiau. \ z

Kolektyvinis taikos palaikymas, kolek
tyvinė vienybė prieš fašistinius agreso
rius nėra žlugusi. Ji atgyja ir mes pa
geidaujame, kad ji gyvuotų ir suvaldytų 
plėšikus!

Fašistinė Vokietija įsiga
lėjo. Po karo ji buvo 181,- 
500 ketvirtainių mylių su 
60,000,000 gyventojų. Da
bar ji užima 258,863 ket
virtaines mylias ir turi 
88,000,000 gyventojų. Vo
kietijos fašistai pačiupo 
Austrijos ir ■ Čechoslovaki- 
jos kraštus, gamtinius tur
tus, auksą, ginklus ir karo 
įmones. Niekas negali gin
čyti, kad fašistai dabar 
daug galingesni, kaip jie 
buvo pereitą rudenį. Prie 
to jie veikia išvien su Ita
lijos ir Japonijos karo ag
resoriais. Anglijos ir Fran
cuos Municho išdavystė 
jas pačias susilpnino.

Kur dabar eis Hitleris? 
Kas bus sekama Hitlerio 
auka? Klaipėda ir Lietuva 
pavojuj ! Vengrija jau pu
siau Vokietijos rankose! Ji 
yra daug maž tokioj padė
tyj, kaip Čechoslovakija at
sidūrė po Municho išdavys
tės. Hitleris veržiasi prie 
Lenkijos ir Rumunijos, nes 
tai stambios ir turtingos 
valstijos.

Prie Lietuvos Hitleris tu
ri priekabį dėl Klaipėdos. 
Prie Lenkijos — dėl Dan- 
zigo ir Lenkų Koridoriaus 
problemų. Vengrija guli 
jalu ant kelio prie Rumu
nijos, o Rumunija traukia 
savo derlingais laukais, 
miškais ir aliejaus šalti
niais. Ypatingai Vokietijos 
fašistams reikalingas alie
jus, nes be jo neskrenda 
lėktuvai, nevažiuoja auto
mobiliai, tankai, trokai ir 
kitos mašinos. Vokietija jo 
neturi, o Rumunijoj jo 
daug yra.

Dar pereitą rudenį, kada 
Anglija ir Franci j a išdavė 
Čechoslovakiją, tai Hitleris 
tuojaus pradėjo šaukti apie 
Rumunijos žibalą. Dabar jis 
jau griežtai kalba ir reika
lauja nuo jos pasidavimo.

Kas Yra Rumunija?
Rumunija savo rytiniu 

šonu prisiglaudus prie Juo
dųjų Jūrų, rytuose ji rube- 
žiuojasi su Sovietų Ukrai
na, šiaurėje — su Lenkija, 
vakaruose — su Vengrija, 
vakarų-pietų pusėj su Jugo
slavija ir pietuose su Bul
garija.

Prieš pereitą Pasaulinį 
Karą Rumunija buvo nedi
delė valstybė. Tada ji turė
jo 53,844 ketvirtaines an
gliškas mylias plotą ir 
9,500,000 gyventojų. Po pa
saulinio karo ji išsiplėtė iki 
113,886 ketvr. mylių ir 19,- 
200,000 gyventojų. Tai pa
augo daugiau, kaip du kar
tus. Ji prie savęs prijungė 
tam tikrus Austro-Vengri
jos plotus ir pavogė nuo So
vietų Sąjungos turtingą 
Besarabiją, kuri užima 17,- 
151 ketv. mylią ir turi 3,- 
500,000 gyventojų. Ilgai So
vietų Sąjunga net diploma
tinių ryšių neturėjo su Ru
munija dėl tos priežasties.

Į Pasaulinį Karą Rumu
nija įstojo rugpjūčio 29, 
1916 metais. Ji paskelbė 
Austrijai karą, manydama, 
kad Rusija jau skaudžiai 
Austriją sumušė. Ji sumo
bilizavo 750,000 armiją, 
bet pasisekimo neturėjo. 
Austrijos-Vokietijos - Bul
garijos armijos, sumušę 
Serbiją, užpuolė ant Rumu
nijos ir veik visą užėmė. 
Rumunijos armija netekus 
335,000 užmuštų, 130,000 su

žeistų ir 80,000 belaisvių 
buvo suvaryta į Rusijos 
Besarabijos provinciją. Ka
da Vokietija ir jos talki
ninkės pralaimėjo karą, tai 
Rumlinija atgavo savo že
mę, prijungė didelį plotą 
Austrijos - Vengrijos ir 
Franci jos ir Anglijos impe
rialistų remiama pasisavi
no Besarabiją..

Rumunijos Turtai
Rumunija žemdirbystės 

šalis, bet turi ir industrinių 
priemonių. Rumunija tur
tinga, ypatingai derlingais 
laukais, miškais ir iškasa
mais turtais. 1937 metais ji 
suvalė 17,842,000 bušelių 
rugių; 128,715,000 bušelius 
kviečių; 74,500,000 buš. mie
žių; 38,000,000 buš. avižų; 
69,000,000 buš. bulvių ir 
190,000,000 bušelių kukurū
zų.

Ji turi daug gyvulių, ar
klių, kiaulių. Jos miškai 
siekia 7,390,000 akrų plotą, 
kurių vertė yra apie $400,- 
000,000. Rumunijos žvejy
ba į metus duoda $121,900,- 
000 vertės.

Rumunija turi stiprią in
dustriją, 1935 metais ji ga
vo 1,650,000 tonų anglies; 
1,197,000 tonų plieno, daug 
špyžo, geležies; o kas svar
biausiai — 63,750,000 bačkų 
(po 48 galionus) žibalo.

Taigi, tie Rumunijos tur
tai ir traukia prie jos Hit
lerį. Vokietijos fašistai pa
ėmę Rumuniją ne tik priei
tų prie Sovietų Ukrainos, 
bet tuo pat kartu jie daug 
sutvirtėtų ir prisirengtų di
deliam karui.

Rumunijos Apsigynimo 
Jėgos

Taikos metu Rumunijos 
armijoj yra 14,000 oficierių, 
240,000 eilinių karių; 7,750 
orlaivininkų ir 20,000 jų pa- 
gelbininkų bei mechanikų. 
Rumunijos išlavinti karo 
rezervai siekia iki 2,500,000 
žmonių. Abelnai, dideliam 
reikalui esant ji gali pasta
tyti nuo 4,000,000 iki 5,- 
000,000 po ginklu.

Dalis armijos mechani
zuota; tankų skyriai ne
skaitlingi. Armijoj ji turi 
16,000 lengvų ir 10,000 sun
kių kulkasvaidžių; 1,811
lauko kanuolių; 168 sunkių 
kanuolių ir 68 priešo rlaivi- 
nių kanuolių. Paskutiniu 
laiku buvo įvesta nemažai 
“Skodos” ir “Schneiderio” 
(Čechoslovakijos ir Franci- 
jos) sunkių kanuolių. Armi
joj yra 900 karo lėktuvų ir 
26 jūriniai lėktuvai. Jūrų 
laivynas visas yra Juodose 
Jurose ir ant Dunojaus 
upės, jis turi: 7 naikintojus, 
vieną submariną, kelis ma
žesnius laivus.

Abelnai, Rumunijos saus- 
žemio karo jėgos yra stip
rios. Iš jūrų pusės jai pa
vojaus nėra. Ji turi nema
žai fabrikų, gaminančių 
ginklus ir amuniciją, bet 
tuo pat kartu turėjo kelis 
kontraktus čechoslovakijoj, 
kur jai gamino ginklus ir 
amuniciją.

Valdžia ir Politika
Rumunija buvo konstitu

cinė karalystė, bet fašistinė 
Gogą valdžia 1937 metais 
galutinai išvaikė parlamen
tą ir įvedę Hitleriui prie
lankią diktatūrą. Gogą su
smuko su savo valdžia 1938 
metais, ir dabar Rumunijoj 
viešpatauja karininkų ir 

karaliaus karinė fašistinė 
diktatūra. Iki šiol ji kovo
jo prieš hitlerininkus ir ne
mažai jų sušaudė.

Rumunija turėjo karines 
sutartis su Jugoslavija, Če
choslovakija ir Lenkija. Į 
daiktą jas sudėjus, tai bu
vo galinga jėga—apie 80,- 
000,000 gyventojų, nuolatos 
gatava arti miliono armija 
ir apie 4,000 ar 5,000 orlai
vių. Bet Rumunija išdavė 
Čechoslovakiją, ji atsisakė 
nuo pagelbos ir neperlaido 
per savo žemę Sovietų Są
jungos pagelbą. Vienok, 
Rumunija dar palaiko ka
rinę sutartį su Jugoslavija 
ir Lenkija, ypatingai daug 
draugauja su pastarąja. 
Jeigu Rumunija, Jugosla
vija ir Lenkija išvien laiky
tųsi, tai jos sudaro stiprią 
jėgą apie 800,000 gatavą ar
miją ir 3,500 lėktuvų. Prie 
to, jeigu Rumunija sudary
tų apsigynimui bloką su 
Jugoslavija, Vengrija, Bul
garija, Turkija, Lenkija, 
Lietuva, Latvija, Estija ir 
tas blokas pasiremtų ant 
Sovietų Sąjungos, tai jokia 
fašistinė jėga neišdrįstų 
bent kurią valstybę iš to 
bloko užpulti. Tokį bloką 
jau kelis kartus siūlė Sovie
tų Sąjungos vadai.

Jeigu Rumunija ir kitos 
Centralinės ir Rytinės Eu
ropos mažesnės valstybės 
norės išsigelbėti, tai jos su
darys tokį bloką. O tai pa
darytų galą Anglijos ir 
Franci jos valdonų išdavys
tėms, nes tas ir tų šalių su
stiprintų karo priešininkų 
jėgas. Bet jeigu tas nebus 
padaryta, tai galima laukti 
vienos po kitos mažųjų val
stybių tokios pat eilės, ko
kios susilaukė Čechoslova
kija.

Prie to, Čechoslovakijos 
nelaimėje kaltė puola ne 
vien ant Anglijos ir Franci- 
jos valdonų išdavysčių, bet 
ir ant pačių Čechoslovaki
jos valdonų, kurie nerado 
nei drąsos apsigynimui, nei 
proto j ieškoti pagelbos, bet 
visa jų eilė begėdiškiausiai 
tarnavo Vokietijos fašis
tams ir išdavė savo šalį. 
Jeigu tokios politikos laiky
sis ir Rumunijos valdonai, 
tai jos dienos suskaitytos.

V. S.

Hendaye, Franc. — Gen. 
Mia jos ir pulkininko Casa- 
do* valdyba nusmerkė su
šaudyt pulkininką Luisą 
Barcelo,1 vadą respublikie- 
čių sukilimo prieš tą valdy
bą. Kitas respublikietis pul
kininkas Em. Bueno nuteis
tas kalėjiman iki gyvos gal
vos.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Noriu, kad man atsaky
tumėte į šiuos klausimus:

Aš turiu giminaitę, atva
žiavusią į Kanadą. Jeigu ji 
apsivestų su Amerikos pi
liečiu vyru, ar galėtų lega
liai atvažiuoti į Suvienytas 
Valstijas, ar ne?

Ir kiek dabar gali atva
žiuoti lietuvių į Kanadą iš 
Lietuvos per metus?

* Marė Yasulaitis.
Atsakymas

Taip, jūsų giminaitė galė
tų atvažiuoti į Jungtines

Restorane
—Pone padavėjau, šian

dien kotletai mažesni, kaip 
vakar.

—Tai tik optikos klaida. 
Šiandien tik lėkštės dides
nės, kaip vakar.

“Bobutė užsidegė degtu
ką, kad pažiūrėtų ar elek
tra užgesinta...”

—Ar jūs jau buvote prieš 
tai baustas?

—Taip, pone teisėjau, tris 
kartus.

—Jūs, tur būt, žinote, 
kad šį kartą bausmė bus 
sunkesnė?

—Taip? O man atrodo, 
kad būtų teisingiau, jei da
bar gaučiau nuolaidą.

Mandagumas
Onutė eina į savo drau

gės vardines. Motina ją 
moko, kad daug pyragaičių 
nevalgytų, nes mandagu
mas reikalauja būti kukliai 
ir susilaikančiai. Svečiuose 
Onutė suvalgo du pyragai
čius ir griežtai atsisako 
daugiau imti.

“Bet kodėl?” klausia 
draugės motina, “ar tu ken
ti dėl apetito stokos?”

“O ne... ”, atsako Onutė, 
“aš... kenčiu dėl manda
gumo.”

Pasakyta: Numirei, Tai ir 
Gulėk...

Marikė Pipirienė sirgo le- 
targiniu miegu. Pabudus ji 
mato, kad guli karste, baž
nyčioj, šalia klūpo jos vy
ras ir ryja karčias ašaras. 
Atsisėdo Marikė karste ir 
kasosi sau pakaušį.

—Oje tu mano, — išsi
gąsta vyras, — daktaras 
pasakė, kad tu numirei!

—Kaip aš tau numiriau, 
jei galiu kalbėti?

—Gulk greičiau atgal, 
daktaras geriau žino, ar tu 
numirei ar ne...

Susirūpinimas Ateičia
Petrukas atvažiuoja pas 

tetą į kaimą ir prašo švie
žio ožkos pieno. Jis stebi, 
kaip Teta ožką melžia. 
Džiaugsmingai jis paima 
puodelį pieno, tik staiga su
sirūpinęs sako: “Tik neuž
miršk, tetule, ožką vėl už
sukti.”

(Surankiota)

Valstijas. Bet jos vaikinas 
turėtų atlikti tam tikrus 
formalumus, būtent, nu
vykt Kanadon, apsiženyt, 
paskui sugrįžti čionai ir 
pareikalaut leidimo jo žmo
nai įvažiuoti. Berods dar jis 
turėtų užstatyti tam tikrą 
sumą pinigų.

Kas liečia jūsų antrą 
klausimą, tai negalėjome 
sužinoti. Telefonu kreipė
mės net į Anglijos konsula
tą ir gavome atsakymą, kad 
tokias informacijas galėtu
mėte gauti piktai Kanados 
sostinėj Ottawa.
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Dabar Atėjo Mūs 
Eile Darbui

Pora savaičių atgal šiame skyriuje tilpo 
du svarbūs atsišaukimai: “Ruoškimės Mo
terų Seimui,“ ir “Rankdarbių ir Kultūrinio 
Darbo Paroda,” išleisti Lietuvių Moterų 
Seimo šaukimo Komiteto.

Seimas įvyks 7, 8 ir 9 dienomis rugsėjo, 
šių metų, Brooklyne. Rankdarbių Paroda 
tęsis per visą ./rugsėjį, Brooklyno Muziejuje. 
J abu šaukiama moterys be skirtumo įsitiki
nimų—pažiūrų. Apie abu, kaip rašė šaukė
jos, pranešimai pasiųsta įvairių sriovių spau
dai. Reiškia, užsimota gražus, didelis, dar 
nekada tarp lietuvių moterų nevykdytas 
darbas.

Dabar atėjo laikas ir mums stoti darban. 
Aldietės, LDS ir SLA narės, menininkės, 
taipgi įvairiose pašalpinėse draugijose ir pi
liečių, apšvietos, kultūros ar kokiuose kituo
se kliubuose priklausančios ir veikiančios 
narės privalome darbuotis, kad mūs kuopa 
ar draugija neatsiliktų nedalyvavus tame 
istoriškame Seime.

SEKAMI ŽINGSNIAI

Kiekviename apskrityje ir mieste ar mies
telyje tuojaus reikia sudaryti Moterų Sei
mo Komitetai ir apie juos raportuoti Cen- 
tralinio Komiteto sekretorei K. Petrikienei.

Komitetai privalo rūpintis, kad kiekviena 
tos kolonijos lietuvių organizacija, kurioj 
randasi moterų, gautų oficialį kvietimą ir 
galėtų dalyvauti Seime ir Parodoj. Jie deda 
pastangas susisiekti su visų org. veikėjomis, 
gaut valdybų antrašus ir joms priduot kvie
timus, arba atsiųsti Seimo šaukėjų, sekreto
rei adresus, kad ji pakviestų tas draugijas. 
Reikia žinoti, kad Seimo šaukėjos kolonijose 
esamų draugijų antrašų neturi. Tame pra
šo ir tikisi pagelbos iš veikėjų kolonijose.

FINANSAI
Seimo reikalais įvairūs susirašinėjimai, iš

siuntimas kvietimų, taipgi paties Seimo pri- 
rengimas ims lėšų. Gal kai kur prisieis ir 
kelionių padaryt. Prie to, numatoma kviest 
iš Lietuvos moterį vieną iš dalyvavusių pir
majame Lietuvos Moterų Suvažiavime, 1907 
m. Dėlto, su rengimosi dalyvauti Seime, sy
kiu rūpinkimės jo sušaukimo ir prirengimo 
lėšomis. Pradėkime finansų sukėlimo vajų 
dabar. Dalį siųskime Centraliniam Komite
tui, seimo šaukimo lėšoms padengti, kitus 
kraukime savo delegačių pasiuntimo lėšoms.

S. Sasna.

Ar žinote?
Daktaras W. S. Thompson praneša, kad 

trisdešimt nuošimčių amerikiečių moterų 
neturi kūdikių, aštuoniolika nuošimčių turi 
tik po vieną kūdikį, ir dar 18 nuošimčių 
turi po du kūdikius.

ooOoo
Švedija turi žemiausį gimimų skaitlių iš 

visų civilizuotų šalių.
Suzanna.

Šeimininkiųi “Nelaime”
Anastas Mikojan, vienas iš delegatų So

vietų Sąjungos Komunistų Partijos 18-me 
kongrese, pasakė kalbą, kurios kiti delega
tai labai atydžiai klausėsi ir kurią pėrtrau- 
kinėjo entuziastiškais plojimais.

Mikojan kalbėjo apie daugelį taip vadi
namų “smulkmenų“ sovietinės šalies pilie
čių gyvenime. Jis nurodė, kaip tos “smulk
menos,” greta su didžiosiomis, padeda tvert 
šalyje gerovę. .

Tarp kitų įdomybių, Mikojan, su smagia 
šypsą veide, pasakojo apie šeimininkių “ne
laimę.“ Mat, ji reiškia laimę minioms dar
bininkių. Jis sako, kad šeimininkėms vis 
sunkiau ir sunkiau gaut tarnaičių, šalis pra
turtėjo. Moterys nori tinkamai dirbti ir 
lavintis, niekas nebenori būt tarnaite. Kas 
daryti ?

Sovietai ir šeimininkėms turi išeitį. Miko
jan savo kalboj nurodė, kad reikia perorga
nizuoti gyvenimas. Sovietų moterys turi 
rast galimybę su mažiausia triūso ir laiko 
paduot pusryčius ir pietus, atlikt drabužių 
ir batų valymą ir taisymą.

Čia ir kyla klausimas gatavų pusryčių, 
pietų; gasinių ir elektrinių pečių; drabu
žiams ir batams taisytuvių-valytuvių; gata
vų gerų drabužių, žodžiu, visko, kas Ame
rikoje vadinama “patarnavimu.“

Jis nurodė, kad visa tai privalo būt orga
nizuotai aprūpinta ir kad žmonėms vartot 
gaminiai privalo būti padaryti kuo geriausi, 
geresni už gaunamus užrubežiuose. Apva
lius lengvąją industriją nuo priešų ir žalo
tojų, sako Mikojan, pakeliama gamyba au
dimų, mezginių ir avalynės.

Paliuosavimą moterų nuo nevaisingo ir ali
nančio šimteriopo triūso virtuvėj Sovietuose 
laiko viena svarbiausių, užduočių ir tą svars
to Sovietų K. P. Kongresuose ir aukščiau
siose šalies įstaigose. M—te.

LAISVĖ

P-LĖ EVE CURIE, 
duktė garsios mokslininkės 
Marie Curie, kuri atrado ra- 
diumą. P-Iė Eve Curie pribu
vo į Jungtines Valstijas ap
lankyt San Francisco Parodą 
ir duot keletą prelekcijų apie 
moterų rolę įvairiuose moks
luose. Šis jos jau antras ap
silankymas šioj šalyje. Pirmu 
kartu ji čia lankėsi su velione 
savo motina.

Eve Curie moksluose irgi 
aukštai prasisiekus moteris. 
Jinai yra puiki rašytoja. Už 
parašymą savo motinos moks
lininkės Marie Curie biografi
jos ji buvo apdovanota Nobe
lio dovana.

Binghamton, N. Y.
Bulvinių Blynų Vakarienė ir 

Judami Paveikslai
L. L. D. 20 kuopos Moterų 

Skyrius rengia vakarėlį pami
nėjimui darbininkių dienos. 
Jis įvyks šeštadienį, kovo 
25-tą, Lietuvių Svetainėje. 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

Šio pasilinksminimo rengė
jos deda visas pastangas, kad 
patenkinti kiekvieną atsilan
kiusį asmenį. Jos netik kad 
rengia bulvinių blynų vaka- 
rieniukę, bet prie to dar bus 
ir judami paveikslai, kuriuos 
rodys visiems gerai žinomas 
judamų paveikslų rodytojas 
drg. A. Klimas. Kaip pirmiau 
yra daug patarnavęs Moterų 
Skyriui su savo gabiai sutai
sytais judamais paveikslais, 
tai taip ir šį sykį, esame pilnai 
įsitikinę, drg. A. Klimas savo 
duotąjį žodį išpildys ir paro
dys gerus paveikslus. O vietos 
publikai bus gera proga pa
silinksminti ir smagiai laiką 
praleisti. Tr tik visai už ma
žą įžangą, 25c. asmeniui.

Širdingiausiai prašome visus 
vietos lietuvius atsilankyti ir 
pasinaudoti šia- proga. Kur 
vienybė, ten ir galybė. Tad 
būkime tą vakarą visi ir visos.

LLD 20 kp. Moterų Skyrius.

Iš N.A.L. Moterų Sąryšio Pa
rengimų Kovo 12 d.

Nors tą dieną buvo nepa
prastai blogas oras, bet Į 
rankdarbių parodą , atsilankė 
publikos pusėtinai skaitlingai. 
Rankdarbių buvo stebėtinai 
gražių, tik gaila, kad labai 
trumpai buvo galima laikyti 
parodą, daugelis neturėjo 
progos pamatyti ir Įvertinti 
tuos neįkainuojamai brangius 
dalykus. Taipgi buvo girdėti 
daug išsireiškimų, kad tokia 
paroda turėjo tęstis bent sa 
vaitę laiko.

Už gražiausius rankdarbius 
prizus laimėjo Lina Kiškis, A. 
Grinkaitienė ir E. Ceikienė.

Prie įžangos tikietų dova
ną laimėjo numeris 60. Kas jį 
turite, atsišaukit pas Oną 
Kvietkas, 828 E. 5th St., So. 
Bostone.

Iš A. Jonikienės Prakalbų

Prakalbos gerai pavyko. Pu
blikos buvo pilna St. Omer’s 
svetainė. Puikiai sudainavo 
Laisvės Choro jaunuolių kvar
tetas.

Pirmiausia kalbėjo d. M. K. 
Sukackienė. Ji savo trumpoj 
kalboj sveikino NAL Moterų 
Sąryšį vienų metų gyvavimo 
sukaktimi, linkėdama augti ir 
darbuotis moterų gerovės, ap
švietos ir kultūros labui.

A. Jonikienė plačiai kalbė
jo apie visuomenės sveikatą 
Jungtinėse Valstijose ir sun
kią darbininkų moterų padėtį. 
Ragino moteris organizuotis ir 
kovoti dėl geresnio gyvenimo.

Paprašius aukų padengimui 
kalbėtojos kelionės išlaidų ir 
gelbėjimui Ispanijos kovotojų 
iš Franc'ijos koncentracijos 
stovyklų, draugai aukavo se
kamai. Juozas Vaškis $1, P. 
Usevičienė 75c. Po 50 centų: 
A. Sabulienė, Zajankauskie- 
nė, K. Barčienė, F. Kvet- 
kauskas, R. Audickas, J. 
Mickevičius, J. šūkis,, F. 
Pakalnis, J. Gavinavičius. 
Po 25 centus: Sukackienė ir 
Mrs. Stočkus. Prašau atleisti, 
jeigu kurių vardai per klai
dą nebuvo pažymėti. Su smul
kiais viso aukų sukelta $17.

Atmokėjus kalbėtojos ke
lionę ir prakalbų išlaidas, vi
sas likusis pelnas pasiųsta per 
“Laisvę“ gelbėjimui Ispanijos 
kovotojų iš Franci jos koncen
tracijos stovyklos. Visiems au
kotojams širdingai ačiū.

H. T.
—0—0—

Iš Literatūros Draugijos 2-ros 
Kp. Moterų Susirinkimo

O. Kvietkauskienė išdavė 
raportą iš atsibuvusių rankų 
darbo parodos ir vakarienės.

JI PAAUKOJO VISKĄ
, *■Šiomis dienomis iš Chungking, Chinijos, 

atėjo žinia, kad graži jaunuolė atmokėjo 
aukščiausia kaina už prašalinimą iš pasau
lio 'Lu Chung-yung, Japonijai parsidavusio 
Cantono valdžios vice pirmininko. Ji pir- ' 
miau tapo jo sugulove, o paskiau, įgijusi pa
sitikėjimą, užnuodijo jo vyną ir jis žuvo. 
Jaunuolę ant vietos nukankino jo sargai.

ŠEIMOS “GEROVĖ“
Nesenai į New Jersey pribūva Waldronu 

šeima jiešant darbo. Iš jų pasakojimo aiš
kiai matyt, kaip daug dar reiks padėt dar
bo, kad gerovė ateitų iš už kampo, būtų 
pasiekiama visiems. ,

Šeima, tėvai su 5 vaikais, iškeliavo iš Du
luth, Minn., su keliais doleriais. Chicagoje 
paskutinius du užmokėjo už medikališką 
pagelbą susirgusiems dviem vaikam. Pas
kiau keliavo 48 valandas kartą pavalgę pie
no su sausainiais.

Deanna Durbin, 16 metų, dainininkė ir 
judžių aktorė, 1938 metais uždirbus $129,- 
675.

So. Boston. Mass. Baltimore, Md.
Po Draugės M. Mikolaitienės 

Mirties

Mirtis, kuri patiko d-gę M. 
Mikolaitienę po sunkios ligos 
kovo 15 d., amžinai išskyrė ją 
iš mūsų tarpe.

Magdalena Dopkūniūtė-Miko- 
laitienė gimusi 1892 m., Pod- 
pajieščio kaime, Jovaro valse., 
Mariampolės apskrityje. 30 me
tų atgal, dar jaunute esant at
vyko šion šalin. Daugelį metų 
gyveno mūsų mieste. Per ilgą 
laiką prigulėjo LDSA 28-toje 
kuopoje ir vėliaus ALDLD 25 
kp., taipogi Moterų Piliečių 
Kliube.

Jos darbštumui mažai kas 
gali prilygti, nors ir sveikatos 
buvo gana silpnos. Bet, būda
ma bemokslė, religijos-tikybos 
prasmę pilnai buvo nesupratu
si, ką parodo pilnas - religinis 
aptarnavimas prieš pat jos 
mirtį, laike laidotuvių, ir 
“šventos“ kapinės.

Neveizint to viso, d. M. Mi
kolaitienės netekimas apsunki
na mūsų likusias drauges, nes 
ateityje dar turėsim daug di
džių parengimų, o mūsų eilė
se draugių spėkos bus menkes
nės.

Ne tik mes vieni, liūdi ir jos 
gyvenimo draugas K. Mikolai- 
tis, sūnus Kristopas Mikolaitis, 
trys broliai ir dvi seserys Ame
rikoje, du broliai ir dvi seserys 
Lietuvoje.

Kada mirtis skiria senąsias 
mūsų drauges, lai idėja atve
da naujas. Vinco Duktė.

Prie vakarienės ir parodos vi
sos moterys be skirtumo su
tartinai ir draugiškai dirbo. 
Pelno liko $11.62, kuris yra 
skiriamas paramai nacionalio 
Moterų Seimo.

Sveikinimui “Laisvės“ dali
ninkų suvažiavimo, kuris 
įvyks balandžio 23, paauka- 
vom ^$5.

Nutarėm plačiai apvaikš
čioti Motinų Dieną su obalsiu 
už taiką. Nutarėm laikyti 
specialį susirinkimą nedėlioję, 
balandžio 2 d., kad davus 
progą dalyvauti su mumis 
toms draugėms, kurios negali 
vakarais dalyvauti mūsų susi
rinkimuose. Tikiu, kad tos 
draugės atsineš gerų sumany
mų ir patarimų, taipgi atsives 
ir naujų narių į mūsų kuopą. 
Prie to dar turėsim paskaitą 
kokiu nors svarbiu klausimu.

Sekančiam susirinkime nu
tarėm pradėt skaityti knygą 
“Kelias į Naują Gyvenimą“ 
(parašytą A. Bimbos). Sekan
tis reguliaris susirinkimas 
įvyks balandžio (April) 20 
dieną.

H. T., Korespondentė.
NAUDINGAS KERŠTAS

Hitleriukas Hague, nekentėjas negrų, žy
dų, pažangiųjų, taip įpykdė milionierių S. 
W. Rushmore, kad pastarasis iš keršto nu- 
prendė ant savo buvusios rezidencijos, ver
tės $220,000, Plainfield, N. J., pastatyt 
negrėms gimdymo ligonbutį ir daugiau į tą 
valstiją kojos nekelt. Jis sako, “jei Jersey 

’ politikieriai eis į dangų, tai aš pasirenku 
pragarą.“ Jo kerštas išeis naudon biedniau- 
sioms motinoms ir jų kūdikiams.

VEDYBOS BE JAUNOSIOS
Kovo 15-tą ištekėjo Aigipto faraono sesuo 

Fawzia už Irano kunigaikščio Pahlavi. Lai
ke Šliūbo, jaunoji buvo atskiroj dalyje pa- 
lociaus nuo jaunojo. To reikalauja mosle- 
mų papročiai.

Madame Ducasson, 107 metų, skaitoma 
seniausia moterimi Franci jo j. Jai tas titu
las teko kovo 8-tą, mirus p-niai Opportune, 
kuri turėjo 108 metus.

Trečias puslapis

P-LĖ FRANCES PERKINS

Jungtinių Valstijų Darbo 
Departmento sekretorė (mi- 
nisterė), pasveikino AF of L 
su CIO vedamas derybas įs
teigt tarp tų dviejų unijų tai
ką. Ji sako,, kad Darbo Dep- 
tas ir prezidentas Rooseveltas, 
bėgiu keletos dienų po prez. 
viešo atsišaukimo dėl unijų 
vienybės, gavo nuo pusantro 
miliono darbininkų užgyrimo 
rezoliucijas, laiškus ir tele
gramas. Tas aiškiai rodo, jog 
minios darbininkų abiejose 
pusėse reikalauja susitarimo 
ir kad prie to turi būti eina
ma.

Sakoma, jinai artimai se
kanti derybų eigą; preziden
tas irgi nuolat esąs informuo
jamas.

Paterson, N. J.
Moterys Triumfuoja

Nesenai čion kalbėjo draugė 
Petrikienė ir tuom kart susior
ganizavo vietos pažangesnių 
moterų kliūbelis.

Kovo 18 d. moterų kliūbelis, 
draugės Gecevičienės “bir gar- 
din“ patalpoje, turėjo silkių 
vakarienę. Silkių su svogūnais 
pasivalgius, pirmininkė dr-gė 
Toconienė pareiškė kliūbelio 
tikslus, kad jų svarbiausios už
duotys tai nelaimei ištikus. . . 
visais joms galimais būdais, 
viena kitai gelbėti, na ir turėti 
sau gerus laikus ir nesikišti į 
jokią politiką. Taipgi buvo pa
kviesta, kaip moterys, taip ir 
vyrai, šį-tą pakalbėti. Drg. J. 
Bimba nurodė fašistinės dervos 
dvokimą... ir ragino į bendrą 
darbą prieš kylantį karą... P. 
Sakat ragino kliubietes neužsi- 
daryt kliūbelyje vien tik ypa- 
tiškiems interesams, o imt da- 
lyvumą, ant kiek išgalint, ir 
viešajame moterų judėjime... 
dalyvauti šaukiamam lietuvių 
moterų suvažiavime; parodyt 
svietui savo gabumus — ran
kų išdirbinius, ko pas tūlas lie
tuves nestokuoja, ir tt. Olandų 
tautos žmogus T. Lyding karš
tai ragino visų tautų darbinin
kus sunerti rankas, kad atsi- 
laikyt prieš fašizmą, bent šioje 
šalyje. . . M. Ragauskas ir J. J. 
Dulkis ragino visas vietos mo
teris susiburti į kliūbą ir orga
nizuotai, bendrai su vyrais ko
vot už bendrus reikalus... 
Svetimtautė moteris R., Zero 
karštai. ragino nepirkt Japoni
jos, Vokietijos išdirbinius... 
o d. Ripnerienė gana paten
kinančiai pareiškė, kad pa- 
tersonietės vėl buriasi į moterų 
judėjimo bangas, kaip seniaus 
kad buvo...

Pirmyn, draugės moterys!
P. Sakat.

Pirm išvykdamas per 
Varšavą į Maskvą, Rober
tas Hudsonas, Anglų už jū
rinės prekybos ministeris, 
apsikabino Sovietų ambasa
dorių Ivaną M. Maiskį ir 
taip nusitraukė paveikslus.

Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIčIENfi
(tąsa)

Vasia niekuomet nebuvo labai iškalbus, 
tai ir dabar jis mažai ką sakė, tiktai ra
miai tarė:

‘“Nėra reikalo tau čia slankioti ir ardyti 
žmonių ramybę, supranti?“

Ir smarkiai apsukęs Lemoną jis stipriai 
jam spyrė užpakalin.

Tuo tarpu Kostia sėdėjo savo šėtroj ir 
rašė: “1,200 kilogramų duonos. Pasilieka 
800 kilogramų.“

Lemonas įėjo. Kapitonas numetė žvilgs
nį, bet nesikėlė. Viešpatavo tyla. Tiktai 
staiga Kostia pašoko, išsitiesė vikrumu gy
vatės ir puolęs prie Lemono ištraukė iš jo 
ilgą peilį, kurį jis nešiojo paslėpęs po ža
ki etų.

“Na, na, ką turi pasiaiškinimui?” klausė 
Kostia.

“Mes dar sueisime,“ tarė Lemonas. “Ne
pamiršk mane!“

“Kada tik panorėsi,“ ramiai atsakė Kos
tia.

čekistas Gromov sėdėjo savo raštinėje 
jau aštuntą valandą ryte. Įėjo Sadovskis, su 
juo kitas inžinierius vardu Maksimov Iva- 
novičius ir dar keli kiti. Gromov laikė ran
koje raportą.

“Šiandieną konferencija neįvyks.“
Gromovas buvo rimtas ir kalbėjo trum

pai, į dalyką.
“Inžinierius Sadovskis pridavė man savo 

raportą.“
Jis pasvėrė raportą rankoje.
“štai jis.“
Visi apsėdę aplinkui suprato, kame da

lykas. Nekurie nuleido akis. Maksim Ivano- 
vičius sunkiai atsiduso.

“Vienas žmogus negalėjo pajėgti pri
rengti raportą tokio svorio,” tarė Gromov.

Visi nusijuokė.
“Todėl aš prašysiu jūsų penkių peržiūrėti 

jį ir vėliau raportuoti man. štai, pirmiau
siai perduodu jums, Maksimai Ivanovi- 
čiau.“

Maksimas jį paėmė ir įsikišo į portfelį.
Jie visi išėjo. Sadovskis pirmiausis. Jis įli

po į dviratį ir begailestingai varė arklį. Ke
lias buvo blogas. Arklys buvo lyg nustebęs. 
Kas pasidarė su jo ponu ? Staiga Sadovskis 
sulaikė arklį.

“Į kairę, tu d u imas gyvūne!”
Sadovskis, apsisukęs, sugrįžo prie rašti

nės ir ėjo tiesiai į Gromovo kambarį.
“Ar galiu įeiti?“
“Taip.“
Kas tokis čia buvo su Gromovu? Nagi, tai 

tas pats vagis, kuris pasisavino Sadovskio 
siuntinį, o vėliau jį sugrąžino. Tai buvo 
Kostia, kapitonas.

“Ačiū jums labai,” kalbėjo Gromov. Sa
dovskis stovėjo nuošaliai ir girdėjo visą pa
sikalbėjimą.

“Kiek metų jūs gavote?“
“Dešimtį.“
“Nuo dabar liks tik devyni. Prirengk man 

raportą. Ir parašyk aiškiai, nedėdamas jin 
vagių žargono.“

“Klausau.“
Kostia atsisėdo kampe prie staliuko ir 

bandė rašyti. Jis pradėjo sekamai: “Ra
portas—Mes,- būrys buvusių vagių...” Iš
braukė. “Mes, vagys iš...” Vėl neskamba 
gerai. “Mes, buvę niekšai ...” Tas irgi 
skambėjo nelabai gražiai.

Tuo tarpu Gromovas atsisuko į Sadovskį. 
“Kas per reikalas?” jis užklausė. Sadovskįs 
atsisėdo ir patylomis užklausė:

“Kodėl mane padėjote į tokią idiotišką 
poziciją?“

“Tai kodėl prirengei tokį idiotišką rapor
tą,“ taip jau patylomis kalbėjo Gromov.

“Prisiekiu, aš nesu sabotažninkas“ karto
jo Sadovskis. “Prisiekiu.”

Gromovo veidas parodė nepaisymą.
“Priimkite mano raportą, prašau“ vis kal

bėjo Sadovskis.
“Na, ir kam?“ klausė Gromov.
“Aš bandysiu jį pertaisyti, ir sumažinti 

žodžių skaitlių.“
Gromovo indiferencija staiga pranyko.
“Gerai, padarykite taip.”
Gromov atsistojo. “Ir bandykite išvengti 

vartojimo svetimų žodžių. Prisilaikyk vien 
rusiškų.“

“Gerai, ačiū.“
Gromov išėjo. Kostia ir Sadovskis, kiek

vienas savo kampe, rengė raportus, laiks 
nuo laiko pažvelgdami viens į kitą.

“Dar reikia šimto tūkstančių kubiškų met
rų žemės,” rašė Sadovskis.

“Vienas ir pusė galiono vodkos atliko,“ 
rašė Kostia.

“Aš manau, kad turėjau garbę jumis kur 
tai matyti?“ pagaliaus tarė Kostia.

“Taip atrodo,“ atsakė Sadovskis.
(Bus daugiau)
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Chicagos Žinios
(Tąsa)

Suskaite žmones, kaž ką užrašė, pa
žiūrėjo į popierius, klausinėjo kaimo 
vardo. Du vokiečiai įlindo į minią: pir
mąjį išvedė Petrą. Paskui išvedė dar 
tris, sustatė į eilę, aprėkavo, nusivarė į 
tvartą. Minia ėjo paskui. Aš nebema
čiau Petro veido; mačiau tik pakeltas 
rankas, nuo nuovargio jos buvo nutepu
sios, kaip varnalėšos sausroje, panagės 
mėlynavo. Visi kiti rankas senai buvo 
nuleidę. Ilgą savo liemenį išlenkęs Pet
ras sušnibždėjo Džiugini:

—Sudiev, Vincentai... Pinigus iš
kask. Po liepa. Mūsų kieme. Butely...

Mačiau virpančias jo pamėlynavusias 
lūpas.

Visus keturius nuvarė prie mūrinio 
tvarto, kurį pastatė dar Vidurkinio tė
vas. Vokiečiai atidarė duris, Petras lin
ktelėjo, įėjo, įėjo ir kiti. Vokiečiai kaž
ką liepė — jaunuoliai nesuprato. Minia 
slinko prie tvarto nedrąsiai, keturi vyru
kai pabalusiom akim žiūrėjo j minią, lyg 
klausdami: kas daryti, broliai? Ar nu
šaus?

Vokietys, kaž kur sugriebęs kamanas, 
metė jas keturiems vyrukams. Vaineikis 
pagriebė kamanas, ėmė mauti jas pir
mąja! kumelei ant galvos. Bet vokietys 
subliovė, įpuolė į tvartą, atstūmė vyru
ką nuo kumetes ir užsimojęs tėškė kumš
čiu Petrui per iškeltas rankas. Rankos 
tystelėjo ir žaibo greitumu iškilo virš 
galvos, kepurė pasisuko į šoną. Vokietys 
įsiuto: sugriebė vieną Petro ranką, bet 
Petras net išsiviepęs, įsiręžęs ją kėlė 
aukštyn. Dvi rankos beveik siekė tvarto 
lubas.

Vaineikienė, kažką supratus, cyptelė
jo: “Petreli, rankas nuleisk! Rankas... 
Ir ji pati mostelėjo rankomis.

Petras rankas nuleido, paėmė kama
nas ir, vokiečio stumiamas, sustojo prie 
širmio. Petro broliui Antanui už širmį 
Paprūsės pirkliai nesenai siūlė gryno 
aukso. Bet Antanas numojo ranka. Šiuo 
širmiu Petras išvežė karan brolį. Petras 
ir širmis buvo žadėję laukti Antano iki 
sugrįžtant.

Išvedė Petras savo širmį. Pakinkė į 
Vitkaus ratus. Ratuos gulėjo kulkosvai
džiai. Iš po brezento styrojo du kumpiai 
—ligšiol jie kabojo Vidurkinio svirne.

Aplink Normančius nebuvo jokių ke
lių — aplink buvo pelkės. Per šias pelkes 
ir suartas dirvas Petro širmis lėkė zova
da; paskui širmį lėkė dar aštuoni ar
kliai — vežimus tempė.

Vežimai, arkliai, vokiečiai, kulkosvai
džiai, kumpiai — lėkė į rytus. Jie veržė
si į rytus.

Petras Kirvelis pakėlęs kepurę man-. 
dagiai atsisveikino: linktelėjo.

—Ale geri vokiečiai, dėde! — tarė 
Vidurkiniui Petras. — Nieko, žiūrėk, 
mums nė nedarė... Tai ką, dėde, kum
piai į karą iškeliavo?...

Ir jis atsisėdo greta Vidurkinio ant 
sumintų šiaudų.

III.
Jis buvo menkybė.
Jis buvo kurčias bet kokiai audrai, jis 

nejautrus bet kokiam žaibui, kuris už
degdavo tais laikais žmonijos širdis. Ta
da aš to nežinojau, kai Petras mane su
stabdė Noreikių gale, sniego pusnyne.

—Ei, Vincuk — kur tu droži?
—Einu kilpų dėti, matai: kurapkos.
—Klausyk: duodu dvi markes, tu, 

Vincuk, nuvažiuok su vyrais į miestelį...
Patrepsėjęs sniege, įtraukiau savo 

raudoną nosį į suplyšusius kailiniukus ir 
įvirtau į Petro roges. Palšoji kumelė 
pažvelgė viena akimi: abejojo tokiu ve
žiku. Vladas patapnojo man per petį:

—Malačius! Tu išaugsi ar plėšiku ko
kiu, ar generolu...

Pasakęs pustekinis leidosi pro gluos
nius į pakluones.

Arklys sniege šalo. Devynioliktųjų 
metų sausis nešvelnus buvo: Vaičiulie
nės vyresnysis sūnus mirė, su likusiais 
vaikais ji spirgindavo keptuve sėmenis, 
visi valgydavo saujomis, o ji verkšlenda
vo.* toks šaltis, sušals Juozelis kur ant 
vagono stogo... Vidurkinio Kazys grįžo 
basas, vaikeliai, ant stogo parvažiavo... 
Kad tik iš vokiečių ištrūko...

Arklys ant vieškelio šalo — šalau ir 
aš: rogėse šiauduose stingo kojos. Paga

liau, iš kaimo išvažiavo dar kelios rogės. 
Prijojo raitas Kostas Kvedaras. Tada 
dar nežinojau, kas buvo Kostas Kveda
ras. Bobos sakydavo, kad jis su kepure 
sėdįs bažnyčioj ir laikraščius skaitąs. Se
nis Džiūgys vis žadėdavo Kostą nušauti 
—kam šis atėmęs iš jo šautuvą ir nu
baudęs. Ir visa laimė, kad Džiūgys to 
šautuvo nebeturėjo... Žinojau, kad Kos
to Kvedaro galima nekęsti, arba jį girti 
— bet reikia klausyti ir baigta.

Jis jojo raitas greta ketverių rogių, su 
Drąseika ginčijosi kaž ką apie Lietuvos- 
Baltgudijos respubliką. Visas būrys pra
lėkė pro mane nė nežvilgterėję — leidau
si aš paskui. Ant lauko buvo šalta — 
įsi vyniojau į kailiniukus ligi pakaušio. 
Kvedaras staiga pasuko arklį ir sustojo; 
kai privažiavau, jis užklausė:

—Ar pašaro užteksi per žiemą, drau
gas? — Mano atsakymo nesulaukęs, vėl 
užklausė: “Ar moki rašyti, Petrai?” Už 
Petrą aš turėjau atsakyti — ne. Bet 
aš rašyti mokėjau — taigi, prisėjo tylėti. 
Kvedaras pasilenkė į mano roges ir įdū
ko: “Rupūžė! Vaiką įsodino, kai reikia 
vyrų!” — Drąseikąi surikęs sustoti, ra
miu balsu mane užklausė:

—O kur gi Petras Kirvelis, tavo tė
vas?

—Jis man ne tėvas... — tariau plo
nu balseliu. — Nusamdė ir važiųjų.

Už kelių minučių į Petro kiemą įnėrė 
penkerios rogės — aš paskutinis.

Petras Kvedarą sutiko tarpdury, lai
kydamas kepurę rankoje:

—Kad aš, draugas Kostai, šiandien 
sirguliuoju...

—Kirveli, turėk gėdos! Apkasuose 
žmogus sužeistas trim kulkom imdavo 
šautuvą ir eidavo pirmyn. Petrograde 
vienas gynė tiltą tris valandas mirda
mas; kai mes atskubėjom pagalbon, jis 
nusišypsojo, iššovė paskutinį šovinį ir 
čia pat ant kulkosvaidžio numirė. Su
pranti — nusišypsojo ir numirė! Dabar 
liaudis vos atsikvėpė, o tu jau slepies, 
kaip šikšnosparnis. Gi tu pats žinai, Pe
trai, dvarai pilnr javų, rūsiai—bulvių, 
tvartai — galvijų. O čia Vaičiulienės 
vaikai miršta... Javai iš dvaro naktimis 
vežami į Rygą. Praeitą naktį sugavo de
šimt vežimų su žirnių miltais. Tu gi pats 
supranti — svirnus reikia užantspau
duoti ir sargybas pastatyti. Žmogau, juk 
čia visos respublikos reikalas...

Petras papurtė galvą: “Mano tėvas 
nebuvo vagis — ir aš nekišiu rankų prie 
svetimo turto!”

Bet vyrai išmetė mane iš rogių, įvertė 
Petrą ir išvažiavo.

Mūsų valsčiuje 16-ka dvarų buvo už- 
areštuoti: suskaičiuoti grūdai, bulvės, 
karvės, pastatytos sargybos. Vakare 
Vaičiulienei vyrai atvežė raštą ir maišą 
bulvių. Kitame maiše, buvo morkos.

Bet aš Kvedarą keikiau. Argi- ne jis 
kaltas, kad aš negavau iš Petro dviejų 
markių? Ar ne Kvedaras kaltas, kad 
tapo man nusukta ausis iki pamėlynavo?

— Nevažiavai, rupūžiuk! — griežė 
dantimis Petras vakare mane sučiupęs: 
“Per tave mane plėšiku padarė! O kai 
ateis kiti — kam reikės atsakyti už tai 
— tau ar man? Žinoma— man! Ach tu, 
rupūžiuk!”

Taip dvi markes šuo ant uodegos ir 
nunešė.

IV.
Šį kartą Petras neapsiriko. “Kiti” atė

jo netrukus. Jų žingsnius paskelbė di
džiulis trenksmas prie miestelio—trenks
mas iškilęs ligi debesų. Šį kartą nei Pet
ras nei Kvedaras nelipo į medžius pasi
žiūrėti: sėdėjo savo grįčioj. Tiesa ne
ramiai sėdėjo: išbėga, parymo prie stie
bo, pažvelgia į vieškelį — ir vėl į grįčią.

Noreikių ąžuoluose, pačiose belapėse 
viršūnėse, tupėjo šešetas vaikų: mes ne
matėm nei ugnies, nei dūmų, klausėmės 
tik dundesio ir salvių. Vakare Jonukas 
pirmas pamatė tuos kitus: kaip kulkos 
jie lėkė į Noreikius, pliekė arklius, mo
savo šautuvais. Mes skaitėm: trylika, še
šiolika... Jonukas ėmė ginčytis: trylika 
ar devyniolika.

Jų buvo devyniolika. Devyniolika ne
laimių užgriuvo Noreikius iš karto. De
vyniolika raitų, ginkluotų nelaimių.

(Bus daugiau)

Lietuviai Kriaučiai Stoja už 
Unijų Vienybę

Chicagos darbo unijų tarpe 
didelis susidomėjimas vieny
bes klausimu. Lietuviai uni- 
jistai taipgi už vienybę. Pa
klaustas Lietuvių Kriaučių lo^- 
kalo biznio agentas Ch. Kai- 
ris ir lokalo pirmininkas Ba- 
čiūnas, entuziastiškai pareiš
kė, kad jie už CIO ir ADF 
unijų vienybę.

Visai būtų vietoj ir labai 
gerai, kad kriaučių lokalas 
darbo unijų vienybės klausimu 
surengtų didesnį masinį mi
tingą ir plačiau nušviestų esa
mą padėtį.

šiomis dienomis laikė susi
rinkimą Dining Car Darbinin
kų unijos bendroji taryba ir 
svarstė vienybės klausimą. Vi
si vienbalsiai pasisakė už vie
nybę. Kalbama unija pri
klauso prie ADF.

Kriaučius.
—o— 

Prisiregkime Earl Browderio 
Pasitikimai

Balandžio trečią, prieš pat 
majorinius rinkimus, Earl 
Browder atvyks kalbėti į Chi- 
cagą. Masinis mitingas įvyks 
Orchestra Hali, 216 So. Mi
chigan Ave.

Operetė “Student Prince” Bus 
Pakartota Chicagoje

Daug kas nematė šios gra
žios operetės, o kiti dar no
rėtų antru kartu pamatyti, tai 
Kanklių Choras balandžio 23 
d. antru kartu vaidins “Stu
dent Prince”, Sokol Hall, 
2343 So. Kedzie Ave. Pra
džia 3 vai. po pietų.

Daugelis iš menininkų ir 
muzikališkų veikalų mylėtojų 
yra išsireiškę, kad visoj Ame
rikoj lietuvių scenoj nėra 
prilygstamos operetės gražu
mu dainų ir scenų “Student 
Prince” ir norėtų antru kar
tu pamatyti.

Kankliečiai jų geismą pa
tenkins ir balandžio 23 d. jūs 
vėl matysite žymiuosius talen
tus : Tarutį, Kenstavičienę, 
Garšinską ir kitus vaidylų ro
lėse.

Pirmas Išvažiavimas
Kaip tik medžiai sužaliuos, 

tai mes, Kanklių Choras, su 
Town of Lake LDS 102 kuo
pa, turėsime išvažiavimą Bev
erly Hills, prie Western Ave.

J. D. B.

Pittsburgh ir Apielinkė
Jau dabar laikas prisireng

ti prie Browderio prakalbų.
Visi turime jose dalyvauti 

ir pakviesti mūsų kaimynus iš-1 
girsti kalbą apie paskutinius 
įvykius Europoj ir kaip tas 
liečia Chicagos žmones ir tt.

Bolševikas.
—o— 

Numirė Plačiai Žinomas Lie
tuvis S. Randokas

Sekmadienio rytą, kovo 12 
d., Hines Memorial ligoninėj 
numirė mūsų apielinkėj pla
čiai žinomas, Stasys Rando
kas. Jis numirė po ilgo sir
gimo. Paskutiniais laikais jo 
sveikata buvo suįrusi. Jis mi
rė nuo širdies ligos.

Užpereitą šeštad. Randoką 
pasiuntė į ligoninę, tačiau 
sveikata buvo pakirsta ir pa
gelbėti negalėjo.

Drg. Randokas yra buvęs 
kareivis ir buvo..narys Dariaus 
ir Girėno Posto. Jis taipgi 
prigulėjo prie vietinių kliubų, 
būtent, prie Unity Kliubo ir 
prie Mindaugio Draugystės.

S. Randokas paliko didelia-1 
me nuliūdime žmoną ir po
sūnį, Juozą Randoką, kuris 
yra gana veiklus tarpe LDS 
jaunimo. Velionio kūnas bu
vo pašarvotas namuose, 4629 
S. Paulina St. Buvo palaido
tas trečiadienį, Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse. Laidotuvė
se dalyvavo daug giminių ir 
pažįstamų, taipgi buvusių ka
reivių, kurie suteikė karišką 
pagrbą.

Reiškiu gilią užuojautą d. 
Randokienei ir jos sūnui Juo
zui. - A. Litvinas.

—o---
Kas Svarbiausia Kanklių 

Choro Veikloje
Kadangi Kanklių Choras 

rengiasi vykti į Detroitą ba
landžio 16 d., kad ten per
statyti operetę “Student 
Prince,” tai kankliečiai pra
dėjo sparčiai rengtis kelionei 
ir panaujino repeticijas pasi
rengimui dėl vaidinimo.

Dar viskąs neprirengta, bet 
numatoma, kad vykimui į De
troitą reikės dviejų busų, jei
gu negausime bent penkis au
tomobilius, kurie važiuotų ir 
dalį choristų bei vaidylų nu
vežtų.

Turiu pažymėti, kad Kan
klių Choro šeima yra iš 70 
narių. Visi važiuos, paskui 
vaidylos ir orkestras, kuris 
būtinai reikalingas prie /vai
dinimo. čia noriu pažymėti, 
kad visi choro nariai, kurie 
privalo važiuoti, turi užsisa
kyti vietas pas Antaną Gar- 
šinską, arba pas A. Poviloniū- 
tę. Tą padarykite greitai, nes 
reikia susitarti su busų kom
panija.

Paskaita apie Demokratiją
Lietuvių Kongreso Skyrius 

Pittsburgh yra nutaręs ruošti 
paskaitų maršrutą, kuris pra
sidėjo 26 d. vasario, ir dabar 
įvyks kožną nedėldienį.

12 d. kovo buvo surengta 
McKees Rocks, Pa., L. P. D. 
name. Skaitė pats autorius, 
drg. J. Baltrušaitis, kurią jis 
parašė ir pavadino “Kas tai 
yra demokratija, ir iš kur ji 
atsirado.” Tai yra svarbi ir 
daug ko pamokinanti paskai
ta.

Žmonių buvo susirinkę ge
rokai, ir, rodos, visiems gerai 
patiko.

Po paskaitos buvo klausimų, 
į kuriuos drg. Baltrušaitis tin
kamai atsakė. Paskui sekė 
diskusijos.

Jaunuolių Vakarienė
L. D. S. 160 kp. Jaunuolių 

Skyriaus Dramos Grupė ren
gia Chop Suey Vakarienę. 
Įvyks 15 d. baland. (April), 
1320 Medley St., N. S. Pgh., 
Pa., 6 vai. vakare.

Taigi, gerbiama Pittsburgo 
ir apielinkės visuomenė, ma
lonėkite niekas nerengti pa
rengimų ant tos dienos ir 
skaitlingiausia paremkite jau
nuolių vakarą.

Reporteris.
Kuopų Parengimas

LDS 160 kp. ir ALDLD 87 
kp. rengia “Card Party” 26 d. 
kovo (March), 1320 Medley 
St., N. S. Pgh., Pa., 7 vai. 
vakare. Nepamirškite atsi
lankyti į tų draugijų parengi
mą ir praleisite linksmai va
karą, katras katrą suplieksite 
su kozyrėmis. Komisija.

Hartford, Conn.

Antanui, yra nemažai paau
kavus darbininkiškoms orga
nizacijoms. Net ir pati pri
gulėdavo praeityje prie šių 
organizacijų.: LMPS vietinės 
kuopos ir Laisvės Choro. O 
prie šių prigulėjo iki užgeso 
gyvybės šviesa: Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Pašalpinės 
Draugijos, L. D. Susivienijimo, 
kuriame buvo apsidraudus 
ant $1,000, ir turėjo pasiėmus 
inšiūrino ant $500, ir ALDLD 
68 kuopos. “Laisvę” skaitė 
per ilgus metus.

Žinoma, kaip daugumoje 
pasitaiko šeimyniškame gyve
nime įvairių nesutikimų, taip 
buvo ir su Marijona. Apie 
du metai tam atgal, išgyve
nę suvirs 22 metu poroje, su 
Beržiniu pasiėmė persiskyri
mą ir tuoj aus apsivedė su d. 
F. Bačiu. Bet ta žiaurioji 
mirtis nedavė jiems ilgai gy
venti, atskyrė amžinai nuo 
savo gyvenančio draugo, sū
naus ir dukters, taipgi ir nuo 
visų giminių.

Paliktieji, gerai suprasda
mi, kad velionė mylėjo laisvai 
gyventi, Marijoną palaidojo 
laisvai. Prie jos karsto buvo 
nemažai gyvų gėlių vainikų.

Turiu pasakyti, kad ir jos 
buvusis pirmas gyvenimo 
draugas Beržinis prisidėjo su 
gėlėmis, atiduodamas pasku
tinę pagarbą buvusiai drau
gei.

Prisirinko palydėti į kapus 
apie 40 mašinų, kuriose buvo 
apie 200 ypatų. Ir visi ap
gailestavo, % kad Marijonos gy
vybė užgeso ant visados. Bet 
velionės nuveikti geri darbai 
pasiliks su mumis ant visa
dos.

Aš taipgi jai linkiu, vardu 
tų visų organizacijų, kuriose 
Marijona prigulėjo ir rėmė 
aukomis, amžino atilsio šios 
šalies žemelėje. O likusiai 
šeimynai reiškiu gilią užuo
jautą.

Serga
Ūmai susirgo Laisvės Stygų 

Orkestros narys J. Ramanaus- 
kutis, kurį tuojau nuvežė li- 
gonbutin ir padarė ant aklo
sios žarnos operaciją. Aš gir
dėjau nuo orkestros narių, ku
rie jį lanko, kad pasekmingai 
sveikstąs. Aš irgi linkiu jam 
laimingo ir greito pasveikimo.

Nemunas.

Bridgewater, Mass?
Mirė Krancienė

Kovo 17 d. staiga mirė 
Krancienė, G. Kranciaus mo
teris. Drg. Krancius yra 
“Laisvės” vajįninkąs per daug 
metų. Taipgi ir G. Krancius 
dabar serga. Tai didelė ne
laimė namuose.

Draugė Krancienė buvo pa
laidota kovo 19 d., 2 vai. po 
pietų. Kaimynas.

Minersville, Pa.
LDS 158 kuopa buvo suren

gus balių vasario 18 d. O 
vasario 21 d. buvo surengtas 
draugiškas vakarėlis, žmonių 
buvo neperdaugiausia. Paren
gimai pelno davė kuopai apie 4 
$30.

Per kuopos susirinkimą nu
tarta paaukot $5 Ispanijos ko
votojams.

Draugė P. Jurevičienė da
vė didelį keiksą per parengi
mą, sakydama, “duodu keik
są, leiskit ant laimėjimo ir pi
nigus pasiuskit Ispanijos ko
votojams.” Taip ir buvo pa
daryta. Už keiksą surinkta 
$2.50.

Draugė A. šiurmaitienė pa
aukavo labai gražią rankų 
darbo paduškaitę. Taipgi bu
vo išleista ant laimėjimo. Už v 
paduškaitę surinkta $4.30. 
Pinigai pasiųsta Ispanijos ko
votojams. Nors bedarbė siau
čia mainų apielinkėje, bet 
draugai stengėsi nors su ma
ža auka paremt Ispanijos ko
votojus. Ačiū draugėm už 
dovanas. A. Z.

“Gaukite "Laisvei” Naujų
Skaitytom.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-^L ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

Dienraščio “Laisves”
SANKIRTAS

Apie Mirusią ir Sergantį
Nors jau buvo pranešta 

“Laisvėje,” kad mirė draugė 
Marijona Bačienė, bet aš ban
dysiu pabrėžti biskį plačiau 
apie jos gyvenimą ir laidotu
ves.

Marijona gimė Lietuvoje, 
paėjo iš Kauno rėdybos, Sere
džių parapijos, Motiškių kai
mo. Jos pavardė buvo Prane
vičiūtė.

Kaip visi, taip ir Marijona 
jauna būdama atvažiavo į šią 
šalį surasti tinkamesnį gyve
nimą. Trumpą laiką pagyve
nus, apsivedė su drg. Ant. 
Beržiniu. Begyvendami susi
laukė sūnaus Albino ir duk
ters Aldonos, ir abu labai gra
žiai užaugino. Taipgi turėjo 
neblogus pasisekimus ekono
miškam gyvenime. Tūlą lai
ką pagyvenę pasipirko namu
kus ir gyveno gražiai šeimy
noje. Marijona, pritariant

Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šėrininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 

Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

Šauni Dailės Programa
Bus trumpa ir graži dailės programa, kurią paskelbsi
me vėliaus. Dabar jau laikas įsigyti bankieto bilietus. 
Juos galima gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus

Šokiams įžanga 40c. If ADTIT C1 9C 
Vakarienei 85c. IkAKlU «pl.Zj
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Pasaulinės Parodos Amerikoje
pirma 

buvo 
laikyta Londone 1849 m. 
Nuo tada labai daug tarp- 
tautiškų parodų laikyta be
veik visose Europos sostapi- 
lėse.

Eiffel Tower (Bokštas), 
Paryžiuje paliktas nuo 
1889 m. pasaulinės parodos 
tame mieste. Ta paroda ap
vaikščiojo Prancūzijos re
voliucijos šimtmetinį ap- 
vaikščiojimą.

Kada žmonės

Šių metų vasario mėn.Jžiuje 1789 m. Bet 
Auksinių Vartų Tarptauti- tarptautiška paroda 
nė Paroda (Golden Gate In
ternational Exposition) ta
po atidaryta tam tikslui 
padarytoje vietoje ant salos 
iš 400 akrų viduryje San 
Francisco Bay. Šita paroda 
paminės keletą svarbių įvy
kių, pirmiausia, pastatymą 
San Francisco-Oakland Til-i 
to, tai savo rūšies yra pui
kiausias inžinierystės pas
tatymas; “Clipper” laivų 
reguliarišką perskridimą 
Pacifico Okeano oru su paš
to pernešimu; ir išvystymą 
“hydro-electric” 
milžiniškų elektriškų jėgų 
vakariniuose kalnuose, ypa- , , - - v , ,v. - _
tingai Boulder, Bonneville i d°s buvo žemdirbiškos, ku- 
ir Coulee Dam. irias surengė apskričiai ir

Pat pabaigoje balandžio i vėliaus valstijos. Į jas ūki- 
mėn., tikima atidaryti var- • nmkai . siųsdavo gyvulius, 
tus New Yorko Pasaulinės daržovinius produktus ir 
Parodos. Paroda užima net kitus padirbtus. tavorus ir 
1,216 akrų žemės prie Flu- geriausi is jų laimėjo dova- 
shing Meadows, Queens Bo- naį 

. — — — - • I I •< /* n.'X 1 V 1 X XZX I VX n T- 1 T- 1 T 4 ZA 1 v • J /Irough, New Yorko mieste.' 
Vieta bus lengvai prieina
ma iš visur. Vieta buvo 
klampynė, pilna balų, bet 
nuvalyta, pertaisyta ir ap
dailinta su tūkstančiais 
medžių. Tikima, kad net 50 
milijonų svečių iš kiekvieno 
pasaulio kampo ir kiekvie
nos vietos šioje šalyje ap
lankys New Yorko parodą.

New Yorko paroda pami
nės 150-tas sukaktuves Jur
gio Washingtono įpareiga- 
vimo į prezidentus. Jis tapo 
pirmuoju Jungt. Valstijų 
prezidentu balandžio 30 d., 
1789 m.

Pilnai įvertinti šių paro
dų svarbumą turime apsi- 
pažinti nors truputį su pa
rodų pradžia ir išsivysty
mu.

Žiūrėkime į Europos is
toriją, kur šimtmečiai atgal 
žmonės laikydavo parodas 
sąryšyje su bažnytiniais ap- 
vaikščiojimais, tada žmo
nės atnešdavo visokius įvai
riausius tavorus į vieną 
vietą. Netik visoki rankų 
darbai buvo parodyti, bet 
dalyviai mainydavo savo 
tavorus į jiems reikalin
gesnius. Jau Anglijoje, pra- per šimtmetį jų nėpriklau- 
džioje 12-to šimtmečio ran- ■ somybes. Daugiau kaip 200 
dame parodas. Ant konti- triobų buvo pastatyta ant 
nento pasekmingiausios pa- 236 akrų žemės, 
rodos buvo laikytos vokie- skiros 
čių miestuose.

Prieš pasaulinį karą, pa- ninkystei ir dailės darbams, 
sėkmingiausios kasmetines 
parodos buvo laikytos Leip- 
zige, Vokietijoje, Lyons, 
Franci joj ir Nižny Novgo
rod, Rusijoj ir jos pritrau
kė dideles minias žmonių.

Pirma paroda, kurion ša
lies žmonės siuntė savo pro
duktus buvo laikyta Pary-

atvyko 
Amerikon iš Europos, jie 
su savim atsivežė priprati
mą laikyti vietines paro-projektų, laiKyti vietines paro-

; das pagerinimui pramonės.
Čion paprasčiausios paro-

Franklin Institute, 1824 
m. padidino dalyvių skait
lių, kuomet pakvietė išradė
jus ir mokslininkus daly
vauti parodoje su jų išradi
mais. Sykiu su industriališ- 
kais produktais, gražiosios 
dailės veikalai ir gi parody
ti parodoje, vėliaus pridėta 
nuveikimai apšvietos dirvo
je, mediciniškoj ir kitose 
dirvose.

Pirma tarptautiška pa
roda buvo surengta 1853 
m., New Yorko mieste, vie
toje, kur šiandien stovi 
Bryant Park. Parodą ati
darė prezidentas Pierce. 
Apart Jungt. Valstijų, Di
džiosios Britanijos, Vokieti
jos ir Belgijos, dar kitos 
mažesnės tautos dalyvavo 
su industriališkais produk
tais ir daile. s

Daug didesnė tarptautiš
ka paroda buvo laikyta 
Philadelphijoj 1876 m., at
mintyje 100-metinio ap- 
vaikščiojimo Nepriklauso
mybės Deklaracijos. Čia pa
rodyta produktai žemės ir 
kasyklų, išdirbysčių ir dai
lės, ir ta paroda perstatė 
Jungt. Valstijų progresą

1893 m. Chicaga laikė jos 
Pasaulinę Columbian Paro
dą, apvaikščioti ketvirtą 
šimtmetį Amerikos atradi
mo. Daugiau kaip 27,000,000 
svečių lankė parodą. Kita 
paroda laikyta St. Louis, 
1904 m., apvaikščioti nu
pirkimą (šimtas metų at
gal) Louisianos valstijos. 
Ir pirmu kartu orlaivinis 
kontestas buvo laikytas.

1926 m. didžiulė paroda 
laikyta Philadelphijoj, ap
vaikščioti 150 m. sukaktu
ves Nepriklausomybės De
klaracijos ir 1933 m. Chi- 
cagoje, pradėta “Century 
of progress” paroda, kuri 
pažymėjo Chicagos miesto 
100 gimtadienį. Abiejose 
parodose mokslas, dailė ir 
valdžia ranka rankon ėjo 
su industrija, amatais ir 
žemdirbyste. Pasaulinės pa
rodos'tapo apšvietos įstai
gos ir netik instrumentai 
išdėstyt amatų išsivystymą. 
Augmenys parodė, kaip 
žmogus valdė žemę. Čia 
žmogus matė istoriją plieno 
ir kitų metalų, aliejaus, va
tos ir mineralų. Ir kiek nu
veikta medicinoj, physiolo- 
gijoj, chemijoj, bakteriolo
gijoj ir kitose mokslo dirvo
se. Specialės triobos. buvo 
pastatytos dėl moderniškos 
transportacijos paranka
mų. Federalė ir valstijų 
valdžios perstatė valdžios 
biznį ir tautos vedimą. Pir
mu kartu pastangos buvo 
padarytos parodyti darbais 
ir kultūroje kiek immigran- 
tai prisidėjo prie įkūrimo 
šios šalies.

New Yorko ir San Fran
cisco parodos žada pervir
šyti visas pirmesnes pas
tangas ir visas kitas Ame
rikos parodas, su jų indus- 
triališkais, apšvietimais ir 
dailės skyriais. Netik tos

parodos išdėstys, kas pra
eity nuveikta, bet bandys 
nupiešti rytojaus paveikslą.

Baltimore, Mi
Ruošiamės Prie “Laisvės” 

Pikniko
Kovo 13 d. įvyko susirinki

mas LLD 25 kp. Susirinkimą 
galima pavadinti gyvu ir vy
kusiu; Pirmininkavo d. J. Del
tuva. Vakaro pirmininkas, pir- 
miaus negu atidarė susirinki
mų, paprašė susirinkusių drau- 
gų-gių laike susirinkimo užsi
laikyti ramiai, be jokių išlauki
nių pasikalbėjimų. Protokolas 
priimtas kai skaitytas.

“Laisvės” naudai pikniko 
komisija raportavo, kad už
kvietė Philadelphijos Lyros 
iChorą dalyvauti “Laisvės” pik
nike, kuris įvyks sekmadienį, 
gegužės 28 d., 1939 m., Liber
ty Parke, Baltimore, Md.

Taipogi pikniko komisija pa
sižadėjo užkviesti ir kitus cho
rus į pikniką. Į “Laisvės” pik
niko komisiją įėjo dar vienas 
draugas — J. Deltuva. Dabar 
komisija yra gerokai skaitlin
ga ir darbas varomas pirmyn. 
Serijos jau platinamos po vi
sus narius, pritarėjus ir priete- 
lius.

Taipogi susirinkimas nutarė 
pasiųsti 6 rezoliucijas valstijos 
senatoriams už sekamus bi- 
lius: State Wages and Hours 
Act, State Labor Relations Act, 
Extention of the Workmen’s 
Compensation Act ir tt. Susi
rinkimui užsidarius, draugai 
pradėjo bizniavot, pradėjome 
pardavinėti serijas. Mat, susi
rinkimą užbaigus, pasidalino
me serijas, ir kožnas bandėme 
pagauti draugus, kurie prigel- 
bės serijas platinti, pardavinė
ti.

Šį metą “Laisvės” pikniko 
įžangos tikietai parsiduoda pas

visus LLD narius, nuo 5 iki 20 
centų. Prie vartų reikės mokėti 
25 centai. Šį metą piknikas tu
rės 11 praizų: Pirmas praizas 
$20, antras $15 ir trečias $10, 
4 praizai po $5, ir 4 praizai po 
$2.50.
Todėl, draugės ir draugai, dė

kime visas pastangas, kad seri
jos būtų kuoplačiausiai išpla
tintos, pardavinėjamos, kad 
piknikas būtų pasekmingas, 
publika skaitlingas. Kuo dau
giau serijų parduosiu, tuo dau
giau publikos turėsim; kuo 
daugiau publika serijų nusi
ginu serijų parduosim, tuo dau
giau publikos turėsim.

A .Vitkus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisvės” Bendrovės suvažiavi
mą, kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap- 
ril.

ELIZABETH, N. J.
Antanas Stripeika, “Laisvės” 

agentas persikėlė į naują vietą 
gyventi. Dabar jo antrašas yra 
301 Third Street. Visais reika
lais prašome kreiptis į A. Stri
peika aukščiau nurodytu antra
šu.

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadienį, kovo 23 d., 

įvyks ALDLD 2 kuopos susi
rinkimas. Visi nariai prašomi 
dalyvaut. Bus svečias iš Ka
nados, drg. Janauskas, “Liau
dies Balso” administratorius. 
Jis pasakys mums prakalbą 
ir taip pat turėsime draugiš
ką pasikalbėjimą.

Kom. (68-69)
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Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI- TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar 3 guzikais Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžiai prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 
ir pagarba jums, taipgi geriausia verte už savo pinigus.

HENRY NAR1NS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

MANUFACTURERS OF /FINE CLOTHES
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Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Buvo at- 
triobos mašineri

joms, žemdirbystei, sodau-

49 svetimos valdžios daly
vavo parodoje, daugumas iš 
jų pasistatė savo triobas. 
Pirmu kartu . Amerikos 
greitas progresas vartojime 
mechaniškų jėgų ir išsivys
tymas greitos transporta- 
cijos buvo pasauliui persta
tyta.

RAISTAS
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io
•

Tai apysaka, kur kalbama apie Chicagos lietuvius.
Ji kaip žaibas nublizgėjo per visą civilizuotą 

pasaulj ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

•“RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir plati-
• naši dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas ir 

lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą” išleido dienraštis “Lais
vė”. Tai yra sutobulintas ir papildytas vertimas.

Knyga “Raistas” yra iš 450 puslapių. Kaina $1.

Kas pirks “Raistą” prieš “Laisvės” suvažiavimą, 
balandžio 23 d., gaus už 75c.

Naudokitės tąja puikia proga, tuojau 
užsisakykite “Raistą.”

iki

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant:

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

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
vb cL J.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško 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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RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

jau *

B1 .
£ '

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewcs eleveiterio stoties

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker

Vestie E. Davis, Mgr.
Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kurie nenorite šermenis laikyt 
namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook- 
lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti. ,

Tel. Virginia 7-4499

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas EVergraen 7-1661

VARPO KEPTUVE

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

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

Sun. all day and night

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 1 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line i 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Demonstracija prieš Hitlerį New Yorke
______________________________ B---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mes Lietuviai Turim Skaitlingai Daly vaut Šioj Demonstracijoj ir Pareikšt, 
Kad Neatiduosim Klaipėdos, Kad Mes Ginsim Lietuvos Nepriklausomybę

Lietuviams Kriaučiams

Pirmadienį New Yorke įvy
ko labai plati ir svarbi orga
nizacijų konferencija prisi
ruošimui prie atviram ore de
monstracijos prieš Hitlerio 
agresijas Europoje. Nors tai 
ant greitųjų, bėgyje poros die
nų, konferencija buvo sušauk
ta, bet joje dalyvavo iki pen
kių šimtų atstovų, nuo įvai
riausių organizacijų, draugijų, 
kliubų, parapijų ir tt. Kon
ferencijoje atstovauta šimtai 
tūkstančių New Yorko orga
nizuotų žmonių.

Demonstracija Šeštadienį, 
Kovo 25 d.

Šita milžiniška New Yorko 
žmonių demonstracija prieš 
Hitlerį bus laikoma šį šešta
dienį, kovo 25 d., prasidės ly
giai 12 valandą dieną. De
monstracija prasidės ant Ma
dison Square, ant 23rd St. ir 
4th Avė., o iš ten žmonės gat
vėmis maršuos į Columbus 
Circle ant 59th St. ir 8th Avė.

Numatoma, kad demonstra

cijoje dalyvaus apie ketvirta
dalis miliono žmonių.
Demonstracija Visų Žmonių 

ir Visų Tautų

Ir tai nebus tiktai vienos ko
kios politinės arba religinės 
grupės bei tautos demonstra
cija prieš Vokietijos hitleri
nius barbarus. Konferencija 
buvo tokia plati, kad joje da
lyvavo ir vienu balsu Hitlerį 
pasmerkė pradedant kairiau
siais žmonėmis ir baigiant ku
nigais. Ypatingai karštai kal
bėjo jugoslavų kunigas Slavik 
ir šaukė visus tikinčiuosius, 
krikščionis ir žydus, pakelti 
balsą prieš tą bestiją Hitlerį.

Kaip plati demonstracija 
bus, parodo .ir tas faktas, kad 
ją per telegramas už gyrė 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green ir 
žymiausias katalikų veikėjas 
ir vadas kunigas Ryan. Jų te
legramos buvo skaitytos kon
ferencijoje.

Lietuviai Privalome Maršuoti 
Masiniai

Konferencijoje visi kalbėto
jai pabrėžė tą faktą, kad da
bar Hitleris atkreips savo na
gus prieš Lietuvą. Pirmiausia 
jis grobs Klaipėdą, o paskui 
ir visa Lietuva. Jie visi kvie- c- *
te New Yorko ir Brooklyn© 
lietuvius skaitlingai pasirody
ti šioje demonstracijoje su sa
vo iškabomis, pasmerkiančio
mis Hitlerio agresijas ir šau
kiant Amerikos valdžią ginti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Ar mes lietuviai išklausysi
me konferencijos balsą ir su
prasime Lietuvai pavojų?

Tai mūsų šventas reikalas. 
Todėl Brooklyn© organizaci
jos tuojau turėtų imtis už dar
bo ir šį šeštadienį tikrai ma
siniai dalyvauti masinėje de
monstracijoje su savo iškabo
mis.

Rep.

Lietuvių Kriaučių 54-to Sky
riaus susirinkimas, Pild. Tary
bos nuosprendžiu, nukeltas iš 
kovo 22-ros į kovo 29-tą. Bus 
Pil. Kliube, 280 Union Avė., 
7:30 vakaro.

V. Michelsonas,
Delegatas.

Kaip Rengiamasi 
Gegužinei

Nors darbo unijų vienybe 
parinkta vyriausiu obalsiu šių 
metų gegužinei per Bendros 
Gegužinės Laikiną Komitetą, 
tačiau rimtumas tarptautinės 
padėties verčia komitetą 
kreipti domę į sumobilizavi- 
mą šimtų taikos, religinių ir 
fraternalių organizacijų vie
non milžiniškon demonstraci- 
jon prieš fašistų agresiją.

Manoma, kad desėtkai tūks
tančių prieš nazius nusistačiu
sių vokiečių, taipgi austrųf če- 
chų ir slovakų maršuos gegu
žinės parade savo naciona- 
liuose kostiumuose protestui 
prieš Hitlerio politikos prari
jimą jų gimtinių šalių.

Ten maršuos ir lietuviai, ku
rie Hitlerio apžiojime Klaipė
dos mato prarijimą ir visos 
Lietuvos, kaip kad Čechoslo- 
vakijos prarijimas buvo pra
dėta Sudetais.

Lietuvių organizacijų kon
ferencija, šaukiama per Drau
gijų Sąryšį, įvyks šio ketvir
tadienio vakarą, “Laisvės” sa
lėj. Čia bus aptarta lietuviu 
dalyvumas Bendroj Gegužinėj 
ir jai prisirengimas. Org. 
valdybos pasirūpinkite atsiust 
atstovybę.

Viso miesto organizacijų 
konferencija dėl Bendros Ge
gužinės įvyks balandžio 8-tą, 
Hotel Center, 108 West 43rd 
St., N. Y. čia bus išrinkta 
pastovus Bendros Gegužinės 
Komitetas ir nustatyta visi 
planai ir obalsiai. R.

Cechu Konsulas Neužleis 
Vietos Naziams

Karei Hudec, čechoslovaki- 
jos vice konsulas New Yorke, 
su George Janicek, konsulato 
atašė, lankėsi pas majorą La- 
Guardią. Po konferencijos su 
majoru, užklaustas, ar jis pasi
liks savo vietoj, atsakė, kad 
jis neužleis konsulato naziams, 
bet laikysis ministerio Hurban 
pravestos politikos, nepripažins 
Hitlerio valdžios.

Dzūkelio Įspūdžiai

Darbininky Mokyklos 
Pavasariniai Kursai

Darbininkų Mokykla, 35 E. 
12th St., N. Y., išleido naują 
katalogą pavasariniams kur
sams. Pridėta daug naujų. Bus 
virš šimtas klasių 41-nu skir
tingu klausimu. Pavasariniai 
kursai prasidės balandžio 17, 
baigsis birželio 23-čią. Regis
tracija jau prasidėjo.

Apsilankė pas Meškas
Pereitą nedėlią, tai buvo 

19-ta Morčiaus. Diena buvo 
šviesi, giedri, tik biškį peršal
ta; newyorkieciai vieni dienos 
laike sugužėjo į teatrus, - kiti 
išvažiavo į “raidus”, o didelė 
jų dalis spaciravo po “par
kus”; bene daugiausiai apsi
lankė publikos Prospect Par
ke, pas po stiklais augančius 
gėlynus, o dar daugiau “sve
čių” aplankė meškas, dramb
lius ir kitus, didelius ir mažus 
gyvulėlius.

—0—o—
Juozų ir Juozienių Iškilmės

O pereitos nedėlios vakare, 
tai Brooklyno Juozai ir Juo
zienės turėjo savo šaunias iš
kilmes Piliečių Kliube. Tai bu
vo savos rūšies vakaruškos— 
susirinko apypilnės kliubo 
svetainės Juozų ir Juozuku ir 
stambių, raudonų Juozienių; 
labai gražiai visi pavalgė ska
nią vakarienę—paskui, kurie 
turėjo stipresnes kojas—sma
giai pašoko; o dar kiti sma
giai laiką leido prie Ruppert’s 
alučio, kiekvienas dainuoda
mas “solo”. . .

—0—0—
Pažiūrėkim, ką Vaikai Gali
Sekantį .šeštadienį vienos 

Brooklyno Lietuviškos Mokyk
lėlės vaikai turės patys savo 
balių... Visgi, įdomu, bus 
pamatyti, ką vaikai gali!

Tas jų balius, sakoma, at
sibus “Laisvės” salėje, o pra
sidės 7-tą adzyną vakare.

Sako ir orkestrą jie turės! 
Tai viskas.

Vėl Du Kūdikiai Žuvo 
Laužymu Gaisre

R. ir M. Cabrero, 2 ir 3 
metų, mirtinai apdegė savo 
vigėse 4-me aukšte apartmen- 
to, 68 East 112th St., N. Y. 
Neturintis saugumo priemo
nių, senoviškas namas taip 
greit paskendo liepsnose, kad 
gretimam name buvusi moti
na, pamačius gaisrą, nespėjo 
beišgelbėt vaikus. Ją, pavo
jingai apdegusią, su kitais 
dviem vaikais išgelbėjo gais-

| rininkai.

Konst Stanislavskio 
Pagerbimui

Brooklyne paminėta Kons
tantino Stanislavskio darbai— 
vaidyba, režisūra. Paminėji
mo programa — veik viskas, 
išėmus Jono Valenčio trumpą 
paskaitą, yra teatrališkas vai
dinimas iš žymiausių veikalų. 
O vaidinimas geras, artistiš
kas, visiem patiko.

Tad ar nereikėtų šis vaidi
nimas pakartoti kad ir Brook
lyne? Arba apylinkėj, New- 
arke, Elizabethe ir kitur, tu
rėtų pamatyti gražų, menišką 
ir kultūrišką spektaklį. Ypač 
tiktų toks parengimas suruoš
ti LMS III Apskričiui. Brook
lyne taip pat šį gražų vaidini
mą matė tik nedidelis žmo
nių skaičius. Organizacijos, 
kurios manytų ruošti minėtą 
spektaklį, greitai atsiliepkite.

V. Bovinas, Sekr.
419 Lorimer St. 
Brooklyn, N. Y.

TŪKSTANČIAI NETEKS 
WPA DARBŲ

Miesto Salėj daroma planai 
paskelbt atleidimą iš WPA 
darbų 25,000 šio didmiesčio 
darbininkų \tarp balandžio 3- 
čios ir 8-tos, jei kongresas tuo
jau nepaskirs prezidento Roo- 
sevelto reikalaujamų $150,000,- 
000 palaikyt WPA darbams..

Majoras LaGuardia, kalbė
damas apie darymą atleidinėji
mo iš darbo planų, prie WPA 
administratoriaus Somervell 
pasakė, kad apie pasėkas tokio 
nukapojimo “baisu ir pamis- 
lyt.” Jis sakė telegrafavęs New 
Yorko senatoriams ir vietinei 
kongresinei delegacijai darbuo
tis prieš nukapojimą.

Tie 25 tūkstančiai dar ne 
viskas. Jei prezidento planas 
nepraeis kongrese, birželio 30- 
tą turės atleisti dar 40,000 dar
bininkų New Yorko mieste.

Pirmiausia būsią atleidžiami 
nepašalpinės kategorijos darbi
ninkai ; paskiau turinti pažy
mėjimus “nepatenkinanti,” 
paskiausia “gana geri,” be 
atsižvelgimo į pašalpinį ar ne- 
pašalpinį stovį.

TORIAI NEPRILEIDŽIA TIRT 
FERŲ PADĖTĮ

Kilo daug protestų, kuriuo
se kaltinama Pasaulinės Pa
rodos viršininkas Whalen \ 
diskriminavime negrų sam
dant parodai darbininkus. 
Nurodoma, kad viso paimta 
tik saujalė negrų, ir tai tik 
porterių? ir tarnaičių-grindų 
šveitėjų darbams, o lavintų 
darbininkų pareigoms apli- 
kantai atmetama.

Tuo klausimu darbiečiai 
tarybininkai yra senai paruo
šę ir įteikę Miesto Tarybai 
rezoliucijas. Bet didžiuma 
Miesto Tarybos narių, tam- 
maniečių ir torių, remia Wha
leno politiką, tad tos rezoliu
cijos neišleidžiama iš komite
to. Ponai nenori parodyt ma
sėms savo tikro veido. Ge
riau mano palaikys tas re
zoliucijas, o paskiau pasakys, 
kad pervėlu, darbininkai pa
samdyti, padėtis nebepakei
čiama. Taip jie mano palai
kyt diskriminaciją ir išvengt 
viešo pasirodymo diskrimina- 
torjais prieš rinkėjus.

“Daily Worker,” angliškas 
darbininkų dienraštis, plačiai 
ir griežtai apibūdino tą klau
simą. Į tai atsiliepė daug žy
mių žmonių, pareikšdami savo 
sutikimą su “D. W.” pareikš
tomis mintimis. Tarpe jų yra 
Manhattan prezidentas Isa
acs, fusionistas tarybininkas 
Belous, demokratas tarybinin
kas Kinsley.

Darbiečių rezoliucija tuo 
klausimu, įteikta Miesto Tary
bai per tarybininką Ninfo 
birželio 14, 1938, tebėra ko
mitete. Ji ręikalauja miesto 
“ištirt menamus nereguliaru
mus parinkime darbininkų Pa
saulinei Parodai.’ ’

Miesto Civilės Tarnybos ko- 
misionierius Paul J. Kern se
nai siūlė, kad darbininkai 
Parodai būtų samdomi iš Ci
vilės Tarnybos listo, ir tą 
nuomonę remia daug pažan
gių viršininkų ir šiaip pilie
čiai, bet į tą Parodos . virši
ninkai kol kas nekreipė do
mės. T—as.

Teisėjas Rudich 
Ėmęs Kyšius

Louis Kassman, profesiona- 
lis bondsmanas, speciali© pro
kuroro Amen pašauktas 
Apellate Division teisman, 
Brooklyne, liudijo, kad darbi
ninkų ėdikas teisėjas Mark 
Rudich reguliariai ir sužiniai 
priiminėjo kaucijomis padirb
tus, suktus bondsus už gau
namus kyšius. Jis už tai gau
davęs nuo 50 iki 100 dolerių. 
Taip buvę ne su viena, bet su 
eile kriminalių bylų.

Kassman ne kartą pašauk
davęs teisėją po pusiaunakčio, 
kad ant greitųjų paliuosuotų 
tuos, kurie bijojo eiti per kvo
timo šerengą sekamą rytą.

Miesto Reikalų Komitetas, 
kurio pasidarbavimas pagel
bėjo iškelti eilę faktų ir iš- 
gaut Brooklyno padėčiai ty
rinėt specialį prokurorą 
Amen, prašė gubernatoriaus, 
valstijos senato ir seimelio 
pirmininkų ir komitetų, taipgi 
didžiumos ir mažumos vadų 
imti tą dalyką domėn ir pra
ves! platų tyrimą ir valymą 
Brooklyno teisdarybės įstaigų. 
Jis nurodo, kad tas būtina, 
jei norima atsteigt visuomenės 
pasitikėjimą teisdarybės įstai
gomis.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių j anglų.

<
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Unijos Derybos su BMT
Angliškas- darbininkų dien-

Antradienį prasidėjo derybos raštis “Daily Worker” prane- 
tarp Transporto Darbininkų ša, kad jo miesto redaktoriaus 
Unijos (TWU) ir BMT kompa- d ėsk a užversta skundais dar- 
nijos dėl naujo kontrakto. Dis-! bininkų negrų, žydų ir kitų, 
kusuosią algų ir uždaros šapos kad Whaleno administracija 
klausimas. Turimasis kontrak-1 diskriminuoja juos samdant 
tas baigsis su 31-ma šio mėne-1 darbininkus Pasaulinei Paro7 
šio. | dai.

VELYKOM SPECIALAI
Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo

Stebukliniai Medaliai nuo.......
Daimantiniai žiedai nuo
Rankiniai Laikrodėliai nuo
Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00

7

esate Širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių

SS3KR

ARCADIA . . . New style Gruen of pleasing simplicity 
in design. Yellow gold filled, 15 jewels............$27.50

Jūs 
departmentą. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne

daiktų

701

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

GRAND STREET BROOKLYN
EKSPERTAI TAISYME. TEl..: STAGG 2-217S

Kita Krautuve Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:

206 WEST FRONT STREET

SKELBKITES “LAISVĖJE

Žmonės, Geros Naujienos!

“LAISVĖS” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ (STAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

PARDAVIMAI
Parsiduoda 3 kambarių fornišiai 

(namų rakandai). Turiu apleisti 
miestą, tai parduosiu greit ir pigiai., 
18 Shepherd Ave., Brooklyn, N. Y. j 
Ant antrų lubų. Matyti galima tik 
6 vai. vakarais. (67-69)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja Bar ir Grill po ant

rašu: 1083 Flushing Ave., Brook
lyn, N. Y. Prašome kreiptis.

(66-68)

Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam parė- 
dalų) tinkamų virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches,, naujausios mados išdirbimo kortinų srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

10% iki 20% ant tų uždangalų; darbas garantuotas.

RAINE’S CURTAIN SHOPPE
709 Grand Street Brooklyn, N. Y.

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-3671

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų k o r t i n u s 

ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

ir

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS

Atsineškite ši ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam»vi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

TUNELIS AR TILTAS?

Tarp valdininkų eina aštrios 
diskusijos, kas geriau, tunelis- 
ar tiltas sujungimui Battery 
Parko, New Yorke, su pama
riais eisiančiuoju keliu Brook
lyne.

Manhattan prez. Isaacs prie
šinasi tiltui. Majoras stoja už 
tiltą. Walter Binger, Miesto 
Darbų komisionierius irgi prie
šinasi tiltui, sakydamas, kad 
tiltas puldo prietiltėse esamų 
nuosavybių vertę, o tunelis ke
lia vertybes.'Ingersoll, Brookly
no prezidentas, ir Moses, parkų 
komisionierius, stoja už tiltą.

Viešos diskusijos tuo klausi
mu bus šį penktadienį, 11 vai. 
ryto.

New Yorke ir apylinkėse 218 
asmenų laimėję Airijos lioteri- 
jose. žinoma, spauda nerašo, 
kiek pralaimėjo viso savo gy
venimo uždarbius ant tų bilietų 
ir nei cento neišlošė.

Miriam Bankel, 16 m., new- 
yorkietė, eidama mokyklon 
sustojo paglostyt pienvežio; 
arklį. Arklys jai įkando ran
ką.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 meti/

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N.* Y.

Tel. Evergreen 8-7171 
Tel. Triangle 5-3622

I ........ ......... . , , l|

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško Ii 
Lietuviško Stiliaus. č)la taip pat 
galima gauti Amerikos ISdirbImo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų Ir gero alaus.

Joseph Zeidat
8a vininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus. 
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.




