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KRISLAI
“šaltas” Dangus ir

Poetai, y
Gerai, kad Nurimo.
Jurgelionio Sapnas.
Duobkasiai.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

“Lietuvos Aide” (kovo 3 
d.) tūla B. Buivydaitė ši
taip dainuoja:

O mėlynas dangau!
Kaip tavo džiugesio daina galinga, 
Bet žemiškoms širdims tu šaltas... 

Mes keliame viltimi akis...
Bet daug, tiek daug mums viso 

gero stinga, 
Toks tų šventai ramus, nekaltas...

Ten tavo kankinių
Visi skausmų lašai radastomis

bujoja, 
Ir perlais ašaros sruvena ...

O mes, taip tolimi!
Vien žemiškas melodijas širdys

vedžioja ...
Ir dėvim rūbą pilką, seną.❖ * ❖

Nonsensas, žinoma, kad 
ten “visi skausmų lašai ra
dastomis bujoja.” Skausmai 
skausmais buvo ir pasiliks.

Mums gi atrodo, kad dar 
neužtektinai Lietuvos poe
tai “žemiškas melodijas 
vedžioja.” Jie dainuoja apie 
dangų ir visokias tuštybes, 
vietoj kelti liaudį iš miego 
į kovą už geresnę būklę. 

* * *
Kovo 25 d. įvyko Ameri

kos Kongreso Wilkes-Bar
re skyriaus konferencija. 
Be galo smagu, kad konfe
rencija buvo didelė, drau
ginga ir vieninga.

Gerai, kad nurimo tie, 
kurie pernai visomis jėgo
mis bandė skyrių suplėšyti. 
Berods ir jų kaikurie daly
vavo konferencijoj ir kon
struktyviai elgėsi. *

Iš jų turėtų pasimokinti 
ir Brooklyno pabėgėliai. . * * #

Kovo 31 dienos “Tėvynė
je” redaktorius Jurgelionis 
labai aitriai pasmerkia ka
rus. Jis prižada savo sū
naus neatiduoti už visas pa
saulio demokratijas, net už 
visą pasaulį. « * *

Joks tėvas nenori 
sūnų atiduoti karo
Vaičiui. Deja, niekas jų ne- 
siklausia.

Kai fašistų orlaiviai at
lėks ant New Yorko, tai ne 
vieno Jurgelio sūnų pasiųs 
pas Abraomą.

Tą turėtų suprasti brolis 
Jurgelionis. Tai tik paikas: 
sapnas įsivaizduoti, kad to
kiomis liūdnomis melodijo
mis nušluosime karus ir iš- . . .
sigeibėsime patys ir išgei- Derybos Delei CK) Apsivie- 
bėsime savo sūnus ir duk
teris. * * *

B r o o klyno “Vienybėje” 
(kovo 31 d.) Kruze įkalbi
nėja lietuviškam svietui, 
jog Lietuvos nepriklauso
mybei pavojaus kaip ir ne
belikę.

Nesinori tikėt, kad Kru
ze būtų toks naivus, jog ti
kėtų pats tiems savo sapa
liojimams.

Susimildami, vyrai, eiki
te šalin nuo visuomeninės 
arenos su tokiais savo mig
dymo pamokslais. Jūs kasa
te duobę Lietuvos nepri- 

‘ klausomybei.

savo
die-
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SOVIETAI VEIKS SYKIU SU ANGLIJA 
1 IR FRANCI JA, JEI JOS TIKRAI EIS 

PRIEŠ NAZIUS GROBIKUS
Maskva. — Sovietų Są

junga veiks išvien su Angli
ja ir Franci j a, jeigu Anglų 
ir Francūzų valdovai iš ti
kro gins Lenkijos ir kitų 
silpnesnių šalių nepriklau
somybę nuo Hitlerio, kaip 

•Tašo Sovietų vyriausybės 
organas “Izviestija” ir So- 
vietijos Komunistų Partijos 
Vyriausias laikraštis “Prav
da.”

Bet Sovietai abejoja, ar 
Anglija vykdys savo priža
dą Lenkijai. Sovietų spauda 
primena, kad “London 
Times”, reiškiantis Anglų 
valdžios nuomonę, tik kelios 
dienos atgal sake, kad An
glija nesikiš, jeigu nazia’ 
darys žygius prijungt Dan- 
zigą ir Lenkijos “Korido
rių’’-Pomorze prie Vokieti
jos.

Atidavimas naziams Če
choslovakijos ir Klaipėdos ( 
krašto labai pakirto Sovie
tų pasitikėjimą, kad Angli
jos valdžia darytų tą, ką 
žodžiais žada daryt prieš 
grobiką Hitlerį.

338,000 Angliakasių Nedir
ba iki'Naujos Sutarties
New York. —J. L. Lewis 

ir kiti atstovai Jungtinės 
Mainierių Unijos pareikala
vo, kad minkštųjų anglia- 
kasyklų savininkai pratęstų 
dviem metam senąją sutar
tį, bet su užtikrinimu, jog 
bosai pilnai pripažins CIO 
mainierių uniją.

Senoji sutartis išsibaigė 
praeitą penktadienį, ir nuo 
tada nedirba 338,000 minkš- [ 
tųjų kasyklų mainierių, iki 
bus pasirašyta nauja sutar
tis.

irijimo su Federacija
Washington. — Pasinau- 

jino derybos dėlei CIO uni
jų apsivienijimo su Ameri
kos Darbo Federacija.

Federacijos valdyba rei
kalauja, kad kongresas “pa
taisytų” Šalies Darbo San- 
tikių Įstatymą naudai fede
racinių unijų, ale Federaci
ja priešinga fabrikantų siū
lomiems “taisymams” šio 
įstatymo.

Trockistai Veikė Išvien su 
Gen. Franco prieš Ispanijos 

Respubliką

CIO Auto. Darbo Unijos Su
važiavimas Gana Pažangus

Cleveland, Ohio. — Suva
žiavime CIO Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos dalyvauja per 500 dele
gatų. Jie atstovauja virš 
pusės miliono narių. Šiuo 
tarpu suvažiavimas svarsto 
pasiūlymus naujai unijos 
konstitucijai. Beveik visi 
delegatai reikalauja aiškios 
demokratinės konstitucijos, 
kurioj atspindėtų valia dau
gumos narių.

Oficialiai įsteigiama Au
tomobilių Darbininkų Uni
ja, kaipo organizacija visos 
šalies darbininkų toje pra
monėje. Svarstomi planai, 
kaip suorganizuot desėtkus 
tūkstančių darbininkų For
do auto, fabrikuose.

TRUMPALAIKE SOVIETŲ 
ŽVEJYBOS SUTARTIS

SU JAPONIJA

Gėrėją Ryšiai Len

NAZIAI STENGIASI PA- 
TRAUKT GRAIKIJĄ Į JŲ 

PUSĘ

Athens, Graikija. — Čia 
lankėsi Hitlerio propagan
dos ministeris Goebbels; 
mėgino palenkt Graikijos 
valdžią į Vokietijos pusę 

‘ politiniai ir ekonominiai.

Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) S uv ažia vimui, 
balandžio 23, Brook- 
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

kijos su Lietuva
Anglijos Prižadas Lenkijai Pagelbos Taipgi Tarnausiąs 

Lietuvos Nepriklausomybei, Sako Lietuvos Atstovas
Varšava. — Lietuvos at

stovas Lenkijai, Jurgis 
Šaulys pareiškė, kad darosi 
glaudesni Lenkijos ryšiai su 
Lietuva. Jis sako, jog Len
kijos prijautimas Lietuvai
padidėjo po to, kai Vokieti- džios nusistatymas tarnau
ja atėmė iš Lietuvos Klai- siąs ir išlaikymui Lietuvos 
pėdą.

Šaulys išreiškė “Lietuvos 
pasitikėjimą”, kad Anglijos 
prižadas ginti Lenkiją nuo 
nazių yra pasisukimo punk
tas Europos istorijoj. Jis 
mano, kad šis Anglijos val-

nepriklausomybės.

Belgijos Rinkimuose 
Laimėjo “Viduriniai,” 
0 Fašistai Sumušti

Brussels, Belgija, balan
džio 3.—Seimo 
dabar katalikai ir liberalai 
(laisvesni demokratai) pra
vedė žymiai daugiau savo 
atstovų, negu Turėjo praei
tame seime. Iki šiol suskai
tyti balsai rodo, jog katali
kai laimėjo 12 naujų vietų 
seime, o liberalai 8-nias; ir 
atrodo, kad jie sykiu galė
sią sudaryt: • daugumą nau
jame seime.

Socialistai šiuose rinki
muose prarado ketvirtadalį 
savo atstovų, lygint su jų 
skaičiumi praeitame seime. 
Komunistų balsai padaugė
jo, bet spaudos pranešimai 
dar nepaduoda, kiek, bū
tent, komunistų jėga pakilo.

rinkimuose

Maskva.—Japonija reika
lavo, kad Sovietai padarytų 
su ja 25-kių metų sutartį, 
leidžiančią japonam žvejot 
vandenyse Sovietų Sibiro; 
bet Sovietų vyriausybė pa
sirašė tik trumpalaikę su
tartį, pagal kurią japonai 
galės žvejoti tuose vande
nyse iki 1939 metų galui.

Ši sutartis pasiaurina ja
ponų žvejybą, ypač kur tie 
žvejai veikė kaip kariniai 
šnipai. Sovietai neleido japo 
nam per varžytines samdy
tis keturių vandens sklypų 
žvejybai.. Sovietai uždaro 
japonams du sklypus ir Vla
divostoke. Šiuose dviejuose 
sklypuose japonai turėjo 
dirbtuves, kur dėdavo su
gautas žuvis į “kenus”. Be 
to, Japonija sutiko 10 pro
centų daugiau mokėt Sovie
tam už žvejybos vandenų 
sklypus.

Japonija ne kartą grū- įr fašistai pralaimėjo. 
P1 ojo _siųst savo karo laivus Tautines belgų partijos to- 
į Sibiro vandenis, kad ap- se vįetose ablenai gavo 53 
SU5°L..ja^On^s „ZV?°^n: procentus balsų 

procentus 
balsų.

Prakišo Naziai ir Belgų 
Fašistai

Fašistai-rexistai tapo su
mušti. Paskutiniame seime 
jie turėjo 20 savo atstovų; 
o dabar gal turėsią tik tris 
ar keturis. Flamandų tau
tininkai gausią apie 16 vie
tų seime, tai tiek kaip ir 
pirma turėjo.

P a s i eninėse, “vokiečiuo- 
jančiose” srityse, Eupen, 
Malmedy, ir kt. naziai įkai
tę darbavosi už savo kandi- 

, datus. Juos gausiai rėmė 
I Vokietijos hitlerininkai; ale

čius, kur tik jie nori. Bet 
Japonija tuomi nenugąsdi
no Sovietų. u

RUMUNIJA BIJO PRISI
IMT ANGLŲ PARAMĄ 

PRIEŠ NAZIUS

London, bal. 3. — Angli
jos valdžia siūlo Rumunijai 
karinę pagelbą, jeigu Hitle
ris ją užpultų. Bet Rumu
nijos vyriausybė nepasitiki 
Anglų valdžios žodžiais; tai 
kol kas ir nepriima Anglijos 

Art Shields, pasprukęs nuo' siūlomos sutarties atsispirt 
Ispanijos fašistų, parodo,' 
kaip trockistai veikė išvien 
su generolu Franco, nuver- včuuzao, puiei»ne, ncta, 
te Ispanijos respublikos vai- jeigu Hitleris užpultų Len-1 
džią ir perleido fašistams 
Madridą su visa centraline 
Ispanija.

Paryžius.—Amerikos ko
munistų dienraščio “Daily 
Workerio” korespondentas

prieš 47 
naziškai-vokiškų

LaGuardia Lupo Kailį 
Hitleriui, “Gengste
riui, Žmogvagiui”

Cleveland, Ohio.—New 
Yorko majoras LaGuardia 
dideliame susirinkime nėrė 
kailį Hitleriui, kaip “tarp
tautiniam gengsteriui” ir 
“kidnaperiui” (žmogvagiui) 
Čechoslovakijos.

Susirinkime Public Hali 
svetainėje dalyvavo i 9,000 
žmonių. Čia' kalbėjo ir bu
vęs Čechoslovakijos prezi
dentas dr. Ed. Benes. Abu
du pareiškė gilią pagarbą 
T. G. Masarykui, žymiau
siam Čechoslovakijos respu
blikos kūrėjui.

Majoras LaGuardia krei
pė žmonių atydą, koks skir
tumas yra net kalbose če- 
choslovakų vadų, iš vienos 
pusės, ir Hitlerio, iš antros. 
Nors naziai žmogvagiškai 
pagrobė Čechoslovakiją, bet 
buvęs jos prezidentas Bėnes

ANGLĮI VALDŽIA DUOSIANTI TALKOS 
IR RUMUNIJAI PRIEŠ NAZIUS; SSRS 

STOJA UŽ BENDRA APSAUGA
Pirmas Amerikos Keleivinis 

Orlaivis Francijoj
Paryžius.—Pirmasis Am

erikos keleivinis lėktuvas 
“Yankee Clipper”, sverian
tis 42 tonus, norėjo atskrist 
į Bordeaux miestą Franci
joj. Bet belekiant virš Vi
duržemio Jūros iš Lisbono, 
Portugalijos, pasitaikė 
bjauriai - audringas oras, 
ir “Yankee Clipper” buvo 
priverstas nutūpti arčiau, 
Marseille mieste.

Marseille miesto valdyba 
ir kiti žymūs piliečiai labai 
šiltai pasitiko amerikiečių 
orlaivio įgulą. Dabar “Yan
kee Clipper” išskrido iš 
Marseille į Bordeaux.

ITALIJA PERSPĖJA LENKI
JA PRIE ANGLIJA; LIE

PIA SEKT NAZIUS
Roma. — Italijos fašistai 

per spaudą gąsdina Lenki
ją, kad bus jai “pragaiš
tis”, jeigu Lenkija eis į po- 
litiniai-karinę sutartį su 
Anglija. Fašistai sako, būk 
Anglija “rėmė” Ethiopiją, 
Čechoslovakiją ir Ispanijos 
respubliką; bet kas atsitiko 
šiom trim šalim, tatai atsi
tiksią ir Lenkijai, jeigu ji
nai neis su Hitleriu, o pa
sitikės Anglijos žadama pa
rama.

Visi Italijos laikraščiai 
štai kalba “ramiai, logiškai,1 giria Hitlerį už paskutinę 
tvirtai,” sakė La Guardia. J° kalbą, kur jis šaukė, kad 
Ale pažiūrėkite, kaip kalba' sieksiąs savo tikslų, nežiū- 

Hitle- rlnt .AnS11j°.fI.
ris: jo šneka tai “šiurkštus, Lenkijai. Italijos juodmarš-

London, balandžio 3 d.— 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlain sei
me pakartojo pasiryžimą 
ginti Lenkiją, jeigu Hitleris 
grūmotų jos nepriklauso
mybei. Bet jo kalba kai kur 
buvo neaiški, ar Anglija iš 
tikro g i n tų dabartinius 
Lenkijos rubežius.

(Šiuos žodžius berašant, 
atėjo pranešimai, kad An
glijos valdžia žada užtik- 
rint ir Rumunijai panašią 
pagelbą prieš nazius, kaip 
ir Lenkijai.)

Paryžius. — Francijos 
prezidentas Lebrun pareiš
kė, kad jeigu Francijos 
žmonės laikysis išvien, tai 
Hitleris nedrįs pradėt karo.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pasirengus daryt 
bendros apsaugos sutartį su 
d e m o k r a t inėmis šalimis 
prieš Hitlerį, jeigu Anglija 
ir Franci ja tikrai nusista
tė prieš nazius.

Mirtinai Pašautas Buvęs 
Lenkijos Premjeras

tas “džentelmanas” gerimmosi

m as 
sudskio.
dar pirm

nachališkas blofiškas riks- kiniams
mas.” Dr. 
protavimą 
o Hitleris 
“t a r p tautinis gengsteris 
sakė majoras LaGubrdu 
“Ir jeigu aš pavadinau Hit
lerį džentelmanu, tai tik to
dėl, kad šičia yra moterų.”

Majoras LaGuardia iš
reiškė didelę pagalbą čecho- 
slovakų tautai ir viltį, kad 
iš naujo atgims Čechoslova
kijos respublika; tuo tikslu 
jis prašė demokratinių ša
lių paramos čechoslovakam.

t
■

I

*■

■

Benes parodo 
valstybės vyro, 
rėkauja, kaip

Hitleris 
Berlyno 
tvirtybę” 
nes šalis 
Sąjungą.

ypač patiko, jog 
pabrėžė Romos- 
ašies “vienybę ir 
prieš demokrati- 

ir prieš Sovietų

Chinai Atėmė iš Japonų Du 
Miestus Arti Hankowo

Žinios iš Lietuvos
Ragina Remti Apsigynimo 
Fondą

Kaunas, kovo 30 d. — 
Krašto apsaugos ministeris 
generolas Musteikis, vy
riausybės vardu raginda
mas paremti ginklų vajų, 
per radiją pareiškė, kad 

į reikia vieningo sutartino 
| darbo ir ryžto pasiaukoji- 
1 mo tėvynei.

Lietuvos valdžia sako, 
Rumunija neitų kad visame krašte Apsigy- 

talkon Lenkijai, o tik “be- nimo fondui gausiai auko
jama, “pradedant ministe- ga.

prieš Vokietijos nazius.
Rumunų karaliaus Karo-i 

lio valdžia pareiškė, kad

kiją, tai

pusiškai” laikytųsi.

riais ir baigiant eiliniais 
darbininkais.”

Chungking, Chinija. — 
Chinai atakuoja japonus iš 
trijų šonų vakaruose nuo 
Hankowo. Chinai atėmė iš 
priešų Sanchochang miestą 
ir Knatuchieną ir spiria 
japonus atgal linkon Ta- 
fenchango ir Sunkiango.

Japonai paleido prieš chi- 
nus daug nuodingų karinių 
dujų.

Shanghai. — Japonai sa
ko, kad jie suėmę nelaisvėn

Kaunas, kovo 31 d.—Šio- “6,000” chinų kareivių ir 
oficierių netoli Nankingo.

(Iš to suprantama, kad 
didelės chinų jėgos veikia 
ir srityje Nankingo, kurį 
japonai sakosi užvaldę jau 
pernai vasarą.)

V a r sava. — Pavojingai, 
atrodo, mirtinai peršautas 
pulkininkas Valeras Sla- 
wek, 60 metų amžiaus, tris 
kartus buvęs Lenkijos mi- 
nisteriu pirmininku. Yra 
abejonių, ar jis pats persi
šovė ar kito peršautas.

Pulk. Slawek buvo arti- 
bendradarbis J. Pil- 

Jis su Pilsudskiu 
pasaulinio karo

darbavosi už Lenkijos ne
priklausomybę.

Pulk. Slaweko vadovau
jamas Lenkijos ministerių 
kabinetas atsistatydino 
1935 m.; tada Slawek buvo 
išrinktas seimo pirmininku. 
Pernai rudenį tas seimas 
buvo paleistas. x Slawek kan
didatavo naujuose seimo 
rinkimuose, bet nebuvo iš
rinktas. Dėl to, sakoma, jis 
labai nusiminė.

Pulk. Slawek buvo prieši
ninkas dabar vyraujančios 
fašistuojančios partijos, va
dinamos Tautinės Vienybės 
Stovykla.

Lenkų Pasišventimas Gint 
Savo Kraštą nuo Hitlerio

mis dienomis vyriausybė 
nutarė įsteigti Ūkio Tary
bą. Tokia įstaiga būsianti 
sveikas reiškinys Lietuvos 
ekonominio gyvenimo pro
grese. Ji sudarys vieningą 
visam tautos ūkiui veikimo 
planą ir nustatys gaires, 
kuria kryptimi turi eiti eko
nominė bei valdiška pažan-

Varsa va. — Lenkijos val
džia užsitraukia $216,000,- 
000 naminę paskolą šaliai 
gint nuo nazių pavojaus.

(Pittsburgho, Chicagos ir 
kitų miestų lenkai Ameri
koj neša net savo šliūbinius 
žiedus į Lenkijos gynimo 
fondą.)

PaOn A e Toulouse, Franci j a
u A j simirė seniausia Francijoj

Šį antradienį abelnai gra-' moteris Du Chassou, sulau- 
žus oras, 
ras.

—N. Y. Oro Biu- kues 108 metų amžiaus. Ji 
I buvo seniausia francūzė.

AnS11j%25c2%25b0.fI
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Baisi Padėtis Čechijoj
Po to, kai Hitlerio naziai užgrobė Če- 

choslovakiją, prasidėjo ten žiaurus tero
ras. Nors apie tai pas mus jau buvo ra
šyta, tačiau paduosime čia daugiau davi
nių apie tai iš Lietuvos spaudos, kuri su
rinko iš kitų Europos laikraščių. “L. Ž.” 
(kovo 20 d.) pav. rašo, kad tuojau, kai 
tik naziai užgrobė Pragą, tai didžiausias 
to miesto parkas Stramovka paverstas 
koncentracijos stovykla. Laikraštis pa
žymi:

“Pirmieji į ta stovykla pateko keli če
kų žurnalistai. Jie buvo suimti redakci
jose po kelių valandų, kai vokiečių ka
riuomenė įžengė į Prahą. Suimtieji yra 
socialistai, liberalai, komunistai, žydai,— 
visi tie, kurie buvo juodajam Gastapo 
sąraše.

“—Mes turėsime areštuoti 10 tūkstan
čių žmonių—pareiškęs Gestapo vadas.

“Manoma, kad apie tiek žmonių jau ir 
yra suareštuota. Suėmimai vyksta ir 
provincijoj.

Iš Prahos jau išvykę keli specialūs 
traukiniai su suimtaisiais į Vokietijos 
koncentracijos stovyklas.

“Prasidėjo savižudysčių banga. Daug 
žmonių pateko į isteriką, pamišo. Tarp 
nusižudžiusių yra Vilhelmas fon Neu
mark, Britanijos garbės vicekonsulas 
Brno mieste. Taip pat nusižudęs Melni
kas, Prahos radijo stoties viršininkas. 
‘Express’ laikraštis paskelbė 20 nusižu
džiusių pavardes.

“Žydai pateko į desperaciją. Kurie tik 
gali, stengiasi patekti į svetimas terito
rijas. Tačiau norintiems iš Prahos iš
vykti reikia gauti iš slaptosios policijos 
vizas. Net ir diplomatai negali be jų iš
vykti į užsienį.”

Nusišovė apie 250 cechų karininkų. 
Žudosi cechai, žudosi žydai, žudosi ir kiti 
silpnesnės valios žmonės, bijodami na- 
zių teroro bangos, kuri užgulė cechų 
tautą visu savo sunkumu.

Gestapo (slaptoji nazių policija) dir
ba viršlaikius, kad juo daugiau laisves
nių žmonių, priešingų naziams, sunai
kinti.

Štai, ką davė nazizmas Čechijai!

Ar Jis Žino, Ką Rašo?
Kl. Jurgelionis šitaip rašo “Tėvynėje”:
“Europoj tas baisus karas jau visai 

prirengtas. Jis dar neprasidėjo tik todėl, 
kad visi militaristai sykiu be šalių skir
tumo dar nepajiegė iki šiol įskiepyti 
keršto ir pagiežos jausmus į didžiumos 
žmonių širdis. Savo tikslui atsiekti, tiks
lui, kurs prasideda ir baigiasi tiktai 
žmonių žudymu, jie dalinai sugalvojo 
naujas, dalinai panaudojo jau buvusias 
‘ideologijas’, dėl kurių žmonės turėtų 
mirtinai neapkęsti vienas kito. Europos 
‘ideologijų’ propagandos yra tiktai karo 
propagandos. Tos ideologijos yra žino
mos vardais ‘fašizmas’, ‘komunizmas’ ir 
‘nacionalizmas’. Šitoms trims ‘ideologi
joms’ skleisti Europoje kol kas yra su
organizuota apie šeši milionai žmonių, 
įskaitant čia ir Rusiją. Tai jau yra daug 
medžiagos karui . . . ”

Ką Kl. Jurgelionis šita savo filozofi- 
ja norėjo pasakyti, sunku suprasti. Abe
jojame, ar jis pats tą supranta. Lyginti 
Sovietų Sąjungą prie fašistinių kraštų, 
sakyti, kad ji grūmoja pasauliui karu, 
kad ir ji yra taikai pavojus, tegali tik 
žmogus, kuris turi noro tą kraštą pa- 
šmeižti.

Juk visas pasaulis šiandien žino, kad 
Sovietų Sąjunga yra toji šalis, kuri la
biausia kovoja už taiką, kuri daro viską 
pasauliniam karui neprileisti. Juk An
glija ir Francija šiandien prašo jos, So
vietų Sąjungos, padėti joms suvaldyti 
fašistinius agresorius. Akiregy to, p, 
Jurgelionis SLA nariams sako, kad So
vietų Sąjunga norinti karo!

“Tėvynės” redaktorius turėtų žinoti, 
kad net “Naujienos,” iš kurių jis tiek 
daug semiasi išminties, nedrįsta šiandien 
to sakyti, ką jis bando įkalbėti SLA na
riams !

Pasirinko T ar pini n ką!
žinios iš Londono skelbia, kad Cham- 

berlainas žadąs kreiptis pas Mussolini, 
prašydamas jo apsiimti patarpininkauti 
tarpe Hitlerio ir ChambęlTąino. Girdi, 
Mussolinis sutiksiąs sudrausti Hitlerį 
nuo puolimo ant Lenkijos.

Kokia gyvenimo ironija! Mussolinis 
ir vėl padaromas taikos apaštalu, karo 
priešu. Mussolinis, kuris nelabai senai 
pareiškė, jog, girdi, taika esanti civiliza
cijos priešas!

Ką, ar Chamberlainas ruošia antrą 
Munichą?!

Vaizdas iš Gdynios uosto (Lenkijos Koridoriuj),
kuriam grūmoja iš, nazių puses pavojus.

Sovietų Baltarusija
Sovietų Sąjungos Komu-į kad tas kaimynas mažiau 

įvertina savo tautinius rei
kalus, kaip klasinius.

nistų Partijos 18-tame Su
važiavime už Sovietų Bal
tarusiją kalbėjo draugas 
Ponomarenko. Sovietu Bal
tarusija užima 126,800 ket- 
virtainiškas mylias plotą ir 
turi apie 7,000,000 gyven-
tojų. Ji yra viena iš 11 sa-
vistovių Sovietų respublikų 
kurios sudaro i
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jungą. Ji randasi prie Len
kijos sienos.

D r a u g as Ponomarenko 
įrodinėjo, kokis didelis in
dustrinis, žemės ūkio ir 
kultūrinis atsiekimas atlik
tas. Tarpe kitko, jis sakė, 
kad So v. Baltarusija dabar 
turi mašinų gaminimo, che
mijos, audimo, medžio ap
dirbimo ir žemės ūkio maši
nų industriją. Vien Antra
me Penkmętyj Baltarusijoj 
įsteigta 1,700 naujų įmonių- 
fabrikų, dirbtuvių, elektros 
gamybos stočių ir t.t. Vien 
tik viena elektros gaminimo 
stotis Stalino vardu, 1937 
metais, davė 30 kartų dau
giau jėgos, kaip visos .prieš-, 
r e v o 1 i ucinės Baltarusijos 
elektros stotys. Baltarusi
joj yra daug durpių ir jos

Žinios iš Lietuvos
LAIDOTUVĖMS, O NE 

GYDYMUI

Alytus.—Ne tik mieste, bet 
ir apylinkėse dabar ištisos šei
mos serga gripu. Kaimuos gri
pas padaro liūdnesnių pasek
mių, kaip mieste, nes miesčio- 
nys ne tiek prietaringi ir ne 
taip skaitosi su pragyvenimo iš
galėmis.

Teko susitikti tėvus (kaimie
čius), palaidojusius 10 metų 
vaiką. Jie apklausti, ko
dėl nesikreipė į gydytoją, 
pareiškė, kad jei jie bū
tų pinigus išleidę gy
dymui ir būtų nepadėję, tai už 
ką būtų mirusiam užpirkę mi
šias? Taip pat0nusiskundė, kad 
ir antras vaikas gulįs mirties 
patale, tačiau gydyti nerizikuo
ją—-abejoją, kad be Dievo va
lios daktaras nepadės ir jei nu-

Ir Seniai del Meilės Laužo 
Gamtos Įstatymus

Visi trys kaltinamieji kai
miečiai Bitautonių ir Kreivo- 
nių kaimų gyventojai, Onuš
kio valsčiaus.

Bylos ašis Jonas Valatkevi- 
čius, apie 60 metų amžiaus, 
jo buvusi mylimoji Leokadija 
Pečkauskaitė, per 40 metų 
amžiaus ir kaimo “daktarka,” 
taip pat pagyvenusi moteris.

Kaltinamieji labai atkakliai 
ginasi, visi trys tuojau kelia 
rankas aukštyn, prašydami 
teismą leisti jiems prisiekti, 
bet visų trijų pasiaiškinimai ir 
pasiteisinimai griežtai prie
šingi.

Mat, Valatkevičius, būda
mas našlys, nors ir senas žmo
gus, bet atsiminęs jaunas die-

“Ten yra žmonės, kurie 
vis mąsto apie Sovietų Bal
tarusijos žemę. Ir kur ne
mąstys, kad toki lenkų 
magnatai, kaip grafas Rad- 
zivilas, kunigaikštis Potoc- 

kunigaikštienė Gogen-
loe, prieš revoliuciją Balta
rusijoj turėjo 2,500,000 de
šimtinių žemės, ir tai pa-
čios geriausios žemės, o da
bar ta žemė priklauso mū
sų kolchoznikams. Ponai vis 
dar prisimena tas žemes. 
Todėl jie tankiai kalba apie 
savo sienų praplėtimą. Tam 
veda specialę propagandą, 
kad galima traukti į rytus, 
prisimena istoriją, bet tik 
tai, kas jiems patinka, o kas 
ne, tai užmiršta ir užtyli... 
Jie prisimena, kad XVII 
šimtmetyj lenkai buvo užė
mę Maskvą, o švedai užėmę 
Ukrainą. Tad mes jiems ga
lime taipgi priminti, kad 
lenkų armija, kuri XVII 
amžiuj buvo įsiveržus į Ru
siją, tai Rusijos erdvėse 
paliko savo kaulus. Net gi 
Napoleonas su puikiausia

mirtų, reiktų paskutinę karvę 
išvesti palaidojimo išlaidoms.

Pažangesniems žmonėms iš 
taip fanatiškai galvojančių gal
vų tokias mintis reikia blašky
ti. Be to, .kunigams mažiąu pa
siturinčius nereiktų spausti del 
pinigų, nes del to ne vienas be 
laiko nuvaromas į kapus.

Nubaudė Vestuvininkus

Užgavėnių sekmadienį į Bal
bieriškio miestelį atvyko įsliū- 
bą iš Mardosų km. vestuvės.
Vestuvininkai .kely sušalo ir už
suko į restoraną susišildyti. 
Apie tai sužinojo klebonas ir 
nusistatė vestuvininkus pašok
dinti.

Vestuvininkams atėjus prie 
šliūbo, klebonas už girtavimą 
uždavė pakūtą — apeit staci
jas, arba jis neduosiąs šliūbo. 
Vestuvininkai, nenorėdami su
trukdyti jaunavedžiams, visas 
pulkas turėjo eiti kryžiaus ke
lius. O stebėtojai, kurie buvo 
susirinkę pažiūrėti šliūbo, tu
rėjo gardaus juoko.

Nušovė Žmogų
Garliavos valsčiatis, Karka

lų kaimo, gyventojas Len- 
čiauskas, pasivadinęs krimina
linės policijos agentu, reika
lavo iš Šniūrų kaimo ūkininko

17-ka Metą “Freiheitui”
Šiomis dienomis New Yorko žydų 

dienraštis “Morning Freiheit” (Rytinė 
Laisvė) šventė savo 17-kos metų gyvavi
mo jubilėjų.

Per tą laikotarpį “Freiheit” suvaidino 
milžinišką rolę Amerikos darbininkų ju
dėjime. Jeigu “Forwardas” per tąjį lai
ką atstovavo viską, kas yra reakcingiau
sią, tai “Freiheitas”, be jokių dvejojimų, 
visuomet stovėjo progreso ir laisvės pu
sėje.

Per tuos septynioliką metų “Freihei
tas” išgyveno sunkių laikų. Ne rožėmis 
klota ir dabartinė jo padėtis: kaip visi 
kiti darbo žmonių dienraščiai, jis susi
tinka daug trūkumų. Tačiau plačiųjų 
darbo žmonių gausi parama visuomet 
dienraštį išlaikydavo atatinkamam aukš
tume.

Vairuojant sugabiems redaktoriams, 
Olginui ir Novikui, “Freiheitas” sutelkė 
aplink save visą eilę gabiausių pažangių 
žydų tautos rašytojų, kurie padaro dien- 
ratį įdomiu, skaitytinu ir darbo žmonių 
mylimu.

Tegyvuoja “Freiheit” ilgiausius metus!

Kaip Naziai Stiprinasi Lietuvoj
Lietuvoj laisvai veikia t. v. kultu r ven

do (nazių) organizacija. Pasak Kauno 
spaudos, nesenai šis kulturvendas įteikė 
Lietuvos švietimo ministeriui reikalavi
mus, kad būtų įvesta vokiečių kalba šio
se mokyklose:

“Marijampolėje (Nr. 2), Kalvarijoje, 
Liudvinave, Gudinę, Prienuose, Vištyty, 
Varteliuos, Kaupiškiuose, Kibeikiuose, 
Beržynėje, Lankopėnuos, Geisteriškiuos, 
Vilkavišky, Virbaly, Kybartuose, Obšru- 
tuose, Kudirkos Naumiesty, Šakiuose, 
Sintautuose, Mickuose, Jurbarke. Taura
gėje, Kaune — Karmelituose, Kaune — 
Šančiuose ir Kelmėje.”

Be to:
“Pastorius Titelbachas per švietimo 

ministerį įteikė ev. konsistorijai reikala
vimą, Pad vokiečiai evangelikai galėtų 
sudaryti savo sinodą. Vokiečiais būtų 
skaitomi tie evangelikai, kurie nori vo
kiškų pamaldų. Apie tai sprendžia pas
torius.”

Girdi, vokiečių Lietuvoj esą apie 35,- 
000, tai Lietuvos vyriausybė turinti iš
klausyti jų visus reikalavimus.

Tegu, sakysim, Lietuvoj Vokiečių bus 
ir 35,000. Bet ar tai reiškia, kad naziai 
turi diktuoti visai valstybei savo pasi- 
mojimus. Juk tie vokiečiai — ne visi 
naziai.

Antra, kuomet Lietuvoj naziai tokius 
reikalavimus Lietuvai stato, tai Klaipė
dos Krašte, kur lietuvių yra kur kas di
desnis nuošimtis, negu Lietuvoj nazių, 
lietuviai / yra persekiojami, kalinami, iš 
darbų mėtomi, mušami.

Tokia tai naziška lygybė!

naudojamos elektros gami
nimo stotyse ir kitur. 1913 
metais buvo pagaminta 14,- 
000 tonų durpių, o 1938 me
tais net 2,500,000 tonų.

Prieš revoliuciją ten bu
vo 838,000 atskiri valstie
čių ūkiai, vo dabar 715,000 
ūkiai, tai yra 91 °/d valstie
čių yra apsijungę į 9,650 
kolchozų, kur jų gyvenimas 
daug geresnis. Kolchozni- 
kai turi virš 9,000 trakto
rių; 1,000 kombainų; 4,000 
automobilinių sunkvežimių 
ir daug kitokių žemės ūkio 
mašinų. Žemės derlius pa
gerėjo, nes ji geriau apdir
bama ir prižiūrima.

Baltarusija turi virš 1,000 
agronomų; 800 gyvulių 
daktarų; 21,000 trakto ris
tų; 5,500 įvairių mechani
ku.

Geriau ii smagiau žmo
nės gyvena, pavalgo; ma
žiau vaikų ir suaugusių 
miršta. Bėgyj 10 metų Bal
tarusijos gyventojų skai
čius padidėjo ant 1,200,000 
žmonių. Toliau drg. Pono
marenko sakė:

“Sovietų Baltarusija turi 
vakarų kaimyną, (jis turėjo 
mintyj Lenkiją). Tas kai
mynas užsirekomendavo sa
vo artumu Berlyno-Romos 
agresorių ašį. Nors, kaip 
liudija faktai, nuo tų agre
sorių tas kaimynas negali 
nieko gero laukti, net reikia 
susiglausti. Vadovai to kai
myno eina ant pavadės Ber
lyno-Romos ašies ir su a- 
gresoriais suriša savo poli-

armija, geriausia tų laikų Vasiliausko 200 litų vaduot- 
artilerija, sugabiausiais pinigių, žadėdamas už tai iš- 
karvedžiais, buvo sumuštas gelbėti jo podukrą nuo taria- 
ir neteko savo armijos Ru-!1^3! su^ai,At08 bylos,
sijoj. Paskui jis iki savo 
mirties gailėjosi, kad už
puolė Rusiją. Jis gavo pro
gą įsitikinti, ką gali atlikti 
rusų liaudis, ginanti savo! 
laisvę. Kas liečia švedus, 
tai ir dabar pas mus yra ginklavęs jį policijos automa- 
liaudies priežodis: “Žuvo, tišku pistoletu, nuvyko pas 
kaip Švedas prie Poltavos!” j Vasiliauską laukti šantažisto.

“Ir jeigu pasiutėliai iš| Taip jiems belaukiant, nepil- 
fašistinio logerio mano, kad nametis Rajevskas, matyt ne
galima ką nors nuo Sovietų j atsargiai ginklą vartalioda- 
liaudies atimti, tai jie ti- mas> iššovė visus 

buvusius šovinius.
buvęs nukreiptas į lovą, kurio-

1 Apie šitokį Lenčiausko šan- 
Itažavimą Vasiliauskas pasi
skundė vietos policijai. Kovo 
1 d. Garliavos nuovados vyr.

i policininkas Girčys, pasiėmęs 
sau į pagalbą Budrių kaimo 
nepilnametį Rajevską ir ap-

krai mano prieš savo gerą. 
Liaudis, pažinusi laimę so
cialistinio t.
dis, kuri siekia komunizmo,! 
liaudis, sudarius galingą 
Raudonąją Armiją ir pir
mos rūšies techniką; liaudis, 
kurios priešakyj stovi užsi- 
artavojusioji jos partija, 
liaudis, kurios vadu yra 
draugas Stalinas,—toji liau
dis savo užkariavimų nie
kam neatiduos!”

Prie griausmingų ploji
mų baigė atstovas savo pra-

apkaboje
Revolveris

gyvenimo, liau- Je miegojo Vasiliausko ketu-
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nešimą. Baltarusija galin
ga, nes už jos pečių stovi 
visa Sovietų Sąjungos liau
dis su milžiniška technika 
ir industrija, su ap vieny tais 
kolchozais.

š.

tiką. Iš to galima matyti, kijos?

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų politikieriai klau
sia patys savęs: Kaip Ven
grijai laikytis, jei kiltų ka
ras tarp Vokietijos ir Len-

ri vaikai. Vienas Vasiliausko 
12 metų sūnus buvo mirtinai 
peršautas. Dėl įvykio veda
ma kvota.

UKMERGĖ

Keistas Pasikėsinimas
Kovo 5 d. Kauno - Zarasų 

plento ruože, 4-5 kilometrai 
nuo Jonavos, vienoje pakalnė
je rastas skersai plento perdė
tas didelis rąstas. Rąstą pa
stebėjo paskutiniojo iš Kauno
į Ukmergę einančio autobuso 
šoferis, kuris nepergreit va
žiuodamas sulaikė laiku au
tobusą ir išvengė pavojingos 
katastrofos.

KRETINGA

Nėra Kultūrinio Kliubo

Viename darbininkų susi
rinkime burmistras buvo pa
reiškęs, kad vasario mėn. bus 
įsteigtas kultūrinis kliubas. 
štai jau ir kovas, bet apie
minėtą kliubą nieko negirdėt.

nas, pradėjo lankyti Pečkaus- 
kaitę, gyvenančią gretimame 
kaime.

Kaimynai juokės, kad senis 
Valatkevičius rengiasi atgim
ti, o kiti netikėjo ir manė, 
jog tėra gryni išmislai. Bet 
romanas vis dėlto buvo, o re
zultate—“bėda.”

Valatkevičius ir sugalvojęs* 
savo meilės vaisius panaikinti. 
Jo buvusi mylimoji taip pat 
įpuolus į desperaciją, n'ės 
Valatkevičius jos vesti nesi
rengia, tai pakviečiama “bo
butė” Dambrauskienė, kuri ir 
mėgino viską likviduoti, ta
čiau jos pradėtas darbas tu
rėjo būt užbaigtas Raudonojo 
Kryžiaus ligoninėje ir Peč
kauskaitė vos išgelbėta nuo 
mirties.

Pirmininkaująs klausia kal
tinamąjį, ar jis kvietęs Dam
brauskienę būt “bobute.”

Kaltinamasis prašo leist 
prisiekt, kryžiuojasi, kad jis 
su Pečkauskaite nieko bendra 
neturėjęs, jos nemylėjęs, nes 
tokio amžiaus sulaukusiam 
žmogui meilė jau nerūpinti.

—Bet Pečkauskaitė sako, 
i kad Dambrauskienė ją gy
džius ?

—Ponas apygardos teismas, 
—graudžiu balsu teisinas kal
tinamasis, — netikėkit ką ji 
sako: ji pati ir jos kaimynai 
susitarė mane paskandinti, 
kalėjime supūdyti, tai liudija 
prieš mane šviesiausiame teis
me. Aš žmogus tvarkingas, 
pas mergas nevaikščiojau ir 
nevaikščioju, tai tik mano 
priešų išmislai.

Teismas klausia kaltinamąją 
Pečkauskaitę. Ji paaiškina, 
kad tikrai su Valatkevičium 
mylėjusis, buvus kalba apie 
vestuves, bet viskas nutrūkę, 
tačiau “bėda” tikrai atsitikus 
ir Dambrauskienė ją nuo tos 
“bėdos” gelbėjusi.

Klausiama Dambrauskienė. 
Ji nenurimsta ir kaltinamajai 
PeČkauskaitei kalbant, vis 
replikuoja ir tik pirmininkui 
davus paskutinį įspėjimą, kad 
ji bus pašalinta iš posėdžio, 
šiaip taip aprimo, bet gavus 
žodį — tuojau kelia rankas 
aukštyn, siūlos prisiekti, kad 
ji nekalta, Pečkauskaitės ne
gydžius, apie jos “bėdas” nie
ko nežinojusi ir nežinanti. 
Esą ji ir kalėjime jau ketvir
tas mėnuo laikoma neteisin
gai.

Beje, Pečkauskaitė, Raudo
nojo Kryžiaus ligoninėje iš- 
sigydžiusi, ištekėjo už kito 
vyro.

Apygardos teismas visus 
teisiamuosius pripažino kal- 

! tais ir nubaudė: Dambraus
kienę pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, bet į tą 
bausmę įskaitė ligi teismo iš
kalėtus 4 mėnesius; Valatke- 
vičių vienu mėnesiu paprasto 
kalėjimo, o Pečkauskaitę 6 
mėnesiais paprasto kalėjimo, 
bet nuo bausmės atlikimo lyg
tinai atleido, jeigu dviejų me
tų laikotarpy nenusikals. *
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Streamlining 
A Step to Fascism
by DAVID KARR

(Continued)

USE OF anti-Semitism as a 
means of furthering the drive 
toward Fascism in America is 

being carried on with increasing in
tensity. Leading the campaign is 
Father Coughlin. Using the cloth as 
his shelter, he has taken the Hen
ry Ford-sponsored notorious forgery, 
The Protocols of Zion—which at
tempts to prove the existence of an 
“International plot” by the Jewish 
people to capture the world — and 
has been able to pass off this for
gery as a clever ‘‘indictment’’ of 
Jews the world over.

Thus Father Coughlin is following 
the exact line of Europe’s butcher, 
Adolph Hitler, as a leader in the 
struggle for American Fascism.

The forged “Protocols” have been 
widely established to be the work 
of the former Czarist army officer, 
Colonel Armand Nicolai, and several 
masterful assistants.

More recently the radio priest of 
the Shrine of the Little Flower has 
dragged from the mire a tattered 
compilation entitled The British 
White Paper. This is supposedly the 
work of investigators for the Bri
tish government, allegedly “sup
pressed by Jewish influence” within 
the British Cabinet. It also purports 
to show the plan of the Jewish 
people to "bring revolution to a 
head simultaneously throughout the 
world.”

While such material sounds ridi
culous when read here, untold num
bers of Americans are unfortunately 
being trapped by it.

Storm-Troop Battalions
For their campaign of violence 

which is to leod to the complete 
destruction of American Democracy,

Hitler’s agent are trusting nobody
but their own picked battalions. 
These they are carefully molding 
within the ranks of the Bund.

the past few summers sixteen 
camps have been operated by 

with the 
military 

by any

uniforms

For 
major 
the Bund. These resemble, 
exception of one detail, 
training bases operated 
government.

The members report in
complete to boots, gray shirts, Sam 
Browne belts and swastikas, for re
gular drill sessions in which the 
only absent piece of equipment is 
the rifle. That these can be supplied 
on short order is a certainty.

The writer has it on good autho
rity from an informant within the 
Bund’s ranks that while arms are 
not part of the regular equipment, 
the overwhelming majority 
pistols, rifles and tear-gas 
issued by their leaders.

Investigating this aspect of
penetration, the writer successfully 
trailed two sailors from a Nazi 
steamship docked in New York to 
the home of a Bund leader, and 
there observed the transfer of re
volvers and tear-gas pencils from 
the sailors to the Bundsman for re
sale within the ranks of the 
uniformed order.

have 
guns

Nazi

The “New” Nazis

local

Bund 
given 

talk
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thoroughly 
into a skilful,

wipe out the

THE GOLDFISHES
Today I choose to write about 

goldfishes. Frankly, I am a bit fear
ful in doing so. Goldfishes are not 
topics which take an important 
place in World History, but I am 
of the opinion that the M.I.T. stu
dents have made the goldfishes 
teach us a lesson which we would 
do well in learning.

I view with horror, touched a 
little with displeasure, the exploits 
of certain college students in that 
new extra-curricular activity —gold
fish swallowing.

The activity is quite a simple 
one. A student gets up, announces 
to the world that he will swallow 
such and such a number of gold
fishes, and he therefore proceeds to 
do so.

What the goldfish thinks about it 
doesn’t enter into consideration. 
What the upset stomachs of the 
public think is not considered. And 
the goldfish swallowing persists.

An interesting question arises: 
“What do the goldfish think about 
the matter?”

And if they think, “What cauld 
they do to stop the swallowing?”

Without going into too much in
testinal detail, I am confident the 
readers of this column will agree 
with me that goldfish-swallowing 
will stop only when the swallowers 
realize that it doesn’t pay, that the 
intestinal trouble and outside con
demnation are not worth the swal
low.

Probably some readers of this co
lumn are amused with the concern 
I am showing for the goldfish. I 
believe I am only just in doing so.

If the democracies of the world, 
if Britain and France, had shown 
more concern with the swallowing 
of Austria and Sudetenland — the 
loss of Memel, the increasing auda
city of the fascists, the constantly 
approaching danger of war — 
WOULD NOT HAVE OCCURED!

This column’s dissertation on 
goldfishes teaches a bitter lesson.

When meekness, servility and a 
fatalism that is out of proportion to 
the facts, conquers a nation’s gov
ernment — that nation falls be
neath the heel of an advancing fas
cism. We have seen this happen in 
Austria and in Czechoslovakia and 
in Memel. Let that last goldfish 
teach us a lesson.

The attempts of various Lithua
nian “tautininkai” groups to mini
mize the danger, to wave away the 
threat to Lithuanian independence, 
is a perfect example of this fatal 
cringing.

The loss of Memel is severe, but 
not irreparable. Without a doubt 
Hitler will soon make an attempt to 
take over all of Lithuania. Let us, 
then, work that this time Lithuania 
does not follow the suicidal gold
fish) policy. \

—Walter Kubilius.

The rapid progress of the 
in recent months has already 
one of its leaders cause to 
openly of the “Revolution of 1940,”
planned to forestall the election of 
a New Deal presidential candidate. 
The writer has seen statements 
concerning the prospective uprising 
as issued by Russel J. Dunne, a 
leader of a Bund-affiliated group.

How does Bohle plan to take the 
crude, coarse, blundering, bluster
ing Bund and transform it from the 
comparatively weak, 
hated group that it is 
well-oiled unit?

His first idea is to
small differences between leaders of 
semi-Fascist/groups in America and 
the Bund, in order to bring into 
his camp additional forces which 
can be trained to act in his behalf. 
Among these groups are the many 
tory patriotic societies, reactionary 
veterans’ groups. Father Coughlin’s 
following, the many mid-west and 
western vigilante units, the Silver 
Shirts, the reorganized Ku Klux 
Klan and any other small units that 
are willing to work with the Bund.

In order to accomplish this, Bohle 
will necessarily have to crush the 
strong grip of many of the top
most 
ship, 
Kuhn 
rican

Bohle will also have to place in 
the saddle less loud-mouthed com- I 
manders, who can more effectively 
negotiate with the American Fas
cists—who have thus far repulsed 
their cooperation purely for personal 
reasons.

There must also necessarilly be a 
reorganization of the spy apparatus. 
The damage done to the Bund by 
the exposure of the spy ring’will 
be hard to remove from the minds 
of real Americans. ,

The 
ry on 
Jewish 
as the 
front”

figures in the Bund’s leader- 
possibly even replacing Fritz 
with a dummy leader of Ame- 
birth.

TO REFUGEE VICTIMS OF WAR

International Youth® 
will apply immedi- 
competent French au- 

permission to make an 
on the spot of condi-

the concentration camps

“Let this not be merely a re
quest to you, coming, as it were, 
from outside; but rather let your 
help be extended as a duty self- 
imposed.

“In this work of friendship be
tween young generation and young 
generation, all difficulties and all 
obstacles will be overcome if you 
direct al] your heart and all your 
mind to a single end
YOUR BROTHER WHO IS A RE
FUGEE!”

“HELP TO

will be carripd out in coope- 
with the French National 
of Teachers, and other com- 
organizations.”

Award Trophy, Medals 
at Frolic Dance

lUCU lo. |

new line will necessarily car- 
with renewed vigor the anti
campaign. This will be used 
point around which a “united 
machine can be welded.

The “Heavy Hand

and

I BOSTON, Mass. — It was an
nounced by the sports committee 
[of L.D.S. Stale Council,that South 
I Boston was the winner of bowling

■ tournament in which LDS branches 
throughout the state participated.

A formal presentation of the 
, large trophy will be made during 
J the LDS Spring Frolic which is to
■ take place on May 13, 1939 in the 
, Lobby Salon of Hotel Bradford,
Boston, Mass.

At the same time honor medals 
, will be presented to the following: 
j Gold Medal, High Average for 
Season: Boys: John Gittzus, Lowell, 
94.22; Girls: Flo Geribo, So. Bos
ton, 81.4.

Silver Medal, High 3 string total: 
Boys: John Burba, So. Boston, 322; 
Girls: Flo Geribo, So. Boston, 262.

Bronze Medal: High single string: 
• Boys: John Firewicz, So. Boston, 
133; Girls: Nellie Elkcvich, Stough
ton, 101.

—Tony.
Editor’s Note: It was erroneously 

stated in last week’s L.Y.S. that So. 
Boston received the trophy at the 

1 State Conference. The presentation 
will take place May 13.

Will the Conqueror’s 
Fault, Not Yours

Garden.
into

New Chorus 
Among Leaders 
In L.M.S. Drive

“Terrible, Terrible

A most important conference on aid to refugees was held 
recently at Rheims in France, under the leadership of the World 
Youth (Congress. Youth delegates from seventeen different coun
tries were represented. Chief among the decisions of the con
ference were the following:

“That an 
Delegation 
ately to the 
thorities for 
investigation 
tions in
established near the French fron
tier, in which over 450,000 Spanish 
refugees are living.

“To investigate the possibility of 
establishing ‘Children’s Cities’ on 
French soil, to be composed entire
ly of Spanish children whose pa
rents have been killed. The investi
gation 
ration 
Union 
petent

In addition, plans were made lo 
aid the refugees of China and Cen
tral Europe.

Significant to the youth of all 
countries is the following call drawn 
up at this conference:

“Be you worker or student, what
ever your religion and whatever 
your political persuasion, turn your

1 mind to those who, suffering and 
! dying in lands not far from yours, 
are seeking refuge in your country.

“You have the good fortune to 
be living at peace, with freedom to 
enjoy all that nature and man’s 
work have put at your disposal.

“But what of the misery and the 
suffering and the sorrow, the shat
tered homes and the children, who, 
at the very beginning of their lives, 
cry out in their innocence their 

! lack of those elementary rights 
which humanity owes them?

“Exiles from their native 
forced to flee from war and 
persecution, it is you to whom 
look for the alleviation of
plight. Can you close your eyes to 
their pain and their sorrow?

“Or will you, in your organiza
tion, in your church, in your fac- 
tory, do everything you can to help

for 
and 
Aid 
at

As Eastertide approaches, the 
thoughts of the youth of America 
turn toward hopes and plans 
the future. The Medical Bureau 
North American Committee to 
Spanish Democracy asks that
this season we bring renewed hope 
to the 450,000 refugees on the bleak 
sands of southern France. One 
hundred thousand of these are child
ren, ill-clothed, ill-fed, and many of 
them orphaned. These need special 
attention.

The call of this conference should 
spread throughout the length and 
breadth of the land, and heeded by 
every young person in America.

straws
in the wind

Music!”

land, 
from 
they 
their

BROOKLYN, N. Y. — Three cho
ruses are tying for first, place in 
the L.M.S. membership drive which 
will end on May 1. The chorus 
which gets the most members by 
the end of the drive will 
the first prize, a set of 
made songbook covers 
name of the winning
each cover, one for each 
of the chorus.

Many have hear of Franz 
the composer, 
this anecdote 
concerts:

but few have 
about one i

WITH ALL THE vast implications 
of Hitler’s dismemberment of the 
Czechoslovakian State, we sidestep 
them momentarily to wonder 
our government will handle 
of deportable Czech citizens 
now on. Surely, 
that he cannot 
country that no 

O
ORMAN’S EFFORTS to cre- 
semblance of competition be- 
the Massachusetts and Chi- 

is being looked on

the alien can 
be deported 

longer exists. 
O O

how 
cases 
from 
insist 
to a

receive, as 
beautifully 
with the 

chorus on 
member

Chorus, 
and the 

have all 
the be- 
Torring-

Echo Chorus 
members since 
the drive. The 

chorus was organized on-
this year and 
for the cham-

Chorus, which 
and kept 
surpassed

the 
and 
The 
the

Liszt,
1 heard them? Will you show by your ini- 
of his

give a concert in aHe was to 
city in which he had lived for many 
years—a concert made up entirely 
of his own music. Acting as director 
he rehearsed one of the pieces and 
found that it did not sound as it 
should. Once more they played and, 
when they finished the enraged 
Liszt shouted: “Terrible, terrible 
music!”

A voice 
was heard, 
it!”

Speaking
given at Shubert Hall 
It will be given by the pupils 
Miss Bernice Shellan. The Sietyno 
Chorus of Newark will also sing 
and many well known artists will 
participate. Dancing will follow the 
program. Tickets can be purchased 
at “Laisve” or from one of the 
pupils.

tiative that you are not insensible 
■ to the position of your young 
i brothers, whose greatest desire, like 
yours, is for peace and freedom?

from the violin section 
“Well, we didn’t write

of concerts, one will 
on May

be
7. 
of

—L. M.

for
as

The Cleveland Lyros 
Montreal Jaunimo Chorus 
Torrington 
gained 14 
ginning of 
ton, Conn.
ly on January 9 of 
is already competing 
pionship.

The Brooklyn Aido 
started in the drive 
lead, has now been
is being lost in the background, 
standing of the choruses in 

■drive is listed on this page.
Question marks are used 

(those groups which have not
yet sent in the results of their 
drives to the LMS Center. The ex
ecutive secretaries of these choru
ses are urged to communicate with 
the LMS secretary and keep the 
center informed on their progress.

—LMS Exec. Comm.

B’ldyn Builders to 
Form Softball Team

BROOKLYN, N. Y. — After a 
successful theatre party to see “The 
Gentle People” the Builders meet 
this Wednesday to prepare April’s 
activity for the branch. The meet
ing will take place tomorrow eve
ning, 8:30, at 419 Lorimer Street. 
Dancing before and after the meet
ing.

All ■ male members are especially 
urged to attend this meeting as 
plans for forming a softball team 
will be discussed and team players 
recruited.

Comm.

Standing of Choruses in LMS Membership 
Drive; Announce Three Winners May 1

JOHN 
ate a 
tween 
cago LDS’ers 
with amusement by some of us in
Chicago. A few lines in the paper 
is not tantamount to rivalry. We 
think that the whole State of Mas
sachusetts will have to go some be
fore it can even approach the acti
vity organized in the City of Chi
cago. There was no comparison at 
the convention in Pittsburgh, and 
when the next confab is held in 
1940 we think the reports of the 
Chicago delegates will give ample 
proof that we have managed to 
progress steadily.

O O O
IF ONE CHOSE to scan closely the 
daily episodes in Congress, there 
would be little time for anything 
else. However, it’s unavoidable to be 
impressed by certain incidents at 
Washington as reported in the 
press; and some of these incidents, 
if summed up, combine to make a 
riddle.

The Congress applauded Cong
ressman Dies in his plea for conti
nuance of his committee. The Con- 

] gress vigorously applauded Cong- 
I ressman Martin of Colorado when 
j he attacked the Nazi Bund meet
ing in New York.

Congressman 
that those who
Bund approval were anything but 
praiseworthy American citizens. 
Congress applauded that, too.

Among those given a favorable 
at the Nazi Bund 
Congressman Dies.

up, and what’ve you

Martin indicated 
receive the Nazi

Membership New 
Members 

9 

7 
11

1938
7
7

34
84
21

Dec.,
Chorus—Montreal, Can.........
Chorus — Worcester, Mass.
Chorus — Brooklyn, N. Y.
Chorus — Detroit, Mich. ...
Chorus — Lowell, Mass. ...

demonstration 
meeting was 
It’s all added 
got?

O
OF ALL THE Manhattan sights 
that abound to impress one, Matt 
Sholomskas writes back to us pro
vincials in Chicago that his stroll 
down Park Avenue to get a glimpse 
of the stuffed shirts was disappoint
ing. He says, “It was hard to tell 
whether it is the residential sec
tion of people or dogs. It appeared 
to me that there were more dogs 
in evidence than there were people. 
They came in all shapes and sizes, 
Scotties, flea hounds, daschunds and 
every other sort of mongrel.”

O O O
ON THE OTHER hand a recent ar
rival in Chicago from New York, 
Bertha Fulton, is influenced by the 
leisurely tempo of life here, by the 
lack of the incessant and ominous 
roar that one finds in New York, by 
the friendliness of people, and the 
interest of people in people.

In the meanwhile, Miss Fulton is 
preparing for an extended LDS or
ganizational tour of Southern Illi
nois. Miss Fulton brings a type of 
feminine leadership that has been 
rare in the Midwest since the days 
of Lillian Zutra.

Bunni Sovetski.

Attention, Vanguards!W A S H I N GTON,—Dr. De Witt 
Clinton Croissant of George Wash
ington University advised Americans 
young and old today not to get 

, an inferiority complex if they can’t 
i spell.

“The trouble with our spelling,” 
said the head of the university’s 
English department, “is that it’s 
easier to spell incorrectly than cor
rectly. The rule should be the 
verse.”

Blame for our orthographical 
culiarities, he said, can be 

i the Conqueror, 
' scribes thought they were 
[ ly recording the phonetical English 
language When they weren’t.

“Quick,” said Dr. Croissant, 
originally spelled cwic. The 
mans put in the qu.”

He believes simplified spelling 
is the solution. The time will come, 
he speculated, when you can spell a 
word if you can pronounce it.

7

Why has Bohle accused Kuhn 
his collaborators of “working with 
a heavy hand”?

Thus far, sheer stupidity of the 
Bund has caused it to be too ob- 

! viously exposed in the eyes of the 
I American public, despite the coop
eration of the tory press of Ameri
ca in attempting to cover its tracks. 
The open agitation carried on by 
the Nazis behind the swastika has 
failed. Kuhn has never held meet
ings under the American flag. Al
ways the swastika has hung highest 
in the meeting-halls.

As this is written, Kuhn is plan
ning a meeting of the Bund to be 
held in New York’s largest indoor 
arena, Madison ^Square
Here for the first time will go 
effect the new line.

I Previously the Bund spoke 
I “our Fuehrer, Adolph Hitler,” 
“the fatherland” — blood-spattered 
Germany.

In the Garden Kuhn will disavow 
any connection with the land of his 
birth. He will attempt to show the ,----------
“American heritage” of Fascism. j William 
Recently he announced plans for —!u~~ 
turning his newspapers, which are 
published weekly in several large 
cities througout the country, into 
all-English periodicals. Previously 
they were all-German in content.

America must be warned of the 
new line that the Nazis are taking 
within our borders. America must 
be informed of the presence of a 
wolf in sheep’s clothing. If Kuhn 
takes off his swastika, it does not 
mean that Fascism is gone. It mere
ly means that Fascism is attempting her chin with a feather duster, 
to work more effectively, and 
the forces of progress must 
new and more solid lines to 
trate effectively its spread.

END

of 
of

re-
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onlaid 

whose 
proper-

was
Nor-

It is forbiddep in Portland, Maine, 
for anyone to tickle a girl under

that 
form 
frus-

In the state of Alabama it 
against the law to buy or sell 
sack of peanuts after sundown 
before sunrise of the next day.

is 
a 

or

ELIZABETH, N. J. — There will 
be a meeting of the Elizabeth LDS 
Vanguards this Thursday, April 6, 
at 8:00 p.m. 
L.D.P. Club, 
zabeth, N. J.

There will 
nature after

for one hour,1 in the 
408 Court Street, Eli-

be activity of a varied 
the meeting.

Sec.

HEADACHES are created by the 
amount of fluid in and around the 
brain, reports Dr. Temple Fay of 
Temple University Medical School, 
Philadelphia. Too much fluid, most 
common to overweight persons who. 
eat large quantities of food or 
drink excessively, causes a “wet 
headache” by stretching the large 
blood vessels that supply the brain. 
Fluid rapidly lost by underweight, 
overactive nervous persons causes a 
“dry headache.”

Chorus — Bridgewater, Mass.
Chorus — Montreal, Canada

Chorus — Hartford, Conn. ...
Chorus — Rockford, Ill............
Chorus — So. Boston, Mass. .

O O
Manhattan

37
7
7

39

29

7
7

14
7

14
5

BEDLOE’S ISLAND, on which 
the Statue of Liberty stands, was 
once the execution place for those 
convicted of federal offenses. Hund
reds of curiosity-seekers made ex
cursions to witness the hangings 

there.

Aido 
Aido 
Aido 
Aido 
Balso
Bangos Chorus — Elizabeth, N. J................................
Bangos Chorus — Toronto, Can....................................
D.L.K. Gedimino — Rochester, N. Y............................
Dainos Chorus — New Haven, Conn.........................
Echo Chorus — Torrington, Conn. (org. Jan. 9, ’39 
Jaunimo 
Jaunimo 
Laisve’s 
Laisve’s 
Laisve’s
L. K. M. Chorus — Chicago, Ill.......................
Liaudies Chorus — Lawrence, Mass................
Liet. Dailies Chorus — Grand Rapids, Mich. 
L. D. Aido Chorus — Chicago, Ill..................
Liet. Darb, Chofus — Los Angeles, Cal........
Liet. Jaunuolių Chorus—Gary, Ind..................
Liuosybes Chorus — Waukegan, Ill...............
L. L. R. Chorus — Norwood, Mass.................

Chorus — Baltimore, Md......................
Chorus — Cleveland, Ohio ...................
Chorus — Gardner, Mass......................
Chorus — Kenosha, Wise......................
Chorus — Philadelphia, Pa. .................

Lyros 
Lyros
Lyros 
Lyros
Lyros
Moterų Kultūros Kliubas—Chicago, Ill. 
People’s Players —- New Britain, Conn. 
Pirmyn Chorus — Great Neck, L. I. . 
Sietyno Chorus — Newark, N. J.........
Vilijos Chorus — Waterbury, ( Conn........

28 
?

41
7
7

38

25
31

21
7

33
?

18
26 
?

7
7

6
7

3
14

5
7

9

11
6



Ketvirtas puaUpia LAISVI
Antrad., Balandžio 4, 1939

Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

Atsakau Simui. Bet pritrūkęs žo
džių, pradedu vaikščioti pakėlęs galva, 
žiūrėk—man šis atradimas tevertas pusę 
sulūžusio degtuko. Išdidžiai pavaikščio
jęs karcery, vėl atsimenu keturius pen- 
kius žodžius—ir įsileidžiu su suomiu į 
kalbą. Suomio klausinėju ne apie tai, kas 
man įdomu, bet to, kokius žodžius įsten
giu atsiminti. Ir tikrai žinau, kad Simas 
man pavydi. Pavydėk...

Simas nelinksmas. Pauliui jis žy- 
aiškina, kad šiandien mes vaka- 
negausim. Labai gaila—šiandien

4.
Ant kiemo vartų skambina varpą. 

Truputis liepos vėjo ir varpo skambesio 
sūkuriai veržiasi į karcerį pro langinių 
plyšius.

Dancigietis Paulius pakelia galvą: 
“Was bedentet es?”—“Ką tai reiškia?”

—Abendessen!—atsakom kartu su Si
mu.

Bet 
diškai 
rienės
vakarienei—žirniai su bekonų liekano
mis:

—Labai gardu, Pauliau! Bet Lietuvos 
karcery visada taip—užkandai kartą į 
tris dienas ir galas. Čia gi ne Chinija...

Mūsų karceris pilnutėlis. Ligi vakaro 
mes praturtėjom, kaip pasakoj. Priešpie
čiais atvarė Paulių, ilgai jis spaudė suo
miui ranką: “Vilho Leivo! Vilho Leivo!” 
Po pietų nešte atnešė latvį Fridą. Ir da
bar nesenai dar—Kartaną.

Kaimyninis karceris taip pat turtin
gas, girdėt už sienos daug medinių klum
pių žingsnių. Pas mus nėra tabako. Ligi 
šiol mes nežinom, kas sėdi kaimynijoj. 
Iš ryto beldėm į sieną, per durų plyšį 
klausinėjom kaimynus:

—Alio, kas sėdi?
—Vagys! — atsakė juokas iš gretuti

nės kameros.
Bet kai prieš vakarienę pas mus įgrū

do Kartaną, mums pasakė, kad ten ne 
vagys, o batų fabriko streikininkai.

Simas beldžia į sieną. Iš ten per skylę 
atsiliepia:

—Alio!
—Ar turit, draugai, tabako?
—Nė trupučiuko!—atsako Simui bal

sai.
Simas juokauja su jais: “Pas mus trys 

kilogramai. Norit?” Bet mūsų kaimy
nai netiki. Jei Simas sakytų, turįs tris 
bankrutkės—jie patikėtų. Jie gi puikiai 
žino, kad vedant į karcerį daro tokią 
smulkią kratą, nė degtuko neįneši.

Simas nusivylęs prieina prie manęs ir 
Pauliaus: “Ką ten—naujokai! Asilai! 
Neatsineša į karcerį nė dūmo. Nors 
dvėsk nerūkęs.”

—O tu, Simai? Kiek tu atnešei?—er
zinu jį. Simas nieko neatsako. Fridis 
klausos, bet nesupranta. Bet ir jis dėl to 
paties skundžiasi:

—Nov ko smėkėt, .čomin!—Nėra ką 
rūkyti, bičiuli!

Suomis švilpauja kažkokią jūrų daine-

Bet “vilkas” šį sąmojų pradeda įgy
vendinti.

Kartaną ir Simą 'paskiria padaryti 
kratą tarp lango rėmų. Pauliui nurodau 
krosnį. Mudu su Fridžiu apžiūrinėjam 
durų plyšius.

—Leivo!—atsisuku dar į suomį, bet 
nerasdamas žodžių išaiškinti—palieku jį 
ramybėj. Jis dairosi—ką mes darom. 
Gal supratęs—pradeda krapštytis tinko 
plyšiuose.

Tolimuos koridoriuose tarška durys: 
dalina žirnius su bekonų* liekanomis. Ryt 
ir mes gausime sriubos, bet ryt bus sau
sos kruopos.

Pagaliau—koridoriuose tylu.
Tikriausia, dabar jie kamerose valgo.
Mes visi susėdam ant savo šinelių, Si

mas vidury grindų pakloja poperį,—sa
vo plonais pirščiukais, atsargiai kaip 
auksą, pilsto mūsų laimikį. Iškratę kar
cerį, mes radom šešius “bankrutkių” ga
lus—nuorūkas.

—Tegu jie sau punta tuos žirnius!— 
numoja ranka Simas.—O mes užrūky
siu), ir dar kaip! Bus trys bankrutkės! 
Trys—matai, Pauliau?

Guliu už Fridžio nugaros, žiūriu į lu
bas ir nieko negalvoju. Staiga kažką pri
simenu, pažiūriu į Fridį: Šis žiūrėdamas 
į tabaką seilę ryja. Jis taip pasiilgęs dū
mo. Pasisuka į mane:

—Ko jūs šaipotės, drauguži?
Pasiremiu ant alkūnės, pašnibždu Fri- 

džiui į ausį. Karčiai nusišypsojęs, jis nu
sisuka nuo tabako, gula ir žiūri į lubas. 
Iš pirmos valandos jis prisirišo prie ma
nęs, gal dėl to, kad su nieku kitu kar
cery jis negali susikalbėti—jis temoka 
latviu kalba ir šimtą žodžiu vokiškai.

V V t- c-

Didžiojo karo metu jis pateko vokie
čiams pas Rygą belaisvėn—Pomerani
joj išbuvo iki revoliucijos. Dabar vokiš
kai dar galėtų tik valgyti paprašyti.

Slapta mudu pradedam šaipytis iš Si
mo, bet Simas nemato. Susilenkęs jis plė
šo laikraščio gabalėlius, suka tris ban- 
krutkes, dvi deda prie Pauliaus, trečią 
įsikanda ir pakelia galvą... Mudu su 
Fridžiu nespėjom dar nė sukvatoti, jis 
pats susigriebia:

—Šimts velnių! Gi—vyručiai—ugnies 
nėra!—keikiasi kvatodamas kartu su 
mumis. Paulius juokiasi, manydamas, 
kad Simas pasakė naują sąmojį, Pau
lius mano, kad ir nesupratus, juoktis 
verta. Mes išaiškinam Pauliui. Vilho Lei
vo tyli, jis tebežiūri į bankrutkės.

Paulius pasiremia vienas ant palan
gės:

—Nė vieno degtuko! Tai niekšai! Ha- 
lanke! Na, palauk, Velsai!

Taip. Turim tris bankrutkės, o nė pu
sės degtuko.

Kartanas siūlo prašyt prižiūrėtoją: 
prižiūrėtojas tikrai duosiąs.

Ne, mes nesutinkam: ar pasiuto tas 
Kartanas? Tada prižiūrėtojai iškrės 
karcerį ir atims tabaką!

Guli trys bankrutkės. Guli šeši vyrai.

WILKES BARRE, PA.
Protokolas Amerikos Lietuviu 
Kongreso Laikytos Konferen
cijos 26 d. Kovo, 1939 m.} 
Liet. Progresyvių Kliubo Sve
taine], 325 E. Market Street, 

Wilkes-Barre, Pa.

Scran- 
F. M. 
J. Kli-

t

—Nutilk!—širsta Kartanas. Bet suo
miui vistiek—pažiūri išvertęs akis į 
Kartaną ir švilpauja toliau. Simas už
sipuola Kartaną:

—Nespėjai dar kojų sušilti, o kimbi 
prie senų karcerininkų! Neturi dar žo
džio, draugas Kartanai!—paskui Simas 
labai rimtai sako:

—Vilke!
ų Kameroj 2-me aukšte visi draugai ma- . 
ne vadina “vilku”. Jie visi pirmą kartą 
kalėjime. Iš kažkur jie sužinojo, kad aš 
jau kelintą kartą kalėjime, per šešias- | 
dešimt mėnesių išmokau, kaip paslėpti 
peilį, kaip susisiekti su draugais kitose 
kamerose, kaip išsiųsti ir gauti laišką. 
Taigi, prikimba Simas:

—Vilke! Padirbk tabako!
Kvatoju, susiimdamas pilvą: padirbti 

tabako! Tokį sąmojų gali tik Simas iš
galvoti, tas juokdarys Simas. Kvatoja ir 
jis pats, ir jam savasis sąmojus patiko.

Nesišypso tik Kartanas. Paulius pašo
ka nuo vandens kibiro—ir jis nori suži
noti juoko priežastį: “Was ist los?”— 
“Kas atsitiko?”

—Nieko!—aiškinu jam.—štai draugas 
Simas įsigeidė tabako pasidirbti; girdi, 
pasidirbti!

Patiko ir Pauliui.

Prieina Paulius: “Vilke”—taria lietu
viškai, ištardamas “1” labai minkštai ir 
juokingai.

—Vilke, padirbk degtuką.
Ir džiaugiasi pats. Džiaugiasi—ne Si- - 

mo sąmoju pamėgdžiodamas—džiaugiasi 
ištaręs pirmus žodžius lietuviškai.

Simas prašo visus išversti iš kišenių 
paskutines dulkes. Apjieškoti visus dra
bužius. Kartano kišeniuose randam pai
šelį ir popierio. Pauliaus, kaip tvarkingo 
vokiečio, kišenės visai švarutės. Bet suo
mių jūreivio kišenėse Simas randa svei
kutėlį degtuką ir dar su galvute!

Paskubomis Simas nušluosto sausai 
langą ir nori brėžti... Bet mudu su Fri
džiu sučiumpam jį pusiau, atimam deg
tuką.

Visi apstoja ratu mane. Pauliaus an
takiai nudribę. Suomio veidas ištysęs: 
jie žiūri į mane, ką aš čia “žinovo” vei
du darau. Atplėšia baltinių skiautį, gre
ta pasidedu puoduką, atsisėdu pats ant 
grindų. Net Simas pečius trauko.

Paskui, atsistojęs—į lango stiklą įbrė- 
žiū degtuką. Padegu drobės skiautį ir, 
kai Simas prikiša savo bankrutkę—už
pučia degtuką. Simas atsistoja, bet ne
pyksta.

(Bus daugiau)

1. Konferenciją atidarė sky
riaus pirmininkas J. V. Stan
kevičius, 2430 vai. po pietų, 
paskirdamas į mandatų ko
misiją A. žiurienę, E. Cibuls- 
kienę ir J. Visockį.

2. Pakol komisija sutvarkys 
mandatus, skyriaus pirminin
kas J. Stankevičius paprašė 
svečių delegatų ką nors pa
kalbėti. Iššaukta buvo se
kanti: P. Šlekaitis, V. Valu
kas, F. M. Indriulis, J. V. 
Stankevičius, Geo. Surdokas, 
B. Valukas iš Shenandoah, 
Pa., M. Narbutą, O. žiurienė, 
kurie veik visi kalbėjo, kad 
būtų kuodaugiausia draugiš
kumo konferęncijoj rišant- 
svarstant įvairius klausimus.

3. Mandatų komisija rapor
tavo, kad yra išrinkta delega
tų viso 62. Bet šaukiant var
dus, 7 nedalyvavo, todėl vi
so dalyvavo 55 delegatai nuo 
18 įvairių organizacijų, atsto
vaudami 700 narių.

Nuo ALDLD 39 k p., 
ton; Pa.: V. Valukas, 
Indriulis, R. Jenušaitis, 
kūnas ir P. Šlekaitis. .

Liet. Lit. Draugijos 43 kp., 
Wilkes-Barre, Pa.: M. Nar
butienė, M. Jenčiulienė, J. T. 
Visockis ir J. Jasulaitis.

D. L. K. Keistučio Draugi
jos, Wilkes-Barre, Pa.: M. 
Poderis, J. Kulikauckas, A. 
Šiugždinis, M. Bagušinskas, A. 
Sutkus, K. Banis, Geo. Plič- 
vaitis.

LDS 60 kp., Plymouth, Pa.: 
O. Miliauckienė ir O. Krutu
lienė.

ALDLD 12 kp., Pittston, 
Pa.: P. Kizevičius, M. Pacen- 
kienė ir M. Kalauckas.

KP Lietuvių Frakcija, Pitts
ton, Pa.: Ona žiurienė.

L. D. Susiv. 7 kp., Wilkes- 
Barre, Pa.: F. Kuklis, Ona 
Zdanienė, T. Gaule, M. De- 
mikis, J. Jenčaitis, F. Jenčiu- 
lis ir B. Radzevičius.

ALDLD 203 k p., Inkerman, 
Pa.: R. Sandargienė.

ALDLD 97 kp., Plymouth, 
Pa.: R. Jervis.

Liet. Progr. Kliubo, Wilkes- 
Barre, Pa.: J. Jurkšaitis, M. 
Norbuta, M. Kasparienė, J. 
Ulinskas, V. Botyrius, M. Sta- 
nislovaitienė, M. Tamulaitie- 
nė, J. Zamaras, P. Jenkauc- 
kas, J. Grušelionis, J. Kuselis, 
J. V. Stankevičius, Al. Kara
lius, J. Stanislovaitis ir V. 
Tamulaitis.

LDS 78 kp., Pittston, Pa.: 
J. Kaspariūnas.

ALDLD 135 kp., Nanticoke, 
Pa.: E. Cibulskienė.

SLA 115 kp., Wilkes-Barre, 
Pa.: J. Griškevičius.

Kom. Partijos Liet. Frak
cija, Wilkes-Barre, Pa.: F. 
Dolckis ir S. Janulevičius.

SLA 35 kp., Wilkes-Barre, 
Pa.: A. Jenkauskas, V. Jurk
šaitis, J. Kairaitis ir J. Pa
partis.

LDS 4 kp., Nanticoke, Pa.: 
M. Navašinckienė.

LDS 83 k p., Exeter Boro, 
Pa.: V. Seilius ir A. Vitkauc- 
kas.

SLA 33 kp., Plains, Pa.: K. 
Arisonas ir A. Balutis.

Konferencijos pirmin inkų 
tapo išrinktas V. Valukas, 
pagelbininku M. Narbutą; 
konferencijos sekretorium P. 
Šlekaitis, pagelbininku V. 
Sandarga's; maršalka J. Za
maras.

4. Nutarta duot sprendžia
mas balsas ALK komitetui, 5- 
kiems nariams, todėl viso pa
sidarė su sprendžiamais bal
sais 60 dalyvių.

Daug buvo svečių, kuriems 
""taipgi duota patariamas bal

sas.
5. Dienotvarkis, pagamintas 

per skyriaus sekretorių, V.
| Saudargą, likos priimtas vien-

balsiai.
6. Nutarta rinkt rezoliuci

jų komisija iš 5-kių narių. Iš
rinktais tapo: V. Saudargas, 
F. M. Indriulis, J. Visockis, 
R. Jenušaitis ir J. Klikūnas.

7. Skaitytas protokolas per
eitos konferencijos, kuris li
kos priimtas su maža patai
sa, kur buvo nepaminėtas 
Rauduvienės vardas, kaipo 
komiteto narės. Taip pat J. 
Vilkelis pastebėjo, kad mažu
mos rezoliucija nebuvo prieš 
Sovietų valdžią, bet prieš So
vietų valdžios “žiaurumus.” 
Pataisius šias -klaidas, proto
kolas priimtas vienbalsiai.

8. Komiteto raportai:
a) Organizatorius J. Stan

kevičius išdavė raporte žo
džiu, kuris po apkąlpejjlmo ta
po priimtas.

b) Sekretorius V. Sandau
gas išdavė raštišką raportą iš 
visos veiklos, kurį apkalbėjus 
kai kurie dalykai pasirodė ne
labai aiškūs, ypač išvažiavi
mas 26 d. birželio, 1938 m., 
kuris padarė dideles išlaidas 
ir nuėjo į skylę. Kad pati
krint minėto išvažiavimo įei- 
gas ir išeigas, išrinkta komi
sija iš šių ypatų: J. Gruše-- 
lionis, M. Kalauckas ir J. Vi
sockis.

. c) Iždininkas V.' Valukas 
raportavo, kad ižde randasi! 
26 centai. Jo raportas pri
imtas vienbalsiai.

9. Nutarta, kad A L K 
Wilkes-Barre, Pa., skyrius už
simokėtų duokles į centrą, ku
ris randasi Chicago, 111., ir 
kaip tik susidarys kiek finan
sų, kad tuoj pasiųst reikalin
gas duokles. ALK sekreto
rius turi tuo reikalu susižinoti 
su centru.

10. Nutarta, kad ALK vie
tinį skyrių atstovautų visos 18 
priklausančių kuopų bei or
ganizacijų ir kad kiekviena 
turėtų po vieną savo narį val
dyboj, kurie patys išrinks sau 
komitetą ir reikalingas komi
sijas, o likusieji pasiliks alt.er- 
natais.

11. Draugijų atstovai pasi
skyrė į valdybą sekančius at
stovus :

Nuo ALDLD 39 kp., Scran
ton, V. Valukas.

Nuo Liet. Liter. Draugijos 
43 kp., Wilkes-Barre, J. Vi
sockis.

Nuo D. L. K. Keistučio 
Draugijos, Wilkes-Barre, M. 
Bagušinckas.

Nuo LDS 60 kp., Plymouth, 
Ona Krutulienė.

Nuo ALDLD 12 kp., Pitts
ton, P. Kizevičius.

KP Liet. Frakcija, Pittston, 
O. žiurienė.

Nuo L. D. Susiv. 7-tos kp., 
Wilkes-Barre, B.’ Radzevičius.

Nuo ALDLD 203 kp., In
kerman, R. Sandargienė.

ALDLD 97 kp., Plymouth, 
R. Jervis.

Liet. Progr. Kliubo, Wilkes- 
Barre, M. Norbuta.

Nuo LDS 78 kp., Pittston, 
J. Kaspariūnas.

Nuo ALDLD 135 kp., Nan
ticoke, E. Cibulckienė.

SLA 115 kp., Wilkes-Barre, 
J. Griškevičius.

Kom. Partija, Wilkes-Barre, 
F. Dolckis.

Nuo SLA 35 k p., Wilkes- 
Bare, J. Papartis.

Nuo LDS 4 kp., Nanticoke, 
M. Navašinckienė.

Nuo LDS 83 k p,, Exeter Bo- 
i ro, V. Seilius.

Nuo SLA 33 kp., Plains, K. 
; Arisonas.

12. Nutarta, kad senoji val
dyba pasilaikytų tol, kol bus

• sušaukta visi draugijų atsto
vai ir sudaryta, nauja valdy
ba tolimesniam veikimui.

13. Nutarta, kad ALK 
Wilkes-Barre skyrius sureng
tų didelį išvažiavimą ar ki
tokią pramogą, kad padengti 
visus nedatekliUs. Palikta rū
pintis būsiančiam komitetui.

14. Įnešta ir nutarta, kad 
parinkt aukų pačioj konferen
cijoj. Aukų surinkta $4.15.

15. Skaityta rezoliucijos, ku-

rių buvo trys, ir visos tapo 
vienbalsiai priimtos:

a) Rezoliucija Klaipė d o s 
netekimo klausimu;

b) Klaipėdos netekimo rei
kale Lietuvos valdžiai;

c) Už demokratines teises 
Lietuvos krašte;

16. Duoklių užsimokėjimas:
ALDLD 39 kp., Scranton, 

už 1938-1939 m. $2;
Liet. Kom. Frakcija, Pitts

ton, $1;
ALDLD 203 xp., Inkerman,

$1;
LDS 4 kp., Nanticoke, $1.

Viso liko pas iždininką
V. Valuką .......... $9.41

Konferencija užsidarė 6:30 
vai. vakare.

Konferencijos Pirm.
V. Valukas.

Konfer. Sekretorius
P. Šlekaitis.

Viso susidėjo.......... $5.00
Dadėjus aukas .... 4.15
Ir sena iždą...................26

• k- *•

P. S. Konferencija buvo 
gana pavyzdinga, didelių už
sispyrimų veik iš niekur nebu
vo, tik visa bėda, kad buvo 
per trumpa laiko, nes svetai
nės gaspadorius reikalavo, 
kad būtų anksčiau užbaigta, 
nes turi kitą parengimą, ku
ris prasidės nuo 7-tos vai. 
vakare, todėl viskas atlikta 
pagal išgalę.

P. Šlekaitis.

Blue Jay Inn
Lietuvių Įstaiga, ant Route 28

Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Važiuojant Route 28 nuo Easton, Pa., į New Yorką pakeliuje 
užeit pasimatyt ir pasivaišint visokiais gėrimais ir valgiais.

Lankydamies į svečius iš Pennsylvanijos i New Yorką arba iš 
New Yorko į Pennsylvaniją Velykų šventėse, užsukite, o mes 

būsime prisirengę jus pasitikt.

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 
Alex Krupavičius 

Manager

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.

Dienraščio “Laisvės” J

BAN KI ETAS
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. I7ADTI1 (T Į OC
Vakarienei 85c. RAKIU

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.

k

►

<

M



1

Antrad., Balandžio 4, 1939 LAISVI Penktas poslapi*

“The Anthracite Booster Drive” Hartford, Conn.
Kaip parduoti daugiau 
anglies ir padaryti 
daugiau darbų?

Einu ryte j darbą, žiūrau 
stovį apiplyšęs žmogelis palei 
valgomu daiktu krautuvę ir žiū
ri į sudėtus įvairius valgomus 
daiktus. Man prisiartinus ar
čiau, žmogelis pastebėjo, kad aš 
į jį žiūrau. Apsilaižęs lūpas, su
traukė diržą, ir nuėjo tolyn.

UMW of A devintam apskri
ty (tikiu, kad tai daro ir kituo
se 2-se anthracite distriktuo- 
se), uždėjo specialę mokestį 
50 centų kiekvienam nariui, 
taipgi kolektuoja nuo biznierių 
ir taip gyventojų, kad sukėlus 
reikalingą sumą pinigų dėl 
“Anthracite Exhibit” New Yor- 
ko Pausaulinėj Parodoj pasta
tymo namo, kuriame bus rodo
ma vėliausios rūšies pečiai ir 
kaip nauduoti kietąjį anglį, kad 
duotų geriausius rezultatus' ir 
kaip daugiau sutaupinti pinigų. 
Taipgi bus rodoma visokio dy
džio anglis, visokių" skirtingų 
kompanijų, žinoma, prekė irgi 
nebus užmiršta.

Po Pasaulinei Parodai tas 
namas liks be vertės ir tie su
rinkti 200,000 dolerių (mano 
tiek kaštuos namas) nueis ant 
vėjo.

Čia kyla klausimas, ar tikrai 
mes mainieriai laimėsime ką 
nors, suaukavę tuos pinigus ir 
garsindami kitą biznį? Ir ar 
parduosime daugiau anglies po 
Parodai, negu kad dabar? Ne!

Senas priežodis sako, “pats j 
muša, pats rėkia”. Taip yra 
dabar su mūsų kietų anglių 
savininkais. Jie rėkia, kad did
miesčiuose žmonės, vietoj kū
rent kietą anglį, kūrena aliejų 
arba kitokius substitutus. Tas 
turi daug teisybės. Bet reikia 
paklausti mainų savininkų, kas 
tuos žmones nusiuntė pirkti 
substitutus? Ogi jie patys!

Kiekvienas atsiminame, kad 
dabar negauname taip gerą 
anglį, kaip kad gaudavom ke
li metai pirmiau. Kodėl? 
Pirmiau visą anglį kasė žmo-j 
nės iš gilumos žemės; mai-1 
nieriai turėjo darbą kasti ang
lį, jaunuoliai turėjo darbą čys- 
tinime anglies, taipgi ir girių 
darbininkai turėjo darbą kirsti 
medžius, ir gelžkelių darbinin
kai pristatyti į vietą. O miestų 
žmonės gavo kietą ir gerą ang
lį giliai iš po žemės iškastą.

Anglies mainų savininkai per 
savo godumą patys pjauna savo 
gerklę ir patys rėkia! Kur pir
ma dirbo keletas šimtų mainie- 
rių, ir. anglį paliko, kuri radosi 
palei paviršių, dėlto, kad tada

lėk. Bet kastumeriai suprato, 
kad dabar anglis nedega taip 
ilgai ir neduoda tokio karščio, 
kaip pirma. Na, ir neperka 
varį už auksą.

Pasaulinėj Parodoj New Yor- 
■ ke rodys kuogeriausią anglį ir, 
be abejonės, bus kuogeriausi 
rezultatai. Keikia atsiminti ir 
apie prekę.

šiandien vienas trečdalis 
žmonių dirba senąjį darbą. Ką 
daro tie du trečdaliai? Jie pa
sidalinę į bedarbius ir WPA 
darbininkus. WPA darbininkas 
gauna į dieną užmokesties apie 
tris dolerius, o anglių “pea 
coal” tonas New Yorke kaštuo
ja tarpe šešių ir devynių dole
rių. Tai kiek dienų reik WPA 
darbininkui dirbti, kad nusi
pirkti toną anglies? 0 dar jei
gu šeimoj šešetas? Kas pirma, 
maistas ar anglis? Tai ir pri
simena man tas WPA darbi
ninkas, vaikščiojantis po “an
thracite exhibit”, žiūrėdamas į 
gražiai išrengtą parodymui na
mą. Susisek švarką ir susitrauk 
į krūvą ir kęsk šaltį toliau.

Tik vienas išėjimas yra dėl 
“Boost Anthracite”: duoti ge
rą anglį, gerą mierą ir ne
brangint prekę. Įtikinsi pirkė
jus su geru produktu. Tik tada 
biznis eis gerai ir darbų bus 
daugiau.

S tas y s Kuržinskas.,

Bridgeport, Conn.
Z. Janausko Prakalbos

Kovo 19 d. š. m. L. L. Drau
gijos 63 kuopa surengė pra
kalbas. Kaipo svečio pasi
klausyti, susirinko gražios pu
blikos. Drg. Janauškas kalba 
gražiai ir nuosekliai. Išaiškino 
Kanados lietuvių ir ahelnai 
darbo žmonių padėtį, taipgi 
darbininkiškos spaudos svar
bą ir reikalą spaudos rėmimo.

Susirinkusieji aukavo: A. 
Jocis $2, A. Mureikienė $1.50, 
J. Jasavičia $1, J. Mockaitis 
50c.; po 25c.: S. S. Tamošiū
nas, O. Arison, Draugas, G. , 
Valatka, M. Valatkienė ir S. 1 
Voronelis. Stamfordiečiai au
kavo: D. Burba $2.25, A. Bur- 
baitė $1, A. Pilipcikienė $1,! 
Burbienė 25c. Viso kartu su 
smulkiais suaukauta $11.89.

Keletas atnaujino “Liaudies 
Balso” prenumeratas.

Prakalbos pavyko vidutiniš
kai, nors jų ir gana daug brid- 
geportiečiai turėjo šią žiemą.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Bridgeporto skyriaus pese

Įspūdžiai iš Atsibuvusios 
Operetės “Vestuvės 

Pušyne”
Operetę sulošė Laisvės Cho

ras, vadovybėj drg. V. Vi
sockio, kovo 26 d.

Kaip Laisvės Choras yra 
patarnavęs nemažai visuome
niškom draugijom, tai ir jo 
neužmiršo. Publikos atsilan
kė labai gražios. Matėsi ne
mažai ir iš aplinkinių kolo
nijų.

Kaip tik atėjo laikas, kaip 
buvo garsinta,, tuojau L. S. 
Orkestrą, vadovybėj V. Vi
sockio, atidarė programą, ir 
duodu kreditą mokytojui Vi
sockiu! už sutaisymą progra
mos, kad laike pertraukų ope
retės griežė ta pati orkestrą 
įvairius kavalkus. Tuomi susi
rinkusieji likosi pilnai paten
kinti, ba matėsi iš jų ramaus 
užsilaikymo.

Dabar biskį pabrėžiu kas 
link pačios operetės ir vei
kiančiųjų ypatų. Man jau te
ko su nemažai žmonių kal
bėtis, tai visi labai pasitenki
nę tikrais įspūdžiais vestuvių 
ceremonijų. O jau dainų me
lodijos tai tikrai kuteno pri
gimties jausmus.

Apie veikiančias y patas at
skirai nerašysiu, kadangi už
imtų laikraštyj daug vietos, 
žodžiu sakant, visi aktoriai 
tiko savo rolėse. Nedavimai 
taipgi buvo neblogi. Reikia 
suprasti tą, kad geriau nerei
kėjo ir norėti. Viena, kone visi 
jaunuoliai dar pirmu syk loši
me, o antra—čiagimiams lie
tuviška kalba netaip lengvai 
gTomuliuojasi. Aš tikiuosi, 
kad antru sykiu lošdami pa
tys susiras klaidas ir atitai
sys.

O kas link dainų, tai išėjo 
tikrai artistiškai.

Pabaigus programą, vakaro 
pirmininkas pareiškė, kad L. 
Choras šią operetę sutiktų at
vaidinti ir kitose kolonijose, 
kurios pageidautų. Tai man 
teko sužinoti, kad manche- 
steriečiai jau pageidauja.

Rengimo komisija leido ant 
laimėjimo gaidį, kad padarius 
daugiau pelno. Laimėjo drg. 
J. Beržinis.

Jaunajai gėlių vainiką pa
aukavo draugė E. Kansas. 
Taipgi aukavę draugė O. 
Silks (Vilkaitė) baksą namie 
gamintų, kukių.

Vardan L. Choro, tariu šir
dingai ačiū.

Ir taip besilinksminant prie 
orkestros, vakaras gražiai už
sibaigė.

Galima sakyti, kad chorui 
liks pemažai pelno.

Nemunas.

skyrius gyvuoja ir mano ant * 
toliau taip veikti, kad būtų, 
parodytas pavyzdis kitoms 
kolonijoms.

Mums dirbant sutartinai už
brėžtą darbą, niekas negalės 
sulaužyti mūsų vieningumo.

Linkiu visiems delegatams' 
ir naujai valdybai geriausio 
pasisekimo šiame svarbiame 
darbe. Parodykime visiems/ 
kad mes esame susirūpinę 
Lietuvos reikalais ir padėsime 
Lietuvos žmonėms išsilaisvinti 
iš Smetonos fašistinių retežių 
ir apsaugoti savo krašto ne
priklausomybę nuo užsienio 
imperialistinių plėšikų.

M. Tylūnas.
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VELYKOM SPECIALAI
Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo
Stebukliniai Medaliai nuo .. 
Daimantiniai žiedai nuo.. 
Rankiniai Laikrodėliai nuo

$1.25
$1.25
$6.75
$1.95

Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00

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

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

So. Boston, Mass.

Kearny, N. J.
Kovo 27 d. Newarko ligo

ninėje pasimirė šio miesto 
lietuvis, gyventojas Kazimie
ras Bubenas, sulaukęs 64 me
tų amžiaus. Jis gyveno po 
num. 183 Devon Terrace. Ta-

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN
EKSPERTAI TAISYME. TEL.: STAGG 2-2178

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

206 WEST FRONT STREET

b 
b
»

b
b
•
»
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Iš Kongreso Skyriaus Veiklos
Amerikos Lietuvių Kongre

so So. Bostono Skyriaus susi
rinkimas įvyko kovo 29 d. 
Turiu pažymėti, kad susirin
kimas buvo šimtu procentų 
sėkmingas. Valdyba išrink
ta nauja ir darbšti. Iš val
dybos sąstato galima drąsiai 
sakyti, kad darbas šiemet eis 
pirmyn gerai.

Ir šiame susirinkime visų 
delegatų mintis buvo, kad pa
smarkinti veikimą, kad jis 
eitų dar smarkiau, negu per
nai. Naujai valdybai paves
ta artimoj ateityj surengti 
prakalbas Lietuvos klausimu. 
Bus pakviesta du kalbėtojai: 
vienas nuo komunistų ir vie
nas nuo socialistų.

Pasirodo, kad So. Bostono

po palaidotas balandžio 1 d., 
Holy Cross kapinėse, N. Ar-
lington, N. J. Laidotuvėms 
patarnavo graborius Bernard
J. Shaw.konis. Rep.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR'
ROSELAND, ILL. i

LDS 139 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 5 d., 7:30 v. v., L. D.' 
Svet., 10413 S. Michigan Avė. Vi-; 
si nariai dalyvaukite, nes po susi
rinkimo turėsimo sveikatos klausime 
protekciją. Daktaras Makaras duos 
protekciją apie nutukimą. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti.

J. Urman.
(79-80)
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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.

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

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

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp. rengia prakalbas. 

Įvyks trečiadienį, 5 d. balandžio, 
O’Donnell Hall, 20 High St. Pra
džia 7:30 v. v. Kalbės drg. Z. Ja- 
nauskas, “Liaudies Balso” vedėjas, 
iš Toronto, Canada. Jis pirmą kar
tą lankosi mūsų apylinkėj, pasakys 
daug naujų dalykų. Kviečiame daly
vauti. Koin.

(79-80)

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

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

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks 4 d. balandžio, 8 v. v. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rime daug svarbių reikalų apkalbėti.

Sekr.
(79-80)

RHEA

Open Day and Night

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
toj i anglis buvo skaitoma kaipo 
be vertės, šiądien atvežė “stym 
ševelą” ir tik poras desėtkų 
žmonių ima tą nuo pirma iš
brokuotą anglį. Negana to, ku
ri buvo išbrokuota nuo seniau 
ir išversta į kalnus ir ten iš
gulėjus per desėtkus metų ant 
lietaus, šalčio, saulės degini
mo kaipo niekam nevertas daik
tas, šiandien sučystijama ir ki
šama kostumeriam po nosia už 
gryną auksą. Anglis gulėjusi 
desėtkus metų ant atviro oro 
ir anglis gauta palei patį pa
viršių žemės, neturi ir negali 

» turėti tą minerališką brangeny
bę, kaip kad anglis iškasta iš 
gilios žemės.

Jeigu žmonės gautų tokią 
anglį, kaip kad pirma gaudavo, 
tai nepirktų substitutus. Bet 
kompanijos nenori duoti žmo
nėm gerą anglį dėl to, kad gi
liau lysti po žeme reiks daug 

t medžių, negalės “stym ševelas” 
kasti, bet tik mainieriai; reiks 
pumpuoti vandenį ir užlaikyti 
inžinierius, kad žmones nu- 

, leisti po žeme ir iškelti; reiks 
p o ž e m i n ės transportacijos, 
brangiau kaštuos ventiliacija 
(nusiųsti orą po žeme), o tas 
viskas kaštuos, ką jau kompa
nijos baigia užmiršti. Imant 
paviršutinę anglį, nors prastą, 
bet juk didmiesčiuose žmonės

dis atsibuvo 20 d. kovo. Ra
portuota, kad Liet, nepriklau
somybės minėjimo prakalbos 
gerai pavyko. Dabar, kada 
yra didelis pavojus Lietuvos 
nepriklausomybei, išrinkta ko
misija iš M. Arison ir J. Moc
kaitis tartis su kitų sriovių 
veikėjais reikalu bendro vei
kimo dėl pagelbos Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo.

Kadangi dabar susidėjo 
daug parengimų po Velykų, 
tai nutarta A.L.K. apskričio 
naudai vakarienę rengti anks
ti ateinantį rudenį.

LLD 63-čia kuopa rengiasi 
prie teatro ir baliaus geg. 6 
d. Bus perstatyta 4 aktų 
“Drama Miške”.

Be to, L.D.S. 74 kp. kvie
čia New llaven’o draugus 
ant bal. 23 su operete “Ne
baigta Kova.”

Dar ir taip kitos organiza
cijos rengiasi prie šiokio ar 
tokio parengimo, kad kiekvie
nas šeštadienis užimtas iki 
birželio pradžiai. Tad A.L.K. 
yakarienė neturėtų gerų pa
sekmių šiuo tarpu. Todėl ati
dėta iki rudens.

Draugas.

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

[Estate of Shalin’s Funeral Home!;

PIUS W. SHAUNS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker !;
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

[ LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave. ■:

Woodhaven, L. L, N. Y.
i; Kurie nenorite šermenis laikyt 

namuose, laikykite šioje šermeni-:
h nej. Šermenines (koplyčias) pa- 
j; rūpiname Williamsburghe arba

bile dalyje New Yorko ir Brook- 
; I lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi- 
;!mais šermenim ir laidotuvėm yra ; 
I;patenkinti visi, kurie tik davė 
i;mums progos patarnauti. ;
1; Tel. Virginia 7-4499

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 EVergreen 7-1661

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

apie tai nežino — anglis yra 
anglis—parduok už gerą ir ty-

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

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

Sun. all day and night

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y

Telefonas: Humboldt 2-7964

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnąyL 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų selcmadieniais.

F o tografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
IS senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
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 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-61*1

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Rūgšti ruginė, saldi rugine, 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
*
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deStas puslapis LAISVE

Iš Motery Prakalbų Nusišovė Policistas Iš Ateivių Gynimo Girtavimo Pasėka

Antrad., Balandžio 4, 1939
i

Mirė
o
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Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo prelekcijos- prakalbos, 
surengtos pereitą sekmadienį, 
Pil. Kliubo salėj, gražiai pa
vyko.

Daktarė Aldona šliupaitė, 
nekartą pirmiau davusi brook- 
lyniečiams naudingų patarimų j 
sveikatai saugoti, ir šį sykį i 
davė įdomią prelekciją apie j 
per didelio sutukimo žalą 
sveikatai. Tačiau perspėjo 
nuo kokio patentuoto ir per- 
greito bandymo suliesėt, nuro-1 
dydama, kad tik pridaboji-! 
mas maisto, prisilaikymas nuo 
tam tikro valgio ir mankšta 
yra vienintelis saugus sveika
tai būdas numest svorį.

K. Petrikienė trumpai atsi
šaukė į moteris ir abelnai pu
bliką Moterų Seimo reikalais.

A. Jonikienė, viešnia chica- 
gietė, davė įdomią paskaitą 
apie visuomenės sveikatos pa
dėtį Jungtinėse Valstijose, 
taipgi pateikė praktiškų su
gestijų, kaip mes savo veikla 
galime prisidėti prie tos pa
dėties gerinimo. Padarė pla
toką pranešimą apie chica- 
giečių moterų veiklą, kaip or- 
ganiazuotos ir politiniai vei
kiančios moterys gali pagerin
ti savo apylinkės gyvenimą ir 
pasidaro svarbiu faktorium, 
su jomis skaitosi valdininkai j 
ir kandidatai miesto, valstijos 
ir valstybės įstatymdavystėse.

Pertraukoj susirinkimo pir
mininkė J. Stankaitienė pa
prašė publikos paaukot sulyg 
išgalės lėšoms
Moterų Seimo reikalams. 
50

m., 
re- 
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James J. Sweeney, 34 
nusišovęs savo tarnybiniu 
veiveriu savo namuose, 
61st St. Jis rastas persisvė
ręs ant maudynės krašto. Dir
bo Pol. Saugumo Biure, New 
Yorke.

Sweeney buvo vyriausiu liū- 
i (liniuku prieš policijoj leite- 

. { ! nanta Cuthbert J. Behan, ku- 
Į ris buvo atleistas iš tarnybos 
kaltinimais sukoneveikus re
kordus Bergen St. pol. stoty
je, Brooklyne.

BESIBASTANT

padengti ir 
Po 

centų aukojo A. Rainienė, 
Petrikienė, S. Sasna; Lilei- 
35c; po 25c: Kazakevičie- 
Mikalauskienė, Cibulskie- 
Jeskeviciūtė, Kiburienė, 

Sinkevičienė,

Mažai keno gyvenimas gali 
būt toks keistas-margas, kaip 
laikraščio reporterio. Repor
terio akys turi visur įtemptai 
žiūrėti, ausys klausyti ir lie
žuvis—klausinėti.

štai, kad ir šių žodžių ra
šytojas: klauso, tėmija, ir 
pats kalba dažnai tik 
kad kitas pasakytų, ką jis turi 
savyje. Nors ir nedaug, bet 
visgi, iš ko nors, ką nors iš- 
peši. . .

Štai jums tik vieno vakaro 
sugraibstymai.

—Ponas Karpau, kaip pa
vyko šių metų Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo bazaras? 
—teiraujasi reporteris.

—Viskas nuvyko neblogai, 
—paaiškino mandagiai, ūsus 
sukdamas į viršų, kliubo ma- 
nadžerius. — šiemet žmonės 
bazare daugiau turėjo naudos, 
bet patys pinigų mažiau pra
leido, negu 
jis. 
kad 
n ės

Organizacijų delegatų su
sirinkimas įvyko ketvirtadienį, 
kovo 30, Rand Mokyklos sve
tainėj. Delegatų atsilankė 
nemažai.

Iš pereitos Ateivių Gynimo 
konferencijos, įvykusios vasa- į prispirta policijos pasisakiusi 
rio 26 d., raportavo Irving 
Novik, pažymėdamas, kad 
konferencija buvo labai sėk
minga, dalyvavo 135 delega
tai nuo 110 organizacijų su 
daugiau puse miliono narių. 
Visas po-konferencinis darbas 
atliktas, rezoliucijos tilpusios 
laikraščiuose ir pasiųstos į 
kalingas vietas.

Antroj dalyj raporto 
vik pažymėjo, kad dabar 
šliaukėme baisios valandos. 
Nepiliečiai, dirbę WPA dar
buose ir gaunantieji pašalpą, 
kurie atvažiavę po liepos 1 d., 
1934 m., bus suregistruoti, 
nuimta pirštų antspaudos ir 

todėl, be jokių ceremonijų depor
tuojami į tas šalis, iš kurių 
atkeliavo.

Jis sakė, 
siems tapti 
pat nurodė, 
turima ir su 
bės. Daug 
tų į Washington, D. 
biure išlaikomos po 6, 
15 mėnesių neduodant apli- 
kautui atsakymo.

Dabar registruojami valgy
klų 
kad 
mų 
bus

Mrs. Gertrude Sutphin, 39 
m., 8 W. 75th St., N. Y., sulai
kyta kaltinimu žudystėje savo 
vyro William, kurio kūnas 
rastas su peilio žaizdomis. Ji 
sakėsi nieko neatmenanti, bet

Alexander Warinsn 26 
m. amžiaus, mirė sekmadienį, 
balandžio 2 d., St. Catherine 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
namuose, 336 Union Avė. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, bal. 
5 d., šv. Traicės kapinėse.

Laidotuvių pareigom rūpi
nasi graborius J. Garšva.
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FRANK DOMIKAITIS
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rei-

No
su-

kad svarbu vi- 
pilieoiais. Taip 
kad nesmagumo 

išsiėmimu piliety- 
aplikcijų, pasiųs- 

C., ten 
9 ir

dar-
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pernai,—pridūrė 
To reporteriui užteko, 
suprasti, jog šiemet žmo- 
mažiau pinigų turėjo. . .

Lin- 
jų 1

kis 
nė, 
nė, 
Purvėnienė, Sinkevičienė, ši- 
boika, Skirmantas, Rušinskie- 
nė, Lukšienė, Banaitienė, 
Adeikienė, K. Balčiūnas, Ku
raitis, A. Balčiūnas, Andriuš- 
kevičienė, Semen, Gasiūnienė, 
Baltulioniūtė, Nalivaika, Kar
pus, Ch. Šimaitis, Stakovienė, 
Anna Jackson, Gasiūnas, J. 
Balčiūnas, Wareson, Vilkaitė. 
Viso su smulkesnėmis auko
mis surinkta $16.28.

Rengėjos dėkingos kalbėto
joms, taipgi visiems prisidėju- 
siems 
siems.

aukomis ir atsilankiu-

Sutikęs Amerikos Darbo 
Partijos lietuvių skyriaus pir
mininką pilietį Antaną Bubnį, 
klausiu:

—Kaip eina darbiečių pri
sirengimas prie jų garsinamo 
vakaro, kuris įvyks balandžio 
15 d., LAPK salėje?

—Viskas eina gerai,—sako 
Antanas Bubnis. — Aš pats 
esu jau pardavęs laimėjimų 
knygučių net 14. Jų dar par
duosiu ir daugiau. Antanai 
Linkai—sūnus ir tėvas—sten
giasi mane pralenkti. . . 
pasiduosiu! Pykstu ant 
vieno lietuviško radijušo, 
ris klaidingai pagarsino
bamą darbiečių parengimą. 
Parengimas įvyks balandžio 
15 d., Piliečių Kliubo salėje, o 
jis “anauncino,” kad tas 
bal. 16, Grand Paradise 
talpoje. Netiesa!...

Ne-

ku- 
kal-

Pratęsia Sutarį su
BMT ir IRT

bus 
pa-

darbininkai, nes žino, 
naujai atvažiavę iš sveti- 

šalių greičiau gauna 
valgyklose.

Ellis Islande yra 12 
colno Brigados narių, iš 
lenkas, 1 vokietis, 2 italai, 1 
čechoslovakas ir 7 ispanai. 
Ispanų organizacijos labai su
bruzdo kovoti už juos. Rei
kalauja, kad plačiai būtų ati
daryta Amerikos imigracija 
ispanams pabėgėliams, tad 
yra vilties kovą laimėti. Fran- 
cijoj randasi tūkstančiai pa
bėgėlių iš Ispanijos priešfa- 
šistinės armijos. Ten yra is
panų, taipgi čechoslavų, vo
kiečių, italų, lenkų ir kitokių 
tautų kovotojų, kurie negali 
sugrįžti į savo šalis. Meksi
kos ambasadorius pažadėjo 
duoti vizas jiems važiuoti į 
Meksiką, bet mes turime su
kelti pinigų jų pašalpai.

Raportavo Ateivių Gynimo 
advokatas Irving Schwab, pa
žymėdamas, kad Starnes- 
Reynolds Biliai II. R. 3030, 
II. R. 3031, II. R 
II. R. 3033, S.407,
S.409, S.410 ir S.411, visi be 
išimties nukreipti prieš atei
vius. Už tuos bilius labai 
darbuojasi Albany ir Wash
ingtone visoki fašistų agentai 
ir reakcionieriai, tad jūs gali
te žinoti, kad jie juokų ne
krės, kuomet galės bile 
paimti ir išdeportuoti 
įstatymus. Tad visiems 
žmonėms reikia labai 
kiai pasidarbuoti prieš 
bilius.

Konferencija išrinko
narių komisiją, kuri susiriš su 

• įvairių tautų žmonėmis dėl 
sustiprinimo kovos prieš de
portavimą. A. Mureika.

3032, 
S.408,

Transporto Darbininkų Uni
jos sutartis su virš minėtomis 
transporto kompanijomis pra
tęsiama iki bal. 7-tos vidur
nakčio. Ji pasibaigė kovo 
31-mą. CIO unija turi užda
ros Šapos sutartį, kuri paliečia 
15,000 IRT ir 12,000 BMT 
darbininkų.

Pranas Stanaitis man pasi
gyrė: “Kuomet dabar jūs, 
bolševikai, giedodami Lietuvos 
himną atsistojate, 
džiu.”

Bandžiau brolį 
kinti, kad tokios
down” streikas ne madoj. . .

Rep.

tai aš—sė-

Stanaitį įti- 
rūšies “šit-

nudėjus vyrą už tai, kad jis 
baręsis už netinkamą valgį. 
Kaimynai sako, kad jie abu 
gerokai pagerdavę ir barda
vęs!.

žudystė išsiaiškino pradėjus 
vandeniui varvėt į namo pri
žiūrėtojo apartmentą, esantį 
apačioj Sutphinų apartmento. 
Jis pasibeldė įeit taisyt, bet jo 
neleido. Tada jis pašaukė po
liciją, kuri rado su peilio 
žaizdomis, vandeniu supiltą 
kūną. Kaltinamoji sakosi py
lus vandeniu, kad atgaivint, 
bet policija radus jau nu
plautą, tačiau kraujo žymes 
tebeturintį peilį ir mano, kad 
ji triūsėsi paslėpt savo blo- 

Ji nepasako, ką

Jurgis Mikulskis, 201 Etna 
St., East New Yoi 
mirė balandžio 1 d. 
tas namie,
balandžio 5-ta, šv. 
pinėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
graborius šalinskas.

Pašarvo-
Bus palaidotas

Jono ka-

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

gą darbą.
ji darė per apie tris valandas 
po vyro mirties iki lavono 
radimo.

Gaminam Valgius Amerikoniško Ir 
Lietuviško Stiliaus. Ola taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

Ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.
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77

77
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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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DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA

Sutvarkome

>
AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 

PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

>

du 
Amerikos Darbo Istorijos kur- 

jsai. Pirmame aiškins laiko
tarpį nuo Civilio Karo iki 
1900, antrame nuo to laiko 
iki šių dienų. Prasidės šio 
mėnesio 17-tą.

Darb. Mokykloj bus

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
art! Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y
Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 

Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

> 
»

Irving Blank, 46 m., iš 
Flushing, iššoko ar nukrito iš 
viešbučio Pennsylvania 8-to 
aukšto ir užsimušė.

PAJIEŠKOJIMAI
Dvi inteligentiškos lietuvaitės, Ire

na 18 metų ir Juze 30 metų, ne
senai atvykusios iš Kauno, jieškom 
gyvenimo draugo. žinom lietuvių, 
rusų ir vokiečių kalbas. Norim 
apsivesti su inteligentiškais ir pa
siturinčiais vyrais. Tautybė ir tiky
ba nesvarbu. Zablauskas, 24 Hed
ley St., Providence, R. I.......(77-79)

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.

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle K-362J

VELYKŲ
ŠVENTĖMS

Degtinę arba Vyną 
Geriausia
Pirkti
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VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM
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

yra
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Ir pirkite tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite vi
sokios rūšies ir geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GA

LIOSIU, RUBBERS, ARCH SUPPORT, SLIPPERS, 
SNEAKERS ir moterims šilko KOJINES.

jog pirkdami MILCHIUS KRAUTUVĖSE 
kainomis būsite pilnai patenkinti.

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc.
235 Grand St.,, tarpe Driggs Ave. 

ir Roebling St., Brooklyn, N. Y.
66-31 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
69-21 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
56-27 Clermont Ave., Maspeth

vieną 
pagal 
darbo
sm ar

tu os

iš 25

I | C T11UIA11 Pirkit Lietuvių Gamybos 
bl L I Ui Ini ■ Over Globe Avalinę

Parė Pasibaigė Užmušyste

Užtikriname, 
pirkiniu ir

SUNWAL 
SMOfeS

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St, Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiąi Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm 

Užeikit Pasimatyti su Augustu

Atsikratykite Riebumą
Laibinkitės su Anti-riebumo arbata: 
priimnas skonis, neina j paprotį ta 
arbata, padaryta iš geriausios rūšies 
žolių. Visiškai nepavojinga sveika
tai. Gražiname pinigus jei nebūsite 
/>atenkinti. Didelė dėže (100 gramų) 

50c. Persiuntimų apmokame.

FEESER’S PHARMACY
666 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Vigokios Rūšies Žoles.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

Smagi “parė” p-lės d. Whit- 
ted apartmente, 51 Leroy St., 
Greenwich Village, baigėsi mir
timi vienam ir įkalinimu kitam 
svečiui. Areštantas, William 
Witte, 33 m., bartendefis, 56

1 Midwood St-, Brooklyn, kaltina
mas peiliu nudūręs John Far-!

I rell, 35 m. Jis buvęs gerokai Į 
, įsigėręs ir kilus nuožiūrai, kad, 
• p-lė Whitted jo nepaiso, jis 
1 puolė ją ir nužiūrimą konku
rentą jiem ruošiantis dar eit 
kliuban paūžti. Areštuotasis sa
kosi nieko neatmenąs.

Lietuviškame
Monopolyje

Pasirinkimas Didelis
Tūkstančiai įvairių rūšių 

degtinės, vyno ir šiaip 
visokių saldžių gėrimų.

Nesiduokite suvedžioti, pas 
inus kainos žemiausios.

Republic Liquor Store 
415-17 Keap Str. 
arti Grand Street

Skersai gatvę nuo RKO teatro 

Tel. Evergreen 7-2089 
Lie. L72

Savas pas savą—Lietuvis 
pas lietuvį

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.

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

arti Graliam Avenue Telefonas Ev. 7-8671

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 šj ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

SKELBKITES “LAISVĖJE

w>..

VIENATINIS BROOKLYNE

LIETUVIŲ KABARETAS
STANLEY MISUNAS, Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną penktad. ir 'šeštadienį
Svečiuodamiesi Brooklyne velykų šventėje, pamatykite 

lietuvišką kabaretą.
Amerikos išdirbimo, ir importuoti vynai, konjakai, degtinės ir alus

PARAMOUNT CABARET
473 Grand Street, prie R. K. O. Republic Teatro

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu- 
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.




