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

Nesenai Brooklyne įvyko di
delė demonstracija prieš Hitle
rį. Joje dalyvavo ir lietuviai 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Skyriaus vadovybė
je. /

Tai buvo geras išgarsinimas 
lietuvių ir garsus balsas už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Bet socialistai ir sklokinin- 
kai iš LSS 19 kp. ir “Naujosios 
Gadynės” juokus krėtė iš tos 
demonstracijos. Dar negražiai 
išplūdo Kongreso Skyriaus va
dus už dalyvavimą joje.

* * *
Betgi panašioj demonstraci

joj Chicagoje socialistai 
“Naujienų” dalyvavo, 
monstraciją jie skaitė 
žygiu ir puikia proga 
sinti Lietuvą.

Komunistai, 
džiai rėmė abi

*
Taigi, Brooklyno ir Chicagos 

socialistai nesusikalba. Brook
lyne juos visai suėdė sklokiška 
politika. Ir Glaveckas ir Tiškus, 
netgi ir brolis Pranas Levins- 
kas sušilę šoka pagal Strazdo ir 
Stilsono trockistinę šainą kata- 
rinką.
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iš 
Tą de
di del i it 
pagar-

n u oš i r-žinoma, 
demonstracijas.

* # *
Hitleris perdaug apžiojo, kai 

jis pasigrobė čechoslovakija. 
Jo nebesupranta nei Anglijos 
valdovai. Visa Anglija suju
dus. Ir Chamberlain pakeitė 
gaires.

O Vokietijos hitlerinė spau
da keikias ir grūmoja. Gauna 
kailin dar taip nesenai buvęs 
Hitlerio užtarėjas ponas Cham
berlain.

* ❖ *
Gal susitars bendrai laikytis 

prieš Vokieti jos-Ital i jos-Japo
nijos ašį Anglija, Francija, So
vietų Sąjunga, Lenkija ir Ru
munija.

Jeigu Anglijos vadai dar taip 
nesenai sušilę niekino Sovietus 
ir nenorėjo su jais skaitytis, tai 
dabar jau be jų žada nebeapsi
eiti. Gerai, kad akis prasikrap
štė.

* * * >
Bet kiek daug jau prakišta, 

pralaimėta! Ispanija galėjo bū
ti puiki prieškarinė talkininkė. 
Dabar Ispanija Vokietijos ir 
Italijos įrankis.

Čechoslovakija buvo didelė 
demokratinė jėga. Dabar su vi
sais savo ginklų fabrikais ji 
randasi agresorių, ašyje.

♦ ♦ *
Kunigas Francis Quinn pa

rodė nepaprastos drąsos, kai jis 
ėjo‘prie užsibarikadavusio plė
šiko ir priprašė pasiduoti poli
cijai. Tuo savo žygiu jis išgel
bėjo du senu žmones, kuriuos 
plėšikas buvo 
vėn.

pasiėmęs nelais-

* * 
sviete tiek daug 

tai nelabai 
apie įvy-

*
Kai dabar 

sąjūdžio ir trųkšmo, 
kas garsiai galvoja
kius čia pat panosėje. O jų yra 
be galo daug.

štai Philadelphijoj teismas 
apkaltino American Federation 
of Hosiery Workers Lokalą 
No. 1. Lokalas turi bosams už
mokėti $711,392 už 1937 metų 
sėdėjimo streiką.

Pavojus visoms unijoms. 
Kuri tik unija išves į streiką, 
turės bosams atmokėti už strei
ko nuostolius! Tokia prasmė šio 
įvykio. 

* * *
Panašus teismo žygis 1902 

metais prieš Danburio kepur
ninkų uniją sukėlė galingą pro
testų audrą visoje Amerikoje.

Ar istorija pasikartos su šiuo 
Philadelphijos teismo žygiu 
p^ieš pančiakininkų uniją. Tu
rėtų sukilti visos unijos.

ORAS
Šį ketvirtadienį šilčiau, 

debesiuota ir būsią lietaus.

Pažangūs Demokratai 
Laimėjo Majoro Rin

kimus Chicagoj

Chicago, Ill. — Majoru 
Chicagos miesto tapo vėl 
išrinktas pažangus demo
kratas, Naujosios Dalybos 
rėmėjas Ed. J. Kelly.

Kelly gavo apie 200 tūks
tančių daugiau balsų už re- 
publikonų kandidatą W. H. 
Greeną.

Hitleris Gąsdina Lenki
ją Tokiu Likimu, Kaip 

Čechoslovakijos

su-

Berlin. — Nazių spauda 
ir radio valanda iš valandos 
kala Lenkijai į galvą, kad 
jinai nepasitikėtų Anglijos 
prižadais. Sako, jei Lenkija 
pasirašys apsigynimo
tartį su Anglija, tai Len
kams atsitiksią taip, kaip 
atsitiko Č e c h o Slovakijai: 
juk Anglija ir Francija 
“užtikrino” Čechoslovakijos 
rubežius, po jos Sudetų 
krašto prijungimo prie Vo
kietijos, bet šiandien jau vi
sai nebėra Čechoslovakijos 
kaip nepriklausomos šalies.
Naziai Bijo, kad Anglija 

Nevykdytų Savo žodžio
Nazių politikai bijo, kad 

Anglijos valdovai šį kartą 
gal iš tikro rengiasi pastot 
kelią tolesniam Hitlerio žy
giavimui prieš silpnesnes 
šalis. Nazių laikraščiai plūs
ta Angliją, kad jinai norin
ti “apsupt” Vokietiją iš vi
sų pusių. Sykiu jie grūmo
ja, kad Vokietija “nelauks, 
kol bus apsupta.”

USA Ambasadorius Išreika
lavo, Kad Gen. Franco Pa- 
liuosuotų 70 Amerikiečių
Chicago, Ill. — Amerikos 

ambasadorius Ispanijai, Bo
wers išreikalavo, kada ge
nerolas Franco paleistų 70 
amerikiečių liuosnorių, ka
reivių garsiosios Tarptauti
nės Brigados. Jie buvo su
imti į fašistų nelaisvę.

Tarp paliuosuotu imtinių 
šie penki yra iš Illinojaus: 
Maurice Gurko, Sidney 
Harris, Carl Stone, Antho
ny Kehrlicker ir Charles 
A. Hall. Sugrįžę jie važinės 
su prakalbomis apie patyri
mus Ispanijos kare.

Bet kiekvienam reikia po 
$200 sugrįžimui. Kitaip jie 
bus sulaikyti Franciioj. 
Gaut lėšų iiem sugrįžt dar
buojasi Lincolno Brigados 
Draugų organizacija.

CIO AUTO DARBO UNI
JA IŠRINKO THOMASĄ 

IR ADDESĄ
Cleveland, Ohio. — Suva

žiavimas CIO Jungtinės 
A u t o m o b ilių Darbininkų 
Unijos vienbalsiai išrinko 
R. J. Thomasą unijos pre
zidentu ir George Addesą 
(vėl) išrinko jos sekreto
rium. Abu geri kovotojai.

ALBANIJAI GROBI MUSSOLINIS PRI
RUOŠĖ 20,000 KARIUOMENĖS; ALBA
NAI BRUZDA PRIEŠ SAVO KARALIŲ

BIJO, KAD ALBANIJA 
NESUSIARTINTŲ SU 

DEMOKRATIJOMIS

Roma. — Italijos valdžia 
sutraukė 20 tūkstančių ka
riuomenės į Brindisį, prie
plaukos miestą, prieš Alba
niją. Mussoliniui nepatinka, 
jog paskutiniu laiku Alba
nijos valdžia norėjo sumeg- 
sti ryšius su demokratinė
mis šalimis ir pasiliuosuot 
iš Italijos “globos.” Sako, 
Italija turinti gint milionus 
dolerių pinigų, kuriuos įdė
jo į Albanijos aliejaus-žiba- 
lo šaltinius ir kitas įmones.

Pasta raišiais mėnesiais 
Albanijos gyventojai pradė
jo boikotuot italų biznį, ir 
išsivystė didelis žmonių

susidūrus 
su ki- 
knyga 
Menas

Vokietijos Karininkai 
Nemato Vilties “Žai
biškai” Laimėt Karą
Berlin. — Naziai ir Itali

jos fašistai skelbdavo, kad 
jie “staigiu, žaibišku, didžiu 
užpuolimu” iš oro laimėsią 
karą prieš demokratines 
šalis. Jie karo neskelbsią, o 
nelauktai užpulsią priešą, 
nustebinsią jį, “suparaly
žiuosią,” ir trumpu laiku 
laimėsią kara.

Bet dabar Vokietijos pul
ki n i n kas Hermann Fo- 
ertsch, narys generalio šta
bo, išleido knygą, kurioj pa
rodo, jog tokie stebuklai 
visai negalimi,
vienai stipriai šaliai 
ta stipria šalim. Jo 
pavardinta “Karo 
Šiandien ir Rytoj.”

Jis rašo, jog už kiek laiko 
pirm karo yra matomas 
įtempimas tarp priešingų 
šalių, ir jos rengiasi kaip 
viena, taip antra. Sutelkt 
didžias, “kriušinančias” ka
ro jėgas slaptai negalima: 
apie jas laiku sužinos prie
šinga šalis.

“Staigūs užpuolimai or
laiviais padaro daugiau bai
mės negu tikro pavojaus,” 
sako tas nazių karinis žino
vas.' O jeigu pirmieji didi 
šturmavimai nelaimi karo, 
tai juo blogiau, nes šalis 
tuom išeikvoja perdaug jė
gų, nusilpnėja vedimui il
gesnio, ištvermės karo.

Nežiūrint automobilių ir 
trokų, vis tiek persiunti
mas didelių armijų ir dabar 
tebėra lėtas darbas, rašo 
pulk. Foertsch. Taigi karas 
tarp didžiųjų šalių ilgokai 
tęstųsi.

Su pulkininko Foertscho 
nuomonėmis sutinka ir dau
gelis kitų Vokietijos kari
ninkų.

Vadinasi, naziam nėra 
vilties “žaibo greitumu” lai
mėt karą prieš bet kurią 
didžią šalį. O ilgam karui 
jie neturi įvalias reikmenų.

Lenkija Daranti Su
tartį su Anglija 

Prieš Nazius

priešingumas Albanijos ka
raliui Zogui, kaip Mussoli
nio pastumdėliui. Bijoma 
sukilimo prieš Zogo valdžią. 
Todėl Italija jau ;
dalis savo kariuomenės pa- 
remt karalių Zogą prieš ai-j 
banus.

Mussolinio valdžia šiuo 
tarpu veda su juom dery
bas, kad Albanija visiškai 
pasiduotų Italijos “globai,” 
atseit, liktų tiktai Italijos 
dalimi.

Anglija perspėjo Mussoli- 
nį, kad jis negrobtų Alba
nijos, nes tuomi jis laužy
tų savo 1938 m. sutartį su 
Anglija. Bet Italijos val
džia atsako, kad tai “nebū-7 I
tų” joks sutarties laužy
mas.

London, bal. 5. — Šian
dien ar rytoj Lenkija pasi
rašys apsigynimo sutartį su 
Anglija prieš Vokietiją.— 
Anglų laivyno ministerija 
įsakė sustatyt prieš-orlaivi- 
nes kanuoles prieš netikė-

atsiuntė £as fašistų lėktuvų atakas.

Naziai Ardo Lenkų 
Įstaigas, Drasko Jų 

Vėliavas Danzige

SOVIETAI ABEJOJA APIE ANGLIJOS 
IR LENKIJOS INTENCIJAS - REIKA
LAUJA BENDRO SAUGUMO SUTARTIES 

------------------- -—0 

LENKIJOS TIK ŠIOKIA TOKIA PER
MAINA ANGLIJOS 

POLITIKOJ

NEGRAŽUS 1_________
GEMBLERIAVIMAS KAS1

LIEČIA SSRS

London. — Lenkijos už
sienio reikalų ministeris pa
reiškė Anglijos valdžiai,

Danzig. — Naziai .sukėlė 
riaušes-pogromus prieš len
kus ir jų įstaigas Danzigo 
krašte. Naziai įnirtę, kad 
Lenkijos užsieninis ministe
ris J. Beck veda derybas __
Londone su Anglijos val-'zių.. 
džia dėlei Lenkijos gynimo 
nuo Hitlerio. Danzigo vo
kiečiai naziai rėkia, kad tos 
derybos “vienpusiškos.”

Nazių gauja, apsirengę 
kaip smogikai, užpuolė rū
mą Lenkijos komisionie- 
r i a u s, i š b e 1 d ė 1 a ngus 
Lenkų Telegrafinės (žinių) 
Agentūros Danzige ir ak
menimis ir kitais įnagiais

Maskva. — Kad Anglija 
žada paramą Lenkijai ap- 

_ . sigint nuo nazių, Sovietai
kad jis nenori appsigynimo' tame mato šiokią tokią 
sutarties su Sovietais prieš < permaina Anglijos politi- 
nazius. Bet Anglijos valdo- koj; bet vis dar abejoja, ar 
vai supranta, kad nei jie | Anglijos ministeris pirmi
nei Francija negalėtų ap- ninkas Chamberlain iš tik- 
gint Lenkiją nuo nazių j ro norį pastot kelia užpuo- 
Tad Lenkijos ministeris sa- pkam.
ko jiems, jog Lenkija tiki
si, kad Sovietai ir be sutar- 
ties su Lenkija vis tiek “pa- a^iAai "tik ‘'’Lenkijai; u.2 
skutmę valandą padėsią rejgkja, jog naziam ir Itali- 
Lenkam apsigint nuo —

ro nori pastot kelią užpuo-

Anglijos valdovų prižadai 
yra persiauri, jie taikomi 

: tai

Italija Siunčia Kariuo- 
menę į Ispaniją

Prieš Franciją
Paryžius. — Karas Ispa

nijoj tarp respublikiečių ir 
fašistų jau pasibaigė; bet■ bombardavo Lenkijos Rau- 
Italija ne tik neatšaukia ’ donojo Kryžiaus raštinę ir 
savo armijų iš Ispanijos; ji-1įvairias kitas lenkų įstaigas 
nai atsiuntė dar 4,500 savo į tame mieste, ir nuplėšė 
kariuomenės į Ispaniją. Ku- i Lenkijos vėliavas. Užpuoli- 
riuo tikslu? Ogi kad gru- kai padarė didelių nuostolių 
mot per Ispaniją Francijai, lenkiškiem bizniam ir įstai- 
kaip rašo tarptautinis ko-.gom. 
respondentas Pertinax.

Jeigu Anglija ir Franci- džia labai susijaudinus dėl 
ja mėgins sustabdyt Hitle- įšėlusių nazių riaušių prieš 
rio ar Mussolinio žygius lenkus Danzigo krašte, 
prieš silpnesnius kraštus, 
tai Italijos fašistai iš ank
sto prisiruošia karui prieš 
Franciją iš Italijos ir Ispa
nijos ir prieš Angliją Vi
duržemio Jūroje.

Varšava. — Lenkijos val-

Hitlerininkai Lenkijoje Dau
žo Vokiečių Langus, o 
Kaltina už Tai Lenkus

ŽINIŲ ŽINELES
Roma, bal. 5. — Hitleris 

užgyrė Mussolinio pasineši- 
mą užimt Albaniją.

Paryžius, bal. 5. — Fran
cuos valdžia r e i k a 1 a u j a 
Mussolinio pasiaiškint, ko
dėl jis dabar atsiuntė dar 
4,500 savo kariuomenės į 
Ispaniją.

Berlin, bal. 5.—Nazių val
džia kaltina Jungtines Vals
tijas už bombą, sprogusią 
prie Vokietijos atstovybės 
Čilėje, Pietų Amerikoje.

Roma, bal. 5. —Italija su
traukė jau 30 tūkstančių 
kariuomenes plaukt iš Bari 
ir Brindisi, per - 
pločio užlają, ir užimt Al-1 
baniją.

na" i jos fašistam paliekama lais
vė daryt užpuolimus kitur, 
kaip rašo sovietinis laikraš
tis “Journal de Moscou,” 
leidžiamas francūzu kalba: 
“Reikia plačios sutarties 
dėlei bendros apsaugos, at
simenant karišką bloką Vo
kietijos, Italijos, Japonijos 
ir fašistinės Ispanijos.” 

I Akivaizdoje pavojų iš to 
bloko pusės, tai 
siūloma parama 
yra dalykas labai 
ras ir bailus.

Kas liečia pačią Lenkiją, 
jos užsieninis ministeris 
pulk. J. Beck stengiasi pa
laikyt vadinamą “lygsvarą” 
tarp Sovietų ir Vokietijos 
(sėdi ant dviejų kėdžių), 
bet iki šiol jis vis tempė į 
nazių pusę.

O kai Hitleris pernai ru
denį pradėjo draskyt Če- 

, choslovakiją, tai Lenkija ir-

Anglijos 
Lenkijai 
persiau-

45 mylių gį išplėšė mėsos gabalą iš

Prez. Rooseveltas Smerkia 
Naikintojus WPA Darbų
Washington, bal. 5.—Pre

zidentas Rooseveltas pa
smerkė bandymus republi- 
konų ir atgaleivių demo
kratų kongresmanų ir sena
torių nukirst $50,000,000 
nuo prezidento reikalauja
mų $150,000,000 pinigų pa- 
šalpiniams WPA darbams 
iki liepos 1 d.

Dauguma senatorių nu
balsuosią tiktai $100,000,000 
tiem darbam. Nemažai kon
greso atgaleivių reikalauja 
visiškai panaikint viešuo
sius šalpos darbus.

New Yorke jau paleidžia
ma 10,000 bedarbių iš tokių 
darbų dėl lėšų stokos; visoj 
šalyj išmetama apie 200,000 
žmonių iš WPA darbų.

Chorzow, Lenkija. — Bū
rys jaunuolių išdaužė lan
gus vokiečių vidurinės mo
kyklos šiame mieste. Dėl to 
vietiniai vokiečiai sukėlė 
lermą prieš lenkus, o Hitle
rio valdžia atsiuntė Lenki
jai protestą.

Bet kas iš tikro daužė 
langus tos vokiečių mokyk
los? Nagi, patys vokiečiai 
jaunuoliai; o juos sukurstė 
suaugusieji naziai. Taip jie 
sudarė provokaciją, kad 
duot Hitleriui priekabę 
prieš lenkus Pomorzej, Len
kijos “Koridoriuje.”

Tirana, Albanija, bal. 5.— 
Albanijos valdžia pareiškia, 
kad jinai ginsianti savo ša
lies nepriklausomybę nuo 
Italijos.

Versailles, Franci ja, bal. 
5. — Manoma, kad Franci- 
jos seimas vėl išrinks šalies 
prezidentu Albertą Le Bru
ną, dabartinį prezidentą.

Buenos Aires, bal. 5. — 
Argentinos valdžia įkalino 
vokiečių nazių vadą Al. 
Muellerį, kaip galvą nazių 
sąmokslo atplėšt Patagoni- 
jų nuo Argentinos.

ITALIJOS PLANAS 
PRIEŠ JUGOSLAVIJĄ

Paryžius. — Pranešama, 
jog Mussolinis stengsis už
imt Albaniją ne tiek dėl pa
čios Albanijos, kaip dėlei 
papėdės savo karui prieš 
Jugoslaviją.

Danijos Seiman Išrinkta 
Daugiausia Socialistų

Copenhagen, Danija. — 
Dabartiniuose Danijos sei
mo rinkimuose, socialdemo
kratai pravedė keturiais sa
vo atstovais mažiau, negu 
turėjo praeitame seime, ale 
vis tiek jų išrinkta dau
giau, negu bet kurios kitos

Mexico City, balandžio 5. 
—Meksikos prezidento Car- 
denaso valdžia deportuoja 
tris ispanus, vadus fašistų 
pritariančių generolui 
Franco’ui.

Baghdad, Iraq. — Užsi- 
mušus Iraqo karaliui Gha- 
ziui automobilio nelaimėje, 
nauju karalium paskelbtas 
jo trijų metu vaikas kaipo 
Feisal H.

Komunistų seimo atstovų 
dabar išrinkta trys, tai vie
nu daugiau negu praeita
me seime.

Baghdad, Iraq. — Fašis
tai čia užmušė Anglijos 
konsulą G. Monsk-Masoną.

Čechoslovakijos kūno.
Jei Lenkija Bijo Nazių, Ko

dėl Ji Neprašo Sovietų 
Pagelbos?

Maskva. — Sovietų laik
raščiai rašo, jog Lenkijos 
valdžia dar neparodė, kad 
jinai tikrai bijotų užpuoli
mo iš Vokietijos pusės. 
Lenku valdovai iki šiol vis 
dar neprašo Sovietų pagel
bos prieš nazius. Lenkijos 
užsieninis ministeris pulk. 
Beck, tiesa, nulėkė į Lon
doną priimt Anglijos siūly
mą gint Lenkiją nuo Hitle
rio. Bet Lenkijai reikia 
aukso, ir jos politikai tiki
si gaut Anglų aukso už pri
ėmimą to pasiūlymo.

Anglijos valdžia ne kartą 
gąsdino Hitlerį Sovietais, 
bet Anglų valdovai iki šiol 
nekviečia Sovietų į bendros 
(kolektyvės) apsaugos su
tartį tarp taikos norinčių

Todėl Sovietai dar abejo* 
ja apie Anglijos ir Lenkijos 
intencijas. Tačiau, jeigu 
Anglija, Francija ir Lenki
ja parodytų tikrą pasiryži
mą stabdyt fašistų užpuoli- 
kiškus žygius, tai Sovietai 
sutiktų daryt bendros ap
saugos sutartį su tomis ša
limis prieš užpuolikus bile 
kur.
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Anglijos Politikai Apie 
Sovietų Sąjungą

Pereitą pirmadienį Anglijos parla
mente buvo pasakyta įdomių kalbų. Aiš
ku, vyriausią kalbą sakė premjeras 
Chamberlainas, nurodydamas, jog An
glija įstojo į naują tarptautinę padėtį, 
kuri gali bile laiku įvelti ją, Angliją, ka
ram Girdi, po to, kada Hitleris sulaužė 
savo duotus pažadus Muniche, tai juo 
pasitikėti nebegalima ir Anglija pasiren
ka visiškai naują kryptį,—kryptį kovoti 
prieš Hitlerio troškimus grobti kitus 
kraštus.

Be Chamberlaino, kalbėjo ir opozicijos 
lyderiai: liberalai ir darbiečiai. Įdomią 
kalbą pasakė darbiečių vardu Artūras 
Greenwoodas.

“Jeigu mes,” nurodė jis, “turime ar
tintis kiek tik galime prie pasaulinės 
žmonių federacijos, pasirįžusios pada
ryti galą agresijai, tai yra aišku, jog 
kiekvienas, kuriam grūmoja pavojus, 
yra mūsų kaimynas. Nepaisant valdžios 
pobūdžio, nepaisant tautos didumo, kur 
tik yra puolama laisvė, yra puolama 
Britanija. Tuo būdu aš -'reikalauju, kad 
būtų daroma žygiai suformavimui aiš
kiais tikslais bendro apsigynimo siste
mos/’

Tai teisingas reikalavimas. Tokį rei
kalavimą nuolat siūlė Sovietų Sąjunga. 
To reikalauja ir komunistai: jie sa
ko, kad, norint suvaldyti agresorius, bū
tinai reikia įtraukti viso pasaulio kraš
tus—demokratinius ir nedemokratinius, 
—kurie tik nenori karo, kurie myli tai
ką, į vieną vietą, į bendrą draugę kovai 
su agresoriais. Nepaisant, kur agreso
rius pasirodytų, Europoj; Afrikoj ar 
Azijoj, jis turi būti suvaldomas, nubaus
tas. Tik tokiu būdu bus galima taika pa
laikyti ir agresorius pažaboti.

Toliau p. Greenwood pareiškė:
“Jūs negalite ignoruoti Sąjungos So

cialistinių Sovietų Respublikų. Nuo to 
laiko, kai ji įstojo į Tautų Sąjungą, Ru
sija buvo lojalesnė jos principams ir ta
rimams, negu Britanijos vyriausybė. Ji
nai pareiškė savo norą tartis bile kaip, 
kad pasiekus susipratimo, per kurį būtų 
galima palaikyti taiką, įsteigiant kolek- 
tyvį saugumą. Suprantu, yra visokių rūšių 
ideologinių Sovietų Sąjungai priešingu
mų, bet šiais laikais svarbu sumobilizuo
ti taikos idėjai visas valstybes, kurios tik 
pasiruošusios taiką palaikyti. Nepaisant 
kas kaip įvertina Sovietų Sąjungos mili- 
tarinę vertybę, negali būti klausimo, 
kad SSSR gali būti galutinu ir spren
džiančiu faktorium pusėje palaikančiųjų 
taiką pasaulyje.”

Visai teisingai Anglijos darbiečių va
das kalba. Iš tos kalbos turėtų pasimo
kyti jo vienminčiai Amerikoje, tūli so
cialistai.

Liberalų lyderis, Archibald Sinclair, 
sakė:

“Taškas įtraukimo Sovietų Sąjungos į 
kooperatyvį darbą su mumis pasiprieši
nimui agresijai yra vienas svarbiausių- 
ifl.”

Liberalas Winston Churchill žymėjo:
“Niekas negali užginčyti to fakto, kad 

tarpe Vakarų demokratijų ir Rusijos nė
ra sąlydaus panašumo interesuose.”

Bet ryškiausiai už Sovietų Sąjungos į 
bendrą veiklą įtraukimą kalbėjo Lloyd 
George, buvęs Anglijos premjeras. Be 
kitko, jis štai ką sakė apie Sovietų Są

jungą ir agresoriaus paklupdymą:
“Jeigu Lenkus ištiks nelaimė, mes ne

galėsime pasiekt Lenkiją ir pagelbėt jai. 
Mes tada galėtume pašaukt Rusiją prieš 
nazius... Sovietų Sąjunga yra vienintele 
šalis, kuri gali pasiekt Vokietiją.

“Sovietų Sąjunga yra vienintelė vals
tybė, turinti tokį oro laivyną, kuris pri
lygsta Vokietijos oro laivynui. Kai kurie 
žmonės sako, kad Sovietų oro laivynas 
yra net geresnis. O mūsų (Anglijos) or- 
laivynas nėra lygus Vokietijos oro laivy
nui.

“Rytų pasieniuose (Sovietuose) yra 
oro laivynas, prilygstantis geriausiems 
Vokietijos orlaiviams...

“Aš raginu Angli jos valdžią tuoj aus 
daryt pastangų, kad Sovietų Sąjunga 
prisidėtų prie broliškos sutarties prieš 
užpuolikus.

“Mes (žadėdami apgint Lenkiją be So
vietų pagelbos) statomos į baisų pavojų. 
Bet jeigu Sovietų Sąjunga būtų priimta 
į tą sutartį, tai turėtume galingą, nu
slegiančią jėgą, prieš kurią negalėtų at
silaikyti Vokietija su savo žemesnes rū
šies armija...

“Jeigu mes paskelbtume karą rytoj, 
tai negalėtume pasiųst nė vieno kareivių 
bataliono į Lenkiją. Negalėtų ir Franci- 
ja. Jinai susidurs su nazių tvirtovėmis, 
kurios yra begaliniai baisesnės, negu 
Hindenburgo Linija (pasauliniame ka
re); o mes turėjome ketverius metus 
grumtis, kol prasilaužėme per Hinden
burgo Liniją, ir ten buvo milionai mū
siškiu užmušta bei sužeista, t-

“Lenkija turi gal pusę tiek armijos 
kaip Vokietija. Lenkai yra narsūs žmo
nės. Bet mes žinome iš patyrimų Ispa
nijoj ir Chinijoj, kad vientik narsos ne
užtenka prieš daug galingesnę artileri
ją, su kuria išvien veikia lėktuvai, baisin
gai bombarduodami iš oro. Lenkų gi ar
mijos įrengimas negali lygintis kariniam 
nazių įrengimui.

“O Sovietai turi galingiausią karinę 
jėgą pasaulyje....”

Mes padavėme platesnių .ištraukų iš 
žymiųjų Anglijos politikų kalbų dviem 
tikslais: . ,; . t .

• uD B j p J J ,(1) Parodymui, kokią svarbią'rolę So
vietų Sąjunga vaidina pasaulyj, kaip pla
tesnių pažiūrų žmonės ją įvertina, kaipo 
jėgą, kaipo kovotoją už pasaulinę taiką. 
Jeigu taip kalbėtų komunistai, tai, aišku, 
tūli sakytų, jog tai paprasta agitacija. 
Bet čia kalba politikai, savo politinėmis 
pažiūromis priešingi Sovietams!

(2) Parodymui, koki suskiai yra tie 
lietuviški politikieriai, kurie bliovė ir te- 
bebliauna, būk Sovietų Sąjunga esanti 
pakrikusi, būk ji susilpnėjusi po to, kai 
apsivalė nuo šnipų, tarnaujančių agreso- 
riškoms valstybėms, fašistams!

Tiesa, Municho pardavikai bandė So
vietų Sąjungą padaryti “silpna,” ją izo
liavo, su ja nesiskaitė. Tuomet Sovietų 
vyriausybė sakė, kad tuo būdu jie patys 
ant savo kaklų virvę neriasi. Tuojau po 
Municho, Sovietai griebėsi už stropaus 
ginklavimosi, nepaisydami Municho iš
davysčių. Na, ir šiandien atėjo ta valan
da, kada išdavikai turi lenktis prieš so
cialistinę jėgą ir prašyti jos pagalbos!

Išeitis Lietuvai
Dabar, kai pasauly prasidėjo rimtas 

(bent taip atrodo) bruzdėjimas prieš fa
šistinius agresorius, yra vilties ir Lietu
vai likti nesunaikintai Vokietijos naziz- 
mo. Ta viltis kerės tame, jei taiką my
linčios valstybės sudarys kolektyvio sau
gumo sutartį.

Sovietų Sąjunga jau kelis kartus pa
reiškė, kad ji sutiks išstoti prieš fašisti
nius agresorius, jei tasai išstojimas bus 
rimtai daromas visu tautu.

Ji, kaip žinia, nebepasitiki Chamber- 
lainais ir Daladierais ir Beckais, kadan
gi tie žmonės jau ne kartą yra demo
kratijai ir taiką mylinčioms valstybėms 
uždavę didelį smūgį. Sovietai nori, kad 
kuoveikiausiai būtų sušaukta plati taiką 
mylinčių kraštų atstovų konferencija. 
Joje privalo būti rimtai ir visapusiai iš- 
diskusuota agresoriams suvaldyti būdai 
ir pasirašyta sutartis.

Tik tokis kovos prieš agresorius bū
das yra rimtas būdas. Tokio kovos būdo 
reikalauja Sovietai.

Tokiam Sovietų nusistatymui pritaria 
ir visa eilė kraštų.

Literatūros Draugijos 
Reikalai
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Mes turime įvairiausių kny
gų: politinių, ekonominių, 
sveikatos reikalais, religijos 
klausimu, apysakų ir kito
kių. Katalogą siunčiame 
veltui, kas tik pareikalauja. 
Dabar mūsų knygų kainos 
nupigintos tris ir keturis 
kartus. Štai keletas mūsų 
knygų:
SVEIKATOS REIKALAI

Darbininko Sveikata — 
parašė Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Knyga turi 628 pusi. 
Viena ūš geriausių knygų 
kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. 
Sveikata kiekvienam yra 
brangiausis daiktas. Kny
gos kaina buvo !
bar .$1.00. I

Pirmoji Pagclba — para-l _____v__________
še Dr. J. J. Kaškiaučius. • vienas charakteringas a 
Knyga turi 128 puslapius.' mėlis 
Ji aprašo apie 100 1 ligų. | išsiplečia,
Yra paduota receptai, kaip mas dvieBJ ūkininku, kaimy- 
suteikti p irmą pagelbą.
Kaina buvo $1.00, dabar 50 
centų.

KNYGOS APIE RE
LIGIJĄ

Pasaulyj yra daug religi-
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Kaip Stovi ALDLD Vajus?

iu e t u v i u L i teratūros 
Draugija dabar veda vajų 
už naujus narius. Vajaus 
laiku nėra jokio įstojimo, 
nors ir taip jis yra mažas, 
tik 10 centų. Literatūros 
Draugijos nariai moka į 
metus po $1.50; $1 ir 10 
centų. Čia tenka tą paaiš
kinti.

Narys, kuris į metus mo
ka $1.50, tai jis gauna vel
tui per visus metus žurna
lą “Šviesa” ir tu metu iš- l' l* C C*
leistas Draugijos knygas. 
Jeigu tai yra jaunuolis, ku
riam lengviau skaityti an
glų kalboj, tai jis žurnalo 
negauna, bet gauna knygų 
vertės iki $3.

Narys, kuris moka į me
tus $1, tai jis turi lygias 
teises organizacijoj, kaip ir 
kiti nariai, gauna “Šviesą”, 
bet neturi teisės gauti lietu
vių kalboj išleistas knygas.

Jeigu šeimynoj vienas 
priklauso ir moka $1.50, tai 
suprantama, kitiems šeimos 
nariams nėra reikalo gauti 
tą pat literatūrą, tai kiti

Sen. R. La Follette (dešinėj) ir sen. Elbert Thomas, 
kuriuodu Įnešė senatan biliu, draudžiantį 

samdytojams naudoti darbininkams 
šnipinėti šnipus ir streiklaužius

LIETUVOS ŽINIOS
.$3.00 da- į Dėl Vištos Vienas Į Kapus, 

O Kitas į Kalėjimą
Lietuvių rašytojo Aišbės yra 

ipsaky- 
Ugnis ir nekurstoma 

kuriuo vai z du o j a-

šeimos nariai moka tik po! jų* Vieni žmonės tiki į die- 
10 centų duoklių, jie turi vus, o kiti ne. Kiek pasau- 
lygias teises organizacijoj, ' ly j e tikėjimų? Kam. jie tar- 
išskiriant literatūros gavi- nauja? Skaitykite šias kny- 
mą. Bet, jeigu šeimoj yra gas:
jaunuolių, norinčių gauti į Religija — parašė S. Ma- 
pigiai ir geras anglų kalboj tulaitis. Knyga turi 250 
knygas, tai kiekvienas iš jų: puslapių. Sužinosite, iš kur 
moka po $1.50, kitaip negali atsirado visokios šventės, 

kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina' buvo $1.50, o da
bar 50 centų.

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

Užsakymus siųskite: 
DLD, 46 Ten Eyck 
Brooklyn, N. Y.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK. Sekretorius.

gauti anglų literatūros.
Dabartiniu laiku sekamai 

kuopos stovi naujų narių 
gavime:
Kp. Miestas Gavo

narių
2—So. Boston .......

19—Chicago, .............
129—Spring* 'Valley ..
41—Aberdeen ...........

116—Chicago .............
68—Hartford ...........
86—Chicago .............

104—Chicago ...............
136— Harrison .............
36—La Porte.............

Ill—Butte ..................
188—Detroit ...............

8—Cambridge .........
18—Edmonton...........
24—Brooklyn ...........
31— Auburn ...............

132—Tacoma ...............
137— Montreal.............

4—Portland .............
15—Fort William ....
32— New Haven ....
44—Lowell .................
52—Detroit ...............
95—Kapuskasing ....

153—San Francisco ...
190—Cleveland ...........

Po vieną naują narį 
Vo: 1 kp.—Brooklyn; 
Montello; 25 — Baltimore;

6
AL
St.,

6
6

63 - Bridgeport; 84 - Pa- ERICH MARIA R™AHQUE, 
terson; 138 — Maspeth, 158 
— Benton ir 146 — Chica-

Pirkite Knygas
Dabar Literatūros Drau

gija skelbia knygų išparda
vimą. Skelbia todėl, kad da
bartiniu laiku yra nupigin
tas knygų persiuntimas.

žymus vokiečių rašytojas, an- 
ti-nazis, atvykęs į Ameriką 
praleisti tūlą laiką.

London, kov. 30. — An
glijos valdžia gal dar pasiū
lys Lenkijai sutartį prieš 
užpuoliką Hitlerį su užtik
rinimu Lenkijai greitos ka
rinės pagelbos.

Jei tokia konferencija įvyks, jei į ją 
bus įtraukta pasaulio tautos, stojančios 
už taiką, prieš agresorius, jei konferen
cijoj bus priimta plačiai apimanti sutar
tis, tai, žinoma, agresorius bus suval
dytas ir Lietuva bei kitos mažos valsty
bės, bus pilniausiai saugios, jų nepri
klausomybes liks nepaliestos.

Mūsų dienraštis visuomet pritarė ši-

mirė, o Untulis buvo suimtas.
Prokuratūra Untulį apkalti

no, kad jis Jarą nužudęs ap
galvotai, iš anksto prisiren
gęs, ir reikalavo sunkios baus
mės, bet apygardos teismas 
pritaikė švelninančias aplin
kybes (susijaudinimą) ir Un
tulį nubaudė šešeriais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Prokuroro padėjėjas, nepa
tenkintas apygardos teismo 
sprendimu, padavė apeliacinį 
protestą, o Untulis skundo nė 
nepadavė, sutiko su apygar
dos teismo sprendimu.

Rūmuose Untulį gynė adv. 
Vol pertas ir prašė Rūmus pro- 

[ kuroro padėjėjo protestą at
mesti.

Ir tai nėra kova dėl teisės, 
kaip rašo prof. Jeringas, bet Į 
žmonių tamsumas, stoka atsa- i 
kingumo jausmo, nebrangini-; 
mas žmogaus gyvybės. . .

Tai rodo ir nesenai buvus 
byla Apeliaciniuose rūmuose. 

Į kaltinamųjų suolą paso
dintas mažažemis ūkininkas 
Albinas Untulis, iš Mosėdžio 
valse., Būdviečių kaimo.

Untulis gyveno kaimynystėj 
su ūkininku Jaru. Juodu pra
dėjo pyktis dėl vištos,—Jaro 
višta eidavus į Untulio pasė
lius. Dėl vištos du kaimynai 
pradėjo kivirčytis, pyktis, il
gainiui juodviejų santykiai 
tapo labai įtempti .

Praėjusių metų liepos 3 d. 
Untulis susitiko savo kaimy
ną Jarą prie kolonijų ribos, 
pradėjo bartis, o paskui Untu
lis sugriebė akmenį ir juo svie
dė Jarui į galvą. Smūgis bu
vo stiprokas ir įsiliejo kraujas 
į smegenis. Kitą dieną Jaras

nu, gyvenimas; tuodu ūkinin
kai, pradžioj juodviejų žmo
nos, pradėjo ginčytis dėl kiau
šinio, nes neaišku būdavę, ke
lio višta darže kiaušinį padė
jo, iš to kilo tiek vaidų ir by
lų teismuose, kad abu nusigy
veno, vienas antro trobesius 
padegė ir tt.

Tokių ūkininkų, kurie dėl 
kiaušinio ar dėl vištos pyktųs 
ir bylinėtus, ir dabar netruks

Rūmai protestą atmetė.

Brangūs Butai
Nuo praeitų metų pabaigos 

[labai pabrango butai. Kur 
1938 m. pradžioje už butą 
buvo - mokama 45-50 litų, tai 
dabar už tokį pat butą reikia 
mokėti 65-70 litų. Be to, su
važiavus į Kretingą iš Klaipė
dos žydams, atsirado butų 
stoka. Norėdamas gauti bu
tą, turi išvaikščioti keletą die- 
nu, kol surasi.

GAMTINIS GESAS—KA
RINĖ MEDŽIAGA

Baltimore, Md. — Ame
rikos Chemikų Draugijos 
suvažiavime paaiškėjo, jog 
gamtinis žibinamas gesas 
(savaimi einatins-----Dhem
(savaimi einantis tūlose vie
tose iš žemės) gali būt pa
verstas į smarkiąsias eks- 
ploduojaučias karo dujas.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas ; ti. Mano vyras turi darbą.

Gerbiamieji “Laisvės” ve- 4. Jeigu galėsite atsakyti, 
dėjai, ir aš norėčiau keletą tai labai ačiū. O jeigu ne
klausimų paklausti. galėsite, tai kur kreiptis,

1. Aš esu Amerikos pilie-1 prie kokio biuro ar įstai- 
tė. Ar aš galėčiau apsira-fgos?
šyti sau už dukterį mano 
tetos mergaitę? Ji gyvena 
Lietuvoje. Ji jau yra 9 me
tų amžiaus . . .

2. Jeigu galėčiau, tai ar 
man reikėtų važiuoti Lietu
von, ar čia Amerikoje maž- 
nėtų padaryti tam tikras 
popieras?

3. Aš čia gyvenu su vyru 
ir turiu vieną sūnų, 8 metų 
amžiaus. Daktaras man už
draudė daugiau vaikų turė-

tokiam būdui agresoriui suvaldyti. Ame
rikos Lietuvių Kongreso konferencijose 
ir visur kitur mes pabrėžėme tą reika
lingumą.

Jei Londonui ir Paryžiui iš tikrųjų 
rūpės taikos išlaikymas ir • agresoriaus 
suvaldymas, tai jie priims Sovietų pa
siūlymą, kuris yra realus ir daug žadąs 
pasaulio taikai.

Mano tikro vardo nedėki
te. Pasirašau tik J. Z.
Atsakymas

Gaila, kad negalim tams
tai į tuos visus klausimus 
ryškiai atsakyti. Mat, čia 
paliečiama tam tikra lega- 
liška procedūra ne tik šios 
šalies, bet ir Lietuvos, o 
mes su ja nesame apsipaži- 
nę.

Bet jums, tikime, greitai 
ir ryškiai atsakys į visus 
tuos klausimus Foreign
Language Information Ser
vice (FLIS). Šitos įstaigos 
adresas yra toks: 222 — 
Fourth Ave., New York, 
N. Y.

Galite jiems rašyti an
gliškai arba lietuviškai. Ga
lite net šiuos klausimus iš
kirpę 'iš “Laisvės” pasiųsti 
ir prašyti atsakymo.
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Mainierių Derybose 
Už Naują Kontraktą

DETROITO ŽINIOS
■į ■— ... ■». .......................  , ........

NAUJ1ENOS Iš JUDĖJIMO

Šiuos žodžius rašant (bal. 
1 d.), jau yra išsibaigęs kon
traktas minkštųjų anglių dar
bininkų. Jis pasibaigė kovo 
31 d., 12 vai. nakčia. Su ba
landžio 30 d., 12 vai. nakčia, 
pasibaigs ir kietųjų anglių 
darbininkų kontraktas. Tokiu 
būdu, bėgyje vieno mėnesio, 
visi maipieriai, Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoj, susėda 
prie bendro stalo su baronais 
ir bandys susidaryti sau nau
jus kontraktus. Bandys, su
prantama, pirmiausiai taikiu 
būdu. Bet jei tas nesiseks, 
tai, suprantama, mainieriai 
vartos ir aktualius kovos bū
dus, streikus.

Kaip visada, taip ir šiame 
atsitikime, mainieriai iš kalno 
turi suformulavę reikalavi
mus, kuriuos įteikia baronams 
bendrose derybose prieš kon
trakto pasibaigimą. Kad 
mainierių unija yra galinga ir 
visam svietui gerai žinoma, tai 
čia paduodu ir tos unijos sta
tomus reikalavimus. Manau, 
kad skaitytojams bus žingei- 
du susipažinti, štai svarbieji 
ir suglaustoje formoje.

Mainierių Reikalavimai:

1. Visi darbininkai dirba 
6 valandų dieną ir 5 dienų sa
vaitę; 61/, vai. dirba tie dar
bininkai, kurie veikia prie 
suleidimo ir išleidimo darbi
ninkų darban, ir tie, kurie 
dirba prie anglies transporta- 
cijos. Tas pusvalandis vadi
nasi viršlaikiu.

2. Sujungtas kirtimo ir 
liodavimo darbas turi gauti 
15c už toną pakėlimo algos; 
dieniniai darbininkai, vidaus 
ir lauko, gauna pakėlimo al
gų 50c dienai; mėnesiniai dar
bininkai taip ly*giai proporcio- 
naliai; be jokių išimčių mini- 
malė alga niekam negali bū
ti mažesnė $5 dienai; už nikių 
darbą pakeliama 25c tonui; 
už mechanišką darbą algos 
pakeliamos taip, kad tų dar
bininkų algos nebūtų • mažes
nės, kaip kitaip dirbančių.; 
pagrindiniai tonas turi sverti 
2,000 svarų, bet kuri kom
panija saikuos toną 2,240 sv., 
tai turės ir algas pakelti ati
tinkamai.

3. Atmatų išskaitliavimas 
turi būti panaikintas.

4. Turi būti garantuota 200 
darbo dienų metams; jeigu 
kompanija neištenka to darbo 
laiko metams, tai sumoka už 
trūkumą dienų kontraktiniams 
darbininkams po $6.50 dienai, 
o dieniniams ir mėnesiniams 
darbininkams — jų reguliares 
dienines algas.

5. Visi darbininkai gauna 
dviejų savaičių apmokamas 
vakacijas; darbininkai dirban
ti nuo tonų vakacijų laiku 
gauna po $6.50 dienai, die
niniai jr mėnesiniai—regulia
rią dieninę algą.

6. Pripažinimas pirmeny
bės gavime darbo, “seniority 
rights.”

7. Geresnė medikalė prie
žiūra; kur mainieriai moka už 
medikalę priežiūrą, tai unija 
gauna lygią teisę dalyvauti 
tos priežiūros nustatyme.

8. Paneigtas fizinis egzami
nas gaunant darbą.

9. Kad kompanija spaustų 
kompaniją atsitikime, jei kuri 
susilaikys nuo kolek t a v i m o 
duoklių dėl unijos (“check
off”).

10. Kad mainų inspekcijų 
raportai nebūtų kompanijų 
užgniaužiami, bet būtų skel
biami publikai.

11. Paskirtoji Appalachian 
Joint Commission ištyrimui, 
kiek tikrenybėje mainierių 
algos turi būti didelės ir ko
dėl mainieriai yra stumiami iš 
darbų, turi savo darbą už
baigti su gruodžio 1 d., 1939

(gal 1940 m.?—Red.).
12. “Check - off” sistema 

stropiai turi būt pildoma per 
kompanijas ir visuose distrik- 
tuose.

13. šis kontraktas galioja 
2 metu ir baigiasi kovo 31 d., 
1941.

Aiškumo Dėlei

Šiame kontrakto sampelyj 
yra 17 numerinių reikalavi
mų. Dėl j'lj menkos vertės 
skaitytojams, 4-ris, su jų pri- 
dėčkais, išleidžiu. šiuos rei
kalavimus suformulavo aukš
toji vadovybė, kuri šiame at
sitikime vadinasi “scale com
mittee.” Šie reikalavimai yra 
minkštųjų anglių darbininkų 
ir jie jau buvo įteikti kom
panijoms trys savaitės iš kal
no. Iki bal. 1 d. derybos dar 
nieko nedavė. žinoma yra 
tiek, kad baronai yra nusista
tę numušti visiems darbinin
kams po 50c dienai, o apie 
šiuos reikalavimus, tai nei 
nekalba visai.

Kiek iš šių reikalavimų bus 
laimėta, tai turim palaukti, 
kad pamatyti.

Kietųjų Anglių Mainierių 
Reikalavimai

Kietųjų anglių mainierių 
kontraktas pasibaigs su bal. 
30 d. šie mainieriai, dėl ge
ografinių sąlygų, turi progą 
patys reikalavimus suformu
luoti dėl naujo kontrakto. 
Šiemet jie susirinko kovo 21 
d. New Yorkan ir čia, akire- 
gyj visų aukštųjų unijos gal
vų, suformavo net 28 reikala
vimus. štai svarbieji:

1. Įsteigimas 6 valandų 
darbo dienos su pakėlimu al
gų-

2. Lygus darbo laikas vi
sose mainose po visų kompa
nijų.

3. Pirmenybė darbo gavi
me, kurie pirmiau dirbo; seni 
nepavaromi iš darbo dėl se
natvės.

4. Panaikinimas visokios 
kontraktinės sistemos.

5. Algos pasilieka tos pa
čios 7 vai.; minimum alga ne
gali būt mažesnė $4.62 dienai.

6. Pusantra alga už virš
laikį ir dubeltava už šventa
dienius.

7. Sustabdymas bosų, užė
mimo darbo tūlų darbininkų 
nedirbamu laiku.

8. Panaikinimas mokesčių 
už lempas, saugumo aprėda- 
lus, už jėgą ir tt. j

9. Panaikinimas fizinių 
egzaminų.

10. Išrendavodamos mai
nas, kompanijos turi prižiū
rėti, kad kontraktoriai (didie
ji kontraktoriai) mokėtų uni
jines algas darbininkams.

11. Priimti visus darbinin
kus, kuriuos industrija yra 
paleidusi dėl nebuvimo darbo.

12. Daugiau galios skundų 
komitetams.

13. Panaikinimas toleravi
mo per metus 12 savaičių su 
šešių dienų darbu .savaitėje.

14. Kontraktiniams darbi
ninkams turi būti užmokėta, 
jeigu jie darbe, o kompanija 
nepristato medžiagų darbui.

15. Dviejų savaičių apmo
kamos vakacijos visiems, kas 
metas.

16. Kad lokalų darbinin
kams atskaitytų mirties duo
klių $1.

17. Visos kompanijos turi 
sutikti su nauju kompensaci
jos įstatymu.

18. Mainierių taikos bor- 
das turi veikti pagal kon
trakto nusakymą.

19. Šis kontraktas galioja 
2 metus ir baigiasi balandžio 
30 d., 1941.

šie reikalavimai formaliai 
bus įteikti baronams balan
džio 10 d., New Yorke. Kad

Kovo 19 d. LLD 52 ir LDS 
21 kuopos suvaidino veikalą 
“Gyvenimo Verpete.” Tai 
gražus kūrinys iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo.

Lošime dalyvavo keletas 
Amerikoj augusio jaunimo. 
Smagu žiūrėti, kad čia augę 
jaunuoliai lošia lietuvių kal
boj, nors jiem yra sunku iš
tarti žodžius.

Lošimas nusisekė gerai. 
Nekurie aktoriai lošė tikrai 
artistiškai. Tik apgailėtina, 
kad taip mažai publikos daly
vavo.

Šios dvi organizacijos dėjo 
pastangas surengime šio vei
kalo, bet organizacijų nariai 
to viso sunkaus darbo neįver
tino. Taip negerai. Rodos, 
mažai liks pelno.

—o—
Kovo 24 d. čia buvo rodo

mos dvi Sovietų filmos — “Jei 
Karas Prasidėtų Rytoj” ir | 
“Jaunimo Paradas.” šios fil
mos tikrai »žihgeidžios, vertos 
kiekvienam darbininkui ma
tyti.

Nekurie mano, jeigu Vo
kietijos fašistai užpultų Sovie
tų Sąjungą, tai, sako, ji ne
galės atsilaikyti prieš galin
gas fašizmo spėkas, prieš ku
rias visas pasaulis dreba, 
apari Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų, kurios ne
sibijo atvirai pasmerkti fašiz
mą už jo žmogžudiškus dar
bus. Tuose paveiksluose paro
do Sovietų apsigynimo tech
niškas neįveikiamas spėkas. 
Tie galingi tankai, kurie ri
tas visu smarkumu ant prie
šo, per krūmus, kalnus, dau
bas, verčia, lamdo viską, kas 
tik pasitaiko ant jų kelio, nie
kas negali jų sulaikyti. Ka- 
nuolių šūviai, jeigu kurie pa
taiko, atsimuša į plieno gaba^ 
lą, o jie vis ritas sau pirmyn!

Tai viltis visų šalių susipra
tusių darbininkų. Sovietų Są
jungos darbininkai yra prisi
rengę apginti sunkiose kovose I 
iškovotas laisves, užtikrintą 
gyvenimą.

Bet kitų šalių darbininkai 
neturim sėdėti ir laukti, ka
da darbininkų šalis bus už
pulta. Mes turim būti prisi
rengę ir žinoti, kaip reikės 
pagelbėti Sovietų darbinin
kams. O pirmutinės stos į 
pagelbą visų šalių Komunistų 
Partijos.

Todėl mūsų visų progresy
vių darbininkų būtina pareiga 
yra neatidėliojant stoti į Ko
munistų Partiją ir būti prisi
rengusiais padėti sukriušinti 
fašizmą.

Mes visi žinom, kad visų 
šalių fašistai rengias iš pa
siutimo, organizuodami viso
kios rūšies “bundus,” kad 
gelbėjus fašistam prieš demo
kratiškai nusistačiusius darbi
ninkus.

—o—
Kovo 24, 25 ir 26 dienomis 

finų svetainėj įvyko Komunis
tų Partijos bazaras. Tenai 
buvo daug visokių pigių ir 
brangių daiktų suaukauta ir 
išstatyta ant pardavimo. Buvo 
vartojama visokių priemonių 
tiem daiktam išparduoti, kaip 
tai, leidžiant ant tikietų ir 
kitokiais geimiais ir už “cash.”

Partijos tikslas buvo pa- 
gelba šio bazaro sukelti pini-

gų, kad apmokėjus už radio 
stotį, kuri yra paimta, būtent, 
CKLW stotis. Pradedant ba
landžio 3 d., kaip 9 vai. va
kare, iš šios stoties kalbės 
Komunistų Partijos paskirtas 
gabus kalbėtojas, kuris atsa
kys tokiem šmeižikam, fašistų 
agentam, kaip kunigas Cough
lin, Homer Martin (unijos 
skaldytojui) ir visokiem Die- 
sam. Per radio bus išaiškin
ta Amerikos visuomenei ko
munistų tikslas, ko jie siekia. 
O toks Coughlinas, šmeižda- 
mas komunistus, su pagelba 
Homer Martino, skelbia Ame
rikoj Hitlerio ir Mussolinio 
idėjas ir bando pasitarnauti 
fabrikantams, , kur s t y d a m i 
darbininkus vienus prieš ki
tus.

Kovo 26 d. bazare kalbėjo 
Robert Minor, “Daily Work- 
erio” korespondentas, kuris il
gą laiką išbuvo lojalistų Is
panijoj, taipgi pasaulinio ka
ro laiku Francijoj. Minor 
daugiausiai aiškino Tarno 
Mooney istoriją, nuo pat pra
džios jo veikimo unijoj ir 
kaip Mooney buvo neteisingai 
areštuotas, su papirktais liu
dininkais nusmerktas nužudy
ti. Pasidėkavojant rusų ar
mijos kareiviams, kurie pir
mutiniai užprotestavo Ameri
kos valdžiai ir pareikalavo, 
kad Tamas Mooney neturi būt 
žudomas, Mooney pasiliko gy
vas. Minor kalbėjo, kad prie 
protesto prisidėjo ir Franci- 
jos kareiviai, ir privertė A- 
merikos prezidentą Wilsoną 
pakeisti mirties bausmę am
žinu kalėjimu.

i
Pasidarbavimu Amerikos 

darbininkų, CIO ir ADF, su 
pagelba išrinkimo progresyvio 
Californijos g u b e r natoriaus 
Olsono, Tamas Mooney tapo 
išlaisvintas.

J. Antanas.

Pranešimų Kalendorius
Balandžio 7 d., 8 vai. vaka

re, įvyks LLD 188 kp. susi
rinkimas 3014 Yemans Street. 
Visi nariai privalo dalyvauti.

* * *
Balandžio, 9 d., 5 vai. vakare 

bus suloštas žingeidus veikalas 
“Baudžiavos Nuotakos,” penkių 
veiksmų veikalas. Rengia east- 
sidės LDS. ir LLD bendrai.

* * *
Lietuvių Literatūros Draugi

jos i()-to Apskričio parengimas 
įvyks šio mėnesio 23 d., Drau
gijų Svetainėj, 4097 Porter St. 
Bus puiki vaikučių programa 
ir balius.

* * *
“Student Prince” operetė jau 

visai arti, todėl įsigykite ti.kie- 
tus iš anksto. Alvinas.

Mirė Antanina Mitchell

Po paskaitos buvo keli klau- perstatytas 
simai, ant kurių puikiai atsa
kinėjo. Užtai reikia tarti padė
ką Dr. Andrews už mandagu
mą ir jo draugišką patarnavi-
mą.

Vakarienę gamino ir patar
navo prie stalų d. Grabauskie
nė, ii- kitos draugės.

Varde LDS 86 k p. tariu šir
dingą ačiū visiems, kurie dar
bavosi to vakaro parengime.

Matysime “Baudžiavos 
Nuotakas”

Dar pirmu sykiu bus’ stato
mas toks veikalas šiame mieste, 
penkių veiksmų drama “Bau
džiavos Nuotakos.” Lošime ma
tysime daug įvairumų iš bau
džiavos laikų ir kaip ponai elg
davosi su baudžiauninkų nuota
komis.

Lošimas įvyks sekamą sek
madienį, balandžio 9 d., pradžia 
5 vai. po pietų, 3014 Yemans 
St. Įžanga iš anksto 35c, prie 
durų 45c.

LLD 10 Apskr. Pramoga
Balandžio 23 d' 10-tas Aps

kritys arba, geriaus pasakius, 
apskričio valdyba rengia šau
nią pramogėlę Draugijų Svetai
nėj. Bus sudaryta diktajr dai
li programa iš lietuvių mažų 
jaunuolių. Vėliaus bus šokiai ir 
laimėjimas .dovanų tą patį va
karą, kurie nusipirks laimėji
mo tikietą, tik 10c.

10-tam Apskrityj priguli 7 
kuopos ir yra išduota laimėji
mo tikietai, todėl' kiekviena 
kuopa turi stengtis platinti 
juos ir galus grąžinti pas aps
kričio sekr., J. J. Butkų, 12095 
Cherrylawn St., Detroit, Mich., 
ne vėliau, kai balandžio 20 d., 
nes laimėjimas įvyks balandžio 
23 d. parengime.

Priimkime Svečius
Operetę “Student Prince” su

los Detroite Chicagos didžiulis 
Kanklių Choras, ir jie atvyks 
dieną prieš lošimą į Detroitą, 
apie 100 žmonių. Todėl mums 
reikės pasirūpinti juos priimti 
vieną naktį ant nakvynės.

Mes gerai žinome, .kad daug 
randasi draugų, kurie galėtų 
priimti vieną, du ar tris sve
čius pernakvoti vieną naktį vel
tui. Todėl, kurie dar nėra pa
davę savo antrašų dėl nakvy
nės, malonėkite nieko nelaukę 
priduoti pas Dr. Palevičių, J. 
Alviną (10219 Russell St.) ar 
d. Beliūnienę. Westsidej galima 
priduoti antrašą J. J. Butkui 
arba P. Žilinskui.

Priimtuvių vakaras bus su
ruoštas balandžio 15 d. Drau
gijų Svetainėj, apie 8 vai. va
kare. Kas tik gali, kviečiami 
dalyvauti ten. Alvinas.

šie reikalavimai nėra niekam 
jokia slaptybė, tai baronai 
juos iš kalno atmeta visu 
griežtumu. šios industrijos 
baronai irgi stropiai .veikia, 
kad numušti algas.

Visomis pusėmis žiūrint ma
tyti, kad jeigu mainieriai no
rės ką laimėti, tai turės ko
voti, ir abiejuose anglių lau
kuose. Požeminis.

Kovo 30 • d. staiga mirė An
tanina Mitchell. Ji gyveno 
11358 Hawthorne St. Paliko 
dvi dukreles, jau vedusias, bet 
labai puikiai rūpinasi motinos 
laidotuvėmis. Kadangi velionė 
buvo religinių įsitikinimų, to
dėl palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis italų bažnyčioj. Pa
laidota ant Mt. Olivet kapinių, 
balandžio 1 d-

Ji prigulėjo Lietuvių Mote
rų Draugiškam Kliube ir Mote
rų Lygoj. Todėl laidotuvėse 
daug prisidėjo su patarnavimu 
diktas skaičius moterų, ir buvo 
du vainikai nuo Liet. Moterų, 
šiuo laiku puikiai pasitarnavo 
eastsidietės moterys.

Kas Girdėt East Sidėje?

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 188 kp. ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 86 kp. 
bendromis spėkomis stato sce
noje pirmą sykį labai žingei- 
dų ir istorinį veikalą, penkių 
veiksmų dramą “Baudžiavos 
Nuotakos.” šis veikalas bus

Puiki Paskaita
Balandžio 1 d., LDS 86 kp. 

surengė paskaitas ir vakarienę. 
Paskaitą davė Dr. A. J. An
drews, lietuvis pažangus dentis- 
tas- Paskaita labai gera ir pa
mokinanti apie reumatizmą.

; Estate of Shalin’s Funeral Home;

PIUS W.SHALINS
! (Šulinskas)
• Unlicensed Undertaker

Vestie E. Davis, Mgr.
Puikiai Įruošta Lietuvių

LAIDOTUViy IŠTAIGA !
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. I., N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

balandžio 9 d., 
svetainėje 3014 Yemans St., 
Hamtramck. Tai bus velykų 
šventė. Lošimas prasidės 5 
vai. po pietų, prasidės punk- 
tuališkai. O šokiai prasidės 
9 vai. ir tęsis iki vėlai nak
ties.

Įžangos bilietų kaina yra 
tokia: Iš anksto perkant, 35c; 
prie durų 45c; o vien tik šo
kiams tik 25c.

Gerbiami lietuviai, nepra
leiskit šios svarbios progos. 
Ateikite ir pamatysite savo 
akimis mūsų, protėvių gyveni
mą. Praleisite linksmai Vely
kų šventę prie geros lietuviš
kos muzikos ir sueisite daug 
savo pažįstamų.
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Kviečiame viso Detroito ir 
apylinkės miestelių lietuvius 
dalyvauti šiame parengime. 
Retai kada pasitaiko tokia 
proga.

Aktoriai yra pilnai pasiren
gę tinkamai atlikt savo roles 
ir tikimės, kad visi bus už
ganėdinti.

Turėsime užkandžių ir gėri
mų dėl svečių.

širdingai visus kviečiame 
Rengimo Komisija.

Vienas iš Komisijos, K. B.

Berlin. — Mainieriams, 
dirbusiems 8 valandas per 
dieną, nazių valdžia dabar 
įsakė dirbt 8 valandas ir 45 
minutes.

VELYKOM SPECIALAI
Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo 
Stebukliniai Medaliai nuo ....
Daimantiniai žiedai nuo
Rankiniai Laikrodėliai nuo
Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $9.00

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių

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

$6.75

FB9SS93QCKS53KK

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

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

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

Kita Krautuvė Randasi Plainfield

206 WEST FRONT STREET
N. J., po antrašu

Žmonės, Geros Naujienos
Tik ką atėj'o vagonas naujų kortinų (langam parė- 

dalų) tinkamų virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches,, nauj'ausios mados išdirbimo kortinų srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

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

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

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-3671

VELTUI
Mes užkabiname
Jūsų kortinus 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.

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237 GRAHAM AVENUE

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
yYRA SUNKUS ANT AKIŲ 
SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI
PRIRINKTAIS AKINIAIS

UIIH
hlii

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.



Ketvirtas pualftpii LAISVI Ketvirtad., Baland. 6, 1939
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Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

Simas karščiuojasi: esą—Europos plo
telis sukaldytas į gabalėlius, tuose gaba
lėliuose vis kita kalba. Ir štai dabar 
tame pačiame karcery sėdim visi tokie 
pat vyrai, sėdim ir žiūrim vienas į kitą, 
kaip nebyliai...

Po truputį su Vilho Leivo susikalbam.
Leivo prekinio garlaivio jūrininkas. O 

matrosas, žinote,—ne boba. Rygoj šiek 
tiek išsiurbęs latviškos skaidriosios—ir 
štai: garlaivis jūroje, o Leivo ant kran
to. Na, kurgi dėsis Leivo? Nuėjo į kon
sulatą.

Vilho mums aiškina: “Jag ha inte 
pengar!”—Iš šio žargono mes supran
tam—nebeturėjęs pinigų.

Konsulas išbaręs, bet išmokėjęs 52 
kronas ir liepęs grįžti į Helsinkį. Vaikš
to uosto krantinėje Leivo, į Helsinkį gar
laiviai dar neplaukia; susitiko kitą jū
rininką : čia pat restoranas.

Iš restorano Vilho antrą kartą pasi
rodė konsulate. Šį kartą konsulas norė
jęs suareštuoti už pragertas 52 kronas, 
bet pasigailėjęs—tik išmetęs pro duris 
ir viskas. Paskui—gatvė. Paskui—poli
cija. Paskui...

Bet daugiau nebegalima suprasti. 
Suomių jūrininkas kažką pasakoja, rodo 
rankomis, rodo du pirštus, kartodamas: 
“Bandit.” “Bankrutkės” šviesoj tematy
ti tik du pirštai.

—Tu, tu—bandit!—juokiasi Karta
nas.

—Netrukdyk!—barasi patamsy Si
mas.

Acha,a! Paskui—ištrėmė latviai į Lie
tuvą. Eina jūreivis su draugu Lietuvos 
pamiškėm, sutinka du ginkluotu vyru:

—Rankas aukštyn, banditai!
Bet tiedu šauliai policijos nuovadoj 

nusiminė: vietoje lauktos tūkstantinės 
premijos už dviejų banditų sugavimą— 
sužinojo, kad čia tik paprastas suomių 
jūrininkas ir vokietis...

—Įdomūs mudviejų nuotikiai! — juo
kiasi, čiulpdamas bankrutkę, Paulius.— 
Tas vokietis—tai aš!

Taigi, sėdėjo Vilho kameroj, laukė, iki 
baigsis kalėjimo dienos už slaptą Lietu
vos sienos perėjimą. Kalbėjo—nesusi
kalbėjo. Iš nuobodulio uždainavo. Sargas 
tildė, o Leivo lietuviškai nesuprato, bet

suomišką jurų dainelę mokėjo... Kad 
suprastų lietuviškai—atvedė į karcerį.

Ilgai Paulius juokiasi lūpų kraštukais.
—O tu, Pauliau?—teiraujasi Karta- 

nas.
—Leivo kaltas: jis lietuviškai nesu

prato. Karcery išmoks. O aš? Aš už— 
Hilferdingą!

—Už ką?—stebimės visi kartu.
—Už Welsą! Šis karceris: Welso gar

bės karceris!
Paulius nusisuka į tamsų langą, ap

sikabina suriestus kelius rankom, ir pa
rėmęs keliais smakrą—nebeatsako nė 
žodžio.

Eilė tenka Kartanui.
Nei Simas, nei aš—Kartano nepažįs

tam. Mudu žinom beveik visus šio mies
to revoliucinius darbininkus, bet Karta
no—ne. Jis sakosi areštuotas prieš sa
vaitę. Ne, mudu Kartano nežinom.

—Drauguži, kaip gi jums pavyko čia 
patekti ?

—Kvaila pasaka! — numoja ranka 
Kartanas.

—Tačiau... Įdomu...
—Matot, kaip čia pasakyti? Ėjau už 

miesto. Turėjau pakietuką. Kai suareš
tavo—pasirodė, kad ten literatūra.

—Ką įtari tave išdavus?
—Ką gi įtarsi—nieko.
Ne, jį ir policija nelabai kankinus. 

Pavaišinę net papirosais, kalbėję žmo
niškai. Bendrai, Kartanas turįs pasaky
ti, kad mūsų viešoji policija sukultūrė- 
jus...

—Taip sakant,—prideda jis,—Euro
pą pavijo. Tik žvalgyba—tai žvėrynas. 
Dantimis ėdė mane!—Ir atsisegiojęs 
krūtinę, paima Simo ranką, prideda prie 
savo šonkaulių:

—Matai, kokie guzai...
—Išsisukai ar bylą sudalė?
—Kur tu, brolyti, beišsisuksi? Gal 

dabar sušaudys... Prisipažinau, kad ry
šulį nešiau, bet kad ten atsišaukimai 
valstiečiams—nežinojau! Už ryšulio nu
nešimą man buvo užmokėta. Turėjau nu
nešti į mišką, padėti po medžiu... Gal į 
tas, kuris pinigus man užmokėjo, gal 
tas pats ir išdavė?

Simąs tamsoj suranda mano ranką ir 
reikšmingai spūsteli.

—Bet tu padarei kiaulystę partijai... 
šunsnukiškai aiškinais!

(Bus daugiau)

Easton, Pa.
“Easton Express’’ Streikas
Jau antra savaitė streikuoja 

vietinio vakarinio laikraščio 
“Easton Express” spaustuvės 
darbininkai. Iš 40 darbinin
kų streikan išėjo 36 po to, 
kaip laikraščio savininkai 
griežtai atsisakė tartis kas 
liečia unijos pripažinimą, algų 
pakėlimą ir kitokius smulkes
nius darbininkų reikalavimus. 
Per daugiau kaip šešius mė
nesius Typographical Union 
258 Lokalas bandė tartis su 
leidėjais, bet šie vis išsisuki
nėjo ir pasitarimai buvo be 
jokių rezultatų. Galutinai 
priėjo prie to, kad darbinin
kai. netekę kantrybės, buvo 
priversti streikuoti.

Pasilikę keturi ir 12 impor
tuotų streiklaužių atlieka dar
bą 40 darbininkų, ir kompa
nija moka jiems daugiau 
kaip 35% augštesnę algą, ne
gu seni ir patyrę darbinin
kai gaudavo pirma streiko.

“Easton Express” yra pike
tuojamas ir streiklaužiai bijo 
ant gatvės pasirodyti. Jie 
miega ir valgo spaustuvės na
me.

Streikas /gauna nemažai 
simpatijos iš pašalinės publi
kos, nes “Easton Express” 
savo reakciniu, priešdarbinin- 
kišku nusistatymu niekuomet 
nebuvo populiarus tarpe dir
bančiųjų masių. Dėlei strei
ko jau neteko tūkstančių skai
tytojų, ir abelnai biznis la
bai nupuolė.

Eastono lietuviai, kurie dar 
skaito “Expresą,” turėtų pa

gelbėti nors tuom streikie- 
riams, metę skaitę skebų iš
leistą laikraštį. Nes jeigu mes 
neperkame ir nevartojamo by 
kokių skebų pagamintų pre
kių, tas pats ir su laikraščiu. 
Atsisakykime by ką turėti su 
streiklaužių produktu.

Bus spaudoje pranešta dau
giau žinių apie streiko eigą.

—o—
Piliečių Kliubo Formalis 

Atidarymas

Kovo 25 d. įvyko šaunus 
Lietuvių Piliečių Kliubo ati
darymas. Garbės svečiais bu
vo pakviesti ir dalyvavo veik 
visa miesto valdyba, su ma
joru Morrison priešakyje, lie
tuviai profesionalai, daktarai, 
inžinieriai, biznieriai ir tt.

Programą atidarė merginų 
chorelio sudainavimas Lietu
vos himno ir “America.” Po 
to sekė prakalbėlės. Visi lin- 

! kejo Kliubui ilgų ir pasek
mingų metų gyvavimo, ypatin
gai amerikonai svečiai gyrė 
lietuvius, kaipo kultūriškus ir 

1 pažangius žmones. Ragino 
kuodaugiausiai persiimti ame- 
rikonizmo dvasia, tapti gerais 
šios šalies piliečiais.

Po visų kalbų vėl sudainuo
ta “America*’ ir programa už
sibaigė. Kliubas buvo labai 
gražiai išpuoštas lietuviško
mis ir amerikoniškomis spal
vomis ir gėlėmis. Svieto bu
vo tiek daug, kad nebuvo veik 
vietos kur apsisukti. Duota 

i veltui visiems dalyviams už
kandžių ir išsigėrimų.

Beje, Kliubo pirmininkui C. 
Strauss įteikta graži dovanė
lė, riešinis laikrodėlis, kurį 
nupirko artimi draugai, įver-

Pittston, Pa.
Kovo 25 d. vakare St. Rau- 

duvės studijoj buvo surengta 
drg. Rauduvienei jos gimta
dienio paminėjimo vakarėlis.

Draugė M. Banelienė rūpi
nosi viskuom, visu surengimu, 
suprašydama taip gražų būre
lį draugių ir draugų, kurie 
linksminosi, šnekučiavo drau
giškai, prisimindami ir Ispa
nijos kovotojus, kurie yra su
grįžę sužeisti bekovodami už 
demokratiją. Tad jų naudai 
draugai suaukojo $6.45.

Dalyvavo ir aukojo šie 
draugai: A. žiurienė, M. Ba
nelienė, K. Banelis, M. Pa- 
cenkienė, A. Marchiulionienė, 
Y. Zinkevičius, M. Lamsargie- 
nė, M. Krutulienė, A. Valin- 
čius, II. (Sha) šakočiūtė, A. 
M. Banelienė, A. Kemažis, St. 
Pacenkienė, A. Miliauskas, A. 
Atkočiūnienė, E. Cibulskienė, 
P. Cibulskis, Mary Savage, 
Evelyn G a r a s k y, Isabel 
Abrasky, P. šalčius, E. Ya- 
saitis, Yasaitienė, Franas Kle
mas, Nellie Pasco, A. Kar
čiauskienė, L. Karpinskienė, 
Wm. Yakalavich, V. Remei
kienė, M. Kalatkienė, E. Zin
kevičienė, J. Klekūnas, An
na Gillis, Kaluzevičienė, Kalu- 
zevičius ir sūnus, P. Kizevičie- 
nė, J. Tamkevičius, Tamke- 
vičienė, J. Norkus, Kezevičiū- 
tė. Ten Dalyvavus.

tindami jo darbuotę Kliubo 
labui.

Mes nuo savęs linkime Kliu
bui ilgų metų “Progress and 
Prosperity.” Eugenija.

Chicagos Žinios
tą savaitę darys operaciją 
ant akies North Chicago Hos
pital, 2551 North Clark St.

Ligonį galite atlankyti se
kamomis valandomis: nuo 2

Susižeidė Antanas Litvinas; 
Gavo Kraujo Užnuodijimą,

Nuvežtas į Ligoninę

Antanas Litvinas pereitos 
seredos diena dirbdamas ant 
WPA darbų susižeidė, persi
dūrė ranką su vinia ir gavo 
kraujo užnuodijimą.

Jis išvežtas į ligoninę.
Jis gyveno pas Paleckius, 

5329 Homan Ave.

Kanklių Choro Darbuotė
Kanklių choras rūpestingai 

rengiasi vykti į Detroitą ba
landžio 16. Tenai vaidins ope
retę “Student Prince.”

Bet mes daug turim ir kitų 
darbų. Aplaikėm pakvietimą 
dalyvauti Lietuvių Tautiškų 
kapinių iškilmėse gegužės 
30-tą. Užkvietimą kankliečiai 
priėmė ir dabar rengiamės
gražiai pasirodyti su melodin
gom dainom. '

Užkvietė chorą dalyvauti 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mo bąnkiete pildyti progra
mą. Nors paskutinėse pamo
kose nutarėm kvietimą išpil
dyti, bet sekamose pamokose 
nutarsime ir bankieto iškilmė-
se dalyvauti.

Dabar tenka žodis tarti pa
tiems choriečiam. Mes rengia
mės važiuoti į Detroitą ir, aiš
ku, turime gerai pasirodyti.

J. D. B.
—o—

Justinas Baltušis Ligoninėj
Justinui Baltūsiui šia ar ki- c.

Wilkes Barre, Pa.
TRUMPOS ŽINELĖS

Philadelphia, Pa.

iki 4 po pietų ir 7 iki 8 vaka
re kasdieną. Ward 302.

Kas tai jis negalauja akim 
ir daktarai sako, turės ką 
nors su akim daryti, kad pa
daryti ją geriau tarnaujan
čią. —Draugas.

—o—
v Nauja Meno Grupė

Nesenai užgimė nauja me
no grupė. Jos tikslas gana 
svarbus. Kiek teko kalbėti su 
vienu grupės nariu, tai patir
ta, kad gali išaugt meno sri
tyje į didelę jėgą.

Paklausykite, ką jie man 
pasakė: Mūs grupė netik vai
dins veikalus, bet patys ga
mins veikalus. Veikalai bus
gaminami ne kokias senovės 
liekanas perstatyti, bet gyve
nimo įvykiai vaizduojami, ku
rie parodys geresnės ateities 
kelią. Mane labiausia suinte
resavo pareiškimas, kad jie 
pasirengę daug dirbti.

štai kokius veikalus ta gru
pė nori prirengti: “Jaunuolių
Kliubas,” “Kultūros Darže
lis,” “Nežinojimo Auka,” 
“Meilė Brangiai Kainavo,” 
“Jaunuolių Gyvenimas,” “Ta
vernose.”

Tie veikalai bus lošiami, 
kaip greit susidarys pakanka
mai spėkų. Kaziukas.

(Iš “V.”)

Workers Alliance organiza
cija šiuoin laiku smarkiai vei
kia. Pradėjo pikietuot WPA 
raštinę, reikalaujant viršinin
kų, kad darbuotųsi už palai
kymą bedarbių WPA darbuo
se, už pravedimą Scanlon 
Bill, prieš įvedimą guberna
toriaus James naujo plano pa- 
šelpos gavime, nes šis planas 
labai • apsunkins bedarbius. 
Te, kurie gauna pašeipą, bus 
padėti į darbus, turės atidirbt 
už tą pašelpą, ir bus skaitomi 
nuolatiniais darbininkais, ne
turės daugiau progos gauti 
darbą už $60.50 mėnesiui.

—o—
Kada gubernatorius James 

sulygino darbus kasyklose, tai 
buvo tikslas pasitarnaut di
džiosioms kompanijoms, nes 
pirmiau mažos kompanijos 
dirbo 4-5 dienas savaitėje, ir 
ten dirbanti darbininkai darė 
geresnį pragyvenimą, kaip po 
didelėmis kompanijomis. O da
bar, kada visi lygiai dirba, tai 
mažosios kompanijos negali 
su tiek dienų darbo išpildyti 
savo užsakymus ir turės pa
sitraukti iš kelio didžiosioms 
kompanijoms.

Kaip kitų miestų darbinin
kai, taip ir čia apvaikščios 
darbininkų šventę Pirmą Ge
gužės. AKP vietos sekcija 
prie to sparčiai rengiasi, to
dėl ir mes lietuviai savo or
ganizacijose apkalbėkim šį 
taip svarbų reikalą, prisireng- 
kim skaitlingai dalyvaut ir 
kiek galint paremkim finan
siniai.

—o—
Laikraštininkų streikas dar 

vis pebaigtas. Nors Gildijos 
darbininkai jau turi pasirašę 
kontraktą, bet randasi kito
kių kliūčių, kad darbas nega
lima pradėt. Bet sakoma, 
kad trumpu laiku bus viskas 
baigta ir visi trys dienraščiai 
pasirodys miesto gatvėse.

Kovo 30 dieną čia buvo su
rengtos prakalbos prieš ko
munizmą, kaip jie sako, prieš 
“raudonąjį pavojų.” Kom. 
Partija veikianti kariuomenėj, 
laivyne, CIO ir kitose unijose.

PWA ir WPA, ir visus kitur 
vien tik komunizmas. Turėjo 
daug partijos išleistų knygų, 
brošiuraičių, kitokių atsišauki
mu ir su ta literatūra susirin
kusius tiek norėjo įtikint, kad 
jau mums tikras pavojus iš 
komunizmo pusės, jeigu mes 
prieš juos nekovosim. Trum
pai sakant, tai kalbėtojam 
buvo parinktas plūdikas, prie
šas darbininkų klasės. Jis 
savo veik trijų valandų kal
boj vertė purvus prieš tą, kas 
tik darbininkiška.

čia šioje apielinkėje ir vėl 
prasidėjo agitacija už naują 
uniją, už progresyvę mainie- 
rių uniją. Vietos ir apielinkės 
lietuviai turėtų atsimint pir
miau buvusią naują uniją, 
kiek ji mums gero davė, kiek 
mūšų draugų ir dabar negau
na darbo. O kaip su tais, 
kurie kalėjimuose vargsta? 
Visi žinot, kam ant naudos 
išėjo darbininkų pasidalini- 
mas. šiai senai unijai nieko 
netrūksta, tik tie, kurie dir
bat, tvarkykit unijos reikalus 
ir laikykitės, ir ši unija bus 
gera, nereikės naujos.

Viską Girdėjęs.

DĖLEI ISPANIJOS PABĖ
GĖLIŲ FRANCIJOJ

Tarpe 500,000 paoėgėlių. iš 
Katalonijos - Ispanijos, kurie 
randasi koncentracijos stotyse 
Francijoj, randasi 16 lietuvių, 
kariavusių už Ispanijos ir vi
so pasaulio demokratiją. Ap
art jų randasi vokiečių, aus
trų, čechoslovakų, vengrų, 
italų, kurių išdeportavimas į 
fašistines jų šalis gręstų. 
mirtimi. Ispanų lojalistams 
tokia pat padėtis.

Visų šalių priešfašistiniai 
žmonės pasiima tam tikrą da
lį savo žmonių ir veda kam
paniją už sukėlimą finansų jų, 
išgabenimui į Meksiką, kuri 
broliškai sutinka įsileist kovo
tojus už laisvę. Philadelphi- 
joj daugelis tautų pasiėmė su
kelti po $150, o italai žmo
nės nusitarė pargabent du ko
votojus.

Mums lietuviams yra pa
skirta pargabent vienas kovo
tojas nuo Philadelphijos lietu
vių į Meksiką, čia Philadel- 
phijoj visi priešfašistiniai nu
sistatę lietuviai turėtų ateit į 
pagelbą ir ištiest pagelbos 
ranką tiems didvyriams, kurie 
kovojo už mūsų visų geresnę 
ateitį. Bus vedama kampa
nija ir jai turėtų visi teikt pa
gelbos.

Ispaną Populiaris Frontas
Ateinantį sekmadienį, bal. 

9 d., ispanų populiaris fron
tas rengia pasilinksminimą su 
programa ir prašo lietuvių 
ateiti į šį linksmą parengimą. 
Jis įvyks po num. 623 Passy- 
unk Avė., Philadelphijoj. 
Pradžia 3-čią vai. po pietų.
Neužmirškit C. A. Hathaway 

Prakalbą
Ateinantį šeštadienį, balan

džio 8, kalbės gabiausias kal
bėtojas apie visąpasaulinę si
tuaciją. Lietuviams svarbu • 
išgirsti šiuo momentu labiau
siai. Prakalbos atsibus Town 
Hall, 150 N. Broad St., 8:15 
vai. vakare. Rep.

Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: galiū

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo

SODES IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

Brolau, bėgk, kaip tik greičiausia 
gali iš skausmo nasrų, kad nepa
kliūtum į Reumatizmą, rankų, kojų 
gėlimo ir nutirpimo nelaimę. Deks- 
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 352 Hartford, Conn.

Telephone: EVergrecn 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”2

BAN KIETAS!
•

Dienraščio “Laisves” dalininkų-šerininkų J
Suvažiavimas ir bankietas įvyks J

•
Sekmadienį, 23 d. Balandžio !

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto e
Bankietas prasidės 7 vai. vakaro •

____  __ I

Bus Ideal Ballroom
t Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

J DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

Hanover-Nanticoke, Pa.
Naujieną Naujienos

Hanoverio Gedimino Drau
gystė turi nutarimą, kad pri
imt naujus narius tik už $1 
įstojimo. Ir tas nutarimas 
baigsis su 16-ta diena balan
džio. Tokiu būdu Gedimino 
Draugystė kviečia dar ir tuos 
lietuvius, kurie prie jos dar 
nepriklausot, kad ateitumėt 
ir prisirašytu m ėt.

Gedimino Draugystės susi
rinkimas atsibus 16-tą dieną 
balandžio, 2 vai. po pietų> 
Krikščiūno svetainėj.

Draugai lietuviai! Visoj 
apielinkėj nerasit tokios drau
gystės, kaip Gedimino, ši 
draugystė pašelpos moka $12 
į savaitę—per 6 mėnesius pil
ną, o per kitus 6 mėnesius 
pusę. Tik už $1.50 mėnesinės 
mokesties. O kur $250 po
mirtinės ir kiti draugystės pa
tarnavimai! Visi lietuviai to
liau nelaukit, ba paskui gali 
būt per vėlu.

Jeigu kas kam būtų neaiš
ku, kreipkitės pas J. Šileiką, 

142 Pine St., Nanticoke.'J. Š. .

• 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. IZĄDTTT C] Ot
Vakarienei 85c. RAKIU

I ITT I III IA I I Letiroię Gamybos 
Lit I U w IMI ■ Qver GĮ0Į)e Avalinę

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.

Užtikriname, jog pirkdami MILCHIUS KRAUTUVĖSE 
pirkiniu ir 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
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Newark N. J.
Iš Visų Kampų

Kovo 24 d. Lietuvių Litera
tūros Draugijos 5 kuopa tu
rėjo surengus vakarėlį, nau
dai jaunuolio Al. Rogers, ku
ris kariavo Ispanijoj už jos 
liaudį per apie 16 mėnesių. 
Vakarėlis buvo gražiai tvar
komas, kur dirbo d. Paukštai- 
tis ir jo draugė Mariutė. To
kiam kilniam darbui turėjo 
būt daugiau rėmėjų, kaip au
gusių, taip ir jaunimo. Juk 
jaunasis Rogers vargo, šalo, 
alkį kentė ir net gyvybę auko
jo dėl mūs visų labo, o mes 
kaip jam atjaučiam?

Buvo leidžiama dovanos. 
Laimėjo d. Helen Vinicks 5 
dol. ir ant vietos aukojo 2 
dol. Gražus draugės darbas.

Apmokėjus išlaidas, liko 
jaunuoliui 15 d©]., kas ir bu
vo jam priduota ant vietos., 
Vistik visiems ačiū!

—o—
New Jersey Rezoliucija ir 

“Keleivio” Uodega
Prie A.L.K. N. J. apskričio 

rezoliucijos “Keleivis” prise
gė uodegą ilgesnę už pačią re
zoliuciją. Kam tas bereikalin-

rai. O juk tai ateities žie
dai, atžalos. Juk jie bus sa
vo laiku tėvai ir motinos, iš 
kurių gims karta ir gims jau 
alkoholyj permirkę ir dūmuo
se išrūkinti, kaip bučerio ski
landžiai. Nejauku, bjauru, 
bet taip yra.

—o—
Hillsidiečiams

Draugai hillsidiečiai neat
leistinai vilkina draugo velio- 
n i o Jankausko b i o g ra
fiją, nieko nepranešdami 
daugiau, kaip tik: mirė ir ten 
ir ten palaidotas. Argi velio
nis buvo tik tiek užsitarna
vęs nuo savo artimiausių 
draugų, su kuriais veikė kar
tu per pastaruosius apie 20 
metų Ilillsidėj ? Juk d. Jan
kauskas darbais liaudija, kad 
jis buvo šviesus kovotojas ir 
negalima jį užmiršti taip jau 
ūmai neatžymėjus jo.

—o— 
Jieškau Apskričių Komisijos

Ji jau per 3 menesius “dir
ba” surengime “Laisvės” nau
dai vasarinio parengimo. Va
sara ateis ir praeis, o darbo 
nėra. Kam, draugai, juokus 
krėst iš savęs, kad darbas 
stovi nepradėtas!

G. Albinas.

Bayonne, N. J. Nauja Radio Stotis vės*' piknikas, kuris Įvyks sekma- •••••••••••«•••••••••••••••••••••**•

Aplankykim Sergantį Draugą
Drg. A. Arasimavičius pir

miau yra daug veikęs organi
zacijose, kaip tai, Literatūros 
Draugijoj, ūkėsų Kliube, ir 
buvo nariu Komunistų Parti
jos. Yra gerai žinomas Eli- 
zabeth’o progresyviam lietu
viam ir rusam.

Bet štai brangiausias darbi
ninko turtas, sveikata, apleido 
mūsų Alfonsą jau bus apie 7 
metai ir dabar dar tebelaiko 
Hudson County General Hos- 
pital’yj, ward 3, Laurel Hill, 
Secaucus, N. J.

Aplankykime sergantį drau
gą. Jis mūs laukia.

Važiuodami atlankyti, nu- 
veškim kaip ką lauktuvių; 
nors tuomi pralinksminsim sa
vo draugą.

Maziliauskas.

Balandžio 2 d. Naujosios 
Anglijos lietuviai turėjo pro
gą išgirsti naują radio pus
valandį.

Meno atžvilgiu programa 
buvo turininga, skelbimai ge
rai apdirbti, sveikinimai nuo 
įvairių organizacijų ir indivi
dualų reikšmingi.

Mes linkime radio vedėjui, 
dainininkui Ignui Kubiliūnui, 
gero pasisekimo.

Jaunutis.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
_______ Skaitytom._______

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisves’’ Bendroves suvažiavi
mą, kuris jvyks 23 d. balandžio-Ap- 
ril.

dienj,. 28 d. gegužės, Liberty Parke, 
jau nepertoli. Todėl draugės ir drau
gai, malonėkite ateiti j šį susirinki
mą, nes turėsime svarbių reikalų 
aptarti, kad piknikas būtų pasek
mingas. — A. V. (81-83)

WORCESTER, MASS.
Prakalbos yra rengiamos bendrai 

abiejų LLD kuopų. Drg. Z. Janaus
kui Kanados “Liaudies Balso” at- 

I stovui. Drg. Janauskas Worcesteryj 
i dar pirmu kartu lankysis. Jis yra 
į geras kalbėtojas. Jis kalbės LLD 
klausimu ir Kanados Progresyvių 
lietuvių darbuote. Prakalbos jvyks 
9 d. balandžio, 6 vai. vakare, Lietu
vių svetainėje, 29 Endicott St. Įžan
ga dykai. — Rengėjai. (81-83)

DETROIT, MICH.
Balandžio 8 d., 7:30 vai. vakare, 

4097 Porter St., jvyks pasilinksmi
nimo vakaras su programų. Rengia 
Lietuvių Komunistų Partijos West- 
saides kuopa. Kurie mylite praleisti 
linksmai laiką, visi yra kviečiami 
dalyvauti. Bus gardžių užkandžių.— 
Kviečia Komitetas. (81-83)

London. — Atsakymai į 
klausimus Anglų Viešosios 
Nuomonės Instituto rodo, 
jog 84 procentai Anglijos 
piliečių nori, kad Anglija 
sumegstų artimesnius ry
šius su Sovietų Sąjunga.

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 :
14.50 •

gas priekabių jieškojimas ten, 
kur jų visai nėra? N. J. aps
kritys veikia nuo A. L. Kon
greso įsikūrimo ir veikia pa
gal Kongreso tvarką ir vie
ningai, kaip viena šeima. Sro
viniams reikalams laiko nėra 
užmušus nei vienos minutės, o 
bet gi atsiranda vyrų, ir dar 
mokytų, kurie, tiksliai ar ne, 
bando sukelti tuos sriovinius 
ginčus. Drauge, Michelsbnai, 
čia jau bereikalingas darbas.

—o—
Sovietų Judžiai

Kovo 26 d. Rusų Sąjungos 
Draugų skyrius turėjo suren
gęs 2 sovietų judžius; “Sny- 
per” ir “Ukrainų Kolchozų 
Gyvenimas.” Abu paveikslai 
labai įdomūs irj verta matyti 
juos, kur tik bus rodoma.

Ak, ta Sovietų liaudis, ta 
laisvoji liaudis, kokia ji sma
gi, judri, galinga! Ar dirba,— 
dainuoja, ar valgo, ar links
minasi—vis be rūpesčio, var
go, liuosa, smagi! Laiminga 
liaudis, be parazitų carų, Hit
leriu !

—o—
Siuvėjai ir Jų Darbo Valandos

Vargšai tie siuvėjai, kaip 
gauna kelias savaites padir
bėt, tai kad jau siuva, tai siu
va, be galo ir krašto. Nors 
federalės valdžios įstatymu 
darbo valandos apribotos iki 
42 valandų į savaitę, bet siu
vėjai visiškai nepaiso to. Mat, 
vargšai daugiau laiko pralei
džia gatves bemieruodami, ne
gu šapose, todėl gavę progą 
dirbt ir dirba. Tiesa, yra ša
pose (valdžia privertė) kor
tos laikui sužymėt, bet tai 
lengva apeit, dieną kitą visai 
jų nevartojant. O valdžia, o 
unijos vadovybė, na, gal jie 
“nežino.” Ak, ta kapitalistinė 
sistema, surūgus, supuvus!

—o—
Kur Eina Liaudies 

Jaunuomenė
Kaip naikina save mūsų 

liaudis, ypatingai jaunimas, 
tai tikrai apgailėtina. Turiu 
omenyj dabartinį nemoralų, 
netaktišką elgesį, tiesiog sa
kant, socialį supuvimą. Dabar
tinė privatinė kapitalo siste
ma veda jaunąją kartą prie 
visiško išgverimo, išsigimimo. 
Nedarbas veda prie plėšimų, 
žmogžudysčių, žudysčių, pa
sileidimo.

Šie įvykiai jau mums rodos 
priprasta, štai' dar viena so- 
cialė medalio ^>usė, tai užei
gos, “rūtų” darželiai. Čia 
jaunimas leidžia savo vargus 
ir “puikybes,” per sekmadie
nių vakarus, naktis, paskendę 
alkoholyj ir dūmuose. Jauni 
vaikinai ir mergaitės pralei
džia liuoslaikį prie alaus, deg
tinės ir cigaretų. Praleidžia 
savo geriausias jaunystės die
nas, kur galėtų sunaudot do

Bostono ir Apielinkės Žinios
Baisiausia Betvarkė Apskričio

Pataisos Namuose
Vienas pataisos komisionie-

rins padarė tyrimą Deer Is
land kalėjime ir atrado neti
kėtinų dalykų. Visos žulikys- 
tės yra diriguojamos iš mies
to rotušės. Daugiau kaip 150 
tūkstančių dolerių už dyką 
išmėtoma kas metai. Girti 
sargai, kurie buvo išmesti iš 
darbo už girtumą, atgal pri
imti, nieko neveikia, o jiems 
algas moka. Politikieriai su
kišę savo sėbrus, kurie nieko 
neveikia, bet algas gauna.

Kalėjimo administracija ne
svietiškai brangiai ima iš ap
skričio už kalinių laikymą, o 
kalinius laiko purvyne ir 
smarvėj; net žieminių drabu
žių pereitą žiemą nedavė. 
Vieni kaliniai badu marinami, 
o dideli kriminalistai turi pri
vačius radio ir savo šunis lai-

naujinti prenumeratas bei 
gauti naujų. “Liaud. Balsui” 
šie draugai bei biznieriai au
kavo: po $1—A. Barčius,. J. 
Stonis, F. Kiezis, P. Antanuk, 
A. J. Alekna, J. B. Straus, G. 
Kvietkauskas, F. Kvietkaus- 
kienė ir J. Petruškevičius; po 
50c— J. Naujokaitis, A. Jan
kus ir J, Akusis.

Nauji skaitytojai: V. Vai- 
taitis, Dr. J. Repšys, M. J. 
Kastant ir L. A. C. C. Seni 
atsinaujino: G. Likas, J. Ma
tulevičius, Shatas, A. J. Kaps
tys, adv. F. J. Bagočius ir G. 
Masilonis.

Viso drg. Janauskas iš So. 
Bostono išsivežė $41.35.

—o— 
Gubernatorius Saltonstall Se-

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choro koncertas ir šokiai 

jvyksta balandžio (April) 9 dieną, 
Lietuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave. Pradžia kaip 5:30 v. v. Paren
gimas bus puikus, taip pat šokiams 
grieš 6 kavalkų orkestrą Lietuviš
kus ir angliškus šokius. Turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Įžanga 
35c, šokiams 25c. Visus clevelandic- 
čius ir apylinkės lietuvius kviečiame 
atsilankyti. — Lyrietis. (81-83)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kuopos susirinkimas jvyks 

balandžio 9 (April), 2 vai. po piet, 
Bakanausko svetainėj. Visi nariai 
dalyvaukite ir atsiveskite naujų 
narių. Šiame susirinkime baigsime 
tas diskusijas, ką pereitam pradėjo
me. — Kuopos Valdyba. (81-83)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kuopa rengia prakal

bas, subatoj, balandžio 8-tą, 7:30
vai. vakare, Kliubo svetainėje. Kal
bės Z. Janauskas, iš Kanados “Liau
dies Balso” administratorius. Kvie
čiame visus atsilankyt ir susipažinti 
su Kanados lietuvių veikimu., 

(81-83)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas jvyks 

10 d. balandžio, 8 v. v., Lietuvių 
Svet., 853 Hollins St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me. Kaip visiems yr ažinoma, “Lais-

ko.
Medikalis departmentas taip 

apleistas, kad baisu ir pamis- 
lyti. Gydytojas kalinių krau
ją tikrina ant galo bačkos. 
Medikalai suversti kampuose, 
o pilės laikomos tabako kie
kinėse. Apie 70 kalinių var-

ka Hitlerio Pėdomis
Laimėjęs rinkimus ir užė

męs gubernatoriaus vietą, 
Saltonstall pradėjo šluoti iš 
vietų įvairius komisionierius, 
o dabar ir paprastus darbinin
kus. Kovo 30 d. jis išmetė 
84 darbininkus is socialės ap
draudos department©, o kovo 
31 d. — 8 iš bankų depart
ment©.

CHARLES
UP-TODATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks balandžio 7 d., 
pas O. Girnienę, 4 Welton Ave. 
Pradžia 6 v. v. Tą vakarą bus ir 
krutami paveikslai “Professor Mam- 
lock,” todėl anksčiau turime susi
rinkimą pradėti, dauguma norės 
eiti pamatyt filmą.

A. M.
(80-82)

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. 1
(80-82)

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312
______

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717*
Tel. Triangle 6-3622

VIENATINIS BROOKLYNE

Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai
Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 •

Williainsburgh’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 *

&

BĮ ue Jay
Lietuvių Įstaiga, ant Route 28
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

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

Lankydamies į svečius iš Pcnnsylvanijos j New Yorką arba iš 
New Yorko j 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

Įtoja tas pačias antklodes iki 
j būna nuskalbtos. Išeinamos 
Į vietos ir maudynės baisiausia 
• purvinos. Išmatų viedrai sta- 
’ tomi po valgomais stalais, o 
j ant viršaus stalų balandžių 
! guštos!

Didelių kriminalistų pirštų 
nuotraukos, paveikslai ir re
kordai iš knygų išplėšti ir su- 

: naikinti. Kriminalistai turi 
raktus nuo didžiųjų vartų. 
Arsenale bombos yra taip se
nos, kad neeksploduoja. Sep
tyni kaliniai visai nerakinami 
ant nakties. Kalinys Thomas 
P. Galligan, kuris nuteistas 
nuo 8 iki 10 metų, turi pri- 
vatišką kambarį, radio, šunį ir 
pats vaikšto liuosas. Patys 
kalėjimo viršininkai girti.

Iš 48 kalėjimo prižiūrėtojų, 
21 visai nereikalingi — neturi 
ką veikti.

Kiaulių šėrikai pakelti į dai- 
lydžių superintendentus; kar
vių apvalytėj ai — į mūrinin
kų superintendentus, su di
delėm algom.

—o—
Išleidus Drg. Z. Janauską
Pas mus So. Bostone kana

dietis drg. Z. Janauskas ma
žai ką laimėjo. Prakalbos ne
pavyko dėl mažai žmonių at
silankymo. Nors, rodosi, pra
kalbos buvo gerai išgarsintos.

Kadangi draugui Janauskui 
Bostone buvo skirtos dvi die
nos, tai antra diena buvo su
naudota parinkti aukų ir at

Aišku, jis ne dėl to meta 
iš darbo tuos darbininkus, kad 
jie neturi ką veikti, bet jų vie
toj sukis savo sėbrus, kurie 
pučia' į reakcininkų triūbą. 
Argi tai ne sekimas Hitlerio ? 

—o—
Bostone vers senus marke- 

tus, o jų vietoj statys naujus, 
kurie kainuos $10,000,000.

—o—
Su balandžio 8 d. bus pa

leista 9,740 WPA darbininkų 
Massachusetts valstijoj. Vė
liau paleis daugiau.

Pirmininkas Workers’ Alli
ance James E. Marino kviečia 
ateiti į jų raštinę ir užsire
gistruoti, kurie liuesu noru no
rėtų maršuoti į Washingtona; 
jis sako, jog lengva bus tokių 
maršuotojų Bostone sudaryti 
apie 27,000.

Pereitais metais federalė 
valdžia išleido Massachusetts 
valstijoj $97,000,000. Reikia 
nepamiršti, kad minėti pini
gai dalinai teko darbinin
kams, nes valstija ir miestai 
prisidėjo tik su įrankiais ir 
medžiaga, kuri buvo reikalin
ga konstrukcijoms .

—o—
Apie 9,000 smulkių išdir- 

bysčių Massachusetts valsti
joj nedavė atskaitų socialės 
apdraudos biurui už 1938 m.

Visi tie, kurie bėgyj savai
tės laiko nepriduos atskaitų 
minėtam biurui, visi bus trau- 
kiami atsakomybėn.

LIETUVIŲ KABARETAS
STANLEY MISUNAS, Savininkas

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

lietuvišką kabaretą.
Amerikos išdirbinio ir Importuoti vynai, konjakai, degtinės ir alus

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

•

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergraen 7-1661

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

’ NEWARK, N. J.

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

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

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

VARPO KEPTUVEA

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukes. 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, sutelksime informacijas apie svorį ir kainas.

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



šeštas puslapio LAISVĖ Ketvirtad., Baland. 6, 1939

NewYorko^i^feZinioio

IŠ PARODOS NEBŪSIĄ 
PRIVATAUS PELNO

Didysis Viešbutis 
Bus Unijinis

TRANSPORTO UNIJA 
PADĖS SVEČIAM

Teisėjas Palaikė 
Teisę Pikieto

Miesto 
Newbold 
Queens 
kaltinimas, būk investoriai pi-' tį su unija, 
nigų Pasaulinei! Parodon tu-1 išsiderėtą pakėlimą 
rėsią privatiškus pelnus, nea
titinkąs tikrenybei. Jis sako, 
kad jie gaus tik sutartą pro
centą už savo įdėlius ir kad 
miesto įdėti Parodon pinigai 
buvo duoti tikslu sustiprint fi
nansinę apyvartą ir veiklą.

Morris šaukė visus newyor- 
kiečius pridėt petį prie Pa
saulinės Parodos sėkmingumo, 
su entuziazmu, kokį tik new- 
yorkiečiai tegali parodyt.

Tarybos prezidentas
Morris pareiškė, kad 
tarybininko Burkės kai antradienį pasirašė sutar-

Palieka pirmiau 
algų po 

$1 ir birželio mėn. dadės dar 
po $1, pripažino 
nimum algas, duos 
bimą, ir vakacijas 

Viešbutis yra
New Yorke, 41 aukšto, su 2,- 
500 kambarių, samdo 1,700 
darbininkų.

Laimėję sutartį, darbininkai 
pasiuntė delegaciją pažadėt 
paramą streikuojantiem Hotel 
Governor Clinton darbinin
kams.

Hotel New Yorker savinin-

uniją, mi- 
veltui skal
su alga.
didži ausis

Transporto Darbininkų Uni
ja pradėjo specia'lę kampani
ją už saugų-mandagų patar- 
navima svečiams. Numatoma, 
kad laike Pasaulinės Parodos 
mieste bus daug naujokų, ku
riems kils visokių važiuotės 
neaiškumų ir problemų. Lhii- 
jistai žada būt prisirengę 
jiems padėti.

Majoras LaGuardia pasiun
tė unijai' padėkos laišką už 
kooperaciją.

Teisėjas Miles Paige paliuo- 
savo be baudos 4 negrus, areš
tuotus pikietuojant Whaleno 
ofisą, Empire State Bildinge, 
protestui prieš diskriminaciją 
samdant darbininkus Pasauli
nei Parodai.

Antradienį 
vo keli šimtai 
j am i kunigų, 
žymių vadų,
rinko, apie 6,000.

Traukiu paveikslus fanūlijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
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.s Glenmore 5-6111

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

pikiete dalyva- 
negrų, vadovau- 
d ak tarų ir kitų 
žiūrėtojų susi-

Perstatys Shirley Temple

IL Hillard ir B. Kelly sulai
kyti, kada Mary Riley, su ku
ria jie linksminosi, mirė nuo 
žaizdų galvoj. Jie sako, kad ji 
šoko “jitterbug” ir, paslydus, 
užsigavo galvą šėpon.

Lietuvių Stygų Orkestrą 
Žengia Pirmyn

Virš 150 New Yorko firmų, 
kurios įveždinėjo nazių pre
kes, susirinko ir priėmė rezo
liuciją neįvežt iš Vokietijos 
prekių per 9 mėnesius. Išrinko 
komisiją studijuot galimybes 
tuos daiktus gamint čionai.

pa-

Tarp Lietuvių
Susitinku kompozitorę B. L. 

šalinaitę. Nespėjom apsikeist 
pora sakinių, skubina eit. Iš
siaiškino, kad viena iš didžių
jų jos paskubos priežasčių 
yra būsimas jos mokinių kon
certas gegužės 7-tą.

—o—
P. Spudienė turėjo operaci

ją, Greenpoint ligoninėj. 
Sveiksta.

—o—
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo įsteigtoji anglų kalbos- 
rašybos ir pilietybei rengtis 
mokykla, kaip ir visos, dabar 
turi švenčių pertrauką, bet po 
Velykų vėl veiks. Įstot dar 
ir dabar ne pervėlu, kadangi 
jos turi sau vienos kambarį ir 
mokytoją, kuris deda pastan
gas, kad ir naujai atėjusios 
galėtų mokintis su ankstybo
siom. Mokyklon eina narės 
ir ne narės. Mokinimas nieko 
nekainuoja.

—o—
Teko užeit V. Matusevičiaus 

ir A. Mažeikos gėlinyčion. 
Gražiai įrengta ir moderniš
kai, greit patarnauja. Apart 
kitko, dabar turi gausų pa
sirinkimą ir velykinių gėlių. 
Jų įstaiga—Gėlių Darželis — 
randasi 524 Grand St.

—o—
S. Petkienė, sirgusi stipriu 

“šalčiu,” eina geryn.
—o—

“Laisvės” skaitytoja 
Minkauskienė (Wolfe) 
nuvykus į ligoninę 
cijos ant apendiko. 
ninės daktarai nuo 
susilaikė; patvarkė
tis į ligoninę ir laikytis ant 
jų duodamų “trytmentų.”

Balandžio 3-čią įvyko 
mokos ir padaryta graži pra
džia, tai - yra, Lietuvių Stygų 
Orkestrą jau susikūrė. Da
bar tiktai reikia ją auklėt ir 
ateityje girdėsime tas malo
niai skambančias stygas.

Užsiregistravusių turi m e 
jau 17, tik, žinoma, ne visi į 
pereitas pamokas susirinko. 
Tai negerai. Tuomi trukdosi 
tas sunkus pradžios darbas.

Sekančios pamokos įvyks šį 
pirmadienį, balandžio 10-tą, 8 
vai. vakaro, “Laisvės” salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
LMS 3-čio Apskričio valdyba, 
kuri šiuo dalyku rūpinas, kvie
čia be atidėliojimo registruo
tis. Priimame ir nemokančius, 
bet norinčius mokintis. Dau
giau žinių apie stygų orkes
trą bus tolimesnėse “Laisvės” 
laidose. G. Klimas.

Liaudies Dainy Vakaras
Lietuvių Meno Sąjungos 3- 

čias Apskritys rengia Liau
dies Dainų Vakarą balandžio 
15-tą, “Laisvės” salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Pra
džia 8 vai. vakaro. Įžanga 
35c ypatai. Bus graži pro
grama ir masinis dainavimas. 
Gera orkestrą šokiams. Gar
daus alučio ir užkandžių. Tai
gi, gerbiamieji, pasidarykit 
sau tą vakarą liuosu, kad ga
lėtumėte ateiti linksmai lai
ką praleisti ir susipažintisu 
LMS 3 Apskričio veikla.

Apskričio Valdyba.

Parodos Žinios

Jaunųjų Komunistų Lygos 
9-tos Nacionalės Konvencijos 
atidarymo mitingui, 
įvyks gegužės 11-tą, ' 
Square Gardene, 
naujas perstatymas 
Temple Is a Rėd.” 
me bendradarbiauja 
binson. ir Hoffman Hays. Vei
kale dalyvaus virš 200 jaunų 
aktorių.

kuris 
Madison 

ruošiama 
“Shirley 

Prirengi- 
Earl Ro-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA U

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Ant. 
buvo 

dėl opera- 
Bet ligo- 

operacijos 
jai lanky-

Prie Šapos Demonstracija

Brooklyniečiai dabar ren
giasi didžiausiam ir iškilmin
giausiam pažmoniui vietos lie
tuviuose — “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimui ir bankietui, 
kurie įvyks šio mėnesio 23-čią. 
Suvažiavimas bus Piliečių 
Kliube, o bankietas — Ideal 
Ballroom, 151 Knickerbocker 
Ave.

Rakandų Dirbėjų Unija, 
CIO, šaukia vienos valandos 
“stapičių” visų, savo lokalų, 
kad nuvykt šį rytą, bal. 6-tą, 
prie Spring Products Corp, 
dirbtuvės, 47-39 Austei Place, 
Long Island City, kurios dar
bininkai, didžiumoj negrai, 
streikuoja jau 8 mėnesiai.

Neapžiūrėta Mašina Yra 
Pavojinga

—o—
Šį sekmadienį, po velykinių 

pietų, 3 vai., moterys kviečia
mos sueit skaitlingai į “Lais
vės” salę dar kartą su vieš
nia kalbėtoja Jonikiene pasi
tart bėgamais moterų reika
lais ir svetingai išleist. Vy
rams taip pat bus pravartu su
žinot moterų planus, ž. R.

Apie 2,000 vandens suvadų 
darbininkų (plumbers) Pa
saulinės Parodos darbuose 
baigė streiką su užtikrinimu, 
kad gaus po $2 į valandą ir 
6 valandų darbo dieną. 
Darbdaviai norėjo 8 valandų.

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

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

Sun. all day and night

Ma- 
inži-

ir žaislų, 
turės žymią 

Kaipo žem- 
išsta-

Šiandien, laivu Queen 
ry, atvyksta iš Lietuvos 
nierius Algirdas Šalkauskas, 
kad užbaigt priruošimą Lietu
vos pavilijono Pasaulinėj Pa
rodoj.

Iš Lietuvos atg a b e n a m a 
daug liaudies gaminių: audi
mų, siuvinių, mezginių, taipgi 
iš medžio ir molio gamintų 
daiktų-daiktelių 
Liaudies menas 
vietą pavilijone.
dirbystės šalis, žinoma, 
tys ir daug žemės ūkio pro
duktų bei apdirbimo įrankių.

Sovietų. Sąjunga, turės 'Pa
rodoj du bildingu. Viename 
jų bus išstatyta - atvaizduota 
visas milžiniškas progresas 
žemdirbystėj, industrijoj, me
ne ir visame šalies gyvenime. 
Bus gausa paveikslų ir skulp
tūrų, daugelis kolektyviai ir 

(specialiai gamintų šiai Paro- 
I dai. Kitas bildingas bus iš
imtinai pašvęstas Sovietų at- 
siekimams šiauriuose.

Daug važiuotės nelaimių 
mūsų gatvėse ir ant kelių at
sitinka dėlto, kad vairuotojai 
važiuoja mašinomis neveikian
čiais lango valytuvais, per
daug išdėvėtom bei nelygiai 
išpūstom šynom, nepritaiky
tom lempom. Kitų mašinos 
neteptos ir svarbiausios dalys 
pavojingai 
mechaniškai 
nepaprastam 
kontroliuosi, 
jum 'jose
visiem aplink.

Mes džiaugsimės saugumu, 
jei atsargiai vairuosim ir at
sisakysim vairuot nesaugias 
mašinas.

Trafiko Stotis “K.”

išsidėvi.
blogų
nuotikyj
Jos yra

važiuojantiem ir

Tokių 
mašinų 

nesu- 
pavo-

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Ketvirtadienį, balandžio 6, 8 vai. 
vakaro, 70-42 Link Ct.,, Zablackų 
kambariuose, įvyks LDS 14 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. — Sekr.

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. Jeskevičiūtė. Visi nariai ma
lonėkite laiku atsilankyti.

A. Bieliauskienė, Sekr.
(80-81)

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

landžio 6 d., ketvirtadienį vakare, 1 
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

Paroda atsidarys šio mėne
sio 30-tą, tad rengimosi dar
bas randasi pačiame įkaršty
je visame Pasaulinės Parodos 
plote. R.

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

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Atsikratykite Riebumą
Laibinkitės su Anti-rlebumo arbata: 
priimnas skonis, neina į paprotį ta 
arbata, padaryta iš geriausios rūšies 
žolių. Visiškai nepavojinga sveika-i 
tai. Grąžiname pinigus jei nebūsite 
/^įtenkinti. Didelė dėžė (100 gramų) i

50c. Persiuntimą apmokame. j

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

ei s

’VELYKŲ
ŠVENTĖMS

Degtinę arba Vyną
Geriausia
Pirkti

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 Reap Str. 
arti Grand Street

Skersai gatvę nuo RKO teatro 
Tel. Evergreen 7-2089 

Lie. L72

Savas pas savą—Lietuvis 
pas lietuvį

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga
ir impor- 

degtinės ir 
geriausių

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nedč- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

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

y

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

OI—— I ----------
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MANHATTAN LIQUOR STORE
Tai yra vieta iš kur jūs privalote
PIRKTI LIKERIUS VELYKOM

SAUGOKITĖS ŽENGDAMI...

NEPASIVĖLINKITE

PIRKITE VELYKOM

SIZES1 TO 12 

WIDTHS 
AAAAA 
to EEE

f Step-in with loop-holes. Black, White, Blue,
Wine Kid. to 10; AAAA to C. $6

GREENBLAT’S
tfeverykai ištisai šeimai. Prirenkami per X-Ray.

663 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

OTHER STYLES

Likerių Krautuve
W illiamsbur ghe

DidžiausiasDidžiausia
PasirinkimasŽemiausiom

Kainom

Pasitikimiausia
Tel. Evergreen 7-1645

License No. L-886

Visokių Rūšiui 
Gėrimų

264 Grand Street
Kampas Roebling St. Brooklyn, N. Y




