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Aną dieną vienas žmogus 
manęs klausė:

—Kai Lenino žmona nu
mirė, tai “Naujienos” ją 
negražiai apspjaudė, kai 
numirė Marija Jurgelionie- 
nė, “Naujienų” administra
torė, tai “Laisvė” apie ją la
bai gražiai atsiliepė. Ko
dėl?

Aš tam žmogui paaiški
nau, kad “Naujienos” rašo 

. taip dėlto, kad jos vadovau
jasi kerštu, neapykanta 
prieš komunistus. “Laisvė” 
gi niekad kerštu nesivado
vavo, to nedaro ir nedarys.

« * *

No. 84 Telefonas STagg .?-3878.

Anglija ’Protestuoja’, 
Bet Leidžia Italijai 

Grobt Albaniją

Komunistas — “Naujie
noms” baisiausias žmogus. 
Sovietų Sąjunga — joms 
kaulas gerklėj. Kai numirė 
Leninas — jos jį išbjaurio- 
jo, numirė Kapsukas—pa
darė panašiai, n u m irė 
Krupskaja — dar bjauriau!

Mūsų spauda gi žmoniš- 
w kai atsiliepė apie kiekvieną 

socialistą ir bile mirusį 
žmogų, kuris, gyvendamas, 
kuo nors prisidėjo, kad šis 
pasaulis kiekvienam darbo 
žmogui būtų gražesnis ir 
geresnis.

Štai, kame skirtumas tar
pe “Laisvės” ir “Naujie
nų”!

$ *
Aną dieną minėjau, kad 

šiemet Lietuvos žmonės mi
nės 40 metinę sukaktį nuo 
to laiko, kai pirmas sceniš
kas lietuviškas 'veikalas bu- 

> vo suvaidintas (viešai) Lie
tuvoj.

* Būtų įdomu žinoti, kada
buvo suvaidintas pirmas lie
tuviškas veikalas Ameri
koj? Gal kunigas Milukas 
galėtų tai pasakyti? Jis, 
mat, daug studijuoja Ame
rikos lietuvių praeitį.

* * *
Lietuvos 1 aisvamanių 

draugijoj iškilo skandalėlis: 
tūli valdybos nariai (p. Pro
tas ir kt.) išstojo prieš dr. 

, J. Šliupą ir dr. Kairiūkštį, 
kam šiedu atsisako šaukti 
laisvamanių draugijos su
važiavimą.

Prieššliupinė opozicija iš
leido specialį atsišaukimą į 
narius, kaltindama tuodu 
vyru. Be to, ji šaukia suva
žiavimą.

Mums nežinant tikros da
lykų padėties, aišku, neten
ka nei vienus ginti, nei ant 
kitų užsipulti. Vienas ten
ka pasakyti: nesuskaldykit, 
vyrai, tos organizacijos. Ji 
atlieka naudingų žmonių 
švietimo srity darbų.

❖ * *•4
Rytoj, antradienį, kai 

10:30 v. v., iš Amerikos 
Laikraštininkų Gildijos na
rių susirinkimo (Astor Ho
tel, New York) sakys kalbą 
vidaus reikalų sekretorius 
Harold L. Ickes. Jo kalba 
bus transliuojama per radi- J •
jy-

Kurie turite radijo pri
imtuvus, paklausykit. Šitų 
žodžių rašytojas, su kitais 
mūsų redaktoriais, tame 
mitinge dalyvaus, kaipo Gil
dijos nariai.

Ponas Ickes kalbės apie 
Amerikos spaudą ir jos 
reikšmę. Kalba bus žingei- 

t di-
/

London. — Anglijos 
valdžia dėl visa ko pasiun
tė Mussoliniui protestą, kad 
jis grobia Albaniją; Anglų 
valdovai sako, kad tuomi jis 
laužo 1937 m. sutartį, kur 
Italija žadėjo Anglijai pa
likt “tuos pačius santikius” 
Viduržemio jūroj, kaip iki 
tol buvo.—O jei Mussolinis 
užima Albaniją, tuomi jis 
užvaldo Adriatic Marias, 
stambią šaką Viduržemio 
Jūros, ir padaro tas marias 
“Italijos ežeru.”

Vokietija Dedasi “Lietuvos 
Globėja”

Berlin. — Po Klaipėdos 
užėmimo, sako nazių laik
raščiai, tai Vokietija “tapo 
lietuvių globėja.” Taip na- 
ziai dedasi “globėjais,” “ge
radariais” ir cechų.

Tuo pačiu laiku naziai 
per spaudą smerkia lenkų 
politiką Lietuvoj ir skun
džiasi, kad Lietuvos lenkai 
per savo laikraščius vadiną 
vokiečius “šunimis.”

Berlin. — Vokietijos val
džia per spaudą ir radio vėl 
pradeda kurstymus, kad 
ukrainiški plotai atsimestų 
nuo Lenkijos.

London. — Anglijos val
džia svarsto “užtikrinimą” 
Graikijai nuo Italijos.

Japonai Nupirko Buvusį 
Chinijos Premjerą

Chungking, Chinija. — 
Pirmiau buvęs Chinijos mi- 
nisteris pirmininkas Wang 
Ching-wei jau gavo iš Ja
ponijos 4 milionus chiniškų 
dolerių. Dabar jis prašo iš 
japonų dar 2 milionų dole
rių. Sako, kad reikią lėšų 
organizuot chinus prieš 
Chinijos tautinę valdžią, 
vadovaujamą Chiang Kai- 
sheko.

Tas Chinijos išdavikas 
pasisiūlė Japonijai būti 
galva naujos chinų “val
džios” tuose plotuose, ku
riuos japonai yra užkaria
vę. Ten jis ketina sudaryt 
“20 divizijų” chinų kariuo- 
menės ta 1 kon Japonijai 
prieš Chinijos valdžią.

Wang Ching-wei žada vi
same kame veikt išvien su 
Japonija, “išnaikint komu
nistus” ir įstatyt Chinija į 
“prieš-komunistinį” fprieš- 
sovietinį) frontą. — Tame 
fronte -jau yra Japonija, 
Vokietija, Italija, Vengrija 
ir Ispanijos fašistų valdžia.

Japonijos minister]s pir
mininkas K. Hiranuma ve
da derybas su tuom Chini
jos išdaviku Wangu Ching- 
wei.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Balandžio (April) 10, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c.

Anglų valdžia pyksta, 
kad Italija daro tą žygį, bet 
tai ir viskas. Nes pats An
glijos ministeris pirminin
kas N. Chhamberlain pa
reiškė seime, jog Anglijai 
“tiesioginiai nerūpi, kas at- 

! sitiks Albanijai.”
Anglijos valdovai gerina- 

si Mussoliniui, ir todėl da
ro jam nuolaidą kas liečia 
Albanijos.

Italija ir Vokietija 
Tyko Užgrobt Vi
sas Balkanų Šalis

Belgrad, Jugoslavija. — 
Turkija, Graikija, Jugosla
vija, Bulgarija ir Rumuni
ja yra labai sujaudintos, 
kad Italija grobia Albaniją. 
Tos penkios Balkanų šalys 
bijo, kad sekamas žygis 
Italijos ir Vokietijos fašis
tų galės būt karinis užgro
bimas tų kraštų.

Albanija rubežiudjasi su 
Jugoslavija ir Graikija, < 
Jugoslavijos rubežiai suei
na su Italija, Vokietija, 
Vengrija, Rumunija, Bulga
rija, Graikija ir Adriatic 
Mariomis.

Pranešama, kad Mussoli
nis jau palenkęs savo pusėn 
įvairius vadus Kroatijos, 
Jugoslavijos dalies. Supran
tama, kad Jugoslavija ne
galėtų atsilaikyt prieš Ita
liją ir Vokietiją, be demo
kratinių šalių pagelbos.

Pasklido girdai, kad Hit
leris užimsiąs Rumuniją, 
Bulgariją ir Jugoslavijos 
didžiumą, o kitos Balkanų 
žemės tapsiančios Mussoli- 
nio auka.

Italija sutelkė dideles ka
rines jėgas į “savo” Dode
canese arba Aegejaus sa
las, grumot Turkijai ir 
Graikijai.

Gen. Franco Pasirašė Su
tartį prieš Kominterną

----------------ir-

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolo Franco valdžia pasi
rašė sutartį su Japonija, 
Vokietija ir Italija prieš 
“Komunistų Internaciona
lą.” — Ta sutartis tikrumoj 
yra karinis blokas prieš So
vietų Sąjungą ir prieš visas 
demokratines šalis.

Prie sutarties prieš “Ko
minterną” nesenai prisidėjo 
ir Vengrija.

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia dar nepriima Angli
jos siūlomos sutarties apsi
gynimui nuo nazių. Bijo, 
kad Hitleris staigiu užpuo
limu nesūkriušintų Rumu
nijos.

NAUJA PERMAINA
KAUNO VALDŽIOJ 

I

PASITRAUKĖ PREMJERAS GEN. ČERNIUS
IR KITAS GENEROLAS MINISTERIS

Kaunas. — Atsistatydino 
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas generolas Jonas Čer
nius ir vidaus reikalų mi
nisteris generolas Kazys 
Skučas, šeštadienį, bal. 8 d.

(Tai generolo Černiaus 
ministerių kabinetas neišsi
laikė nė dviejų savaičių. 
Tas kabinetas buvo suorga
nizuotas kovo 28 d.

“Gen. Černiaus valdžioje” 
buvo du liaudininkai, du 
krikščionys demokratai, du 
tautininkai fašistai ir ketu
ri generolai. Bet p. Smeto
na su savo tautininkais vis 
tiek buvo šalies valdovai ir

J LIETUVOS LIAUDĮ!
Atsišaukimas Lietuvos Nepriklausomybės Reikalu
Mes lietuviai, buvusieji Laisvės Kovotojai Ispani

jos fronte, besirandantieji St. Cyprien koncentracijos 
stovykloje, su pasipiktinimu ir skausmu sutikome liūd
ną žinią apie Klaipėdos krašto pagrobimą hitlerininkų 
gaujų. Matydami didelį pavojų gręsiantį Lietuvos ne
priklausomybei iš nazių Vokietijos pusės, atsikreipiame 
į visą Lietuvos liaudį, šaukdami nenuleisti rankų, ne
žiūrint to, kad 'dabartinė Lietuvos tautininkų vyriausy
bė geruoju atidavė Klaipėdą naziams ir varžydama de
mokratinės liaudies jėgas, nerodo stiprios valios pasi
priešinti Hitlerio ekspansijai.

Reikalaujame:
1) Kad Lietuvos vyriausybė nedarytų daugiau 

jokių nusileidimų nazių valdomai Vokietijai; kad už
megztų tamprius ryšius su visomis demokratinėmis tau
tomis, kurios kovoja prieš nazių siekius;

2) Kad suteiktų pilną laisvę patriotinėms tautos jė
goms, kurios visuomet gynė ir gins Lietuvos nepriklau
somybę nuo išorinių užpuolikų ir vidujinių priešų, ku
rie prisidengdami savo patriotiškumu parduoda savo 
tėvynę; - _ . ,

3) Laisvės visiems politiniams kaliniams, pasiry- 
žusiems kovoti už Lietuvos nepriklausomybę, ir demo
kratinėms organizacijoms, visų tautos jėgų sukaupimui.

Mes lietuviai savanoriai, kovoję Ispanijos fronte 
už viso pasaulio laisvę, tuo pat metu gindami mažųjų 
tautų, jų tarpe ir mūsų tėvynės Lietuvos nepriklauso
mybę, esame pasiryžę ir šioj sunkioj valandoj su ginklu 
rankose ją ginti.

Atsišaukiame taipogi į viso pasaulio lietuvius, be jų 
pažiūrų skirtumo, visais galimais būdais kovoti už Lie
tuvos nepriklausomybę ir reikalui esant ir kraują pra
lieti už ją.

Lai gyvuoja Lietuvos Respublika!
St. Cyprien lietuviai, buvusieji 

Tarpt. Brigadų kovotojai. 
Francija, St. Cyprien, 25-III-1939.

Albanu Valdžia Pro
testuoja Pasauliui 
Prieš Užpuolikus

Albanų valdžia per radio 
užginčijo juodmarškinių 
paskleistus girdus, būk al
banai užpuldinėją gyvenan
čius Albanijoj italus.

ORAS
Dalinai apsiniaukę ir vėsu. 

prie naujojo ministerių ka
bineto.)

Generolai Černius ir Sku
čas pareiškė, kad jie todėl 
pasitraukia, jog norį, kad 
“naujoji vyriausybė neturė
tų karinio charakteriaus.”

(Černiaus ministerių ka
binetas buvo sudarytas, kai 
pasitraukė kunigo Mirono 
tautininkų kabinetas. O 
“Mirono vyriausybė” atsi
statydino po to, kai jinai 
pervedė Vokietijai Klaipė
dą. Tai žmonių subruzdi
mas dėl Klaipėdos užleidi
mo naziams privertė Miro
no ministerių kabinetą ap
leist savo vietą.)

USA Smerkia Italiją 
Kaip Albany Grėbikę 

Ir Pavojų Taikai
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas ir valstybės 
ministeris Hull pasmerkė 
Italijos valdžią, kad jinai 
“prievarta ir smurtu įsi- 
briovė” į Albaniją. O tas žy
gis tai “dar vienas grūmoji
mas pasaulinei taikai,” sa
ko prez. Roosevelt ir minir 
teris Hull.

Didvyriškas Albanų 
Gynimasis nuo Ita
lų Juodmarškinių

ITALAI JAU UŽKARIAVO VISĄ ALBANIJA; 
ALBANŲ KARALIUS PABĖGO 1 GRAIKIJĄ

Roma. — Italai per d v i 
dienas “visiškai” užėmė Al
baniją.

Albanijos karalius Zog, 
po dviejų dienų priešinimo
si, pabėgo į Graikiją. Jo 
žmona su trijų dienų vaiku
čiu jau kiek pirmiau buvo

Naziai Baugina Lenkus 
Neužgirt Sutarties

Su Anglija
Berlin.—Naziai per spau

dą ir radio grūmodami per
spėja Lenkiją, kad jinai ne
turi galutinai pasirašyti ap
sigynimo sutarties su Ang
lija; sako, kad jeigu Lenki
ja pasirašytų tą sutartį, tai 
padarytų priešingą Vokieti
jai žingsnį. Tada, supran
tama, naziai panaikintų sa
vo nekariavimo-nepuolimo 
sutartį, kurią jie padarė su 
Lenkija 1934 metais.

Toliau, kaip pranešama, 
Hitleris pareikalautų pripa
žint Vokietijai Danzigą ir 
duot naziam teisę pravest 
savo vieškelį per “Lenkų 
Koridorių,” tarp didžiosios 
Vokietijos ir Rytų Prūsijos. 
O jeigu Lenkija nesutiktų, 
tai, girdi, Hitleris galėtų 
užimt Danzigą, tą “korido- 
Įrių” ir net lenkiškąją Sile
ziją.

Naziai sako, kad Anglija 
neduoda tvirto prižado tik
rai ginti Lenkiją. Anglijos 
prižadas Lenkijai esąs tik 
“džentelmaniškas” ir pavir
šutinis. 0

Californijos Teismas 
Panaikina Visas Uni

jines Sutartis
San Francisco, Calif. — 

Valstijos apeliacijų apskri
ties teismas patvarkė, kad 
jeigu samdytojas pasirašo 
sutartį su unija samdyt tik
tai unijinius darbininkus, 
tai tokia sutartis esanti 
“neteisėta” ir “priešinga 
konstitucijai.” Šiuom teis
mo patvarkymu yra atšau
kiamos visos sutartys, kur 
fabrikantai ir kiti samdyto
jai pilnai pripažino uniją 
Californijoj.

Teismas taip pat uždrau
dė net ramiausius streiko 
pikietus ir pareiškė, būk 
streiklaužiai turį “konstitu
cinę teisę” dirbt, nežiūrint, 
kokia dauguma darbininkų 
streikuotų.

Californijos apskrities 
teismas padarė tokį spren
dimą, paremdamas 32 agen- 
tus-pardavinėtojus automo-

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

Metai XXIX, Dienraščio XXI

t

t

iš Albanijos pergabenta į 
Graikijos miestelį Florina.

Italijos valdžia pyksta, 
kad karalius Zog išsivežęs 
“visą Albanijos auksą” — 
apie 160 tūkstančių dolerių.

Tirana, Albanija. — 400 
Italijos orlaivių be atlaidos 
bombomis šturmavo alba
nus. Tuzinai Italijos karo 
laivų pylė ugnį iš didžiųjų 
kanuolių į visą Albanijos 
pajūrio ruožą. 25 tūkstan
čiai motorizuotos italų ar
mijos atakavo tankais ir ki
tais pabūklais albanus.

Kovon prieš įsiveržėlius 
išstojo ne tik vyrai, bet ir 
moterys, ne tik albanai ka
reiviai, bet ir nekariškiai 
piliečiai, šauliai.

Albanija turi tik 14 tūk
stančių armijos. Vienas jos 
didokas skyrius sudarytas 
iš gerai kariškai išlavintų 
moterų. Bet ir nekariškės 
albanės griebėsi šautuvų 
prieš fašistus užpuolikus.

Prieš italų karo laivus ir 
bombinius lėktuvus albanai 
nieko negalėjo pa veikt; bet 
kur albanai susidūrė su ita
lų kariuomene, tai ne kartą 
sukirto italus.

Kuomet iš Mussolinio lai
vų išsikėlė italai į Albanijos 
pakraštį, albanai septynis 
sykius nuvijo atgal tuos ita
lus ir sugrūdo juos į ma
rias.

Jau pirmą užpuolimo die
ną, penktadienį, Italijos ka
ro laivai keturis kartus 
bombardavo Albanijos prie
plaukos miestą Durazzo ir 
lėktuvai dviem atvejais ar
dė ir degino tą miestą bom
bomis. Taip Durazzo ir li
ko paverstas griovėsiais.

• Italų orlaiviai ir karo lai
vų artilerija panašiai išdau
žė, išdegino ir užėmė taipgi 
miestelius Santi Quaranta, 
San Giovanni ir Valona.

Berlin. — Nazių spauda 
sveikina Italijos žygį prieš 
Albaniją, kaip stiprinimą 
fašistinės Romos - Berlyno 
“ašies”. Hitleris pilnai re
mia prijungimą Albanijos 
prie Italijos.

Mexico City. — Meksikos 
vyriausybė deportavo tris 
ispapų fašistų vadus. Jie 
plaukia į New Yorką.

bilių prieš milžinišką dau
gumą streikuojančių auto
mobilių pardavinėtojų Ho
ward kompanijos. Streikie- 
riai priklauso Amerikos 
Darbo Federacijos unijai.

Unija duoda apeliaciją į 
Californijos aukščiausią 
teismą.
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Kaip Ci Is Tikrųjų Būtų
Pacitavęs iš “Laisves” (kovo 29 d.) 

“Krislų” pastabas apie STOP-HITLER 
demonstracija New Yorke ir joje pasa
kytą Keistučio Michelsono kalbą, Chica- 
gos “Draugas” šitaip drožia:

“Tikrai gražu. Nepaprastas R. Miza- 
ros entuziazmas ir pasakytume patrio
tizmas. Jis pabrėžia garbingą lietuvių 
tautos sūnaus kilmę.

“Tik... mes manome, kad draugui 
Mizarai už tokį entuziastišką patriotiz
mą gali tekti nukentėti, gali užsitarnau
ti nemalonę to, kurio fotografija ir kal
ba atspausdinta ketvirtame tos pačios 
‘Laisvės’ puslapy...” o

Kalba ir fotografija, kurią “Drau
gas” mini, buvo J. Stalino. Iš to “D.” 
redaktorius daro išvadą, būk Stalinas 
kritikuotų Mizarą arba tuos, kurie gra
žiai kalba apie savo tautą.

Nieko toliau nuo tiesos! J. Stalinas ne 
tik nieko blogo nesakytų tiems komunis
tams, kurie myli savo tautą ir kovoja už 
josios nepriklausomybę, bet dar paplak- 
šnotų tokiems per petį. Stalinas—simbo
lis mažųjų tautų laisvės. Stalinas pats 
kilęs iš mažos tautos, ilgai buvusios pa
vergtos žiauriojo carizmą;.’ Stalinas ,dar 
keliais metais prieš revoliuciją Rusijoj 
reikalavo Lietuvai laisvės. Dėlto, kad jis 
kovojo už laisvę mažųjų tautų ir darbi
ninkų klasės, žiaurus carizmo režimas 
jį keliais atvejais buvo įkalinęs, kanki
nęs. Šaly, kuriai vadovauja J. Stalinas, 
tautinis klausimas yra gražiausiai išriš
tas: visos tautos, bus jos didelės ar ma
žos, turi pilnutėlę ląisvę savo kultūrai 
plėsti, klestėti. Virš šimtas tautų, suda
rančių Sovietų Sąjungą, sugyvena taip 
broliškai, gražiai, kaip niekur pasaulyj 
dar nebuvo.

Toliau “Draugas” mano, būk komu
nizmas su patriotizmu esą nesuderinami 
dalykai. Tai kita netiesa; pilniausiai su
derinami. Tam pavyzdžių šiandien gali
me surasti daugybę. Paimkim Chiniją. 
Kas ten ištikimiau ir energingiau šian
dien kovoja prieš Japonijos įsiveržėlius, 
jei ne komunistai?!

Tegu šiandien, sakysim, bent kas už
puola su ginklu ant Lietuvos. Tegu tik 
bus duota proga Lietuvos žmonėms gin
tis nuo užpuoliko. “Draugo” redaktorius 
pamatytų, kad pirmose kovotojų eilėse 
stovėtų Lietuvos komunistai.

Komunistai stoja už visų tautų bro
lišką sugyvenimą, abišališką pagarbą. 
Tuo. būdu jie yra internacionalistai. Jie 
skelbia, kad kiekviena tauta — didelė ar 
maža — yra lygios ir neturi viena kitos 
skriausti, išnaudoti, spausti. Tuo pačiu 
sykiu jie yra uoliausi savo tautos patrio
tai (ne šovinistai, kurie skleidžia nea
pykantą prieš kitas tautas ir rases — 
negrus, žydus, etc.), savo tautos mylėto- • • jai.

Štai kaip, ponai iš “Draugo” redakci
jos, dalykai stovi!

Sovietai Atsargiai Tėmija
Korespondentas Walter Duran ty rašo 

iš Maskvos, kad Sovietų Sąjungos vadai 
atsargiai temija tą, kas darosi Europoj.

Kaip žinia, Anglijos vadai priešakyje 
su Chamberlainu garsiai šaukia prieš 
Hitlerį, atvirai diskusuoja karo klausi
mą prieš Vokietiją ir Italiją. Veik tas 
patsai yra Franci joj. Bet Sovietų Są
jungos vadai ir liaudis labai gerai žino, 
ką reiškia tų ponų žodžiai. Juk jie per 
20 metų gvarantavo Čechoslovakijai lais
vę, jos nepriklausomybę, buvo susirišę 
įvairiomis bendro apsigynimo sutarti
mis, ginklavo Čechoslovakiją, o paskui ją 
išdavė.

Sovietų vadai ir žmonės pamena ir 
amerikiečio pulkininko Charles Lind
bergh melus, kuris apšmeižė Sovietų or- 
laivyną, tartum tyčia ragindamas Hitle
rį: “Ko lauki, SSSR orlaivynas silpnas, 
maršuok ant Sovietų Ukrainos!” Todėl 
ne viską galima imti už gryną pinigą, 
ką šiandien sako ponai Chamberlain, Da- 
ladier, Hudson, Bonnett, ir kiti. Sovietai 
labai gerai žino, kad tie ponai norėtų, 
idant Sovietų Sąjunga savo rankomis iš 
ugnies trauktų Anglijos ir Francijos im
perialistams kaštonus ir juos šertų. So
vietai žino ir tą, kaip Anglija ir Fran- 
cija nedėkingos buvo Rusijai už išgel
bėjimą jų nuo kaizerinės Vokietijos. Vi
sa tai niekas negali užmiršti. Žinoma, 
tuo pat kartu Sovietai visada buvo ir 
yra nuoširdžiai nusistatę padėti kiekvie
nai užpultai tautąį, padėti sudaryti 
valstybių bendrą bloką, kad pastojus 
fašistų agresoriams kelią.

“Izviestijos” rašo: “Visi dabartiniai 
Europos rūpesčiai, tai yra vaisius išda
vikiškos politikos Muniche.” Sovietai 
mano, kad Chamberlaino pareiškimai 
Lenkijos klausime nėra dar aiškūs ir pil
nai nuoširdūs. Iš kitos pusės negalima 
pilnai pasitikėti Lenkijai, kol prie jos 
valdžios stovi tie patys pulkininkai 
Beckai, kurie rugsėjyj, 1938 metais, pa
dėjo Hitleriui sudraskyti Čechoslovakiją. 
Maskvoje ^stato klausimą: “Ar Lenkija 
tikrai ir nuoširdžiai pamainė savo politi
ką? Ar ji atsižadėjo ^nuo suokalbių, ku
riuos su Vokietija prieš savo kaimynus 
padarė dar 1934 metais? Juk Sovietai 
pamena, kad dar pereitais metais Len
kijos ponai padeginėjo Sovietų tavori- 
nius traukinius ir terorizavo keliaunin
kus Lenkijos teritorijoj.

Sovietai pamena ir tą, kad nesenai 
buvo sukeltas didelis skandalas dėl Vo
kietijos ultimatumo Rumunijai, kad at
rodė, jog Anglija irgi labai susidomėjus. 
Bet vėliau Rumunija nurijo Vokietijos 
planą, priėmė vergišką sutartį ir Anglija 
su Franci j a nusiramino.

Jeigu iš tikro Lenkijai yra pavojus, 
tai Sovietų Sąjunga turi jau senai ga
tavą planą prieš agresorių veiklą. Pir
miau veikė Vokietija, Italija ir Japoni
ja, dabar prie jų reikia pridėti ir fašis
tinę Ispaniją, kur jau koncentruoja dau
giau Mussolinio armijos. Sovietai sako, 
kad yra pasaulyj užtektinai jėgų, kad 
sulaikius fašistų agresijas, kad pasto
jus užpuolikams kelią, kad išgelbėjus 
pasaulį nuo nuolatinio nervingumo, kad 
privertus niekšiškus fašistus skaitytis su 
kitu šalių reikalais ir teisėmis ir tam 
reikalinga konferencija visų taikos no
rinčių šalių: Sovietų Sąjungos, Franci
jos, Anglijos, Lenkijos, Holandijos, Bel
gijos, Jungtinių Valstijų ir kitų mažes
nių valstybių. Tokia konferencija ga
lėtų surasti būdus, kaip veikti prieš už
puolikus, ir net vien ekonominių prie
monių užtektų, kad pažabojus fašisti
nius agresorius.

Todėl iš to matyti, kad Sovietų Są
junga yra labai atsargi, kad ji puikiai 
supranta Anglijos ir Francijos tam ti
krų valdonų planus, kurie garsiai šau
kia kautis tik vieną Sovietų Sąjungą, o 
Londono ir Paryžiaus ponai sėdėtų ran
kas susidėję, lauktų progos, kad paskui, 
kada užtektinai bus kare nuvargę Vo
kietija ir Sovietų Sąjunga, išsieikvoję 
Italija ir Japonija, kad tada ateiti ir vėl, 
kaip Versaillėj, padiktuoti savo valią ir 
Vokietijai su 'jos talkininkėmis ir So
vietų Sąjungai. Tokios padėties Londo
no ir Paryžiaus ponai lai nelaukia. So
vietai moka vairuoti savo laivą tarpe ka
pitalistinių ir fašistinių uolų ir visokių 
žabangų.

Kas Yra Albanija?
'  /

Albanija yTa maža kara ■ ’ siartino su Vengrija ir pra
lysto prie Adriatiko Jūros- dėjo nusisukti nuo Italijos. 
Albanija užima tik 19,636 Pirmiau ir Vengrija buvo
ket. amerikoniškų mylm 
plotą, kaip pusė dabartinės 
Lietuvos. Ji turi tik 1,100,-

didelėj Mussolinio įtakoj; 
vėliau ji pateko po Hitlerio 
įtaka, bet dabar ten reiš-

CHAMBERLAIN TIK 
ŠNEKA IR ŽUVAUJA...

London, bal. 7. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain pareiškė, kad

jeigu Italija užims Albani
ją, tai dar pablogins sa
vo santikius su Anglija. Ta
tai pasakęs, Chamberlain 
išplaukė žvejot...

Maskva, bal. 7.— Sovietai 
abejoja, ar Anglija gins 
Lenkiją nuo nazių, nežiū
rint apsigynimo sutarties 
su Lenkija.

000 gyventojų. Jos sostinė. 
yra Tirana miestas su 30 - 
000 gyventojų. Kiti miestą'. 
Durazzo turi 9,000 gyvento
jų; Scutari — 29,000; Co- 
riza — 23,000; Valona — 
10,000 ir Elbasan—2,000.

Albanija turi keturias 
prieplaukas, Durazzo ge
riausiai įrengta. Jos pa
kraštys turi apie 150 mylių 
ilgio. Šiaurėje ji rubežiuo- 
jasi su Jugoslavija ir piet- 
rytuose su Graikija.

Albanija turi mažai gelž- 
kelių. Plentų keliai sudaro 
1,500 mylių. Tai žemdirbys
tės, sodininkystės ir gyvu
lių auklėjimo šalis. Yra 
miškų ir iškasamų gamtinių 
turtų.

Albanijos didžiuma gy
ventojų prisilaiko mohame- 
tonų tikybos; apie vienas 
penktadalis tautiškos alba
nų bažnyčios ir dešimtada
lis yra Romos katalikais.

Albanija senovėj buvo ka
ringa ir stipri valstybė. Vė
liau ji per kelis šimtus me
tų buvo Turkijos pavergta. 
1912 metais Serbija, Juod
kalnija, Graikija ir Bulga
rija užpuolė Turkiją ir re
miamos Rusijos laimėjo ka
rą. Lapkričio 28 dieną, 1912 
metais Albanija paskelbė 
savo nepriklausomybę. Bet, 
tuoj aus prasidėjo Antras 
Balkanų Karas, o 1914 me
tais Pasaulinis Karas, ku
rių laiku Albanija buvo 
užimta tap talkininkų, tai 
austrų.

1917 metais talkininkų 
armija užėmė Albaniją ir 
generolas Fęrrero, tais lai
kais komandierius italų ar
mijos, birželio 3 dieną, 1917 
metais, suorganizavo Alba
nijos valdžią. 1920 metais, 
rugp. 2 dieną, pagal sutar
tį su Italija, Albanija pasi
skelbė nepriklausoma. Bet 
visas laikas Italijos fašistai 
stengėsi ją pavergti. Italija 
yra tik už Otranto pe įta
kos, apie 50 mylių vandens 
pločio nuo Albanijos.

Albanijoj yra karaliaus 
Ahmedo Zogo valdžia. Ar
mijoj tarnavimas verstinas. 
Taikos'* metu armija turi 
14,000 oficieriu ir kareiviu. 
Ginkluota silpnai. Rezervai 
siekia apie 100,000. 1935 
metais jos įvežimas siekė 
$4,576,716 ir -išvežimas — 
$2,012,500.

Karalius Zog 1938 metais 
apsivedė su Vengrijos gra- 
fiute Geraldine Apponay. 
Veikiausiai, nuo to laiko 
Albanija kiek daugiau su-

kiasi patriotinis nusistaty
mas, kad atsikratyti ir Hit
lerio globos.

Jau kelios dienos, kaip 
spauda rašo apie Italijos 
fašistų pasiruošimą pulti 
ant Albanijos. Albanija su
mobilizavo savo mažąją ar
miją. Žinoma, ji negalėtų 
pati viena sėkmingai gintis 
nuo Italijc-s fašistų, bet vei
kiausiai turi užtikrinimą iš 
Graikijos ir Jugoslavijos, 
kad pastarosios ateis jai į 
pagelbą. Jeigu Mussolinis 
pilnai įsigalės Albanijoj, tai 
jis tuo būdu iš trijų pusių 
apsuptų Jugoslaviją ir pri
eitų prie Graikijos su ku
riomis Italijos fašistų san- 
tikiai blogi. Iš antros pusės, 
Albanija naudojasi ir nauja 
padėtimi Europoj, kada 
Anglija, Franci j a, Lenkija 
ir Sovietų Sąjunga plačiai 
diskusuoja būdus, kaip su
laikyti karo agresorius Hit
lerį ir Mussolini.

Dar Pasaulinio Karo lai
ku Albanijoj, netoli Tira
na, buvo surasta žibalo šal
tinių. Jau tada prasidėjo 
už jį kova tarp Italijos, An
glijos ir Jung. Valstijų ka
pitalistų. Po karo Italijos 
fašistai supančioji Albaniją 
visa eile sutarčių — kelių 
pravedimo, prieplaukų sta
tymo, mineralų iškasimo ir 
kitomis. Bet ir Anglija ne
nusileido, apylinkėj Vallo- 
nos ji gavo koncesijas ant 
žibalo.

Jau kelis kartus tarpe 
Anglijos ir Italijos buvo pa- 
aštrėję santikiai kovoj už 
Albanijos žibalą. Bet kiek
vienu kartu Anglijos impe
rialistai taikydami pasukti 
Europos reakciją prieš 
Sovietų Sąjungą, vis nusi
leisdavo Italijai, nes jie ma
nė, kad Albanijoj bus išvy
styta žibalo gamyba, kuri 
aprūpins Mussolinio orlai
vius ir tankus.

Matyti, kad dabar Mus
solinis nori galutinai pa
vergti tą kraštą, gauti į sa
vo rankas Vallona ir Sku- 
tari, Tirana ir Durazzo 
prieplaukas, kad giliau 
veržtis į Balkanus. Iš ant
ros pusės veikiausiai Angli
jos valdonai pradėjo dau
giau priešintis Mussolinio 
planams, nes jau jie ir taip 
perdaug pozicijų užleido 

į Viduržemio Jūroj ir Afri- 
I ko j Italijos fašistams ir tuo 
susilpnino savo pozicijas. 
Albanija gali įtraukti kitas 
šalis į karą. š.
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78 pėdą aukščio žvilgančio plieno figūra jau pasta
tyta ant Sovietų pavilijono Pasaulinėj Parodoj New 
Yorke. Tai bus antras aukščiausias parodoj pasta
tas; pirmasis—Amerikos.

Pastabos
Pirmos Komunos laimėjimas 

Paryžiuj labai išgąsdino Fran
cijos ir kitu saliu buržuaziją. 
O darbininkus mielai nudžiu
gino. Bet ponijai atėjo Į pa- 
gclbą Vokietijos imperialistų 
armija ir labai žiauriai su- 
kriušino Komuną, kovojusią 
už proletarų teises ir laisvę... 
Virš 30,000 kariautojų, ge
riausiu darbininkų draugų, 
buvo ant vietos išžudyta!

Po Pasaulinio Karo buvo įsi
kūrus Sovietų valdžia Vengri
joj. Čia prie šios valdžios nu
vertimo daug prisidėjo Ame
rikos kapitalistai, priešakyje 
su ponu Hooveriu, po prie
danga maitinimo alkanų...

Finijoj irgi buvo susitvėrus 
darbininkų valdžia. Kaizeri- 
ninkai vokiečiai tą valdžią 
kraujuose paskandino!. . .

Lietuvoj taipgi proletarų

ra galima prilyginti net prie 
Judošiaus, nes toji “esybė” iš
davė tik vieną ypatą, o šie 
nenaudėliai pasirengę išduot 
ir išduoda šimtais tūkstančių 
susipratusių proletarų į fa
šistų kruvinas rankas dėl su- 
mėsinėjimo!

—o—
Kaip narsiai kovojo Ispa

nijos sūnūs ir dukterys už 
laisvę ir demokratiją. Vienok, 
Italijos ir Vokietijos fašistų 
juodosios armijos, gerai gin
kluotos, negalėjo įveikti. Tai 
Anglija su veidmainiška po
litika pervėrė Ispanijos respu
blikos širdį, lyg Berodo kar
eivis su kalaviju pasakiško 
Kristaus širdį. . .

Anglijos šnipai, Trockio 
plauko socialistai, su gen. Mi- 
aja ir pulk Casado prieša
kyje, išdavė šimtus tūkstančių 
tėvynės ir laisvės mylėtojų ir 
garsiojo Madrido gynėjų dėl 
fašistų kankinimo ir šaudymo!

valdžia gyvavo. Bet Lietu
vos buržuazija parsikvietė 
Vokietijos armiją ir Sovietų 
valdžią sunaikino...

—o—
Bavarijoj jau steigėsi sovie

tiškos formos valdžia, bet ją 
greit nužudė Berlyno buržu
jų armija...

—o—
Daug darbininkų pradeda 

suprasti įvairiose šalyse rei
kalą Sovietų valdžios įsteigi
mo dėl proletarų ir laisvosios 
inteligentijos teisių įvykinimo. 
Bet kur tik darbo žmonės 
bando įkurti Sovietų valdžią, 
ar bent demokratiškai buržu- 
aziška režimą, tai fašistiški iš- 
naudotojai, it vilkai, ir puo
la ant avies sumėsinėti, žu
dyti!. . .

Kapitalistinių šalių turčių 
klasės irgi puolė Rusijos So
vietų valdžią, norėdamos su
naikinti; bet nudegė nagus. . .

Tai labai gerai padarė So
vietų valdžia, išrinkdama iš
davikus — Trockio plauko 
“socialistus”; jie yra aršiau
si priešai darbininkų. Jų nė-

—o—
Po revoliucijos Rusijoje 

baltagvardiečiai bėgdami nu
plukdė ir Juodųjų Marių ka
rinį laivyną į Francijos prie
plauką. Sovietai nugalėjo 
darbininkų priešus ir parei
kalavo, kad Francija grąžin
tų Rusijos karinį laivyną So
vietų Sąjungai. Bet francū- 
zai neatidavė ir taip be geros 
priežiūros supūdė minėtą lai
vyną . . .

—o—
Kuomet Ispanijos respubli

kos valdžią išdavikai nuver
tė, tai respublikos karinis lai
vynas nepasidavė išdavikam, 
bet nuplaukė į Francijos van
denyną. Prancūzai jį užgrobė 
ir jau už keliolikos dienų ati
davė Franco fašistų gaujai. 
Mat, francūzų turčiai myli is
panų proletarų engėjus fa
šistus, todėl ir gelbsti jiem. . . 
Patarlė sako: “Kur niežti, 
ten ir kaso”. . .

—o—
Hitleris jau atplėšė lietuvių 

tautos šmotą ir rengiasi už
griebti visą Lietuvą. O Lie
tuvos buržuazija bei valdžia

Chiniečių masinis pikietas Seattlej,. Wash. Jie pikietuoja Japonų laivą, i kurį 
buvo bandoma krauti seni gelžgaliai, kuriuos Japonijos imperialistai naudoja 
ginklams prieš chiniečius; laivakroviai atsisakė eit prie laivo per pikieto liniją.

irgi rengiasi ’ atiduoti visą 
Lietuvos kūną naziam suplė
šyt bei sumėsinet.

Pet Vizbaras.

KLAUSIMAS:
Mieli Mūsų Draugai: Aš 

prašau jūsų malonės paaiš
kinti man, kokia diena buvo 
kovo (morčiaus) 16, 1895
metų—nedėlia ar panedėlis? > 
Būsiu dėkinga už paaiškini
mą.

Mrs. Frances Dainbrauskas.
ATSAKYMAS:

Kovo 16 d., 1895 metų, 
buvo šeštadienis (subkta).

Klausimai ir Atsakymai

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.
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Trečias puslapis

Pagalbon Kovojusiems už 
Demokratiją Ispanijoj

Rytojus ir Praeitis

Didvyringai kovojo Ispanijos žmonės 
prieš fašizmą, už laisvę, už demokratiją. 
Bet jų spėkos pagaliaus buvo persilpnos 
atsilaikyti prieš fašistinius agresorius ir 
jų pagalbininkus. Fašizmas laikinai lai
mėjo ii* užvaldė Ispaniją.

Ir mes, lietuviai, buvom labai artimai 
susirišę su ta Ispanijos žmonių kova 
prieš fašizmą. Daug mes jiems geibėjom.

Ta didvyringą Ispanijos žmonių kova, 
ta mūsų gausi pagalba amžinai pasiliks 
žmonijos istorijoj.

Bet dabar prieš mus stovi svarbi pro
blema: tai suteikimas pagalbos ir para
mos tiems, kurie kovojo už demokratiją 
Ispanijoj, o sugrįžo sužeisti ir dabar turi 
gydytis.

Keli desėtkai lietuvių, kurie buvo nu
vykę Ispanijon iš Lietuvos, iš Pietų Ame
rikos ir iš kitų kraštų, dabar randasi 
baisioj padėty Franci joj—koncentracijos 
stovyklose. Jie šaukiasi į mus pagalbos. 
Jie prašo, kad mes, Lietuvių Komitetas 
Gelbėjimui Ispanijos Demokratijai, pa
siųstume jiems kiek nors pinigų, kad jie 
galėtų nusipirkti maisto, drabužių, taba
ko, cigaretų.

Šiuo tarpu lietuvių komitetas rūpinasi

užlaikymu Juozo Sakalausko, kuris buvo 
sužeistas Ispanijoj, o dabar gydosi New 
Yorke.

Reikalinga pagalba ir kitiems lietu
viams, kurie grįžo iš Ispanijos sužeisti. 
Reikalinga pagalba tūkstančiams kitų 
tautų kovotojams, kurie dabar sugrįžo 
iš Ispanijos.

Todėl mes atsišaukiame i visus Ame
rikos lietuvius, prašydami ištiesti pagal
bos ranką kovojusiems už demokratiją 
Ispanijoj.

Paaukokit, kiek kas išgalite, tam svar
biam tikslui. Visi mes galime kartas nuo 
karto paaukot tai dolerį, tai pusdolerį 
tam svarbiam tikslui.

Parodykim, kad mes neužmirštame tų, 
kurie statė pavojun savo gyvastį vykda
mi į tolimą Ispaniją kovoti už mūsų visų 
reikalus.

Aukas siųsdami išrašykite čekius ar
ba “money orders” komiteto iždininkės 
vardu, Helen Kaunas, ir pasiųskite ko
miteto sekretorei sekamu antrašu:

Lietuvių Komitetas Gelb. Isp. Demokr.,
O. Vaznyte, Sekr.,
419 Lorimer Street,

Brooklyn, N. Y.

Artistė L. Perri, “Lais
vės” angliškame jaunimo 
skyriuje, kovo 21 d. pa
smerkia žmones, kurie su

Literatūros Draugijos 
Reikalai
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Hartford, Conn.

WPA ADMINISTRATORIUS PAAIŠKINA 
APIE DARBO PROGRAMĄ

Prakalbuodamas per radio, 
pulkininkas Francis I. Har
rington, WPA Administrato
rius, paaiškino nekuriuos 
klaidingus supratimus apie 
darbo programą.

Jis ypatingai paaiškino še
šis punktus:

tymą ir pagerinimą 180,000 
mylių antrinių kelių — be
veik visiškai kaimiška arba 
pusiau-kaimiška programa.

Apie pamatinį klaidingą 
supratimą programos būdo, 
Administratorius Harrington 
sako:

“Kita klaidinga nuomonė 
apie WPA yra įsitikinimas, 
jog jis duoda tiesioginę pa
šalpą—kitais žodžiais, pinigų 
žmonėms, kurie negali dirbti, 
arba žmonėms, kurie neduoda 
darbo atlyginimui. Tai nėra 
teisybė... Ką federalė val
džia apsiėmė kaipo tautišką 
atsakomybę yra vesti kovą 
prieš bedarbę per darbo pro
gramą, kuri aprūpins darbu 
tautos pilnai tinkamus nedir
bančius.”

užsitikrinimu kalba apie ry
tojų. Apie rytojų, esą, nie
ko negalima žinoti. Ji re
alistė. Aš gerbiu realistus, 
dėl to ir šią pastabą rašau.

Gerbiama artistė perdaug 
stačiokiškai pasakė. Netoli
mą ateitį galima numatyti. 
Žinant dabarties principus,' 
galima pasakyt, kaip kas 
vystysis rytoj. Smulkmenų 
tik negalima numatyti. Pa
galiaus, ar verta smerkti 
tuos, kurie apie rytojų ką 
nors spėlioja, kuomet pra
eities spėjikai taip daug 
kenkia progresyviam prota
vimui ir darbui? Bjauriau
siai darkoma sena istorija, 
nauja istorija, visa, kas bu
vo vakar—gyvoji istorija 
taip apžagama, kad mūsų 
d a r b i n inkiški dienraščiai 
nespėja tuos teisybės bandi
tus numaskuoti. Dėl ko tie 
atgaleiviai taip darko istori
ją? Dėl to, kad jie numato, 
jog panašiais melais susi
darys ir rytojus, progresas 
bus jų naudai. Ir tankiai 
tas jiems pavyksta. Jeigu 
mes realistai atsisakysime 
žiūrėti į rytojų, atsisakysi
me deleguoti į jį šviesiai su
prantamas tiesas, tai tie at
galeiviai rytoj daugiau pa
sinaudos, o mes daugiau 
pralaimėsime. Ateitis pri
klausys mums tik tiek, kiek 
mes dirbsime šiandien jo
sios gerovei.

J. Baltrušaitis.

Finansinė Atskaita už Sausį, Vasarį 
Ir Kovą 1939 Metais

Sausio Mėnesio Įplaukos: 
Kp. Kas prisiuntė. Miestas Suma 
33—A. Pipiras, Pittsburgh .. $3.00
86— M. Chesna Chicago ........ 10.20
90—F. J. Madison, Youngstown 1.50 
68—B. Muleranka, Hartford .. 7.75 
29—P. Slavinskas, Rockford .. 1.00
41— L. Pruseika, Chicago ... 8.25
59—P. Švelnis, Akron ........... 1.80
22—J. Stripeika, Cleveland .. 4.80

KVK—K. Kilikevičius, Mont. 25.80 
85—A. Raskov, Haverhill .... 3.00

5—V. J. Kaspar, Newark ... 14.00 
13—B. Senkevich, Easton ... 1.00
42— J. Egeris, Nashua ......... 1.50
51— J. Rūbas, Middlefield .. 1.50 
44—J. Daugirdas, Lowell .... 13.00

187— J. A. Dementis, Chicago .. 6.30 
11—J. Norvaiša, Worcester . 15.45

25—J. Jasaitis, Baltimore .. 19.53 
8—Apsk. O. Talaiška, Kenosha 5.00 

44—J. M. Karsonas, Lowell .. 2.50 
7—J. Starkevičius, Springfield 17.60
188— A. Va.raneckienė, Detroit 11.30

19— A. Gąbris, Chicago .... 17.20 
39—P. J. Pabalis, Scranton .. 6.00

145—M. Pūkis, Los Angeles . . 13.90 
Pav. A. Krajauskas, Sp. Valley 1.50 
Pav. J. Venckus, Mexico .... 1.60 

| 68—B. Muleranka, Hartford 12.60 
140—F. Abekas, Chicago . . . 10.50 
198—K. B; Karosienė, Oakland 9.50 
190—P. Nemura, Cleveland ... 6.20
87— J. Deimontas, Pittsburgh . 4.50 

Pav. J. Salamon, Richfield . . 2.00 
200—K. Jankauskas, Hillside .. 3.00

20— St. Jasilionis, Binghamton 7.90
52— M. Podolskis, Detroit ... 7.80

—M. Paukštienė, Brooklyn .. 1.48 
—J. Linda, Great Neck .. 4.00 
—P. Bechis, Great Neck .. 7.25

2—P. Antanuk, Boston .... 1.50
—-R. Mizara., Brooklyn . . 1.50 

24—J. Weiss, Brooklyn .... 7.60
185—V. Paukštys, Richmond Hill 5.00 
Pav. Dirvelis, Corona ............. 1.60

2—P. Jakštys, Boston ....... 7.60
2—A. Kvedaravičienė, Boston 8.70

66—M. Varnas, Grand Rapids 11.70 
123—V. Mikelonis, Gary ........ 10.90
Pav. Geo. Pechkis, Tunannock . 3.00

A. Tamulionis, Simsbury 1.00 
139—P. Burtkauskienė, Butte .. 6.60 

13—B. Senkevičienė, Easton . 3.40

138—P. Cibulskis, Maspeth 12.00
166—D. Burba, Stamford 4.50
55—A. Sakalauskas, Brooklyn 9.00 

124—A. Dambrauskas,
Girardville ....... ........... 3.50

Viso įplaukė $437.86
Vasario Mėnesio Išeigos: 

Sekretoriaus ir knygiaus alga
už vasario mėnesį ........ $50.50 t

Kyng pirkta už ------  1.25
Jaunuoliams pirkta angį. kn. 50.26 
Už darbus org. reikale ....... 7.75
Atmokėta dienraščiui prenum. 20.00 
Atmokėta 25 kp. bilos ........ 10.76
Amokėta kp. aukos “Laisvei” 2.00 j 
Atmokėta kp. aukos Ag. Fonud. 1.00 
Amokėta kp. aukos Ispanijai 6.50 1 
Knygų išsiuntimo išleidos 54.00 
Už spaudos darbus KVK 4.50 
Bankas išskaitė už čekius 1.72 
Už telegramą į Washington 1.56 
“Laisvei” už spausd. “Ūk.” 214.52

Viso išlaidų . $426.32

Sutrauka:
Balansas buvo -------------  $96.05
Vasario mėn. įplaukė ___  437.86

Kartu $533.91
Išmokėta —------   $426.32
Balansas ----------------- $107.59

Viso įplaukė ................. $362.81
Apie programos ant vietos 

išplanuotą būdą; faktą, jog 
programa aprūpina darbo pa
šalpą, netiesioginę pašalpą, 
jog visi projektų darbininkai 
yra vietinių gerovės įstaigų 
certifikuoti, jog reikalauja 
pašalpos; apie WPA aprūpi
nimą reikalaujant užmokėji
mo egzistuojančių valandinių 
algų ratų su pilnu mėnesiniu 
mokesčiu standardinės algų 
taisyklės nustatytų; apie že
mas WPA administratyviškas 
lėšas; ir, galų gale, apie fak
tą, jog WPA programa veikia 
kaimiškose ir pusiau-kaimiš- 
kose vietose, kaip ir dideliuo
se miestuose.

Apie šitą paskutinį punktą 
pulkininkas Harrington nuro
do, jog WPA projektai, logiš
kai, didžiumoj, randasi ten, 
kur darbo yra daugiausia. 
Bet, jis sako: “WPA progra
ma veikia beveik kiekviename 
apskrityje Jungtinėse Valsti
jose. Kur tik nedirbantieji 
reikalauja pašalpos, W P A 
kooperuoja pristatyme vyrų 
prie darbo ant projektų, ku
rie yra naudingi vietoms, kur 
jie gyvena.”

Jis cituoja vieną iš didžiau
sių WPA apsiėmimų — pasta-

“Ar WPA programa yra 
federalė ar vietinė? žmonės 
sako, kad šita administracija 
(kalbant apie darbų progreso 
administraciją) yra federalė 
biurokratija, kad jos darbui 
kenkia visoki keblumai ir kad 
ji veikia nepaisydama tautos 
vietinių apielinkių norų. Koki 
yra faktai?

“Devyniasdešimts - penktas 
nuošimtis mūsų programos su
sideda iš vietinių projektų, 
kurie pradėti, išplanuoti ir 
pasiūlyti mums miestų, apskri
čių arba valstijų urėdninkų. 
Tas reiškia, kad tik apie 
penktas nuošimtis mūsų WPA 
programos susideda iš projek
tų, kuriuos WPA tiesioginiai 
operuoja arba kita federalė 
įstaiga, kaip tai Viešosios 
Sveikatos Tarnystė, Komerci
jos Departmentas, Agrikultū
ros Departmentas ir kiti.”

WPA Washington o ofisas, 
jis paaiškina, rūpinasi tik 
nusprendimu, ar ant vietų iš
planuoti projektai sutinka su 
nekuriais reikalavimais kas- 
link tinkamumo nuo atžvilgio 
nedirbančių reikalavimų, ar 
jie reikalingi apielinkėms ir 
vietinių rėmėjų kontribuci
joms.

“Trečias klaidingas įspūdis 
bus korektuotas, kuomet visi 
supras, kaip šitie biedni dar
bininkai parinkti. . . mes rei
kalaujame, kad prieš darbi
ninko pasamdymą ant WPA 
projekto, jo vietinė gerovės 
įstaiga turi prislėgti, jog jis 
reikalauja darbo ir algų nuo 
to darbo.”

Apie algas ir valandas jis 
sakė: “Paprastas WPA dar
bininkas. . . uždirba apie 
$52.50 į mėnesį. Yra ketu
rios algų skalės — neprity
rusiam darbui, pusiau-prity- 
rusiam darbui, prityrusiam 
darbui ir profesijoniškui ar 
technikališkui darbui. . . WPA 
valandinės ratos yra įstatymu 
paskirtos būti ne mažiau eg
zistuojančių ratų apielinkėje. 
Mes mokame apsauginę al
gą. . . ir su egzistuojančia al
ga WPA darbininkam pavė
linta dirbti tik užtektinai va
landų užsidirbti įsteigtą mė
nesinę apsaugojančią algą.”

Administratyviškas lėšas 
Kongresas nustato, jis sako. 
Jos negali viršyti 5% visų lė
šų ir iki šiam laikui dar to 
nuošimčio nepasiekė. Skait
linės arčiau 3%.

W. P. A. I. S.

Lowell, Mass.
Z. Janausko Prakalbos

Balandžio 2 d. ALDLD 44 
kuopa surengė prakalbas sve
čiui kanadiečiui drg. Janaus- 
kui. Kalbėjo labai gražiai ir 
nuosekliai. Išaiškino Kanados 
lietuvių gyveninią ir veikimą, 
kaip jie darbuojas energingai 
ir nenuilstančiai prieš savo 
darbdavius ir valdininkus, ku
rie visokiais būdais persekioja 
visą jų judėjimą.

Draugo Janausko prakalba 
labai buvo įdomi, tik labai 
gaila, kad mažai buvo klausy
tojų. Teisybė, oras buvo 
prastas, bet, rodos, visgi ga
lima buvo ateiti tokių svarbių 
prakalbų pasiklausyti.

Kaip visur, taip ir pas mus 
yra visokių pažiūrų žmonių. 
Nors vadinas lietuviais ir di
deliais patriotais Lietuvos, bet 
kaip Hitleris užėmė Klaipėdą,

Sausio Mėnesį Išmokėta
Už sausio mėnesį sekretoriui ir 
knygiui alga ................. $50.50

Jaunuoliams anglų kalboj knygų 
pirkta už --------------------- 18.36

Bankas išskaitė už čekius ... 2.52
Knygų išsiuntimo ekspedicijos 

lėšos _________________  50.00
Renda už rugpjūtį—gruodį, 1938 m.

75.00
Lėšos narių raginime, knygų ir 

“Šviesos” reik. _________ 56.00
Už 3,000 vokų organizacijos 

reikalams -------------------  11.73
Raštinei pirkta reikmenų už 7.45
Anglų knygų pirkta jaunuoliams

18.86
Aukos atmokėtos dėl “Voice” 4.35 
Atmokėta “Laisvei” prenumer. 6.00 
Atmokėta kuopų aukos Ispanijai

11.25
Atmokėta Meno Sąjungai prisiųsti 

pinigai ________________  7.03
Atmokėta kp. aukos Lietuvos 

politkaliniams ___________ 3.00
Pirkta “Ill. World'History” 

jaunuoliams ------------------ 10.00
Viso išeigų ------------------ $332.05

Sutrauka:
Balansas nuo 1938 metų buvo $65.29
Sausio mėnesį įplaukė-------- 362.81

Kartu _______________  $427.30
Sausio mėnesį išeigų --------- $332.05

Balansas ------------------- $96.05

Sugriautas bombos namas Bratislavijos mieste (Slovakijoj) tuomet, kai naziai
užvaldė tą šalį.

tai tie mūsų patriotai užgiria 
nazius grobikus; girdi, ir ge
rai, kad Hitleris prijungė 
Klaipėdą. Tai matot, kas su
tinka su naziais. Jie visuomet 
rėkia, kad komunistai veda 
Lietuvą į Maskvą, o kaip da
bar pasirodo, tai fašistai ve
da Lietuvą į Berlyną.

Prakalbų pertraukoj drg. 
Janauskas, “Liaudies Balso” 
administratorius, prašė, kad 
paaukotų kas kiek išgali “L. 
B.” paramai. Tai kažkurie 
prisidėjo. Po $1 aukojo: S. 
Paulionka, F. Greska, A. A. 
Drazdauskas ir J. Blažonis; 
po 50c—R. čiulada ir J. Kar
sonas; po 25c—F. Arbačaus- 
kas ir V. Mikalopas. Viso su 
smulkiais suaukauta $6.05.

Visiems aukavusiems vardan 
“L. B.” tariu širdingai ačiū.

Po prakalbų buvo daug 
klausimų. Drg. Janauskas į 
visus klausimus atsakė ir visi 
klausovai buvo užganėdinti, 
visi užgyrė kalbėtoją Janaus- 
ką. Ten Buvęs.

Garsinkite savo biznj dien
raštyje “Laisvėje”.

Kovo Mėn. Įplaukos: 
14—O. šemberienė, Minersville 6.80 

146—M. Jagminiene, Chicago 9.40 
57—A. J. Jasiunas, Cleveland 7.80 
63—M. Kairis, Bridgeport 16.50 
70—P. Krioklienė, Rockford 5.40 

212—K. Maziliauskas, Bayonne 24.80 
104—K. Guzevich, Chicago 27.50

19— J. Urbonas, Chicago 10.70 
2—P. Niukas, Dorchester 15.00

225—J. P. čiuplis, Southbury 3.10 
221—J. Gabal, Bloomfield 6.80

30—A. J. Rimkus, Chester 4.80
J. Gabal, Bloomfield 10.00

KVK—K. Kilikevičius, Mont’l 67.40 
12—A. Valinčius, Pittston 21.90

190—J. Rudis, Cleveland 9.50
136—F. Šimkus, Kearny 4.70
188—A. Varaneckienė, Detroit 5.00

10—J. Bulauka, Philadelphia 15.70 
74—J. Čiuplis, Springdale 13.80
36—M. Bacevičius, La Porte 4.70

176—J. Daubaras, Athol 3.00
218—M. Long, Fountain 15.90
33—A. Pipiras, Pittsburgh 11.35

6—Geo. Šimaitis, Montello 8.40 
132—V. Kavaliauskas, Tacoma 15.60 
90—V. Danelis, Youngstown 14.30 

146—M. Jagminiene, Chicago 9.60
P. Lapienė, Babylon 1.00 

2—P. Jakštys, Boston 17.30 
54—C. Audrens, Elizabeth 9.00
20— S. Jasilionis, Binghamton 13.70 

Pav. P. A. Jatul, Brighton 1.50 
Pav. Ig. Danelis, New York 1.50 
Pav. S. Milikowsky Red Lodge 1.50

86— M. Chesna, Chicago 18.20
87— P. J. Martinkus, W. View 5.40

121—Trušas, Franci ja 9.00
52—J. Ginaitis, Detroit 6.10 

116—A. J. Matukaitis, Chicago 7.80 
LDS 74 kp., A. Katinas,

Bridgeport ..................  4.40
158—A. Gvergždžiūtė, Benton 6.30
31—A. Laučius, Lewiston 32.90

138—P. Cibulskis, Maspeth 7.40
1—K. Rušinskienė, Brooklyn 11.10 

161—M. Baltrušaitis, Seattle 5.00
24—J. Weiss, Brooklyn 3.10

J. Samsanavičius, Phila. 1.00
K. Levine, Ex Turtle Creek 1.10 

KVK—K. Kilikevičius, Montr’l 34.10
84—V. Prapestienė, Paterson 9.30 
68—B. Muleranka, Hartford 10.80 
25—J. Jasaitis, Baltimore 16.95 
32—J. Didjun, New Haven 15.10

Viso įplaukė $620.00

Kovo Mėn. Išeigos: 
Sekretoriaus ir knpgiaus alga 

už kovo mėn............ $50.50

Vasario Mėnesį Įplaukos
Pav. John Podjun, Luther .... $1.50 

79—S. Strauskas, Chicago .. 12.85
Pav. J. Griciunas, Summit .. 2.60 
129—F. Abekas, Chicago .... 6.40

—P. Butkevich, Worcester 2.00 
39—P. J. Pabalis, Scranton .. 1.50 
14—O. Šemberienė, Minersville

10.70
19—J. Urbonas, Chicago ... 17.00 

223—W. Murphy, Oregon City 14.00
30—A. J. Rimkus, Chestei* .. 4.70
22— J. Stripeika, Cleveland .. 6.10 

136—F. Šimkus, Kearny .... 21.50 
KVK K. Kilikevičius, Montreal 64.70

23— A. Gilmanas, New York . 1.50 
147—W. Kūlikas, Brooklyn ... 1.60

—H. Žukauskienė, Newark 1.00
51— J. Rūbas, Middlefield .. 1.00

5— V. J. Kasparas, Newark 6.20 
41—P. Grybas, Aberdeen 6.00 
50—L. Bekis, Rochester 11.00

145—M. Pūkis, Los Angeles 15.80 ' 
61—J. Adomaitis, Monangahela 1.60
4—J. Stupur, Portland 9.40 ■
6— Geo. Šimaitis, Montello 13.80 '

85—A. Raskow, Haverhill 1.50 
46—S. Vrubliauskas, DeKalb .50 

188—A. Varneckienė, Detroit 6.20 
117—J. Ragauskas, Shelton 3.00
94—J. Jurgaitienė, Kenosha 15.00 
92—K. Vaišnarienė, Cicero 12.30 ' 

153—Geo. Aukštys, San Fr’co 17.00
2—P. Jackson, Boston 7.70 

87—J. Deimontas, Pittsburgh 5.60
52— J. Ginaitis, Detroit 20.30

20—S. Jasilionis, Binghamton 7.60 
79—S. Straukas, Chicago 13.35
25—J. Jasaitis, Baltimore 15.56
54—C. Laeksmin, Elizabeth 6.00
39—P. šliekaitis, Scranton 12.60
1—K. Rušinskienė, Brooklyn 12.00
1—K. Rušinskienė, Brooklyn 18.70
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Aš noriu pabrėžti savo 
įspūdžius iš praėjusio mūsų 
choriečių lošimo veikalo 
“Vestuvės Pušyne.” Man vie
ną kartą pasitaikė būti laike 
pamokų ir girdėti, kaip mūsų 
jaunuoliai sunkiai gali ištarti 
kai kuriuos žodžius. Maniau, 
kad jie nesuloš gerai. Bet vi
sai kitaip girdėjau laike loši
mo. Justė ir Barbutė, kurios 
turėjo ilgiausias roles, atliko 
kuogeriausiai. Nastutė lošė 
puikiai. Ir nestebėtina, nes 
jai lietuviška kalba gerai ži
noma. Dar priminsiu vieną, 
tai Onutę. Tik gaila, kad jos 
rolė buvo trumpa. Jos kalba, 
tai rodosi, kad ji d a tik va
kar iš Kauno atvažiavus, nors 
ji Lietuvos nėra mačiusi nie
kados.

Visi kiti aktoriai savo už
duotis atliko pagirtinai.

—o—
Pirmadienį, balandžio 10 d., 

turėsime Lietuvių Literatūros 
Draugijos 68 kuopos susirin
kimą. Draugai, nesnauskite, 
ateikite ir pasimokėkite duo
kles.

Žinote, labai nesmagu kvie
sti susipratusius draugus duo
kles užsimokėti. Bet atsimin
kite, kur mes būtume šian
dien, jeigu nebūtume prare
gėję, skaitydami literatūrą. 
Ogi tebeklūpotume prie spa- 
viednyČios ir mokėtume kuni
gui penkinę ir gal daugiau.

Tai dabar nesigailėkime už
simokėti tą $1.50 ir gausime 
ne velnių, bet knygų ir žur
nalą “šviesa.” Aš manau, 
kad šių metų “šviesos” pirmą 
numerį jau visi nariai esate 
gavę, o iš 80 kuopos narių pa- 
simokėjusių už šiuos metus tė
ra 20.

Todėl nebevilkinkime su 
duoklių užsimokėjimu, nes ką 
gi Centras veiks tik su mūsų 
vardais? 68 Kuopos Narys.
1 '.T"y-——-------------       ,

Atmokėta kp. aukos del “Voice” 3.00 
Atmokėta “L.” prenumerata 5.50 
Atmokėta kp. aukos Ispanijai 7.40 
Atmokėta kp. aukos Ag. Fond. 5.00 
Atmokėta kp. aukos Liet, politk. 1.50 
Jaunuoliams pirkta angį. kn. 43.48 
Už atvirutes “šviesos” reikale 5.00 
Užmok, už spausd. “šv.” No. 1 196.62 
Užmokėta už telegramas 1.50 
Bankas išskaitė už čekius 3.26
Už spaudos darbus KVK 3.90
Už “šv.” išsiuntinėjimą 54.00 
Krasaženklių pirkta už 35.00
Kelionė V. Valaičio į CK pos. 3.00
Kelionė V. Senkevičiaus į CK p. 3.00

Viso išeigų $421.72
Sutrauka:

Balansas buvo ............... $107.59
Kovo mėnesį įplaukė . . . 620.00

Kartu $727.59
Kovo mėnesi išėjo ........ 421.72

Balansas $305.87
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDU) CK Sekr.
ONA DEPSIENĖ,

ALDU) CK Iždininkė.

RASSTAS
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io

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

pasaulį ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

•“RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir plati
nasi dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas ir 
lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą” išleido dienraštis “Lais
vė”. Tai yra sutobulintas ir papildytas vertimas.

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

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

Naudokitės tąja puikia proga, tuojau 
užsisakykite “Raistą.”

iki

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtas puslapis LAISVI
=====S£2=S===

Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

—Vilke!—žiūrinėja Simas apie skylę 
—žiūrėk: tie juodvarniai mūsų skylę at
rado ir užkalė!

Paulius nesupranta, kas atsitikę. Mes 
paaiškinam — netekę telefono. Paulius 
keikia sargus: dabar, kai nebegalima 
kalbėtis, dar nuobodžiau būsią.

—Nieko, Pauliau! Dabar 20-tas am
žius. Nebėra telefono—naudosim radio.

Paulius, šaiposi, jis nonįs pamatyti dar 
vieną kalėjimo stebuklą. Jau matęs, kaip 
gaminama ugnis, kaip “padirbamas” ta
bakas. Ne, kalėjimo radio dar nematęs... 
Pastatęs akis, žiūri į S fino rankas. Si
mas tupi kampe, stuksena į sieną, stuk
sena ritmiškai—tankiau ir rečiau. Iš ten 
atsako tankus, kaip gandro, kalenimas: 
ta-tata-ta. Vinele ant sienos kažką pa
braižo Simas, ir tylomis praneša man:

—Iš kaimynų niekas niekur nebuvo. . . 
—O Pauliui jis paaiškina: “Čia Morsės 
abėcėlė.”

Paulius palinguoja galva: acha-a!
—Vadinas: Kartanas, Vilke?
—Vadinas...

| smulkmeną. Po truputį mintyse ryškėja 
Kartano veidas. Aišku!

Paterson, N. J

tinielki ant savo šinelių. Dėbčiojam į 
Kartaną ir kiekvienas kaž ką galvojam.

—Kartanai?

—Leivo! .
Leivo apsiverčia ant kito šono. Tyliai, 

rinkdami žodį po žodžio mudu kalbamės: 
mudviem taip sunku, kaip akmenis tašy
ti. Taip: Leivo apžiūrėjęs pats gydyto
jas. O Kaštanas visą laiką su feldšeriu 
kalbėjęs.

—Tik su feldšeriu. Su nieku daugiau! 
— Leivo gerai atsimenąs. Paskui sargas 
juos abudu parvaręs atgal į karcerį. 
Tiktai su felšeriu.

—Jis policijos agentas! — kryptelėjęs 
galva į Kartaną, aiškinu Vilho Leivo. Iš
aiškinu jam, kad Kartanas užvedė kra
tą — ir dabar nebėra ko rūkyti. Jūrinin
kui vistiek — gali čia būti šimtai polici
jos agentų, bet jei dėl jo negalima rūky
ti ! Leivo, sugniaužęs kumščius, atsistoja. 
Nuduodamas, norįs pažaisti, sugriebiu 
Leivo į glėbį, pasodinu atgal ant šinelio. 
Mudu vėl kalbamės toliau.

Kai Kartanas prausėsi, slaptai paaiš- 
kinom Pauliui.

—Ja! Ja! — tvirtina Paulius. — Kai 
tik jis įėjo į kamarą — tuoj jis man į 
akį krito. Tokia atstumianti išvaizda!

—Kolkas tylėk, bet žinok, Pauliau.

Iš Patersono Padangės
Vagystes kartojasi. Mana- 

džcris gasolino stoties Wm. O. 
Dayweather pranešė policijai, 
kad vagišiai įsibriovė stotin 
nakties laiku ir išvogė 
vertės $132 ir $32.50

ta j erių 
piAigų.

metai

sa-

Jei

—Kaip bus su užsirūkymu?
—Varnos nunešė!
—Papasakok, Kartanai, ką nors, 

žinai, papasakok įdomiausi nuotikį iš 
vo gyvenimo...

Kartanas nežinąs, ką papasakoti,
mes norį, jis galįs papasakoti apie vie
ną auto-katastrofą. Žinoma, mes norim.

—Tai — draugas šoferis? — teirau
jasi Simas.

—Buvau šoferiu. Po pastarojo strei
ko atėmė teises 10 metų. Taigi — nu
ėjau prie statybos. Jis pradeda pasakoti 
apie katastrofą. Aš jį truputį nutrau
kiu:

Autobusą ar taksį valdei, kai katas
trofa įvyko?

—Taksį! — atsako jis. Teiraujuos, 
ar senai.

—Prieš šešetą metų, — prideda jis, 
atsigerdamas vandens.

—Jūs važinėjot melsvu limuzinu?...
—Melsvu... Taigi, grįžau, bet ant 

ryto šaukia į policiją; sako: Tamsta va
žinėji Nr. 726? Sakau: aš! Ką gi besa
kysi?. ..

Kartanas pasakoja.
Aš atsistoju, pereinu išilgai karcerio. 

Kartanas guli ir pasakoja. Aš nebegir
džiu, ką jis pasakoja, žiūriu pro plyšį į 
kiemo grindinį: prieš šešius metus? 
726?...

Atsimenu, koks gražus laikas buvo 
prieš šešius metus. Mes buvom dar visai 
jaunučiai. Mes tikėjom, kad neilgai mums 
teks slaptai sueidinėti. Tikėjom—štai, 
štai bus saulėtekis. Tiesiog: saulėtekis! 
Taip švelniai mes revoliuciją vaizdavo- 
mės. Rinkdavomės pasikalbėti apie sau
lėtekį, aušrą. Mes žinojom, kad yra ka
lėjimai, pančiai, mirtis, kasdieninė kova, 
paskui — gal apkasai. Bet mums šitai 
nedomino; revoliuciją vaizdavomės, kaip 
liaudies triumfo žygį: plevėsuos vėlia
vos, žydės gėlės, o mes žygi uosi m su dai
na; pasitikti saulės... Gaila, kad tas lai
kas prabėgo, ir aš nebegaliu apie revo
liuciją taip besvajoti...

Mūro name, antrame augšte gyveno 
Petras. Kiek Petro kambarėly vakarais 
mes kalbėjom, kiek ten svajota! Kažin, 
kur dabar Petras?

Kieme buvo mažas garažas. Dienomis 
jame stovėdavo mažas melsvas limuzi
nas. Jis išvažiuodavo vakarais, o grįžda
vo iš ryto. Kiemsargis žinojo, kad mels
vasis limuzinas ne namų savininko, o 
“Geležinio Vilko” organizacijos. “O šo
ferį pati žvalgyba išrinko!” — tvirtino 
kiemsargis Petrui. Ne vieną vakarą pra
stovėjom lange, laukdami išvažiuojant 
limuzino. Išvažiuodavo prožektorių ne-

Parymau ties langu. Gulu už Leivo 
nugaros. Neklausau, ką pasakoja “de
šimčiai metų teisių netekęs” šoferis. 
Draugai klega, Paulius nesupranta. Per
bėgu mintimis kiekvieną jaunatvės

Simas mano, kad reikia nakties pa
laukti : naktį pamokysime.

Viršuje dalina vakarienę—na, o mes 
pamiegosimi. Snūsdamas, vieną akim pa
žiūriu į Fridį, šis sėdi nuleidęs ant ke
lių galvą, galbūt apie savo Liepoją sva
joja. Retkarčiais vanagiškomis akimis 
pažvelgia į pasieniu žingsniuojantį Kar
taną.

Selina sapnų minutės. Vidury kaimo 
apie grįčią pavasaris. Čia atvažiavus Ka
trė. Čia pat gegužės pirmoji. Šioje grį- 
čioj mes norim pasislėpti nuo policijos, 
bet policija jau čia. Mes bėgam, bet ne
klauso kojos; sodas apie grįčią jau ap
suptas, o mūsų kojos suakmenėjusios.

Išbudina nervuotos širdies plakimas. 
Čia gi tiktai karceris, o Katrė kaž kur...

Kartanas šnabždasi su Paulium. Pa
keliu galvą, klausau. Paulius nugirdęs 
mane judant, spustelėja dviem pirštais 
man koją. Ir vėl kalbasi vokiškai.

Beklausydamas snūstu vėl.
Staiga, per karcerį perbėga Simas ir 

Leivo. Fridis užstoja duris. Du kūnai 
raičiojasi grindyse, stojasi, griūva, pašo
kęs, noriu įsimaišyti, bet du vyrai susi
sukę į kamuolį: spardosi kojom, drasko
si, krinta sunkūs smūgiai. Išsigandęs 
Kartanas beveik nesigina, tik saugosi ir 
rėkia, kaip ožys:

Eee! Muša!
Karcerio tamsoj nesimatyti, kieno 

rankos, bet smūgiai po smūgių krinta; 
jie jam ne tiek skauda, kiek jis mirtinai 
persigandęs: “Gelbėkit.”

Uždusęs atlekia sargas, ką tik baigęs 
dalinti vakarienę. Atrakina duris, už
dega šviesą, drebančiom rankom taiso 
nusmukusį diržą, trypdamas vietoje.

—Kas yr! Mušatės! Chuliganai!
Vos spėjo ištarti “chuliganai,” mūsų 

rankų sviedžiamas, į koridorių dribtelė
jo Kartanas., Durys užsitrenkė. Pasiuto 
zirzti telefonai, trankytis geležiniai kori
dorių vartai, skambėti raktai. Mūsų sar
gas toli koridoriuje rėkauja. Ausis iš
tempę klausom: zirzia telefonų skambu
tis. Tuščiame koridoriuje šniurkščia 
šoferis.

Pažvelgiu į Fridį, šypteli ir surimtė
ja. Visi pabalę. Pauliaus akys bijo švie
sos, o rankos virpa. Gretimam karcery 
nė vieno žingsnio; ir jie, matyt, prisi
spaudę prie durų klausos. Keturių vyrų 
žingsniai koridory. Klausom, rodos, nė 
nekvėpuodamų Piktas valdininko balsas: 
“Ko tamsta čia koridory? Kas atsiti
ko?!”

—Bolševikai primušė, ponas valdinin
ke. Jie Paulių užsiundė...

—Marš atgal į karcerį! Bolševikai 
komunistą muša! Marš!

Bet atsidarius karcerio durims išdi
dus valdininkas sutinka penkių vyrų 
krūtines. Fridis, įrėmęs rankas į durų 
viršų, tyli. Kaž ką suomiškai grasina 
Vilho Leivo. Kampuotą kaktą suraukęs 
Paulius užsiraito rankoves ir suneria 
ant krūtinės rankas. Į priekį grūdasi Si
mas.

Atsimenate, virš 
atgal buvo prasidėjus gem- 
blerystė. Laiškus rašydavosi 
ir reikėdavo pridėti $1 ir, 
prie' to, gauti dar 3 kostume- 
rius su ta pačia suma pinigų. 
O galų gale, katro vardas ir 
pavardė išeis pirmiau, tas 
gaus dovaną. Bet kokiu tai 
būdų ta sukčių kompanija 
dingo.

Vietinė spauda, “The Pa
terson Evening News,” prane
ša, kad tūlas Rosenberg New- 
arke pradėjo naują biznį va
ryti. Parduoda paišelį už 50c 
ir duoda tris kortas gauti kos- 
tumerių. Ir visi trys turi tą 
patį daryti. Vėliaus gausi 
“praisą.” O jeigu negauni tri
jų kostumerių, tai žlunga 
įmokėti pinigai.

Tų sukčių kompanija pasi
vadino “Security Pencil Co.” 
Policijai jau yra pranešta, 
ji nieko nedaro.

Saugokitės apgavysčių 
“gct-rich-quick idea.”

—o—
Gražus Susirinkimėlis

Balandžio 2 d. įvyko LDS 
123 kuopos susirinkimėlis. Na
rių atsilankė gražus būrelis. 
Buvo leidžiami ir pašaliniai 
žmonės pasiklausyti LDS su
sirinkimo. Buvo skaitoma pa
skaita reumatizmo klausimu. 
Visi atsilankiusieji klausėsi 
atydžiai. Vėliau buvo disku
sijos. Tai buvo geros disku
sijos ir pamokinančios. Reikė
tų daugiau- tokių diskusijų.

—o—
LDS 123 kp. rengia linksmą 

pavasarinį balių-vakaruškas. 
Įvyks šeštadienį ,15 d. balan
džio (April), S. Bakanausko 
svetainėj, 
vakare, 
viškus ir 
kius.
orkestrą, 
niui.

patingas ir gabus kalbėtojas. 
—o—

Iš Literatūros Draugijos 
Susirinkimo

Balandžio 2 d. Lietuvių Sve
tainėj įvyko LLD 9 kuopos su
sirinkimas, kuris buvo gyvas 
ir pasekmingas.

Komisijų pranešimai: Te
atro komisija pranešė,: kad 
teatras “Gyvieji Nabašnin- 
kai,” trijų aktų juokų kome
dija, jau galutinai susinįokin- 
ta, ir bus lošiama balandžio 
16 d., 3 vai. po pietų, Lietu
vių 
čiai 
riai 
ti.

Iš
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Lėlės Vaidina “Lietuviškas Vestuves” Kaune

i sK1 j

bet

(Bus daugiau)

Pradžia 7 :30 vai.
Orkestrą grieš lietu- 
amerikoniškus šo- 

Grieš Frank Sikaros
Įžanga 25c asrne-

Kviečiami visi.
J. Matačiūnas.

Norwood, Mass
Iš Drg. Zigmo Danausko 

Atsilankymo
Kovo 28 d. čia lankėsi 

“Liaudies Balso” administra
torius drg. Z. Janauskas su 
tikslu sukelti finansinės para
mos dėl “Liaudies Balso.” Li
teratūros Draugijos 9 kuopa 
tam reikale surengė silkių 
vakarienę. žmonių atsilankė 
apie 40. Baigiant vakarie
niauti, drg. Janauskas pasakė 
energingą prakalbą. Pirmiau
sia kalbėjo apie Klaipėdos už
grobimą per Hitlerį, ir tinka
mai kritikavo Smetonos val
džios pasidavimą. Antroj da
ly kalbėjo apie Canados dar
bininkų gyvenimą ir “Liaudies 
Balso” reikalus.

Po kalbai buvo renkama 
aukos dėl “Liaudies Balso” 
paramos. Aukavo: Ch. Wie- 
sul $2; po $1—J. Kasparas, 
N. Grybienė, J. Vasiliauskas; 
po 50c—L. Trakimavičius, J. 
Galgauskas, J. Grybas; 75c— 
J. Budrevičius; po 25c — M. 
Grigūnienė, M. Trakimavičie- 
nė, J. Dovidonis, P. 
nė, A. Zaruba, J. 
kas, M. Jasionis, O. 
nė, F. Armukevičius,
ky, S. Druzas, Ch. Blažionis. 
Už “Old Haburn” kvortą su
rinkta pelno $2.65. Nuo va
karienės $7.75. Viso sykiu 
“Liaudies Balsui” gauta pa
ramos $21.25.

Draugas Janauskas rode 
pilno pasitenkinimo norwoo- 
diečių pasidarbavimu. O nor- 
woodieciai pasitenkinę drg. 
Janausku, nes jis jaunas, sim-

Sarapie- 
Krasaus- 
Zarubie- 
M. Cofs-

Svetainėj. Plakatai pla- 
paskleisti. Tikietus na- 
veik visi pasiėmė platin- 
Tikietas tik 35c.

—o—
Moterų Kliubo Veiklos 

Pranešimas
Moterys yra pilnai pasiten

kinę draugės Jonikienės pra
kalba ir pasikalbėjimu. Finan
siniai reikėjo pridėti iš iždo 
$4.75. Moterų Kliubo rengtas 
“Bcano” .davė pelno $28 su 
centais. Todėl moterys iš to 
pelno padengė A. Jonikienės 
prakalbų nedateklių iri pa
aukavo : $3 dėl moterų su
važiavimo finansavimo; 1 svei
kins “Laisvės” šėrininkų su
važiavimą su $2; vietos mies
teliui į “Community Fondą” 
$2; LLD 9 kp. jau senai ir 
sunkiai sergančiam nariui d. 
T. Sarapui nupirko gėlių už 
$1.60; dėl Ispanijon drabužių 
pasiuntimo $1.25. Ir dar 'Mo
terų Kliubui liko $14, kuriuos 
sunaudos tolimesnei veiklai.

Išrinkta du delegatai'į ge
gužinės paminėjimo surengi
mą.

Nutarta suruošti didelį pik
niką bendrai susitarus su šio
mis kolonijomis: Norwood, 
Stoughton, Bridgewater ir 
Montello.

Susirinkime moterų buvo 
daug skaitlingiau negu vyrų, 
už tSi priklauso Norwoodo 
moterims kreditas. Moterų 
Kliubo gyvavimas daug prisi
deda prię padarymo mūsų ko
lonijos veiklia. Mat, moterys 
susirenka' sykį į savaitę, tai 
jos daugiau gali ir nuveikti.

“Laisvės” Rep.

A.LD.LD. REIKALAI
Shenandoah-Minersville

ALDLD 9-to apskričio me
tinė konferencija įvyks ba
landžio 30 d. Visos kuopos 9- 
tam apskrityj turi išrinkt de
legatus į konferenciją. I Ka
tros kuopos nelaiko susirinki
mų kas mėnesį, turi sušaukt 
susirinkimą ir išrinkt delega
tus.

Prirengkite raportus iš kuo
pų veikimo ir duokite gerų 
sumanymų konferencijai.

Konferencija įvyks Shenan
doah. Laiką ir svetainę pra
nešiu vėliau.

9-to Apskr. Sekr.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3822

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312 
OFISO VALANDOS | 

Nuo 1—8 dieną ir nuo 7-8 vak.
. NĖDELIOMIS

Nuo 16 iki 12 vai. iš ryto 
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 28rd Street

Pittsburgh, Pa
Dramos Grupė rengia 

suey” vakariene suba- 
balandžio 15 d. 

ės 6 vai. vakare. Įžan-
50c. Prie vakarienės 
daugiau pamargini m ų,

LDS 
“chop 
tos vakare, 
Prasi d 
ga tik 
bus ir 
muzika ir šokiai, ir dar bus 
labai 
Pittsbijrgho 
nešti, 
turėsime gerą ir gabią kalbė
to ją,

valsti-
Dabar, grįždama, va- 

per Pittsburgh ą ir ap-

e

naudingas dalykėlis 
lietuviams pra- 

būtent, prie vakarienės

draugę Jonikienę, iš

C h ic a gos !
Drauge Jonikienė važinėjo 

su prakalbų maršrutu po ry
tines ir New England 
jas. 
žinos
lankys pittsburghiečius. Pa
sitaikė mums gera proga iš
girsti draugės Jonikienės pra
kalbą.

Man atrodo, jog Pittsbur- 
gho lietuviai turėtų skaitlingai 
dalyvauti. Kviečiame širdin
gai.

Parengimo Komisija.

Dienraščio “Laisvės”:

0 AN K I BTJkSr

*

Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šėrininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

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

Bankietas prasidės 7 v. v. Po bankieto bus šokiai •

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

DIDELE IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

Ensemblis “Aidbalsiai,” vadovaujamas komp. B. Šaknaitės, 
dainuos šiame bankiete gražiausias lietuvių liaudies dainas.

r

ŠOKIAMS GROS MIKALAUSKO ORKESTRĄ

Taipgi programoje dalyvaus A. Višniauskas, ba
ronas, iš Bayonne, N. J., Aldona Klimaitė, kolara- 
ra sopranas, ir A. Velička su P. Grabausku dainuos

• rr
J tū
• duetus.

Šokiams įžanga 40c. VADTTT 9Ę
Vakarienei 85c. RAKIU *pl.Z3

£Mateušas Simonavičiu
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
eitus. Kada būsi-

Brooklyne, už-

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

4

i

I

t

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

42
Blo

6 South 5th Street %
•kas nuo Hewes eleveiterio stoties

te 
eikite susipažinti.
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nes lankytis į prakalbas. Tai 
šitokis yra pabnatinis klausi-

LAISVE PenBStt pmlapii

Lowell, Mass.
Mc$ų ŽINIOS

Komunistų Partijos vietinė 
kuopa šiuomi laiku neblogai 
paaugėjo: imant su pradžia 
sausio mėnesio š. m., į kuopą 
įstojo 4 nauji nariai. Smagti 
pažymėt, kad tame tarpe yra 
trys lietuviai. Tokiu būdu 
ir lietuvių frakcija trimis na
riais padidėjo.

Jeigu iš mūsų senų simpati- 
kų partijon įstotų dar pora 
lietuvių, tai galėtumėm suda
ryti nevisai mažą Komunistų 
Partijos lietuvių kuopelę.

Ką sakote, draugai, ar pa- 
gelbėsite šiame klausime ? 
Tai būtų progrese geras žings
nis pirmyn. Tuomet galėtu
mėm geresnius darbus vykdyti 
gyvenime.

Tikiu, kad tokie svarbiausi 
dalykai lietuvių tarpe šiame 
momente, kaip kad draugų 
našviečių kvietimas bendrai 
keturiems miestams šios apie- 
linkės rengti prakalbas Lietu
vos klausime, nebūtų buvę at
mesta, jeigu pas mus Komu
nistų Partijos lietuvių frakci
ja būtų tvirtesnė visame ka
me : skaitlingume ir politi
niam subrendime. Taip sa
kant: kiekybėj ir kokybėj. 
Bet dabar tas dedasi dėlei 
mūsų silpnumo.

—o—
Keisti argumentai, ar jie 

būtų sužinūs, ar nesužinūs, 
vistiek kenkia mūsų pažan
giajam judėjimui ir pasitar
nauja pasyvumui.

Draugai, kadangi čia klau
simas rimtas, tai leiskite man 
jį čia truputį pagvildenti. Bū
tent, kam iš to naudos yra, 
kuomet mes atmetam prakal
bas tokiam laike, kada rei
kia’ šaukti žmones į masinius 
susirinkimus ir masiniai pro
testuoti prieš užpuolikišką 
fašizmą, pasisakyti daugme- 
niškai už Lietuvos nepriklau
somybę, ir masinėse sueigose 
gvildenti Lietuvos likimą ir 
jos apsigynimo būdus?

Sakote, žmonės sufašistėję, 
paskendę apatijoj ir neina į 
prakalbas. Gerai. Ar mes 
garsinom nors sykį mūsų ren
giamas prakalbas, kaip rei
kia? Ar mes pasiekiam lie
tuvių gyvenamas vietas su 
mūsų plakatais, lapeliais, at
sišaukimais? Aš storai pa
reiškiu, kad labai mažai to
kių atsitikimų yra buvę. Už
tektų vienos rankos pirštų, 
kad suskaityti. Mūsų padary
ti plakatai išguli ant suolų, 
stalčiuose, ar kur kitur, o pa
tys laukiame stebuklų, kad 
įvyktų — publikos atsilanky
mo. Ve, kodėl, ve priežastis, 
dėl ko mūsų lowelliečių pra
kalbos neskaitlingos!

Turime keletą gerų, nema
žų organizacijų, bendrai nusi- 
samdykime gerą svetainę (už 
penkius dolerius galima gauti 
gerą svetainę), pasistengkime 
kokį -trejetą šimtų plakatų 
paskleisti per lietuvių apgy
ventas stubas, o tas paveiks 
dar plačiau — vienas nuo ki
to. Na, ir tada pamatysime, 
argi ištikrųjų Lo>wellio lietu
viai tokie jau minkštaširdžiai, 
kaip mes manome.

Aš jus užtikrinu, draugai, 
kad jeigu mes pavartotumėm 
“naują” būdą prakalbų gar
sinimui, tai vėliau jūs patys 
save kaltintumėt už dabarti
nius argumentus. Jeigu tik 
prakalbos yra rengiamos svar
biame laike ir svarbiu klau
simu, kaip kad šiandien, o ne 
dėl to, kad bile tik prakalbas 
turėti, ir jeigu tik bus gerai 
išgarsinta, tai pasekmės bus 
geros. Čia negali būt abejo
nės. Tik baridykinle.

Klasiniai šusip r a t u s i e m 
darbininkam neleistina taip 
protauti, kad jeigu žmonės 
nesilanko į prakalbas, tai ne
reikia nei rengti prakalbų. 
Tas Hitleriui ir Smetonai la
bai patiktų. Gi mūsų užduo
tis yra traukti ir pratinti žino

mas ir tikslas pažangiųjų ir 
kovojančių darbininkų.

—o—
Gegužinės Šventės 

ApvaikšČiojimas
Šiemet gegužinę šventę ap

vaikščiosime balandžio 29 d., 
2 vai. po pietų, armėnų sve
tainėj, 210 Central St., Low
ell.

Bus rodomas labai gražus 
krutamas paveikslas, gamin
tas Sovietų Sąjungoj, “Čigo
nai.” 'Pilnas dainų ir gražių 
vaizdų. Taipgi turėsime ge
rą kalbėtoją, kuris aiškins ge
gužinės šventės prasmę ir to 
laiko vėliaušius pasaulinius 
įvykius.

Tai bus reikšmingas ap- 
vaikščiojimas darbo žmonių 
solidarumo ir kovų šventės. 
Lietuviai visi privalo daly
vauti šiame apvaikščiojime.

—o—
Balso Choro visuotinos pa

mokos įvyks balandžio 16 d., 
1 vai. po pietų. Visi choristai 
dalyvaukite ir naujus narius 
kvieskite į chorą.

J. M. Karsonas.

Binghamton, N. Y.

Bridgeport, Conn.
Balandžio 3 d. LDS 74-tos 

kuopos turėtas susirinkimas 
Lietuvių Svetainėj. Be kitko, 
kuopa išrinko delegatus į LDS 
apskričio konferenciją, kuri 
įvyks Hartforde 16-tą šio mė
nesio. Išrinkta delegatais šie 
draugai: J. J. Mockaitis, J. 
Butnaris ir kuopos pirminin
kė A. Mureikienė su M. Kai
riu pasižadėjo, jeigu aplinky
bės pavelys, taipgi važiuoti.

Kitas gana svarbus nutari
mas! Nutarta surengt opere
tę, kurią išpildys Liet. Choras 
Daina iš New Haven’o. šiam 
prakilniam parengimui laikas 
galutinai dar nėra nustatytas, 
tačiau trumpiausioje ateityje 
tas bus padaryta.

Taigi, kaip Bridgeporto, 
taip ir apielinkės lietuviai tė- 
mykite vėlesnius pranešimus.

Kuopa persirinko nuolatinį 
korespondentą. Vienbalsiai 
išrinktas M. Arisonas.

— o—
Balandžio 5 d. Lietuvių Jau

nų Vyrų Draugija surengė 
Lietuvos Paveikslų rodymo 
vakarą, savoj svetainėj. Pu
blikos susirinko pilna svetai
nė. Paveikslus rodė broliai 
Motuzai. Reikia pripažinti, 
kad naturalėj spalvoj paveiks
lai gana gražiai apdirbti.

Deja, tik ne abipusis Lietu
vos gyvenimas yra rodomas. 
Išimtinai rodoma turtingi ūki
ninkai, žiemos metu medžio
janti ponija su jų virėjais, 
kurie jiems gamina šiltus val
gius net miškuose. Pasak 
paveikslų aiškintojo, gardūs 
kilbasėliai, kopūstėliai, kve
pianti valstybinėlė ir alutis su 
cigarais.

Well, kame čia klausimas, 
gerbiamieji? Lietuvos gražu
mas neglūdi vien tik tuose 
kilbasėliuose, kurie kemšami 
ponijos pilvan. Bet Lietuvos 
grožis šiepiasi teisybėje. Ame
rikos lietuviams rūpi pamatyt, 
ant kiek mažažemiai ir abel- 
nai darbo žmonės turi page
rintą savo kasdieninį gyveni
mą.

'Visi suprantame, kad ge
riausio plieno retežis ant tiek 
yra stiprus, ant kiek stiprus 
yra silpniausias linkinys. Kuo
met silpniausias linkinys 
trūksta, Visas retežis perniek.

M. Arison.

Laukiame Svečių
Draugė Alice Jonikienė, iš 

Chicagos, pirmu sykiu kalbės 
mūsų mieste. Drg. A. Joni
kienė yra prakalbininkė ir žy
mi veikėja, nenuilstanti dar
buotoja darbininkų judėjimo 
tarpe. Ji kalbės apie visuo
menės sveikatą ir jaunimo pa
dėtį Jungtinėse Valstijose. 
Būdama pirmaeilė visuomeni
ninke ir pasirįžusi gynėja 
liaudies, o ypatingai jaunimo 
ir moterų reikalų, ji pateiks 
įdomų faktų, nurodymų, kaip 
galima susilaukti sveikesnės 
ir šviesesnės ateities. Ji taip 
pAt turi svarbių pranešimų 
lietuvių moterų reikalais. Tad 
visiems lietuviams, vyrams ir 
moterims, turėtu būti svarbu 
ne tik susipažinti su drauge 
Jonikiene, kaipo tolima vieš
nia, bet ir išgirsti jos prakal
bas. Pasinaudokime proga.

Šios prakalbos įvyks ket
virtadienį, balan. 13-tą dieną, 
Lietuvių Svetainėje, 315 
Clinton St. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare. Prakalbas rengia 
LLD 20 kuopos Moterų Sky
rius.

—o—
Z. Janauskas

Drg. Z. Janauskas, irgi to
limas svečias, net iš Kanados, 
ir mūsų mieste bus tik pirmą 
sykį. Z. Janauskas yra Ka
nados liaudies laikraščio 
“Liaudies Balso” administra
torius. Jis turi mums daug 
ko papasakoti, kaip iš Kana
dos lietuvių gyvenimo, taip ir 
iš pasaulinių įvykių.

Šiandien momentas svarbus, 
darbo liaudis ištroškusi pa
saulinių, teisingų žinių, o čia 
mums laukiamas svečias kaip 
tik ir bus tas šaltinis, iš ku
rio sužinosime bei plačiau su
sipažinsime, kas dedasi už 
Jungtinių Valstijų rubežių. 
Nepraleiskime tos svarbios 
progos ir dalyvaukime visi.

Prakalbos įvyks penktadie
nį, balandžio 21-mą dieną, 
Lietuvių Svetainėj, 315 Clin
ton St. Pradžia 7 :30 vai. va
kare. Įžanga dykai.

Rengia ALDLD 20 kuopa ir 
jos Moterų Skyrius.

“Laisvės” Koresp. No. 2.

vičienė, M. Potsienė, J. Sti- 
gienė.

Iš Montello pinigais gavo 
$10.05, prenumeratom $17.- 
50. Išlaidų buvo $4.10. Vi
siems aukavusiems širdingai 
ačiū.

—<o—
Balandžio 1 d. mirė Eliza

beth Chalitco (Čalitka), apie 
60 metų senumo. Tapo pa
laidota su bažnytinėmis apei
gomis 4 dieną balandžio. Pa
liko liūdėsyj dukteris ir gimi
nes.

—o—
Su darbais čionai neperkas. 

Todėl atsitaiko ir plėšimų, 
ypač Montellos lietuvių jau
nimas tuomi atsižymi. Alber
tas žemaitis, 19 metų, Alber
tas Yesonis, 16 metų, J. Poli- 
kowski, 19 metų, Maloney 
(turbūt airis), 25 metų, ir dar 
vienas, viso 5, tapo areštuo
ti balandžio 4-5. Jie prisi
pažino, kad išplėšė net 26 
“seifus” įvairiose dirbtuvėse 
po visą Naująją Angliją, o 
pinigus pasidalindavo pusiau. 
Dabar jie padėti po kaucija. 
Vieni po $10,000, kiti po $5,- 
000. Alberto žemaituko brolis 
už visokius plėšimus jau apie 
metai laiko sėdi kalėjime.

Kokia gali būt tėvų širdis, 
kada jų jauni vaikai patenka 
į kalėjimą už tokius darbus? 
Kas tame kaltas? žinoma, 
kaltas netikusis surėdymas, 
žinoma, kalti prie to ir tėvai, 
kam patys neina nei vaikų 
neatsiveda į darbininkų judė
jimą, į apšvietos organizaci
jas, kur mokinama legaliai or
ganizuotai reikalauti pagerin
ti darbininkų būvį, bet ne plė
šimais, piktadarystėmis. Tų 
tėvų vaikai daugiausia nusi
kalsta, kurie neina į darbinin
kiškos parengimus, prakalbas,

LICENSES
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 11887 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 950 
Me Donald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
l>remiscs.

THOMAS TIERNEY
950 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 35 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 E. 92. St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

FELIX LEROY SCHRAUTH 
LeRoy’s Tavern

1814 E. 92 St., Brooklyn, N. Y.

Montello, Mass.

koncertus, diskusijas ir tt.
Žolynas.

L..... •...

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisvės” Bendrovės suvažiavi-
mų, 
ril.

kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap-

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 12 q., 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Drau
gai, būtinai visi dalyvaukite, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarimui. — 
V. K. Sheralis, sekr. (84-86)

ROCHESTER, N. Y.
LLD 50 kp. susirinkimai perkelti 

į antrą ketvirtadienį kiekvieno me
nesio. Sekantis, labai svarbus susi
rinkimas įvyks 13 d. balandžio, Gc- 
demino Svet., 575 Joseph Ave. Pra
šome narių dalyvauti. Tąipgi atsi
veskite naujų prirašyti į |<uopą, nes 
dabar eina vajus gavimui; naujų na
rių. — R. Baranauskas, Sekr.

(84-86)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. narių mėnesinis susi

rinkimas įvyks antradienį, balan
džio 11 d., vakare, 774 Bank St. Vi
si nariai dalyvaukite. — J. Ž. Fin. 
Sekr. • (84-85)

WORCESTER, MASS.
Moterų 155 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, balandžio 10 d., 8 v. v., 
29 Endicott St. Malonėkite visos 
nares dalyvauti, atsiveskite ir nau
jų narių. Bus svarbus susirinkimas.

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 11 d. balandžio. Prasidės 
8 v. v. pas drg. F. M.. Indrulį, 129 
W. Market St., kriaučiaus šapoje. 
Visi nariai atsilankykite į susirinki
mą, nes yra svarbių reikalų aptar
ti. — J. Norkus, sekr. , (83-85)

^Estate of Shalin’s Funeral Home

i PIUS W. SHAUNS
< ’ I(Šulinskas) !
!; Unlicensed Undertaker

Vestie E. Davis, M~r. •
Puikiai įruošta Lietuvių

i LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA i
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. I., N. Y.

J Kurie nenorite šermenis laikyt; 
; namuose, laikykite šioje šermeni-1 
;nėj. Šermenines (koplyčias) pa-! 
; rūpiname, Williamsburghe arbai 
bile dalyje New Yorko ir Brook-;

i lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi- 
i mais šermenim ir laidotuvėm yra; 
į patenkinti visi, kurie tik davė 
■ mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••t
Del 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.......................

Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai

$6.95
10.95
14.50

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50
Williamsburgh’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 Inn
Lietuvių Įstaiga, ant Route 28

Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Važiuojant Route 28 nuo Easton, Pa., į New Vorką pakeliuje 
užeit pasimatyt ir pasivaišint visokiais gėrimais ir v: giais.

Lankydamies į svečius iš Pennsylvanijos į New Yor! ą arba iš 
New Yorko į Pcnnsylvaniją, užsukite pasimatyti.

Blue Jay Inn 
>atalpa 1,000 žmonių, Šeš- 
adiėniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

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

T

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P, BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Vatikanas, bal. 7. — Po
piežius Pijus XII išreiškė 
apgailestavimą, kad Musso- 
litiis užpuolė Albaniją Di
džia j ame Pehktadiėnyj, ku
ris tikrumoj yra švenčiau
sia katalikų diena (kaipo 
“Kristaus mirimo”).

Įvairių Naujienų iš Mūsų 
Kolonijos

Kelios savaitės atgal Pra
nas Masaitis (gyvanašlis) du 
sykiu šovė Juozą Voverį (se
ną singelį) už tai, kam jis 
pavėžino jo meilužę. Bet šū
viai nepataikė. Vėliau tapo 
areštuotas. Teisme prisipa
žino kaltu. Tapo padėtas po 
$2,000 kaucijos. Niekas ne- 
išbėlavo. Daba? sėdi kalėji
me ligi teismo.

—o—
Draugo Z. Janausko pra

kalbos įvyko kovo 30 d., Lie
tuviu Tautiško Namo kamba
riuose. Jo prakalbos pasi
klausyti publikos suėjo apie 
50. Prakalba visiems patiko.

Aukų surinkta $9.15. Su 
prenumeratom ir su rinkliava 
aukų po krautuves ir šiaip 
pas draugus, janauskas Mon- 
telloj gavo $27.55.

Prakalbos būtų geriau pa
vykę, jeigu nebūtų pakenkęs 
Knapp Shoe Co. lietuvių ko
mitetas, kuris tuo pačiu vaka
ru šaukė extra susirinkimą 
parapijinėj svetainėj.

Aukavusių vardai: po $1: 
P. Valantukevičius, J. Sida- 
ras, J. Gutauskas, P. Pūkelis, 
A. Raila, P. Km'aras, G. Ši
maitis; po 50c: K. Gedvilas, 
W. Yurkevičius, A. Orintas, 
U. 'Zaleckaitė, K. Beniulis, A. 
Volungevičius, A. čerkasas, 
A. Baronas, L. Latūkas; po 25 
centus: S. Baronas, A. Vens-’ 
lauskas, G. Januševičius, T. 
Kristapavičius, Helen Rindžia-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11859 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST PAUL
1121 McDonald Ave., . Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Telephone: EVėrgreen 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.

Lietu vi ų Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ | 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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.

VARPO KEPTUVE
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, eielų rugių, 8envi** 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kės- 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniaūSių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Roils.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnas.

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



Šeštas puslapis LAISVĖ Pirmad., Baland. 10, 1939

New Yorko centralities’ WPA 
raštinės, 70 Columbus 
Maršas tęsis 48 valandas.

Avė.

Detektyvų Viršininkas
Ėmęs Kyšius

PARAMA ISPANUOS 
PABĖGĖLIAMS

Toriai Atėmė Duona 
Miniom Ateiviu

ARTISTAI PIKIETAVO 
TORIU KLIUBĄ

Gegužines 
skelbė virš 
pasauline 
obalsių šių 
paradui.

Komitetais
30 unijinių 

plotme 
metų

at-

pa
ir 

svarbių 
gegužinės

Majoras LaGuardia pereitą 
penktadienį patsai įkaitino 
Brooklyno policijos detektyvų 
viršininką Martin A. Cannon 
ėmime kyšių ir pareikalavo, 
kad policijos komisionierius 
Valentine jį suspenduotų iš 
tarnybos.

Cannon buvo vyriausiu de
tektyvų skyriaus viršininku 
Brooklyno policijoj ir ten bu
vęs pastatytas paties Brookly
no distrikto prokuroro Wil
liam F. X. Geoghano reko
mendacija.

Tyrinėjimų komisionierius 
Harlands surado, kad Can
non vardu lioterijų raketie- 
rius Erickson sumokėjęs $1,- 
050.05 ir įrodymui to kaltini
mo jis pristatė grįžusius ban
ko čekius. Du iš tų pasira
šyti kitų Geoghano tarnauto
jų: vienas per 1-mą padėjė
ją Kopff, o kitas per sekre
torių Toomey.

Helen Andruškevięienė 
nešė pundą drabužių.

Helen Horton, iš Ispanijai 
Gelbėt Komiteto, praneša, 
kad Amerikos laivas Roose
velt veš didelį siuntinį ame
rikiečių dovanų Ispanijos pa
bėgėliams, kurių šimtai tūks
tančių yra Franci jos koncen
tracijos kempėse.

Laivas išeis šį trečiadienį. 
Dar turintieji drabužių new- 
yorkiečiai prašomi juos atga
benti, o kam persunkti, turite 
perdaug, kad atvežti, telefo- 
nuokite tiesiai sandėlin: Ca
nal 6-2653, paduodant antra
šą ir jie pasiųs troką paimt 
jūsų dovanas.

Moterų Kliubo Komisija.

Dar Prailgino Sutartis 
su IRT ir BMT

Puikiai Įrengtas Lietuvaitės 
“Beauty Parlor”

Šiomis dienomis važinėjant 
su reikalais Richmoncl Hill 
dalyje, užėjau Onos Valins- 
kaitės (Ona Wallace) Grąžos 
Salionan (Beauty Parlor). 
Nustebau, pamatęs taip pui
kiai įrengtą vietą. Viskas 
įtaisyta pagal šių dienų mo
dernišką stylių. Viskas labai 
patraukia akį. Ona dirba pa
ti trečia. Sakė, kad darbo vi
sad pakankamai turi, mat, tu
ri nemažai savo nuolatinių 
“kostumierkų,” kurios Onos 
darbu yra pilnai patenkintos. 
Salionas randasi ant Hillside 
Ave., po num. 117-09. RKO 
teatro bildinge, prie 
gatvės.

Paklausus Onos, ar 
ko pas ją pasidabint
moterys bei merginos, atsakė, 
kad atvažiuoja net iš Wil- 
liamsburgo josios senos pažįs
tamos ir dar savo drauges at
siveža. Ona Valinskaitė ten 
žinoma, kaipo gerai patyrusi 
savo amate, nes ji neatsilie
ka nuo naujų madų nei vienos 
dienos. Š.

Unijos sutartys su minėtomis 
kompanijomis dar pratęsia
mos iki šio mėnesio 21-mos, 
nes derybos tebetęsiamos, bet 
dar nebaigtos. Pirmiau 
buvo padaryta toks 
mas nuo kovo 31-mos 
7-tos.

Minėtų ir 3rd Avė. 
nijų linijose, bendrai
dirba virš 30,000 darbininkų. 
Derybas veda Transporto Dar
bininkų Unija, CIO.

jau 
pratęsi- 
iki bal.

kompa- 
imant,

Rodys Judžius LLD 1-nios 
Kuopos Susirinkime

118-tos

vaka-

atsilan- 
lietuvės

Ickes Kalbės Unijos 
Susirinkime

Jungtinių Valstijų vidaus 
reikalų sekretorius (ministe- 
ris) Harold L. Ickes kalbės 
New Yorko Laikraštininkų- 
Gildijos susirinkime šį antra-' 
dienį, balandžio 11-tą, Hotel 
Astor. šiame skyriuje pri
klauso ir “Laisvės” redakcijos 
darbininkai, tad turėsim pro
gą išgirst tą žymų valdininką.

Irving Morritt, City Plumb
ing Supply Co. firmos virši
ninkas, sulaikytas po $1,000 
kaucija už bandymą paslėpt 
$10,000 bankrutuojančios 
mos turto.

fir-

Svarbus Pranešimas

Nariai 
ir pa- 

Susi- 
turėsime

apvaikščioji- 
Taipgi turėsi

mais-

Įvyks ketvirtadienio 
re, 8 vai., balandžio 
“Laisvės” svetainėj, 
skaitlingai dalyvaukite 
kvieskite savo draugus, 
rinkimas svarbus: 
prisirengti prie 
mo gegužinės,
me išrinkti delegatą į 
vės” šėrinįnkų suvažiavimą ir 
rūpintis kitais jo reikalais. Su
važiavimas įvyks 23-čia ba
landžio. Turime apkalbėti ir 
kitus bėgančius reikalus.

TDA Nariams
Tarptautinio Darbi ninku 

Apsigynimo 17-tos kuopos na
riai malonėkite ateiti truputi 
anksčiau, 7 : 3 0 , užsimokėti 
duokles, aptart savo kuopos, 
taipgi gegužinės ir kitus rei
kalus.

TDA yra plačiai įsitraukęs 
į darba gelbėt areštuotus, ir 
politinius kalinius, taipgi prieš 
naudus bilius, kurio kepami 
nrieš ateivius Albany ir 
Washinetone. kur TDA komi
sijos diena iš dienos grumiasi 
prieš tuos bilius. Todėl mes 
negalime žiūrėti pro pirštus, 
turime prisidėti kuo nors' — 
darbu ar aukomis.

A. Mureika.

Darbininkų Mokykla

iš WPA 
nepilie- 
nesenai 

pa

New Yorke atleista 
darbų 1,827 ateiviai 
čiai. Tai pasekmė 
pravesto šalies kongrese 
tvarkymo neduot federalės 
pašalpos nepiliečiams atei
viams. Po visą 
leista 45,529.

Piliečiams ir 
verta pagalvoti 
keletą dalykų 
kad niekada neužmiršus.

Piliečiai privalo atsiminti, 
kad tai padarė ne visas kon
gresas, bet reakcionieriai kon
grese ir sekamuose balsavi
muose žinoti, kad balsuodami 
už reakcionierius balsuoja už 
atėmimą duonos savo bro
liams, o gal ir patys sau, nes 
jeigu bus praleista be audrų 
atėmimas duonos iš nepiliečių, 
tai kodėl reakcionieriai ne
galėtų ką nors pravest prieš 
ateivius piliečius.

Nepiliečiai privalo apeit vi
sas esamas kliūtis ir tapt pi
liečiais, kad patys geriau ga
lėtų ginti savo teises.

_ . , tv.Brooklyne per visą šią žie
mą gyvuoja Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo įsteigta an
glų kalbos ir rašybos, taipgi 
pilietybei prisirengt mokykla. 
Būrelis moterų pasišventusiai 
lanko pamokas ir rengiasi 
lietybei. Bet tik būrelis, 
lietuvių nepiliečių vyrų 
moterų yra dar gana daug.

Mokyklon dar ir dabar gali
ma įstoti. Mokinimas nieko 
nekainuoja. Lietuviai turi sau 
kambarį ir iš WPA ir švieti
mo Departmento paskirtą mo
kytoją, kuris gabiai mokina ir 
pagelbsti išpildyt pilietybei 
gaut reikalingas blankas. Pa
mokos pirmadienių, trečiadie
nių ir ketvirtadienių vakarais 
nuo 7 iki 10 vai., Eastern 
District High School bildinge, 
Room 109, Marcy Avenue ir 
Rodney St., Brooklyne.

Mokinkimės, pilietinkimės, 
kad visą gyvenimą ir spėkas 
padėję budavojime šios šalies 
galėtume apsaugot savo gy
venimą senatvėj nuo gobšų 
torių atakos.

neduot
nepiliečiams

Ameriką at-

nepiliečiams 
ir įsitėmyti 
taip drūčiai,

Pi-

ČechoslavŲ Konsulaas 
Prašė Apsaugos

Prie konsulato dabar 
statyta policijos sargyba 
16 valandų kas dieną, 
siami priežasties, 
žmonės sako, 
grąsinimų nesą,
būt saugiem, negu gailėtis.

pa
per 

Kiau
le onsulato

kad specialių 
bet “geriau

LMS 3-čio Apskričio liaudies 
dainų vakaras perkeliamas iš 
balandžio 15-tos į 16-tą. Per
kėlimo priežastis, tai kad A- 
merikos Darbo Partijos Lietu
vių Skyrius 15-ta rengią ba
lių L. A. Pil. Kliube. Kad 
nepakenkus vieni kitiem, liau
dies dainų vakaras vietoj šeš
tadienio bus sekmadienio va
kare, “Laisves” salėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Pradžia 
6:30. Bus graži programa.

.pie tai bus plačiau parašyta 
segančiose ''Laisvės” laidose.

LMS 3-čio Apskr. Vald.

Darbininkų Mokykla, 35 E. 
12th St., N. Y., praneša, kad 
labai gausiai registruojasi stu
dentai pavasariniam terminui. 
Jis prasidės balandžio 17-tą. 
Dar yra galimybių įstoti į kai 
kurias iš šimto klasių, tad 
norintieji mokintis nepraleis
kite progos. Studijuojama 
virš 40 skirtingų klausimų.

Stanley Kilikowski, 18 m., 
104 Gerry St., kaltinamas bu
vęs vienu iš trijų pavogusių 
mašiną prie 
Ją sudaužė 
cijos. Kiti

Į Kilikowskis

114 Lorimer St. 
bėgant nuo poli- 
du vyrai pabėgo, 
suimtas. Sakosi

jų nepažinęs, tik taip su 
važiavęs.

Tariasi su Unijomis

jais

Apie 300 artistų, organizuo
tų į United Artists 60-tą Lo
kalų, pikietavo Nacionalį Re- 
publikonų Kliubą, 54 W. 40th 
St., N. Y., protestui prieš nu- 
kapojimą WPA darbų.

Nešamos iškabos nurodė, 
kad Republikonų Partijos re
akcinis blokas kongrese bal
savo už nukapojimą W P A . 
Artistų, pikietai būna gyvi, iš
kabos satyriškai diegia tuos, 
kam taikomos.

Lokalas planuoja daugiau 
pikietų ir įvairiausių veiksnių 
bėgiu sekamų poros savaičių. 
Tuose veiksniuose supažin
dins newyorkiecius su repu
blikonų taip vadinamo “eko
nomijos” bloko darbais kon
grese.

Artistai pasiųs iš kelių šim
tų delegaciją į Washingtona 
su peticijomis kongresui ir 
senatui priimti Schwellenbach 
rezoliuciją, kuri uždraustų at
leist iš WPA darbu sveikus ir v 
norinčius dirbt žmones.

šį antradienį, artistai su
ruoš “mirties maršą” prie

SKAUSMO NASRAI
Brolau, begk, 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.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

Milionierius Storrs savo tes
tamente nieko nepalikęs savo 
dukteriai Mrs. A. Schuster. 
Jis mirė kovo 8-tą.

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

50c. Persiuntimą apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.
—---------------------------------- j-----------

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 Lessingu.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai '• 

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
I

K. Degutis, Savininkas
Gerai Patyrę Barberjai

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. YJ

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

------ —

Žmonės, Geros Naujienoj!
Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam pare- 

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

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

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

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-3671

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų k or 11 nu s ir 

ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS
Atsineškite šį ku
ponų ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

OmamOIIIQIIIQIIIQIIIQIIiailiaillQIlIQIIIQIIiaillQIlIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIHQIIIQIIIQII

FRANK DOMIKAITIS

VIENATINIS BROOKLYNE

LIETUVIU KABARETAS
STANLEY MISUNAS, Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną penktad. ir šeštadienį
Atvažiavę į New Yorko Pasaulinę Parodą, 

pamatykite ir lietuvišką kabaretą.
Yrnjrlkos išdirbimo ir importuoti vynai, konjakai, degtines ir alus

PARAMOUNT CABARET
473 Grand Street, prie R. K. 0. Republic Teatro

ŠKELBKITES, “LAISVĖJE

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA

Sutvarkome

AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

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

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
on. and Tues, from 12 a. m. to 

p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

VELYKOM SPECIALAI
Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo

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

$6.75

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

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktųns 
lepartmentą. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892 

701 GRAND STREET 
EKSPERTAI TAISYME. TEL.:

BROOKLYN
STAGG 2-2173

Viešbučio St, Regis savinin
kai pasirašė sutartį su unijo
mis. Turi 600 kambarių. 

Keturi tūkstančiai rakandų Į Samdo 700 darbininkų.
dirbėjų pikietavo Spring Pro-į v.
duče firmą, Long Island Ci- j Viešbučių Amatų Tatybos 
ty, kur arti 400 negrų strei- Į pirmininkas Jay Rubin sako, 

turi sutartis su 60 
tame skaičiuj su 

žymiausiais: New
Biltmore, Commo- 

Vander- 
^v. Mano, kad

(neužilgo pasirašys ir kiti.

1 kad jau 
viešbučių, 

George Meany, AF of L pre- pačiais 
zidentas New Yorko valstijoj,' Yorker, 
atsišaukė į kongresą skirt <Įore, Pennsylvania, 
daugiau pinigų bedarbių ap-' Pilt, St. Regis, 
draudai šioj valstijoj. I

kuoja jau 8 mėnesiai.

A

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.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

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

206 WEST FRONT STREET

Vincas <J. Daunor a
--------------------- — ARTI E KORIU S -■ —________ ___ ii-

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

In JT. V




