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Viena naivi amerikietė 
(Nora Wain), grįžusi iš 
Vokietijos paraše apie na
zių valdomą kraštą knygą. 
Sąmoningai ar ne, ji išgar
bina Hitlerį.

Prie didžiųjų Hitlerio 
nuopelnų ši stebėtoja pri
mena tatai, kad jis, važiuo
damas, sakysim, automo- 
bilium, draudžia šoferiui 
užvažiuoti ant kuokštų gė
lių, metamų kelyje jam pa
gerbti.

—Ak, koks geraširdis, 
koks kultūriškas tasai Ber
lyno valdytojas,—sako ra
šytoja !

No. 80

Bet Amerikoj gyvena di
džiojo Vokiečių literato, 
Thomas Manno duktė, Eri-

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Balandžio (April) 5, 1939Telefonas STagg P.-3878.

Naziai Grasina Karu 
Pirma, Negu Jie Bus 

"Visai Apsupti”
Hitleris Žada Nelaukt, Kol Anglija, Francija, Lenkija ir 

Rumunija “Užbaigs Visomis Pusėmis Apsupt Vokietiją”
Berlin. — Vokietija ne

lauks, kol Anglija ir kitos 
didelės ir mažos šalys “ap
sups” Vokietiją, sako grū
modami naziai per savo

ka. Ji iš Vokietijos pabėgo, laikraščius. Taip jie atsako
su savo garsiuoju tėvu ir 
čia smarkiai darbuojasi 
prieš nazizmą.

Perskaičiusi Walnos kny- 
Erika Mann’iūtė nuro

do autorei:
—Hitleris neleidžia šofe

riui užvažiuoti ant gėlių ne 
todėl, kad jis būtų toks kul
tūriškas, o todėl, kad bijosi 
bombų; jis mano, tose gėlė
se gali būti tokios medžia
gos, kuri Hitlerį palaidotų 
amžinai.

Matot, kaip iš tikrųjų da
lykai yra!

apie Vokietiją. Hitlerio val
dininkai primena, kad pe
tys petin su jais išstos Ita
lija prieš kraštus, norinčius 
“apsupt” Vokietiją.

Naziams labai nepatinka, 
kad Anglija kišasi į “Lenki-j Anglijos ministerio pirmi- 
jos Koridoriaus”—Pomorzę 
ir Danzigo klausimą.

Hitlerinė spauda tvirtina, 
kad Danzigas ir tas “kori
dorius” vis tiek būsią pri
jungti prie Vokietijos; bet 
jie dar tikisi, kad Lenkija 
būsianti “užtenkamai iš
mintinga gražiuoju suside- 
rėt” su naziais kas liečia 
Danzigą ir “Lenkijos Kori
dorių.”

ninko Chamberlaino pareiš
kimą Anglų seime, kad An
glija eis karan prieš Hitle
rį, jeigu jis ir toliau grobs 
silpnesnius kraštus.

Nazių valdžia pusiau-ofi- 
cialiai grasina per savo 
laikraščius, kad Vokietija 
pradės karą prieš Angliją 
ir Franciją pirma, negu jos 
išvien su Lenkija ir Rumu
nija “apries savo lanką”

ORGANIZUOS 100,000 FOR
DO DARBININKŲ Į C.I.O. 
AUTOMOBILISTU UNIJĄ

Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) Suva ž i a vimui, 
balandžio 23, Brook- 
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Pereito sekmadienio “Ti- 
mese” Pulaskio Draugijos 
sekretorius, p. Bronislavas 
Gliva, siūlo, kad, užuot 
Lenkijos koridorių atiduoti 
Vokietijai, Rytų Prūsija tu
rėtų būti atiduota Lenkijai.

Rytų Prūsijos gyventojai, 
nurodo rašytojas, nėra vo
kiečiai, bet mišinys mozūrų, 
vokiečių ir lietuvių. Girdi, 
bile vokiečių statistika, pa
daryta prieš karą, parodys, 
kad toj srityj lenkų gyveno 
tarp 40-60 nuoš. O jei sta
tistiką būtų darę ne vokie
čiai, paveikslas būtų dar ki- 
toniškesnis.

Mussolinis Jau Ruošiasi 
Užgrobt Karalys

tėj Albaniją

Lenkija Užginčija Gir
dus, Kad Jinai Prašė 

Sovietų Pagelbos

Kad Rytų Prūsijos Len
kija šiuo tarpu negaus, to 
niekas neginčys. Tegu Len
kija tik žiūri, kad Hitleris 
nepasigrobtų paties korido
riaus.

Roma. — Italija telkia 
savo karo laivus ir kariuo
menę į Brindisi prieplauką. 
Kaip suprantama, Mussoli
nis rengiasi užimt Albani
ją, mažą karaliją, turinčią 
per 1 milioną gyventojų ir 
11,630 ketvirtainių mylių 
plotą, prie Adriatiko jūros.

Albanijos užėmimas duo
tų Italijai svarbią karinę 
poziciją prieš Angliją ir 
Franciją Viduržemio Jūro
je.

Albanija yra turtinga 
miškais, aliejaus-žibalo šal
tiniais ir mineralų kasyklo
mis. Jos užgrobimas “pa- 

, keltų” Mussolinio “garbę.”
Paskutiniais metais Alba

nijos karalius Zog perdaug 
leido Italijai įsigalėt Alba-

Varšava. — Buvo paskli
dę girdai, kad Lenkija pra
šius Sovietų ginklų, amuni
cijos ir orlaivių, jeigu Hit
leris užpultų Lenkiją. Pa
sak tų girdų, Rumunija 
taipgi prašius tokios pagel
bos iš Sovietų, ir Sovietai 
“prižadėję” tas dvi šalis pa- 
remt karo reikmenimis.

Bet Lenkijos valdžia pa
reiškė, kad jinai neprašė 
Sovietų ginklų pagelbos 
prieš Vokietiją. To neprašė 
nė Rumunija, 
ir nesisiūlo 
pagelba.)

Maskva. — 
ginčija

Cleveland, Ohio. — Jung
tinė Automobilių Darbinin
kų Unija (CIO) dabartinia
me savo suvažiavime išdir
bo planus suorganizuot 100 
tūkstančių H. Fordo darbi
ninkų į šią uniją.

Iš unijos pildančiosios ta
rybos narių bus sudarytas 
komitetas, kuris varys or
ganizavimo darbą tarp dar
bininkų H. Fordo automo
bilių fabrikuose.

Norman Smith, Fordo 
darbininkų organizatorius 
iš Memphis, pareiškė:

“Mes turime tuojaus veik
ti, kad Fordas nepaspėtų 
pasirašyt kokią prakeiktą 
sutartį su Homerio Marti
no kompaniška unijėle.”

O Norman Smith yra vie
nas iš tų, kurie daugiausia 
nukentėjo nuo Fordo raz- 
baininkų. Jie taip suskaldė 
jam galvą, kad reikėjo ope
racijos, kur ligoninėje buvo 
šimtu diksnių susiūtos jam 
žaizdos galvoje.

J u n g t inių Automobilių 
Darbininkų Unijos Pildo
mosios Tarybos narys Wal
ter Reuther pranešė suva
žiavimui, kaip unijistai boi
kotuoja skebininko Fordo 
automobilius. Dėl to boiko
to pardavimas Fordo auto
mobilių nupuolė jau trečion 
vieton, žemiau kitų didžių
jų kompanijų automobilių.

Gen. Franco Sušaudė 21 Res- 
publikietj; Žudys ir Tūks

tančius Daugiau

(Tai Sovietai 
,su neprašyta

Anglų Politikas Lloyd George 
Šaukia Angliją Daryt Sutartį

Su Sovietais Prieš Hitlerį
Lloyd George Sako, Kad Anglija ir Francija Negalėtu Apgint Lenkijos be Sovietų Talkos 

—Jis Parodo, Jog Sovietai Yra Galingiausia Karinė Jėga Visame Pasaulyje
London.—Anglija ir Len

kija turi pakviest Sovietų 
Sąjungą į vieną ginkluotą 
frontą prieš Hitlerį, sakė 
žymusis Anglijos politikas 
D. Lloyd George, buvęs an
glų ministeris pirmininkas 
laike pasaulinio karo. Jeigu 
Anglijos ir Lenkijos valdo
vai nesudarys bendros su
tarties su Sovietais prieš 
nazius užpuolikus, tai An
glai ir Lenkai papuls “į 
slastus” fašistinių diktatū-

I r ų, kaip nurodė Lloyd 
George. Jisai smerkė An
glijos, Franci jos ir Lenkijos 
valdžias, kad jos stengiasi 
atskirt Sovietus nuo daly
vavimo viename fronte įvietuose) yra oro laivynas, 
prieš Hitlerį. I

Kalbėdamas seime, Lloyd Vokietijos orlaiviams... 
George pareiškė:

“Jeigu Lenkus ištiks ne- džią tuojaus daryt pastan- 
laimė, mes negalėsime pa-( gų, kad Sovietų Sąjunga 
siekt Lenkiją ir pagelbėt 
jai. Mes tada galėtume pa
šaukt Rusiją prieš na
zius... Sovietų Sąjunga 
yra vienintelė šalis, kuri ga
li pasiekt Vokietiją.

“Sovietų Sąjunga,” sakė 
Lloyd George, “yra vienin
telė valstybė, turinti tokį 
oro laivyną, kuris prilygsta 
Vokietijos oro laivynui. Kai 
kurie žmonės sako, kad So
vietų oro laivynas yra net 
geresnis. O mūsų -(Angli
jos) orlaivynas nėra lygus 
Vokietijos oro laivynui.

“Rytų pasieniuose (So-

I p r i 1 y gstantis goriausiems

“Aš raginu Anglijos vai-

Hitleris Siunčia Daugy
bę Kanuolių Italijai 

Prieš Franciją

Chamberlain “Gatavas 
Kovot” prieš Užpuo
limus iš Nazių Puses

šeštadienį ^irChi- nijoj, ir jinai pateko į Mu
ssolinio “globą” (protekto
ratą), nors dar oficialiai 
nebuvo prijungta Italijai.

Francija rengiasi priešin
tis, jei Italija grobs Albani
ją. -Bet Mussolinis stengia
si taip paveikt Albanijos 
karalių, kad jis neva “liuo- 
su” noru “suvienytų” savo 
šalį su Italija.

cagos žmonės suruošė Stop 
Hitler demonstraciją, pana
šią, kokią newyorkieciai tu
rėjo savaite anksčiau. Lie
tuvių vardu demonstracijoj 
kalbėjo Jonas Zuris.

Gražu, kai ir profesiona
lai, bei valdiškas vietas už
imą vyrai stoja bendrai su 
masėmis ir veikia išvien.

Reikia pasigailėti, kad 
Brooklyno profesionalų mū
siškėj demonstracijoj nebu
vo nei vieno.

CIO Mezgėjų Unija Turėsian
ti Sumokėti $711,933

Pereitą penktadienį, šeš
tadienį ir sekmadienį vil
niečiai turėjo savo bazarą.

Na, o laisviečiai jau ruo
šiasi prie savo dalininkų su
važiavimo ir metinio ban- 
kieto. Tai bus balandžio

K v i e č i a me draugus ir 
prietelius bankietui tikie- 
tus įsigyti iš anksto. O šė- 
rininkai prašomi pagalvoti 
sumanymų, kaip pagerinti 
ir sustiprinti mūsų dien- 
raštį.

Philadelphia, Pa. — Fe- 
deralis apskrities prisaikin- 
tųjų teismas priteisė, kad 
CIO Mezgėjų Unija ir jos 
viršininkai turi sumokėt 
$237,311 Apex kompanijai 
kaipo nuostolius už septy
nių savaičių sėdėjimo strei
ką. Bet,-pagal prieš-trusti- 
nį įstatymą, tai unija ir jos 
viršininkai turėsią sumokėt 
kompanijai $711,933.

P r i s a i kdintųjų teismas 
susidėjo iš 8 moterų ir 4 
vyrų.

Sovietai už- 
paskleistus užsie

niuose gandus, būk Sovietų 
Sąjunga prižadėjus aprū
pint Lenkus ginklais ir 
šiaip karinėmis medžiago
mis, jei Vokietija pradėtų 
karą prieš Lenkiją.

SOVIETAI NEPASITIKI 
LENKŲ VALDŽIA

Madrid. — Pagal Ispani
jos fašistų teismo sprendi
mus, sušaudyta dar 21-nas 
respublikos gynėjas, jų tar
pe L. A. Garcia, buvęs Va- 
lencijos policijos viršinin
kas. Priruošta teismai prieš 
600 kitų respublikiečių.

Į septynias koncentraci
jos stovyklas suvaryta šim
tai tūkstančių kovotojų už 
respubliką. Tūkstančiams 
jų taip pat gręsia sušaudy
mas.

Naziai Atsiuntė 10,000 Smo-

Roma. — Vokietija at
siunčia Italijai didelius dau
gius sunkiųjų kanuolių. Ita
lija gauna didžiųjų kanuo
lių iš Skoda fabrikų (buvu
sios Čechoslovakijos). — 
Skoda fabrikai gamino ge
riausias didžiąsias kanuoles 
Austrijai ir Vokietijai pa
sauliniame kare.

Vokietija, be to, atsiun
čia Italijai didelius skaičius 
vidutinių ir lengvųjų lauko 
kanuolių. Naziai jau pri
statė daugius kanuolių Ita
lijos kariuomenei Libijoj, 
kuri rubežiuojasi su Fran
ci jos kolonija Tunisiją, 
Šiaurinėje Afrikoje.

ANGLIJA PERSPĖJA 
ITALIJĄ NEGROBT 

ALBANIJOS

Maskva, bal. 4. — Sovie
tinis laikraštis “Le Journal 
de Moscou”, leidžiamas 
francūzų kalba, ragina vals 
tybes, mylinčias taiką, su
daryt bendrą, kolektyvę ap
saugą prieš nazius užpuoli
kus ir gint nuo jų kaip ma
žas, taip dideles šalis.

Sykiu tas laikraštis per
spėja nepasitikėt politika 
Lenkijos užsieninio ministe
rio J. Becko, nazių pataikū
no. “Journal de Moscou” 
abejoja, ar Lenkijos valdžia 

. sutiktų išvien su t kitomis 
šalimis pastot kelią Hitle
riui. O tas laikraštis daž
nai išreiškia mintį Sovietų 
užsieninio komisariato.

Munich, Vokietija.—10,- 
000 nazių smarkiausių smo
gikų tapo nusiųsta į Itali
jos koloniją Libiją, Afrikoj, 
kur Mussolinis stiprina sa
vo karo jėgas prieš Franci- 
jos koloniją Tunisiją ir 
prieš Anglijos pusiau-kolo- 
niją Egiptą.

Vokietija siunčia ir dau
gius ginklų Italijai į Libiją.

Bagdad, Iraq, bal. 4. — 
B e p 1 eškėdamas automobi
liu, trenkė į stulpų ir užsi
mušė Iraqo karaliukas Gha
zi I.

Berlin, bal. 4. — Vokieti
jos skolos siekia jau $11,- 
243,920,000.

VARŠAVA, bal. 4. — So
vietai įgabena didelius dau
gius karo medžiagų Lenki- • • z jai.

London, bal. 4. — Angli
jos valdžia persergėjo Ita
liją, kad nemėgintų užimt 
Albanijos. Anglija prime
na, kad jei Mussolinis da
rytų tą žygį, tuomi jis lau
žytų sutartį su Anglija.

NAZIAI ARDO PASAULI
NĘ PREKYBĄ, SAKO 

USA MINISTERIS

Berlin. — Pernai Vokie
tijos valdžia damokėjo bi- 
lioną markių savo fabrikan
tam, gabenantiem dirbinius 
į užsienius kuo pigiausiai 
juos ten parduot. O dabar 
Hitleris pridėjo dar 500 mi- 
lionų markių tokiem damo- 
kėjimam.

London. — Anglijos mi
nisteris p i r m i n i n k as N. 
Chamberlain jau stipriau 
pareiškė seime, kad Angli
ja kariškai rems bile šalį, 
kuriai gręs užpuolimas iš 
Vokietijos pusės. Supranta
ma, kad jis turėjo mintyje 
gynimą ne tik Lenkijos ir 
Rumunijos, bet taipgi Ho- 
landijos, Šveicarijos, Dani
jos ir šalių Rytinėje Euro
poje (taigi ir Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos), jeigu 
jos norės prisidėt prie ben
dros apsigynimo sutarties 
su Anglija ir Francija prieš 
nazius užpuolikus.

C h a m b e rlain pareiškė, 
kad Anglija mielu noru 
priimtų kiekvieną šalį ben
dradarbiaut prieš Hitlerio 
pavojų. “Ideologiniai skir
tumai iš tikro neturi svar
bos šiame klausime,” sakė 
Chamberlain, ir seimas su
prato, kad jis čia turi min
tyje Sovietų Sąjungą, nors 
jis neminėjo jos vardo.

Anglijos seimas vienbal
siai užgyrė šį Chamberlai
no pareiškimą dėlei bendro 
veikimo prieš pavojų iš na
zių pusės.

London, bal. 4. — Angli
jos u ž s i e n i n is ministeris 
Halifax derisi su Lenkijos 
užsieniniu ministeriu J. 
Becku apie vieną frontą ap
sigynimui nuo nazių.

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull kybą.

pareiškė, kad Vokietijos 
bizniavimas mainais (su 
riebiais primokė j imais na- 
ziam prekėjam iš valdžios 
iždo) ardo tarptautinę pre-

prisidėtų prie broliškos su
tarties prieš užpuolikus.

“Mes (žadėdami apgint 
Lenkiją be Sovietų pagel
bos) statomės į baisų pavo
jų. Bet jeigu Sovietų Są
junga būtų priimta į tą su
tartį, tai turėtume galingą, 
nuslegiančią jėgą, prieš ku
rią negalėtų atsilaikyti Vo- - 
kietija su savo žemesnės rū
šies armija. ..

“Jeigu mes paskelbtume 
karą rytoj,” tęsė Lloyd 
George, “tai negalėtume pa
siųst nė vieno kareivių ba
taliono į Lenkiją. Negalėtų 
ir Francija. Jinai susidurs 
su nazių tvirtovėmis, kurios 
yra begaliniai baisesnės, ne
gu Hindenburgo Linija (pa
sauliniame kare); o mes tu
rėjome ketverius metus 
grumtis, kol prasilaužėme 
per Hindenburgo Liniją, ir 
ten buvo milionai mūsiškių 
užmušta bei sužeista.

“Lenkija turi gal pusę 
tiek armijos kaip Vokietija. 
Lenkai yra narsūs žmonės. 
Bet mes žinome iš patyri
mų Ispanijoj ir Chinijoj, 
kad vientik narsos neužten
ka prieš daug galingesnę 
artileriją, su kuria išvien 
veikia lėktuvai, baisingai 
bombarduodami iš oro. Len
kų gi armijos įrengimas 
negali lygintis kariniam na
zių įrengimui.

“O Sovietai turi galin
giausią karinę jėgą pasau
lyje...

“Vokietijai gal tektų ka
riaut dviejuose frontuose, 
prieš Lenkiją ir Franciją; 
bet Franci j ai gal tektų ka
riaut trijuose frontuose 
(prieš Vokietiją, Italiją ir 
fašistus, veikiančius iš Is
panijos). Kas atsitiks Len
kijai, kuomet mes bloka- 
duosime Vokietiją?” — už
klausė garsusis Anglų poli
tikas Lloyd George, ir dar 
priminė, jog Italija galėtų 
užblokaduot V i d u r ž e mio 
Jūrą Anglijai ir Francijai.

Buvęs Anglijos užsieninis 
ministeris Anthony Eden 
taipgi ragino Anglų valdžią 
priimt Sovietus į sąjungą 
prieš nazius. Tada naziai 
negalėtų vest ofensyvos va
kariniame fronte, jeigu Vo
kietija užpultų Lenkiją, o 
Sovietai su ginklais išstotų 
prieš nazius.

Eden pabrėžė, jog tikru
moj nėra jokių susidūrimų 
tarp Londono ir Maskvos, 
kas liečia svarbiuosius klau
simus 
kos.

tarptautinės politi-
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kos jėgų,” sako Earl Browder, USA Ko
munistų Partijos sekretorius.

Tai tikra tiesa. Kalbos ir konkrečiai 
dalykėliai padaryti vienur bei kitur turi 
mažai reikšmės, kuomet yra- atliekamas 
žygis, kokį prezidentas padarė šiuo at
veju.

Reikia žinoti, kad šiandien Ispanijoj 
vykdoma tokia žmonių skerdynė, kokios 
pasaulis nėra matęs. Franco budeliai su- 
mėsinės kelias dešimtis tūkstančių res
publikos gynėjų, patekusių į to mėsinin
ko rankas. Franco lies kerštą ant kiek
vieno žmogaus, pasišventusiai gynusio 
Ispanijos respubliką. Franco vykdys 
baisų terorą.

Akiregy to fakto, prezidentas Roose
veltas, nei žodeliu neprasitaręs dėl tų 
šimtų tūkstančių respublikiečių likimo, 
pripažįsta Franco pilnu Ispanijos val
dovu !

Tai skaudus antausis pasaulio demo
kratijai. Tai sarmata Amerikai!

Komunistų Partijos [eigos ir 
Išlaidos

Andai akaunteris Morris A. Green- 
baum paskelbė oficialį USA Komunistų 
Partijos finansinį raportą už 1938 me
tus. “Vilnis” padaro šitokią to raporto 
sutrauką:

k

“Iš viso partija turėjo pajamų $199,- 
150. Tuo pačiu laikotarpiu partija iš
leido $196,709.

“Kas sudarė partijos pajamas?
“Nariai sumokėjo duoklių $65,763.61. 

Masiniai mitingai, koncertai, piknikai ir 
kitokie parengimai partijai davė $45,575. 
Šiaip jau kolektos ir aukos sudaro $32,- 
293.50. Nacionalė partijos konvencija 
davė $7,305. Paskolų grąžinta $7,377. 
Tarptautinio solidarumo fondas—$36,- 
337.

“Smulkius pajamų šaltinius sudaro 
parti j on įstojimo mokesty s, visokių žen
klelių pardavimas ir t.t.

“Tuo būdu, iš viso, per metus laiko 
partijos iždan įplaukė $199,150 su ■ cen
tais. ’’

“Partijos išlaidos tik trimis tūkstan
čiais dolerių mažesnės, negu įplaukos.

“Algoms išleista $31,633; kelionėms— 
$10,124; pagelba distriktams—$39,108; 
naėionalio komiteto suvažiavimams—$5,- 
027; rendoms $4,800; telefonams ir tele
gramoms virš penki tūkstančiai dolerių; 
įvairiems partijos departmentams $21,- 
644; paštui ir ekspresui $2,645; partijos 
budavotojų kongresui $2,926.”

Sumner Wells, valstybės sekretoriaus padėjėjas, aiš
kina reporteriams, kaip Amerika kreipia savo 

politiką prieš nazius ir agresorius.

ARGENTINOS LIETUVIŲ ŽODIS 
KLAIPĖDOS KLAUSIMU

Žinios iš Lietuvos

Smagi Žinia
, Kiekvienas taikos mylėtojas džiaugia

si ta iš Maskvos žinia, kuri paskelbė, 
kad tarpe Sovietų ir Japonijos padaryta 
ir pasirašyta metams sutartis dėl žvejo
jimo Sovietų vandenyse.

Kaip žinia, dėl išnuomavimo tų van
denų Japonijai Tokio ponai kėlė daug 
triukšmo. Jie statė visokių reikalavimų, 
Sovietams nepriimtinų, tarytum tie van
denys priklausytų ne Sovietams, o Ja
ponijai.

Pagaliau Japonija priėmė Sovietų iš
statytas išlygas ir ginčas bent vieniems 
metams dėl tų vandenų tapo užbaigtas. 
O su tuo, vadinasi, dalinai sumažėjo ir 
karo pavojus tarpe Japonijos ir Sovietų 
Sąjungos.

Sovietų politika—taikos politika. Jie 
nenori svetimų žemių, bet nei colio ne
duos niekam ir savo teritorijos.

Išeidama iš to nusistatymo, Sovietų 
Sąjunga nenusileidžia fašistiniams agre
soriams nei per colį. Ir ji esti laimėtoja!

Sarmata!
Nereikia nei sakyti, jog Amerikos 

žmonės buvo didžiai nustebinti tuo fak
tu, kad mūsų krašto valstybės depą r t- 
mentas (prezidento Roosevelto valdžia) t 
besąlyginiai pripažino Franco valdžią 
Ispanijoj. Taip skubiai, taip be jokių są
lygų ėmė ir pasakė, jog demokratinė 
Amerika skaito jį tikrąją valdžia.

“Šis vienas žygis nušluoja daugumą 
darbų, kuriuos prezidentas Rooseveltas 
padare linkui organizavimo pasaulio tai

Danzigas ir Jo Likimas
Kas gi yra Danzigas, 

apie kurį dabar spauda tiek 
daug rašo? Danzigas yra 
miestas prie Baltijos Jūros, 
ant Vislos upės įpuolimo į 
jūras. Miestas ir jo apie- 
linkė užima 754 ketvirtai
nes amerikoniškas mylias 
i rturi 411,000 gyventojų.

Prieš pasaulinį karą Dan
zigas priklausė Vokietijai. 
Bet Versailėj, kai Lenkijai 
buvo suteikta nepriklauso
mybe, tapo išvestas vakari
ne Vislos puse Lenkų Kori
dorius į Baltijos Jūrą, tai 
Danzigas buvo paskelbtas 
laisvas, n e priklausomas 
miestas. Dabar Lenkija tu
ri savo karinę ir prekybos 
prieplauką Gdyne (Lenkų 
koridoriuje), bet pradžioje 
savo nepriklausomybės 
Danzigas jai buvo būtinai 
reikalingas. Linkui Danzi- 
go eina lenkų gelžkeliai. Į 
Danzigą plaukia laivai di
džiule Vislos upe. 1936 me
tais Danzigas perleido 6,- 
407,000 tonų tavorų įveži
mo ir išvežimo laivais. Tas 
parodo, kaip svarbi yra 
prieplauka.

Kada Versailės taikos au
toriai padarė Danzigą lais
vu miestu, tai jų buvo tiks
las ne vien duoti Lenkijai 
išėjimą į jūrą, bet ir silp

ninti Vokietiją. Vokietija 
turi daug prieplaukų, tad 
pergalėtojai norėjo kuo 
daugiau nuo jos atimti.

Danzigas turi savo “vai
ri ž i ą”. Jo p a r 1 a mentas 
(“Volkstag”) turi 72 na
rius, kuriuos išrenka gy
ventojai. “Volkstag” iš sa
vo tarpo išrenka 22 senato
rius. Vienas iš senatorių iš
renkamas prezidentu, o sep
tyni nariai ministeriais. 
Taip ši “valdžia”, globoja
ma Tautų Lygos, ir tvarkė 
miesto ir jo apielinkės rei
kalus.

Bet kada Vokietijoj įsi
galėjo hitlerininkai, tai da
bar Danzigo “valdžia” ne
paiso Tautų Lygos, o visas 
instrukcijas ima iš Hitle
rio, iš Berlyno. Danzige 
95% gyventojų yra vokie
čiai ir jie pasidavė hitleri
ninkų įtakai. Danzigo vo
kiečiai gal dar ir todėl hit
lerininkams simpatizuoja, 
kad jie nori vienytis su Vo
kietija.

1938 metais Danzige bu
vo “Volkstago” rinkimai. 
Išrinkta 48 naziai-hitleri- 
ninkai; 10 social-demokra- 
tai; 9 centro partijų atsto
vai; 2 komunistai; 2 lenkai 
ir 1 nepartijinis. Taigi, 
Danzigo “valdžioj” yra di

džiuma hitlerininkų.
Lenkija neturi teisės 

Danzigo pasisavinti. Jai su
teikta tik veltui prieplauka 
Danzige. Lenkijai pavesta 
nusakyti Danzigo užsienio 
palitiką. Gelžkelių tvarky
mas ir prieplaukos reikalų 
vairavimas atiduoti tam ti
krai komisijai, kurią suda
ro lygus skaičius lenkų ir 
Danzigo valdžios atstovų; 
lenkai turi savo rankose ir 
muito reikalus.

Tokia tai padėtis Danzi
ge. Danzigo “valdžia”, ku
ri susidaro iš hitlerininkų, 
veržiasi grįžti atgal prie 
Vokietijos, jungtis prie Ry
tų Prūsijos. Lenkijai Dan
zigas yra svarbus tuo, kad 
jis gulinant Vislos įpuoli- 

|mo į jūras. Jis jai neturi 
tos reikšmės, kokią Lietu
vai turėjo Klaipėda. Bet 
lenkams Danzigas yra ar
čiau, kaip Gdyne. Antras 
dalykas, jeigu Hitleriui pa
vyks paimti Danzigą, tai 
tada jie sieks paimti ir Len
ku Koridorių. C- V

Ar Lenkija gins Danzigą, 
jeigu Vokietijos naziai už
simanys jį prijungti prie 
Vokietijos, kaip jie padarė 
su Klaipėda, mes nesiima
me spėlioti. Lenkijos valdi
ninkai šaukia, kad jie ka-

žemiau išvardintų Argentinos lietuvių organizacijų ir 
spaudos atstovi] susirinkimas šių metų kovo mėnesio 24 dieną, 
apsvarstęs skaudų Klaipėdos Krašto likimą, priėmė štai kokį 
nutarimą: **

Visu griežtumu protestuojame prieš Vokietijos imperia
listinį smurtą, pavartotą užgrobiant Klaipėdos kraštą ir rei
kalaujame, kad įžūlūs smurtininkai išsikraustytų iš Lietuvos 
žemės, kuri jai priklausė nuo senovės laikų.

Sykiu protestuojame prieš visus, kurie pritaria Klaipė
dos krašto užgrobimui, o ypatingai prieš Versalio Taikos 
signatorius, kurie neišlaikė savo pažadų ir kritingame mo
mente Lietuvos neužtarė.

O Klaipėdos krašto broliams lietuviams, prievarta at
skirtiems nuo Lietuvos, kurią jie giliai mylėjo, reiškiame gi
lią užuojautą, ypatingai dėl to, kad jie dabar nebeteks lie
tuviško žodžio, papročių, dainų lietuviškos dvasios ir bendrai 
lietuviškos kultūros.

Mes pasižadame visokeriopai remti brolius lietuvius klai
pėdiečius kovoje prieš hitlerišką vergiją..

Pasižadėdami visokeriopai remti brolius klaipėdiečius, 
mes iš visos širdies trokštame, kad jie pradėti] daryti žygius 
sugrą'žinti Lietuvai jos išėjimą į jūrą—Klaipėdos kraštą ir 
uostą.

Tiesiame jums savo brolišką ranką.
Spaudos organai:

“Argentinos Lietuvių Balsas,” pasirašo K. Norkus, 
Redaktorius;

“Išvien,” pasirašo Pranas Leščiuč, Administratorius;
“Momentas,” pasirašo Juozas Baltušninkas, Redak

torius.
Organizacijos:

“Argentinos Lietuvių Centras ir d-ja “Lietuva,” 
pasirašo L. Ryšelis, Pirmininkas;

“Argentinos Liet. Ekonominė Draugija/’
(pasirašo Kazys Kaminskas, Pirmininkas;

. , “Argentinos Lietuvių Liaudies Teatras,” pasirašo
Bronius Usonis, atstovas;

“Argentinos Lietuvių Spaudos Bendrovė “Talka”, 
pasirašo Tadas Adomonis, Pirmininkas;

“Tumo Vaižganto Liet. Mok. Rūmų Statybos Fon
das,” pasirašo V. Nalivaika, Pirmininkas;

“Argentinos Lietuvių Sporto Klubas,” pasirašo 
Kostas Šimkus, Pirmininkas;

“Susivienijimas Lietuvių Argentinoje,”
Pranas Stalioraitis, atstovas;

“Lietuvių žydų Draugija Argentinoje,”
E. Joffe, Pirmininkas.

Buenos Aires, 1939 m., Kovo 24 d.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Kovo 31, 1939.
“Laisvės” Redakcijai, 
Brooklyn, N. Y.
Draugai:

Nesenai “Laisvėje” tilpo 
straipsnis apie teisėją Barron, 
kuri buvo mano mokyklos 
bendre per keturis metus Bo-

riaus. Bet tas priklausys 
nuo to, kaip į tai atsineš An
glija ir Franci ja. Taipgi ir 
nuo to, kokis bus Lenkijos 
nusistatymas. Jeigu Lenki
joj norą įsigalėję hitlerinin
kai, tai veikiausiai ji gins. 
Bet jeigu Lenkijos užsienio 
ministerio pulkininko Bec- 
ko politika paims viršų, tai 
tada Danzigą atiduos, pasi
aiškindami, kad Lenkija, 
turėdama Gdynę, gali ir be 
Danzigo apsieiti. Bet mums 
atrodo, kad Hitleris, gavęs 
Danzigą, tuojaus pasimos ir 
ant Lenkų Koridoriaus, nes 
pastarasis atidalina Rytų 
Prūsiją nuo Vokietijos ir 
hitlerininkai negali to pa
kęsti.

stono Universitete. Tą “Lais
vę” pasiunčiau jai, ir gautą 
nuo jos laiškutį prisiunčiu 
Jums. Gal interesuositės.

Kaip mokykloje, taip ad
vokate ir teisėja likus, ji bu
vo ir tebėra labai plačių libe
ralinių pažiūrų, ir bendradar
biavo mūsų (radikalų studen
tų) “Cosmopolitan Club.”

Su draugiškais
i linkėjimais,

Jūsų,
F. J. Bagočius.

Teisėjos Barron Laiškelis
March 29, 1939 

Mr. F. J. Bagočius 
■253 W. Broadway
South Boston, Mass.
Dear classmate Bagočius:

Thank you for letting me 
know that the Lithuanian 
Press has taken notice of my 
existence. I appreciate their 
appreciation of me, and shall 
try- to be worthy of it.

It was good of you to write 
to me.

Sincerely yours,
Jennie Loitman Barron.

Chicago. — Universiteto 
studentas J. Patrick susi
laužė ir surijo du fonogra
fo rekordus.

Iš Šeduvos Kapeliono Stal
čiaus Vagis Pagrobė Per 5 

Tūkst. Litų
Adomas Lukoševičius, jau 

aštuonis sykius baustas už va
gystę ir atlikęs paskutinę 
bausmę, pradėjo rinkti užsa
kymus portretams padidinti. 
Užsakymų rinkti jis išvyko į 
provinciją. Klebonijoj rado 
vikarą, kuris nedavė užsaky
mo. Lukoševičius pro kitas 
duris įėjo į kan. M. Karoso 
kambarį, kurį rado tuščią. 
Ant rašomojo stalo buvo pa
dėti raktai, kuriais Lukoševi
čius atsirakino stalčių ir iš jo 
pasiėmė du vokus. Išėjęs lau
kan Lukoševičius pastebėjo, 
kad viename voke yra 3 tūkst. 
35 litai, antrame 2 tūkstan
čiai 431 litas.

Radęs tiek pinigų, Lukoše
vičius sėdo į traukinį ir Šedu
vą apleido.

Iš pamokų sugrįžęs, kape
lionas, kan. Karosas žiūri kaž
kas jo stale šeimininkavęs, ir 
nėra “Saulės” draugijos ir šv. 
Vincento draugijos kasos..

Kan. Karosas tuojau pra
nešė policijai. Policija telefo
nogramomis pradėjo piktada
rio ieškoti. Skapiškio polici
ja pastebėjo vieną įtartiną pi
lietį renkant portretų užsaky
mus ir jį sulaikė.

Suimtasis buvo nugabentas 
į Šeduvą ir jį vikaras ir kle
bonijos šeimininkė pažino.

PALANGA
Seny Kapinių Klausimas
Naujojo parko angoje yra 

kalnelis su senų kapinių lie
kanomis. Kol parkas nebuvo 
sutvarkytas ir nebuvo praves
ta Baden-Povelio gatvė, tos 
kapinės niekam į akis nekri
to. Bet dabar jos liko beveik 
centre. Iš vienos kapinių pu
sės eina kelias į Birutės kal
ną, iš kitos — vienintelis įėji-- 
m as į parką, į naujų pastatų 
kvartalą ir gražiąją Dariaus 
ir Girėno alėją, o iš ten į plia
žą.

Girdėti, kad čia tos kapinės 
bus dar kelis metus, kol susi
lauks įstatymu reikalaujamo 
termino senosioms kapinėms 
panaikinti. Buvusios kapinių 
spygliuotos tvoros, kurios ne
retai apiplėšo vasarotojų rū
bus, išsitempusios, o kapinių 
seni paminklai iš pakrūmių, 
kaip baidyklės, stypso nutre- 
šę, nuvirtę.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerb. “Laisves” Draugai:
Bus jau metai, aš patėmi- 

jau “Laisvėj” klausimų sky
riuje šitaip: kad Kongresas 
išleis įstatymą, kad nepilie- 
čiai negalės dirbti W. P. A. 
darbų. Už tai buvo paragin
ta išsiimti pirmas popieras, 
pakol kongresas užtvirtins 
tą “bilių”. Tai yra, katrie 
turės išsiėmę pirmas popie
ras, turės teisę dirbti ant 
W.P.A. pirm užtvirtinimo, 

j O dabar jau su pirmom po- 
pierom atleido iš W. P. A. 
visus. Ką reikia daryti, kur 
kreiptis? Medžiu atsakyti 
per “Laisvę”.. Tariu drau
gišką ačiū.

John Banevich.
i 
t

Kreipimasis kur nors pa
vieniai nieko nepagelbės 
šiame atsitikime. Kongreso 
reakcionieriai šumija ir vi
sokias skerspaines stato 
ateiviams d a r b i n inkams. 
Prieš juos reikia daryti ma
sinis spaudimas ant Kon
greso, idant jis atšauktų tą 
bjaurų patvarkymą prieš 
ateivius.

O tai padaryti geriausia 
per Workers Alliance (Dar

Kelių Įmonių Darbininkai 
Prašo Padidinti 

Atlyginimus

KAUNAS.— Vidaus reikalų 
ministerija yra gavusi “Inka
ro,” A. Gluchovskio, Kauno 
m. tekstilės fabrikų, Kauno 
m. trikotažų kai kurių įmonių, 
Berenšteino ir Levino lentpjū
vių ir Šiaulių miesto įmonių 
darbininkų grupių prašymus 
peržiūrėti ir pakelti jiems at
lyginimus. Be to, tuo pačiu 
reikalu vidaus reikalų minis
terijai yra įteikę prašymus 
dvi atskiros Kauno miesto 
darbininkų grupės.

Klugo Žudikui Reikalauja 
Mirties Bausmės

Kaip žinoma, Br. Pauliu- 
kaitis už žudymą Klugo, ve
žančio žąsis parduoti, nubau
stas kalėti visą amžių.

Marijampolės apyg ardos 
teismo prokuroras dėl apygar
dos teismo sprendimo padavė 

1 apeliacinį protestą Rūmams, 
reikalaudamas žudikui mirties 
bausmės.

Šį pavasarį Rūmai Pauliu- 
kai'čio bylą žiūrės.

Pradėjo Sniego Gniūžtėmis, 
Užbaigė Suomišku Peiliu

Kaišiadoryse du mažame
čiai, P. Stoveckas ir Izraelis 
Zilberkveitas, žaisdami mušė
si sniego gniūžtėmis. Zilber
kveitas žaidimą pralaimėjo, 
tai savo “priešui” nutarė at
keršyti : tą pačią dieną Zil
berkveitas gatvėje pripuolė 
prie Stovecko ir suomišku pei
liu jam dūrė į nugarą.

Dūris buvo smarkus ir pei
lis palietė net plaučius.

Kadangi Zilberkveitas buvo 
mažametis, tai apygardos teis
mas nusprendė išsiųsti jį į 
drausmės įstaigą, bet Rūmai 
lygtinai nuo išsiuntimo atlei
do.

Atplaukė Pirmieji Lenkijos 
Sieliai

KAUNAS.— Nerim iki Jo
navos jau atplukdyta pirmoji 
iš Lenkijos sielių partija, šis 
miško medžiagos plukdymas 
buvo padarytas kaipo bando
masis, — normalus plukdy
mas prasidės tik kovo pabai
goje. Pirmoji miško medžia
gos partija buvo pakrauta 
prie Čiobiškio.

bininkų Susivienijimą), ku
ris apima bedarbius ir 
WPA darbininkus. Todėl 
visi tie darbininkai ir be
darbiai turėtų stoti į šią ko
vingą organizaciją.

Tuo tarpu, žinoma, pa
leisti WPA nepiliečiai dar
bininkai turi tuojau reika
lauti būti uždėtais ant val
diškos pašalpos surašo. Jei
gu paleidžia iš darbo, tai 
tegul moka pašalpą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Susninkų Jurgiui.—-Straips

neliu apie socialistus ir Ispa
niją nepasinaudosime. Daly
kas tame: Ispanijos klausimu 
buvo dviejų rūšių socialistai. 
Vieni gynė respubliką visais 
galimais būdais, o kiti tai ko
vai sabotažavo, kenkė.

Bendradarbiams. — Pasta
ruoju laiku Europos įvykiai, 
ypačiai Lietuvos, privertė mus 
daugiau dėmesio kreipti į 
tarptautinę padėtį, duoti dau
giau raštų apie Lietuvą ir ben
drai apie nazių siautimą, to
dėl negalėjome išspausdinti 
visų straipsnelių bei rašinių 
kitais, mažesnės svarbos 
klausimais. Teiksitės dėl to, 
draugai, mums atleisti. ?
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Motinų Dienos 
Išvakarėse

Motinų Diena būna antrą sekmadienį ge
gužės mėnesio, šiemet pripuola gegužės 
14-tą. Ta diena, Jungtinių Valstijų prezi
dento patvarkymu, pašvęsta mūsų šalies mo
tinoms.

Apvaikščiota ji įvairiai, daugiausia preky
biniais sumetimais, skatinant pirkimą dova
nų. Tačiau bėgiu pastarųjų kelių metų ji 
patapo Taikos Diena, į jos minėjimą įtrauk
ta visokios liaudies organizacijos, tame skai
čiuje darbo unijos ir jų pagelbinės.

Pernai Motinų Dienos proga Cleveland e 
susidarė Bendros Motinų Dienos Taikos Ko
mitetas ir sutraukė daugelio tautų ir pa
kraipų organizacijas į vieną didžiulį para
dą už taiką. Lietuvės labai gražiai pasirodė 
parade. Jos, beje, ir šiemet jau senai ren
giasi Motinų Dienos Taikos Paradui. Ten 
prieita iki to, kad miesto majoras paskelbė 
Motinų Dieną kaipo dieną už taiką. Mano
ma, kad ta clevelandiečių paskleista graži 
idėja šiemet paplis po visą šalį.

šiemet Motinų Dienos minėjimai gali tapt 
žymiausiais bendrais judėjimais prieš fašis
tų karus Europoj ir prieš reakciją namie. 
Daugelyje miestų bendri Motinų Dienos ko
mitetai darbuojasi už pakeitimą Neutralumo 
Akto, kad jis būtų atsuktas prieš agresorius 
(užpuolikus). Septynios žymiausios mote
rų organizacijos, atstovaujančios penkis mi- 
lionus moterų Jungtinėse Valstijose, paėmė 
vadovaut darbuotei už pakeitimą to akto. 
Jos šaukia remt Thomas Bilių, kuris dabar 
yra kongrese. Mes galime už jį padirbėti 
savo apylinkėse, suvienyt moterų organiza
cijas jo paramai.

Lietuvių moterų organizacijoms taip pat 
labai svarbu dalyvaut sudaryme Bendros 
Motinų Dienos komitetų už taiką. Rėmimas 
Thomas Biliaus turėtų būti vienu iš pir
miausių ir vyriausių komiteto veiksnių.

Motinų Dienos minėjimuose moterys pa
rems Naujosios Dalybos Socialio Saugumo 
Aktą. Jos masiniai užgirs Wagnerio Bilių, 
kuris teikia apsaugą šeimos sveikatos ir dau
giau pagelbos motinoms ir kūdikiams. Lygiai 
svarbu paremt Roosevelto reikalavimą pas
kyrų WPA darbams, taip pat mobilizuoti' 
masinę paramą Wagnerio Biliui, kuris pa
gelbėtų pabėgėlių vaikams ir prašyt Wag
nerio, kad jis į tą bilių dadėtų reikalavimą 
pagelbos ir Ispanijos pabėgėlių vaikams.

Motinų Dienos minėjimai abelnai bus at
kreipti prieš reakciją ir tuos fašistų rams
čius, kurie nori pastoti kelią Naujosios Da
lybos progresyviškesniems įstatymams, žo
džiu, minėjimuose bus keliami taikos ir vi
sokiausi kiekvienos apylinkės gyvenimą la
biausia paliečianti klausimai. A.

Lilė Benkavičiutė
NESUKLUPKIM, MAMA

Taip apkarto naktys, ir dalia palūžus, 
Tai dar kam, mamyte, ir tujen nuliūdus?
Verkia tylūs sodžiai—broliai mirt išėjo.
Ech, nejau, mamyte, mes pabūgsim vėjo?
šypsos gražios sesės. Lenkias svėrės žalios.
Tai neklupkim, mama, nuo sunkios nedalios!
Slenka tylios naktys... Bėga dienos naujos, 
Sūnus metė bombą dėlei ryžių saujos.
Pažiūrėk, mamyte,—dangus vėl giedrėja, 
O dalia palūžus pavėjui išėjo.
Tai neklupkim, mama. Linksta svėrės žalios.
Mes dar pasijuoksim iš. karčios bedaliosl. . .

(Iš “M. J.”) z

Sveikata Maskvoj
Medikaliu aptarnavimu Maskvos ir jos 

apylinkės gyventojai dabar 62 kaltu geriau 
aprūpinti, negu buvo prie caristinio rėžimo 
1913 m.

Gydytojų skaičius ten dešimts kartų di
desnis, negu buvo prie caro tokiam pat žmo
nių kiekiui.

1913 m. žmonių sveikatingumui ten būda
vo išleidžiami 1 rublis ir 12 kapeikų as
meniui, kuomet dabar tam pačiam reikalui 
išleidžiama 58 rub. ir 58 kap.

Prieš revoliuciją Maskvoje nebuvo nei vie
no gimdymo namo moterims. Dabar ten to
kių namų-institucijų randasi 74.

Wendy Barrie, aktorė, 26 metų, išsiėmė pir
mas pilietybei gaut popieraš. Mūs šalies de
mokratinė nuotaika yra akstinu kitataučiams 
tapt amerikiečiais.

Pilietybė šiandien be galo svarbu akyvaiz- 
dojer reakcionierių keliamos neapykantos prieš 
ateivius. Dėlto ir moterys privalo dėt pastan
gas tapt pilietėmis.

Brooklyn© Moterų Apšvietos Kliubas įstei
gė mokyklą anglų kalbos ir rašybos, taipgi 
prisirengt pilietybei. Kitur moterų organiza
cijos irgi galėtų tą padaryt.

A. Jonikienė Aplankys 
Dar Eilę Kolonijų

A. Jonikienė, chicagietė 
viešnia kalbėtoja, mūsų prašo
ma, sutiko kelyje į Chicagą 
sutot prakalboms arba pasi
tarimams moterų reikalais se
kamose kolonijose:

Newark, N. J., šiandien, 
balandžio 5-tą, lygiai 8 vai. 
vakaro, St. George’s Hall, 180 
New York Ave.

Binghamton, N. Y., prakal
bos balandžio 13-tą, 7:30 va
karo, Lietuvių svetainėj, 315 
Clinton St.

Rochester, N. Y., prakalbos 
balandžio 14-tą, 8 vai. vaka
ro, Gedemino D-jos salėj, 575 
Joseph Ave.

Pittsburgh,. Pa., pasitarimas 
balandžio 15-tą, 1320 Medley 
St., North Side.

Cleveland, Ohio, balandžio 
16-tą.

A. Jonikienės prakalbose 
visur, kur tik dėta pastangos, 
turėta skaitlinga publika. Jos 
apsilankymas visur paliko ge
rą įspūdį ir organizacinę nau
dą lietuvių judėjimui. Mes 
prašome drauges ir draugus 
pasidarbuoti sėkmingai marš
ruto užbaigai.

S. Sasna,
LLD Moterų K-to Sekr.

Binghamton, N. Y.
Pasekmingas Pasilinksminimas

Kovo 25-tą dieną L. L. D. 
Moterų , Skyrius turėjo suren
gęs pasilinksminimo vakarėlį 
su bulvinių blynų vakarieniu- 
ke. Blynų vakarieniukė išėjo 
gerai, kurie ją valgė, visi bu
vo pasitenkinę.

Šio vakarėlio pasekmingu- 
mui daug prisidėjo ir mūs 
draugų parama: dd. P. Gri
nius ir J. Ivanauskas, grajino 
šokiams visai veltui. Drg. A. 
Klimas ir vėl patarnavo dy
kai Moterų Skyriui, parody
damas judamus paveikslus, 
kurie visiems patiko. Draugas 
Klimas jau ne sykį yra patar
navęs moterų rengiamuose 
vakarėliuose su judamais pa
veikslais. Jiems visiems pri
klauso didelis ačiū.

Didelis ačiū priklauso ir 
Moterų Skyriaus draugėms, 
kurios gana energingai darba
vosi surengimui šio vakarė
lio, ypatingai draugėms: O. 
Noreikienei, E. Maslauskienei, 
O. Mikolojunienei, O. Kirei- 
lienei, E. Strakalienei, Mal- 
daikienei, A. Žemaitienei ir J. 
Navalinskienei, taipgi ir mū
sų gerbiamai publikai už atsi
lankymą ir prisidėjimą prie 
šio vakarėlio pasekmingumo.

Nors šiame vakarėlyje da
lyvių buvo neperdaugiausiai, 
tačiau vakarėlis davė $10 su 
centais pelno. Ir skaitome ge
rai pavykusiu.

L. L. D. Moterų Skyrius.

Anna Mai, proletarinė revo
liucionierė, pašventė visą savo 
gyvenimą darbininkų klasės 
reikalams. Ji buvo geležinės 
valios komunistė kovoj su žvė
riškais fašistais. Bulgarijos 
tamsiuose kalėjimo urvuose 
fašistai ją kankino inkvizici
jos įrankiais, versdami iš
duot komunistus ir revoliuci
nius darbininkus, tačiau ji ne
susvyravo; iš jos nieko neiš- 
gavo ir už tai fašistai atėmė 
jai gyvybę.

Anna Mai iš pat jaunystės 
dienų pertraukė visus ryšius 
su buržuazine tėvų šeimyna. 
Ji tapo liaudies mokytoja ir 
ant visados surišo savo visą 
gyvenimą su kovojančiu pro
letariatu.

Anna buvo Bulgarijos So
cialdemokratų. Partijos tvėrė
jo ir vado Blagojivo ištikima 
mokinė ir ėjo savo mokyto
jaus nutiestu keliu. Skilus S. 
P-jai, Anna pasiliko Tešniakų 
Partijoj, kuri perėjo į Komu
nistų Partiją ir vėliau tapo
Komunistų Internacionalo sek-
cija.

1906 metais Anna Mai va
žiuoja į Belgiją mokintis, kur 
ne. tik kad mokinasi, bet ir 
tampriai susiriša su Belgijos 
darbininkų kovomis. Ji ten 
gauna nemažai praktikinio ir 
teoretinio žinojimo ir sugrį
žusi į savo šalį metasi į parti- 
jinį darbą. Ji veda agitaciją 
už Komunistų Partiją tarpe 
miesto ir kaimų darbininkų. Ji 
supažindina Bulgarijos darbo 
mases su Europos darbininkų 
revoliuciniu judėjimu ir tuo 
pačiu kartu ji daug dirba ir 
savo žinojimą pagilinti. Drg. 
Anna Mai greitai iškyla į ma
sinį vadą ir tampa išrinkta į 
Komunistų Partijos visuotiną 
suvažiavimą. Nenuilstanti re
voliucionierė, ji ypatingai 
daug domės kreipė į daugiau
sia išnaudojamą žmonijos da
lį—moteris.

Prasidėjus Europoj impe
rialistiniam karui, Tešniakų 
Partijai vadovaujant moterų 
judėjimui, Anna Mai tampa 
pamatine masių moterų orga
nizatore, kuri šaukė mases į 
kovą prieš imperialistinį karą.

1915 metais, Bulgarijai įsi- 
vėlus į pasaulinį karą, Tešnia
kų Partijai vadovaujant, dar
bo masėse, kaip miestuose, 
taip kaimuose, prasidėjo dide
lis antikarinis judėjimas ir 
pradėjo plaukti reikalavimai 
duonos ir taikos, o ypatingai 
tame rajone, kur gyveno 
Anna Mai. Ji organizuoja 
miesto moteris į milžiniškas 
anti karinęs demonstracijas. 
Jų obalsiai pasiekė kaimų mo
teris ir kareivius.

1919 metais Anna reda
guoja moterų komunistinį žur
nalą “Lygybė”. Ir įeina į 
Komunistų Partijos Centralį

Ragina Moteris Būt 
Traktoristemis

Paša Angelina ir kitos žymios moterys, bu
vusios traktorių vairuotojos stachanovietės, 
dabar einančios agrikultūros akademiją, at
sišaukė į jaunas Sovietų moteris lavintis 
traktoristemis.

Jos nurodo, kad jei kiekviena traktorių 
stotis Sovietų Sąjungoj išlavintų. 20 moterų 
trajdorisčių, sovietinė žemdirbystė susilauk
tų šimto tūkstančių naujų specialisčių toj 
srityje. I jų atsišaukimą jau atsiliepė Jaunų 
Komunistų Lyga ir žemdirbystės komisaria
tas.

Sovietuose traktorių vairavimas pripažin

Bulgarijos Komunistę Anną Mai 
Fašistai Nužudė Kalėjime

Komitetą. Ji vadovauja pro
pagandos kursais partijiniam 
aktyvui ir tuo pačiu kartu ji 
buvo vadu didelių fabrikų 
streikuojantiems darbininkam. 
Ypatingai ten, kur dirba mo
terys, Anna Mai laiko su dar
bininkėmis specialius susirin
kimus, kad kuo daugiausia 
darbininkių pasukus į komu
nistinę pusę.

1923 m. Bulgarijoj įvyksta 
darbininkų ir valstiečių suki
limas. Į karo frontą eina ge
riausios spėkos, kad sukilimą 
pavertus į pilietinį karą. Karo 
fronte Anna Mai eina žvalgo 
pareigas.

Kontr-revoliucija Bulgarijos 
Sovietų valdžią paskandino 
kraujuose ir 1925 metais Bul
garijoj įvyksta fašistų balta
sis teroras, šimtai geriausių 
komunistų tapo suareštuota; 
jų tarpe papuola į fašistų, ran
kas ir Anna Mai. Sužvėrėję 
fašistai reikalauja, kad Anna 
išduotų komunistinį centrą ir 
revoliucinius darbininkus, ją 
kankina inkvizicijos įrankiais, 
tačiau draugė Anna didvyriš
kai perneša nežmoniškus kan
kinimus ir iš jos lūpų nei vie
nas žodis neišsiveržia.

Apie baisius kankinimus 
Annos liudija ir tas faktasf 
kad kalėjimo raktininkas pa
šaukė kalinį iš- koridoriaus ir 
rodydamas į Annos kamerą 
kalbėjo: “Eik ten ir paduok 
jai vandens, nes į ją baisu žiū
rėti.” Nuo to laiko Annos Mai 
niekas nematė nei gyvos, nei 
mirusios. šimtai komunisčių 
žuvo nuo fašistų kruvinų ran
kų. Tūkstančiai kalėjimuose 
pūdoma ir kankinama.

Mes, Amerikos moterys, su- 
glauskim visas spėkas prieš 
reakciją, fašizmą ir karą.

J. Bondžinskaitė.

A. JONIKIENĖ

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Moterų Tarpe

(Tąsa)

Reikia Trumpo Vadovėlio
Man rodos, kad ALDLD 

Centro Moterų Komitetas tu
rėtų rūpintis išleisti trumpą 
brošiūraitę, kurioj būtų infor
macijų moterims, kaip organi
zuoti kliubus arba kaip veik
ti ALDLD kuopose. Nors jau 
retas apsireiškimas; bet kaip 
kur dar yra užsilikus mintis, 
kad moterys atskirų problemų 
neturi ir atskiro veikimo joms 
nereikia. Brošiūraitė ypač tu
rėtų nurodyti, kokius klausi
mus moterys turėtų kelti savo 
kliubuose. Kalbėjau su ke
liom veiklesnėm moterim apie 

ta kaipo profesija ir kas metai prisideda 
tūkstančiai naujų traktoristų, moterų ir vy
rų. Tačiau dabar įvykęs Komunistų Parti
jos 18-tas Kongresas nutarė darbuotis įsteigt 
Sovietuose dar 1,500 naujų traktorių stočių 
ir dėlto reikės daug naujų traktoristų ir 
mechanikų.

Caristinės Rusijos suklibusią žagrelę So
vietų galiūnas traktorius išstūmė iš gyveni
mo ir tuo valstietes paliuosavo iš nebaigia
mo darbo ir skurdo. Mašinomis apdirbami 
laukai duoda gerą derlių ir greitas atliki
mas darbo Sovietų moterims ir visiems pilie
čiams duoda liuoslaikio gyventi, kultūrintis, 
siekti aukštesnių mokslų, kas seniau buvo 
galima tik dvarponių, valdininkų ir fabri
kantų vaikams. D.

Kaip Galima Atsiminti 
Dalykus?

Jeigu kas užklaustų, ar ga
lėtumėt atsakyti, kaip atsime
nat atsitikimus, kaip mokina
tės naujus žodžius, ar išmok
sta! valdyti instrumentą?

Pavyzdžiai rodo, kad moki
nantis žodžius vieni yra atme
nami per skambesį, kiti dėl 
panašumo kitiems (synony- 
mas yra žinomas), ar dar kiti 
kaip minties paveikslai.

Santikiai lošia svarbią rolę. 
Taip kaip kvapas ar garsas 
gali atgaivinti atmintį praeito 
atsitikimo, taip mes automa
tiškai pri jungiam žodį prie 
tam tikros frazės išsireiški
mui.

Net ir raumenys turi tūlą 
judėjimo “atmint”, kuri tam
pa papročiu. Todėl po išmo
kimo rašyti mašinėle “palieti
mu,” pirštai patys randa ma
šinėlėj raides žodžiams, mato
miems mūsų mintyse.

Skolastika.

Naujos Mados
Visos moterys nori geriau

sia atrodyt ir geriausia pirkt 
sulyg savo išgalės. Geros rū
šies 'suknelė gražiau atrodo, 
ilgiau laikosi ir patogesnė dė- 
vėt, tačiau didžiausia svarba 
yra ne vien brangume, bet ir 
prisirinkime.

Prisirenkant, reikia žiūrėt 
ne vien tuolaikinio gražumo, 
bet, svarbiausia, ar tiks prie 
jūsų darbo ar dėvėjimo sąly
gų ir kitų drabužių, kuriuos 
jau turite, ar nebus dar vienas 
priedas jau turimo j rūšyj, kitą 
paliekant tuščia.

Taikos ir demokratijos my
lėtojos, apart kitko, dar rūpi
nasi tikrai patirt, ar suknelė 
bei medžiaga jai nėra šilko, 
kurį mes dabar boikotuojam

tai ir visos sutinka, kad tas 
labai reikalinga.
Reikia Gauti Profesionales į 

Mūsų Eiles
Kur tik nesustoju, pasiklau

sinėjus sužinau, kad randasi 
bent po kelias profesionales, 
kilusias iš mūsų darbininkiš
kos visuomenės. Kai kur ir 
prakalbose jų buvo. Man ro
dos, kad dedant tinkamas pa
stangas, met jas galime suin- 
teresuot bent tiek, kad jos 
ateitų į mūsų kliubus ir sulyg 
savo profesijos duotų paskai
tą arba pakalbėtų. Pavyzdin: 
mokytojos galėtų mums pa
kalbėti apie mokslinį kūdikių 
auklėjimą, apie vaikų psycho- 
logiją, apie mokyklų sistemą 
ir t.t. Slaugės taipgi galėtų 
pakalbėti apie savo profesijos 
reikalus. Tokiu būdu jos pasi
tarnautų tai visuomenei, iš ku
rios yra kilusios, ir neabejoju, 
kad rastų sau pasitenkinimo 
ir su laiku pradėtų ir tankiau 
dalyvauti su mumis. Norėčiau 
matyti mūsų seime atskirą 
profesionalių sesiją, žinoma, 
reiktų dėti pastangas, kad 
kuodaugiausiai turėtume pro
fesionalių delegačių seime.

(Bus daugiau)

Parašė — NIKOLAI POGODIN «

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIčIENfi
(tąsa)

Staiga jis pamatė ką tokio ir užsiintere
savęs pamojo ranka. Purvinas, suveltais 
plaukais ir purvinais marškiniais vyras pri- • 
ėjo prie jo.

“Kodėl jūs nesimaudote? Kur jūsų bara
ko Sanitarijos Komisija?”

Trys vyrukai greitai pribėgo.
“Štai mes čia esame, vade!”
“Tai jūs perinate utėles barake ? Gal no

rite užsimokėti bausmę?”
Tai buvo antroji pusė čekisto. Jis vėl pa

tapo aštrus, neatlaidus savo militariškų pa
reigų vykdytojas.

“Tuojaus, tuojaus vade! Mes tuojaus vis
ką apšvarinsime.”

Ir trys vyrukai sukėlė peklą barake. Pur
vinas, nesiskutęs vyras pirmutinis gavo vėjo.

“Ir iš kokios peklos tu išlindai? Ir dar 
tuo laiku, kada vadas mumis aplankė!”

Porą kartų jam įspirta, tačiaus jis ramiai • 
i atsisuko į Sanitariškąją Komisiją ir tarė vie

nam jų: ^Palauk, palauk pirma parodyk 
man savo kaklą.” Ir greitai atsegė vaikinu
ko kalnierių. Nebuvo kuomi didžiuotis. Bet 
vagys nemyli papulti į nemalonias situaci- 
cijas. Jie kartojo: “Kultūra ir higiena pirma 
visko, mes visuomet tą tvirtinome!”

* * *
Kostia, vagių kapitonas, miegojo. Tyku 

buvo barake. Kostia pagalios pabudo. Kas 
tokio nepaprasto įvyko.

“Atrodo, kad jie visi išėjo darban be ma
nęs. Kaip tas jum patinka?”

Napoleonas, apleistas savo armijos, vei
kiausiai sakytų tą patį. Jis nusiminė. “Ma
no autoritetas ant jų baigiasi. Bet kas Čia 
ateina?”

Sonia. Kostia greitai puolė lovon ir pa
kišo galvą po pagalve. Iš tolo nebuvo gali
ma numatyti ar kas randasi lovoje, ar ne. 
Sonia, tačiaus, turėjo geras akis. Ji priėjo 
ir atsisėdo ant lovos. Kostia smarkiai knar
kė, nuduodamas gilų miegą. Bet jam neap- 
vyko Sonios apgauti.

“Ah, tai tu Sonia? Nepažinau tavęs,” jis 
priverstas buvo prabilti.

“Kostia, čia yra straipsnis apie tave laik
raštyje.” Ir ji parodė jam kopiją “Perka- 
limo.”

“Atrodo, kad tu pasidarei darbo herojus.” 
| Kostia paėmė laikraštį ir skaitė. Taip, ten 

tilpo interesingas straipsnis apie jo darbą, 
bet. . . štai čia sėdėjo Sonia ir žiūrėjo į jį, 
o jis juk privalėjo atlaikyti vagių garbę.

“Tai klaidingas straipsnis,” jis tarė, ta
čiau ką gali žmogus daryti su moterim, kuri 
daro iš jo juokus?

“Iš tikro, tai klaida, Sonia,” jis kalbėjo 
toliau. “Sonia, aš tau duodu garbės žodį 
kaipo vagis, kad, nežiūrint kitų iš būrio, 
aš daugiau neisiu dirbti.”

“Tai neužsimoka daugiau kalbėti, ar ne?”
“Nėra apie ką kalbėti.”
“Na, tai sudiev!”
“Kodėl taip greit eini?”
Sonia atsikėlė ir lyg apgailėdama tarė: 

“Aš atėjau kviesti tave į draugišką kompe- 
ticiją.”

Kostia baisiai nustebo.
“Ką ,tu sakei? Aš tavęs nematau gerai.

Tu tokia anemiška, bekraujė moteriškė.”
Sonia paniekinančiai į jį pažvelgė ir at

metė galvą.
“Kaip jie galėjo rašyti apie tokį išmatą, 

kaip tu, nesuprantu.”
“A, atrodo, kad kalbi pavydo apimta!”/
“Taip, aš žinau, kad kiti dirbo už tave.

Tu tik nori pasidaryti sau karjerą kitų nuo
pelnais !”

“Sonia, tu žinai, kad aš nesu niekad už
gavęs moters. Tave tačiau aš mylėčiau pa
smaugti,” kalbėjo Kostia atsikeldamas. Jo 
akys keistai blizgėjo, jis darėsi pavojingu.

“Nebijau aš tavęs. Ar stosi kompeticijon 
su manim?”

“Dėl dievo, taip!” rėkė įniršęs Kostia.
“Mes atliksime šimtą penkiasdešimtis 

nuošimčių,” kalbėjo Sonia.
“Du šimtu nuošimčių,” vis rėkė Kostia.

(Bus daugiau)

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Moterys Moksluose
Buvo laikai ir dar ne labai senai, kada' 

mokslus einanti mergaitė buvo lyg koks ste
buklas, o jos motinai daug kas su pašaipa 
sakydavo: “Kam to reikia mergaitei. Už 
kelių metų vaikas viską nusineš.”

Vaikai ateina. Vaikai vaikus aukli, bet 
moterys mokinasi ir tolyn vis daugiau gau
na pripažinimo. Nesenai 10 žymių Ameri
kos moterų gavo Amerikos Universitetų Mo
terų Sąjungos dovanas už pasižymėjimus to
kiuose moksluose, kurie nesenai skaityta 
mokslais vyrams .
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Rašo Julmis

Internacionalas Karcery Amerikos Lietuviu Kongresas
Brooklyno Skyrius

(Tąsa)
Drobė suliepsnoja, perdega, metu nuo 

šaukšto ją ant grindų ir degėsius už
slopinu puoduko dugnu. Neliko nė vienos 
kibirkštėlės.

—Kvailys!—drėbė ne piktai man Fri
dis.

—Žiūrėkit—Vilkas iš galvos išsikraus
tė!—pyksta Kartanas. Pikti, kaip širšių 
lizdas, jie atsistoja, ir keikdamies kiek
vienas savo kalba—išsiskirstė karcery. 
Darbu o juos toliau, Paulius niūriai žiū
ri per petį. Nuo palangės paimu gaba
lėlį stiklo. Neįspėjamas, kaip sfinksas, 
nueinu prie indo vandeniui laikyti. In
do viršelin užvakar buvau įkalęs benzi
ninio uždegtuvėlio akmenuką. Klausinė
ju Fridį:

—Nori rūkyti?
Bet Fridis numoja ranka — vadinas, 

neerzink.
Brykšteliu stiklo briauna per įkaltą 

lentelėn akmenuką, pasipila kibirkštys. 
Kelios krinta į drobės degėsius, degėsiai 
sužėruoja iš naujo.

Ir pūsdamas pirmos bankrutkės du
rnus, einu išilgai karcerio keturius žings
nius, kaip Napoleonas, Europą nuga
lėjęs.

—Vilkas vilku liks!—nepatenkintai 
murma Kartanas.

—Vilko nepamokysi! — užsidegdamas 
bankruktę džiūgauja Simas.—Dabar ug
nies turim visai savaitei!

Suomi Leivo šypsos, kažką sako ir ro
do man ženklais.

—šeši!
—Astuoni!
—Penki! Ponas valdininke!
Atrakinėja ir užrakinėja duris.

Ten toli miestas, pasaulis, žmonės. 
Dabar švilpauja vakariniai traukiniai. 
Gatvėse plerpsi autosirenos, kur centri
nėj gatvėj kelių aukštų namai stiebiasi 
į nakties glūdumą, o langai lieja tūks
tančius elektros žarijų. Tarp rūmų ir 
mūsų—storos kalėjimo sienos. Be tų sie
nų tie rūmai negali gyventi.

Karcery šią minutę tylu, kaip karste.
Pagaliau, nuo savo šinelio pasikelia 

Simas.
—Vilke, gal nors “bankrutkę”...
—Nebėra, Simai. Tie tinginiai nebe- 

atsiunčia.
O tie “tinginiai”—sėdi virš mūsų — 

mūsų draugai. Jie jau trečią kartą įkliu
vo siųsdami mums tabako. Pakelia galvą 
Paulius:

—Kaip su tabaku?
—Su tabaku visada linksmiau. O be 

tabako—pats matai...
Viršutiniuose aukštuose kalinius tik

rina: uždarinėja ir atidarinėja duris. 
Alkani vyrai mūsų karcery rūkyti nori. 
O kalifaktorius, kuris valo koridorių— 
matyt, neturi galimybės prieiti ir įkišti 
pro durų apačią mums tabako.

—Už penkių minučių baigias termi
nas!—nervuojasi Simas.

Slenka ilgos laukimo minutės. Ilgos, 
kaip pėsčiam nežinomos šalies vieškeliai.

—Pauliau, pakentėk—už minutės bus.
Paulius nebetiki. Senka minutė. An

tra.
Ir tabako gaunam.
Dar už dviejų minučių sargas atplė

šia duris, Fridis nusigąsta.
—Šeši, ponas valdininke!
Ilgokai žiūri valdininkas į mūsų “in

ternacionalą,” užrašo, užtrenkia duris, 
nueina toliau. Skraido karcery dūmai, 1 
bankrutkės žybsi; iš karidoriaus į tamsą 
atskrenda:

Už KĄ?
•wn

Pro aprūdijusias geležies langines ke
liauja liepos naktis. Ji nešasi naktinį lie
tų, miglas, jaunatvės atodūsius. Ji ke
liauja per miestą, virš ežero, per pievas 
ir miškus.

Fridis atsikelia, trina atšalusį šoną, 
norėtų pasivaikščioti, sušilti, bet karce
rio grindys pilnos kūnų. Į švininę ir gra
sią tamsą plaukia prakaito kvapas. Fri
dis šoka vietoje, sekto ja rankas ir ploja 
pečius, kaip žiemą vežikai gatvių pa
kampėse.

Atsikelia Vilho Leivo. Kažką suomiš
kai jis sako, bet, matyt, atsiminęs mus 
nesuprantant nė žodžio—nutyla.

—Ko ta suomių kiaulė žviegia? — 
švokščia Kartanas.

—Uždaryk snukį, Kartanai! — surin
ka, pakeldamas galvą Simas. Nė vienas 
nebeužmiegam. Sukylam, pasidaro ta
kas, vaikštom ratu. Fridis nesuprantąs, 
kodėl Lietuvoj taip šaltas liepos mė
nuo !. ..

—Dabar mano apskrity baigia šieną 
pjauti...

Fridis atsimenąs, kad šienapjūtis nie
kada nebūdavusios tokios šaltos. Būdavę 
daug rasos, kartais lietaus, bet šalnų— 
niekuomet.

—Aš tik dvidešimties metų išėjau į 
miestą, į Liepoją. Ar žinai Liepoją?

■ Ligi tol jis dirbęs “muižėse”-dvaruose. 
Daugybė vyrų nakvodavę pievose, žalia
me šiene, niekad nebuvę naktų—šaltų, 
kaip ši.

—Man atrodo, kad visuose /pasaulio 
karceriuose turi būti šalta,—šaipos Pau
lius.

Į duris pabaldo sargas:
—Miegot, vyrai! Koks čia triukšmas?
Pusračiu susėdam ant savo šinelių. 

Taupydami gautąjį tabaką, rūkom tik 
po pusę “bankrutkės,” kiekvienas pusę 
nurūkęs—duoda kaimynui:

—Fridi, tau rūkyti. . .
Baisiai mums sunku karcery kalbėtis. 

Jei Fridis nori,susikalbėti su Paulium, 
jis pasakoja man latviškai, aš, žinoma, 
galvoju lietuviškai, o Pauliui turiu sa
kyti vokiškai. Po pusvalandžio tokio dar
bo—sušylu, kaip plytas kraudamas. Su 
suomiu gyva bėda—mudu vos susikal
bam, o kai kada ir nesusikalbam.

—Miegosim, gal?
—Aš ne!—priešinasi Kartanas.
Kągi—miegą išblaškė šalti^. Rūkyda

mi, kaip indijonų romanų vyrai taikos 
pypkę, neturim ką kalbėti. Simas žio
vauja:

—Vilke, kaip šis suomis čia pakliuvo? 
—Kartanas taip pat domisi, prašo pa
klausinėti. Gelsvo Vilho Leivo veido ne
matyti :

—Vilho, kamrat! Kaip tu čia į Lietu
vą patekai?—klausinėju jūreivį, kaip be
mokėdamas, bet Leivo manęs nesupran
ta.

—Už ką tave į karcerį įgrūdo?
Vilho Leivo šiaip taip suvokia: “Jag 

sing!”—atsako.
—Ką jis sako?—nerimsta Kartanas. 

—Sako: už dainavimą...
(Bus daugiau)

“Naujienos” ir “Naujoji 
Gadynė” rado geležėlę. Abu 
laikraščiai paskelbė “skanda
lingą” žinią, kad ALK Chica- 
gos Skyriaus prakalbose pro
fesorius Douglas pasisakė 
prieš fašizmą ir komunizmą. 
Tai bent 
“šposas” 
Kiek

“smūgis,” tai bent 
esąs komunistams! 

tai džiaugsmo tiems 
laikraščiams!

yra 
Douglas 
nei ko- 

Neigi jis

juo komu- 
Amerikos 

veikloj už 
niekas ne-

Bet tai paprasčiausias 
lykėlis. Visai Chicagai 
žinoma, kad prof, 
nėra nei komunistas 
munizmo gynėjas.
į tas prakalbas buvo kviestas 
gint komunizmą. Profesorius 
Douglas yra žinomas kaip pa
žangus demokratas, ir kalbėt 
jis buvo pakviestas kaip tokis.

Jei profesoriaus Douglas’o 
pasisakymą prieš komunizmą 
skaityt didžiausiu smūgiu ko
munistams, tai tokiu pat smū
giu reikėtų skaityt ir Grigai
čio kasdieninį poterį prieš ko
munizmą, nes ir su 
nistai turi reikalo 
Lietuvių Kongreso 
demokratiją. Bet
žiūri į tai kaip į skandalą. 
Abieji turi bendro priešfašisti- 
nio, demokratijos gynimo rei
kalo, ir šiuo reikalu stengia
masi veikt bendrai. Ir dėl to 
nei Grigaitis komunistams ga
li padiktuot išstot preš komu
nizmą, neigi pastarieji stato 
jam sąlygos išsižadėt savo ka
tekizmo. Tai ir viskas!

—o—
“Demonstracija — m i n u s 

Kuodis,” rašo “Naujoji Gady
nė” apie pastarąją priešhit- 
lerinę demonstraciją N e w 
Yorke. Reiškia, Kuodis toj 
d e m o n stracijoj nedalyvavo. 
Bet “žinios” tekste įrodoma, 
kad Kuodis toj demonstraci
joj dalyvavo, kad demonstra
cija buvo plus Kuodis.

Norint kalbėt naujagady- 
niečių nerimtumu, reikėtų pa
sakyt, kad jų demonstravimas 
savo mokytumo jiem nesu
prantamais tarptautiniais žo
džiais užsibaigė demonstravi
mu savo ignorantiškumo.

—o—■
“Naujieji socialistai” (taip 

Buivydas vadina naujagady- 
niečius) savo laikraščio pasta
rosios savaitės laidoj pareiškė, 
kad lietuviam buvę gėda da- 
lyvaut New Yorko “stalincų” 
priešhitlerinėj demonstracijoj.

Tuomi “Naujoji Gadynė” 
begėdžiais išvadino ir Rabbi 
Wise, ir majorą LaGuardiją, 
ir eilę kitų žymių žmonių, ku
rie toj demonstracijoj dalyva
vo savo prakalbomis... Protin
giausiai (kiek tai liečia pasi- 
tarnavimą Hitleriui) pasielgė 
Buivydo “naujieji socialistai,” 
tą demonstraciją boikotuoda
mi !

kam aukos rinkta, tam reikia 
jas ir pasiųst.)

Bet ve kaip tie žmonės at
simainė! Pastarajam Brook- 
lyno dešiniųjų masiniam mi
tinge oficialiai dalyvavo ir 
kalbėjo ir jų organo redakto
rius, “naujasis socialistas” 
Stilsonas. 
grindų 
kimas 
Ginklų 
sonas, 
vcckas
Ten, mat, nebuvo komunistų...

—o—
Pastarojoj ALK Brooklyno 

Skyriaus konferencijoj Stilso
nas iškėlė bataliją ir net pa
bėgo dėl to, kad konferen
cijos didžiuma manė, jog 
Lietuvai reikia j ieškot talkos 
apsigynimui nuo Hitlerio.

Bet pastarasis Brooklyno 
dešiniųjų masinis mitingas, 
kur kalbėjo ir Stilsonas, pri
ėmė rezoliuciją Lietuvos gyni
mo reikalu ir nutarė jos ko
pijas pasiųst svarbiosioms Eu
ropos valstybėms, jų tarpe ir 
Sov. Sąjungai. Ant tų 
čių pagrindų sėdėjo “ 
sis socialistas” Stilsonas 
tik nebėgo, bet nei 
prieš tai nepakėlė.

“Naujojo socializmo” 
ne tik suklupo, bet ištižo!

— o—
Tokis, anot Strazdo, nusiku- 

kavimas, tokia/politinė akro
batika neišvengiama, kai va
duojamas! ne sensu, bet amži
nu politiniu kerštu.

Netektų stebėtis, jei “nau
jieji socialistai” kada paskelb
tų, kad jie atsisako gyvent 
ant vienos planetos su komu
nistais. J. Kuodis.

naujasis
Nuo tų pačių pa

buvo paskelbtas rin- 
aukų tam pačia m 
Fondui — ir nei Stil- 

iioi Strazdas, nei da
nei murmpt prieš tai.

Cleveland, Ohio
Susirinkimai

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 55 kuopos susirinki
mas įvyks balandžio 5 d., 
7:30 vai. vakare, Darbininkų 
Svetainėje, 920 E. 79th St.

Kp. Koresp. J. B.

Lietuviu Literatūros Drau
gijos 22 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks balandžio 6 
d., 7:30 vai. vakare, Letuvių 
Darbininkų 
East 79 St. 
malonėkite 
me svarbių
Turėsime raportą iš 25 dieną 
kovo atsibuvusios “card par
ty,” kurią rengė mūsų kuopa.

Taipgi 22 kp. nariai priva
lote užvilktas duokles užsimo
kėti.

Komunistai Smerkia Ame
rikos Valdžia, Kad Ji Pri

pažino Frankui Ispaniją

New York, Amerikos 
Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius Earl 
Browder smerkia šios ša
lies vyriausybę, kad jinai 
pripažino generolo Franco 
valdžią Ispanijoj.
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Hartford, Conn.
BISKUTIS ŽINIŲ Iš MŪSŲ 

KOLONIJOS

Serga

Sužinojus, kad draugas J. 
Bernotas sunkiai serga, nuva-

serga. Jis tik ką pargrįžęs iš 
ligonjjučio, išbuvęs dešimt die
nų. Buvus padaryta lengva 
operacija. Jis iš lengvo 
sveiksta.

Aš linkiu visiems greito ir 
laimingo pasveikimo.

Pas mus šią žiemą yra daug 
sirgę ir dar nemažai serga 

’lengvais šalčiais. Bet’gydy-
žiavau prilankyti. Nugi, ran- į 
du, kad jo ir gyvenimo drau-1 
gė jau paguldyta lovoj, Gy-' 
dytojas sako, kad draugo Ber-’ 
noto liga tai influenza, o 
dėl savo draugės tai dar ren
gėsi šaukti gydytoją.

Valig to priežodžio, viena1 
bėda tai dar prikenčiama, bet

tojai pataria su šiuo svečiu 
būti atsargiems.

—o—
Pamokos ir Susirinkimas
Laisvės Stygų Orkestros susi

rinkimas atsibuvo kovo 31 d., 
po vadovyste V. Visockio.

Laike pamokų mokytojas 
pastebėjo mokiniams, kad bū-

jau kaip dvi, tai prastai. i tų gerai prisirengę ateinan-
Draugas Jonas Kulis taipgi Į tiems koncertams. Vienas at-

sibus balandžio 15 d., Tor
rington, Conn., kurį rengia tik 
ką nepersenai susitveręs cho
ras. Kitas bus balandžio 23 
d., New Britain, Conn. Ren
giamas Meno Sąjungos Conn, 
valstijos apskričio.

Po pamokų laikė mėnesinį 
susirinkimą. Reikia duoti kre
ditas už skaitlingą lankymąsi 
kaip pamokose, taip ir susi
rinkime. Viso narių dalyvavo 
18, ir matytis, dar vis rašosi 
naujų. '■

Nusitarė nusiimti paveikslus 
apsirengusiems lietuv iškaiš 
kostiumais ir sykiu turin
tiems muzikos instrumentus. 
Taipgi nutarė padaryti “Lais
vėje” apgarsinimus dėl šokių, 
kurie bus balandžio 29 d.,

O gal tie naujos rūšies so
cialistai ir LaGuardiją pri
skaito “stalincams” ? Tada iš
rėdytų, kad visas New Yorkas 
jau sukonMinistėjo. Už tai 
“stalincai” Stilsonui galėtų tik 
padėkavot.

—o—
ALK Scrantono konferenci

joj Brooklyno socialistai pa
davė skundą ant d. Mizaros, 
kam jis “agitavęs” už Ginklų 
Fondą.

(Mat, lenkų ultimatumo lai
ku Brooklyno bendram masi
niam mitinge buvo rinkta au
kos tam fondui, tai vėliau 
griovių atstovų susirinkime d. 
Mizara ir išsireiškė, kad ne
reikia žmones apgaudinėt:

Laisvės Choro svetainėje. Tą 
darbą apsiėmė atlikti Aida 
Pilky.

Užsibaigus susirinkimui, ke
letas orkestros narių pagrojo, 
o kiti linksminos bešokdami.

' J. A. P—kas.

A _____________ ... . . ________________________________________________ ' •.................................................................. ...........................

pa
liauja

te ne 
piršto

linija

Paryžius, bal. 3. — Da
bartinis Franci jos preziden
tas Lebrun sutinka kandi- 
datuot į prezidentus naujai 
tarnybai.

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr. >

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. I., N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES ) 
512 Marion St., kamp. Broadway j 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park- j 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

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.

Svetainėje, 920 
Visi kuopos nariai 
atsilankyti. Turi- 
reikalų aptarimui.

Kuopos Narys.

Veikiančio Komiteto dele
gatai įsitėmykite, kad sekan
tis susirinkimas įvyks 12 d. 
balandžo, 7:30 vai. vakare. 

Ivisi pribūkite, nes turėsime 
kalbėti, kaip išlaikyti svetainę 
vasaros sezone, nes sumažės 
parengimai, o išlaidų turėsime 
iki valios.

SKAUSMO NASRAI
Brolau, bėgk, kaip tik greičiausia 

gali iš skausmo nasrų, kad nepa
kliūtum j Reumatizmą, rankų, kojų 
gėlimo ir nutirpimo nelaimę. Dekš- 
nio Galinga Mostis šimtus išgelbėjo 
nuo minėtų skausmo nasrų, ir tams
tą išgelbės. Parsiduoda visur; klaus
kite taip; DEKEN’S OINTMENT, 
kaina 75 centai ir $1.50, arba rei
kalaukite šiuo antrašu:

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 852 Hartford, Conn.

Nutarimu Rasti n., v 1

J. Bagužis.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Telephone: EVergrcen 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.

Dienraščio “Laisves^ ’

BAN KIETAS
Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šėrininkų 

Suvažiavimas ir bankietas įvyks

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

Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

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

Šokiams įžanga 40c. VADTH 9C
Vakarienei 85c. KAK1U $I.Z3

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuves 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.

Tel. Evergreen 7-8451
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Trečiai, Balandžio 5, 1939

Žinios iš Massachusetts Valstijos
BOSTON. — Gubernatorius 

Saltonstall atkreipė atydą į 
bankų departmentą ir praša
lino John Delaney iš jo vie
tos likvidacijos divizijoj. J 
jo vietą išrinktas W. J. Hal
liday. Taipgi kitas keturias 
ypatas į tą diviziją priėmė.

—o—
Valstijos reprezentantas Ro

land D. Sawyer, demokratas 
iš Ware, nori, kad valstijos 
legislatūra tuojau ištirtų visus 
kriminalistus, kurie buvo pa- 
liuosuoti iš kalėjimo, nes jis 
sako, kad pasirodo, kad daug 
viršininkų buvo papirkti 
paliuosavimo kriminalistų.

—o—
E. BROOKFIELD. — žmo

gaus kaulai buvo atrasti po 
medžių šaknimis. Medžiai bu
vo išvartyti, kai rugsėjo mė
nesį mūsų valstijoj buvo pa
kilus audra, kuri daug nuo
stolių padarė.

Detektyvas Edward Mc
Carthy iš Worcesterio važia
vo su valstijos policija tyri
nėti.

gliškam skyriuj buvo praneš
ta, kad Lyros Choras neturi 
mokytojo, šitą klaidą turėtų 
atšaukti, nes choras turi ga
bią, aktyvišką mokytoją, d. 
D. Cunningham, kuri deda vi
sas savo pastangas dėl choro 
naudos.

—o—
CONCORD. — Kovo 28 d. 

36 WPA darbininkai, važiuo
jant iš Bostono į Fort Devens, 
buvo sužeisti Concorde, kur 
b ūsas apsivertė ir pradėjo 
degti. Darbininkai visi gyve
na Everett’e. Vežėjas gyve-

Emerson 
gonbutyj pasiliko trys, o 
visi galėjo grįžti namo.

del na Medforde.
kiti

—o—
AYER. — Planai yra gatavi 

dėl naujo pašto (Post Office), 
kuris bus pastatytas Ayer’yj 
ir kaštuos $80,000.

—o—
TEMPLETON. — Guberna

torius Saltonstall atrašė laišką 
miesto klerkui Owen 
liams, atsakant ant 
jos kas link tvano 
ant B i r c h Hill 

Miesto

demokratiška valdžia, kad tai 
esanti geriausia ir teisingiau
sia visam pasaulyje.

Pabaigus jai kalbėti, 
duodama klausimai iš 
kos. Daugiausia buvo 
šiam a a 
sugriuvimą Vokietijos socialis
tų partijos, kuri turėjo val
džią savo rankose, ir apie Is
panijos galbėjimą per Sovie
tus. Bet kai Balabanoff pra
dėjo atsakinėti į klausimus, 
tai pasirodė, kas ji per viena: 
atsakinėjo viską atbulai. Ji 
sapaliojo, kad būk komuniz
mas sutvėręs fašizmą, kad So
vietų Sąjungoje nesą tvarkos 
ir tam panašiai. Vadinasi, ji 
atsakinėjo kaipo tikra trockis- 
tė. Matyt, kad ji yra Trockio 
agentas, atsiųstas demorali
zuoti Amerikos darbininkus.

Klausytojai buvo nepaten
kinti jos tais 
Dar daug iš publikos norėjo 
klausimus statyti, bet nedavė. 
Iš svetainės eidami žmonės sa
kė, “tai kontr-revoliucionierka 
trockistė.”

buvo 
publi- 
klau- 

•įpie Sovietų Sąjungą ir

LAISVI

krutami paveikslai ‘‘Professor Mam- 
lock,” todėl anksčiau turime susi
rinkimą pradėti, dauguma norės 
eiti pamatyt filmą.

A. M.
(80-82)I

Fenilai poalapii

VELYKOM SPECIALAI

palaidojimo
jais geri

Johnson City, N. Y
Tariu širdingai aCiu visiem 

draugam ir draugėm už jų 
užuojautą mano sunkioje gy
venimo valandoje, kada mirė 
mano mylimas vyras Vladas. 
Būnant ligos prislėgtai, nega
lint rūpintis 
reikalais, rūpinosi 
mano prieteliai.
ačiū sekantiem draugam ir 
draugėm už prisiųstas gėles: 
Walter Klimas, Della Mortu- 
zaitis, J. ir A. Kireiliam, Pe
trui Devainiui, J. ir K. Vaice
kauskam, A. ir T. Bagdonam, 
J. ir R. Goštautam, Goštautų 
dukterei ir jos vyrui R. ir R. 
H al lack, B. ir A. Pilipavičiam 
ir jų dukterei ir jos vyrui E. ir 
A. Frahling, L. ir U. šimoliū- 
nam, A. ir Z. Zmitram, vi
siem mūsų kaimynam ir jo

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, balandžio 7 d., 7:30
v. v., 3014 Yemans. Visi nariai bū
tinai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Dabar eina 
vajus, atsiveskite naujų narių.

A. V. Sekr.
(80-82) |

ROSELAND, ILL. |
LDS 139 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 5 d., ^-7:30 v. v., L. D. 
Svet., 10413 SSjMichigan Avė. Vi
si nariai dalyvaukite, nes po susi
rinkimo turėsime sveikatos klausime 
prelekciją. Daktaras Makaras duos ■ 
prelekciją apie nutukimą. Kviečiame 
visus

Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo 
Stebukliniai Medaliai nuo ....
Daimantiniai žiedai nuo
Rankiniai Laikrodėliai nuo

sapaliojimais, draugam iš dirbtuves, George

••$1.25

$1.95
Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00

Jūs 
departmentą. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks

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

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktų
ką ar ne.

i RSSwWWS+WKK

skaitlingai dalyvauti.
J. Urman.

(79-80)

Wil- 
rezoliuci- 
kontrolės 

reservų, 
gy ve nto-

-----0-----
GARDNER. — čionai dar- ’ Templeton.

bai visai silpnai kruta krėsli-Įjai priešingi, nes jeigu valdžia 
niuose fabrikuose. Daug žmo- j paims pažymėtas vietas, tai 
nių tiktai 5 valandas ant die- j B a 1 d w i n s v i 1 1 e miestelis, 
nos tedirba ir daug randasi be . Templetone, paliks be jokios 
darbo. Pora fabrikų dar dir-1 dirbtuvės.
ba pilną laiką, bet ir tai ne
visuose departmentuose.

Lietuvių judėjimas visai ma
žas. Progresyviškos organi
zacijos mažai veikia, bet Ly
ros Choras iki šiol vis dar 
veikia šį tą.
prisidėjęs prie rengimo Lietu- į .. Gubernatorius sako, kad jis 
vos Nepriklausomybės 21 me-1 atjaučia Templetono gyven
tu sukaktuviu ir su savo mo-ltojų nuomones, bet jis tikįs, 
kytoja D. Cunningham (Ma- (kad valdžia už visas užimtas 
žaikiūte) savo programą pui-į vietas atmokės. Jis užkvietė 
kiai išpildė. miesto viršininkus atvažiuoti į

Choras taipgi

Valdžios inižinieriai nega
lėjo tikrai prirodyti, kad šis 
darbas tikrai sumažins tva
nus (floods). Kiekviena 
mes savininkas pasirašė

. protesto.Choras buvo .

Kovo 24 d. tapo palaidotas 
Antanas Stanevičius, 51 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos paėjo 
nuo Gargždų. Gyveno North- 
sidėje Pittsburghe per ilgus 
metus. Buvo bedarbis, neturė
jo jokių, giminių ir nepriklau
sė niekur. Palaidotas su lie
tuvių parapijos bažnyčios ap
eigomis šv. Kazimiero kapi
nėse. Laidotuvėmis rūpinosi 
Darbutai, nes jis pas juos gy
veno.

ant

F. Lasting Room ir Vlado se
seriai Stefanijai.

Ypatingai širdingai dėkavo- 
ju draugam Goštautam, šimo- 
liūnam ir Zmitram už jų šir
dingumą ir visą suteiktą pa
gelbą šioje sunkiojo valando
je.

Ačiū labai visiem draugam 
ir draugėm, taipgi visiem ma
no giminėm už telegramas ir 
laiškus išreiškiant gilią užuo
jautą.

Tariu ačiū S. Jasilioniui už 
patarnavimą prie laidojimo ir 
pasakymą prakal belės prie 
karsto.

Sykiu ačiū visiem, kurie su
teikė 
jo.

NASHUA, N. H.
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.

LDS

Kom.
(79-80)

, HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

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

Sek r.
(79-80)

automobilius ir palydė-

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

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

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

206 WEST FRONT STREET

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams įstaiga

energiškai Bostoną ir apkalbėti šį svarbų 
darbuojasi prie sulosimo teą- reikalą, nes jis sakos, kad jis 

kurį ne- interesuojas šituo klausimu, 
turės būdamas gubernatorium Mas

sachusetts valstijos.
Praeities Atbalsis.

tro “Motinos širdis,’’ 
užilgo gardneriškiai 
progą matyti.

Keletą kartų “Laisvės” an-1

Kovo 26 d. įvyko didelis 
masinis mitingas, kurį surengė 
parapijonai ir tautininkai. 
Įvyko Lietuvių Piliečių svetai
nėje, South Sidėje. Tai buvo 
mitingas protesto prieš per
versmą Klaipėdoje, arba Klai
pėdos atidavimą Hitleriui. 
Kalbėtojais buvo kunigai, tau
tininkai, socialistai ir iš Lietu
vos nesenai atvykęs kapitonas 
Petruškevičius.

Su gilia padėka,
Eva Vitartiene.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyks balandžio 7 d., 
pas O. Girnicnę, 4 Welton Ave.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

ir impor- 
degtinčs ir 

geriausių

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes clcveitcrio stoties

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

D. P. L.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Easton, Pa i Pittsburgh, Pa
GEN. FRANCO TEISMAI 

PRIEŠ 150,000 ISPANI
JOS GYNĖJŲ

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

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Atsakymas Sabotažninkų Ga- 
zietai “Naujajai Gadynei.”

“Naujosios Gadynės” No. 
13, už kovo 30 dieną, pasiro
dė iš naujo šmeižiančįoji ko
respondencija ant vietinių 
draugijų ir So v. Sąjungos va
do draugo Juozo Stalino, ši
tą savo gazietą jie siuntinėja 
man, visai prieš mano norą. 
Prenumerata u ž “Naująją 
Gadynę” pasibaigė su No. 22 
1938 metų, ir nuo tos dienos 
aš atsisakiau 
jie siunčia ir

Tai dabar 
kad daugiau 
tumėt savo
kurį jūs be paliovos šmeižia
te darbininkų tėvynę — So
vietų Sąjungą. Jeigu ir atei
tyje siuntinėsite savo tą sabo- 
tažninkę “Naująją Gadynę,” 
tai būsiu priverstas nueit į 
paštą ir prašyt, kad daugiau 
man jos nenešiotų.

O taipgi ir nepamirškite at
siimt savo bendrovės “N. 
du serus, už kuriuos jūs 
manęs iškaulinote dešimtį 
lerių. Ateityje nuo šios
nos mano sąskaita su jumis 
bus užbaigta ant visados. Nuo 
dabar galėsite pėckot popierą, 
ant kiek jums patiks.

Dar priminsiu, kad Straz
dui ir Stilsono gizeliui aukš
tam ponui, Sovietų niekintojui 
nepavyko mane užhipnotizuot 
(kaip kad jis giriasi) ir pri- 
kalbėt eit į jo seną, iškriku
sią socialistų partijėlę. Ot 
čia tai ir pratryško karčioji 
tulžis per “Naująją Gady
nę.” V. J. Stankus.

ti

Madrid, Ispanija, bal. 3.— 
Generolo Franco valdžia 
įsakė, kad 150 tūkstančių

zmo-
To va-

Lim-
uni-

ją skaityt, bet 
gana.
viešai pareiškiu, 
man nesiuntinė-

šlamštą, per

nuo 
do- 

die-

Visokįios Naujienos
Kovo 27 d. vakare teko bū- 
ant prelekcijos, kurią davė 

Dr. Angelica Balabanoff Com
munity Forum, Pittsburgh’ 
Shenlt School. Jos tema buvo 
“My Life as A Rebel”, 
nių buvo gana daug,
karo vedėja buvo Miss 
bo, garment darbininkų 
jos sekretorė.

Kalbėtoja Balabanoff senu
kė, maža, stora, bet gabi, ge
rai vartoja anglų kalbą. Ji 
prisipažino, kad ji paeina iš 
aukštos kilmės iš Rusijos, bet 
veikus visur, Socialdemokratų 
Partijoje per visą savo gyve
nimą. Daugiausia dirbus Ita
lijoje su Mussoliniu, jį šelpus 
ir Centro Komitete su juo bu
vus, iki Mussolinis parsidavė 
kapitalistams Italijoj. Sakė, 
kad Hitleris dabar mokinasi 
nuo Mussolinio ir kad jų val
džios subyrės netrukus. Jie tik 
blofina dabartines demokra
tiškas šalis.

Balabanoff gyrė Amerikos

vių sueitų į koncentracijos 
stovyklas; o iš ten jie bus 
varomi į fašistų karinius 
teismus; tada fašistai sprę^s 
kam “dovanoti”, ką siųst į 
kalėjimą, o ką sušaudyt.

Bucharest, Rumunija, bal. 
3. — Anglų valdžia priža
dėjo karinę pagelbą Rumu
nijai, jeigu ja užpultų Hit
leris.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

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
Special Rates per Week

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

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' A

Blue Jay Inn
Lietuvių Įstaiga, ant Route 28
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Važiuojant Route 28 nuo Easton, Pa., į New Yorką pakcliuje 
užeit pasimatyt ir pasivaišini; visokiais gėrimais ir valgiais.

Lankydamies j svečius iš Pennsylvanijos į New Yorką arba iš 
NeW Yorko į Pennsylvaniją velykų šventėse, užsukite, o mes 

būsime prisirengę jus pasitikį.

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., 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, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. ,

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

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.

*

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

NEWARK, N. J.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragųPineapple 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 i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

*•



leštaa puslapis LAISVE Trečiad., Balandžio 5, 1939

SUSIRINKIMAI

NpwWko^ė^^2iriios
Lietuviai Komunistai 
Rengiasi Gegužinei

Lietuvių Komunistų Kuopos 
susirinkime pereito pirmadie
nio vakarą plačiai kalbėta 
Bendros Gegužinės reikalai. 
Kad supažindint lietuvius su 
Gegužės Pirmos istorija ir jos 
role mūsų gyvenime, kuopa 
nutarė užsisakyt iš Gegužinės 
Komiteto 300 brošiūraičių ir 
200 kopijų “Sunday Worker’’ 
gegužinės laidos, kuri išeis už 
balandžio 30-tą ir bus sykiu ir 
Pasaulinės Parodos specialė 
laida. Taipgi paims 100 gu- 
zikučių.

Pasveikins “Laisvę“
Nutarta pasveikint “Lais

vės“ šėrininkų suvažiavimą su 
$5 auka.

“Daily Workerio” specialūs 
Brooklyno laidos, kuri išeina 
kas trečiadienis, kuopa plati
na 25 kopijas. Norintieji įsi
gyt, gali gaut trečiadienio va
karą, “Laisvėj.“ Drg. Dai
nius su sūnum kas sekmadie
nis platina “Sunday Worke
rs”

Kings Apskričio Komitetas 
kreipėsi į mūsų kuopą pasi- 
darbuot rinkimuose ir pri
siuntė 25 bilietus rinkimų va
jaus atidarymo mitingui. Jie 
paimta platint. Taipgi prašy
ta sukelt $10 rinkimų reika
lams. Nusitarė sukelt dau
giau.

Kuopa pradės specialį vajų, 
kad gaut mažiausia 15 naujų 
narių šiais metais. N.

Pagerbs Krupskają
New Yorko ir apylinkės 

moterys ir vyrai darbo žmo
nės susirinks balandžio 7-tos 
vakarą į Webster Hall, 119 
E. 11th St., New Yorke, pa
gerbt atmintį didžiosios mo
tel’s, kuri visą savo gyvenimą 
pašventė už sveikesnį ir links
mesnį gyvenimą Rusijos mote
rims ir už panaikinimą am
žiais moteris slėgusios prie
spaudos.

Krupskaja buvo Lenino 
žmona ir mylima Sovietų 
liaudies vadovė. Kaip Mrs. 
Roosevelt yra pirmoji šalies 
moteris, ir tuo pat sykiu va
dovaujanti savarankė ir viena 
iš populiariškiausių moterų, 
taip Krupskaja, kurios balsas 
ir raštai buvo žinomi visoj So
vietų Sąjungoj, buvo žinoma 
ir gerbiama kaipo didžioji 
švietėja ir visuomenininke.

Ji pagelbėjo įtraukt mote
ris į politinį, social į ir kultū
rinį šalies gyvenimą.

Mes galim pagerbt Krups
kają įsteigdamos savo šalyje 
pilną apsaugą moterims, ne
mokamą motinystės pagelbą 
motinoms, pagelbą kūdikiams, 
veltui klinikų ir ligonbučių 
priežiūrą, pakankamai kūdi
kiams auklėtuvių ir žaislavie- 
čių.

Mes, Amerikos moterys, no
rime pakeist Neutralumo Ak
tą sulaikymui Hitlerio, apvie- 
nijimui demokratinių šalių 
prieš fašistų agresorius ir tuo 
būdu apsaugot demokratiją ir 
pasaulinę taiką. K—tė.

Miesto Taryba Remia 
Roosevelto Planą

Demokratiniai nusiteikę 
Miesto Tarybos nariai darbie- 
čiai, fusionistai, demokratai, 
visi bendrai stoja už prezi
dento Roosevelto reikalavimą, 
kad kongresas paskirtų $150,- 
000,000 sulaikyt kapojimus 
WPA darbų.

Tuo klausimu rezoliuciją 
įteikė Tarybai darbietis Arm
strong su demokratu Nugent. 
Ji priimta 22 balsais prieš 3, 
vienam nedalyvaujant.

Prieš balsavo republikonai 
B a 1 d w i n , Christensen i r 
Surpless.

A. Jonikienei Išleist 
Sueigėlė

Brooklyno Moterų, Apšvie- 
tos Kliubas ruošia draugišką 
sueigėlę, kurioj bus proga su 
mūsų tolima viešnia arčiau su
sipažinti, pasitarti skubiau
siais moterų reikalais ir drau
giškai palinkėti laimingos ke
lionės ir darbuotės ten, Chi- 
cagoj. Ji išvyks ateinančią 
savaitę.

Sueiga-pasitarimas bus ba
landžio 9-tos (velykų) popie
tį, 3 vai., “Laisvės“ salėj, 419 
Lorimer St. Pageidauja, kad 
kuo daugiausia moterų suei
tų, bet kviečia ir vyrus. Įžan
ginės mokesties nebus.

K—tė.

Gegužinės Žinios
Lietuvių organizacijų atsto

vų bei valdybų pasitarimas 
lietuvių maršavimo Bendroj 
Gegužinėj reikalais įvyks šio 
mėnesio 20-tos vakarą, “Lais
ves“ salėj. Tai bus paskuti
nis prieš gegužinę.

—o—
Viso miesto unijų ir kitų 

organizacijų konferencija dėl 
Bendros Gegužinės bus šio 
šeštadienio popietį, balandžio 
8-tą, Center Hotel, 100 W. 
43rd St., New Yorke, šaukia 
laikinasis Gegužinės Komite
tas, susidaręs iš didžiųjų CIO 
ir A F of L unijų atstovų. Jo 
raštinė randasi suite 1009, 
125 W. 45th St., New Yorke. 
Telefonas BRyant 9-8437 ir 
7977.

—o—
Komitetas jau išleido guzi- 

kėlius. Taipgi išleidžia bro- 
šiūraitę, kuri supažindins su 
gegužinės istorija ir jos svar
ba mūsų dienose. Parsiduos 
po centą kopija. Su visokiais 
užsakymais ir klau simais 
kreiptis į komitetą.

New Yorke suimta trys jau
nuoliai, 14, 15 ir 16 metų, at
ėję iš N. Caroline pažiūrėt 
Pasaulinės Parodos. Berniu
kai pinigų kelionei gavę plė
šimu.

Plėšikai atėmė iš knygvedės 
Jean Gordon $544 algų, jai ei
nant' keltu van savo firmos 
bildinge, 11 E. 20th St., N. Y.

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 6 d. balandžio, 7:30 
v. v., Logan Inn Svetainėj, kampas 
Logan ir Atlantic Avė., Brookly- 
ne. Bus ir paskaita, kurią skaitys 
drg. E. Juškevičiūtė. Visi nariai ma
lonėkite laiku atsilankyti.

A. Bieliauskienė, Sekr.
(80-81)

BROOKLYN, N. Y.
Jurgio draugijos kvartalinis 

ba- 
v., Liet. Am.

280 Union 
Y. Visi nariai

Šv.
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
landžio 5 d., 7:30 v.
Piliečių Kliubo Svet., 
Ave., Brooklyn, N 
prašomi dalyvauti.

J. A. Draugelis, Sek’’.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ba

landžio 6 d., ketvirtadienį vakare, 
7:30 vai., Laisvės Svet., 419 Lori
mer St. Po susirinkimo bus skai
toma Dr. Petrikos paskaita. Kvie
čiame narius skaitlingai dalyvauti.

C. Reinis, Prot. Sekr.
(80-81)

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. <51a taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas 

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VELYKŲ
ŠVENTĖMS

Degtinę arba Vyną 
Geriausia
Pirkti
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FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

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
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AKIS IR PRIRENKA AKINIUS
Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

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.

> 
»
» 
»

»

»

PLEČIA BROOKLYNO 
NAVY YARD’Ą

Brooklyno Navy Yard e as
tuoni šimtai W P A darbinin
kų .dirba praplėst laivams 
statyt vietą. Projektas duo
siąs 1,200 pėdų. daugiau vie
tos, ant kurios būsią galima 
pabudavot 45,000 tonų karo 
laivą. Statybos darbą baigsią 
spalių mėnesį. Lėšuos $2,000,- 
000.

Admirolas Leahy ragino 
kongresą paskirt $6,500,000 
budavojimui New York o por- 
te doką 45,000 tonų karo lai
vui. Nori, kad jis būtų ar
čiausia Brooklyno Navy Yar- 
do. Pačiam Navy Yarde tam 
nesą vietos.

Ginkaus Saldaininėj Yra 
Margučių Šventėms

Ginkaus Saldainių Palociuj, 
495 Grand St., randasi viso
kiausių šokoladinių velykinių 
zuikių, gražiai dekoruotų di
džiulių šokoladinių kiaušinių, 
puošnių pintinių su margu
čiais ir zuikeliais. Ten yra ir 
daug kitų velykinių skanėsių, 
kurie duoda kūdikiams 
džiaugsmą, prisimenamą per 
visą gyvenimą. Kviečia už
eiti.

Taipgi turi didelį pasirinki
mą atviručių šventėms ir 
šiaip įvairiem pergyvenimam 
ir sukaktim atžymėti. R.

Iš WPA Atleis Daug 
Darbininką

Pasekmėj šalies kongreso ir 
senato nukapojimo paskyrų 
WPA darbams, New Yorko 
W P A administratorius So
mervell praneša, kad atleidi
nėjimas šiame mieste palies 
11,647 darbininkus. Ir jie 
bus atleidžiami anksčiau ne 
balandžio 8-tą, kaip buvo 
šeštadienį pranešęs, bet šian
dien, balandžio 5-tą.

MASPETH, N. Y.

Ketvirtadienį, balandžio 6, 
8 vai. vakaro, 70-42 Link Ct., 
Zablackų kambariuose, įvyks 
LDS 14 kuopos mėnesinis susi
rinkimas.

Visi nariai kviečiami daly
vauti. Sekr.

Sunkokai serga drg. S- Ced- 
ronienė — sakoma šalčiu. Ma
tyt, “šaltis“ pavojingas, nes 
turėta net du daktarai. Drg. 
S. įCedronienė gyvena po num. 
695 Lenox Rd., Brooklyn.

Drg. Cedronienė yra ALDLD 
138 kuopos narė ir “Laisvės“ 
skaitytoja. Linkime jai greito 
pasveikimo.

POLICIJOS ABLAVA 
ANT PLĖŠIKŲ

Per tris valandas pereito 
sekmadienio rytą būrys poli
cijos, kurios skaičius galutinoj 
mobilizacijoj siekė 90, darba
vosi, kad suimt plėšiką John 
Naumo.

Naumo, su Ed. Gunther ir 
trečiu plėšiku, kuris pabėgo 
su grobiu, atėjo į Stamos res- 
tauraną, 285 — 8th Avė. ir 
24th St., N. Y. Jie sueiliavo 
kostumerius ir iš jų kišenių ir 
iš kasos susirinko $135 ir 
brangumynų. Savininkas juos 
išsivijo šaukdamas pagelbos. 
Policistas Mallory juos pama
tė ir pądėjo vytis. Jie sušo
ko mašinon, bet prastai vei
kiantis motoras suvėlavo ir 
policistui pradėjus šaudyt ma-

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Augustu

Atsikratykite Riebumą
Laibinkitės su Anti-riebumo arbata: 
priimnas skonis, neina j paprotj ta 
arbata, padaryta iš geriausios rūšies 
žolių. Visiškai nepavojinga sveika
tai. Grąžiname pinigus jei nebūsite 
patenkinti. Didelė dėžė (100 gramų)

50c. Persiuntimą apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

Lietuviškame 
Monopolyje

Pasirinkimas Didelis
Tūkstančiai įvairių rūšių 

degtinės, vyno ir šiaip 
visokių saldžių gėrimų.

Nesiduokite suvedžioti, pas 
mus 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

{spėja Piliečius Saugoti 
Demokratiją Mokyklose

Švietimo Tarybos komisio- 
nierė Johanna M. Lindlof at
sišaukė į piliečius būti sargy
boj, imti atsakomybę už tai, 
kad “mokyklos būtų deramai 
užlaikomos ir tarnautų tam 
tikslui, kuriam jos įsteigtos.“

Kalbėdama iš miestavos ra
dio stoties WNYC komisionie- 
rė Lindlof klausia: “Kam 
priklauso liaudies mokyklos? 
Ar mokytojai, vedėjai, mo
kyklų tarybos ir komisionie- 
riai visuomet pilnai pripažįs
ta, kad mokyklos yra piliečių 
nuosavybė, kurios vedimas pa
vesta jų globai?“

Ji sako, kad mokyklos turi 
būti vedamos taip, kad ūžti-' 
krintu’ demokratiją ir dar ne
gimusioms Amerikos gentkar- 
tėms. Ji kritikavo ir bandy-

šinon pribuvo daugiau polici
jos ir pašovė šynas.

Palikę be mašinos, plėšikai, 
vienas pabėgo, kitas, Ūunthcr, 
tapo ant stogo suimtas, o Nau
mo įbėgo į bildingą ir senu
kų Nichols’ų palaikytas pienių 
įleistas jų apartmentan, 301 
W. 22nd St., N. Y. Plėšikas, 
grąsindamas revolveriu, pa-1 
reiškė senukams, kad jis gy
vas nepasiduos ir paliepęs 
jiems būti jam priedanga. Tai 
dėl to suvažiavę 90 policistų 
visaip planavo ir lūkuriavo, 
bet suimt negalėjo per 3 va
landas. Pagaliau, jie papra
šė apylinkės kunigą 'Quinn eit 
kalbėtis su jaunu plėšiku. 
Tam pavyko perkalbėt, Nau
mo pasidavė.

Drebanti nuo pergyvenimo 
senukai paguldyti gydytis nuo 
išgąsčio.

Naumo ir Gunther jau turi 
pirmesnį kriminalį rekordą.

VIENATINIS BROOKLYNE

LIETUVIU 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

I IFTIIVIAII Lietuvių Gamybos LILI Ui IMI ■ Qver £ioįe Avalinę

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

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

mą užkart religijos mokymą 
liaudies mokykloms, nurody
dama, kad tai įneštų sektan- 
norais vaduotųsi religijos siū- 
tizmą, nežiūrint, kaip gerai 
lytoj ai.

Per kovo mėnesį New Yor 
ke išduota 1,315 leidimų ves
tis, penkiais šimtais mažiau, 
kaip pernai tuo pat laiku.

Algonquin, viešbučio 80 dar- j 
bininkų laimėjo 7-nių valan
dų streiką. Sugrąžino prava
rytą darbininką ir prižadėjo 
tartis su unija dėl sutarties.

Užtikriname, jog pirkdami MILCHIUS KRAUTUVĖSE 
'pirkiniu ir kainomis būsite pilnai patenkinti.

Miesto Taryboj visi pažan
gieji aštriai smerkė Pasaulinės 
Parodos Korporacijos elgesį 
sąryšyj su samdymu tarnau- 
tojų-darbininkų parodai.

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

Dėl Drabužių Velykom
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

Siūtais ir Topcoatais
VISI naujų madų .......... VISI naujo drabužio

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

$6.95
10.95
14.50Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50
Wiiliamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais
Išdirbėjai Geriausių Drabužių

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

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 

ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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




