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ką pasiekė žymusis Vokie
čių tautos sūnus, Erichas 
M. Remarque, kuris išgar
sėjo su savo veikalu “Vis
kas Tyku Vakarų Fronte.”

Iš Vokietijos jis pabėgo, 
kai pasaulio bestija, Hitle
ris, užgrobė galią Vokieti
joj. Šis žmogus tarnavo 

a pereitam pasauliniam kare; 
jis daug patyręs. Ir jis ma
no, kad neužilgo prasidės 
kitas pasaulinis karas, daug 
didesnis ir baisesnis, negu 
pereitasis. * * *

A. J. MIKOJAN
SSRS Prekybos Komisaras

Remarkas rašo knygą 
apie žydus, jų persekiojimą.' 

Mano nuomone, jis pasi
rinko labai gerą temą: už
tarti tautą, kuri davė pa-

• šauliui Kristų, Marksą, Spi- 
nozą, Heinę, Einšteiną ir 
daug kitų pasauline plotme

4 didelių žmonių.
Šią tautą šiandien kryžia

vo j a banditai hitleristai. 
Jiems padeda kiti nenaudė
liai.

Ar jūs žinot, kad net lie
tuviški probaščiai (jų spau
da) pritaria žydų per
sekiojimui?! Jie, beje, gar
bina bjauriausi Amerikos 
anti-semitą, kun. Coughli- 
ną. ♦ * *

Kadaise farizėjai (kuni
gai) nukryžiavojo Kristų.

# Šių dienų farizėiai kryžia
vo j a tą tautą, kuri davė 
pasauliui Kristų ir krikščio
nybę.

Jiems vadovauja Hitleris, 
pagrobęs Lietuvos Klaipė
dą; Hitleris, kuris naikina 
tautas, kuris puola ramų 
pasaulį. Amerikoj Hitlerio 
agentas, apsivilkęs juodu 
sutonu, yra kunigas Cou- 
ghlinas, kurio dori katali
kai neapkenčia labiau, negu 
bedieviai! ♦ * *

« Tai “Raistas” jau gata
vas. Pasiuntėm jo vieną ko
piją pačiam autoriui, Up
ton Sinclairiui, ir visiems 
tiems, kurie apysaką užsi
sakė. ♦ * *

Čikagos kunigų “Drau
gas” rašo:

“Amerikos lietuvių visuo
menė vieningai smerkia 
Hitlerio žygius prieš Lietu
vą. Sueiname čia visi ir 
stojame prieš mūsų akis 
vykstantį faktą: Klaipėda 

t vėl tenka teutonams.”
Nelaimė su Amerikos lie

tuvių visuomene yra tame, 
kad mes šią baisią Lietuvai 

4 valandą nesueiname į vieną 
draugę Hitlerį pasmerkti!

Tiesa, paskirai mes smer
kiame tąjį civilizacijos ir 
kultūros neprietelių. Bet 
nesirenkame į bendrus mi
tingus, nereiškiame iš tos 
pačios tribūnos bendro žo
džio.• ♦ * *

Kiek tai paliečia mus pa
čius, laisviečius, pilniausiai 
sutiktum eiti su kiekviėnu 
lietuviu bei kitataučiu, ku
ris tik smerkia Hitlerį, į 
bendrą darbą ir jį dirbti.

Bet reakciniai katalikų 
vadai tam nepritaria. Kas 
jiems tautos reikalai? Jie 

* spjauna ant jų.
Mes labai nuoširdžiai• - fy

Anglijos Prekybos Pasiun
tiniai Maskvoje

Maskva. — Čia lankosi 
Anglijos perkybos pasiunti
niai, su R. S. Hudsonu, 
Anglų užjūrinės prekybos 
ministeriu, galvinyje. Juos 
pasitiko A. Mikoyan, Sovie
tų prekybos komisaras ir 
nariai Sovietų Komunistų 
Partijos Politinio Biuro.

Anglijos prekybos pasiun
tiniai išsireiškė, kad jie 
“labai patenkinti” tuom, 
kaip Sovietai juos priėmė.

Hitleris žada Mussoliniui 
Paramą Prieš Franci ją

Berlin. — Hitleris atsiun
tė telegramą Mussoliniui, 
kad “vokiečiai eis patys pe
tin” su Italija visuose atsi
tikimuose, jeigu bet kas 
“mėgins varžyt” italų ar 
vokiečių “pasiryžimą gy
vent.”

Roma. — Mussolinio val
džia supranta, kad Hitlerio 
telegrama reiškia pasižadė
jimą remt Italijos reikala
vimus Tunisiios ir kitų 
Franci jos valdomų žemaų.

Ispanijos Respublikos Nu
vertėjai Atiduosią Frankui 

10,000 “Komunistų”
Madrid. — Pasidavėlių 

grupė, vadinama Ispanijos 
“gvnimo” tarvba sukimšo į 
kalėjimus apie 10,000 ko
munistų ir tariamu “raudo
nųjų.” abelnai tų, kurie tik 
išstojo prieš suokalbinin
kus, nuvertusius respubli
kos valdžią. Suokalbininkai, 
vadovaujami generolo Mia- 
ios ir pulkininko Casados. 
žada atiduot tuos respubli
kos gynėjus į fašistų ran
kas.

kreipiamės į lietuvius kata
likus, darbo žmones. Žiū
rėkit, ką daro jūsų vadai. 
Vadovaudamiesi savo am
bicijomis, jie net Lietuvių 
Dienos Komitetą (Pasauli
nei Parodai) pasigrobė j 
savo rankas, monopolizavo.* * *

Šiuo tarpu, kai Hitleris 
pagrobė Klaipėdą ir ruošia
si visą Lietuvą pagrobti, 
Amerikos lietuvių vienin
gas darbas yra būtinas.

Kiekvienam mieste, kur 
tik gyvena lietuviai, turėtų 
būti sušaukti masiniai mi
tingai ruošimui mūsų žmo
nių Lietuvai ginti!

Madrid, Ispanija.—Gene
rolas Franco mandagiai 
priėmė pasiuntinius vadina
mos Madrido “gynimo” ta
rybos, kai jie nuskrido į 
Burgosa pas Franco prašyt 
“garbingos taikos.” — Ši 
taryba susidaro iš politikie
rių ir karininkų, kurie nu
vertė respublikos valdžią 
centralinėj e Ispanijoje.

“Gynimo” tarybos atsto
jai žada vėl lėkt į Burgosa 
1 “baigt” derybas su gen. 
Franco. Ko jie ypač reika
lauja, tai kad fašistai per- 
skaudžiai nebaustų respu
blikos veikėjų.

Bet fašistų vyriausybė 
sako, kad Madridas ir visa 
centralinė Ispanija turi būt 
pervesta generolui Franco’- 
ui be jokių sąlygų; o jis 
pakartoja, kad baus “krimi
nalistus”, kaip kad jis va
dina griežtesnius respubli- 
kiečius kovotojus.

Darbo Ministerė Per
kins Pateisinta, Kad 
Nedeportavo Bridges
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso komisija 
išteisino Frances Perkins, 
darbo ministerę.

Tūli republikonai kon- 
gresmanai reikalavo išmest 
Perkins ir du kitus darbo 
ministerijos valdininkus iš 
tarnybos: tai todėl, kad mi
nisterė ir tie valdininkai 
dar nedeportavo į Australi
ją Harrį Bridgesą, CIO uni
jų vadą vakarinėse valstijo
se. — Žemesnis federalis 
teismas buvo patvarkęs iš- 
bugdint Bridgesą iš Ame
rikos kaip “komunistą.”

Darbo ministerė Perkins 
aiškino, kad jinai laukė, ką 
nuspręs šalies Vyriausias i 
Teismas apeliacijos byloje 
J. G. Streckerio. — Žemes
nis federalis teismas buvo 
taipgi patvarkęs deportuot 
Streckerį iš Amerikos, kaip 
komunistą.

Republikonai kaltino mi
nisterę Perkins kaip “suo- 
kalbininkę”, kad jinai ne
pasiskubino deportuot tų 
dviejų tariamų komunistų; 
bet kongreso teisių komisi
ja dabar atmetė tuos kalti
nimus kaip neturinčius rim
to pagrindo.

Japonai Darysią Sąjungą 
Su Naziais Prieš SSRS
Tokio. — Japonijos vai

zdžia, sakoma, nenori daryt 
abelnos karinės sąjungos su 
Vokietija ir Italija, bet su
tiktų sumegst karinę są
jungą su Vokietija “apsigy
nimui” nuo Sovietų (kas 
reiškia, užpuolimo karui 
prieš Sovietus).

Buvęs Čechoslovakijos ambasadorius, Jonas Masary- 
kas, kalba Chicagos cechams, kaip jų tėviškę 

užgrobė Vokietijos naziai.

KLAIPĖDOJE HITLERIS NE
PERSEKIOSIĄS LIETUVOS 

RĖMĖJŲ

LIETUVA GINS DABARTINĘ 
SAVO ŽEMĘ, SAKO GENE

ROLAS STASYS RAŠTIKIS

LENKIJA ATMETĖ ANGLIJOS KVIETI
MĄ Į VIENA FRONTĄ PRIEŠ HIT- 
LERJ—REIKALAUJA UŽTIKRINIMO
Holandija ir Šveicarija 
Nepasitiki Anglijos ir

Francijos Pažadais
London. — Anglija turi 

užtikrint, kad jeigu Vokie
tija užpuls Lenkiją, tai An
glija tuojaus užpuls Vokie
tiją, kaip kad pareiškė Len
kijos valdžia. Tuom pareiš
kimu Lenkų vyriausybė at
sakė į Anglijos pakvietimą, 
kad Lenkija išvien su An
glija, Francija ir Sovietais 
pasirašytų pareiškimą “su
stabdyt Hitlerio žygiavimą 
į Rytus.”

Po tokio Lenkijos atsaky
mo, Anglijos valdžia, kaip 
pranešama, pasiūlė Lenki
jai tūlus “užtikrinimus” 
gint ją nuo Vokietijos. Bet 
Lenkų vyriausybė vis tiek 
nesutinka padėt savo para-1 
šą po pareiškimu “sustab
dyt Hitlerį.” Lenkijos val-

i dovai matą, kad naziai ima 
visas rytinės Europos ša
lis į savo saują, apart So
vietų Sąjungos, ir biją už
rūstint Hitlerį.

Lenkijos užsieninė minis
terija pareiškė, kad Lenkai 
“nelabai pasitiki užtikrini
mo žodžiais” (iš Anglijos 
pusės). Sako: “Mes turime 
sąjungą su Francija, kad 
jinai duos mums pagelbos, 
jeigu mes būsime užpulti. O 
mes, svetimų žemių nenorė
dami, ginsime savo kraštą 
ir savo tautinę garbę, nesi
traukdami nė vieno žings
nio nuo savo rubežiauš.”
ŠVEICARAI IR ROLAN
DAI PRISIMENA MUNI- 

CHO IŠDAVYSTĘ

Anglų ir Francūzų val
džios taipgi kvietė Holandi
ja ir Šveicariją prisidėt prie 
fronto prieš Hitlerį. Bet 
Holandijos ir Šveicarijos 
valdovai (atsimindami, kaip

Berlin. —- Nazių valdžia 
prižade j a«Lifctuvai neper se- 
kiot liekančių Klaipėdos 
krašte lietuvių, kurie dar
bavosi, kad Klaipėdoje pasi
liktų Lietuvai ir buvo prie
šingi prijungimui Klaipė
dos krašto prie Vokietijos.

Hitleris duoda teises Vo
kietijos piliečių lietuviams 
ir vokiečiams, kurie gyveno 
Klaipėdos krašte pirm jo 
prijungimo Vokietijai. O 
kurie klaipėdiškiai lietuviai 
nenorės Vokietijos piliety
bės, suprantama, turės iš 
ten išsikraustyti, apart tų, 
kuriem bus leista Klaipėdi- 
joj gyvent su Lietuvos pas- 
portais.

K aunas. — Vyriausias 
Lietuvos armijos komandie- 
rius generolas Stasys Raš
tikis išleido atsišaukimą į 
kareivius, kuriem sako, kad 
Lietuva buvo priversta per
leist Klaipėdos kraštą Vo
kietijai; bet Lietuvos armi
ja “kovos prieš bet kokį pa
sinio j imą ant Lietuvos da
bartinės žemės arba jos ne
priklausomybės.”

Paryžius. — Francijos 
valdžia perveda generolui

Slovakija Šaukiasi 
Hitlerio Pagelbos 

Prieš Vengriją

Francija ir Anglija išdavė 
Čechoslovakus) atsisakė dė
tis į prieš-hitlerinį frontą. 
Anglija ir Francija prizai 
dėjo gint Šveicarijos ir Ho
landijos rubežius, bet Švei
carų ir Holandų valdžios ne 
sitiki, kad Anglija ir Fran-Bratislava, Slovakija. —

Slovaku valdžia atsišaukė L .. .v x v ,. 
Hitlerį/ kad sulaikytų Venį clJa ^pildytų savo zodl; 
griją nuo briovimosi į Slo
vakiją. Slovakų vyriausybė 
priminė Hitleriui, kad jis! 
sutartyje pasižadėjo ginti 
Slovakijos rubežius per __ 
metus.—Slovakija tai buvu-

Š v e i c a rijos valdininkai 
sako, jog Anglija ir Franci- 

I ja stengiasi į velt Šveicarus 
tik todėl, kad to reikalau- 
ja politiniai ir bizniški su
metimai Anglijos ir Franci-

si dalis buvusios Čechoslo-
Franco’ui karinius laivus .vakijos respublikos. Dabar
Ispanijos respublikos, kurie 
pabėgo į Francijos prie
plauką Bizertą, Tunisijoj.

S1 o v a k i ja yra Vokietijos 
globoje, kaip nazių “protek
toratas.”

"nekiš savo pirštų tarp du
rų”.

Holandija ir Šveicarija, 
esą, ginsis pačios, kiek pa-

ŽUVO ŠEŠI ŽMONES DEL NE LAIKU NUŠAUTO 
BRIEDŽIO WYOMING VALSTIJOJE

Powell, Wyoming. — De
vynios dienos pirmiau Earl 
Durand, šiurkštaus būdo 
vyrukas, 26 metų amžiaus, 
nušovė briedį, ir tapo areš
tuotas, nes dabar ne sezo
nas briedžių medžioklės. 
Bet Durand nugalėjo kalė
jimo sargą ir pabėgo namo. 
Policininkai mėgino jį vėl 
areštuoti; ale Durand nu
šovė du policininkus ir pa
spruko į Sawtooth kalnus.

Tuomet šimtai ginkluotų 
piliečių, policijos ir milici
ninkų apsupo kalnus; . ap
statė kalnus kulkasvai- 
džiais ir kanuolėmis. Milici
jos orlaiviai taipgi pakilo 
jieškot piktadario ir išbom- 
barduot jo “tvirtumą.” Gin
kluoti piliečiai apgulė Du
rando “fortą”, bet jis nu
šovė du Tš jų, tai kiti pa
bėgo.

Durand, “žalią mėsą 
ėdantis” žiaurūnas, tada 
paspruko pro apgulos lan
ką, užpuolė farmerį Harry 
Moore ir liepė jam automo-

biliu vežt Durandą į Powell 
miestelį/ Kiek pavažiavus, 
Durand išmetė savininką iš 
automobilio, ir atvažiavęs į 
Powellį, užpuolė First Na
tional Banką, šaudydamas 
revolveriais abiejose ranko
se, Durand privertė penkis 
banko tarnautojus perduo
ti jam du iki trijų tūkstan
čių dolerių. Su tais pinigais 
jis tikėjosi pabėgt kur to- 
liaus. Jo pergąsdinti penki 
kostumeriai taip pat rankas 
iškėlė ir sustojo prie sienos.

Bet Durando šūvių gar
sai išjudino gyventojus ir 
policiją. Užkluptas Durand 
atsišaudė, o kaipo apsaugą 
sau jis laikė prieš save 
banko tarnautoją. J. Gaw- 
trhopą, 20 metų jaunuolį, 
iki Gawtrhopas tapo nu
šautas kulka, taikyta Du- 
randui; ale ir Durandas, 
galop, liko pašautas. Tada 
jis paleido kulką pats sau 
į galvą ir krito negyvas.

Taip ir žuvo šeši žmonės; 
o viso to pradžia buvo brie
džio nušovimas ne laiku.

Įvyko aštrių susikirtimų Je&s> Jei ^us užpultos, bet 
tarp vengrų ir slovakų ilgo-1130 . FjaI}clJOs n Anglijos 
kame 25-kių mylių f route.1 P°htikierių išdavystei, kun 
Devyni Vengrijos orlaiviai | H Vv° P d a 1 Mumche
numetė apie 90 bombų į 
Slovakijos miestelį Spisska 
Nova Ves; padegė Slovakų 
lėktuvų stovyklą ir užmu
šė 12 asmenų; daugelį su
žeidė.

Oro kovoj ties Sobrance, 
Slovakijos lėktuvai nukirto 
žemyn vieną Vengrų orlai
vį, o kitus atgal nuvijo.

prieš čechoslovakiją, Ro
landai ir Šveicarai visai 
prarado pasitikėjimą žod
žiais Anglijos ir Francijos 
valdovų.

Žulikas Newarko Majoras 
Pražudė Dokumentus

Sovietai Turi per 170 
Miliony Gyventojų

Newark, N. J. — Teisme 
prieš miesto majorą Ellens- 
teiną ir eilę kitų valdinin
kų, majoras prisipažino, 
kad “nežinia kur pražudęs” 
dokumentus federalės val
džios -pinigų, paskolintų 
Newarko miestui.

Ellenstein ir jo sėbrai

Maskva. — Sovietų 
junga dabar turi bent 
milionų 126 tūkstančius 
ventojų, kaip parodo jų 
rašai, padaryti šiemet sau- apRirto miestą pirkimu že- 
sio 17 d. Bet sąrašų pasek- m£S sklypų dėlei orlaivių 
mės dar nėra galutinai su-. aikštės. Ta žemė buvo siū- 
skaitliuotos; tai. tikrumoj , joma u£ $16,000, bet iš mies- 
bus daugiau Sovietuose gy- į0

170
gy-
s^_ kaltinami, kad jie šlykščiai

ventoj ų negu ztas aplamai 
paduodamas skaitmuo.

Rūsią lietaus ir šilčiau.

už ją užmokėta 
$190,000.

Teisme įrodinėjama, kad 
174 tūkstančių dolerių skir
tumą kainos pasidalino ma
joras Ellenstein su saviš
kiais grafteriais ir žemės 

1 pardavėjais.
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Lenkija Sako Nesidėsianti
Varšavos dienraštis “Express Poran- 

ny”, kuris skaitomas Lenkijos valdžios 
organu, skelbia, kad Lenkija nesidėsian
ti į jokius blokus, formuojamus Hitle- 

’ rio avantiūrom sulaikyti. Girdi, Lenkija 
pasitikinti savo pačios jėgomis, o nieku 
kitu.

Jei Lenkija pasitiki savo pačios jė
gomis savo nepriklausomybei apginti, tai 
geras dalykas. Bet pasitikėjimas yi 
vienas daiktas, o sugalėjimas—kitas. 
Lenkija nėra stipri, nei moraliai, nei mi- 
litariniai. Moralinis jos sunkumas reiš
kiasi tame, kad turi daug tautų paver
gusi, kurios niekad nenorės ginti Len
kiją kaipo tokią. Jei tos tautos šiandien 
turėtų ten laisvės,—būtų visai kitas da- 

. lykas. Deja, to nėra.
Palyginti su Vokietija, militariniai 

Lenkijos reikalai taipgi ne koki. Hit
lerio armijos ją galėtų sunaikinti, jei 
iš kitur neateitų pagalbos. Todėl mums 
tiesiog nesuprantamas tasai Lenkijos po- 

? nų trumparegiškumas. x
. t Beje, paminėtas dienraštis spjaudosi 
x ir į Sovietų Sąjungą. Ar Beckas su 

Smigly-Ridz nepadarys taip, kaip pada- 
« rė Slovakijos katalikų kunigas Tiso, 

Čechijos Hača ir Lietuvos Urbšys,—ar 
' nenuvažiuos jie į Berlyną ir nepasakys 

pasiimkie, vade Hitlerį, Dancigą, nes jis 
• Lenkijai tik balastas, tik bereikalinga 

našta?!

Hines Gavo Keturis Metus
New Yorko miesto žymiausias Tam- 

„ many Hali politikierius, James J. Hines,
* tapo nusmerktas kalėti nuo 4 iki 8 metų. 
J Tai ne didelė pabauda, tačiau visvien 
! džiuginantis reiškinys. Tai parodo, kad 
< nevisuomet ir toki žmonės gali išsisukti, 
J kaip Hines. Savais laikais jis juk buvo 
j tikras miesto bosas. Per jį galėjai val- 
9 dininkus papirkti, per jį galėjai visokias
* žulikystes daryti.
* Vadinasi, priėjo ožys liepto galą.

Bet tokių ožių, kaip Hines, pilnas New
* Yorko miestas. Tokių žulikiškų politi

kierių nereikia su žiburiu j ieškoti. Dabar
į tik klausimas, ar p. Dewey, prokuroras,
* darys tolimesnius žygius, ar jis juos 
I gaudys? Atrodo, kad jis tenkinsis vienu 
« Hineso nusmerkimu, palikdamas kitus 
t laisvai “darbuotis.”f

Reikėtų labai stipriai šluoti, kol bus 
iššluota visi Hineso tipo politikieriai.i I

4 * A

Šnipai ir Šnipai
Vienas žmogus iš Lietuvos rašo “Nau- 

jienose”:
“Ateityje visuomeninio gyvenimo is-

• torikai atidengs daugybę šių dienų pro- 
I vokacijų ir jas skaitant bus visai neįti- 
t ketina, kad taip žemai žmogus galėjo
• pulti.

“Klasta, melas, parsidavimas—tai dau- 
; gelio virto tiesiog kasdienine duona. Ne- 
i-nuostabu. Klasta ir melu įsigalėjus dik- 
. tatūriniems režimams, jie tiktai ir gali 

laikytis provokacija ir demagogija.
“Išverstkailių, lapių avies kailyje, tiek 

daug priviso, kad jų kiekviename žings
nyje sutiksi, tik spėk saugotis.

“Tokių tipų dabar didelė paklausa. O

jei atsirado toji paklausa, atsirado ir 
prekė. Prekė, kuri labai plačiai vartoja
ma įgyja pigią kainą.

“Kartais tiesiog stebiesi žmogus ir 
niekaip negali suprasti, kad štai tavo 
vienas iš artimesnių pažįstamų užsiima 
tokiu niekšingu darbu, nors šiaip tasai 
žmogus atrodytų visai padorus ir patikė
ti negalėtum, kad jisai gyvena ir verčiasi 
vien tik klasta ir provokacija.

“Tokių niekšų dabar pilni visi kampai. 
Parduoda jie viską, ką tik gali ir kam 
gali savo auką įbrukti. Parduoda už cen
tus visai nesukdami galvos dėl savo są
žinės, dėl savo visuomenėje padėties.

“Jei prekės pritrūksta, jei nenumato 
aukų, tai patys išgalvoja, arba sudaro 
tokias pinkles, kad savo artimą įvelia į 
tokias bėdas, jog šis nebežino kaip išsi
sukti.”

Ne vienas žmogus, grįžęs iš Lietuvos, 
patvirtino šituos apgailėtinus faktus. 
Šnipai ir šnipai, kur tik pasisuki. Kada 
nors, tačiau, tiems judošiams ateis “Die
na rūsti, diena ana ...” ,

Tai Liga
Fašistų “Vienybė” stebisi, kaip Grigai

čiui nepabosta tiek daug rašyti apie So
vietų Sąjungą. Girdi, kad jis pamokina 
komunistus, tai yra geras daiktas, bet 
kam tiek daug rašyti, kas buvo 20 metų 
atgal.

Kiek tai liečia mokinimą komunistų, 
tai galime “Vienybei” tiek pasakyti: ko
munistai iš Grigaičio pasimokina tiek, 
kiek ir iš “Vienybės.” Kitais žodžiais, 
nieko.

Grigaitis rašo apie Sovietų Sąjungą, 
mums rodosi, ne tam, kad ką nors pa
mokyti, bet tam, kad jis serga kokia tai 
liga. Liga neapykantos komunistiniam 
judėjimui ir Sovietų Sąjungai.

Jis rašo nuo ausies, nesiskaitydamas 
šu faktais. Kiekvieną kartą jis bando 
įkąsti šian ar ten, manydamas, kad jo 
skaitytojas yra ant tiek tamsus, kad, ot, 
ims ir nesupras, jog tai yra netiesa, jog 
tai faktų iškraipymai.

Gerai Atkirto
“Keleivis” nurodo tautininkams, kaip 

jie veidmainingai kalba apie kovojimą 
už Lietuvos nepriklausomybę. Atžymė
jęs tautininkų suokalbius padaryti Lie
tuvą monarchija, prijungiant ją prie Vo
kietijos, So. Bostono savaitraštis rašo:

“Bet tai da ne visi tautininkų ir kleri
kalų ‘nuopelnai’ Lietuvos nepriklauso
mybei. Kai Vilniuje įsikūrė kairiųjų 
Lietuvos darbininkų ir inteligentų val
džia, tai mūsų tautininkai su kunigėliais 
pasikvietė lenkus į Vilnių. Ir šituo labdi 
džiaugėsi tų laikų Amerikos lietuvių 
tautininkų organas ‘Sandara’. Štai jos 
žodžiai, išspausdinti 1919 metų 15-tame 
numery:

“ ‘Lietuvos respublikos valdžia, netu
rėdama kitokios išeities, kreipėsi prie 
lenkų, prašydama apginti Lietuvą nuo 
bolševikų.’

“O kas buvo tie ‘bolševikai?’ Tai bu
vo Lietuvos Darbininkų Taryba, kurion 
buvo įnėję adv. Požėla, V. Biržiška, M. 
Biržiška, Kapsukas ir daug kitų kairių
jų lietuvių inteligentų.

“Prieš juos mūsų ‘patriotai’ pakvietė 
lenkus. Ir 1919 metų 22 balandžio tele
gramos paskelbė pasauliui, kad lenkų ar
mija užėmė Vilnių. Lietuvos Darbinin
kų Taryba tuoj aus buvo išardyta ir daug 
jos narių išžudyta. Magaryčioms lenkų 
kariuomenė da įtaisė žydų skerdynes 
Vilniuje ir paskui pradėjo smaugti- pa
čius lietuvius.

“Taigi be reikalo ‘Vienybės’ vyrai siū
losi savo ‘editorialais’ įrodyti, kaip jie 
‘kovojo’ už Lietuvos nepriklausomybę. 
Mes jų ‘nuopelnus’ žinom. geriau, negu 
jie patys.”

Reikia pažymėti, kad tautininkai nie
kad nebuvo Lietuvos laisvės šalininkai. 
Pažiūrėkim, ką jų partija, pasigrobusi 
smurto keliu valdžią, padarė Lietuvai. 
Žmonėms uždėjo pančius, o pačią Lietu
vos nepriklausomybę pastatė didžiausia
me pavojuje. Be to, jie atsisakė nuo Vil
niaus ir Klaipėdą prarado.

New Yorko organizuoti skelbimų ir raštinių darbininkai pikietuoja Best & Co. 
krautuvę, kuri ne įsileidžia unijos.

Uždavinys Akademikams
S u s k a i č i uokite ar Di

džiuose Kauno Universiteto 
rūmuose esantis telefono 
automatas daugiau dienų 
per metus yra sugedęs ar 
veikiantis. Atspėjusis galės 
kartą pakalbėti telefonu, ir 
automatas jam grąžins 20 
centų monetą (ar sagą, 
žiūrint kas bus įmesta).

/

Teritorija, Gyventojai, 
Turtas

Dabar tankiai spaudoje 
minimas vardas Vengrijos. 
Kas ji yra ir kokia jos po
litika?

Prieš pereitą Pasaulinį 
Karą Vengrija buvo dalis 
Austrijos ir todėl ta vals
tybė vadinosi Austro-Veng
rija. Po karo Vengrija bu
vo žymiai apraižyta ir liko 
atskira valstybė iš 35,911 
ketvirtainiškų mylių ploto 
su 8,688,000 gyventojų. Ant 
jos, kaip ir kitų karą pra
laimėjusių, buvo uždėta ka
ro kontribucijos, armija su
mažinta iki minimumo. Bet 
įsigalėjus fašistams Vokie
tijoj pradėjo daugiau gink
luotis ir Vengrijos fašistinė 
valdžia priešakyje su dikta
torium admirolu Nicholas 
Horthy.

Pereitą rudenį Vengrija 
išvien su Vokietija užpuolė 
ant Čechoslovakijos ir atė-' 
mė nuo pastarosios didelį 
plotą su milionu gyventojų. 
Dabar Vengrija pačiupo 
Rusiniją, ir todėl Vengrijos 
dabartinis plotas yra 48,794 
ketvirtainės amerikoniškos 
mylios ir ji turi 10,300,000 
gyventojų.

Vengrija randasi Centra
linė j Europoj. Rytuose ji 
susieina su Rumunija, kur 
jos sienos sudaro 200 kilo
metrų ilgio; pietų pusėj ji 
rubežiuojasi su Jugoslavija 
ant 402 kilometrų ilgio. 
Šiaurėj ji rubežiuojasi su 
Lenkija, (po to, kaip užėmė 
Rusiniją), kur jos siena 
sudaro apie 150 kilometrų 
ilgio. Likusi jos siena va
karuose ir šiaurėj tęsiasi 
ant kokių 800 kilometrų su 
Vokietija. Vengrija randa
si strateginėj pozicijoj. Tik 
per ją Vokietijos fašistai 
gali prasimušti prie Rumu
nijos, prie kurios jie taip 
veržiasi ir atsidaryti pla
tesnes duris tolimesniam 
Balkanų užkariavimui.

Kovo 22 dieną, 1919 me
tais, Vengrijoj buvo pasi
skelbus Sovietų Respublika, 
kuri pusėtinai ilgai laikėsi. 
Ją užsmaugė Rumunijos, 
Čechoslovakijos ir talkinin
kų armijos.

Vengrija turi nemažai 
fabrikų, bet vis vien tai 
žemdirbystės šalis. 1936 me
tais ji pagamino: 827,000 
tonų anglies; 7,105,000 tonų 
durpių ir. kitokio kuro; 
306,000 tonų špyžo; 552,000 
tonų plieno ir 400,000 tonų 
baksistų.

Tais pat metais ji suėmė: 
2,389,000 tonų kviečių; 
714,000 tonų rugių; 658,000 
tonų miežių; 262,000 tonų 
avižų; 2,593,000 tonų kuku
rūzų; 2,451,000 tonų bulvių 
ir 1,124,000 tonų cukrinių 
runkelių.

Vengrijos Armija
Po Pasaulinio Karo jai 

buvo leista turėti tik 35,- 
000 armiją. Bet Vengrija 
sulaužė tą sutartį ir jau
1937 metais turėjo 100,000 
pastovią armiją ir 500,000 
išlavintų rezervų. Ypatin
gai ji. turi didelį skaičių ofi- 
cierių, kas leidžia greitai 
sudaryti skaitlingą armiją. 
Jos armija yra užtektinai 
aprūpinta kulkasvaidžiais, 
kanuolėmis, tankais ir lėk
tuvais. Iš pradžios Vengri
ja buvo Italijos fašistų įta
koj, bet kada kovo mėnesį,
1938 metais, Vokietijos fa
šistai pavergė Austriją, tai 
nuo to laiko Vengrija virto 
pusiau kolonija Vokietijos 
fašistų.

Vengrijos Agresorių 
Politika

Vengrijos fašistai perei
tą rudenį užpuolė ant Če- 
choslovakijos ir pavergė 
8,698 ketvirtainių mylių 
plotą. Dabar, kada Hitle
ris puolė Čechiją ir Mora
viją, tai Vengrija pavergė 
Rusiniją.

Pereitą rudenį Lenkijos 
ir Vengrijos fašistai norė
jo pasidalinti savo tarpe 
Rusiniją. Jie aiškinosi, kad 
norį bendro rubežiaus. Ta
da Hitleris labai priešinosi 
tam planui. Dabar Hitleris 
leido Vengrijai užimti Ru
siniją, nieko prieš tai nesa
kydamas. Kodėl? Todėl,kad 
Hitleris pusiau valdo Veng
riją. Jis atsineša linkui jos 
taip, kaip stambi žuvis: lai 
Vengrija ryja mažesnę žu
vį, o Hitleris prarys jas 
abidvi. Dabartiniu laiku 
Vengrija savy stovios užsie
nio politikos neturi. Todėl 
su ja Sovietų Sąjunga ir 
diplomatinius ' ryšius nu
traukė. Vengrija yra pa
klusni Hitlerio politikai.

Labai galimas daiktas, 
kad Hitleris panaudos Ven
griją karo politikai prieš 
Rumuniją. Po pereito Pa
saulinio Karo Rumunija pa
čiupo plotus, kurie priklau
sė Vengrijai. Ten ir dabar 
gyvena, rodosi, apie 3,000,- 
000 vengrų. Tarpe Vengri
jos ir Rumunijos santikiai 
labai įtempti. Jų tarpe gali

kilti karas, kuriame, su
prantama, Vokietijos fašis
tai stovės užpakalyje Ven
grijos. Vengrija gali pasi
tarnauti Hitleriui užpuoli
me ant Rumunijos, jeigu 
laiku Rumunija nesustip
rins savo prieškarinę sutar
tį su Lenkija, Jugoslavija 
ir nesudarys sutartį su So
vietų Sąjunga. š.

Jvesią Verstiną Kariuome
nės Tarnybą Anglijoje

London. — Anglijos val
džia stengsis įvest verstiną 
t a r n a vimą kariuomenėje. 
Tam pritaria ir A. Eden, 
demokratiniai pažangesnis 
politikas, buvęs Anglijos 
užsieninis ministeris. Val
džia planuoja nuolatinę pu
sės miliono vyrų armiją.

Tuščia Angly Premjero Šne
ka apie Naziy “Stabdymą”

London.—Anglijos prem
jeras Chamberlain pareiškė 
seime, kad turėsiąs būt su
stabdytas Hitlerio pasimo- 
jimas viešpataut visam pa
sauliui; bet Chamberlain 
nė vienu žodžiu nenurodė, 
kaip jis ketina pastot kelią 
užpuolikiškai nazių maši
nai.

Kiek Mokytojų Tinka 
į Sanatorijas

Pradžios mokyklų moky
tojai paprastai vaikus ruo
šia į gimnazijas. O pačius 
mokytojus patys vaikai ir 
n e p a v y d ėtinai higieniški 
mokyklų butai ruošia į . . . 
sanatorijas.

Tad šiomis dienomis ir 
bus tikrinama—kiek jau 
yra paruoštų pradž. moky
klų mokytojų į sanatorijas.

Moterys Sparčiai žengia 
Pirmyn

Šiomis dienomis Kaune 
vis dažniau matome ponių 
ne su skrybėlaitėmis, bet 
skarutėmis apsirišusių. Ži
novai aiškina, kad tai pa
galiau yra malonių vaikys
tės prisiminimų padarinys. 
Kiti sako, kad tai esąs Kau
no inteligenčių moterų pa
sukimas kaimo link. Esą, 
jos pasišovusios likviduoti 
prarają tarp miesto ir so
džiaus, tad ėmusios dėvėti 
skareles! Tačiau kiti tuo 
netiki. Sako, kad tos skare
lės esą kaip tik bėgimas 
nuo kaimo. Kada kaimo 
merginos pradėjo nešioti 
skrybėlaites, tai miesto po
nioms pasidarę labai nepa
togu ir jos anų pykčiui 
ėmusios nešioti skareles.

Cody, Wyoming. — Nors 
100 ginkluotų vyrų buvo 
apsupę kalnuose Earlą Du- 
randą, žmogžudį keturių 
asmenų, tačiaus jis pabėgo 
pro ablavos lanką.

Potvynis ir šiemet Kaune 
Bus

Nes, kaip laikraščiai ra
šo, jau esanti sudaryta po
tvynio komisija. Prityrusių 
kauniečių nuomone, juo 
anksčiau esanti paskelbia
ma komisijos sudėtis, tuo 
didesnis ir šiurpesnis būna 
potvynis.

(“Kuntaplis”)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Mes kolonijose gauname vi
sokių laiškų iš “Laisvės”. Po 
kaikuriais laiškais pasirašo 
“Laisvės” Administracija, o 
po kitais “Laisvės” Redakci
ja. Bukite tokie geručiai ir 
plačiau paaiškinkite, kokios 
yra tų dviejų įstaigų funkci
jos ir kodėl neužtenka vie
nos? Skaitytojas.

ATSAKYMAS

Tai pasirodo, kad dar yra 
nemažai draugų, kurie neat
skiria Redakcijos nuo Admi
nistracijos. Gal už tai taip 
dažnai gauname laiškus, tai
komus vienai įstaigai, o uža- 
dresuotus kitai.

Administracija yra ta įstai
ga, kuri veda “Laisvės” biz
nio reikalus, kaip tai, priima 
pinigus, darbus, užsakymus 
nuo draugų iš kolonijų; jieško 
garsinimų ir juos tvarko; pri
žiūri visoj įstaigoj tvarkos; 
išsiuntinėja padarytus darbus, 
ragina skaitytojus atnaujinti

užsibaigusias prenumeratas ir 
tt. Tai maždaug tokios yra 
Administracijos pareigos.

Tuo tarpu Redakcija susi
deda iš tų draugų, kurie rašo 
patys ir tvarko kitų parašy
tus raštus. Redakcijos globo
je yra visos korespondencijos 
ir susirašinėjimas su kores
pondentais ir bendradarbiais. 
Prie biznio reikalų Redakcija 
nesikiša. Jeigu ji gauna laiš
kus su kokiais nors biznio rei
kalais, ar su pinigais, tai tuo
jau perduoda Administracijai.

Todėl ir draugai, rašydami 
“Laisvei” laiškus, turėtų ant 
voko parašyti, kam jie pri
klauso : Redakcijai, ar Admi
nistracijai. Jeigu siunti ko
respondenciją, arba straipsnį, 
arba paklausimą, kurį nori 
matyti “Laisvėj” atsakytą, 
parašyk taip: “Laisvės” Re
dakcijai. Bet jeigu siunti pra
nešimą, užsakymą plakatų, 
arba pinigus, ar klausimą biz
nio reikalais, tai užadresuok: 
“Laisvės’’ Administracijai. >
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LKP CK Nubrėžti 
Uždaviniai

Š. m. sausio men. įvyko 
Lietuvos Komunistu Parti
jos CK plenumas. Svarbiau
sias jo dienotvarkės punk
tas buvo įvertinti susidariu
sią Lietuvos tarptautinę ir 
vidaus padėtį ir nubrėžti 
išplaukiančius iš jos uždavi
nius.

CK plenumas pabrėžė, 
kad Municho suokalbis žy
miai padidino imperialisti
nio karo pavojų, kuris grę- 
sia taikingoms tautoms, o 
ypač mažųjų tautų nepri
klausomybei. Nors tas suo
kalbis ir sustiprino fašisti
nę agresiją, bet iš kitos pu
sės iššaukė galingą tautų 
judėjimą kaip prieš fašisti
nius agresorius, taip ir jų 
talkininkus — kapitulian- 
tus savose šalyse. Municho 
suokalbio paleista strėlė į 
Sovietų Sąjungą ne tik jos 
nepažeidė, bet ji atsisuko 
prieš pačias vadinamas de
mokratines valstybes, padė
jusias fašistinėms šalims 
sustiprinti savo agresiją. O 
Sovietų Sąjungos autorite
tas žymiai sustiprėjo, kuri 
įrodė savo galigumą ir ne
palaužiamą tvirtumą kovoji 
prieš fašistinę agresiją 
ties Chasano ežeru, kovoje 
prieš Čekoslovakijos pada
linimą, kovoje prieš Miun
cheno sąmokslą, gręsiantį 
pasauliui naujomis kruvi
nomis žudynėmis. Šis So
vietų Sąjungos galingumas, 
Ispanijos ir Kinijos tautų 
didvyriška kova, augąs tau
tų judėjimas prieš fašisti
nę agresiją ir jos talkinin
kus savose šalyse suteikia 
šviesesnių perspektyvų ir 
mūsų kovoje dėl Lietuvos 
nepriklausomybės išlaiky
mo.

CK plenumas, įkainavęs 
Lietuvos tarptautinę padė
tį, konstatavo, kad Lietu
vai tebegręsia Vokietijos 
ir Lenkijos okupacija, ta
čiau svarbiausias pavojus 
šiuo momentu eina iš hitle
rinės Vokietijos pusės. Tą 
pavojų ypatingai didina 
voldemarininkų ir jų ben
drininkų ir reakcinių kade- 
mų ir liaudininkų vadovy
bių sudarytas blokas, kuris 
voldemarininkams dalyvau
jant ir vadovaujant neiš
vengiamai veda Lietuvą į 
hitlerinės Vokietijos glėbį. 
Iš kitos pusės, ir pati Sme
tonos valdžia žingsnis po 
žingsnio kapituliuoja prieš 
fašistinius agresorius.

Komunistų Partija, vie
nintelė nuosekli Lietuvos ir 
jos liaudies reikalų reiškė
ją, aiškiai ir tvirtai išstojo 
tiek prieš atvirų Hitlerio 
agentų voldemarininkų ruo
šiamą sąmokslą prieš Lie
tuvą, tiek prieš įvairių 
spalvų m i u n c h e n i š k u s 
kapituliantus. Komunistų 
Partija, turėdama omenyje 
šiandieninę painią tarptau
tinę padėtį, išstoja ne prieš 
bet kurį laviravimą, pade
dantį išlošti laiką ir sustip
rinti Lietuvos pajėgumą, 
bet ji yra griežčiausias 
priešas tos miuncheniškos tautos vienybei blokas gy- 
kapitalistinės dvasios, kuri vena vidujinius kivirčius ar
gyvybinius šalies interesus dargi miręs. Mūsų uždavi-
aukoja fašistinių agresorių nys jį visiškai sumušti, kad
apetitams patenkinti, kuri 
buržuazijos klasinius reika
lus stato aukščiau už Lie
tuvos n e p r i k 1 ausomybės, 
tautos reikalus. Mūsų linija 

aiški: Lietuvos nepriklauso
mybės interesuose reikia iš
naudoti visokius kapitalisti
nių šalių, tame skaičiuje 
Vokietijos-Lenkijos priešta
ravimus, remtis tautų judė
jimu prieš fašistinę agresi
ją, o ypač nuoseklia taikos 
ir mažųjų tautų nepriklau
somybės gynėja — Sovietų 
Sąjunga.

Šią vieninteliai teisingą 
užsienio politiką gali užtik
rinti tik tokia valdžia, kuri 
aukščiausiu savo uždaviniu 
pastatys Lietuvos tautos, 
liaudies interesų gynimą. 
Štai delko CK plenumas nu- 
maskavo tariamąją tauti
ninkų “konsolidaciją,” kuri 
savo teroru prieš Lietuvos 
liaudį ir kapituliacija prieš 
užsienio ir vidaus priešus 
tik silpnina tautos atsparu
mą. Bet plenumas ypatin
gai pabrėžė svarbiausią šiai 
dienai pavojų iš vadinamo 
koalicinio judėjimo pusės, 
kuris nieko bendro neturi 
su ankstyvesniais išstoji
mais už koaliciją, o yra vol
demarininkų priedanga, pa
dedant jiems įvesti Volde
maro diktatūrą Hitlerio 
prieglobstyj arba stačiai 
paversti Lietuvą hitlerinės 
Vokietijos kolonija. Dary
damas skirtumą tarp kapi- 
tuliantų iš smetonininkų la
gerio ir atvirų Hitlerio tar
nų voldemarininkų, CK ple
numas pastatė savo svar
biausiu > uždaviniu kovą 
prieš voldemarininkus, ku
rią reikia vesti visomis 
priemonėmis, kad uždrau
dus jų pragaištingą veiki
mą šiandien, o jų ruošiamo 
pučo atveju išstoti prieš jį 
aktyviai, su ginklu rankose. 
Kovodama prieš voldemari
ninkus, o tuo labiau nuga
lėjus juos, susivienijusi 
liaudis sustiprins savo pa
jėgumą ir greičiau užka
riaus laisvosios Lietuvos 
valdžią, tikrąją Lietuvos 
apsigynimo valdžią.

CK plenumas pabrėžė, 
kad svarbiausia pasekmin
gos kovos prieš voldemari
ninkus sąlyga yra suardy
ti jų bloką su reakciniais 
kademų ir liaudininkų ele
mentais. Štai dėlko plenu
mas nutarė pakartotinai 
kreiptis į liaudininkų ir ka
talikų visuomenę, šaukiant 
ją aktyviai išstoti prieš kaž
kurių savo vadų išdavystę 
ir įgyvendinti tikrą tautos' 
vienybę, kuri apimtų visus 
už Lietuvos nepriklausomy
bę stovinčius sluoksnius, vi
sus, kam brangi mūsų tau
tos ateitis, jos laisvė ir ge
rovė.

Vaduodamosi CK plenu
mo tarimais mūsų partija 
jau išvystė platų veikimą. 
Ir šis veikimas susilaukė at
garsio. Plačios liaudies ma
sės, jų. tarpe ir žymūs liau
dininkų ir katalikų sluoks
niai, vis aktingiau išstoja 
prieš voldemarininkišką są
mokslą ir įvairių spalvų ka
pituliantus. Jau girdimos 
žinios, kad pavojingiausias 

bendromis jėgomis tauta 
galėtų vesti pasekmingą 
kovą už savo gyvavimą.

CK plenumas nurodė, kad 
Lietuvos gyvybiniai intere

sai reikalauja iš mūsų su
stiprinti kovą prieš Smeto
nos fašistinės valdžios 
skurdo ir vargo politiką, 
dėl mūsų liaudies ekonomi
nės gerovės. Prieš tebeblo- 
gėjančią darbininkų, vals
tiečių, žemesniųjų tarnau
tojų ir smulkiųjų žmonių 
sluoksnių padėtį reikia iš
vystyti kuo plačiausią judė
jimą, ' paremtą vieningo 
liaudies fronto pamatais. 
Pasiekus ekonominės padė
ties pagerinimo bus ne tik 
sugriauta voldemarininkų 
socialė demagogija, bet ir 
sustiprintas tautos pajėgu
mas.

Tokius p a grindi niais 
bruožiais uždavinius nubrė
žė įvykęs CK plenumas. 
Kad juos greičiau įgyven
dinus, partijos organizaci
jos turi sustiprinti savo 
veikimą. Šiuo tikslu CK ple
numas smulkiau apsvarstė 
mūsų partijos organizaci
nius trūkumus, ypatingai 
pabrėždamas reikalą nuga
lėti visas kliūtis, trukdan
čias vietose geriau pastaty
ti masinį legalų 'darbą. CK 
plenumas nurodė ir visą ei
lę vidujiniai parti jinių or
ganizacinių priemonių, pa
dedančių sustiprinti pačias 
partorganizacijas.

Lietuvos Komunistu Par
tija kartu su Lietuvos liau
dim buvo nuosekliausia ko
votoja prieš vokiečių oku
paciją anais laikais. Mūsų 
partija ir šiandien visomis 
jėgomis kovos prieš grę
siančių nauja, dar žiaures
nę vokiškųjų hitlerininkų 
okupaciją, prieš visokius 
tiesioginius ir netiesiogi
nius jos ruošėjus, už Lietu
vos apgynimo ir jos gero
vės valdžią. Ir Lietuvos 
liaudis šią kova laimės!

(Iš “Tiesos”)

Burgos, Ispanija. — Mus- 
solinis apdovanojo meda
liais penkis Ispanijos fašis
tų generolus.

Berlin, ko v. 24. — Naziai 
sveikina savo sutartį su Ru
munija kaip naują Hitlerio 
pergalės laimėjimą prieš 
demokratines šalis.

Pasislčpęs žolėse, chinietis saugo neprietelius japonus, kurie terioja jo tė
viškę. Scena paimta iš “The 400,000,0 00” filmos, dabar rodomos New Yorke.

UPTON SINCLAIR

RAISTAS
APYSAKA

KAINA $1.00

DIENRAŠČIO “LAISVES” LEIDINYS 
BROOKLYN, N. Y.

1939

Literatūros Draugijos
Reikalai

Iš Centro Komiteto 
Posėdžio

Įvyko Amerikos Lietuvių 
D a r b i n i n ku Literatūros 
Draugijos Centro Komiteto 
posėdis. Iš CK valdybos ra
porto paaiškėjo, kad dar 
yra nemažas skaičius narių 
skolingų už pereitus me
tus. Už 1939 metus dar tik 
iš 57 kuopų gauta po tam 
tikrą skaičių duoklių. Rei
kėtų, kad nariai pasisku
bintų mokėti savo duokles, 
o kuopų valdybos nelaikytų 
pas save pinigus, bet tuojau 
siųstų į centrą.
Susitverė Keturios Kuopos

Į trumpą laiką susitvėrė 
mūsų organizacijos ketu
rios naujos kuopos. Naujų 
narių gauta jau virš 100. 
Bet vis vien vajus dar eina 
labai silpnai. Reikia visiems 
pasmarkinti darbą.

Dar Viena Dovana
Centro Komitetas ap

svarstė ir nutarė, kad pa
didinti kuopoms dovanų 
skaičių. Kai]) jau pirma pa- kitų, 
skelbėme, pirmoji dovana 
yra garbes vėliava, tai kuo
pai, kuri gaus daugiausiai 
naujų narių. Antra dovana 
bus statula, kuri pereitais 
metais nupirkta ir buvo 
leista, kaipo garbės ženk-
las. Dabar ji randasi Mon
treal, 47 kuopoj. Jeigu 47 
kuopa ir šiemet gaus dau
giausiai naujų nariu, tai 
statula pasiliks kuopoj, bet 
jeigu ji neišlaikys pozicijos, 
tai statula teks tai kuopai, 
kuri bus anra daugiausia 
gavusi naujų narių.

Prie to yra dovanos ir 
atskiriems nariams, kurie 
daugiausiai pasidarbuos va
jaus metu. Kuris gaus dau
giausiai naujų nariu, tai 
gaus $10 vertės rašomąją 
plunksną su organizacijos 
vardu; antra dovana pavie
niam vajininkui vra “Lais
vė” arba “Vilnis” metams: 
trečia — “Laisvė” arba 

“Vilnis” pusei metų arba 
“Liaudies Balsas” metams.
Drg. Janausko Maršrutas
Draugas Z. Janauskas, 

“Liaudies Balso” gaspado- 
rius, dabar yra Jungtinėse 
Valstijose su prakalbomis. 
Šiuo laiku jis randasi Mass
achusetts valstijoj. Jis dar 
bus apie mėnesį pas mus. 
Kur tik rengiamos prakal
bos arba susirinkimai, mes 
prašome kuo skaitlingiau
siai lankytis ir nuoširdžiai 
paremti “Liaudies Balsą” 
užsirašant arba aukomis. 
Draugams k a n a d i e čiams 
mūsų pagelba labai reika
linga. Mes galime pasi
džiaugti, kad jie išleidžia 
dukart į savaitę savo laik
raštį.

Busimoji Mūsų Knyga
Centro Komitetas nutarė 

i tartis su Dr. A. Petriką, 
| kad šiemet išleidus jo para- 
I sytas bigrafijas Lietuvos 
| rašytojų Dr. Kudirkos, Vi
šinskio, Žemaitės, Bitės ir

Kaip žinia, Dr. Pet
riką daug įdėjo darbo ir pa
rašė biografijas pažanges
nių rašytojų. Tai būtų ne 
vien tų žmonių biografijos, 
bet ir tų laikų lietuvių gy
venimo istorija.

Trumpos ištraukos tilpo 
“Šviesoj” ir mūsų draugai 
ir draugės labai gerai apie 
jas atsiliepė. Mes sakome, 
kad tilpo tik ištraukos. Ga
lutinam susitarimui darbas 
pavestas specialei komisi
jai. /

Skaitykite Knygas
Literatūros Draugija 

skelbia knygų išpardavimą. 
Mes turime knygų iš istori
jos, politikos, ekonomijos, 
dailiosios literatūros, svei
katos, religijos ir kitais 
klausimais. Mes knygas 
parduodame pigiai. Štai ke
lios knygos:

Darbininko Sveikata-pa- 
rašė Dr. J. J. Kaškiaučius. 

Knyga turi 628 puslapius. 
Viena iš geriausių knygų, 
kaip užlaikyt sveikatą, kaip 
nuo ligų apsisaugoti. Svei
kata kiekvienam yra bran
giausias daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00 dabar 
$1.00.

Pirmoji Pagelba—parašė 
Dr. J. J. Kaškiaučius. Kny
ga turi 128 puslapius. Ji ap
rašo apie 100 ligų. Yra pa
duota receptai, kaip suteik
ti pirmą pagelba. Kaina 
buvo $1.00, dabar 50 centų.

Religija—parašė S. Matu
laitis. Knyga turi 250 pus
lapių. Sužinosite, iš kur at
sirado visokios šventės, 
kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o da
bar 50 centų.

Komunizmas ir Krikščio
nybė — parašė vyskupas 
Brown. Skaitykite, ką jis 
rašo apie religiją. Knyga 
turi 224 puslapius. Jos kai
na buvo $1.25, dabar 25 
centai.

Užsakymus ir čekius siųs
kite:

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.,

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Angly Ex-Ministeris Eden 
Smerkia Nazius Grobikus 
Klaipėdos, Čechoslavijos
London. — Pirmiau bu

vęs Anglijos užsieninis mi- 
nisteris Anthony Eden kal
bėjo ketvirtadienį susirin
kime amerikinių korespon
dentų, kad “visos taiką my
linčios šalys turėtų tuoj aus 
susitelkt išvien atremt to
lesnius užpuolimus.”

Čia Anthony Eden ypač 
turėjo mintyje naujausius 
Hitlerio grobius, Čechoslo- 
vakiją ir Klaipėdą, kaip ra
šo amerikinė žinių agentū
ra Associated Press.

Anthony Eden išreiškė 
didelę pagarbą prezidento 
Roosevelto taikos politikai.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”. 1

Tai viršelis “Raisto,” kuris šiomis dienomis išėjo iš spaudos.
“Laisvės” administracija skelbia, kad tie, kurie “Raistą” 
užsisakys iki “Laisvės” bendrovės šėrininkų suvažiavimo, 

balandžio 23-čios dienos, gaus jj tik už 75 centus.

Waterbury, Conn.
Kovo 20 d. kalbėjo “Liaudies 

Balso” adm. drg. Z. Janauskas. 
Tai energingas, darbštus ir 
nuoseklus kalbėtojas. Palietė 
pasaulinę situaciją, kaip pa
saulinė ęuržuazija, ypatin
gai Anglijos, Francijos, tiksliai 
augino fašistinius užpuolikus, 
kad tuomi pakirsti liaudies ju
dėjimą už demokratiją. Kad tas 
liaudies judėjimas, nepalaužtų 
buržuazijos pačios, tai jie ir 
leidžia Japonijai, Hitleriui ir 
Mussoliniui griebti mažąsias 
šalis ir ypatingai buržuazija 
nori sunaikinti Sovietų Sąjun
gą. Stiprina Hitlerį, kad jis už
pultų Sovietų šalį. Supažindino 
ir su Kanados lietuvių gyveni
mu ir judėjimu.

Drg. Z. Janausko atsilanky
mo tikslas buvo sukelti finan
sų ir prenumeratų dėl “Liau
dies Balso.” Waterbury auka
vo sekančiai dėl “L. B.”:

J. Klikna $2, Dr. W. L. Se- 
lens $2; po $1: K. Cvirka, K. 
Strikulis, Dr. M. J. Colney, J. 
Vidžiūnas, T. Visockis, K. Ku- 
čiauskas, John Deliniks and 
Son, Ch. Astromskas, Ig. Ka
zlauskas, B. Marcinonis, M. 
Strižauskienė, Kl. Yenkeliūnie- 
nė, M. Ciplijauskas; po 50c: 
B. Kukanskiūtė, P. Krugelis, 
K. Daniševičius, O Marozienė,
J. Jesulevičius, K. Sinkevičius, 
M. Grinis, P. Bokas; po 25c:
K. Krasnitskas, B. Satulienė, 
P. Katienė, J. Walley, A. Ro
gers. Viso aukomis ir prenu
meratomis surinkta $48.39.

Visiems ačiū už pren. ir .au
kas “Liaudies Balsui.”

P. S. Prenumeratorių vardai 
nepažymėti. J. Ž.

NAUJAS POPIEŽIUS 
TAIPGI KALBININKAS

Roma. — Popiežius Pijus 
Dvyliktas kalbėjo angliškai 
ką tik įšventintiems kuni
gams, baigusiems Šiaurines 
Amerikos Kolegiją.

Paskui popiežius priėmė 
700 piligrimų iš Vengrijos, 
ir pasveikino juos vengrų 
kalba. Pagaliaus jis kalbėjo 
vokiškai, linkėdamas, kad 
Vengrija laikytųsi taikos ir 
teisingumo savo užsieninė
je ir naminėje politikoje.



Pirmadienis, Kovo 27, 1939 LAISVI Ketvirta* puslapi!

Parašė JULMIS BAILYS :’ (NOVELĖ)

(Pabaiga)
—Va, šituo...
Petras pasiklauso miško ir vėl žengia. 

Vėl sustoja, kjausos, klausomės ilgai. 
Pagaliau, Petras metasi bėgti ir dingsta 
tankmėje. Kai mes jį pave jam — nuste

bę išsižiojam: upokšnio pakrantėj guli 
Vitkus. Greta jo sėdi jaunesnysis Gin- 
kus — girdo.

—Kur kiti? Kodėl nenunešei, valka
tos? !

—Pabėgo.—Atsako Ginkus.
Mes einam tolyn. Vitkų neša iš karklų 

supintais neštuvais. Ginkus jį girdo. Pe
tro ranka ir'tamsoje matyti — kruvina. 
“Užsirišk” — sako Ginkus. Petras nu
moja ranka: “Nebereiks.”

Paežerėj skiriamės: aštuoni suka į 
Normančius. Jie siūlosi paimti kartu 
Vitkų. Bet Petras neduoda:

—Ką, kad vėl pamestumėt?! Aš pats 
nešiu! Gal ir Stankų kur pametė?!

Išaušus Vitkų paguldom į samanas— 
pailsėti. Petras, pasikvietęs Girčį — nu
eina: “Palaukit.” Mes laukiam, snau
džiau) ir nieko negalvojam.

Už valandos sugrįžta abudu.
—Vyrai, į kojas! Ir ana ežero pusė 

apsupta.
Mes keliamės, einam, skubam. Mėly

nos Vitkaus akys pamato patekėjusią 
saulę: “Na, dar vieną kartą išvydau... 
Gal turi tabako, Vincai?

Tabako mes nebeturim.
Miške poška tankmės. Kažkuris jau

nuolis sako:—Vėl šaudo. Iš dviejų pusių.
Staiga Petras atsiremia į Ginkų. 

Kvėpteli, susigriebia už šono. Girčys at
plėšia švarką: per drobinius marškinius 
veržiasi kraujas. Ginkus atsisuka į miš
ką ir, sudėjęs delnus prie burnos, rėkia: 
“Suėdėt žemę ir žmogų! Žalčiai!...” Ai
das kartoja jo riksmą.
—Petro nebėra, supranti!...—klaikiom 

akim žiūrėdamas į mane, sako Ginkus.
Bet Petras nepasiduoda—jis dar galė

siąs eiti.
--------------rv

Prisipažinsiu, kad Petro Kirvelio mes 
nepalaidojom. Palikom ir Vitkų. Neša
mas Petras plėšėsi iš rankų: “Palikit, 
sakau! Kam bereikalinga našta?”

Mes nešėm. Per burną jam išsiveržė 
kraujas.

—Vincuk, nuvilk man marškinius. Jie 
taip veržia.—Pamatęs greta savęs kruvi
nus marškinius, išplėtė akis.—Išrėžk. 
Ketvirtainišką. Ne čia—ten. Ar nematai, 
kur raudona?!... Dabar uždenk man 
veidą...

* Jį padėjom po egle. Vitkus jau nebe
kalbėjo: ėmė stingti.

—Uždengkit ir jam...
Raudonu, kruvinu ketvirtainiu pri- 

dengėm Vitkų. Petras alsavo, net nusi
šypsojo.

—Vincuk, duok man vandens tu pats. 
Gerdamas įkritusiom akim pažvelgė man 
į veidą. Mane nukrėtė šiurpas ir apėmė 
siaubas, pasižiūrėjau į Ginkų ir Girčį.

—Vincuk, ar tu dar atsimeni, kaip mu
du girdėm žvyrduobėse Drąseiką? Atsi
meni, na ir gerai... Dabar tu girdai ma
ne... O kas tave girdys?... Ar tu ži
nai, kas yra revoliucija?

Aišku, kad žinau.
—Pakartok. Ne taip... Geriau.
—Revo-liu-cija! — sakau draugužiui 

ties pat ausim ir jis patenkintas.
—Sakai, atsimeni, Vincuk? Ar ne tie

sa—Drąseiką mirė, kaip bailys. Jis pra
šėsi ...

Atsiduso dar:
—Tu tik neužmiršk uždengti veidą.

Pavakarėj miestelyj stovėjo išsirikia
vusios ginkluotų vyrų eilės. Pro juos 
pravažiavo trys automobiliai, iš paskos 
jojo eskadronas raitelių.

—Tegyvuoja tautos vadas!—suriko iš 
būrio ginkluotų vyrų.

—Tegyv...—užspringo kažkas minio
je ir atsisukęs į kaimyną užklausė: “Ar 
tu žinai, dėl ko valdininkams vakar už
draudė pirkti žemes?”

Kaimynas atsakė nežinąs.
—O ar žinai, dėl ko nebeleidžiamos 

ūkių varžytinės? Nežinai? Tai tu greit 
sužinosi...

Trys automobiliai nuvažiavo. Nupleš
kėjo eskadronas.

Besiskirstant ginkluotom eilėm, prie, 
benzino punkto sustojo sunkvežimis — 
pylėsi benzino. Iš sunkvežimio iššoko 
mėlynai apsirengęs vyras:

—Tamsta vade! Jau vežam...
Vadas kilstelėjo ranką prie kepurės ir 

pažvelgė į sunkvežimį. Vyras iš užpaka
lio paaiškino:

—Kol jis buvo gyvas, mes neįstengėm 
įeiti į mišką...

—Neplepėk, tamsta!—subarė vadas:— 
Tamsta lepšė. Ryt galėsi paduoti prašy
mą. Tarnautojų skaičių mažiname. Su
pratai, tamsta?

Pildami benziną punkto darbininkai 
šnibždėjos:

—Va šiedu mirdami pasidirbo vėliavas 
ir užsidengė veidus. Tos vėliavos dabar 
nuovadoj.

—Tai kaip jie begalėjo pasidirbti?
—Mirkė drobę ant krūtinės... Na, ir 

pats supranti.
Birželis-rugpjūtis, 1936.
Kaunas.

o

Scranton, Pa.
Kas Jau Nuveikta

Atsibuvusiam susiri n k i m e 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 39-tos kuopos kovo' 12 d. 
buvo išduotas pilnas raportas 
iš suloštų komedijos “Aš Nu
miriau” ir “Koks Tėvas, Toks 
ir Vaikas.”

Kaip žinoma, lošimas atsi
buvo vasario 5 d. Publikos 
buvo priskaityta 180 ypatų, 
kurie nė vieno lošimo nepa- 
peikė

Įeigų viso buvo $69.85; iš
eigų $39.01; pelno draugijai 
liko $30.84.

Bet draugija pilnai supra
to, kad tas pelnas įėjo tik pa
sidarbuojant mūsų draugams 
ir pritarėjams, todėl nuspren
dė visiems pasidarbavusiems 
ir lošėjams (aktoriams) su
rengi pramogų, paskirdama iš 
iždo tam tikslui $7. Ir vasa
rio 26 d. toji pramoga įvyko. 
Bet kad pramogą padidint ir 
paįvairint, tai atsirado tokių, 
kurie liuosnoriai dasidėjo au
komis. Aukavo sekanti: AL 
DLD 39 kuopa $7, V. Valu
kas $1.40, J. A. Antanaitis 
$1.20, J. Kačinskas $1.20, P. 
Pėstininkas $1, J. Klikūnas 
$1, B. Mikulis $1, VI. Mede
li* 75c, P. Pabalys 60c, I, Kle- 
vinskas 50c, M. Kašinckienė 
35c, A. Buzienė 35c, F. M.

Indriulis 25c ir J. Kupstas 
15c. Viso suaukauta $17.10. 
O moterys gaspadinės suauka- 
vo namų darbo užkandžius: 
M. Gluoksnienė suvirs šimtą 
pyragaičių, Pabalienė vieną 
didelį keksą, Proleikienė vie
ną didelį keksą, Indriulienė 
keliolika tuzinų “donatsų.”

Taigi buvo linksmas ir sma
gus vakaras, ir prie tam, Vy
tautas Fabrica smuiką links
mino susirinkusius ir kurie 
norėjo, tai smagiai pasišoko.

Nežinau, ar tikėsit man, 
bet buvo visko įvalias ir kai- 
ko dar liko. Prieg tam, dar 
liko ir $1.95 į kuopos iždą. 
Bet tą draugas V. Valukas 
dapildė dadėdamas 5c, kas 
sudarė lygiai $2.

Taigi, komedija “Aš Numi
riau” ir triologas “Koks Tė
vas, Toks ir Vaikas” padau
gino draugijos iždą ant $25.- 
84.

Draugijos komitetas visiems 
dalyviams perstatyme ir ba
liuj, taip pat dasidėjusiems 
su aukomis, taria širdingą 
ačiū. B. š.

Paryžius, kov. 24.—Fran- 
cijos valdžia faktinai jau 
savaitės įstatymą įvairiuose 
panaikino 40 valandų darbo 
darbuose.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Haverhill, Mass.
21 d. kovo pas mus kalbėjo 

draugė A. Jonikienė iš Chi- 
cagos. Publikos mažai atsi
lankė. Mes visai nežinojom. 
Prakalbos turėjo įvykti šeš
tadienį. Per tokį trumpą lai
ką negalima buvo išgarsint.

Draugė Jonikienė kalbėjo 
pirmoj temoj apie sveikatą, 
kas labai publiką užinteresa- 
vo. Antroj temoj kalbėjo apie 
reikalingumą organizuoti mo
terų kliubus.

Gaila, kad mažai moterų 
atsilankė, bet kurios buvo, 
pasižadėjo suorganizuoti mo
terų kliubą. Gerai, draugės 
moterys, organizuokitės, tai 
ir mes, vyrai, jums padėsime.

Pertraukoj draugei pirmi
ninkei, S. Paplauskienei, pa
prašius aukų padengimui 
kalbėtojos kelionės išlaidų, 
aukavo sekanti draugai: S. 
Pilsuckis 30 centų; po 25c. 
A. S. Kazlauskas, A. J. Na
vickas, S. Benkus, J. Stanči
kas, J. Kasparavičius, M. 
Kazlauskienė, S. Paplauskie
nė, E. Radzevičienė, M. Kas
paravičienė, M. Jaciunskienė 
ir A. P. Dambrauskas. Viso 
su smulkiais surinkta $4.05. 
Visiems aukautojams tariam 
širdingą ačiū.

Kas link maršruto ateity
je, mes turėtume sutvarkyti 
kitaip, kad nepasidarytų be

reikalingų iškaščių. Prakal
bos turės įvykti Brighton ir 
Hudson, kurie nuo Haverhillio 
yra už 30 mylių. Gi dabar 
kalbėtoja turėjo važiuoti į 
Gardnerį, virš 60 mylių, ir tu
rėjo pirktis tikietą j Hart
ford, Conn., nes kitaip tikie- 
to neparduoda.

—o—
Balandžio 3 dieną pas mus 

lankysis su prakalbomis iš Ka
nados “Liaudies Balso” admi
nistratorius d. Janauskas.

—o—
“Laisvės” tikietai labai sėk

mingai platinas, pas mus pri
truks. Labai lengva parduoti 
tikietus. Taigi, draugai, steng- 
kimės kuo daugiausia parduo
ti ir paremti savo brangų 
dienraštį “Laisvę,” šviesos ži
bintuvą. Įsivaizd nokime, 
draugai, jeigu nebūtų mūsų 
spaudos, kaip “Laisvės,” “Vil
nies” ir kitų mūsų laikraščių, 
kas atsitiktų 1

—o—
Pranešimas

Draugai, kurie norėtumėte 
važiuoti į “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavima balandžio 23, tai v z

aš turėčiau vietos dėl trijų 
kelionei į abi puses; kaštuos 
$5. Meldžiu pranešti ne vė
liau balandžio 16 dienos.

J. Kasparavičius.
30 Clydesdale Ave.,

Haverhill, Mass.

Wilkes-Barre, Pa.
Šis Tas iš Mūsų Miesto
Kaip kitur, taip ir čionai 

darbininkų žmonių būvis gana 
sunkus, kaip bedarbių, taip ir 
dirbančių. Mūsų gerasis gu
bernatorius James kasyklas 
taip sutvarkė, kad šiuom lai
kotarpiu visos dirba lygiai tris 
dienas į savaitę. Laimingi 
dar tie mainieriai, kurie turi 
geresnius darbus ir padaro 
dienos užmokestį. Bet tokių 
mažuma, o dauguma turi 
dirbti gerai dvi dienas, kad 
padaryti vienos dienos užmo
kestį.

—o—
Čia viena didelė krautuvė 

pėtnyčiomis duoda žuvų be
darbiams, tai susirenka tų 
nelaimingų didžiausios eilės 
gaut tą šmotelį žuvies. Susi
renka visokių pažiūrų ir tau
tybių žmoneliai. Kaip kada 
gaunama ir geros žuvies šmo
telį, kurį galima sunaudoti.

—o—
Kurie žmonės dirba WPA 

darbuose, yra dideliai susirū
pinę, nes jeigu nebus paskir
ta daugiau pinigų šiems dar
bams, tai mūsų apskrityj bus 
atleista iš WPA darbų apie 
10,000 darbininkų.

—o—
Laikraštininkų streikas, kaip 

pasirodo, tuojaus bus užbaig
tas. Tai buvo gana ilgas strei
kas. Bet streikierių tarpe bu
vo gera* vienybė, ir juosius rė
mė kiti organizuoti darbinin
kai kovoje už geresnį rytojų.

Pasirodo, kad streikas bus 
baigtas su darbininkų laimė
jimu. šiame streiko vedime 
labai puikiai darbavosi lietu
vis S. Kupstas.

—o—
Šią žiemą šioje apielinkėje 

oras buvo labai nepastovus— 
čia būna šilta, tai vėl tuojau 
šalta, lyja, tai sniego audros. 
Daug žmonių sirgo ir mirė, 
tarp kurių ir lietuvių nema
žai.

—o—
Mūsų mieste tūlas lietuvis 

nedėliomis kalba per radio. 
Trumpas laikas, kaip jis duo
da lietūvišką programą—pa- 
grajina keletą lietuviškų re
kordų, pagarsina keletą biz
nio įstaigų, iš kurių jis gauna 
kokį dolerį.

Su jo vadinama programa 
būtų tiek to, kad jis tiek ne
meluotų. Pav., jis sako, kad 
vokiečiai jau apšaukė karą 
Rusijai, kad lietuviai padarė 
sutartį su nazių Vokietija už
pult kitas šalis, ir daūg kitų 
neteisybių pripasakoja. Kurie 
žmonės neskaito darbininkiš-

Veliausias Vorošilovo pa
veikslas; Vorošilovas yra 
Sovietų Sąjungos apsigy
nimo liaudies komisaras.

kos spaudos, jis tokius labai 
suklaidina’su tokia savo kal
ba. Paskui tie žmoneliai bė
gioja klausinėdami tikrų ži
nių. Daug žmonių yra nepa
sitenkinę tokia jojo kalba.

—o—
Balandžio 30 dieną LLD 12- 

to apskričio bus pusmetinė 
konferencija. Ši konferencija 
bus visai skirtinga nuo buvu
sių kitų, nes konferencijai pa
sibaigus, 12-tas apskritis ben
drai su LDS 7-ta kuopa ren
gia didelį parengimą-koncer- 
tą ir labai juokingą komedi
ją “Aš Numiriau.” Taipgi bus 
triologas “Koks Tėvas, Toks 
ir Vaikas.” Vaidintojais bus 
draugai serantoniečiai.

Tikietus galima gaut pas 
LLD ir LDS narius.

Lietuviai ir lietuvaitės, pasi- 
naudokit šia proga.

—o—
Liepos 16-tą dieną yra ren

giamas dienraščio “Laisvės” 
piknikas. Tai bus djdžiausias 
pažmonis šios apielinkės lietu
vių. Kaip girdima, rengėjai 
mano surengi nepaprastą pik
niką. Mes visi laukiam tos 
dienos. Sužinojęs.

Norwood, Mass.
Kovo 10-11 dd. įvyko prakal

bos Alice Jonikienės iš Chica- 
gos. Kalbėjo apie sveikatą, nu
rodydama skaitlinėmis iš tam 
tikrų raportų. Nurodė, kiek 
daug žmonių miršta nereikalin
gai nuo įvairių ligų. Ragino 
moteris organizuotis ir intere
suotis daugiau politika.

Antroj prakalbos dalyj kal
bėjo apie lietuvių moterų pri
siruošimą prie suvažiavimo at
einančią vasarą laike Pasauli
nės Parodos New Yorke.

Aukų surinkta — po 50c: 
P. Sarapienė, I. Grybas ir I. 
Galgauskas; S. Budrevičienė 
35 centus; po 25c: M. Grigu- 
nienė, S. Blažonienė, N. Gry
bienė, W. Navickas, K. Blažo- 
nis, I. Kasper, M. Krasauskie
nė ir A. Zaruba. Viso $6.26.

Komitetas.

KĄ NAZIAI GAUNA Iš 
RUMUNIJOS

Berlin, kov. 24. — Pagal 
sutartį, kuria naziai paver
gia Rumuniją, jie gaus iš 
Rumunijos per metus štai 
kiek įvairių reikmenų: 9,- 
000,000 tonų žibalo-aliejaus, 
95,000 tonų geležies, 10,000 
tonų pyritų, 10,000 tonų 
vario, cinko ir švino, 3,700,- 
000 tonų kviečių, 450,000 to
nų rugių, 850,000 tonų mie
žių 350,000 tonų avižų, 4,- 
203,000 tonų ryžių, 2,000,000 
tonų lignito ir daugius įvai
rių kitų medžiagų. Už tai 
naziai atsimokėsią mašino
mis ir savo “kapitalo įves-, 
dinimais” į visokias Rumu
nijos pramones.

LIETUVOS ŽINIOS
Mirė 115 Metų Žmogus
Vasario 20 d. Pažėrų ka

puose palaidotas seniausias 
apylinkėj, o gal ir visoj Su
valkijoj žmogus, senelis Kva- 
lita, turėjęs 115 metų. Iki 
pat mirties senelis Kvalita bu
vo gana stiprus, turėjo gerą 
atmintį, papasakodavo tikrai 
įdomių dalykų apie baudžia
vą, lenkmetį ir kt.

Žiaurus Gaisras
Vasario į 19 naktį, Telšių 

valse., Pėžų kaime, įvyko 
žiaurus gaisras.

Tą naktį, kaip ir papras
tai, Antano ir Stasės Joman
tų ūky visi sugulė apie 9-10 
vai. ir niekas nė negalvojo, 
kad jų laukia didelė nelaimė. 
Tačiau, po vidunakčio juos iš 
miego pažadino pro langus 
tvyksanti liepsna ir aršus gy
vulių bliovimas. Visi taip iš
sigando, kilo tokia didelė pa
nika, kad kol jie pripuolė 
prie tvartų, tai juos ugnies 
liežuviai jau visus laižė—vi
sas tvartas jau buvo ugny. 
Griebėsi gesinti, tačiau jų pa
stangos veltui ėjo, nes visas 
tvarto vidus buvo ugny. Vi
si gyvuliai liepsnos apimti 
tampėsi, bliovė kiek įmany
dami ir degė. Pagalbą suteik
ti ir išgelbėti pavyko tik 4 
arklius, kurie irgi labai smar
kiai apdegė, o visi kiti gyvu
liai, kaip tai — 18 karvių, 
vienhs bulius, 4 arkliai (be iš
gelbėtų), 3 nemaži veršiai, 12 

Dienraščio “Laisvės”

BAN KIETAS
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.
Vakarienei 85c.

Patarimai, Kaip Patapti Piliečiu
Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 

nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 
Jungtinių Valstijų piliečiu.

•
Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat

simins laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reiKia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

How to Become a Citizen of the United States
Ją išleido F. L. I. S.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 
Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženkleliais-stamps.

“LAISVE”, 427 LORIMER ST, BROOKLYN, N. Y.

senių avių ir 11 ėriukų sude- * 
gė visiškai. Taip pat sudegė 
ir kai kurie ūkiški padargai, 
kurie ūkininko buvo sukelti 
ant tvarto. Tvartai buvo iš 
molio krėsti ir dar nauji. 
Nuostolių padaryta, pagal po
licijos apskaičiavimus — 15,- 
000 litų. Turtas nebuvo ap
draustas. Iš ko gaisras kilo, 
dar nenustatyta, tačiau mano
ma, kad buvo padegimas.

Alytus. — čia gyvuoja ne
maža laisvamanių organiza
cija. Bet ji silpnai veikia. Jos 
veiklą ypač trukdo laisvama
nių organizacijos pirmininkas 
Šaltenis, kuris draugauja su 
žvalgyba. Pavasarį šis tipas 
perdavė žvalgybai antifašisti
nę literatūrą, kurią darbinin
kai rado. Gėda laisvamanių 
organizacijai, turinčiai žval
gybininką pirmininką. Jau
nuoliai laisvamaniai turi im
tis iniciatyvos išmesti šaltenį 
iš organizacijos.

Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. V.

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
Nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. 16 ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

h
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UETUVIĮJ DARBININKŲ JUDĖJIMAS 
NETEKO GAUSAUS RĖMĖJO

A. a. Jonas Karalius (King) rioj priklauso Jono 
Californijoj numirė Jonas’Teklė.

moteris

Karalius, geriau žinomas kaip 
John King.

Jonas Kings nuo 1929 metų 
gyveno Californijoj — pir- 

vėliau 
San Francisco, 
keliais metais 

San 
gražiam

Californijoj ’— 
miaus Los Angeles, 
persikėlė į 
Pastaraisiais 
nors darbavietę turėjo 
Francisco, gyveno 
priemiestyj Redwood City, 
kur turėjo savo nuosavą na
mą.

Jonas King buvo smulkus 
biznierius. Jis užlaikė kriau
čių šapą. Tą amatą dar jau
nutis. būdamas Lietuvoj išmo
ko.

Turėdamas 17 metų am
žiaus, Jonas atvyko į Brook
lyn, N. Y. Pirmiausiai gavo 
darbą pas kriaučius, kiek vė
liau ėjo mokintis kirpimo ir 
madų, ir išmokęs užsidėjo sa
vo šapą Brooklyne. Kaip vi
siem, taip ir jam buvo pasise
kimų ir nepasisekimų, bet ka
dangi savo amatą gerai mokė
jo, tai daugiausiai 
Brooklyne būdamas 
priklausė prie lietuvių 
giųjų organizacijų ir 
mė.

sekėsi, 
seniau 
paž ari

jas

dėjo

jau 
visi,

krema-Jono lavonas tapo 
torijoj sudegintas ir 
palaidoti Cypress Lawn kapi
nių koplyčioj.

Jonas iš Lietuvos paėjo iš 
Usiukos kaimo, Marijampo
lės apskričio.

Dideliam liūdėsyj paliko 
moterį Teklę Valiuliūtę, sesu
tę Oną Račkus Los Angeles, 
kitą seserį Magdaleną N. J. 
valstijoj, 2 brolius Pijų ir Sta
sį N. Y. valstijoj, ir taipgi ve
dusią dukterį Aldoną Vaughn, 
N. Y. valstijoj.

Laidotuvėse pribuvo orlai
viu Josephine Anscott, kuri 
pagelbėjo sesutei Teklei liū-i 
dėsio valandose.

Šių žodžių rašė j ai teko ge
rai pažinti velionį ir gal nie
kas taip nemylėjo gamtą ir 
gyvenimą, kaip velionis ir jo 
moteris Teklytė. Jų namai 
Redwood City medžių-mede- 
liais, gėlių-gėlėmis. apsodinti. 
Bet Jonui neilgai teko gėrė
tis, nes ten išgyveno tik virš 
pusantrų metų. Rodos, ga
lėjo ilgiau gyventi ir pasigė

rė- rėti gyvenimu, nes dar nebuvo 
senas, tik 55 metų amžiaus.

Pacifiko pakraštys ir dar
bininkų judėjimas abelnai bė
gyje pastarųjų metų nuken
tėjo trim stambiom ypatom— 
Washington valstija neteko 

Kriaučiūno, Oregon 
Jono Valeskio, Cali- 
valstija Jono Kara-

Kazio 
valstija 
fornijos 
liaus.

bor’s Non-Partisan League. 
Atstovai buvo nuo 24 unijų, 
kurios turi 25,000 narių.

Ši konvencija buvo sušauk
ta išdirbimui planų dėl rin
kimų 1940 metais. Vyriau
siu kalbėtojum buvo buvęs 
teisėjas Harry Joelson. Kal
bėjo taipgi: Lygos organiza
torius A. A. Hartwell, Free
holder Robert W a r d c 1 e , 
asemblimenas Oscar Welens- 
ky, dajerių federacijos pre
zidentas Joseph Knapik, ma
joras John Gabriel iš Gar
field, N. J., organizatorius 
Bergen County Joseph Barali, 
vice-prezidentas dažų lokalo 
1733 John Lyding.

Tapo išdirbti planai, kaip 
turės veikti 1940 metų rinki
muose. Geriausi veikėjai iš
rinkti į komitetą.

Kaip matosi, tai ši organi
zacija apims platų veikimą 
1940 metų rinkimuose. Sta
tys unijų kandidatus į miesto 
valdvietes, taip ir į valstijos 
vietas.

Iš kalno reikia pasakyti, 
kad konvencijos išrinktas ko
mitetas reakcionieriams už
duos smūgį 1940 metų rinki
muose. Good luck, vyrai!

—o—
Pranešu, kad Lietuviu Dar- 

bininkų Susivienijimo 123 kp. 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, balandžio 2 d., 2:30 vai. 
po pietų, S. Bakanausko sve
tainėj. Po susirinkimo turė
sime paskaitą apie sveikatą. 
Tad visi nariai būkite laiku. 
Taipgi ir pašaliniai galite at
eiti pasiklausyti paskaitos. 
Paskaitą skaitys drg. E. Kin
der. Kviečiame visus ir visas 
dalyvauti.

J. Matačiūnas.

amžiaus, viešosios 
mokytoja, ir kita 

Reiškia, prasilavinu- 
mūsų kuopa turi, ir 

drau-

pjūčio mėnesį, šis darbas yra 
pirmas bendras tarptautinis 
darbas ir esu įsitikinęs, kad 
bus sėkmingas.

—o—
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 16-tos kuopos susirinki
mas, įvykęs 17-tą d. kovo, ne
buvo sėkmingas. Kuopos su
sirinkimai nėra laikomi regu- 
1 i ar is, bet, nors 
kiami, draugai
Tie, kurie atsilankė, 
kėjo mokestis už 
tus. Kuopos iždas irgi nėra! 
silpnas, randasi virš $25 ir, 
jeigu būtų didesnis 
draugų atsilankę, tai būtų pa
daryta tarimas kam nors pa
aukoti keletą dolerių.

K. Biuras.

4

tuo-
po

jau- 
taip

Uni- 
mo- 
ska-
Ne 

bar-

Atvykęs į Californiją, pir- 
miaus užsidėjo kriaučių šapą 
su kitais, bet pereitą vasarą 
užsidėjo ant savęs. Neužilgo 
pradėjo sveikata skųstis. Dar 
prieš Naujus Metus sunkiai 
susirgo ir atsigulė į ligoninę. 
Ten, rūpestim jo moters, gy
dytojai dėjo visas pastangas 
pagydyti, bet širdies bei šir
dies gyslų kietėjimas tik 
met atsileido, kaip 
oksigenu.

Vasario pradžioj 
tesi geriau, ir-kaip
ir jonas, pasikėlęs, vėl pradė
jo rūpintis gyvenimu. Šapoj 
reikėjo daryti pavasariniai 
“sampeliai”, reikėjo prižiūrė
ti. Daug sunkiai uždirbtų 
centų sudėta, todėl rūpėjo ap
saugoti ir pasigerinti būklę. 
Ėjo į šapą prižiūrėti ir dirbti, 
kas, be abejo, daug nervino. 
Širdis neišlaikė ir 18 d. va
sario pats rytmetį nuvyko į 
ligoninę nusiimti X-ray pa
veikslus ir ten staigiai širdis 
nustojo plakus ir gyvenimo 
siūlas nutrūko.

Gailėjo Jono visi, kas jį 
pažinojo. Jis nors buvo biz
nierius ir samdė darbininkus, 
bet savo šapoj turėjo unijines 
sąlygas — International La
dies Garment Workers 
jos priežiūroj. Tankiai 
kėjo geriau,., kaip unijos 
lę, nes unijoms pritarė, 
sykį kalbėjo, “neturiu 
nių su unija.”

Čionai Californijoj gyven
damas, dėlei savo užsiėmimo 
nepriklausė prie darbininkiš
kų organizacijų, bet buvo 
nuolatinis “Laisvės” skaityto
jas ir “Laisvės” ir “Vilnies” 
šėrininkas. Nebuvo parengi
mo bei darbininkiško reikalo 
—ar tai būtų Ispanijos liau
dies rėmimas, mūsų spaudos, 
ar šiaip kokio reikalo para
mai,—kad Jonas nebūtų gau
siai aukavęs, ir kitus ragino 
aukoti. Jis buvo Naujosios 
Dalybos rėmėjas.

Pas Joną didžiuma lietu
vių tam amate dirbo ir ne vie
nas amatą pas jį pramoko. 
Jis visuomet lietuviam darbus 
turėjo ir pagelbėjo. Todėl 
nebuvo lietuvio, kuris būtų jo 
nepažinojęs ir nemylėjęs, nes 
jis su visais gražiai sugyve
no.

Lietuvių tarpe nebuvo čionai 
tokių laidotuvių, kaip Jono. 
Virš 50 gėlių vainikų ne tik 
nuo lietuvių, bet nuo unijos, 
nuo darbininkų, nuo giminių, 
draugų ir pažįstamų. Buvo 
vainikas nuo Los Angeles 
draugų ir nuo vietinės San 
Francisco ALDLD kuopos, ku-

žinai 
nijoj.

būna Jonui malonu am- 
ilsetis gražioj Califor- Jersey City, N. J

K. B. Karosienė.

Paterson, N. J
Rusų organizacijos Interna

tional Workers Order 3028 
kuopa turėjo surengus prakal
bas kovo 19 d. Kalbėtojas 
buvęs Rusijos caro generolas 
Walter Yakantiev. Jis dabar 
yra permainęs savo nusista
tymą. Jis užgyrė dabartinę 
Sovietų Sąjungą.

Reikia pasakyti, kad W. Y. 
turbūt bus geriausias kalbėto
jas, koks Patersone yra pasi
rodęs. Viena, jo kalba aiš
ki; antra—jis nupasakojo tei
singai. Jis pareiškė, kad 
šiandieną Rusijoje nesą taip 
gerai, kaip turėtų būti, bet 
rusų liaudis žengia [pirmyn 
socializmo keliu į įsteigimą 
tikros socialistinės - komunisti
nės šalies, šiandie Sovietų bol
ševikai nesibijo tokių japonų, 
Mussolinių, ir Hitleriu, kurie 
grasina bolševikams su gin
klu. W. Y. pareiškė, kad jei
gu hitleristai-mussolinistai-ja- 
ponai pultų Sovietus, tai bol
ševikai jiems duotų tokį smū
gį jų pačių žemėje, jog jie 
daugiau galvos nebekeltų 
prieš Sovietus.

Po prakalbų buvo duota 
daug klausimų. Kalbėtojas 
taip gerai atsakinėjo į klau
simus, kad visa publika buvo 
patenkinta. Publikos prisirin
ko pilna svetainė, buvo dau
gelis ir lietuvių.

—o—
Praneša iš Washington©, 

D. C., kovo 9 d., kad darbo 
sekretorė Perkins kalbėjos su 
New Jersey valstijos senato
rium W. Barbour. Darbo De
partment© Darbo Statistikų 
Biuras praneš balandžio 15 d. 
apie sutvarkymą valandų ir 
uždarbio dažų, print ir finish
ing industrijose.

Dažų darbininkai galime ti
kėtis, kad gausime algų nu- 
mušimą, greičiausia negausi
me 66 centų į valandą, ku
riuos-dabar gauname.

—o—
Kovo 4 d. Elks Kliube lai

kė konvenciją Passaic La-

ĮVYKIAI

Hoboken, N. J., streikuoja 
jau virš poros savaičių darbi
ninkai skūrukių dirbtuvės, 
kurioje dirba keletas lietuvių 
ir “Laisvės” skaitytojų. Visi i 
priklauso prie CIO unijos.

Priežastis paskelbimo strei
ko yra sekama: Pasibaigus 
kontraktui ir darant sutartį, 
kompanija sutiko pakelti ma
žiau gaunantiem uždarbį, ap
mokėti savaitę vakacijų ir pa- ti šimto, 
mokėti !už legales nedirbamas mų buvo pakankamai, 
šventes. Bet kompanijos su- čiurlis draugiškas 
tarties penktas paragrafas no-

VELYKOM SPECIALAI
Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo

Stebukliniai Medaliai nuo___
Daimantiniai žiedai nuo

gera dėlei darbininkų ir tt. 
Tačiau unijos įsakymu visi 
laiškai sunešti į unijos rašti
nę ir kompanijai nedavė jo
kių geidautinų pasekmių. 

• —o—
12 d. kovo LDS 133 kuopa 

paaugo dviem nariais. Įsira
šė draugų Merkevičių duktė, 
29 motų 
mokyklos 
moteris, 
siu narių
tai priklauso kreditas 
gam MePkevičiam, kurie pa
tarė sa”O dukterei ir savo pa
žįstamiems stoti į LDS 133 
kuopą, ir į porą mėnesių gau
ta 8 nauji nariai, 
susirinkime, kuris 
balandžio, tikimės 
gi a u naujų narių.

Na, draugai ir draugės, 
LDS 133 kuopos nariai! Pa- 
sistatykim sau už pareigą iš
auginti kuopą iki 100 narių 
skaičiaus! Ir tas nėra sunku 
atlikti, jeigu mes visi nors da
lį darbo pridėsime ir tuo sa
vo darbu visi pasigrožėsime, 
kuomet turėsime šimtą narių 
kuopoje.

—o—
19 d. kovo atsilankė d. Ja

nauskas iš Kanados, 
Balso” gaspadorius. 
nauskas tik vieną
laiko tegalėjo būti Jersey Ci
ty, kadangi turėjo imti trau- 

vykti į Bridgeport, 
Tačiau viena valanda

prenumeratom ir aukom 
Užsirašė laikraštį Ma-

J. B. Paserpskis ir ža-

Sekamam 
įvyks 9 d. 
turėti dau-

Liaudies

valandą

kinį ir 
Conn.
gavo
$15.
tūlis,
visus.

ir retai šau- 
neatsilanko.

pasinio-'
šiuos me-

$25 
skaičius

PRANEŠIMA! IŠ KITUR
PRAŠOME JSITEMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki-
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra 

! šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisvės” Bendrovės suvažiavi 
mų, kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap 
ril.

PITTSBURGH, PA.
Liet. Komunist j Partija rengia 

prakalbas ir diskusijas, 30 d. kovo, 
8 vai. vakare. Bus kalbėtojas iš 
Detroito ir taip pat turėsime ir vie
tinį kalbėtoją. Kviečiame visus da
lyvauti. (72-73)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Kongreso vietinio sky

riaus šaukiama specialis susirinki
mas antradienio vakare, kovo 28 d., 
7:30 vai., svetainėj 29 
Visi draugijų atstovai 
nes labai svarbu.

J. J. žalimas,

. 1O JI VI VU

Aukavo: A. ZaviŠUS $1.50; '1107364 has been 
. _ to sell beer, wJ. B. Paserpskis, J. Kreivė

nas ir* P. Kalanta po $1. Gai
la, kad negalėjom aplankyti 
mūsų visus gerus draugus ir 
Kanados dusyksavaitinio laik
raščio “Liaudies Balso” prie- 
telius. A 
aukomis 
bethas. 
vežė iš 
virš $50.

Liaudies Balso 
kiškų, būtų pralenkta

Newarkas ir Eliza- 
Drg. Janauskas išsi- 

paminėtų kolonijų

—o—
18 d. kovo Bayonnės rusų ir 

lietuvių piliečių kliubai suruo
šė pokilį pagerbimui drg. J. 
čiurlio geros gaspadorystės 
svetainės prižiūrėjime, pavyz
dingos tvarkos palaikyme. 
Lietuvių ir rusų susirinko ar- 

Užkandžių ir gėri- 
Drg.

kiekvieną 
atsilankiusį širdingai priėmė, 

ri teisių, kad kompanija bile i Pokilis nebuvo pasipelnymo 
laiku ir kada nori gali atleisti j tikslu, bet suėjimui į artimus, 
bent vieną unijistą darbiniu-1 draugiškesnius ryšius visų 
ką, dirbantį minimoj dirbtu- ] draugų, 
vėj. Unija nesutiko, paskelb
ta kova, skebų nėra,, išskiriant 
tris, kuriem pasibaigus strei
kui ir laimėjus unijai, nebus 
vietos darbe.

Kompanija išsiuntinėjo kiek
vienam streikieriui laiškus. 
Laiškuose nurodoma, kaip ji

—0—
Pirmas dviejų kolonijų lie

tuvių ir rusų piknikas įvyks 
gegužės 28-tą, Willicks Far- 
moje, Linden, N. J. Abiejų 
kolonijų organizacijos ruo
šiasi smarkiai, kad piknikas 
būtų sėkmingas. Kitas abiejų

c

<

<

c

Endicott St. 
dalyvaukite,

Org. (72-73)

[ NOTICE is hereby given that License No. 
i issued to the undersigned 

___ ____ wine and liquor at 
under Secion 132 A of the Alcoholic 
age Control Law at 120 Norman 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

WILHELMINA BEN E OI CT 
d-b-a Norman Bar & Grill 

120 Norman Ave. Brooklyn, N.

retai 1 
Bcver- 

A venue, 
to

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(šalinskas) 

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. I., 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.

FRANK DOMIKAITIS

417

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
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CHARLES 
DP-TODATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. • 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn ‘‘Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

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

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

Vincas <J. Daunora.
DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

$6.75
$1.95

Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00
Rankiniai Laikrodėliai nuo

rfHeORSKSA

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

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktųJūs 
department^. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

701

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

GRAND STREET BROOKLYN
EKSPERTAI TAISYME. TEL.: STAGG 2-2173

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

206 WEST FRONT STREET

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

g

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I 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 EVergreen 7-1661

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. y!

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

IR ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIU DARBAIS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYS! SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
Kep tu ve 43

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

m
ši*5®

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų 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, Buttei’ Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

K'



teJtaa puslapis

ŠĮVAKAR ĮVYKSTA LIETUVIU MASINIS MITINGASS.

Lietuvos Reikalai Jus Šaukia— 
Susipazinkit su Jos Padėtimi!

Šį vakarą įvyksta Lietuvių masinis susirinkimas susipa
žinimui su tikrąja padėtimi mūsų senos tėvynės—Lietuvos.

Jį šaukia Amerikos Lietuvių Kongreso Brooklyno Sky
riaus Komitetas.

Vieta: Grand Paradise didžioji salė, kampas Grand ir 
Havemeyer Streets, Brooklyne. Laikas:—7:30. Įžanga ne
mokama.

Lietuvos ir Europos abelnai dabartinę padėtį aiškins: 
dienraščio “Laisves1’ redaktorius Antanas Bimba, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo sekretorius Jonas Siurba, Amerikos 
Vokiečių Kultūrinės Lygos atstovas Erich Saeger, ir Lenkų 
Demokratinio Fronto laikraščio “Glos Ludowy” redaktorius 
Tadeusz Radwanski.

Broliai Lietuviai! Nesivaduokim ta mintimi, kad Klai
pėda Lietuvai jau žuvus, kad Lietuva vistiek žus, kad mes 
jos savo mitingais neišgelbėsim, kad nėra vilties. Lietuvos 
nepriklausomybei vilties yra. Hitlerizmo plėšrumas kada 
nors pereis visas ribas, išves iš kantrybės Europos didžiąsias 
valstybes, jos bus priverstos ginklu pastot kelią hitlerizmui— 
susikristalizuos galinga priešnazinė jėga, o tada prie jos pri
sidės ir silpnosios valstybės iš lauko ir iš vidaus ir hitlerinis 
smakas bus parblokštas. Tokia jėga nepasireikš ūmai; ji tu
ri būt išvystyta. Taigi šia mintimi vaduojantis mes turime iš- 
naudot visas progas, kad sutvirtint savo tautos dvasią, kad 
gaivint josios ūpą, ir kad prisidėt prie nustatymo pasaulio 
žmonių nuomonės ir pasirįžimo prieš hitlerizmą. Tai todėl 
mes šaukiame šį Lietuvių masinį mitingą.

Lai būna sutvirtinta Lietuvių tautos nepriklausomybes 
dvasia! Lai gyvuoja nepriklausoma Lietuva!

ALK Brooklyno Skyriaus Komitetas.

Aido Choras Didėja i
Laike LMS vajaus Aido 

Choras pats pirmutinis gavo 
11 naujų narių. Gi šiomis 
dienomis gauta šie nauji na
riai: Vitas Gogis, Rūta Bar- 
barskaitė, Helen Baltrušaity
tė, Vincas Ulčickas, Alfonsas 
Maželis, H. Dobei, A. Stupor 
ir Jonas Stankevičius.

Reiškia, laike vajaus Aido 
Choras pašoko gerokai.

Draugas.

Ateiviy-Nepiliečių Domei

Protection of Foreign Born, 
kuri gina teises ateivių nepilie- 
čių, ragina jai fraternalizuo- 
jančias ateivių organizacijas 
prisiųsti savo atstovus konfe- 
rencijon, kuri įvyks ketvirta
dienį, kovo 30 d., 8:30 vai. va
kare, Rand School patalpoj, 7 
East 15th St., New Yorke.

Toje konferencijoje bus duo
ti smulkmeniški pranešimai ir 
aiškinimai, kokie šios šalies įs- 
tatymdavystėje yra paduoti 
projektai-sumanymai, liečian- 
tieji ateivių-nepiliečių teises ir 
būklę. Ypatingai bus duota 
smulkmeniškų aiškinimų apie 
pasiūlytąjį senatoriaus Robert 
Reynolds bilių, kuriame jis siū
lo, kad visa immigracija būt 
sustabdyta, kad ant šalpos esą 
nepiliečiai būt deportuojami iš 
šios šalies, ir kad - visi nepilie
čiai būt suregistruojami, paim
tos jų pirštų antspaudos ir tt.

Tie, kurie nuo organizacijų 
esate paskirti atstovai į šią at
eivių gynimo organizaciją, bū
tinai dalyvaukite.

Žada Pakartoti

Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras Stanislavskio pager
bimo vakare duotą programą 
— scenas iš “šmėklos,“ “Pa
tamsio Galybė“ ir “Rudens 
Smuikos“ — ,|ada pakartoti.

Tai būtų gražus ir naudin
gas dalykas. Tie gražūs šmo
tai turėtų būt suvaidinti ir 
apielinkės kolonijose. Tai bū
tų bent dalinai atsiektas tiks
las daug triūso įdėjusio ar- 
tisto Jono Valenčio ir Brook
lyn© Lietuvių Liaudies Tea
tro vaidylų.

Pakartokite!
Pagrindų Kurmis.

Svarbi Konferencija
American League for Peace 

and Democracy New Yorko 
skyrius šaukia visus, kurie tik 
stoja už taiką ir žmoniškumą, 
į labai svarbią konferenciją, 
kuri įvyks balandžio pirmą 
dieną, Mecca Temple svetai
nėj, 133 West 55th St., New 
Yorke.

Tai bus penkta iš eilės šios 
svarbios organizacijos konfe
rencija New Yorke.

Amerikos Lyga už Taiką ir 
Demokratiją veikia nacionale 
plotme ir turi didelio pritari
mo visuose Amerikos visuome
nės sluoksniuose. Ji kovoja 
prieš fašizmą ir už taiką.

Lietuvių organizacijos ne
atidėliojant turėtų paskirt sa
vo atstovus į minėtą konfe
renciją.

Konferencija prasidės ly
giai 9 vai. ryte.

Laimė Kišenėj, Bet Nežinojo
Tūlas Richard McGoWan, 

aukštesnės mokyklos studen- 
tas, gatvėje rado kartelius ty įvyko smarki ekspliozija 
vertės $10,000 ir ilgokai ne-' ant 700 tonų laivo “Reaper,” 

kuris vežė aliejų.šiojo juos kišenėj, nežinoda
mas jų vertės.

Kiek vėliau vienas jo drau
gas jam pasakė matęs spau
doj, jog tūla ponia Clarence 
pajieškanti savo karielių. Mc
Gowan juos nunešė savininkei, 
kur paaiškėjo, jog tai buvo 
$10,000 radinys. Ponia Clar
ence žadėjusi jam $500 do
vanų.

Liet. Stygą Orkestr. Reikale
Brooklyne sumanyta su

tverti lietuvių stygų orkestrą. 
Tuomi rūpinasi LMS 3-čio 
Apskričio valdyba. Tuo rei
kalu buvo vienas susirinkimas, 
kuriame pradėti pirmi žings
niai.

Mano supratimu, visų pir
miausiai turėtume suregistruo
ti kiek tik galima daugiau 
stygininkų, kad sudarius jų 
ne mažiau poros desėtkų. Pa
siekus tokį skaičių, visų pir
ma, reikėtų išrinkti iš jų pa
stovų komitetą, kuris ve*iktų- 
organizuotų mėgėjų skaičių 
ir rūpintųsi kitais dalykais— 
vieta susirinkimams, prakti 
koms ir mokytojų gavimu.

Rašančiam šiuos žodžius te
ko girdėt nusiskundimų, kad 
mažai informuojama per 
spaudą bei viešus susirinki
mus, kur ir kaip galima už

siregistruoti. Todėl čia pa
duodu vardus asmenų, pas 
kuriuos galima užsiregistruo
ti.

Laikinais organizato r i a i s 
yra: Geo. Klimas ir N. Pa
kalniškis. Jų susi nešimų 
adresas: 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn.

Pageidaujama, kad regis- 
truotųsi tik tie, kurie jau turi 
geroką pradžią vienu ar kitu 
styginiu instrumentu groti. 
Nemokantieji gaidų, arba la
bai mažai temokanti, išsyk 
labai mažai kuom galėtų būt 
naudingi. Vėliau, supranta
ma, bus įkurta tam tikras 
skyrius ir mažiau prasilavinu
siems.

Būtų gerai, kad platesnių 
paaiškinimų per spaudą duotų 
laikinas komitetas — draugai 
Klimas ir N. Pakalniškis.

Stygutė.

Nelengvas Pasirinkimas
Kings pavieto teismas pri

pažino kaltu stambioj vagys
tėj pilipinietį Diek Villaneu- 
va. Sulyg jo prasikaltimo, 
teismas gali jį pasiųsti 10-čiai 
metų į Sing Sing. Kadangi 
policijos rekordai rodo, jog 
Dick Villanueva priklausė 
šaikai savo bendrų, tai teisė
jas William O’Dwyer pasiūlė 
jam vieną iš sekamų : eiti 10 
metų į Sing Sing, ’arba sykiu 
su policija sumedžioti savo 
šaikos draugus.

Tokia dilema Dickui nėra 
lengva. . .

Už Palikimą Adatos Kūne 
—500 Dolerių

Daktarai Kurt Schery ir 
Frank Donnigan, darydami 
operaciją piliečiui Tarnui His
lop, per neapsižiūrėjimą, pa
liko nulūžusios daktariškos 
adatos galą operuojamojo kū
ne. Dėl to “mažmožio“ pi
lietis Hislop patraukė dakta
rus teisman. Teisėjas Louis 
Goldstein priteisė, kad nuken
tėjusiam Tarnui Hislop’ui bū
tų sumokėta $500.

Eksplozija Aliejaus Laive
Pereito penktadienio popie-

Perkūniškas trenksmas ir, 
liepsnų liežuviai su dūmais,' 
iššaukė visas ūmios pagelbos 
jėgas: radijų greitvežimius, ■ 
gaisrininkų laivukus, policijos 
būrius ir viską, kas tik buvo 
galima. Gaisras likosi likvi
duotas, bet pats laivas apga
dintas ir nuvežtas pataisymo 
vieton. Trys darbininkai mir
tinai sužeisti, o kiti lengviau.

Žada Nugriaut Senus 
“Eleveiterius”

Brooklyne randasi senų iš
keltų kelių, kurie jau seniai 
kaip yra netikusiu dalyku. 
Dabar miesto valdžia rengia
si padaryti galutiną nutarimą, 
kad būtų nuimti. Prie to ra
gina net civilės organizacijos, 
nes manoma, kad pasenę ele- 
veiteriai gali išvirsti ir pada
ryti žalos.

Neatsargumo Aukos. Bė
gyje šių metų mėnesių, auto
mobilių nelaimėse žuvo 37 

i asmenys.

LAP Kliubo bazaras pasi
baigė pereitą šeštadienį. Už- 
baigtuvės buvo sėkmingos.

LAISVE
T

“Trobeliai” Pasaulinės 
Parodos Statyboj

Streikuojanti vandens su- 
vadų darbininkai laikosi savo 
unijos reikalavimų,' bet įvairių 
statybų kontraktoriai nenori 
pasiduoti. To pasekmė—strei
kas. Gi vandens suvadų dar
bininkų streikas sulaiko dau
gelį kitų statybos darbų — 
negalima dėti plesteris ir dau
gelis kitų dalykų atlikti. Dė
lei to kontraktoriai ir jų pa
taikūnė spauda šaukia gvol- 
tą ir kaltina vandens suvadų 
darbininkų uniją esant “rau
dona.“ Esą, vandens suvadu 
darbininkų streikas pakenk
siąs publikos sanitariškumo 
reikalams, kuomet atsidarys 
fėrai. Suprantama, kad kon
traktoriai rūpinasi visų pir
miausia savo, o ne publikos 
gėriu. Darbininkai tą gerai 
žino ir jie laikosi savo rei
kalavimų.

“FARMAZONAI”
Brooklyno Liet. Liaudies 

Teatro vaidylų grupė stro
piai mokinasi 3-jų veiksmų 
komediją “Farmazonai.“ Tam 
veikalui režisoriauja senas 
scenos veteranas d. J. Kačer- 
gius.

Kiek teko matyti, tai mūsų 
vaidylos jau gerokai susimo- 
kinę ir, manau, greitoj atei
tyj galėtų vaidinti. B.

“VARGŠAS” HINES
Buvęs Tammany Hall galva 

ir raketierių globotojas Jim
my Hines, kuris dabar randa
si Sing Sing po num. 213, 
maldavo kalėjimo komisionie- 
riaus, kad jį paleistų į jo švo- 
gerkos laidotuves. Komisio- 
nierius Marcus jam tą malo
nę padaryt atsisakė.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su vė

liausiais įtaisymais, garu šildomi. 
Yra šaltas ir šiltas vanduo. Rcnda 
$25 į mėnesį. Iš New Yorko gali
ma privažiuoti 14 St.-Canarsie lini
ja, išlipant ant Graham Ave. sto
ties. Vieta vienas blokas nuo sto
ties. Kreipkitės pas Superintendent. 
677 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. 
Y. (72-77)

PARDAVIMAI
Bar-Grill, Restaurantas, Bankie- 

tam Salė, gyvenimui kambariai. Tik 
5 minutės nuo Pasaulinės Parodos.
Pai'duodam iš priežasties nesveika
tos. Kaina $4,500—įmokėti cash 
$3,000. Lease ir žema renda. Tik 
Principalai. Box S, 1323—3rd Avė., 
New York, N. Y. (72-74)

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN. N. Y.
•

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes

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

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAMtaipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus.

yra

S

S

Pavasariniais I Irabužiais
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.

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES

Pereitą penktadienį new- 
yorkiečiai jaute ne pavasarį, 
bet vasarą. Apie 4-tą valan
dą po pietų termometras da- 
kopė iki 70 laipsnių. Pana
šiai buvę tik 1898 metais.

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora lietuvių ar lenkų 

prižiūrėt žydiško Synagogo. Lengvas 
darbas, vyras galėtų turėt kitą dar
bą, o moteris galėtų prižiūrėt Sy- 
nagogą. Prašome kreiptis sekmadie
ni ir pirmadienį bile laiku. 274 So. 
3rd St., Brooklyn, N. Y. (71-72)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės, 

merginos arba našlės be vaikų, nuo 
45 iki 60 metų amžiaus, kuri myli 
meilų, gražų, draugišką ir romantiš
ką gyvenimą. Pageidaujama, kad 
būtų blaivų ir laisvų minčių ir kuri 
supranta klasių kovą. Su pirmu laiš
ku prisiųskite ir savo paveikslą, ku
rį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 
Rašykite: Chas. Strauss, P. O. Box 
414, Thomas, W. Va. (70-75)

Pirmadienis, Kovo 27, 1939

Pajieškau Magdalenos Šulinskai- 
tes ii' Vinco Kazakevičiaus. Abu pa
eina nuo Nendrinių Kaimo, Pilviš
kių parap., Suvalkų radybos. Jie pa
tys arba žinanti apie juos malonėkit 
man pranešt, nes turiu svarbų rei
kalą. Atsišaukite šiuo antrašu: Ma
rijona Liaudanskienė (Karpavičiū
tė), 24 Patman St., Hartford, Conn.

(69-74)

---M — — — — —— — — M  —— —‘ ‘

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US '
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.Nėra valandų sekmadieniais. h

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

Žmones, Geros Naujienos!
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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

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

arti Graham Avenue , Telefonas Ev. 7-3671

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų ko r t i n u s ir 

ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS

AtsinfcŠkite šj ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
plrksite.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

M M M M M M IUI IUI

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN. N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

S

Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

5

Ėst since 1889
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