
KRISLAI
šių Metų Pirmoji 

Gegužes.
“Dirty Willy”.
Reakcijos Pamyletinis.
Tragiškas Sakinys.
Lituanika Aikštelė.
Kodėl Ne M. Petrauskui?

Rašo R. Mizara

Vienu iš didžiųjų darbų, 
stovinčių prieš mūsų akis, 
yra Pirmoji Gegužės. Prie 
jos privalo ruoštis kiekvie
na mūsų organizacija ir 
kiekvienas darbo žmogus 
turi prisidėti padaryti ją 
pasekminga.

New Yorke Pirmąją Ge
gužės, kaip ir kas metai, 
įvyks milžiniška demonstra
cija. Dalyvaus darbo unijos 
ir šiaip visokios darbininkų 
organizacijos.

Vienas iš obalsių šiemet 
gegužinės demonstracijose 
bus: Suvienyti darbininkų 
judėjimą!

Brooklyno lietuviai, kaip 
ir kas metai, šiemet daly
vaus masiniai. Jau turi nu
sisamdę ir orkestrą.

Kitų miestų lietuviai dar
bo žmonės privalo daryti 
panašiai.

Hearstas, pagaliau, tapo 
išverstas iš savo imperijos. 
Jo balnan atsisėdo kitas re
akcinis kapitalistas —John 
S. Brooks. Ar ta pamaina 
hearstinėj imperijoj pada
rys kokią atmainą tuose lai
kraščiuose, kuriuos įsteigė 
Hearstas, liekasi palaukti 
ir pamatyti.

Vienas žinoma: Hearstą 
iš biznio pasitraukti priver
tė, be kitko, Amerikos žmo
nių pasipiktinimas jo spau
da, tos spaudos tonu, kuris 
buvo fašistinis. Reikia atsi
minti, kad daug darbininkų 
organizacijų nusitarė boi
kotuoti hearstinę spaudą ir 
to nutarimo iki šiol neat
šaukė.

Hearstas — labiausiai re
akcijos mylimas individua- 
las, bet tuo pačiu ruoštu, la
biausiai pažangesnių žmo
nių neapkenčiamas. Kol dar 
gyveno Brisbanas, daugelis 
žmonių skaitė Hearsto 
spaudą, nes anas mokėjo 
patraukliai parašyti “Kris
lus.” Po Brisbano mirties, 
pradėjo kratyti kojomis 
Hearsto laikraščiai.

Daugelis Amerikos žmo
nių Hearstą dar ir po šiai 
dienai vadina Dirty Willy.

Kauno “Darbe” įtalpintas 
Klaipėdos uosto vaizdas ir 
po juo parašas: “čia mes 
dabar būsime tik nuominin-

Ą kais.”
Trumputis, bet koks tra

giškas tas sakinys!

Už poros tarpgatvių nuo 
“Laisvės” namo, Brooklyne, 
yra taip vadinama Lituani
kos Aikštė (Lituanika 
Square).

Dabar ji pagražinta: pa
sodinta penki medeliai ir 
pastatyta trys suolai žmo
nėms pasėdėti.

Protestonų bažnyčia te
belaiko atkišusi į šią aikšte
lę savo nugarą, bet už tai į 
ją žiūri Lietuvių Piliečių 
Kliubo pastatas.

Kaip ten nebūtų, Brook
lyne vis tik jau yra šiokia 
tokia lietuviška aikštelė.

Yra žmonių, kurie mano, 
kad toj aikštelėj, nors ji 
gan skurdi, reikėtų Da-
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Liet. Darbininkų Susivienijimas Paskyrė Šimtinę ir Išsiuntė 
per Konsulą p. Budrį Lietuvos Raudonajam Kryžiui

Anglija Nuolaidauja 
Mussoliniui ir Kartu 

Neva "Grūmoja”
Washington. — Prezi

dento Roosevelto žmona 
pirmiaus visada pakviesda
vo “ant arbatos” į Baltąjį 
Rūmą delegates Amerikos 
“Revoliucijos Dukterų” su
važiavimo. Bet jinai supykę 
ant tos organizacijos vado
vių, kad jos neleido jų sve
tainėje dainuot garsiai ne
grei dainininkei -Marianai 
Andersonaitei; dėl to Roo- 
seveltienė ir išstojo iš “Re
voliucijos Dukterų.”

Tai dabar jos susirūpino, 
ar Roosevelto žmona kvies 
ar ne “ant arbatos” delega
tes ateinančio jų suvažiavi
mo. Rooseveltienė atsakė, 
kad jos bus pakviestos į 
Baltąjį Rūmą, bet jinai pa
ti nedalyvaus toj “arbatė
lėj.” Sako, tą dieną aš “tu
rėsiu skrist į gimtadienį 
mano anūko” Seattle, 
Wash.’” (Reiškia, svečiuo- 
kitės be manęs.)
Roosevelto žmona Kvies 
Marianą Andersonaitę Dai

nuot Anglijos Karaliui
Prezidento žmona ketina 

pakviest negrę dainininkę 
Marianą Andersonaitę į 
Baltąjį Rūmą dainuot, kada 
ten svečiuosis Anglijos ka
ralius Jurgis VI ir karalie
nė Elzbieta, birželio 8 d. 
Jinai labai gėrisi Marianos 
balsu ir vadina jį “garbin
gu.” Rooseveltienė planuo
ja įteikt šiai dainininkei ir 
Spingarn Medalį, jeigu tam 
pritars Tautinė Negrų Pa
žangos Sąjunga. Toks me
dalis yra kasmet duodamas 
vienam negrui už geriau
sius pasižymėjimus.

W. Hartfordo Policijos Gal
va Suimtas Kaip Vagis 
Hartford, Conn. — Teis

man patrauktas kaip suk
čius ir vagis J. F. Groga- 
nas, buvęs West Hartfordo 
policijos viršininkas. Paro
doma, kad jis nusuko $31,- 
241 miesto pinigų ir per 
klastas pasisavino $1,500, 
kurie priklausė dviem poli
cininkų našlėm.

Bėga Vokiečiai Naziai 
Iš Lenkijos

Danzig. — Iš Lenkijos 
perbėgo į Danzigo kraštą 
40 vokiečių moterų su va; 
kais. Jos pasakoja, kad len
kai išdaužė jų namų langus 
ir areštavo kai kurių vy
rus.

riaus-Gireno statulą pasta
tyti.

Man atrodo, čia reikėtų 
kompozitoriaus Miko Pet
rausko statulą pastatyti 
(jeigu jau bent kas staty
ti). Dariui-Girėnui pamink
las jau yra pastatytas Chi
cago j e.

Argentinos Darbininkai Šį 
Šeštadienį Streikuos 
Prieš Nazių Pavoją

Buenos Aires. — Komi
tetas Generalės Darbininkų 
Konfederacijos Argentino
je nutarė keturiolikai va
landų sustabdyt darbus 
ateinantį šeštadienį, kad 
tuomi demonstratyviai iš
reikšt vienybę su savo kraš
to valdžia prieš nazių įsi
galėjimą ir jų propaganda 
Argentinoje.

Skaitliuojama, kad apart 
300,000 Konfederacijos na
rių, prie to streiko prieš 
nazius prisidės dar 200,000 
neunijinių darbininkų.

Paskutiniu laiku aikštėn 
iškilo nazių vokiečių są
mokslas atplėšt Argentinos 
provinciją Patagoniją; dėl 
to areštuota eilė hitlerinin
kų vadų.

Bizniškas ir Karinis Nazis 
“Svečias” Indijoj j <•

Bombay, Indija. — - Čia 
atsilankė Vokietijos Valsty
bės Banko buvęs pirminin
kas, dr. H. Schachtas ir kal
bėjosi (su indais pramoni
ninkais apie pardavimą’Vo
kietijai vatos-bovelnos, mai
nais už nazių dirbinius.

Laikraščių atstovams jis 
pareiškė, kad Vokietija tol 
nenurims, kol bus jai su
grąžinta viskas, ką Vęrsa- 
lės sutartis atėmė iš Vokie
tijos po pasaulinio karo;, o 
tai reiškia sugrąžinimą Vo
kietijai ne tik jos valdytų 
kolonijų pirm pasaulinio 
karo; tai reiškia ir atėmimą 
Elzas-Lotaringijos iš Fran- 
cijos, nes Elzas-Lotaringija 
taip pat priklausė Vokieti
jai pirm pasaulinio karo.

Tas nazių “svečias” 
Schachtas Indijoj atsiliepė 
ir apie Anglijos mėginimus 
sudaryt įvairių kraštų ka
rinę sąjungą sustabdyt Hit
lerį. Sako: “Mes padarysi
me, ką tik galime, kai ateis 
laikas. Mes duosime jiem 
gerą mūšį.” .

Suprantama, kad Schach- 
t a s, “besisvečiuodamas”, 
stengiasi sukelt ir indų va
dus prieš Angliją.

Nugriūdamos Kalno Uolos 
Pražudė 17 Asmeny

Chur, Šveicarija. —Ūmai 
nugriuvo daugybė uolų ir 
žemių nuo stataus kalno ir 
palaidojo džiovininkų svei- 
xatnamį. Po griovėsiais žu
vo 5 asmenys; 11 išimta iš 
po griovėsių sužeisti; dar 
“nežinia”, kas atsitiko su 
12. Daugiausia nukentėjo 
vaikai.

Brooklyn, N. Y. — Balandžio 10 d. įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo penkių Centro Valdybos narių 
susirinkimas. Be organizacinių, bėgamųjų reikalų, šis 
susirinkimas svarstė ir šių dienų klausimus, liečiančius 
Lietuvą.

Klaipėdos pabėgėlių klausimas Centro Valdybai buvo 
be galo svarbus ir jos nuomone, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas, kaipo labdarybės organizacija, turėtų į 
šelpimo darbą greit ir duosniai reaguoti.

Todėl penki Centro Valdybos nariai ir nutarė paauko
ti Klaipėdos krašto pabėgėliams šelpti (kurių šiuo tarpu 
Lietuvoj priskaitoma apie 12,000) $100. Pinigai nutarta 
pasiųsti per gen. Lietuvos konsulą p. Budrį Lietuvos 
Raudonąjam Kryžiui, kuris šelpimo darbu užsiima.

Centro Valdyba mano, kad visai Amerikos lietuvių vi
suomenė turėtų stoti pagalbon pabėgėliams. Tie žmonės 
juk bėgo nuo hitlerinio teroro. Todėl šelpimo darbas 
turi daugiau reikšmės, negu tik labdarybę.

Girdėjau, kad LDS prezidentas pasiuntė laiškus anų 
dviejų susivienijimų prezidentams siūlydamas sudaryti 
visų trijų susivienijimų komitetą rinkti aukoms Klai
pėdos pabėgėliams šelpti.

NAZIAI PLANUOJA GROBT 
ECUADORO SALAS

Quito, Ecuador. — Hitle
rininkai šioje Pietų Ameri
kos respublikoje yra suda
rę sąmokslą atplėšt Galapa
gos salas nuo Ecuadoro ir 
prijungt jas Vokietijai, 
kaip sužinojo dienraštis “EI 
Comercio.” Dvylika Galapa
gos salų yra didelės ir keli 
šimtai mažų.

Washington. — Demo
kratas Jungt. Valstijų kon- 
gresmanas Izac nesenai įne
šė sumanymą, kad Amerika 
nupirktų Galapagos salas. 
Jos randasi už apie 1,000 
mylių nuo Panamos Kanalo 
ir tarnautų kariniam apgy
nimui to šios šalies kanalo.

Jau Priruošta Amerikos Oro 
Linija į Europą

Washington. — P a n- 
American Oro Kelių korpo
racija praneša, kad jinai 
turi prirengtus jau keturis 
didžiulius orlaivius “Clippe- 
rius” gabent keleiviams ir 
pašto siuntiniams iš Ame
rikos į Europą ir atgal. Sa
ko, jog tie orlaiviai galėtų 
tuoj aus pradėt veikt, jeigu 
susiderėtų su šios šalies 
vyriausybe dėlei kainų už 
pašto siuntinių gabenimą į 
Bermudąjr Europą.

Šios orlaivių korporacijos 
pirmininkas J. T. Trippe 
reikalauja $2,738,940 per 
metus už laiškų ir kitų paš
to siuntinių nunešimą lėk
tuvais 52 kartus į Europą. 
Sako, jog tos kelionės padė
tų išlavint daugiau Ameri
kos lakūnų tolimiem skri
dimam, ypač virš vandeny
no; o tai, girdi, būtų nau
dinga ir šalies apsigynimui.

Berlin, bal. 11. — Vokie
tija stato antrą tvirtovių 
eilę prieš Franci ją.

ITALIJA SUTELKĖ APIE 
MIL10NA ARMIJOS

Roma. — Mussolinis pa
šaukė į armiją atsarginius 
kareivius iki 48 metų am
žiaus ir oficierius ir kitus 
specialistus iki 59 metų. 
Tuomi jis mėgina atsakyti į 
Anglijos ir Franci jos ban
dymus “sustabdyt Mussoli- 
nį ir Hitlerį.” Todėl dabar 
Italijos armijoj esą iki 950 
tūkstančių armijos.

EXTRA
ITALIJA GRŪMOJA 

ANGLIJAI

Roma, bal. 11. — Anglija 
persergėjo Italiją nekliudyt 
Graikijos salos Corfu. Mus
solinis atsakydamas perspė
jo Angliją ne teikt jos karo 
laivų į Corfu prieplaukas. 
Jis pagrūmojo Anglijai, kad 
laivų subūrimas prie Corfu 
salos reikš naikinimą “lyg
svaros” Viduržemio Jūroj, 
ir todėl Italija turės savo 
laivyno veiksmais “atsteigt 
tą lygsvarą.”

Corfu sala yra arti Grai
kijos ir Albanijos, ir iš tos 
salos galima būtų kontro- 
liuot vartus į Adriatiko Jū
rą. Mussolinis gi, užėmęs 
Albaniją, laiko tą jūrą tik 
Italijos “ežeru.”

Berlin, bal. 11. — Vokieti
jos spauda/ perspėja Graiki
ją ir Jugoslaviją, kad jos 
neteks savo nepriklausomy
bės, jeigu pasitikės sutarti
mis su Anglija ir Francija.

London, bal. 11. — Pra
nešama, kad Rumunija jau 
priėmė Anglijos pasiūlymą 
daryt tarpsavinio apsigyni
mo sutartį tarp tųdviejų 
šalių.

Holandija ir Belgija spar
čiai ginkluoja savo rubežius 
ir jūrų pakraščius apsaugai 
nuo Hitlerio.

Susibūrę Dešinieji Išrinko 
Fašistuką prieš Komunistą 

į Francijos Seimą
Angouleme, Francija. — 

Pradiniuose papildomuose 
rinkimuose atstovo į Fran
cijos seimą praeitą sekma
dienį komunistų kandidatas 
Gagnaire gavo 4,868 bal
sus, tai daugiau negu kas 
kitas iš penkių partijų kan
didatų. Todėl galutiniem 
rinkimam susivienijo visos
buržuazinės partijos, kad čielybę nuo Mussolinio ir 
išrinkt fašistuojantį “res-, Hitlerio. Bet dabar štai kas 
publikoną” Marcelį Deatą;' pasirodo: Tik tada Anglijos 
o komunistų kandidatą pa- valdžia darys tarpsavinio 
rėmė tik socialistai. apsigynimo sutartis su

Taip dešinieji sujungto-.Graikija ir Turkija, jeigu 
mis spėkomis ir išrinko tą'Mussolinis nepatvirtins 
savo žmogų į seimą 11,277 .draugiškumo .sutarties su 
balsais prieš komunisto .Anglija.
gautus 8,848 balsus. Tačiaus Tuo tarpu Anglijos val- 
komunistų kandidatas šiuo- džia perkalbinėja Sovietus, 
se rinkimuose gavo 3,000 
balsų daugiau, negu treji 
metai atgal.

Sunkiai Serga Pabėgėlė 
Albanijos Karalienė

Athenai, Graikija. — Pa
bėgusi iš Albanijos karalie
nė Geraldina, žmona kara
liaus Zogo, rimtai serga. 
Kuomet italai įsiveržė j Al
baniją, tai Geraldina buvo 
įnešta į ligonvežimį ir su 
dviejų dienų kūdikiu perga
benta per kalnus į Graikiją. 
Kelionė buvo tokia šiurkšti 
ir skaudi, jog gydvtojai 
stebisi, kaip karalienė ir jos 
vaikutis išliko gyvi.

Dabar jinai, sunkiai sirg
dama, nakvojo su savo sū
num geležinkelio vagone 
Volo miestelyj, Graikijoj. 
Graikų valdžia žada nelai- 
kyt savo žemėje, nei Ge- 
raldinos, nei jos vyro kara
liaus Zogo, nei trijų jo sese
rų. Graikijos valdovai bijo 
supykint Mussolinį, jei būtų 
duota Graikijoj prieglauda 
karališkai Albanijos šeimai. 
Todėl Zogai ketina kraus
tytis į Egiptą.

Karalienė Geraldina yra 
23 metų amžiaus. Jinai duk
tė amerikonės motinos ir 
vieno Vengrijos bajoro.

Fašistai Rėkia, Kad Italai 
“Persekiojami” Tunisijoj

Roma. — Fašistų laikraš
čiai kelia lermą, kad Fran
cijos vyriausybė “persėki r 
ianti ir niekinanti” italus 
Tunisijoj; bet, esą, daugiau
sia ten italai nukenčią tai 
nuo “žydų.”

Paryžius, bal. 11.—Fran
cija sumobilizavo milioną 
kariuomenės, prisirengda
ma atsakyt grūmojimui iš 
Mussolinio ir Hitlerio pu
sės.

Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) Suvažiavimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

London, bal. 11.— Angli
jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain užgiria Itali
jos užėmimą Albanijos šito
kiomis sąlygomis:

Jeigu Mussolinis “tvirtai 
užtikrins,” kad jis neužpuls 
Graikijos, ir

Jeigu Italija ištrauks sa
vo armijas iš Ispanijos.

Anglijos vyriausybė jau 
kelios dienos kaip skleidžia 
girdus, kad ji ginsianti 
Graikijos ir Turkijos 
nepriklausomybę ir 

kad jie pastotų kelią Hitle
riui prieš silpnesniąsias ša
lis Rytinėj ir Pietinėj Euro
poj; ale Anglija ir jos pa
lydovė Francija vis dar ne
siūlo Sovietam sudaryt ben
drą su jomis tarpusavio 
apsigynimo sutartį prieš 
fašistus užpuolikus.

(Todėl Sovietai palauks, 
kol Anglijos ir Francijos 
valdovai parodys, tikrais 
žingsniais, kad jie iš esmės 
nori užkirst kelią Hitleriui 
ir Mussoliniui. Sovietai ne
siduos tik išprovokuot 
juos į karą su Hitleriu, kuo
met Anglija ir Francija tu
ri intenciją tik nuošaliai 
stovėti. Apsigynimas nuo 
fašistų užpuolikų turi būt 
bendras - kolektyvis, sako 
Sovietai politikieriams An
glijos ir Francijos,— pagal 
pranešimus iš Maskvos.)

H. Ford Atmeta Derybas su 
CIO Auto. Darbo Unija 
Detroit, Mich. — Jungti

nės Automobilių Darbinin
kų Unijos (CIO) pirminin
kas R. J. Thomas pasiūlė 
automobilių fabrikantui H. 
Fordui eit į derybas su uni
ja, kad būtų įvykdyta For
do dirbyklose sąlygos pagal 
Šalies Darbo Santikių Įsta
tymą.

Fordo direktorius H. Ben
nett atmetė unijos pasiūly
mą. Kartu jis apgailestavo, 
kad unija išmetė buvusį jos 
pirmininką trockistą Home- 
rį Martiną, kaipo unijistų 
išdaviką. (Nes Martinas 
slapta kuždėjosi su skebi- 
niais Fordo agentais apie į- 
kūrimą kompaniškos unijė- 
lės Fordo fabrikuose prieš 
CIO uniją.)

Tirana, Albanija, bal 11. 
—Italija steigia naują neva 
Albanijos valdžią iš Musso
linio pakalikų.

ORAS
Trečiadienį giedra.
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Gen. Černiui Pasitraukus
“Laisvėje” jau buvo rašyta, kad ge

nerolas Černius, kuriam tuojau po Klai
pėdos krizio buvo pavesta sudaryti Lie
tuvos ministerių kabinetas, iš prem- 
jerystės pasitraukė. Pasitraukė ir vidaus 
reikalų ministeris gen. Skučas. Jiedu sa
vo atsistatydinimą aiškina tuomi, kad, 
esą, perdaug valdžioj buvę generolų, per
daug ji atrodanti į karišką valdžią.

Šiuos žodžius rašant, mes dar nežino
me, kas užims gen. Černiaus vietą. Gali
ma dabar tikėtis Lietuvoj visokių staig
menų — nemalonių staigmenų.

•i Štai New York “Posto” vienas bendra
darbis (pirmadienio laidoj) rašo, kad 
sekmadienį (per Velykas) Vokietijos na- 
zių atstovas Kaune įteikė Lietuvos užsie
nio reikalų ministerial notą, reikalau
jančią sulaikyti rinkimą aukų į ginklų 
fondą! Pranešimas sako, būk p. Urbšys 
tąjį protestą-notą atmetęs.

Jeigu jis taip padarė, už tai jį reikia 
tik pasveikinti.

Pasirodo, kad naziai nesiliauja kišęsi 
j Lietuvos vidujinius reikalus. Jie bando 
diktuoti viską. Tai, žinoma, visam Lietu
vos kraštui sudaro juo didesnio pavo
jaus. '■

Šioje valandoje, kaip jau mes ne kartą 
sakėme, visos tautos jėgos 
vienytos, sukonsoliduotos 
priklausomybę ginti.

Tatai turi būti padaryta
voj, o ir čia, Amerikoj. Kiekvienas lietu
vis, kuriam rūpi Lietuvos nepriklauso
mybės išlaikymas, privalo būti įtrauktas 
į bendrą darbą — padėti Lietuvos žmo
nėms kovoti su didžiausiuoju vakarų 
priešu, su nazizmu. Hitleris — nūnai di
džiausias Lietuvos priešas. Nuo jo gintis 
privalo kiekvienas, nešiojąs lietuvio var
dą, kiekvienas, kuriam ištikrųjų rūpi 
Lietuvos žmonių gėris, kuriam rūpi jos 
nepriklausomybės išlaikymas!

turi būti su-
Lietuvos ne-

ne tik Lietu-

Klaipėdos Netekimo Klausimas 
Lietuvos Spaudoj

. Pagaliau pasiekė mus Lietuvos spau
da, išėjusi po to, kai Klaipėdos kraštą 
pasigrobė Hitleris. Informacinių žinių 
joje apie tąjį sukrėtimą labai mažai. Pa
sitenkinta tik trumpučiu paties fakto 
įvykimo pabrėžimu. Štai būdinga “Liet. 
Žiniose” (kovo 22 d.) žinutė:

“Ministerių Taryba, painformavusi 
apie padėtį Seimo narius ir atsižvelgda
ma į Vokietijos laikymąsi, sutiko Vokie
tijos reikalavimą dėl Klaipėdos perleidi
mo priimti. Klaipėdos krašto perdavimo 
reikalams sutvarkyti, Lietuvos įgalioti
niai išvyks į Berlyną.”

Tai ir viskas. Skaitytojas, sekęs mūsų 
dienraštyj tuo metu tilpusias žinias apie 
Klaipėdos likimą, kur kas . plačiau buvo 
informuotas, negu Lietuvos žmonės.

Įdomus straipsnis tilpo “L. Aide” (ko
vo 21 d. laidoj). Tai buvo tą pačią dieną, 
kada sutikta Klaipėdos kraštas atiduoti 
Vokietijai. “L. Aido” editorialas nu
kreiptas prieš voldemarininkus-aktyvis- 
tus.

Be kitko, jis šitaip voldemarininkus 
charakterizuoja:

“Sunkiu mūsų tautai ir valstybei metu 
savanaudžių, arivistų ir politinių aferis
tų saujelė, pasivadinusi skambiu akty
vistų vardu, energingai stojo į kovą 
prieš tautos laisvę. Šie tautinės savigar
bos netekę žmonės savo kovai prieš tau-

tos laisvę pasirinko pačias šlykščiausias 
priemones: demagogiją, šmeižtą, vienos 
visuomenės dalies kurstymą prieš kitą 
ir kt. Šie bet kurios pusiausvyros netekę 
žmonės, savo žemiems tikslams pasiekti, 
jei įmanytų, dėtųsi su pačiomis šlykš- 
Čiausiomis patamsio galybėmis.”

Tai stiprus pareiškimas, tačiau jis pa
darytas jau pervėlai. Voldemarininkai 
savo tikslo jau buvo pasiekę: Klaipėdos 
kraštas jau faktinai buvo užgrobtas Hit
lerio.

Jei “L. Aidas”, jei pati tautininkų vy
riausybė būtų voldemarininkus ėmusi 
suvaldyti anksčiau, tai dalykai veikiau
siai būtų buvę kitoniškesni ir su Klaipė
da. Bet to daryta nebuvo. Voldemarinin
kai veikė sau laisvai, o tuo pačiu sykiu 
buvo areštuojami geriausieji Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės kovotojai ir 
kišami į kalėjimus. Lietuvos komunisti
nė spauda jau senai reikalavo Smetonos 
vyriausybės suvaldyti voldemarininkus, 
jei norima Lietuvos nepriklausomybei 
pasitarnauti, jei norima išlaikyti Klaipė
dos kraštas. .Deja, to padaryta nebuvo.

Kovo mėn. 22 d. “L. Aidas” parašė 
editorialą apie Klaipėdos perdavimą Vo
kietijai.

“Atplėšti Klaipėdos kraštą nuo Lietu
vos reiškia sunkiai sužaloti visą Lietu
vos kūną. Šį skausmą kiekvienas lietuvis 
pergyvens taip, lyg kad pats netektų vie
no sąnario,” rašo tautininkų valdžios or
ganas. Ten pat toliau:

“Vokietijos reikalavimas yra jėgos 
reikalavimas. Mums daromą skausmą 
mes turime didvyriškai perkęsti. Turime 
šiuo sunkiu momentu atsiminti, kad nuo 
mūsų dvasinės tvirtybės priklausys mū
sų likimas...”

O “Liet. Žinios” (kovo 24 d.) rašo:
“Mūsų nelaimei apibūdinti šiandien 

nėra nei žodžių, nei sąlygų, — todėl apie • 
tai ir nekalbėsime.” Liaudininku dien
raštis mano, jog

“Šiandien yra tiktai vienas skubus, 
begalinio svarbumo reikalas — sudaryti 
visos tautos gelbėjimo vienybę, kuri būtų 
autoritetinga, visos tautos priimta ir vi
somis išgalėmis remiama.”

Kitais žodžiais, “L. Žinios” stato rei
kalavimą, kad būtų sudaryta šriovių val
džia, koalicinė valdžia, atstovaujanti vi
sas partijas, kurioms rūpi Lietuvos ne
priklausomybę ginti.

i Tam pačiam “L. žinių” num. telpa 
brig. gen. Stasio Raštikio, kariuomenės 
vado, atsišaukimas į karius, kur, be kit
ko, sakoma: “...Jei pavojus liestų da
bartines mūsų žemes, o tuo pačiu ir mū
sų Tėvynes nepriklausomybę, tai mes jų 
be kovos jokiu būdu neatiduosime. Mūsų 
didelis pageidavimas būtų, kad visi be 
išimties mūsų tautiečiai nenusimintų ir 
nenustotų vilties, drąsos ir pasitikėjimo 
savimi.”

Darbo rūmų leidžiamas savaitraštis 
“Darbas” (kovo 19 d.) šitaip pabrėžia:

“Mes turime aiškiai pasakyti visiems, 
kad mes užpulti — ginsimės, kad nepa
siduosime aklai bėgančių įvykių srovei, 
bet kovosime ir budėsime savo tautos 
sargyboje. Jei reikės mirti už laisvę, mir
sime, kaip tinka mirti lietuviui.”

Be abejojimo, tai padrąsiną pareiški
mai. Būtų pageidautina, kad jie nebūtų 
tuščiais, bereikšmiais žodžiais. Jei tik 
tautininkų valdžia statys visos tautos 
reikalus aukščiau partijinių, jei tik ji 
bandys šiuo Lietuvai pavojingu metu 
sutraukti visas Lietuvos visuomenės jė
gas į bendrą darbą nepriklausomybei 
ginti, tai krašto padėtis bus saugesnė ir 
lietuvių tauta galės drąsiau į ateitį žiū
rėti.

Karaliaus Zogo Pareiškimas
Pabėgęs iš fašistų užimto savo krašto, 

Albanijos karalius Zog labai ypatingai 
apibūdino tūlas šių dienų Europos val
dovus: Hitleris ir Mussolinis yra pasiu
tėliai, o Chamberlainas ir Daladier — 
kvailiai.

Tai stiprūs žodžiai, bet jie charekte- 
ringi ir, matyt, plačiai prigys visam pa
saulyj.

Kad Hitleris su Mussoliniu yra pasiu
tėliai — niekas neginčys. Bet apie Cham- 
berlainą ir Daladierą gali būti ir kitokių 
nuomonių. Jie, galimas daiktas, nėra jau 
toki durneliai, kaip atrodo; galimas 
daiktas, kad jie sąmoningai, apgalvotai 
veikia tam, kad padėti aniems, pasiutė
liams !

Klaipėdos Kraštą
Per leidus Vokietijai

žemiau telpąs straipsnis skrido į Berlyną Lietuvos vy- 
yra Visuomeninio Darbo
Vadybos, tautininkų kontro- reikalų ministro Urbšio vado- 
liuojamos. Jis išleistas Lie- vaujama, susitarti dėl Klaipė- 
tuvoj kovo 24 d., 1939, po 
to, kai Hitleris jau buvo at
plėšęs nuo Lietuvos Klaipė
dą. Nors straipsnis labai 
“atsargiai” parašytas, ta- 
čiaus jis visvien pateikia su
trauką tų kovo įvykių, ku
rie sukrėtė visą Lietuvą. To
dėl mes jį ir paduodam 
skaitytojų žiniai.

—“L.” Red.

riausybės delegacija, užsienių

Užsienių lietuvių spauda 
jau iš telegrafinių pranešimų 
žino apie Lietuvą ištikusį 
skaudų smūgį, kuriuo , yra 
Klaipėdos krašto ir uosto ne
tekimas. Čia patiekiama Klai
pėdos krašto paskutinių įvy
kiu santrauka. c

L Vokietijos Reikalavimai 
Lietuvai

dos krašto perleidimo Vokie
tijai. Tą pat dieną nuo 7 vai. 
vakaro vyko pasitarimai ir 
apie 12 vai. nakties buvo pa
sirašyta sutartis.
II. Kaip Lietuva su Vokietija 

susitarė dėl Klaipėdos

Pagal Lietuvos ir Vokietijos 
sudarytą sutartį, nuo kovo 23 
dienos Versalio sutartimi nuo 
Vokietijos atskirtas Klaipėdos 
kraštas vėl sujungiamas su 
Vokietijos Reichu. Iš Klaipė
dos krašto, pagal sutartį, tuo
jau evakuojamos Lietuvos ka
rinės ir policinės pajėgos. Lie
tuvos vyriausybė rūpinsis, kad 
kraštas būtų paliktas tvarkin
goje padėtyje. Abi šalys pa
skirs komisarus, kurie turės 
įvykdyti perdavimą tų žinybų, 
kurios nepriklauso Klaipėdos 
krašto autonominėms įstai
goms. ūkiniams Lietuvos in
teresams apsaugoti Lietuvai 
Klaipėdoje bus įsteigta laisva 
uosto zona, dėl kurios smul
kiau bus susitarta vėliau. Lie
tuvos ir Vokietijos draugiš- 
kiems santikiams sustiprinti

ir priskirtas prie žemės ūkio 
krašto, o tai kenkę Klaipėdos 
krašto interesams ir sunkinę 
jo gyvenimą.

Ta vienintelė dr. Neuman o 
pasakyta trumpa kalba buvo 
palydėta Vokietijos himnu. 
Tai buvo šio Seimelio pirmasis 
ir paskutinis posėdis. Posėdyj 
ūpo pakilimo nesijautė. Seime
lio nariai buvo susikaupę, su
sirūpinę. Gal bent kai kurie 
jų suprato, kad jie čia eina 
krašto autonomijos laidotuvi
ninkų pareigą.

Klaipėdos kraštas niekad 
neturėjo tokių laisvės laikų, 
kaip būdamas nepriklausomos 
Lietuvos ribose. Niekad jis ne
turėjo ir jokios autonomijos. 
Gal būt todėl krašto gyvento
jai nesugebėjo ta autonomija 
tinkamai naudotis ir taip 
lengvai jos išsižadėjo. Dau
gelis vėliau su pasigėrėjimu 
minės taip lengvapėdiškai pa
laidotos laisvės laikus!

Kovo mėn. 20 dieną Berly
ne įvyko apie valandą laiko 
užtrukęs pasitarimas, kuriame 
dalyvavo Vokietijos užsienių 
reikalų ministras Ribbentro- 
pas, Lietuvos užsienių reikalų 
ministras Urbšys ir Lietuvos 
įgaliotas ministras Vokietijai. 
Škirpa. .Buvo tartasi dėl Lie
tuvos ir Vokietijos glaudesnių 
santykių.

Ministras Ribbentrop as pa
sitarimo metu Vokietijos vy-:piamo jėgos pavartojimo. To- 
riausybės vardu pateikė Lietu- j kiu būdu sutartis įgyja ir sa
vai reikalavimą grąžinti Klai
pėdos kraštą Vokietijai. Tą 
reikalavimą Vokietijos vyriau
sybė rėmė tautų apsisprendi
mo principu, nes Klaipėdos 
kraštas esąs vokiškas ir reiš
kiąs noro grįžti prie Reicho. 
Ministras Ribbentropas pažy
mėjo, kad jeigu kraštas bus 
grąžintas geruoju, susitarimo 
keliu, tai Vokietija plačiai at
sižvelgs į Lietuvos ūkinius in
teresus Klaipėdos uoste, ir 
toks reikalo sutvarkymas pasi
tarnaus būsimiems geriems 
abiejų kaimyninių valstybių 
santikiams. Bet jeigu Lietuva 
tokio reikalavimo nepriimtų, 
tai Vokietija pati spręs Klai
pėdos krašto sugrįžimo klausi
mą, pavartojusi tam reikalin
gas priemones. Suprantama, 
kad ginkluoto susirėmimo at
veju, nebūtų jokio tikrumo ar 
karo veiksmai apsiribotų vien 
Klaipėdos kraštu. Vadinas, 
gręstų dideliu pavojumi Lietu
vos nepriklausomybei.

Lietuvos Ministrų Taryba, 
išklausiusi ministro Urbšio 
pranešimą, ilgai ir nuodugniai 
svarstė susidariusią padėtį. 
Ministrų Taryba, painforma
vusi apie padėtį Seimo narius 
ir atsižvelgdama į Vokietijos 
reikalavimą dėl Klaipėdos 
krašto perleidimo nutarė pri
imti.

Jau kovo 22 d. lėktuvu iš-

abi šalys įsipareigoja nesiimti I mieste buvo 
jėgos viena prieš kita ir ne
remti bet kurio iš trečiosios

' pusės prieš vieną iš šalių krei-

sutarties yra priedas, 
nužymėti

dėsniai,
pagrindi-

pagal kuriuos

votiško nepuolimo pakto pras
mę. Sutartis įsigalioja ją pasi
rašius.

Prie 
kuriame 
niai
bus įsteigta Lietuvai Klaipė
dos uoste laisvoji zona. Lais
vai zonai valdyti ir eksploa
tuoti bus įsteigta mišri Klaipė
dos uosto bendrovė su vyrau
jančiu Lietuvos kapitalu. Uos
to zona perleidžiama Lietuvai 
99 metams su pakankamu že
mės ir vandens plotu bei įren
gimais. Nuoma už laisvąją zo
na laikoma sumokėta ikišioli- 
nėmis Lietuvos investicijomis 
Klaipėdos uoste. Taip pat bus 
patikrintas Lietuvai paleng
vintas susisiekimas geležinke
liu, vandens ir sausumos 
liais į laisvąją zoną.
III. Kaip krašto Seimelis 

laidojo autonomiją

Kovo 22 d., 9 vai. vakare, 
buvo susirinkęs Klaipėdos 
krašto Seimelis. Iš lietuvių da
lyvavo tik vienas atstovas dr. 
Pajaujis. Seimelio posėdyje 
kalbėjo dr. Neumanas. Jis pa
sakė, kad Klaipėdos kraštas 
atskiriamas nuo Lietuvos ir 
grįžta prie Reicho. Pasiūlė 
pasiųsti telegramą Hitleriui. 
Neumanas dar pažymėjo, kad 
kraštas anuo metu buvo at
skirtas nuo pramoninės šalies

ke

pa-

IV. Kaip vokiečiai užėmė 
Klaipėdos kraštą

Kovo 22 dieną, kai paskly
do žinia, kad Lietuva priima 
Vokietijos reikalavimus, Klai
pėdos mieste ir krašte buvo iš
keltos vokiškos vėliavos. Tuo
jau smogikai ir krašto policija 
pradėjo statyti savo sargybas 
paštuose, muitinėje, uoste, ra
diofone ir kitose centro val
džios įstaigose. Gubernatorius 
paliepė valdininkams toliau 
eiti savo pareigas. Nuotaika

> labai pakilusi, 
nepaprastai didelis judėjimas. 
Daugelis žmonių stengėsi tuo
jau apleisti Klaipėdos kraštą. 
Išsikraustymą labai trukdė su
sisiekimo priemonių trūkumas, 
nes traukiniai buvo perpildyti, 
o sunkvežimiu ir automobiliu 
beveik neįmanoma buvo pasi
samdyti dėl jų brangumo ir 
trūkumo.

Smogikai ir policija' iš kai 
kurių šaulių būrių atėmė gin
klus ir juos perdavė mūsų ka
riuomenei. Kariuomenės pul
kas, su visais ginklais ir turtu 
apleido kareivines ir žygiavo 
Didž. Lietuvos link. Kariai bu
vo prislėgti lietuvių tautą iš
tikto smūgio, bet parodė dide
lį drausmingumą. Todėl jokių 
nesusipratimų neįvyko. Klai
pėdoje paliko tiktai įgulos at
stovai, kurie turėjo perduoti 
kareivines ir krašto karinę 
valdžią atvykusiai Vokietijos 
kariuomenės vadovybei.

Tą pačią dieną (111.22) va
kare per Tilžės tiltą įžengė į 
Klaipėdos kraštą vokiečių ka
riuomenės pėstininkų, motoci- 
klistų ir dviratininkų dalys. 
Jos skubiai traukė į Klaipėdą,

palikdamos mažus būrelius 
Pagėgiuose ir Šilutėje.

Lietuvos pasienio policija 
persikėlė ir užėmė sargybas 
ties naująją Lietu vos-Vokieti- 
jos siena, kur anksčiau buvo 
Vokietijos-Rusijos rubežius. 
Vokiečių pusėje yra muitiniu" 
kai, smogikų ar karių sargy
bos. Jurbarke, Tauragėje, 

(Tauragės Naumiestyje ir Kre
tingoje steigiamos muitinės, o 
kitose vietose sienos pereina
mieji punktai.

Iki šiol buvęs Tilžėje Lie
tuvos konsulatas perkeltas į 
Klaipėdą. Lietuvos komisaru 
perduoti vokiečių įstaigoms 
perduotinas žinybas paskirtas 
direktorius Norkaitis; vokie
čių komisaras — Bertuleitis, 
buv. paskutinės direktorijos 
pirmininkas.

Kovo mėn. 23 dieną jau vi
same Klaipėdos krašte, mieste 
ir uoste šeimininkavo vokie
čiai. Tą dieną apie 10 vai. į 
Klaipėdą atvyko Vokietijos 
kancleris Hitleris. Jis atplau
kė karo laivu “Deutschland”, 
dar kelių karo laivų lydimas. 
Vokiečių organizacijos ir vi
suomenė, Hitlerį iškilmingai 
sutiko. Teatro aikštėje jis pri
ėmė kariuomenės dalinių pa
radą ir čia susirinkusiai visuo
menei pasakė trumpą kalbą; 
pasidžiaugė, kad Klaipėdos 
jtraštas parodė didelę savo iš
tikimybę Vokietijai. Po to, su 
daugeliu palydovų, Hitleris 
pervažiavo per miestą ir grįžo 
į laivą. Apie 16 vai. Hitleris 
laivu “Leonard” išvažiavo iš 
Klaipėdos, paviešėjęs iš viso 
tiktai apie 6 valandas.

Kovo 22 dieną buvo Klaipė-' 
doje ir krašte padaryta kratų 
pas pasižymėjusius lietuvius 
ir daug jų suimta, žymi jų da
lis tuojau buvo paleista. Susi
tarimu su Lietuva, Vokietija 
pasižadėjo nepersekioti lietu
vius už jų ikišiolinę politinę 
veiklą bei įsitikinimus.

Lietuvos visuomenė žinią 
apie Vokietijos reikalavimus, 
tų reikalavimų priėmimą bei 
Klaipėdos krašto Vokietijai 
perleidimą priėmė su dideliu 
skausmu, bet ir su rimtimi 
bei drausmingumu. Mes visi 
suprantame, kad dabartinėse 
sąlygose krašto perleidimas 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P-nui Visuomiui.—Tamstos 

“Atsakymo ‘Laisvei’ ” ne
spausdinsime ir į polemikas su 
tamsta neisime. Rašinys per- 
ilgas. Pagaliau, abejojame, 
ar tamsta pats žinote, ką ra
šote.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: Aš randavoju 

apartmentą New Yorko 
mieste. Neturiu jokio kon
trakto su namo savininku, 
tik gyvenu nuo vieno mė
nesio iki kito. Nesenai la
bai šaltose dienose savinin-

kas nedavė mums šilumos. 
Turiu kelis mažus vaiku
čius šeimynoje. Ar galima 
priversti jį duoti mums už
tektinai šilumos?

Atsakymas
Pagal San it ariškumo

Francijos premjeras Daladier kalba Parlamente, kuris suteikė diktatoriaus teisę.

namų savininkas, kur tik 
trioba turi pečių, priversti
nai turi pristatyti šilumos 
randavotojams, kuomet 
gatvės temperatūra nupuo
la žemiau 55 laipsnių Fah
renheit. Jog tamsta neturi 
parašyto rašto, nieko ne
reiškia. Įstatymas reikalau
ja, jog kiekvienas užimtas 
kambarys randavotame ap- 
artmente privalo būti įkai
tintas mažiausia iki 68 laip
snių Fahrenheit, nuo 6-tos 
valandos ryte iki 10 vai. va
kare.

Jeigu jūsų savininkas vėl 
nepristatys šilumos šaltoje 
dienoje, parašyk laišką ar
ba užtelefonuok Sanitary 
Bureau of the New York 
City Health Department.
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Paras? — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVlčIENE

(tąsa)
Sonia padavė jam popierą.
“Pasirašyk čia,” tarė ji šaltai.
Darbo diena ant Baltijos Jūrų Kanalo. 

Darbas eina pilnu garu pirmyn, šimtai žmo
nių nesustojančiame judėjime. Eilė trokų, 
vežimų, šimtai žmonių su tačkomis. Tvenki
nys ėjo prie pabaigos. ,

Pirma visų pasiryžusiai žengė Kostia ir 
Sonia. Jie buvo darbo dienos herojais. Kos
tia buvo pats savim patenkintas. Juk jis va
das, jis vagių aristokratas. Jam reikėjo tik 
paliepti, o jo įsakymas bus išpildytas. Jis 
nieko nepaleido iš savo akių. Vienas atsi
sėdo, kad iškračius akmeniukus iš bato, tuo- 
jaus Kostia jį užmatė ir prisiartino:— “Kas, 
tu manai, esi, baleto šokikė?“ jis sarkastiš
kai paklausė. “Taigi, tu šokikė, mainanti sa
vo apavus.”

Jaunuolis greitai užsimovė batus ir prasi
šalino iš Kostios akių.

Du draugai suėję sustojo valandžiukei pa
sikalbėjimui.

“Tai jau politikaujate ?“ rėkė ant jų Kos
tia. “Aš norėčiau žinoti apie jūsų, politikas.“

Greitai jis nužengė linkui namuko, ant 
kurio buvo užrašas “Vyram“ ir už kalnie- 
riaus išvilko tvirtą vyruką, jau mums pažįs
tamą, po vardu Mitia. Mitia atrodė piktas 
ir susimaišęs. Rankoje dar vis tebelaikė šmo
tą laikraščio.

“Mitia, tu vis sapnuoji, ar ne? šis nėra 
pasiskaitymo kambarys, mano vaike!”

Sonia taipogi dirbo, žmonės su ja dirbda
mi smagiai dainavo. Buvo net gražu pažiū
rėti. Dainos, juokai ir geras ūpas vyravo 
ant visko. Sonia aukščiau pasilipus dabojo 
savo brigadą.

Jau ir kalbos nebuvo apie kompeticiją. Ji 
buvo gyvas faktas. Ir nebuvo apie ką kal
bėti.

Bet Kostia pats sau kalbėjo: “Nepasi
duosime Soniai...“ ir atsigrįždamas, su 
juoku jis pratarė: “Ne, ne, ji negali mumis 
sumušti.“

Saulė temdino Sonios akis. “O gal Kos
tios brigada sumuš mumis?“ Ir ji išdavė pa- 
kukčiojimo balsą, lyg kūdikis. “Ne, ne, tas 
negali įvykti.”

* * *
Inžinierius Sadovskis valgė pietus pri

rengtus virtuvėj. Jis paragavo, ir atydžiai 
kramtė. Storas virėjas stovėjo prie stalo ir 
nerviškai laukė rezultatų, tėmydamas Sa- 
dovskio burną. Pirmas paragavimas atrodė 
patenkinantis. Sadovskis nieko nesakė, ta- 
čiaus antras davė jau ką tokio nepaprasto.

Sadovskis pašoko, ir laikydamas didelį 
šaukštą rankoje žengė linkui virėjo, šis 
traukėsi atbulas virtuvėn. Sadovskis, mosi
kuodamas “ginklu“ rankoje rėkė ant virėjo:

“Tu nesi jokis virėjas, bet prakeiktas sa- 
botažninkas!“

Gromovas iš antro galo kambario tėmijo 
šią sujudinančią sceną su didele atyda. Iš
girdęs žodį “sabotažninkas“ jis pasileido 
juokais. Pagalios Sadovskis, visas sušilęs, 
priėjo prie jo. Gromovas, rimtai užklausė:

“Kas atsitiko?”
Sadovskis trumpai atsakė:—“Nieko ypa

tingo. Viskas bus gerai.“
Sadovskis tačiu nepaleido Gromovą.
“Noriu jūsų prašyti vieno dalykėlio. Ar 

pavelysite man parsitraukti čion mano mo
tiną? Nieko kito artimo aš neturiu.“

“Gausite atsakymą į tai už poros dienų,“ 
atsakė1 Gromov.

Jie žiūrėjo į einantį darbą Sonios sekcijoj.
“Puikiai atrodo, ar ne?” sakė Gromov, 

nurodydamas ranka.
Sadovskis nieko neatsakė.
Jie stovėjo prie kelio, ant kurio skubėjo 

vežimai, trokai ir žmonės su tačkomis.
“Ar jūs nemanote, kad tai puiku?“ jau 

aštriau užklausė Gromov.
Sadovskis nuleido galvą.
“Na, atrodo, kad aš nemoku dirbti tinka

mai,“ jis atsakė.
“Privalai bandyti,“ atsakė Gromov su šyp

są. “Bandykite susiartinti su gyvenimu, su 
žmonėmis ir gyvu darbu. Manau, bus gerai, 
drauge inžinieriau.”

(Bus daugiau)

Albanijos karalienė Geraldine su dviejų 
dienų naujagimiu savo kūdikiu turėjo bėgt 
per kalnus Graikijon nuo Mussolinio fašis
tų, nuo kurių kenčia visa užpulta šalis. Mu- 
ssolinis karalienę buvo apdovanojęs jakta 
jos vestuvėms. Toki iš fašistų “draugai!“

Amerikos žymiausios aktorės ir aktoriai 
jau paėmė atsakomybę už auklėjimą virš 
200 Ispanijos karo našlaičių. Norima gaut 
auklėtojus tūkstančiams kitų vaikų.

Binghamton, N. Y.
Priimkime Viešnia£

Ketvirtadienį, balandžio lo
tą dieną yra rengiamos svar
bios prakalbos. Kalbėtoja bus 
žymi darbuotoja darbininkiš
kam judėjime drg. A. Joni
kienė iš Chicagos. Drg. A. Jo
nikienė kalbės svarbiais die
nos klausimais, būtent: apie 
visuomeninę sveikatą ir jauni
mo padėtį Jungtinėse Valsti
jose, ir moterų reikalais. Ji 
pateiks įdomių faktų ir nuro
dymų, kaip galima susilaukti 
sveikesnės ir šviesesnės atei
ties. Klausimai yra svarbūs, 
kuriais kalbės mūs laukiama 
ir didžiai gerbiama drg. A. 
Jonikienė, tad pasirūpinkime 
visi dalyvauti šiose prakalbo
se. Ir netik kad turėsime pro
gos susipažinti su drg. A. Jo
nikiene, kaipo tolima viešnia, 
bet ir išgirsime daug svarbių 
dalykų.

Šios prakalbos įvyks Lietu
vių Svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga nemokama, širdingiau
siai užprašome visus atsilan
kyti.

A.L.D.L.D. 20 kuopos 
Moterų Skyrius.

A. Jonikienė Atlieka 
Didelį Darbą

Pagaliau ir man teko pirmu 
kartu išgirsti A. Jonikienės 
paskaitą-prakalbą. Klausiau ir 
stebėjausi, dėlko mes senai ją 
nepasiuntėm su prakalbų ir 
organizavimo maršrutu ? Dėl
ko mes nepasiunčiam daugiau 
naujų spėkų?

Išvada gavosi, kad kol nė
ra plataus moterų veikimo, tol 
nėra ir kas iškelia spėkas. Jei 
ne Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis, vargiai ir Jonikienę 
būtų girdėję tos apylinkės lie
tuviai. Čia, kaip ir kitose apy
linkėse, visi pripažįsta reikalą 
būdavot moterų judėjimą, bet 
kada kyla klausimas nemažų 
lėšų, visi nuleidžia rankas:

“Prakalbų daug, i čia dar 
moteriškė, mažiau žinoma, ne
sutrauks publikos, nesukelsim 
aukų lėšoms padengti“, aiški
na draugės ir draugai. Tai 
dėlto daugelis kolonijų per iš
tisus metus nesulaukia mo
ters kalbėtojos, nors raginta 
kas nors daryt ir tinkamos 
moterys sugestuota. Tačiau 
ųuvažiavus ir lėšos padengta 
ir nenuperkamos naudos pa
daryta. ’

Šiuo atžvilgiu, kaip ir ki
tais, anot tos patarlės: “ran
ka ranką mazgoja“. Moterų 
judėjimas iškelia naujas spė
kas, naujos spėkos padeda 
būdavot judėjimą ir tam rei
kia nesigailėt nei geriausių 
spėkų, nei lėšų, nei laiko.

Grįžtant prie pačios A. Jo
nikienės, reikia pasakyti, kad 
paskaita įdomi, rūpestingai 
priruošta, svarbių faktų su
rinkta ir labai gražiai jie per
statoma. Neigi manytum 
klausant jos kalbos, kad jinai 
jau močiutė (grandmother), 
ar čiagimė, bet taip yra. Tu
rėjimas 4 metų anūkės ne
pastojo jai kelią apvažiuot 
tūkstančius mylių su prakal- 
bų-mitingų maršrutu ir akstin- 
ti moteris energinesnėn veik
lom Gi jos lietuviška kalba vi
sai neišduoda, kad ji Ameri
koj gimus ir augus. Tai verta 
įsitėmyt senimui ir jaunimui.

M—te.

Mrs. Roosevelt sako, jog liau
dis nebetiki atsiskyrimui nuo 
viso pasaulio.

SPARNUOTOJI GEROS VALIOS AMBASADORĖ

Chinijos geros valios ambasadore, p-lė Ya-Ching Lee, 
išeina iš savo orlaivio Spirit of New China, kuriuo ji 
atskrido j Miami, Floridą. Jinai skraido po visą šalį, 
mobilizuodama pagelbą moterims ir kūdikiams karo 
ištiktose srityse. Žymi lakūnė, ji priklauso ne bile kam 
prieinamame Amerikos Caterpillar Kliube.

ŠIŲ LAIKŲ
Pastaraisiais laikais, kaipo, 

moteris, esu susidomėjusi pa
čių moterų atsinešimu į savos 
lyties žmones. Šiandieną tarp 
moterų laipsniškai auga senti
mentas, kad moterys gali 
sėkmingai lenktyniuoti su vy
rais biznyje ir profesijose.

Keista, tačiau, kad elgima
sis nevisada seka tą sentimen
tą. Nors skelbdamos lygybę 
su vyrais, moterys tankiai 
abejoja, kada prisieina išleist 
laiką ir energiją prisirengti 
darbui, kuriame jos būtų pa
tenkinančiai prilygstančiomis 
savo konkurentams. Tas, iki 
tam tikro laipsnio, pastebima 
pas kolegijų merginas. Mergi
nos, planuojančios karjeras už 
virtuvės sienų, atras ateityje, 
kad iš jų reikalaujama pilnai 
tiek, kiek iš vyrų tam pačiam 
užsiėmime, o gal ir daugiau. 
Rimtai protaujančios studen
tės gal nesutiks su šiuo pasa
kymu, aiškindamos, kad jos 
studijuoja taip sunkiai, kaip 
ir jauni vyrai, tačiau liekasi 
švietimo įstaigų pastabėtas

MOTERYS
faktas, kad merginos bando 
praeit lengviau savo mergiš- 
kumu. Toks atsinešimas gali 
būt pražūtingas.

Kas blogiausia, kad mote
rys ne gana aktyviai remia 
vienos kitas profesijose. Jos 
abejoja eit klaustis patarimų 
pas moteris advokates, dakta
res, mokytojas, ir tt. (apart 
“kukliųjų,“ kurios eina pas 
moterį gydytoją). Esu girdė
jus jas kalbant, kad ant 
moterų ne taip galima atsidė
ti. Moterys, duokite savajai 
lyčiai progų. Tūli iš geriausių 
advokatų, mokytojų ir dakta
rų yra iš “silpnesnėsės lyties.“

Pagaliau, būti motina ir 
šeimininke yra puiku. Bet to 
negana. Moters progresas pri
klauso nuo jūsų stojimo į mo
terų grupes ir įgijimo naujų 
idėjų kas liečia vaikų švieti
mą. Neigi gana vien to—mo
ters progresas taipgi remiasi 
ant aktyvaus darbo švietimui 
ir pažangai pačių moterų.

Skolastika.

A. JONIKIENĖ

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Moterų Tarpe

(Pabaiga)
Sutartinumas ir Draugiškumas

Tūlose vietose Massachu
setts ir Connecticut valstijose 
moterų veikimas stovi nepras
tai. Keliose vietose kliubai su
organizuoti jau keli metai at
gal, rodos, pirma, negu vidur- 
vakariuose, ir jau nekuriose 
vietose užmegsti gražūs ryšiai 
su kitomis ten esančiomis mo
terų organizacijomis. So Bos
tonas tai geriasis pavyzdis ši
tame klausime. Ten sutartinai 
veikia, rodos, apie keturios 
skirtingos moterų organizaci
jos. •

Vienas dalykas visur paste
bimas : kur veikiama sutarti
nai ir draugiškai, ten pasek
mės geresnės. Bet yra vietų, 
kur dar yra užsilikusių nesusi
pratimų ir tie nesusipratimai

trukdo darbą.
Kaip ir visur, taip ir Nau

jojoj Anglijoj pastebima, kad 
kur į kliubus arba į LLD mo
terų kuopas gaunama naujų 
narių, tai su naujomis narė
mis apsieinama labai draugiš
kai, bet jau senesnės veikėjos, 
jei yra kada nors turėjusios 
kokius skirtumus, tai, rodos, 
negali jų pamiršti — negali 
išgyvendinti. Tas labai kenkia 
naujų narių palaikymui, nes 
kuomet naujosios išgirsta se
nesnes mėtant viena kitai ne
labai gražius komplimentus, 
tai ir naujosios pamano, kad 
kada nors ir jos to paties gali 
susilaukti. Jos bijo užimti ko
kį darbą ir kartais tie ginčai 
ir jas pasiekia, ir jos pradeda 
vienai ar kitai pusei simpati-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Nauja Paskaita
Šiomis dienomis pavyko 

gaut nauja paskaita temoje: 
“Šalies Sveikatingumas ir Mo
tinų Pareigos.“ Ji tinka skai
tyt ne vien moterų, bet ir ben
druose vyrų ir moterų susirin
kimuose.

Paskaitą paruošė A. Joni
kienė savo paskaitų-prakalbų 
maršrutui Naujojoj Anglijoj. 
Mums paprašius, ji sutiko pa
skaitą pervest LLD Ų. Moterų 
Komiteto žinion. Reikalauki
te. S. Sasna.

Šeimininkėms
Dabar prasideda sparagų 

(asparagus) sezonas. žali 
asparagai turi vitaminų A ir 
B. Pastarojo kiekis mažta 
verdant, tad geriau virt kuo 
mažiausia. Jie skanu pavirus 
vandenyje, paduoti su. sviestu. 
Tačiau norintiem daugiau pa
dirbėt štai skanūs sparagų 
pietūs.

SPARAGŲ KEPSNYS
3 šaukštus sviesto,
3 šaukštus miltų,
1 puoduką pieno,
1 puoduką šmoteliais su

pjaustytų. sparagų,
4 kiaušinius,
druskos, pipirų,
1 puoduką kapotos arba 

maltos vištienos.
Virink miltus su sviestu ir 

povaliai supilk pieną. Kai už
virs, sudėk druską, pipirus, 
mėsą, supjaustytus sparagus 
ir įmaišyk išplaktus kiauši
nius.

Išsviestuok kepimui indą, 
gražiai išklok dugną su ne
pjaustytais sparagais ir supilk 
prirengtąjį sosą. Kepk vidu
tiniai karštam pečiuje 40 mi
nučių. Iškepus, jei patinka, 
palaikyk keletą minučių inde, 
paskui išversk ant lėkštės ir 
duok karštą į stalą su tirpytu 
sviestu arba baltu sosu.

Vietoje vištienos, labai tin
ka saldžios gilės (sweet
breads). Vaitojant saldžias 
giles, reikia pavirinti 15 mi
nučių ir atšalus sukapoti.

Receptas imtas iš knygos 
“Virėja,“ kuri turi 22 4 
puslapius, 340 receptų. Sutai
sė K. Petrikienė. Kaina $1. 
Platintojams, užsisakant ne 
mažiau 5 knygų, nuleidžia 
40%. Užsakymus siųsti: “Vi
rėja,“ 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.

MARIE WILSON

Marie dėvi švelnučių šiaudų 
į blyną panašią skrybėlaitę su 
kieto kaspino sprendžina ir 
ružavo tinkliuko kukarda. Ją 
neužilgo matysite kaipo 
“Sweepstakes Laimėtoją“ to 
vardo judyje, kuris daroma 
Warner Bros, studijose.

Prezidento Roosevelto motina 
įėjo į komitetą Ispanijos pabė
gėliams gelbėt.

Motery Sveikata ir Wagner Bilius /
Laimei šios šalies žmonių, valdžioje yra 

tikrų naujadalybininkų, kurie išeina priekin 
su biliais, galinčiais nepaprastai daug pa
kelti liaudies saugumą ir sveikatą. New 
Yorko Valstijos assemblymano Wagnerio, 
jaunojo, sveikatos bilius duotų šios valstijos 
žmonėms pagerinimus, panašius senatoriaus 
Wagnerio nacionaliame sveikatos biliuje.

Valstijinis Wagnerio bilius reikalauja 
verstinos sveikatos apdraudos visiems dar
bininkams, apart dirbančių lengvadarbių už
siėmimuose ir uždirbančių virš $2,500 į me
tus. Bilius duotų medikališką priežiūrą ser
gančiam darbininkui ir jo šeimai, apimant 
ligoninę, ir dantų gydymą—taisymą. C) kas 
svarbiausia moterims, Wagnerio bilius nusa
ko nėštumo ir motinystės priežiūrą, 6 sa
vaites prieš ir 6 savaites po gimdymo būtų 
išmokama pinigai sulyg bile ligoj išmoka
mos skalės.

Wagneriai, tėvas Jungtinių Valstijų Se
nate ir sūnus New Yorko Valstijos Seime
lyje, Albany, yra naujadalybininkų pavyz
džiai valdžioje. Laimei mūs šalies mes turi
me pažangių vyrų ir moterų, kurie yra nuo
širdžiai susidomėję liaudies gerove.

Progresyviai kaip Wagneriai, p-as Ickes, 
ir Jungtinių Valstijų prezidentas, stoja su 
paprastaisiais žmonėmis, vyrais, moterimis 
ir vaikais, kurie sudaro mūs liaudį.

McNaboe, Vanderberg, Glass, Dies ir Rey
nolds, surambėję toriai ir reakcionieriai, sto
ja su reikalais 60-tų turtingųjų šeimų, did
žiuoju bizniu.

Kada Amerikos moterys tą supras, jos ne
svyruojančiai kalbės už Naujosios Dalybos 
valdžią. Tačiau mes privalome paskubėt. 
Negaišuokim laiko. Liaudies priešai nepaliks 
nepajudintus dangų ir žemę, kad laimėt 
1940 rinkimuose. Jie deda pastangas visur 
sumobilizuot moteris balsuot prieš savo rei
kalus. Šiose lenktynėse New Yorko ir visos 
šalies moterys privalo žinot dalykų eigą. 
Tad mes dar kartą sakome, kad moterims 
laikas įeit politikon plačiausia plotme.

S. V. V.

Pirmosios Dovanos 
Moterų Seimui

Moterys supranta, kad jos pačios turės 
būti priešakyje Amerikos Lietuvių Moterų 
SeiĮno darbų, jei norima, kad Seimas būtų 
sėkmingas. O kuri moteris to nenorėtų ?

Apart paskleidimo žinių apie Seimą, taip
gi gavimo delegačių, labai svarbu sukelt fi
nansų ne tik savo delegatėms pasiųsti, bet 
ir centraliniam Seimo sušaukimo darbui fi
nansuoti.

Štai pirmos dovanos, kurios lyg tos 
linksmos kregždutės rodo mūsų darbams 
auštant pavasarį: /

Lietuvių Literatūros Draugijos C. Moterų 
Komitetas $25.

LLD 2-ras Apskritys New York, New 
Jersey $5.

Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis $5.
Nuo brooklyniečių Cedronu vedybinio gy

venimo sukakties minėjimo $5.
J. Weiss $1.
Dėkojame aukojusiems.
Brooklynietės moterys kai ką jau pradė

jo pasitarime su A. Jonikiene pereitą sek
madienį. Joms, mat, delegačių pasiuntimas 
nelėšuos, bet jos nori sukelt pinigų viešnias 
delegates priimt kaip niekad lig šiol nebuvo 
priimtos jokios delegacijos. Tai bus didelė 
parama Seimo Komitetui. Kas sekamas?

Seimo Finansų Komisija.

Dainomis Davė Smūgį 
Reakcionierėm

Skambi, nekalta daina negrės dainininkės 
Marian Andersoniūtės lūpose, lydima masių 
ovacijomis, leista visų pažangiųjų protestais 
prieš diskriminaciją, davė vieną iš skaud
žiausių smūgių reakcinėms damoms, pasi
vadinusioms Amerikos Revoliucijos Dukte
rims (angliškai, sutrumpinta DAR).

Poniulių bėdos prasidėjo, kada jos neda
vė salės tai garsiai dainininkei. Kilo pažan
giųjų teatrininkų ir kitų, žmonių protestai. 
P-nia Roosevelt rezignavo iš tų reakcijos 
dukrelių organizacijos protestui prieš diskri
minaciją.

Pagaliau, balandžio 9-tą, Velykomis, vi
daus reikalų ministerio p-no Ickes pakvies
ta, Andersoniutė dainavo atviram Lincoln 
Memorial parke. Ją girdėjo 75,000 publi
kos ant vietos ir gal milionai per radio. Tos 
pat dienos vakarą, Marianos koncertą ir vi-, 
są jo eigą New Yorko miestą va radio stotis 
WNYC perleido iš rekordo.

Ella Mae Boam, 20 metų, akronietė, die
nomis dirba stenografe, o liuoslaikiu skraido 
orlaiviu.



Ketvirtas puslapis

Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

Jau metai, kai nesu matęs Leckau. Nuo 
to laiko daugybę šalių prakeliavau, bet 
Leckau nepamiršau. Draugai rašė, kad 
dabar ten šimteriopai blogiau, negu pa
likau.

Mano tėvukas mūrininkas. Aš tipogra- 
fas. Bet po streiko kroviau uoste važtas. 
Nuo to streiko nebeturėjau laisvos ir ra
mios valandos. Diena darbas. Vakare 
sargybos. Sekmadieniais mitingai, susi
rinkimai. Matote, vadovavau dvidešim
ties vyrų būrį. Nuo to streiko visa pra
žūtis ir prasidėjo: Kautis prisiėjo nuo
latos. O su kuo, kaip manai, .Simai?

Simas neatsako. Žybsi tik žarijos. Jis 
rūko.

—Ech! Jau nebebuvo gražių dienų!— 
tęsia Paulius, nesulaukęs atsakymo.

Simas nusikvatoja:

cypia: “Pauliau, šalta. Pažins — mums 
perdaug išpūstos krūtinės!

—Stovėkit!—pagrasinu joms kumščiu. 
Policija praeina. Išeina nuleistom no
sim: nei lapelio, nei patrono.

Vidurnaktį plentu einam namo. Pa
plentėj prie pušimis apaugusių kalvų iš
šovė rudieji. Kiek jų buvo—nežinau. Ge
rai, kad jie pasiskubino, kol mes nebu
vom prisiartinę prie jų.

Iš reto, nedrąsiai pradėjo atsakinėti 
mūsų pistolietai. Moterys klykdamos nu
lėkė atgal į mokyklą. Drąsiau ir drąsiau 
atsakinėjo mūsiškiai. Ropojom pirmyn į 
kalvas, į gojelį. Kovėmės ligi aušros. 
Auštant jie pabėgo plentu, palikdami ke
turis surištus komunistus. f

Willi rišosi peršautą delną.
Albertui ppradūrė petį. Taigi, Simai, 

mes darėm, ką galėjom ir ką išmanėm.

Trečiad., Balandžio 12, 1939

Rozalijos sesutėms ir broliams 
šioje liūdnoje valandoje.

Draugas.

LAIŠKI i T

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ MOTERŲ 

TARPE

—Vilke, ar girdėjai? “Nebebuvo gra
žių dienų.” Cha, cha, cha! Vokietis ir 
įmišęs priešui tegalės atrėžti: “negra
žu !” Atsiprašau, ne* vokietis, o socialde
mokratas! Taip jau jiems į galvas įkal
ta. O dar pyksta, kai pasakai ką. Pau
liau? Gal siaubingos buvo dienos, ar ne? 
—kreipiasi jis ir į Paulių.

—Vistiek! — atsako Paulius.—Gyve
nome tarp gyvybės ir * mirties. Iš visų 
pusių puldinėdavo rudmarškiniai — lai
mėdavo kovą po kovos. Pagaliau, Dan
cigo senate gavo daugumą. Mačiau savo 
akimis juos augant ir kylant, bet mūs 
jie neišgązdino. Ką aš vadinu—“mes”?— 
gi manąjį būrį: mes grūdinomės ir at
kaklesni kasdien darėmės. Bet ten, Dan
cige, mes jokiu būdu negalėjom suvokti, 
kodėl rudmarškinių atmušti nepajė
giam. Girdi, Simai, aš su jais nesibučia- 
vau! Tada mano mama upelius ašarų 
praliejo, Emma beveik persikėlė pas mus 
gyventi. Emma—na, suprantate, ji... 
na, mano Emma. Kas vakaras aš ne na
mie. Nebeliko, rodos, švenčių man, po
ilsio. Mama, kaip senas* žftioguš, išleis
dama mane aimanuodavo:

—Pauliau, vaikeli. Nebegrįši! Emma 
sako, kad tave rudieji tyko...

Išleidus mane, ji gailiau pravirkdavo 
ir verkdavo, iki ateidavo Emma. Susės
davo, paverkdavo abi kartu ir nurimda
vo. Kai retkarčiais nakvodavau namie, 
jos vėl nerimdavo: “Pauliau, tu miegok 
rūsyj, kambaryj užpuls. Heincą vakar iš
vedė.”

Naktimis puldavo rudmarškiniai. Va
kar išvedė Heincą, primušė, surišo ir 
pametė. Gerai, kad nenužudė, kaip 
Fricą. Policija tik stovėdavo ir žiūrėda
vo. Pas Heincą atėjo policija, padarė 
kratą, atėmė ginklus. O naktį apsilankė 
rudieji.

Susirinkom toli už miesto vienoj mo
kykloj. Kalbėjo mūsiškiai socialdemo
kratai. Klausytojai neramūs, visuose 
lyg nuovargis, beviltiškumas. Atėjo ke
turi komunistai^ Vienas jų kalba; o jis 
moka kalbėti ir laikytis scenoje. Salė 
truputį atgijo: “Draugai darbininkai! 
Kur jūs einat? Jūs einat ir neapsižval- 
got! Jus veda į rudmarškinių maišą!”

Užkulisy aš jam paspaudžiu ranką. 
“Kas esi, draugas?”—klausia jis. Pasisa
kau. Jis nebesivaržė, tapo atviras: “Tu 
Paulius iš Leckau? Gaila jūsų, Pauliau, 
—jus pardavinėja, kaip senovėje vokie
čių "kunigaikščiukai rekrutus...”

Man pasidarė baisiai nemalonu. Atei
na rudmarškiniai, o šios dvi partijos 
ėdasi, kaip vilkai. Atsisveikindamas šūk
teliu :—“Rotf ront!”

—Freiheit!—atsakė jis. Po to mane 
šaukia rajono vadas: “Kam jūs įleidot 
tuos maskviečius? A?”

—Kągi... pažįstami. Geri pažįstami. 
Darbininkai! — aiškinu jam. Kažkas sa
lėj uždainuoja. Šokam, linksminamės. 
Įbėga Willi: “Draugai, krata, slėpkit, 
kas ką turit!”

Slėpti nebėra laiko. Prie durų jau du 
saugumo policininkai. Keturi krečia, ke
turi ties langais. Nuo pat Hitlerio per
versmo Vokietijoj—aš niekad nesisky
riau su dviem revolveriais. Dabar at
ims. .. Atplėšiau Emmos ir jos draugės 
dekolte—įmečiau abu revolveriu. Mergos

'—Kiek jūs, Pauliau, nukovėt komu
nistų?—atkerta, klausydamas Simas. 
Užtraukia dūmą ir atiduoda toliau:

—Rūkyk, Fridi!—Fridis kažką sumur
ma,’ bet paima ir rūko.

Paulius kosti; šią naktį ant cemento 
jis persišaldė. Mes patariam jam rašytis 
pas gydytoją, bet Paulius nenori. “Ko
dėl, Pauliau?”

—Nenoriu! Felčeris—šnipas.
—Kvailas esi, Pauliau!—raminam jį.
—Kodėl mes nėjom išvien? Prisipa

žinsiu—nežinau. Iš Vokietijos gaudavom 
“Vorwartsą,” net plaukai stodavosi, ką 
jie prieš komunistus rašė. .Heincas atneš
davo “Hamburger Volkszeitungą” —ten 
prieš socialdemokratus tas pats... Ma
nau, kad iš abiejų pusių vadai visą košę 
virė...

Simas pyksta. Apie tai jis nė girdėti 
nenori.

—Pauliau! Ką tu kalbi! Kodėl — iš 
abiejų pusių? Argi Telmanas turėjo bu
čiuotis su Velsais, Hilferdingais, Cergi- 
beliais?... Pasakyk, kas į sostą vedė 
Hitlerį? Kas Hindenburgą rinko?—Jie! 
Jie ir streikus ardė! Nepūsk čia mums 
miglų į akis!

Užpultas Paulius truputį sumyšta.
Paulius buvęs kadaise išrinktas dele

gatu į partijos konferenciją. Vieną vie
nintelį kartą, ir daugiau jis nebenorėjęs 
būti konferencijoj. “Tą vienintelį kartą 
įsidrąsinęs sakau: Nė vieno šūvio dau
giau į kairę! Visi šūviai į dešinę! Rud
marškiniai kyla. Mums reikia šūviu į šū
vį atsakyti. Streiku—į algų karpymą! 
Gana mėtytis tokiais žodžiais, kaip 
“maskvietis,” “raudonasis diktatūrinin- 
kas”...

Bet pirmininkas . pasiūlęs svarstyti 
partijos organizacijos reikalus: biudžetą, 
discipliną. Keturi vyrai iš socialistinio 
jaunimo ir kovos būrių pritarę Pauliui. 
Tik keturi iš visos konferencijos. Juos 
suvažiavimas kepurėm užmetęs. Kaip 
didžiulė banga dūžtelėjus į juos:

“Per jaunos jūs galvos! Ne jums šie 
dalykai spręsti! Jūs nė trupučiuko prak- 

? tikos neturit!”—Taigi, šitaip vienas se
nis—ach tie seniai, seniai!—“iš Bismar
ko” laikų mus tiesiog atsodino atgal:

“Mes Bismarkus nugalėjom. O su na- 
ziais bematant apsidirbsim. Ne jums mo
kyti tuos, kurie prieš geležinį kanclerį 
kovos...”

Tai ką gi mes galėjom padaryti? štai 
kad ir mano tėvas, senas profsąjungie- 
tis: “Jūs, vaikai, perjauni; jūs visko ge
rai nesuprantat.”

Simai, tu nemanyk, kad mes pjovėmės 
su komunistais. Centralės pjovėsi, bet ne 
mes. Tiesa, buvo iš mūsiškių—piktų ko
munistų priešų, bet mano būry jų nebu
vo! ' i

Dirbau litografijoj, kai nukapojo al
gas. Visur prasidėjo streikas. Po kelių 
dienų ateina susirūpinęs Willi, atsineša 
partijos lapelį: “Pauliau, ką darysim?

I Štai rašo, kad reikia pradėti derybas, 
reikią baigti skandalą.”

—O tu, Willi, kaip manai?
—Ar žinai—aš noriu tęsti!—Willi iš

ima kitą lapelį:—Štai komunistų. Jie 
streikuos iki galo!

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

zuoti ir tada jau ir visas mi
tingas kartais praeina be jo
kios naudos.

Reikia Daugiau Apšvietos

Mūsų kliubai turi pirmoj 
vietoj statyti apšvietos klausi
mą. Tie visi nesusipratimai vi
siškai išnyks, jei kiekviename 
kliubo susirinkime bus pašvęs
ta bent valanda laiko apšvie- 
tai. Kliubai turėtų turėti ap
švietos komitetą, kuris pasi
rūpintų surasti medžiagos, pa
prašyti vieną iš narių duoti 
prelekciją arba pravesti disku
sijas. Tankiai tą medžiagą 
galima rasti “Laisvės” arba 
“Vilnies” moterų skyriuose 
arba galima paimti ir iš ko
kios knygos.

Daugiau Žinių iš Veikimo

Baigiant, noriu paraginti' 
Naujosios Anglijos drauges 
daugiau rašyti iš savo veiki
mo. Tam tikslui yra įvesti mo
terų skyriai mūsų dienraščiuo
se. Aprašymas kokio gražaus, 
naudingo darbo paskatina ki
tų miestų moteris prie veiki
mo.

Smulkmeniškiau apie įvai
rių Naujosios Anglijos miestų 
moterų veikimą rašysiu “Vil
nies” Moterų Skyriuje. Įspū
džių išsivežu labai gražių. 
Dirbkite ir toliaus, draugės, 
ypač dabar, prieš seimą.

Standard Oil Co. paleis iš dar
bo apie 300 darbininkų. Kiek 
vėliau, sako, paleis daugiau. 
Likusiems bosai nori nukirst 
užmokestį.

Mėnuo atgal jau buvo pa- 
simoję kirst, bet tuo laiku pri
buvo CIO organizatoriai su la
peliais, šaukiančiais darbinin
kus stot į CIO ir gint savo 
reikalus. Bosai nusigando ir 
algų kirtimą atidėjo neribo
tam laikui.

Kitas dalykas, tai jau gir
disi kalbos, kad mūsų valdi
ninkai kels ant nuosavybių 
taksas. Šis dalykas taipgi pir
miausia palies mus, darbinin
kus. Nes savininkai, gavę pa
kelt taksas, kels nuomas.

Kaip matot, darbininkų gy
venimas eina blogyn ir blo
gyn. Ir pakol darbininkai bus 
taip palaidi, taip pasiskirstę, 
kaip dabar, patol jų gyveni
mas eis blogyn.

Išnaudotojų (turčių) klasė 
su neorganizuotu darbininku 
nesiskaito.

Tad, brangūs darbininkai, 
nežiūrint kokių įsitikinimų ka
tras esam, nežiūrint kokio ti
kėjimo ar tautos katras esam, 
bet mes visi esam darbinin
kai ir mus visus lygiai turčių 
klasė išnaudoja. Tokiu būdu 
mes neprivalom skirstytis. 
Mes turim visi, kaip vienas, 
priklausyt prie vienos galin
gos darbininkų organizacijos. 
Ir tik organizuoti būdami ga
lėsim išsikovot geresnį, švie
sesnį gyvenimą ir susilaukti 
linksmesnių Velykų.

Proletaras.

Rozalija nusprendė, kad dar 
laiko apsiženijimui yra. John 
Luomą nedirba, tai gyventi 
vistiek bus sunku apsiženijus. 
Ji atsakė Luomai, kad tą 
klausimą reikia atidėti.

Jis, gavęs tokį atsakymą, 
ant rytojaus nuėjęs į hardwe- 
re krautuvę, nusipirko revol
verį. Kitoj krautuvėj nusipir-. 
ko šovinių. Tada jis nuėjo kur 
tai už fabriko ir išbandė įran
kį. Tada atėjęs į Krištupaičių 
namus ir papildė bjaurią 
žmogžudystę.

John Luomą pasidavė poli
cijai ir dabar laukia teismo.

Rozalija paliko dideliam 
nuliūdime motušę, tėvą, dvi 
seseris, kurios gyvena Chica- 
goj, Salomėją ir Bronę, taipgi 
dieverį. Paliko tris brolius. 
Vienas gyvena DeKalb, antras 
Kewanee, o trečias Detroite.

Iš savo pusės reiškiu gilią 
užuojautą Krištupaičiam ir

C h u n g king, Chinija. — 
Chinai nukirto žemyn du 
japonų orlaivius, bombar
davusius Kunmingą.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam
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Nepaprastai Įdomi Apysaka
Parašyta Upton Sinclair’io

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

pasauli ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

ANN SHERIDAN

Anuos šiaudinės brylius ap
vyniotas kaspinu, o viršus 
persmeigtas plunksnom. Da
bartinės skrybėlės atrodo pa
darytos tam, kad vėjas nu
pūstų ir būtų ką vytis, bet 
jos laikosi. Anna lošia ju- 
dyje “Dodge City.”

Bayonne, N. J.
Negeriau Nei po Velykų
Didelė didžiuma darbinin

kų nusiskundžia, kad prieš 
Velykas sunkiausias laikas. 
Nes perdaug visokių išlaidų. 
Mat, pagal seną papratimą, 
kiekvienas stengias dėl Vely
kų prisirengt geriausiai kaip 
galima. O tai kaštuoja ne
mažai pinigų. Prie to, daugu
mas turi Lietuvoje tėvus, bro
lius, . seseris bei gimines, nori
si ir juos pasveikinti su Vely
kų šventėmis. Na, o juk pli
kas pasveikinimas nieko ne
vertas, reikia įdėt doleris, ki- 
Įas.

Kunigas savo reikalų irgi 
nepamiršo, iš anksto išdalino 
konvertukus su instrukcijomis, 
kad nedėt sidabrinių, kad jis 
nori tik popierinių. Bet da 
neviskas; beveik kiekviena 
šeima turi sūnų bei dukterį, 
arba abu. Jie irgi nori ką 
nors gauti ant Velykų, ypatin
gai naujos suknelės, batukų, 
skrybėlės. Motina suskaito vi
są savo sutaupą ir pasirodo, 
kad nei pusės da neturi, ką 
būtinai turėtų turėt, o pinigai 
jau išsibaigė. Prašo dukrelės 
palaukt. Sako, po Velykų gal 
bus geriau, bus mažiau išlai
dų.

Na, jau ir po Velykų, bet 
nei biskio negeriau. O greit 
jusim da blogiau, nes sekan
tį mėnesį, tai yra gegužės,

DeKalb, III
Šiurpi Tragedija DeKalb Lie
tuvių Tarpe; Žuvo Krištupaite

Pereitos savaitės pradžioj 
įvyko baisi tragedija lietuvių 
tarpe. Nei iš šio, nei iš to at
ėjo John Luomą ir kulkomis 
suvarstė Rozaliją Krištupaitę.

Kiek J. Luomą policijai pa
sisakė, tai jis tatai padarė at
keršydamas, kai mergina pra
dėjus išeiti su kitu vaikinu, 
kada ji viešėjo pas seserį Sa
lomėją Košienę Chicago j.

Rozalija Krištupaite per 
paskutines tris savaites buvo 
svečiuose pas seserį Salomė
ją. Subatos vakare, kaip - gir
dėjau, Rozalija lankėsi “Vil
nies” bazare. Jei neklystu, ji 
parvažiavo pas tėvelius į De
Kalb pirmadienį. Jos buvęs 
vaikinas, o dabar žudeika, at
ėjo pas ją pasikalbėti. Gražiai 
jie kalbėjosi.

Ant rytojaus John Luomą 
atėjo į Krištupaičių namus. 
Rozalija gamino pietus. Sve
čias paklausė, ką darai. Atsa
kė, kad gaminu pietus. Ji ko 
tai nuėjo į skiepą. Sako, bul
vių atsinešti. Luomą pro Ro
zalijos motiną nusiskubino 
trepais žemyn.

Kaip ten viskas buvo tikrai 
niekas nematė. Tačiau yra 
šnekų, kad Luomą paklausė 
Rozalijos, ar “neatmainei sa
vo nuomonės?” Rozalija iš 
vakaro buvo jam pasakius, 
jog už Luomo netekės.

Tuomet kerštu įnirtęs Luo
mą puolė Rozaliją. Matyti ji 
norėjo pabėgti, nes jis į Ro
zaliją iš kairiojo šono laikant 
jai už rankos suvarė tris šū
vius. Viso paleido penkis šū
vius.

Rozalija neapalpo. Išspru
kus, ar paleista, išbėgo lauk 
iš skiepo ir atsisėdo ant stu- 
bos trepu. Tada ji apalpo. Per 
Rozalijos kūną kiaurai perėjo 
trys kulkos. Ji į antrą dieną 
numirė. Jokio blogo žodžio, 
jokio keršto Rozalija neparo
dė link John Luomos.

Bjaurus Žudeikos Darbas

John Luomą buvo plieno 
darbininkas. Paskutiniu laiku 
jau senai nedirbo. Jis drauga
vo su Rozalija. Bet Rozalija 
atvykus Chicagon sutiko kitą, 
lietuvį vaikiną, regis Šaltimie- 
rą ir su juo kelis kartus išėjo.
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•“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 “Raista” 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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: Dienraščio “Laisves” :
Į BAN KIETAS į
• Dienraščio “Laisves” dalininkų-šerininkų J
• Suvažiavimas ir bankietas įvyks •
• •e •

• Sekmadienį, 23 d. Balandžio J
• Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto •
• Bankietas prasidės 7 v. v. Po bankieto bus šokiai •

2 Bus Ideal Ballroom •
• Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne J 
I DIDELE IR PATOGI BANKIETAM SVETAINE *

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

Taipgi programoje dalyvaus A. Višniauskas, ba
ritonas, is Bayonne, N. J., Aldona Klimaitė, kolara- 
tūra sopranas, ir A. Velička su P. Grabausku dainuos 
duetus.

ŠOKIAMS GROS MIKALAUSKO ORKESTRĄ

Šokiams įžanga 40c. 
Vakarienei 85c. KARTU $1.25

»•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Chicagos Žinios
Prašo Rengtis Gegužinei— 

Darbininkų Šventės 
Paminėjimui

entu- 
1939

Chicagos darbininkai 
ziastiškai rengiasi prie 
metų Gegužinės paminėjimo. 
Tradicinė darbininkų šventė 
bus iškilmingai ir vieningai 
paminėta.

Pasaulinė kovos ir solida
rumo diena gimė mūsų mieste, 
1886 metais, iš McCormicko 
dirbtuvių kovų už 8 darbo va
landas.

Šiemet Chicagos darbinin
kai demonstruos jau ne už 8 
darbo valandas, bet už 6 dar
bo valandas ir penkias dienas 
j savaitę; demonstruos už 
WPA d arbus; už sveikatos 
programą ir kitus reikalavi
mus.

v

Demonstracijos Prirengimui 
Konferencija

Laikinas Pirmos Gegužės 
Komitetas jau veikia. Jis susi
deda iš darbo unijų, fraterna- 
lių draugijų, politinių organi
zacijų, bedarbių susivienijimo 
ir tt. Konferencija dėl de
monstracijos prirengimo įvyks 
balandžio 15 d., 2 vai. po pie
tų, Midland Hotel, 172 W. 
Adams St. Kviečia visas dar
bininkų organizacijas išrinkti 
delegatus konferencijoj daly
vauti ir paskirti pinigų lėšų 
padengimui.
Lietuvių Organizacijos Renka 

Delegatus
Jau keletas lietuvių organi

zacijų išrinko delegatus į kon
ferenciją. Pereitą sekmadienį 
įvykusiam Lietuvių Keistučio 
Kliubo susirinkime išrinko du 
delegatus dalyvauti Gegužinės
prirengimui. Drg. Jurgonas ir j orkestrą, kad kuo geriausia su

r

*

drg. J. Stulgaitis tuo reikalu 
rūpinasi. Literatūros Draugi
jos 19 kp. susirinkime išrinko 
delegatu į Gegužinės konfe
renciją d. W. Kuką. LDS 53 
kp. mitinge išrinko konferen
cijoj dalyvauti F. Abeką ir J. 
Jasiuną.

Ragintina ir kitas organiza
cijas išrinkti delegatus ir pa
skirti pinigų demonstracijos 
reikalui.

LDS 53 kp. paskyrė $5.00.
—Delegatas.

Veronika Dauderienė Žymiai 
Susveiko

719—10th
Chicago (Wauke-

kad mūsų veiklią 
menka sveikata 

Ji daug veikdavo

Drg. Veronika Dauderienė- 
Bigeliutė, kuri buvo susirgus, 
jau daug sveikesnė. Jai darė 
ant apendiko operaciją.

Apie šį laiką, jei neklystu, 
ligonė jau sugrįžus namo, ar 
tuoj sugrįš.

Dauderiai turi moderniškai 
įrengtą kepyklą 
St., North 
ganė).

Gaila, 
menininkę 
vargina,
prie mūsų, choro.

Mūsų choras nesenai sceno
je statė operetę “Dunojaus 
Rožės/’ Gerai nusisekė, žmo
nių turėjome pusėtinai daug. 
Gaila, kad Veronikos nebuvo 
mūsų tarpe, ji sirgo.

Vaidinime labai gerai pasi
žymėjo P. Dauderis ir kiti, 
kurie turėjo svarbesnes roles.

—M. J.

Balandžio 16 Važiuojam 
į Detroitą

šiuo laiku eina “Student 
Prince” pamokos. Choro mo
kytojas J. Kenstavičius pratina 
artistus, dainininkus kartu su

KLAIPĖDOS KRAŠTĄ PERLEIDUS VOKIETIJAI

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Vokietijai buvo neišvengiama 
blogybė.

Klaipėdos gubernatoriaus 
Atsišaukimas

Klaipėdos gubernatorius V. 
Gailius kovo 22 d išleido tokį 
atsišaukimą į gyventojus:

“Klaipėdos krašto gyvento
jai 1

Klaipėdos krašto gyvenimas 
yra įžengęs į naują labai rim
tą padėtį, šiandien sprendžia
mas jo likimas. Tai turėdamas 
galvoje ir nuoširdžiai geisda
mas kad lietuvių ir vokiečių 
kaimyniniai santikiai visados 
būtų gražūs ir žmoniški, aš 
kviečiu visus krašto gyvento
jus laikytis ramiai, nepasiduo
ti jokiems drumstimams ar 
gandams. Aš norėčiau, kad šis 
mūsų sugyvenimo bandymo 
mets niekam nepaliktų kartu
mo, o priešingai—parodytų, 
kad mes ir sunkiausiais laikais 
ir sunkiausius tarpusavio 
klausimus mokame sutvarkyti 
ramiai ir vieni kitus gerbdami. 
Mūsų rami ir garbinga laiky
sena tik padės Lietuvos ir Vo
kietijos vyriausybėms leng
viau išspręsti Klaipėdos kraš
to likimo klausimą.

Kiekvienas, valdininkai ir 
tarnautojai, turi pasilikti savo 
vietose ir eiti savo pareigas. 
Vedamose su Vokietija dery
bose bus atsižvelgta* į visų gy
ventojų, valdininkų ir tarnau
tojų padėtį ir teises.

Abi vyriausybės, Lietuvos ir 
Vokietijos, kreipiasi į jus, 
Klaipėdos krašto gyventojai, 
ir prašo išlaikyti visišką ramy
bę ir rimtį.

Viktoras Gailius,
Ministras - Gubernatorius”

Organizacijų atsišaukimas j 
Lietuvos visuomenę

Ryšium su Klaipėdos krašto 
perdavimu Vokietijai, Lietu
vos (tautininkų — “L.” Red.) 
organizacijų pirmininkai bei

vadai kovo 22 d. per radiją 
ir spaudoje paskelbė šitokį at
sišaukimą :

Lietuvos visuomene!
Iš protėvių paveldėję tvirtą 

būdą ir susivaldymą, kad ir 
kritiškiausiais momentais šal
tai svarstyti nors ir sunkiau
sius klausimus, šiandien ypa
tingai sunkią pareigą ir atsa
komybę nešam prieš savo tė
vynę ir busimąsias kartas.

Išmokę didžiausiose audro
se ir nelaimėse kieta valia ir 
pasiryžimu vieningai spręsti 
savo likimą, šią rimtą valandą 
parodykime momentui reika
lingą susivaldymą ir rimtį. 
Užmiršę visokius asmeniškus 
ir srovinius samprotavimus, 
rimtimi, tvarka ir pasiryžimu 
parodykime visapusišką vals
tybes ir tautos reikalų suprati
mą; susiburkime vienybėn, 
nes visi jaučiame ir supranta
me pavojaus didumą.

Žinokime, kad kurstymas ir 
tvarkos ardymas — yra gin
klas, nukreiptas prieš visos 
Lietuvos nepriklausomybę.

Rimti ir susikaupę žemiau 
pažymėtų organizacijų vadai 
šventai tiki, kad kiekvienas 
lietuvis šią rimtą valandą savo 
pareigą tėvynei atliks.”

VDV.

operetės vaidinimu Detroite pa- 
sirodytume. Į mūsų pamokas 
atvyksta daug pašaliečių, dailės 
mylėtojų. Jie tikrina, jog šiuo 
kartu operetė “Student Prince” 
bus kur kas geriau suvaidinta, 
negu pirmą kartą. O pirmą 
kartą kankliečiai savo parei
gas atliko pagirtinai.

Choro valdyba veda derybas 
su busų kompanija dėl dviejų 
busų pasamdymo, kad visi cho
ristai ir orkestrą galėtų nuvyk
ti. Vienas busas, numatoma, 
išvyks balandžio 15-tą, 1 vai. 
po pietų, o kitas busas biskį vė
liau.

Kurie norėtumėt važiuoti į 
Detroitą su kankliečiais, galite 
kreiptis į choro valdybą. Vie
tos dar turime. Parankiausia 
užsiregistruoti “Vilnyje.” Į abi 
puses kelionė $5.

—o—
Chicagoj Vaidinsime “Student 

Prince” Balandžio 23
Jau chicagiečiam žinoma, kad 

pakartosime operetę “Student 
Prince” balandžio 23, Sokol 
Hall.

Tikietus jau ' parduodame. 
Galite gauti pas kankliečius ir 
“Vilnies” raštinėj. Išanksto ti- 
kietas 65 centai.

Ciceroj galite tikietų gauti 
J. Katilių. —šir dūkas.

Easton, Pa

pas

Miss Mann Kalbės 
Chicagoj

Garsaus vokiečių rašytojo 
duktė Erika Mann kalbės Chi
cagoj bankiete, kurį rengia 
Amerikos Jaunimo Kongresas.

Dėl Erika Mann bankietas 
rengiamas balandžio 17-tą, 
Morrison viešbutyje. Su ta 
diena prasidės ir jaunimo sa
vaitė Chicagoj.

Apart jos, bankiete 
Paul Douglas ir kiti.

kalbės

Shanghai. — 51-nas chinų 
lėktuvas bombardavo japo
nų kariuomenę pietiniame 
fronte ir padarė priešam 
daug nuostolių.

Kiekvienas miestas «• 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai. 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii^

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai- 
cinu lipTm

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (J Kanadą 
—$1.25c.)

ĮDEKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKI, adresuokite taip:
JOHN BARKUS

• 46 Ten Eyck St., 
BROOKLYN, N. Y.

Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
fliiiniiiiiiiiiiiniiniiiiiffliiiiiiiiiiiiM

BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies į svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorką. arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

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

puiki muzika šokiams.

Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 
Alex Krupavičius 

Manager

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

Penktai ptulapb

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

FRANK DOMIKAITISO
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAIo
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Garsinkite savo biznį dien-

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

mą, 
ril.

o

s

s

s 
o

s

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

trečiadienį, balandžio 12 d., 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)

taipgi Komiteto Šaukimui Amerikos 
Lietuvių Moterų Seimo pirmininkė, 
pirmu kartu atvyksta į mūsų mies
tą. Jos prakalbos įvyks šį penkta
dienį, 14-tą balandžio, 8 v. v. Gedc- 
mino Salėj, 575 Joseph Ave. Kalbės 
apie visuomenės sveikatos ir jauni
mo padėtį Jungtinėse Valstijose. 
Visi lietuviai kviečiami atsilankyti. 
—L. Bckėšienė. (86-88)

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

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, April 13, 1939, kaip 
8 vai. vak., 376 W. Broadway. Visi 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes 
turim svarbių reikalų apsvarstyti. 
Po susirinkimo bus galima pasilink
sminti — pasišokti ir užkąsti. Atei
kite visi. — J. Shukis, Sekr.

(85-87)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

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

kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, balandžio 13 d., 
4651 E. Stilas St., 8 v. v. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. — J. Mic
kus, Sekr. (85-87)

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

Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

mus. Tūkstančiai skaitytojų • • • • • 
atsisakė skaityt ' tą skebišką 
gazietą. Mečiau ir aš ją skai
tęs. \ V. J. S.

RESTAURACIJA
Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name
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Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių
Iš senu 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
612 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1*6191

ALBANAI VIS KERTASI 
SU ITALAIS

Albanijos partizanai įnir
tusiai kovojamu italais fa
šistais. Tai Italija grūmoja 
įvest aštrų karo stovį prieš 
albanus.

ROCHESTER, N. Y.
A. Jonikienė, Chicagos lietuvių 

dienraščio “Vilnies” redakcijos dar- 
. j bininkė ir Moterų Skyriaus vedėja,

Apsivedimai
Balandžio 8 d., didžiajam 

šeštadienyj, apsivedė vietinis 
barzdaskutis Charles Stankus 
su panele Zofija Dapkevičiū- 
te iš Pen Argyl, Pa. Civilišką 
šliūbą davė taikos teisėjas 
(aiderman) John R. Chidsey, 
liudininkais buvo E. Stankienė 
ir brooklynietis svečias Alfon
sas Švėgžda (kaip ir piršlys). 
Jaunikis Kazys ketvirti metai 
legališkai kvotiniai atvažiavęs 
iš Lietuvos. Lietuvoj buvo ge
ras Dr. Jono Šliupo rėmėjas, 
skaitydavo jo raštus. Ameri
koj jam geriausiai patinka 
skaityt darbininkiškas dien
raštis “Laisvė.”

—o—
Dar apie Dienraščio 

“Express” Streiką

Kaip jau buvo rašyta “Lais
vėj” apie buržuazinio dienraš
čio “Easton Express” streiką, 
tai jau penkta savaitė kaip 
pikietuojamas Typographical 
unijos narių. Pakol kas strei
kui galo nematyt, nes vyriau
sias dienraščio bosas, tikras 
milionierius Chester Snyder, 
nusistatęs ant žūt būt nepasi
duot. Bet stiprioji spaustuvi
ninkų unija tiktai juokiasi iš 
tokio savo pono pareiškimo. 
Pereitą savaitę per kelias die
nas jie buvo užpikietavę dvi 
valgomųjų daiktų krautuves, 
būtent, Mohican Market ir 
Thomas Quality Food Market, 
už tai, kad jos duoda skelbi
mus į tą dienraštį. Laike pi- 
kieto marketam biznis 
nukirsta. Rengiasi jie 
tuot ir kitus biznius, 
tam dienraščiui duoda

tuojau 
pikie- 
kurie 

skelbi-

Estate of Shalin’s Funeral Home

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do ąutomobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn,. N. Y.

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica Ave. 

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

• Tel. Virginia 7-4499 '

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

į antrą ketvirtadienį kiekvieno mė
nesio. Sekantis, labai svarbus susi
rinkimas įvyks 13 d. balandžio, Ge- 
demino Svet., 575 Joseph Ave. Pra
šome narių dalyvauti. Taipgi atsi
veskite naujų prirašyti į kuopą, nes 
dabar eina vajus gavimui naujų na
rių. — R. Baranauskas, Sekr.

(84-86)

ir pavieniu.

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
l 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.

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

ĮHENRY 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

$6.95 :
10.95 :
14.50

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
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
;čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
rpama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
ikėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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



deštaa puslapis LAISVE

NewYorko^^zfeZinitB
įteikė LaGuardijai 

Butų Planą
Sudarė BMT Pirkimo 

Pardavimo Planą
Mokytojai Reikalauja 

Gerint Mokyklas
Gaso Kompanija Turės 

Grąžint Darbininkus

Trečiad., Balandžio 12, 1939 *

Miesto Planavimo Komisi
ja, per savo pirmininką Rex
ford G. Tugwell, įteikė majo
rui LaGuardijai savo raportą 
ir planus miesto, o ypatingai 
gyvenamu namų (butu) staty
bai.

“Butai,” sako raportas, “yra 
vienu svarbiausių dalykų mie
sto planavime.
tan, biznio, 
ir industrijos 
didmiestyje, 
miausiai vieta

Komisija, kaip sako rapor
tas, rūpinasi, jog pastangos 
panaikint laužynes ir pastatyt 
pigiomis rendomis gyvenimui 
namus būtų pravedamos taip, 
kad miestas būtų tokiu, kokio 
pageidaujama.

Bendras viso miesto planas, 
kaip tą nustato Miesto čarte- 
ris, sieksiąs miesto visapusiško 
pagerinimo sulyg moderniškų 
reikalavimų ir esamų galimy
bių.

Net Manhat- 
pasilinksminimų 
centras šiame 
pasilieka pir- 
gyvenimui.”

FIRMA TEISME DĖL 
SUKIMO ALGŲ

Džiūrės įkal-
Algų Akto.
pirma šiame

Nathaniel Breath, didžiau
sios Amerikoj pirštinių išdir- 
bystės firmos—Picardy Mills, 
Inc., vice prezidentas, Brook
lyno Federalės 
tintas laužyme 
Tokia byla dar 
didmiestyje.

Jei nuteistų, jį galėtų nu
baust iki $50,000 vienu kal
tinimu ir iki $10,000 kitais 
dviem. Teisman jis stoja 
kaipo asmuo, ne firmos atsto
vas. šapa randasi 3611 — 
14th Avė. , .L.

Kaltina, tfad jis nemokėjo 
25c į valandą tai industrijai 
nustatyto minimum; falsifika
vo rekordus; vertė darbinin
kus taip “punčiuot” (rekor- 
duot) kortas, kad užsirekor- 
duotų mažesnis skaičius va
landų ir išeitų, būk jis mokąs 
minimum algas. Jie rytais 
užrekorduodavo kortas jau iš
dirbę tūlą laiką ir vakarais 
anksčiau, dar nebaigę darbo.

Kitas būdaą suktybei išly
gini būdavęs toks: Jei vienas 
darbininkas nedadirbo iki mi
nimum skalės, tai daugiau pa
daręs turėdavo “skolint” išly
gini jo rekordą, tokiu būdu 
visų rekordai rodė padarius 
minimum.

Jis taipgi kaltinamas neve
dime rekordų ir siuntime ne- 
damokčtu darbu padarytų 
produktų Illinois valstijon.

Petras Baltrėnas Laimėjo
lietuvis 
subatą 
pirmas

Brooklyno naujas 
atletas ritosi pereitą 
Broadway Arenoj. Jo 
pasirodymas čionai buvo lai
mingas, nes mūsų Petras sa
vo daug sunkesnį oponentą 
paguldė į 17 minučių. Tas 

tiko ne tik lietuviams, bet 
tai to vakaro publikai. 
Baltrėnas, kur dalyvauja 

nstynėse, įsako vakaro vedė
jui, kad jį perstatytų lietuviu, 
ne kokiu kitu.

Petro programa šią savaitę 
yra tokia: panedėlį, New Tla- 
ven, Conn.; utarninke, Alba
ny, N. Y. ; ir subatos vakarą 
vėl 
noj, 
mas 
tad 
trui 
tijose, bet daugiausia Brookly
ne ir New Yorke. J. J.

dalyvaus Broadway Are- 
Brooklyne. Jo pasirody- 
labai patiko publikai, 
promoteris užtikrino Pe- 
daug darbo rytinėse vals-

Robert Daru nominuotas 
trečiam terminui kriminalių 
teismų advokatų organizacijos 
prezidentu.

Majoras LaGuardia prane
ša, kad pasitarimuose tarp 
BMT kompanijos viršininkų ir 
Miesto Tranzito Komisijos, 
įvykusiuose jo raštinėj, sutik
ta ant plano perimt BMT li
nijas miesto nuosavybėn. Mo
kestis $175,000,000 buvo nu
matyta dar pereitą mėnesį 
buvusiuose pasitarimuose.

Plano smulkmenos bus pa
skelbtos šią savaitę, o 
diskusijos įvyksiančios 
nors gegužės mėnesį.

Mokytojų Federacijos 
kalas 
rodo, 
labai 
ir tą

nu

tėvus 
page

virs

viešos 
kada

Albanai Pikietuos Italy 
Konsulatą

Didžiojo New Yorko alba
nai maršuos prie Italijos kon
sulato šį šeštadienį protestui 
prieš “brutališką įsiveržimą 
Albanijon to kraugerio dikta
toriaus Mussolinio,” sako al- 
baniečiai savo pareiškime. Jie 
išreiškia viltį, kad Balkanų 
tautos susivienys sumušt 
lijos fašistus.

5-tas savo leidinyje 
kad New Yorko mieste 
reikia naujų mokyklų 
paremia skaitmenimis,

taipgi ragina mokytojus, 
ir unijistus darbuotis už 
rinimus.

Laikraštis rašo, kad
500,000 vaikų yra subrukta 
ankštose klasėse, su perdaug 
mokinių vienam mokytojui. 

.Reikalauja, kad klasei būtų 
nedaugiau 35 vaikų. Primena
ma, kad pats mokyklų virši
ninkas Campbell dar 1935 me
tais nurodė, kad geriausia 
mokint po apie 30 klasėj.

Perpildytos klasės bloga ne 
tik dėlto, kad vaikai negali 
gaut gana atydos, bet taip 
pat kenkia vaikų ir 'mokytojų 
sveikatai.

Nacionale Darbo Santikių 
Taryba nusprendė, kad Broo
klyno Union Gas Kompanija 
yra kalta netinkamam elge- 
syj su darbininkais ir įsakė 
sugrąžint 28 pravarytus dar
bininkus su algomis už ne
dirbtą laiką.

Utility Workers Org. K-to 
Lokalas 142, kur priklauso 
tie darbininkai, aprokuoja, 
kad bendra suma algų sieks į 
$150,000. Jie, kartu su Tho
mas Mullen, unijos preziden
tu, buvo pravaryti pasėkoj 
streiko Green pointės šapoj 
apie trys metai atgal.

Kompanija rasta kalta truk
dyme darbininkams organi
zuotis ir įsakyta šaposc iška
bini pranešimus, kad darbi
ninkai gali stot unijon, ku
rion nori.

NORI PINIGŲ TIRTI
ŠALPOS ĮSTAIGAS

Brooklyno senagvardietis 
republikonas Surpless sako rei
kalausiąs iš Sąmatų Tarybos 
skirt $100,000 tyrinėjimui 
(pažangieji sako — “raganų 
gaudymui”) šalpos įstaigų.

Piliečiai iš anksto numato, 
kad tai bus tik ataka ant vis
ko, kas pažangu, tad jie Sur- 
plesso planui priešingi.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 13 d. 
balandžio, Zabielskio Svetainėj, 8 v. 
vakaro. Apart kuopos reikalų, bus 
skaitoma paskaita apie sveikatą, tad 
visi dalyvaukite. — Sekr. (86-87)

įvyks kc-
8 v. v., 

prisirengt

BROOKLYN, N.
LLD 1 kp. susirinkimas 

tvirtadienj, balandžio 13, 
419 Lorimer St. "rurime
prie apvaikščiojimo Pirmos Gegužės 
ir “Laisvės” dalininkų suvažiavimo; 
ateivių gynimas, taipgi vasariniai iš
važiavimai ir kiti tarimai, kurie lie
čia mūsų organizaciją. — Org.

(8G-87)

Clement Vokietaitis

itą-

Pasidabino
Frank Domikaičio užlaiko

mas Lorimer Restauranas, 
417 Lorimer St., iš po sekma
dienio vėl pagražėjo, išbalo, 
kaip lietuvaitės drobės pava
sarį. Domikaitis vertas kredi
to ne tik už gerą valgių pa
gaminimą, bet ir už gražiai, 
skoningai išpuoštą, švariai už
laikomą įstaigą. L—as.

li. Fernandes, 35 m., užsi
mušė bandydamas ryna nusi
leist nuo apartmentinio namo 
stogo, Bronxe, kur jį užvijo 
minia, subėgus ant šauksmo 
užpultos moteriškės.

Atletų Kliubo “Partė”
Brooklyno Lietuvių Atletų 

Kliubo susirinkimas įvyko per
eitą pėtnyčią. Tarpe kitų, 
dalykų, buvo nutarta atnau- 
jint “oldtaimerių” parengimą, 
nes pirmą kartą tiek daug at
silankė, kad visus negalėjo 
pavaišint, kaip buvo manoma. 
Tad šį kartą rengimo komi
sija mėgins sukviest visus se
nesnius narius, kurie prigulėjo 
per daug metų, bet pastaruoju 
laiku mažai atsilanko į kliubą.

“Oldtaimerių Barė” įvyks 
gegužės 14 dieną, nedėldienį, 
6 vai. vakaro, savo talpoj, 168 
Marcy Ave. Tikietai jau yra 
platinami (po vieną dolerį) ir 
parduos tik tiek, kiek svečių 
bus galima žmoniškai pavai
šint. J. J.

Važiuodamas namo atrastą 
mašiną, kuri buvo pavogta iš 
jo garadžiaus, Hayden, 15th 
Avė. garadžiaus savininkas, 
buvo policijos sulaikytas kai
po mašinos vagišius iki išsi
aiškino, kad po raportavimo 
mašinos pavogta jis pats ją at
rado už kelių blokų.

Earl Witkowsky vairuoja
mas auto susidūrė su raiteliu, 
kuris išliko sveikas, bet su
žeistą arklį turėjo nušaut.

SKUNDŽIA DRABUŽIŲ 
VALYTOJUS

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

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

Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.
Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Trūkus auto šynai ant Tri- 
boro Tilto sužeisti mašina 
žiavę 5 jauni žmonės.

WPA DARBININKAI 
GINA DARBUS

va Mrs. Florence K c m p 
Adams, 27 m., rasta nusinuo
dijus gasu savo apartmente, 
150th St., N. Y.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

New Yorko darbininkai 
bruzdo gint darbus. šiomis 
dienomis pravestame balsavi
me tarp WPA darbininkų už 
maršavimą į Washingtona, 
akis į akį pasirokuot su po
nais, norinčiais kapot darbus, 
pasisakė didelė didžiuma.

Už maršavimą balsavo 34,- 
118, prieš 885. Antru klau
simu, ar rems maršavimą, už 
balsavo 24,873, neremt pasi
sakė 1,053, o 9,077 susilaikė.

Balsavimai tęsėsi 10 dienų. 
Tik parodęs WPA asmenybės 
liūdymą ir užsiregistravęs ga
lėjo balsuot, mest dėžutėn 
balotą. Dėžutės atidarytos ir 
balsai skaityta narių mitinge.

Parėmė Moterų Seimą

SU-

Pametimas rakto kainavo 
gyvybę Jonui McHugh, 84th 
St., N. Y. Jis bandė pareit 
gaisriniais laiptais, bet atsidū
rė kieme negyvas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga auklėtojų, virėjų, na

mų prižiūrėtojų. Geros vietos. Gera 
alga. Gali būti patyrusios ir nepaty- 
rusios. Prašome kreiptis pas: Miss 
Falk’s Agency. 161 Livingston St., 
kampas Smith St. B’klyn. Telefo
nas: Tr. 5-7162. (85-87)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3«22

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. N e de
ltomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

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

50c. Persiuntimą apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

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

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas bu
vo sušaukęs moterų pasitari
mą bėgamais reikalais. Daly
vavo ir viešnia A. Jonikienė, 
kuri ragino moteris susidomėt 
politika ir dalyvaut vadovybėj 
darbininkiško ir viso pažan
giojo judėjimo. Kitos daly
vės irgi išsireiškė tais klau
simais.

Po pasitarimo, kliubietės 
priėmė atsilankiusias su leng
va vakarieniuke, kurioj daly
vavo ir keletas draugų. Nors 
rengėjos buvo nusistačiusios 
jokios rinkliavos nedaryt, ta
čiau iš pačių dalyvių, kilo su
manymas paaukot lėšoms pa- 
dengt ir Moterų Seimo reika
lams. Po 50 centų aukojo Ci- 
bulskienė, Mikalauskienė, Be- 
pirščiūtė, Marcinkienė, V. 
Balkus, Baltulioniūtė, Banai
tienė, Vežlianskai. Wareso- 
nas 35c, Kalakauskienė 30c. 
Levanienė, Lapata, Vilkaitė, 
Janulavičienė, Mizara po 25c. 
Bondžinskaitė 20c. Viso $6.- 
10. Kliubietės dėkingos vi
siems parėmusiems šį darbą.

N.

| Įvairiuose Queens distrik- 
tuos įvedama 401 trafiko 
kontrolės dėžė su 1,600 lem
pų.

Drabužių Valymo, Dažymo 
įstaigų savininkų organizacija 
patraukė uniją teisman už 
nuostolius dėl unijos pasirašy
mo sutarčių su atskirais savi
ninkais. Reikalauja $250,000.

Darban sugrįžp 800, tebe 
streikuoja 2,200 darbininkų.

Išleista drausmė praktikuot 
skraidymą Floyd Bennett or- 
porte neautorizuotoms moky
kloms. Mažųjų mokyklų la
kūnai darbuojasi panaikint 
drausmę.

Prasidėjo falšyvų pasportų 
byla, iškilusi sąryšyje su Ro- 
binsonų-Rubens p a s p o r tais. 
Būsią iškelta milžiniškas šni- 
pijados tinklas.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

SKAUSMO NASRAI
Brolau, bėgk, kaip tik greičiausia 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352 Hartford, Conn.

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 Užeiga
BAR ir GRILL

Mine.

ILiąuor®

irGaminam valgius 
t u r im e Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

lQ)i VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

‘ Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St Brooklyn, N. Y

Prie R. It. O. Republic Teatro

RHEA
Managed by 40
TEITELBAUM

I f Vapor Room, 
\ I Room, Large
XV Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations. mEmi

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

PAVASARIO SPECIALAI
Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai ( Wrstwatches) nuo

Kryželiai ir laketukai nuo ..............................
Sieniniai Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai 

nužemintom kainom

$6.00
I O

$2.00
$1.00

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

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

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

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

Kita Krautuve Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:
206 WEST FRONT STREET

xcas J. Daunora
APTIEKORIUS -------------------------------

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.




