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KRISLAI
Visokių Gandų...
Mane Vadina Patrijotu.
Mat, Gerbiu M. Pet

rauską !
Rožančius ir Bielinis.
“Darbėmiai.”

Rašo R. M i žara

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Iš Lietuvos dabar ateina 
visokių žinių. Tūlos jų — 
gandai. Kitos turi šiek tiek 
pagrindo. 0 dar kitos — vi
sai teisingos.

Štai telegramos skęlbia, 
kad Kaune areštuotas Tū
belis, Saladžius, Zaunius ir 
kiti. Sakoma, jie buvę vol- 
demarininkai, dirbę Hitle
rio naudai.

Kas Tūbelis? Kas Sala
džius? Pirmasis — buvęs 
Lietuvos ministerių pirmi
ninkas ir p. Smetonos švo- 
geris. Antrasis — Lietuvos 
Šiaulių Sąjungos vadas.

Jeigu jie yra šiandien 
areštuoti, tai jau kas nors 
nepaprasto Lietuvoj dedasi. 
O jeigu tai yra tik gandai 
—parodymas, kaip žmogus 
turi būti atsargus su viso
kiomis iš anapus “balos” 
ateinančiomis “žiniomis.”

Vienas žmogus “Kelei- 
vyj” šitaip mane šlovina:

“Aš manau, kad d. R. Mi- 
zara niekuomet neprigulėjo 
internacionalistams; jis vi
suomet buvo ir tebėra šim
taprocentinis Lietuvos pa
triotas. ..”

Kuo tas rašytojas tokią 
savo filosofiją paremia? 
Ogi štai ji:

“Kiek man žinoma, d. R. 
Mizara visuomet gerbė M. 
Petrauską, Vyt. Širvy dūką 
ir kitus patriotus...” z~

Kokiu būdu tasai žmogus 
sugretina Miką Petrauską 
su Sirvydu, nei man nei 
niekam negalima bus su
prasti. Veikiausiai ir jis 
pats nesupranta.

Taip, kiek liečia Miką Pe
trauską, aš ir mano drau
gai jį gerbėme ir gerbsime. 
Bet tai nereiškia, kad kom
pozitoriaus Petrausko ger
bimas neleidžia būti inter
nacionalistu !

V. Kapsukas visuomet 
gerbė Miką Petrauską, o 
pastarasis Kapsuką. Leni
nas taipgi gerbė Miką Pe
trauską, kai pastarasis gy
veno Šveicarijoj ir tenai 
mokino rusų revoliucionie
rių chorą.

Ar tiedu vyrai nebuvo in
ternacionalistai? Taip, jie 
buvo internacionalistai ir 
podraug savo tautų mylėto
jai!

Na, o tūlas Žemaitis ‘Vie
nybėje’ rašo:

“Atiduodu pagarbą so
cialdemokratui Bieliniui, 
kuris Vilniuje lietuvių ko
voje dėl savo bažnyčios, šv. 
Mikalojaus bažnyčioje klau
pėsi ir giedojo rožančių 
drauge su kitais lietu
viais. ..”

Giedot rožančių gali bile 
bobelukė. Reikia atiduot 
kreditas ne tiems, kurie ro
žančių giedojo, o tiems, ku
rie, kovodami už Lietuvos 
laisvę ir lietuvybę, kentėjo 
caro kalėjimuose, katorgose 
ir ištrėmime, Sibire.

Ar p. Žemaitis žino, kad 
ir dr. J. šliupas kadaise ėjo 
išpažinties?

Lietuvoj nukaltas naujas 
žodis—“darbėmiai.” Tai rei-
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MAŽIAI UŽDRAUDŽIA LIETUVAI STATYTIS PRIEPLAUKA
Japonija Šaukia Nazius ir 

Mussolinį Į Talką
Tokio. — Japonijos val

džia kreipsis į Vokietiją ir 
Italiją, kad jos darytų 
spaudimą Sovietam, Angli
jai, Francijai, ir Amerikai, 
idant “priverst” šias ketu
rias šalis daugiau neduot 
Chinijai paramos.

Rooseveltas Šaukia 
Hitlerį ir Mussolini 
110 Mėty Taiką

Washington. — p r e z i d. 
Rooseveltas pasiuntė savo 
asmeniškus atsišaukimus 
Hitleriui ir Mussoliniui pa
daryt bent dešimčiai metų 
sutartį su kitomis šalimis, 
kad jiedu tuom laiku neuž
puls tų šalių. To paties tū
rinio atsišaukime Roosevel
tas siūlosi draugiškai tarpi- 
ninkaut derybose tarp Hit
lerio ir Mussolinio, iš vienos 
pusės, ir kitų kraštų val
džių, iš antros, ir sušaukt 
tarptautinę nusiginklavimo 
konferenciją.

Prez. Rooseveltas klausia 
Vokietijos ir Italijos dikta
torių: ar jūs sutiktumėte 
per dešimt metų neužpult 
Suomijos, Estonijos, Latvi
jos, Lietuvos, Švedijos, Nor
vegijos, Danijos, Holandi- 
jos, Belgijos, Anglijos ir Ai
rijos, Franci jos, Portugali
jos, Ispanijos, Šveicarijos, 
Lichtesteino, Luxemburgo, 
Lenkijos, Vengrijos, Rumu
nijos, Jugoslavijos, Rusijos, 
Bulgarijos, Graikijos, Tur
kijos, Iraqo, Arabijos, Syri- 
jos, Palestinos, Egipto ir 
Irano?

Jeigu Hitleris ir Musso- 
linis duotų prižadą neuž
pult tų kraštų per 10 metų, 
tai Jungtinių Valstijų vy
riausybė pasistengtų, kad 
Vokietija ir Italija galėtų 
lengviau gaut reikalingų 
joms medžiagų; tada Ame
rikos valdžia taipgi pasi
darbuotų už lygybę Vokie
tijai ir Italijai tarptautinė
je prekyboje.

Atsišaukdamas į fašisti
nius diktatorius vengt už
puolimų, prezidentas Roo
seveltas primena, kad visų 
šalių žmonės bijo karo bai
senybių; jis nurodo ir nepa
keliamas ginklavimosi sun
kenybes žmonėms, kuomet 
jų valdovai kas minutę ruo
šiasi karui. Prezidentas sy
kiu pabrėžia, jog taikos pa
laikymas priklauso nuo di- 
džiųjų šalių valdžių.
škia darbininkai.

Kodėl Kauno ponai suma
nė tokiu vardu vadinti dar
bininkus—vargiai ir jie pa
tys žino.

Aišku, tas žodis pas mus 
neprigys!

ORAS
Pirmadienį apsiniaukę ir 

bus lietaus.

Anglija Ragina Sovietus Dėtis j Frontą 
Prieš Užpuolikus Fašistus, bet Vis Išsi- 

kalbinėja nuo Bendros Sutarties
Francija Siūlo, kad Sovietai Veiktą Savo Galingu Orlaivynu 

Gynimui Lenkijos ir Rumunijos nuo Hitlerio
London. — Anglijos už

sieninis ministeris lordas 
Halifax pasikvietė Sovietų 
ambasadorių Iv. Maiskį ir 
Įkalbinėjo, kad Sovietų Są- 

į junga turėtų remt demo
kratinių šalių “lanką” prieš 
užpuolikus Hitlerį ir Mus- 

' solinį. Tuo pačiu laiku An
glijos ambasadorius Wm. 
Leeds Maskvoj atsilankė 
pas Sovietų užsieninį komi
sarą M. Litvinova ir ragino 
Sovietus prižadėt, kad jie 
savo kariškomis jėgomis eis 
prieš Hitlerį ir Mussolinį, 
jeigu šiedu užpuolikai mė
gins grobt Lenkiją, Rumu
niją, Turkiją ar kitus silp
nesnius kraštus, jeigu šios 
šalys pačios ginklais prie
šinsis užpuolikams.

Sovietai mielu noru . jau 
būtų sutikę padaryt tarpsa- 
vinio apsigynimo sutartį su 
Anglija, Lenkija, Rumunija 
ir kitais kraštais, kuriem 
gręsia pavojus iš užpuolikų- 
fašistų pusės; bet Anglija ir 
kitos buržuazinės šalys, 
nors ir organizavo frontą 
prieš nazius ir Italijos fa
šistus, bet vis nesutiko ir 
nesutinka daryt karinės ap
sigynimo sąjungos su So
vietais. Todėl Sovietai iki 
šiol ir neėmė ant savęs ka
ro pareigų prieš agresorius 
Hitlerį ir Mussolinį. Sovie
tai taipgi nepasitikėjo An
glijos intencijomis.

Lenkija ir Rumunija pa
taikauja Anglijos ponams 
ir bijo “susitepti” apsigyni
mo šutančia su “galinguoju 
savo komunistiniu kaimy
nu,” kaip rašo New Yorko

Roosevelt Nenoromis 
Pasirašė Apkapotą 
WPA Darbų Kilią

Washington. — Susibar
dami dešinieji demokratai 
senatoriai ir kongresmanai 
nubalsavo skirt tiktai $100,- 
000,000 pašalpiniams WPA 
darbams iki liepos 1 d.; tai 
50 milionų dolerių mažiau 
negu prezidentas Roosevel
tas reikalavo.

Dabar, kad ir nenoromis, 
prezidentas pasirašė tokį 
kongreso tarimą. Jeigu pre
zidentas būtų jį vetaves- 
atmetęs, tai vėl tas klausi
mas būtų užstrigęs kon
grese nežinia kiek laiko, o 
tuo tarpu būtų prisiėję pa
leist milionus bedarbių iš 
WPA darbų dėl lėšų stokos.

Pirm pasirašant tą bilių, 
Rooseveltas pareiškė,

Times korespondentas iš 
Londono. Bet dabar jau ir 
Anglijos valdovai “nemato 
jokios priežasties, kodėl Ru
munija ir Lenkija negalė- 

i tų priimt Sovietų prižado, 
jąsias ginti, be sutarties 
pasirašymo” su Sovietų Są
junga.

Anglijos valdovai, kaip 
j matome, vis dar neragina 
(Lenkiją, Rumuniją, Graiki- 
į ją ar Turkiją daryt tarpu
savio apsigynimo sutartį su 
Sovietais.

(Vadinasi, tik Sovietai tu
rėtų ginti tuos kraštus, bet 
patys Sovietai negalėtų 
laukt iš jų jokios paspirties 
prieš užpuolikus fašistus. 
Taigi tik “tu duok man, bet 
ne aš tau.”)'

Francija Nori Sovietų 
Orlaivyno Talkos

Paryžius. — Francijos 
valdžia padarė pasiūlymą, 
kad Sovietai 'duotų tik oro 
laivyno pagelbos Lenkijai ir 
Rumunijai, jeigu jas naziai 
užpultų. Tuomet Rumunija 
ir Lenkija turėtų leist nau
dotis Sovietams orlaivių 
aikštėmis Lenkijoj ir Ru
munijoj. Franci i os valdovai 
taipgi nukalba, kad Lenkija 
ir Rumunija “nenorinčios,” 
kad Sovietų armijos gintų 
jų žemę.

Pasak Francijos politikie
rių, tai Lenkija ir Rumuni
ja su Sovietų orlaivių pa- 
gelba galėtų atsilaikyt tol, 
kol Anglija ir Francija su
organizuos savo atakas 
prieš nazius vakaruose...

Ethiopai Žudo Italą Ka
riuomenę ir Naikina

Ją Sandėlius
Jibouti, Franc. Somali j a. 

—Ethiopai užpuolė ir sude
gino geležinkelio stotį Moj- 
jo, už 45 mylių nuo Addis 
Ababos, centrinio Ethiopi- 
jos miesto; išžudė ten bu
vusią italų kariuomenę ir 
sudegino italų sandėlius 
ginklų, amunicijos ir mais
to.

kongresas, nuskeldamas 50 
milionų dol. nuo prezidento 
reikalaujamos sumos, išme
ta šimtus tūkstančių žmo
nių iš WPA šalpos darbų.

Capron, Oklahoma. — 
Baisus viesulas nunešė 
daug namų ir užmušė 7

jog žmones.

i Gal Anglija Sutiks Eit Kon- 
ferencijon su SSRS?

Maskva. — Anglijos val
džia jau kalba taip, kad ro
dos, lyg jinai rengtųsi pri
imt Sovietų pasiūlymą su
šaukt konferenciją dėlei 
bendro apsigynimo sutar
ties.

Kaip Įvairios Šalys At
siliepia į Roosevelto 

Atsišaukimą
Berlin. - Vokietijos spau

da neigia prezidento Roo
sevelto atsišaukimą į Hitle
rį padaryt nekariavimo su
tartį su įvairiomis šalimis 
bent dešimčiai metų; sako, 
kad Roosevelto atsišauki
mas atsiųstas “kaidingu ad
resu.” Suprantama, jog na
ziai atmes ta atsišaukimą.

Roma. — Italijos fašistų 
laikraščiai plūsta Roosevel
to atsišaukimą į Mussolinį 
ir Hitlerį, kad jiedu priža
dėtų neužpult kitų kraštų 
per 10 metų. Juodmarškinių 
spauda atmeta ir pajuokia 
Roosevelto kvietimą eit į 
taikos derybas, “paliekant 
ginklus už durų.”

Paryžius. — F r a n c ijos 
valdžia pilnai užgiria pre
zidento Roosevelto padary
tus pasiūlymus Hitleriui ir 
Mussoliniui dėlei taikos. 
Francūzų spauda už tai 
sveikina Rooseveltą.

London. — Anglijos vy
riausybė pilnai remia prez. 
Roosevelto atsišaukimą į 
Vokietijos ir Italijos dikta
torius susilaikyt nuo užpuo
limo karų. Bet Anglijos po
litikai supranta, kad Hitle
ris ir Mussolinis nepaisys 
to atsišaukimo.

Lenkijos valdžia abejoja, 
ar bus kas gero iš prez. 
Roosevelto atsišaukimo. 
Balkanų šalys džiaugiasi 
juomi.

Pietų Amerikoj jau kelių 
respublikų valdžios užgyrė 
Puoosevelto atsišaukimą į 
Hitlerį ir Mussolinį.

SERGA HITLERIS.

Berlin. — Labai pakriko 
Hitlerio sveikata; be kitko, 
jis keistai kosėja ir negali 
miegot. Šeši daktarai nuo
lat taiso Hitlerį, bet nepa
taiso.

Canada. — Nežinia ko
kios svetimos šalies subma- 
rinas pasirodė ties Nova 
Scotia. Daugelis kanadiečių 
nusigando.

Lenkai Norėtų Geruoju Iš
spręst Danzigo Klausimą
Varšava. — Lenkija dar 

turi vilties, kad gražiuoju, 
per derybas su Vokietija 
būsią galima išspręst Dan
zigo klausimą.

a

Lietuvos Valdžia Ištaškė Pavojingą Są
mokslą Voldemarininku ir Lietuviškų Na- 

zių Pajungt Lietuvą Vokietijai
Pranešama, kad Lietuvos Valdžia Areštavo Buvusį Premje

rą J. Tubelį, Ex-Minister] Zaunių ir Šaulių Vadą Saladžių
London. — Lietuvoj buvo gomis, kokias Vokietija pa- 

padarytas naujas pavojin- diktuos, 
gas sąmokslas pajungt visą! 
šalį Vokietijai; bet Lietuvos' 
valdžia susekė ir sudaužė
šį sąmokslą, kaip rašo “Dai
ly Herald”, Anglijos dar- 
biečių dienraštis:

Areštuoti naziški suokal
bio vadai, tarp jų Juozas 
Tūbelis, buvęs Lietuvos mi
nisteris pirmininkas; Dovas 
Zaunius, buvęs užsieninis 
ministeris, ir pulkininkas 
Jonas Saladžius, lietuviškų 
nazių vadas, šaulių Sąjun
gos galva.

Generolas Stasys Rašti
kis, vyriausias komandie- 
rius Lietuvos armijos, pats 
asmeniškai areštavo Sala
džių.

Kai kurie kiti naziško są
mokslo dalyviai prieš Lietu
vos nepriklausomybę liko 
padėti po “laisvu” areštu 
savo namuose.

Sąmokslininkai norėjo pa- 
grobt Lietuvos valdžią į sa
vo rankas ir padaryt su Vo
kietija tokią prekybos .su
tartį, kad Lietuva tuomet 
tikrumoj būtų pavesta vi
siškam Vokietijos viešpata
vimui politiniai ir ekonomi
niai.

(Lietuvos Telegrafo 
Agentūra užginčija tuos 
areštus. Bet “Daily Heral- 
do” pranešimas apie volde- 
marininkų-nazių sąmokslą 
yra daiktiškas ir gana 
smulkmeniškas; tai negali
ma jį stačiai atmesti.)
NAZIAI REIKALAUJA 
PAKEIST SUTARTĮ DĖL 

KLAIPĖDOS UOSTO
Varšava. — Sužinota, jog 

Hitleris pasiuntė Lietuvos 
valdžiai reikalavimą pada
ryt didelių permainų sutar
tyje, kurią pasirašė naziai 
ir Lietuva, kuomet Klaipė
dos kraštas buvo perleistas 
Vokietijai. Tada naziai ža
dėjo Lietuvai laisvą ruožą 
(zoną) Klaipėdos prieplau
koje. Dabar Hitleris nori 
atšaukt tą savo prižadą.
UŽDRAUDŽIA LIETUVAI 
ĮSITAISYT ŠVENTOSIOS 

PRIEPLAUKĄ
Lietuva jau buvo pradė

jus statydintis naują prie
plauką laivam prie Švento
sios upės žiočių, netoli Lat
vijos sienos. Bet dabar na
ziai ketiną uždraust Lietu-'
vai įsitaisyt Šventosios prie-, truks kuro elektrai gamint 
plauką. Jie reikalauja, kad požeminiams geležinke- 
Lietuva vestų visą savo jū-. liams, gatvekariams ir tū
rinę prekybą tiktai per lom didelėm pramonėm 
Klaipėdą, ir tokiomis saly- New Yorke.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

Hitleris “Diplomatiškai” 
Užgula Lietuvą

London. — Kai Anglija ir 
Francija prižadėjo gint 
Lenkiją, Rumuniją ir Grai
kiją nuo Hitlerio ir Mus
solinio, tuo tarpu Lietuva 
liko be jokio užtikrinimo, ir 

i naziai mato sau dar atvirą 
kelią Į Lietuvą, kaip sako 
diplomatai Londone.

(Jau penktadienį kai ku
rie amerikonų laikraščiai 
spėjo, kad naziai briausis į 

(Lietuvą, Latviją ir Estiją.) I
Lenkija prieš Nazių Skver
bimąsi į Pabaltijos Kraštus

Varšava. — Pranešama, 
kad Lenkija “negalės ra-
miai žiūrėt”, jeigu naziai 
darys “tolesnius užpuolimo 
žingsnius prieš bet kurią 
Pabaltijos šąli.” Nes ir pati 
Lenkija turi gyvybiniai 
svarbių reikalų Baltijos 
Jūroje.
Lietuva vėl Derėsis su Vo
kietija dėl Klaipėdos Prie

plaukos
Berlin. — čia balandžio 

24 d. prasidės derybos tarp 
(Vokietijos ir Lietuvos kas 
i liečia laisvą sritį (zoną) 
Lietuvai Klaipėdos uoste.

Kada naziai užėmė Klai- 
įpėdą, jie žadėjo Lietuvai 
^‘laisvą” zoną Klaipėdos 
prieplaukoje ir tūlas kitas 
lengvatas.

(Bet dabar, pagal prane
šimus iš Londono ir Varša- 

1

vos, tai Hitleris jau rengia
si atšaukt tas Lietuvai ža
dėtas lengvatas Klaipėdoj.)

Už 10 Dienų Pritruksią New 
Yorkui Anglies

New York. — Minkštųjų 
angliakasyklų savininkai 
sutinka tik panaujint seną
ją sutartį su Jungtine Mai- 
n i erių Unija' kas liečia są
lygas tose kasyklose. Uni
jos vadai reikalauja šimta
procentiniai pripažint šią 
uniją, nesamdyt jokio ne
linijinio darbininko ir pa
naikint bausmes už vadina
mus “neteisėtus streikus.” 
Kasyklų savininkai atmeta 
šiuos reikalavimus; tai ir 
negrįžta dirbt 320,000 mai- 
nierių, nuo balandžio 1 d.

Jeigu darbo sustabdymas 
minkštosiose kasyklose dar 
tęsis, tai po 10 dienų pri-
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Lenkų Spauda Apie Vokietiją
Po to, kaip Vokietijos fašistai paver

gė Čechoslovakįją ir veik apsupo iš tri- 
|, jų pusių Lenkiją, tai Lenkijos valdonai 

smarkiai susirūpino ir net ta spauda, ku
ri pirmiau palaikė fašistinę Vokietiją, 
apsisuko ir pradėjo rašyti prieš Hitlerio 
agresijas. Čia mes paduosime keletą iš
traukų. Fašistinis laikraštis “Dziennik 
Warszawski” rašo:

“Nepaisant Hitlerio tvirtinimų, kad 
po to, kaip 1938 metais prijungė prie Vo
kietijos Sudetus (Čechoslovakijos dalį), 
jis neturės daugiau jokių teritorinių rei
kalavimų Europoj, Vokietija vėl daug 
padidino savo plotus po prievarta, pa- 
stumdama savo sienas į rytus. Akyvai- 
doje šių faktų reikia peržiūrėti tą mūsų 
kelią, kuriuomi mes iki šiol ėjome. Len
kija susidūrė veidas veidan su pavojin
gais įvykiais, liečiančiais jos gyvenimo 
klausimus.”

Papesiečių, socialistų patriotų, organe 
“Robotnik,” kuris pirmiau rėmė Lenki
jos prohitlerinę poziciją, Nedzielkowski, 
rašo:

“Čechoslovakijos tragedija pasibaigė. 
Čechoslovakijos valstybė'"jau daugiau 
negyvuoja. Lenkija turi būti visakam 

į . pasirengus. Lenkijos gyventojai turi su
prasti padėtį.”

“Gonec Warszawski” rašo:
“Vokietija, paimdama Klaipėdą, apsu

po dar daugiau Lenkiją. Galima laukti, 
kad Hitlerio žygiai tuo nesibaigs. Maty
ti, kad Vokietija sieks tolimesnių pasi
sekimų. Mes jau esame karo gadynėj, 
kuris nuo 1914 metų tik kitokiomis prie
monėmis vedamas.”

“Robotnik”. išjuokė tuos Lenkijos val
diškus laikraščius, kurie bandė ramint 
visuomenę ir slėpti susidariusį Lenkijai 
pavojų. Jis tarpe kitko rašo:

“Reikia pasakyti tiesą, o nesikuždėti 
> pakampėse. Padėtis labai bloga. Visa vil- 

■ tis—ant savo locnų jėgų, ant žmonių va
lios apsigynimui. Tokia valia yra tarpe 
Lenkijos darbo masių — darbininkų ir 
valstiečių... Negalima toliau laukti nei 
vienos minutės. Reikia veikti!”

Laikraštis “Polonia” tarpe kitko rašo: 
“Slovakams, lietuviams ir rumunams, 

visiems jiems sudaro pavojų Vokietijos 
\ imperializmas. Visi jie turi vienytis su 

Lenkija. Jeigu mes ir jie ir toliau pasi
tikėsime veidmainiškiems pareiškimams 
iš Berlyno, tai dar neviena šalis atsidurs 
geležiniame Vokietijos glėbyje. Momen
tas labai svarbus ir mes neturime teisės 
pasiduoti žalingąjam optimizmui.”

Ir toliau tas laikraštis, nurodęs, kaip 
nuolatos Vokietijos fašistų užpuolimo 
apetitai augo, rašo:

“Užėmimas Čechoslovakijos yra aiš-. 
kiausias pravedimas grobimo politikos. 
Mes ir kartu su mumis visa Europai 
brangiai mokame už savo klaidas. Mirtis 
Čechoslovakijos valstybės neišvengiamai 
apsunkino kovą prieš vokišką imperializ
mą. Tie valdžios rateliai, kurie atvedė 
mus prie šios padėties, turi sunkiai at
sakyti.”

‘ • Vilniuje išeinąs “Kurjer Wilenski” 
rašo:

“Daugėja ženklai to, kad Vokietija sie
kia padaryti su Lietuva tą pat, ką ji 
padarė su Čechoslovakija. Nėra reikalo 

n apie tai kalbėti, kokį pavojų sudarytų 
Lenkijos valstybei, jeigu. Vokietija per 
Lietuvą pasistumtų prie Finijos Užla
jos. Tai būtų gilus strateginis apėjimas 

g mūsų šiaur-rytinių sričių.”

Laikraštis “Polonia” straipsnyje: “Lai
kykime Pirštą ant Šautuvo Gaiduko” 
rašo:

“Pasekmėje paskutinių įvykių Vokie
tijos kaimynai turi dubeltavai būti at
sargūs. Dabar jau neužtenka laikyti šau
tuvą paruoštą, nes dar reikalinga 2-3 
sekundos iššovimui. Dabar reikia laikyti 
pirštą ant šautuvo gaiduko, kad galima 
būtų žaibo greitumu veikti. Tas reikalin
ga todėl, kad Vokietijos imperializmas 
leidžia darban visas priemones, kokias 
tik jis turi savo tikslų atsiekimui.”

Ir “Polonia” daro sekamas išvadas:
“Jėgos, kurios gali išstoti apsigynimui 

prieš pasaulinį banditizmą, yra daug ga
lingesnės, kaip jėgos užpuolikų. Vokie
čiai, einanti iš Berlyno į visas puses, ga
li vieną gražią dieną persitikrinti tame, 
kad jiems atdaras kelias tik atgal—ke
lias pasitraukimo linkui Berlyno. Po Je
nos ir Mamos juos gal būt laukia Grun- 
valdas (Žalgiris) arba Berlyno priemies
čiai.”

Kapitalistinis Pasaulis
Nesusikalba

Kapitalistinis pasaulis pergyvena di- 
džiausį krizį. Karo agresoriai — Vokie
tija, Italija ir Japonija,—puola silpnes
nes šalis. Vakar buvo valstybė, šiandien 
jos jau nėra. Pavergta Ethiopija, Aus
trija, Čechoslovakija, Albanija, atimta 
nuo Lietuvos Klaipėda; didelė Chinijos 
dalis užimta; visa eilė mažesnių valsty
bių pavojuj.

Kada tik susidaro didelis krizis, tai 
vėl dideli ir maži kapitalistinių šalių val
donai žiūri į Sovietų Sąjungą. Jie norė
tų, kad Sovietai stotų karan prieš karo 
agresorius ir išgelbėtų juos nuo Vokie
tijos, Italijos ir Japonijos fašistų užpuo
limu.

Keturi Sovietų Sąjungos karo laivai, 
—naikintojai, sakoma, išplaukė iš Juo
dųjų Jūrų pro Bosforą ir Dardanellus į 
Viduržemio Jūras- Tuojaus visi kapita
listiniai laikraščiai pradėjo garsiai šauk
ti. Jiems pasirodė, kad tie laivai važiuo
ja “Albaniją gelbėti.” Viąa eilė kapita
listinių laikraščių pradėjo rašyti, kad 
Sovietai pastos Hitleriui ir Muššoliniui 
kelią.

“New York World Telegram” libera
lai editoriale “Gera Proga' Rusijai” tie
siai šaukia: jeigu komunistai už demo
kratiją, prieš fašizmą, tai Sovietų Rusi
ja, kurią valdo komunistai, kuri turi 
2,500,000 armiją ir apie 20,000,000 išla
vintų rezervų, didžiausią orlaivyną, tu
ri išgelbėti demokratiją!

Koki tai paiki “argumentai”! Franci- 
ja, Anglija, Jungtinės Valstijos miegos, 
o Sovietai eis už jų reikalus, už jų ko
lonijas ' muštis. To nesulaukti! Sovietų 
Sąjunga jau šimtus'kartų sakė, kad jei
gu demokratinės ir karo nenorinčios ša
lys jungsis prieš agresorius, rimtąi im
sis darbo pastojimui kelio karo agreso
rių užpuolimams, tai Sovietų Sąjunga 
bus su jais. Ji siūlo šaukti visų demokra
tinių, didelių ir ^mažų valstybių, kurios 
nenori karo, konferenciją ir išdirbti pla
nus, kaip pastoti Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos fašistų agresijoms kelią. Bet 
nei didėlės, nei mažos “demokratinės” 
valstybės nepriima Sovietų pasiūlymo.

Kapitalistinė spauda apsiputojus šau
kia, kad Hitleris puls Sovietų Ukrainą. 
Rašo tą, ko ji nori. Hitleris ir.Mussoli- 
nis dar užtektinai turi ką pulti, kur jie 
nesutiks arba sutiks mažą pasipriešini
mą. Jie nėra toki kvaili, kad savo fašisti
nes galvas statyti po Raudonosios Armi
jos smūgiais. Didelės ir mažos kapitalis
tinės valstybės, laukdamos Hitlerio puo
limo ant Sovietų Ukrainos, nieko ne
veikdamos prieš agresorius, daugelis pa
čios neteks savo nepriklausomybės. So
vietų Sąjunga turi neįveikiamą Raudo
nąją Armiją, Orlaivyną ir Laivyną, ką 
atžymėjo Komunistų Partijos Suvažia
vime dd. Vorošilovas, Meklis ir kiti, bet 
tas nereiškia, kad jie turi kraują lieti, 
kautis ir už tas šalis, kurios Sovietų Są
jungai špygą rodo.

Paimkime Rumuniją, ji remiama An
glijos ir Franci jos 1919 metais pagrobė 
Sovietų turtingą provinciją Besarabiją, 
kuri yra savo plotu lygi dabartinei Lie
tuvai, gyventojais skaitlingesnė ir labai 
derlinga. Rumunijai gręsia tiesioginis 
Vokietijos fašistų pavojus. Jos valdonai 
sako, kad jie mielu noru priimtų iš So
vietų Sąjungos karo orlaivius, tankus,

LAISVE

Kairėj R. J. Thomas, prezidentas automobilistų uni
jos (CIO), dešinėj—sekretorius George F. Addes. 
Automobilistų unijos suvažiavimas Įvyko Clevelande.

Francija ir Jos 
Kolonijos

Dabar mes spaudoj tan
kiai matome Francijos var
dą. Italijos fašistai reika
lauja tūlų Francijos koloni
jų. O reikia žinoti, kadi 
Francijos kolonijos yra di-l 
dėlės, turtingos ir ji jų turi 
visame pasaulyj.

Francija yra vakarinėj 
dalyj Europos. Ryt-pietuose 
ji ant 484 kilometrų ilgio 
rubežiuojasi su Italija. Ru- 
bežius eina dideliais Alpių 
kalnais. Rytuose ' ant 573 
kilometrų rubežiuojasi su 
Šveicarija, taip pat kalnais. 
Ant 451 kilometrų ilgio, 
daugiausiai Rhine upe, ji 
rubežiuojasi su fašistine 
Vokietija. Ši jos siena yra 
pavojingiausia ir čia Fran
cija išeikvojo bilionus fran
kų, statydama baisiausias 
Mažino tvirtumas, kurios ( 
sudaro nepereinamą užtva
rą. Toliau į šiaurės ant 50 
kilometrų rubežiuojasi su 
Luxemburgu ir ant 620 ki
lometrų su Belgija. Ir šias 
savo sienas Francija apsta- 
čius fortais, nes Vokietijos I 
fašistai gali per Luxembur- 
gą ir Belgiją vėl užpulti 
Franci ją, kaip jie padarė 
pereitame Pasauliniame 
Kare. Šiaurėj ir šiaur-va- 
karuose plauja Francijos 
kraštą Biskajaus Užlaja ir 
Angliškas Kanalas; pietų 
pusėj plauja jos pakraščius 
Viduržemio Jūros. Franci
jos jūrų pakraščiai turi 2,- 
816 kilometrų (arti 2,000 
amerikoniškų mylių) ilgio. 
Ji turi daug gerų prieplau
kų, kaip Calais, Boulogne, 
Havre, Cherbourg, Brest, 
St. Nazaire, Bordeaux, 

Marseilles, Toulon, Nice ir 
kitas. Pietvakaruose- ant 
677 kilometrų ilgio, Pyre
ne j aus kalnais, Francija 
rubežiuojasi su Ispanija. 
Taigi, dabar Francija iš vi
sų pusių apsupta fašistų 
valstybių. Į pasaulį ji išėji
mą turi tik per jūras.

Francija ir Corsica sala 
užima 207,054 ketvirtainiš- 
kas amerikoniškas mylias ir 
turi 41,900,000 gyventojų. 
Bet Francijos kolonijos už
ima net'4,681,790 ketv. my
lių plotą ir turi 65,200,000 • 
gyventojų. Taigi, kaip ma
tome, Francijos kolonijų 
gyventojai pusantro karto 
skaitlingesni už Francijos 
gyventojus ir bendrai suda
ro 106,000,000 gyventojų.’ 
Francijos kolonijos yra veik 
23 kartus didesnės už Fran
cija.

Francija yra demokrati
nė buržuazinė respublika. 
Jos gelžkeliai sudaro 49,809 
mylias; plentai 33,000 my
lių. 1936 metais ji turėjo 
38,000 busų; 462,200 auto
mobiliniu sunkvežimiu ir 
2,100,000 automobilių.

T
Francijos Industrija

Francija turi galingą 
prekybos laivyną, kuris 
1937 metais turėjo: 1,101 
garlaivį su 2,520,000 tonų 
įtalpa ir 182 motorinius 
laivus su 325,000 tonų įtal
pa; 71 būrinį laivą su 28,- 
000 tonų įtalpa. Jos pasa- 
žieriniai laivai yra geriau
si, kurių priešakyj randasi 
“Normandie,” — didžiau
sias ir greičiausias pasau
lyj laivas-

kanuoles, visokius ginklus ir amuniciją, 
bet jokiame atsitikime nenori, kad Rau
donoji Armija nors koją įkeltų į Rumu
niją. Mat, vagis bijo, kad Sovietai ne
pareikalautų atgal Besarabijos. Bijo, 
kad Besarabijos ir Rumunijos gyvento
jai nepanorėtų karaliaus valdžią pasiųs
ti šuniui sieką pjauti, o patys neįkurtų 
sovietinę tvarką. Tai ar gali Sovietai 
duoti Rumunijai pagalbą? Kol Rumuni
ja taip elgiasi, žinoma, kad ne.

Pereitais metais Charles Lindberghas 
apmelavo Sovietų Sąjungos orlaivyną. I 
Jis tą padarė Čechoslovakijos krizio me- I 
tu. Jis tuo padėjo Anglijos ir Francijos 
valdonams atlikti Čechoslovakijos išda
vystę, išsižadėti savo locnų sutarčių. Jis 
tuo prisidėjo prie Čechoslovakijos su
draskymo ir pavergimo. Už tai jam Hit-
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Franci j a turi stiprią in
dustriją. 1933 metais ver
pimo industrijoj buvo 11,- 
650,000 špūlių; audimo — 
198,200 staklių; o alkoholi
nių produktų pagaminta 
97,260,000 galionų. 1936 
metais Franci j a namie pa
sigamino: 46,147,000 tonų 
anglies; 33,208,000 tonų 
geležies; 6,237,000 tonų 
špižo; 6,703,000 tonų plie
no ir nemažai kitų metalų.

Franci jos žemdirbystė
Franci jo j yra derlinga 

žemė. Dirbamos žemės yra 
apie 53,000,000 akrų. Miš
kai užima 26,000,000 akrų; 
vynuogių sodai—6,200,000 
akrų. Abelnai Francijoj 
yra iki 5,500,000 atskirų 
žemės ūkio valstiečių.

1937 metais Francijoj 
buvo suimta: 244,350,000 
bušelių kviečių; 27,988,000 
buš. rugių; 44,475,000 buš.
miežių; 293,523,000 buš. 
avižų; 22,000,000 buš. ku
kurūzų ir 550,700,000 buš. 
bulvių.

1935 metais buvo suim
ta: 173,350 tonų obuolių ir 
grūšių; 67,800 tonų slyvų; 
74,900 tonų pyčių; 25,000 
tonų aprikosų; 66,800 tonų 
vyšnių ir 43,000 tonų įvai
rių riešutų. Tais metais 
Francija turėjo: 2,810,000 
arklių; 211,000- asilų; 123,- 
000 mulų; 15,700,000 gyvu
lių; 9,558,000 avių; 1,500,- 
000 ožkų ir 7,100,000 kiau
lių.

Iš šių skaitlinių matome, 
kad Francija yra ir indus
trinė ir žemdirbystės bei 
sodininkystės šalis.

Karo Nuostoliai
Pereitas Pasaulinis Ka

ras buvo vedamas ryt-šiau- 
rinėj Francijoj- Francija 
buvo mobilizavus 8,501,100 
vyrų. Iš to skaičiaus kare 
užmušta 1,364,000 vyrų; 
740,000 mirė nuo žaizdų; 
3,000,000 sužeisti karo lau
ke, iš kurių virš 700,000 li
ko paliegėliais. Valdžia ket 
met moka dėl 990,000 vete
ranų ir 620,000 našlių pen
siją, kuri siekia $160,000,- 
000 į metus. Francijos karo 
apimta dalis buvo baisiai 
sunaikinta, bet ji jau atbu- 
davota.

Francijos ižde yra daug 
aukso; 1937 metais Valsty

bės banke buvo aukso už 
57,358,922,000 (penkiosde- 
šimts septynis bilionus, tris 
šimtus penkiasdešimts aš
tuonis milionus ir devynis 
šimtus dvidešimts du tūks
tančius) frankų.

Francijos išvežimas 1936 
metais buvo už $945,175,- 
000; o įvežimas už $l,553r 
397,000.

Francijos Kolonijos
Francija kolonijų turi vi

same sviete — Azijoj, Ame
rikoj, bet daugiausiai Afri
koj. Apie trečdalis Afri
kos, yra Francijos. Štai jos 

kolonijos Ramiajame Van
denyne — Caledonija, Heb
rides ir kitos salos užima 
35,945 ketv. mylias ir turi 
600,000 gyventojų. Azijoj— 
Syrija, Indijoj plotai, Indo- 
Chinai ir Kwan-Chaw uži
ma 363,516 ketv. mylių ir 
turi 25,580,000 gyventojų. 
Pietų Amerikoj — Guada- 
lojue, Martinique ir Guiana 
užima 13,352 ketv. mylias 
ir turi 150,000 gyventojų. 
Afrikoj Francijos kolonijo
mis yra: Morokko, Tunis, 
Algerija, Vakarų Afrika, 
Togo, Cameroon, Franc. So- 
malilandas, Madagaskaro 
sala ir Ekvatorinė Afrika. 
Visos kolonijos Afrikoj turi 
4,208,784 ketv. mylias ir 
41,100,000 gyventojų-

Francijos kolonijos yra 
turtingos metalais, anglimi, 
žibalu, guma, cukraus nen
drėmis ir miškais. Laike 
Pasaulinio Karo Francija 
iš savo kolonijų buvo sumo
bilizavus 300,000 armiją 
frontui ir 200,000 vyrų 
darbui. Už Francija su jos 
kolonijomis pasaulyj yra 
didesnė tik Anglija ir So
vietų Sąjunga.

Mes čia neapsistosime 
plačiai aiškinti apie atski
ras kolonijas, nes tas parei
kalautų daug vietos. Tiek 
pasakysime, kad Francija 
daugely j iš jų pravedus gel- 
žkelius, plentus, budavoja 
fabrikus ir atlieka kitus 
darbus. Vien iš Indo-Chini- 
jos, 1934 metais, ji išvežė 
45,100,000 svarų gumos, 
kuri dabar taip pasauliui 
reikalinga. Gi 1935 metais 
iš ten buvo išvežta 1,755,- 
000 tonų ryžių. Francijai 
kolonijos suteikia užtekti
nai įvairiausios žalios me
džiagos, metalų, visko ir 
tuo! padaro ją galinga. Ko
lonijose ji bžlaiko apie 300,- 
000 armiją jų apsaugoji
mui ir sukilimų slopinimui.

Apie Francijos armiją, 
orlaivyną ir jūrų laivyną 
mes parašysime skyrium.

Š.

MUSSOLINIS MARšUO- 
SIĄS PIRMYN

Roma. — Mussolinis savo 
kalboj pareiškė, kad Italija 
vis maršuosianti pirmyn, 
nežiūrint, kad demokrati
nės šalys, girdi, “mėgina 
apsupt” Italiją ir Vokieti
ją. Fašistų minia šaukė ne 
tik užimt Francijos Tunisi- 
ją, bet “maršuot į Paryžių.”

Klausimai ir Atsakymai
Mėlyni ir Geltoni Be

darbės čekiai
KLAUSIMAS:

Gavau bedarbės pašalpą per 
9 savaites, bet sulaukiau 10 če
kių.' Paskutinis čekis buvo mė
lynas ir ant jo pažymėta “pa
skutinis čekis.” Ar turiu sugrą
žinti šitą čekj New York Divi
sion of Unemployment Insur
ance ?

leris užkabino medalį.
Dabar Anglijos parlamente visa eilė 

atstovų, jų tarpe Lloyd George nuvalė 
tuos purvus. Jie užmiršo Lindbergho ple
palus. Jie pripažino, kad Sovietų Sąjun
ga turi galingiausią armiją ir orlaivyną, 
be ko Anglija ir Francija negalėtų sėk
mingai kovoti prieš Vokietijos ir Itali
jos fašistus. Bet ten pat Londone, reak
cinis “London Times” išspausdino nau
jos šmeižikės Virginia Cowles melus 
prieš Sovietų Sąjungą, kuri rašo, kad 
SSSR Raudonoji Armija silpna, nes iš
valydama išdavikus generolus Tucha- 
čevskius, Jakiras ir kitus, būk ji nusto
jo stiprybės. Į tai gerai atsakė Stalinas 
ir Vorošilovas KP Suvažiavime. Bet iš 
to mes matome, kad kapitalistai ir Lon
done nesusikalba.

b

ATSAKYMAS:
Ne. Po tolesniu išrokavimu, 

kartais pasitaiko, kad žmogui 
priguli tolesni išmokėjimai pa
gal maksimumo 16 savaičių bi
le pašalpos'metu. Gavimas mė
lyno čekio, su žodžiais, “pasku
tinis čekis,” vieton reguliariš- 
kų geltonų čekių, žmogui pra
neša, kad jam pašalpa išsibai
gė. Darbininkas turi kas savai
tę nuvykti į State Employment 
Service. Šimtai darbininkų ne
gavo jiems prigulinčių tolesnių 
išmokėjimų nevykdami į State 
Employment Service, klaidin
gai manydami, kad jų pašalpa 
pilnai buvo išmokėta. FLIS.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.
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1 Trečias puslapis

Kovotojų už Ispanijos 
Demokratiją Balsai

Žemiau telpa keletas laiškų,
lietuvių kovotojų Ispanijoj. Jie dabar

rašytų ' atskirai kiekvienam duoti mums reika-
laujamą turto garantiją, taipgi turite

yra Francijoj, koncentracijos stovyklose. 
Jų padėtis šiurkšti. Jie šaukiasi pas mus 
pagalbos.

Ka mes, Amerikos lietuviai, darome? £7 7
Atsiminkim, šitie kovotojai, drąsuoliai, 
vyko Ispanijon rizikuodami viską, kad 
tik padėjus Ispanijos žmonėms atsiginti 
nuo Mussolinio ir Hitlerio goVėdų. Atsi
minkim ir tai, kad jie bus naudingi Lie
tuvos nepriklausomybei ginti; jie bus 
ateityj naudingi bile kovoms prieš fa
šistinius agresorius. Todėl jiems para
mos ranka turi būti ištiesta.

Amerikos Lietuvių Komitetas Ispani
jos Demokratijai Gelbėti pinigų neturi 
ir negali jiems pasiųsti. Organizacijos ir 
pavieniai asmenys, kurie tik išgalite, ant 
greitųjų siųskit paminėtajam komitetui 
aukų ir pažymėkit, jog tai lietuviams, 
esantiems Francijoj, koncentracijos sto
vykloj. Antrašas: Ona Vaznyte, 419 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. Čekiai bei mo
ney orderiai reikia išrašyti Helen Kau
nas vardu, iždininkės.

Dabar paskaitykit laiškus, kurie pasa
ko daugiau, negu kas ki'as.

St. Cyprien
2-III-1939.

Draugas Mizara:—
Ispanijoj būdamas rašiau “Laisvei” 

keliolika straipsnelių. Nuo tave esu ga
vęs vieną laišką ir tą labai senai. “L.” 
gavau vos porą egzempliorių. Paskes
nio laiko mano laiškai abejoju ar bus 
pasiekę jus.

Dabar jau randuosi Francijoj drauge 
su kitais lietuviais. Čia esame, paskuti
niu laiku, 15 draugų, nes vienas išvyko. 
Kitame lageryj, kuris yra nuo mūsiškio 
už 8 klm. yra 13 lietuvių ir dar keletas 
Paryžiuje.

Čia esam užtektinai persekiojami, ne 
visuomet ir vietine, francūzų, kalba įlei
džia laikraščius bei knygas. Taip . pat 
sunkumas su tabaku; jį irgi smarkiai 
varžo t. y. neleidžia kantinoje pardavi
nėti.

Apie išsiuntimą iš šios šalies nieko pa
kol kas nežinome. Vienu žodžiu, nelabai 
kuri valstybė nori mus įsileisti. Gal būt 
prisieis ir ilgokai čia pabuvoti. Vienu žo
džiu, žiūrėsime...

A. T.

advokatų, kurie žino, kaip ištikrųjų rei
kalinga sutvarkyti mūsų įvažiavimą.

Ilgiau laukti, kol Francijos valdžia iš
spręs mūsų likimą, nenorime. Lageryj 
mus laiko utėlėm aptekusius, kaip gyvu
lius ir čia slankioja agentai verbuodami 
į Francijos kolonijų legionus. Vėliau, ga
li geruoju ir neklausti—kas nesutiks— 
tą išmes į fašistinių šalių kalėjimus...

Į jus, draugai, sudedame mūsų viltis. 
Prisiunčiame sąrašą, su reikalingais da
viniais, tų draugų, kurie norime įva
žiuoti. Laiškus mums į lagerį nesiųskite, 
nes padėtis mūs nepastovi. Naudokite 
sekantį antrašą... A. K.

St. Cyprien 26-3-39 
“Laisvės” Redakcijai 
Gerbiami draugai:

Čia prisiunčiu trumpą atsišaukimą 
Liet, nepriklausomybės gynimo klausi
mu, kurį išleidžiam Laisvės Savanorių, 
esančių koncentracijos stovykloj, vardu.

Klaipėda užgrobta... ir galimas daik
tas, kad tuoj bus užgrobta ir visa Lie
tuva, pavyzdžiui, kaip Čechoslovakija. 
Šitas skaudus smūgis Liet, liaudžiai ne
aplenkė ir mus, tuos, kurie Ispanijos 
laukuose kovojom prieš fašizmą ir tuo 
pačiu laiku už Lietuvos laisvę nuo fašiz
mo jungo.

Šiandieną, kuomet Liet, gręsia mirti
nas pavojus, tuo labiau mes, Laisvės Sa
vanoriai, esam pasirįžę kovon už Lietu
vos nepriklausomybę...

' Nors mūsų šiandien padėtis gana kom
plikuota, nes esam belaisviais Francijos 
koncentracijos lageriuose ir savavališkai 
—laisvai negalėtumėm pribūti Lietuvos 
liaudžiai į pagalbą, kuomet ją Vokietijos 
fašizmas jau puola. Bet norint Liet, val
džiai, kad mes tuč tuojau prisijungtu- 
mėm prie Liet, liaudies ginti savo kraš
tą, Lietuvos valdžia visai laisvai gali iš
imti mus iš koncentracijos lagerio. Bet, 
deja, ji to nedaro ir į mūsų prašymą 
leisti mums grįžt Lietuvon nič nieko ne
atsako, arba žada bausti mumis už daly- 
vavima kovoj prieš fašizmą...

Mes savo atsišaukime norim parodyt 
lietuviškam pasauliui, kad nesam ištau
tėję elementai, kaip kad kas mums ban
do primetinėt, bet visuomet buvom ir 
būsim tikrais patrijotais. Mes, dalyvau-

LAISVE

Lenkijos užsienio reikalų ministeris B eckas (kairėj), o dešinėj Anglijos už
sienio reikalų ministeris lordas Halifax. Abu kalbasi Londone.

Brighton, Mass.
TURĖJOME PRAKALBAS
Nors mūsų Brightonas yra 

mažas kampelis ir neturime 
jokios kuopelės, apart Pilie
čių Kliubo, bet pasikalbėjus 
ypatiškai ir gavus paragini
mą nuo drg. M. Sukackienės, 
surengėme prakalbas drg. Jo
nikienei. Prakalbos įvyko ko
vo 24 d., ir kaip pagal mažą 
miestelį, publikos susirinko 
pusėtinai daug.

Draugė Jonikienė pirmu 
atveju kalbėjo apie sveikatą, 
o po pertraukos apie moterų 
organizavimąsi. Man gaila, 
kad mes negirdėjome d. Jo
nikienės kalbant kokia 10 ar 
15 metų atgal. Ji yra ne tik 
gera kalbėtoja, bet ir patyrus 
daug moksliškų dalykų. Ir 
gaila, kad prakalbose jauni
mo nebuvo. Mums, kurios bu
vome prakalbose, jos patiko.

Mums per tas prakalbas pa
vyko sutverti moterų darbi
ninkių kliuba.

Kovo 28 d. turėjome susi
rinkimą ir išrinkome valdybą

1939 metams. Pirmininke iš
rinkta E. Bernotienė, protoko
lų sekretore B. Beletskienė, 
iždininke P. Vaškienė, finan
sų sekretore F. švagždienė, 
maršalka S. Barkienė.

Dabar mes kviečiame visas 
Brighton© moteris ateiti ir 
prisirašyti prie mūsų kliubo. 
Prie kliubo priimame visas 
lietuves moteris be skirtumo 
politinių ir religinių įsitikini
mų.

Kada mes vienos moterys 
laikysime susirinkimus, pasi
kalbėsime, tai įgausime dau
giau drąsos ir tada nuėję į 
bendrus susirinkimus bandysi
me vyrus sukirsti.

Prakalbose buvo renkamos 
aukos ir surinkta $5.60. Pra
šau atleisti, kad negalėjau 
surašyti aukotojų pavardžių.

Tos prakalbos įvyko beveik 
netikėtai, bet išėjo labai ge
rai. E. Bernotienė.

Varšava, bal. 13.—Lenki
ja įsake savo ambasado
riaus ir konsulų šeimynoms 
tuoj aus grįžt iš Vokietijos.

Kokių Durnių Jieško 
Juozas Stilsonas
“Tik stalincai neįstengia su

vokti, jog yra vienas dalykas, 
kuomet bet kuri valstybė da
ro sąjunga su kitomis valsty
bėmis prieš trečiąsias valsty
bes (pulti ar gintis, šiame at
vejyje vis tiek pat), o visai 
kitas dalykas, kuomet neutra
laus krašto piliečiai kreipiasi 
i savo bei svetimas valstybes, 
prašydami užtarti kaimyniš
kų plėšikų puolamą kraštą.”

Šitaip sako pereitos savai
tės “Naujoji Gadynė.’’

Tai pasakyta ryšy j su gin
ču dėl Stilsono pozicijos Lie-

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apielinkės

Lietuvių Žiniai
Balandžio 19-tą dieną čia Į 

bus labai svarbios prakalbos, 
kurias rengia LLD 43-čia kuo
pa. Kalbės draugas Z. Janaus- 
kas iš Kanados. Draugas Ja- 
nauskas yra gabus kalbėtojas, 
nuo kurio mes išgirsime daug 
naujanybių iš pasaulinių įvy
kių; taipgi svarbių žinių apie 
Kanados lietuvių gyvenimą.

Vietos ir apielinkės lietuvius 
ir lietuvaites kviečiame skait
lingai dalyvauti. Prakalbos 
bus tautiškoje svetainėje, 206 
Parrish St. Pradžia 7-tą vai. 
vakare. J. T. V.

Paryžius, bal. 14.—Fran
cijos valdžia priima į savo 
užsieninį armijos legioną 
tik 300 perbėgusių Ispanijos 
respublikos kareivių. Bet 
apie 219,000 karinių Ispanų 
respublikos pabėgėlių dar 
t e b e 1 aiko koncentracijos 
stovyklose Francijoj.

tuvos gynimo klausimu. Mat, 
ALK Brooklyn© Skyriaus pa
starojoj konferencijoj Stilso
nas net pabėgo iš Kongreso, 
kai konferencijos didžiuma 
(64 balsais prieš 25) pasisa
kė prieš jo siūlytą rezoliuci
ją, perspėjančią Lietuvą prieš 
dėjimąsi sąjungon su kitomis 
valstybėmis bendram apsigy
nimui nuo Hitlerio; bet tas 
pats Stilsonas dešiniųjų masi
niam mitinge pasisakė už re
zoliuciją, kuri prašo užtarimo 
pas tas valstybes, ir net pas 
Sovietų Sąjungą, prieš kurias 
jis savo rezoliucijoj Lietuvą 
perspėjo.

Tai kokis gi skirtumas yra 
tarpe Stilsono pozicijos deši- 

, niųjų mitinge ir tarpe komu
nistų pozicijos ALK? Skirtu
mu yra tiktai Stilsono “gu- 

idravojimas” gaut “something 
for nothing.” Pačiam pagrin
de skirtumo nėra. Kaip Lie
tuvos susitarimas su kitom 
valstybėm bendram apsigyni
mui, taip ir prašymas užtari
mo siekia to paties — jėgos- 
prieš Hitlerį, nes tik su jėga 
jis tesiskaito, (žodžiais buvo

Argeles sur Mer, 5-III-39 
Brangūs Draugai!

Tarpe tūkstančių pabėgėlių iš Ispani- 
A jos, koncentracijos lagery Francijoj 

randamės ir būrelis lietuvių, kovojusių 
* Internacionalių Brigadų eilėse.

Dar pereitų metų pabaigoj, kuomet 
Ispanijos valdžia nutarė ištraukti iš sa
vo teritorijos visus laisvanorius, beveik 
visi lietuviai buvome užsirašę važiuoti 
Meksikon. Bet Francijos valdžia neper- 
leido laisvanoriams pervažiuoti savo te
ritoriją iki uosto, kur mus laukė jau 
paruoštas laivas, ir tokiu būdu atlikome 

• Ispanijoj; o dabar, esame čia skaitomi 
ne kaip civiliai, bet kaip karo belaisviai 
—kaip dalis Ispanijos reguliarės armi- 

i jos.
a Dabar, tam tikrais sumetimais, Meksi

kos valdžia laisvanorius priimti atsisa
ko. Ir mes faktinai liekame Francijos 
valdžios rankose. Kas turi Francijoj gi- 

¥ minių ar pažįstamų, tuos iš lagerio iš
ima laisvėn. O kurie neturime, mūsų li
kimas dar neišspręstas.

Anksčiau, Ispanijoj, mūsų reikalais rū
pinosi išimtinai Internac. Brigadų vado
vybė kolektyviai, po protekcija Ispanijos 
valdžios. Dabar tos protekcijos neturime 
sąryšyj su pripažinimu Franco valdžios 
ir mums yra leista ir net privaloma rū- 

<1 ► pintis individualiai, kad pasiliuosuoti iš 
lagerio ir sugrįžti į gyvenimą.

Mes esam informuoti, kad yra galimy
bių įvažiuoti į Suvienytas Valstijas, jei 
ten giminės ar pažįstami garantuoja sa
vo turtu pragyvenimą įvažiuojančiam, 
kol tas gauna darbą ir pasidaro pats sau 
pragyvenimą.

Dabar mums nelieka nieko daugiaus, 
kaip kreiptis į jus, draugai, kad mums 
padėtumėt įvažiuoti Amerikon. Jūs savo 

(P organizacijose turite žmonių, kurie gali

darni Ispanijos kare prieš įsiveržus} fa
šizmą aiškiai parodom mūsų nusistaty
mą kovot prieš žmonijos priešą fašizmą 
ir tuo labiau galim pasirodyt tuomet, 
kuomet jis veržiasi pavergti mūsų tauta

Bile momentu be jokių sąlvgu esam 
pasirįžę su ginklu rankoj stot į Liet, ko
votojų eiles ir gint mūsų tautą nuo fa
šistu užpuolimo.

Mūsų padėtis lageriuose nei kiek ne
gerėja. Jokiu perspektyvų mūsų likimui 
nieks neduoda. Skurstam už spigliuotų 
dratų ir tėmijam, kaip tas viskas baig
sis.

Tai tik tiek iš mūsų būvio.
Su draugiška pagarba
St. Cyprien C. de C. lietuviu vardu,

S. T.
St. Cyprien, 29-111-1939.

Drg. Mizarai:
Brangus drauge:—
Bus apie mėnuo laiko, kaip esu para

šęs “Laisvei” straipsnelį, šiek tiek nu
šviesdamas mūsų, buvusiųjų savanorių, 
padėtį, bet nesu tikras, ar tas mano laiš
kas bus pasiekęs jus, nes pakol mes ran
damės lageriuose, po stropia policijos 
priežiūra, neturim jokios garantijos už 
tai. Todėl šiandien vėl rašau jum trum
pai pabrėždamas apie mūsų padėtį.

Dabartiniu laiku šiame lageryje ran
damės 13 draugų (lietuvių), kitame la
geryje yra dar 13 ir dar keli yra perėję, 
geriau pasakius, anksčiau buvo išsiųsti 
Francijon gydytis; vieni sužeisti, kiti 
sunkiai susirgusieji; jie yra Paryžiuje. 
Iš viso Francijoj dar randamės virš 30 
lietuvių.

Mūsų padėtis koncentracijos stovyk
loje yra gan žiauri. Kaip maistas gana 
prastas, taip ir visos gyvenimo apysto- 
vos. Gyvename lentiniuose, tam tyčia, 
pastatytuose sandėliuose, per kuriuos

vėjas kiaurai perpučia ir nešioja smėlį 
kaip sniegą, kiekviename sugrūsti nuo 80 
iki 100 asmenų. Jokių narų bei šienikų 
nėra davę, taipgi nedavė nei jokių pa
klodžių bei adijalų užsiklojimui. Taip, 
kad kuris atsinešė ką iš Ispanijos tai 
taip ir apsieinam, taip, kad užsiklojame 
vienu adijalu (dekiu) du ir trys asme
nys. Kas svarbiausia tai su švara. Žino
ma taip sausakimšai gyvendami be meb- 
lių (lovų, kėdžių, stalų) gana sunku pa
laikyti ir švara, o prie tam dar yra trū
kumas ir su vandeniu, taip, kad gan sun
ku ir baltinius išsiskalbti. Apie pirtį nė
ra nei kalbos. Medicinos priežiūra irgi 
gana silpna, o už vis svarbiausia, kad 
beveik neduoda jokių vaistų. Taip kad 
dauguma serga vidurių ligomis, niežais 
ir kt., o taip pat yra nemažai ir sužeis
tųjų iš Ispanijos, kurie papuolė čion į 
lagerius ir čia turi pernešti didžiausius 
sunkumus. Dabar kol dar šaltoka pusė 
bėdos, bet kuomet pradės atšilti, gali 
būti daug blogiau, nes prie šių sąlygų 
labai lengvai gali išsiplėsti bile kokia 
epidemija, nuo kurios prisieitų daug nu
kentėti.

Šiose sąlygose jau esame arti poros 
mėnesių ir per šį laiką dar nieko nėra 
išspręsta mūsų klausimas; nors ir daug 
daryta, atsikreipta beveik į visų demo
kratiškesnių kraštų vyriausybes mūsų 
priėmimo reikalu, bet dar ir iki šiai die
nai jokio konkretaus atsakymo iš niekur 
nėra. Visi mūs bijo aršiau kaip užkre
čiamos ligos ir tuo nenori prisiimti. Iki 
šioliai dar vis turime vilties, kad orga
nizuotai kur nors mus išveš, bet kaip 
ištikrųjų su mumis bus, sunku numaty
ti. O taip pat galima daleisti, kad ko
lektyvaus išvežimo nebus, nes kaip ma
tosi vargiai beatsiras tokia šalis, kuri su
tiks įsileisti tūkstantį kitą arba nors ke
lis šimtus, o mūsų tarptautinių savano
rių dar esame apie 7 tūkstančiai. Tokiu 
būdu greičiausia gali prisieiti kiekvie
nam individualiai, savomis jėgomis kur 
nors stengts išvažiuoti. Žinoma, tas yra 
gana sunkus dalykas ir daugumai iš mū
sų yra neįmanomas be kitų pagalbos, be 
medžiaginės paramos organizacijų bei 
draugų. Jeigu tas prisieis, žinoma ir mes 
būsime priversti kreiptis į jumi draugai 
ir kitur. Berods Amerikoje veikia Ispa
nijos liaudžiai ir buvusiems Respublikos

kovotojams šelpti lietuvių komitetas, ku
ris reikalui esant gal paremtų bent kiek 
ir mus. Žinoma, mes dabartiniu laiku 
paramos dar nereikalaujam, nes dar ne
žinom, kaip išsiriš mūsų klausimas.

Dabartiniu laiku tiktai yra svarbus ir 
skubus klausimas su mūsų draugu, P. U., 
kuris kaip jau jums yra žinoma turi vi
zą Kubon ir kelionei išlaidas jam sudė
jo argentiniečiai, dabar tik reikalinga 
jam užstatas 500 dolerių, kad galėtų lais
vai įvažiuoti Kubon. Kaip žinote, jis 
yra gan puikus ir teisingas vyras ir jo 
gelbėjimas iš šios padėties yra būtinas; 
prašytume ir jumis, drg. Mizara, kaipo 
įtakingo žmogaus amerikiečiuose, patar
pininkauti šiame U. dalyke, kad jį kaip 
nors ištraukti iš šios taip keblios padė
ties. U. klausimo išrišimas būtų didelis 
pliusas visiems lietuviams, dalyvavu
siems Ispanijos kare. Tas būtų stipri mo
ralė parama, nes aiškiai pamatytume, 
kad ir amerikiečiai stropiai rūpinasi sa
vo tautiečiais lietuviais, kurie yra rei
kalingi būtinos paramos. Iš argentinie
čių turime puikų pavyzdį šiuo atveju, 
nes jie kelių dienų bėgyje surinko rei
kiamą kelionei sumą dėl drg. U. (virš 
3000 frankų), kas yra ekstra triumfališ- 
ka rinkliava Argentinos lietuvių koloni
joj. Ir šitas mums duoda daugiau jėgų 
pernešti visus tuos sunkumus, su kuriais 
tenka susidurti ‘demokratinėj’ Franci jo
je, po ilgo ir sunkaus karo Ispanijoje, 
nes žinome, kad už mus rūpinasi tūks
tančiai viso pasaulio darbo klasės narių.

Nepamanykite, kad mes esame mora
liai nusilpę, bejėgiai. Anaiptol ne. Esame 
kietai užsigrūdinę Ispanijos kare ir pa
siryžę viską pernešti.

Tiesa, esame girdėję, kad Amerikoje 
tariamasi išleisti brošiūrą apie lietuvius, 
dalyvavusius Ispanijos kare. Bet kas rū
pinsis jos išleidimu ir ar ji apims visus 
lietuvius dalyvavusius laisvės kare, ar 
tik amerikiečius, ir ant kada ji manoma 
išleisti, mums nėra žinoma. Jeigu mini
ma brošiūra apims visus lietuvius, pra
šome mum pranešt, kad ir mes galėtume 
prie to taip svarbaus darbo prisidėti kuo 
nors, su biografijomis ir paveikslais žu
vusiųjų, jeigu laikas tą pavelys. Prašo
me apie tai mums greitai pranešti.

A. T.

i užtartos Ethiopija, Ispanija, 
Chinija, čechoslovakija, Alba
nija, o kiek to fašistai pai
sė ?)

Tai dabar įsivaizduokit, ko
kių durnių Stilsonas jieško: 
Kai Lietuva pavojuj ir jai rei
kia išlaukinių jėgų prieš Hit
lerį, tai Stilsonas pasiklonio- 
ja visom demokratinėm vals
tybėm ir net Becko diktatū
rai ir Stalino “raudonajai dik
tatūrai” ir prašo pas jas Lie
tuvą apgint, guldyt savo gal
vas už ją. Bet jei tos valsty
bės pasakytų, kad sudarykim 
bloką bendram apsigynimui, 
tai Stilsonas jom špygą paro
dytų ir atšautų: J peklą! 
Mes su jumis nesitariam, tik 
jūsų besąlyginio mūs apgyni
mo norim!

Šitokių durnių Stilsonas, ži
noma, jieškot ir apie juos sap
nuot gali. Bet vargiai kas to
liau nuo “Naujosios Gadynės” 
sienų sutiks Šią Stilsono filo
sofiją remt ir tuomi save ant 
juoko išstatyt.

Vietoj vaikytis Stilsoną ap
link krrūmus, reikia tiesiai 
pasakyt štai ką:

Jis yra griežtai nusistatęs 
prieš bile kokį bendradarbia
vimą su komunistais, ir tame 
jam visokios priemonės yra 
pateisinamos. Nei kiek nea
bejoju, kad jei Kongrese bū
tų buvus pasiūlyta tokia re
zoliucija, kaip Stilsono užgir- 
toji dešiniųjų mitingo rezo
liucija, tai jis ir ją būtų pa
naudojęs pabėgimui. Anot 
“Naujosios Gadynės” šių me
tų kovo 16-tosr “socialistam 
reikia divorsuotis nuo tų sta- 
liniškos demokratijos pane
lių, komunistų. Ir juo grei
čiau, tuo geriau.” Tai ot ka
me visų intrigų sekretas. 
Kerštas, kerštas ir dar sykį 
kerštas komunistams, net jei 
reikėtų save ir ant juoko pa
statyt! J. Kuodis.

Paryžius. — Panešama, 
kad Ispanijos respublikos 
išdavikas gen. Miaja per
skrido į Franci ją apsigy
venti.
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Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

—Ne, drąsesnio už Willi nebuvo!
Kad buvau taiklus šaulys?
—Ne, geresnio šaulio už Albertą ne

buvo! Nebuvo už Albertą ir daugiau at- 
sidavusio darbininkijai. Išlikau—dėl to— 
kad nenušovė. Ir viskas.

Į uostą atbėgo Emma. Paskui ją— 
Heinrichas: “Pauliau, tavęs jieško poli
cija! Ką tu?—ne policija—rudmarški- 
niai jieško! Heincą jau nusivedė. Erichą 
nusivedė. Mačiau vežė tuos, žinai—Wal- 
terį ir kitus iš priemiesčio...”

Uostas skendėjo rudens sutemose. Iš
ėjom į tamsesnes gatveles. Nėjom per 
tiltą—vengėm žiburių. Kanalą perplau- 
kėm laiveliu.

—Pauliau, sakau: nė minutės... bėk!
—Heinrichai, bet tu atsimeni Willi 

paskutinius žodžius?
—Nesvarbu, Pauliau!
—Bet tu atsimeni: “Draugai, neapleis

kit Danzigo kalvų. Jūs prižadat?”
Emma ir Heinrichas nuvažiavo tram

vajum. Pro švyturį nuėjau į laukus. 
Sekančią naktį perėjau lenkų sieną. Pa
siekiau Diršau, kur jau trys mėnesiai 
gyveno pabėgęs brolis.

Diršau surūkiau paskutinę Danzigo 
cigaretę.

Neatsisveikinęs palikau tėviškę.
Dabar, kai aš persitrankiau per Euro

pą, iš šio karcerio galiu atsisveikinti. 
Lik sveika, vokiečių žeme. Tu visuose 
savo kampeliuose išauginai daug pirklių, 
kurie pardavinėdami tavo vaikus, rėkė: 
“Rink Hinderburgą! Mušk Hitlerį.” Lik 
sveika, tėvų žemė: tavo smėlis prarijo 
Albertą, Willi... Willi!—tu nepyk—aš 
grįšiu. Arba išsilies jūra, išeis priemies
čiai ir rudajam svastikos slibinui galas. 
Arba užkas mane, kaip tave, Willi—vie
ną. ..

Bet ir tada aš būsiu jūsų!

Nuo vakar dienos Simas darosi vis 
nervuotesnis. Jam pradeda gelti reu- 
matizuota koja. Pauliaus žodžiai jį įer
zina:

—Kokie jūs kvaili! Pardavimas po 
pardavimo! O jūs? Ai’ žinai, iki Hitlerio 
aš gaudydavau kiekvieną žinutę laikraš
čiuose iš vakarų; galvodavau: vokiečių 
darbininkai moka kovoti. Dabar? Dabar 
nusikreipiau į rytus! Vokiečių darbinin

kas, ar žinai, kvailesnis ir už lietuviškąjį 
Molio Motiejų!—Patyli Simas ir pride
da: “Kur tu taip pasakoti išmokai, Pau
liau?”

—Nesikarščiuok, Simai!...
Paulius neatsako nieko. Fridis kažką 

galvoja, stovi prie lango, rymo.
—Negreit aš išrūkiau paskutinį dū

mą!—taria vėl Paulius, o gal ir neišrū
kiau ...

Šveicarijoj laikydavaus kliubuose. Kal
bėtojų klausydavau šaipydamąsis — tas 
pačias kalbas buvau girdėjęs prieš pen- 
kius, šešius metus. Greta sėdintiems 
darbininkams pastebėdavau: “Niekai! 
Jei taip seniai kalbės—fašistai laimės.” 
Darbininkai klausydavos, bet neatsaky
davo nieko. Būdavau visur: ir partinėse 
konferencijose, ir mitinguose. Karčiai 
nusišypsodavau ir išeidavau. Minioj, iš
einantiems tardavau: “Paseno!”

Kartą kliube priėjo pirmininkas: “Tu
riu prašyti nebesilankyti. Svarbiausia, 
nieko nekalbėk: už tokias kalbas šveica
rų valdžia ištrems tave iš Šveicarijos. 
Pamatysi.”

Tą patį vakarą kliube susipažinau su 
austrais. Šveicarijon jie buvo atvykę fut
bolo rungtynėm—jų buvo daug: šucbun- 
diečiai, partijos nariai, gimnastikos są
jungų nariai.

—Na, kas austruose gero?—klausiu 
Rudolfą.

Rudolfas šypteli: “Skauda, bet ką pa
darysi—jus apdirbo, kaip silkes bačkoj. 
Austruose ne taip lengvai seksis. Mano 
šucbundas kausis, tikėk, Pauliau, mano 
žodžiais!

Netrukus išvykau Francijon. Kelioli
ka vokiečių emigrantų sumanėm per Is
paniją ir Afriką, patekti į Kaukazą, į 
Baku. Į Baku buvo nusibeldęs vienas 
mano draugas berlynietis—ten žibalą 
siurbė. Per Pietų Slaviją ir Bulgariją 
vykti bijojom.

Bet iš Ispanijos mus sugrąžino.
Mačiau ispanuose kovojančią su res

publikoniška x policija streikuojančiųjų 
minią. Mačiau traukinius su civiline 
gvardija: ją siuntė į kaimus. Ispanų kai
mietis, nesulaukdamas iš respublikos 
žemės, ėmė pats ją—juk jis ir jo tėvas 
ją dirba. Daug ką mačiau toj šaly, kur 
socialistai yra ministerių kėdėj sėdėję...

(Bus daugiau)

. n .......J.................. . ....-==

Iš New Jersey Valstijos
Klaipėdos Užgriebimo Atbalsiai Mūšy Gubernijoje—Klirtga 
Reikalavo Voldemaro, o Juoz. Stilsonas Plojo Rankomis 
už Tai, dėl Ko Paspruko iš Amerikos Lietuvių Kongreso

Užgrobimas Klaipėdos per 
Hitlerį mūsų gubernijos lie
tuviuose nesukėlė jokio orga
nizuoto sąjūdžio. Supranta
ma, kiekvienas lietuvis pakei
kė Hitlerį ir taip ramiai liko
si pamiršta ta Lietuvai pada
ryta skriauda.

Nors balandžio 2 d. New- 
arke ir bandyta pašturmuoti 
tuo klausimu, bet užsimotas 
didelis kalnas pagimdė tik 
mažukę peliukę. Iš užsimoto 
didelio masinio mitingo išėjo 
mažas mitingutis, susidedan
tis iš mažiau poros šimtų 
žmonių.

Tą mitingą rengė negyvuo
janti New Jersey Lietuvių 
Taryba, susidedanti iš p. V. 
Ambrozevičiaus ir nieko ben
dro neturinti su lietuvių or
ganizacijom.

Pažiba to mitingo tai buvo 
ta, kad kalbėtojais buvo ketu
ri exai. Trys “Vienybės” ex- 
redaktoriai: Valaitis, Klinga 
ir Tysliava, ir cx-komunistas 
Juozas Stilsonas. Ką kalbėjo 
Stilsonas, tai tik pabaigą gir
dėjau. Pirmieji trys šiuo sy
kiu kalbėjo rimčiau, nebuvo 
tuščių iliuzijų ir nonsensų jų 
kalbose, kaip seniau būdavo 
tos rūšies kalbėtojų kalbose. 
Tik p. Klinga, tur būt norė
damas pasirodyti kytresniu už

kitus exus, savo kalboj darė 
kontradikcijas. P a v y z džiui, 
Klinga sako: Lietuviai ramūs 
ir nuoširdūs žmonės, iš nie
kur nieko nenorinti. Ir jei jie 
galėtų pačiupinėti Berlyną, 
tai dėl to nieko blogo nebūtų.

Prie to, Klingai labai nepa
tinka, kam Lietuvos valdžia 
daro derybas su Lenkija. Ar, 
girdi, Lietuvos valdžia nema
to, kad Hitleris neria kilpą 
ant Lenkijos kaklo ir nori, 
kad ta pati kilpa tektų ir ant 
Lietuvos sprando? “Jei Lie
tuvos valdžia nesupranta, 
kaip Lietuvos reikalus tvar
kyti, tai paršauksime Volde
marą,” šaukė Klinga. Na, ži
noma, Voldemaras sutvarkys 
taip, kad ne tik Klaipėda, 
dabar jau Vokietijos, bet liks 
ir visa Lietuva po Hitlerio 
sparnu.

Pirmininkas pranešė, kad 
bus rinkimas aukų padengi
mui lėšų, o kas liks, tai 
perduoti į ginklų fondą, 
rinkta aukų $27.27.

Nagi, žiūriu, ką mano
draugas Juozulis Stilsonas tuo 
klausimu pasakys? Ar iškels 
protestą prieš tą fondą ? La
bai gerai atsimenu, kaip 
Juozulis smarkiai sielojosi dėl 
to fondo prieš d. Mizarą. 
Kaip tik aukas pradėjo rink

ti, nagi, mano Juozulis pa
strikt nuo kėdės, binzi-binzi į 
apatinę salę ir nubinzino. Su
grįžo atgal, kaip jau buvo už
baigta aukų rinkimas.

Buvo skaityta ir rezoliucija 
per adv. Paulauską, reikalau
janti, kad nei viena valdžia 
nepripažintų Vokietijai už
griebto Klaipėdos krašto ir 
kad Lietuva dėtųsi ir prašytų 
užtarimo dabartinio organi
zuojamo bloko sustabdymui 
Hitlerio, ir kad tokia rezoliu
cija būtų pasiųsta J. V. kon
gresui, prezidentui ir kitom 
valstybėm, baigiant ir Sovie
tų Sąjunga.

Kuomet rezoliucija buvo 
skaitoma, tai visi kalbėtojai 
in corpore atėjo ant pagrindų 
ir sustojo. Nagi, žiūriu, ir 
Juozulis galvelę nuleidęs, 
apatinę lūpą pakabinęs, taip 
nobažnai klauso rezoliucijos. 
Kuomet rezoliucija likosi pri
imta, tai ir Juozulis su Klin
ga paplojo už tą rezoliuciją.

Šalo manęs sėdintis drau
gas klausia: “Kas tam Stil- 
sonui pasidarė? Andai jis rė
kė prieš ginklų fondą,” pabė
go net iš ALK Brooklyno Sky
riaus konferencijos ir A L K

vokti socialistų nusistatymą. 
Socialistai, kad ir pakrypsta į 
kurią pusę, bet visgi atsar
giau, o jau Juozulis kad pa- 
sineša, tai taip ir “detūrina” 
bala žino kur. . .

Socialistai nesutiko su pa
našia rezoliucija, tai jie kol 
kas nei kitur už tokias rezo
liucijas nestojo.

Aš manau, kad Stilsonas 
dabar lošia “čučalos” rolę. 
Tačiau jei politinis kerštas 
prieš buvusius draugus apvei
kia politinį sensą, tai iš tokio 
žmogaus išeina paprastas po
litinis “čučala, ” iš kurio neiš
eina nei dievui žvakė, nei vel
niui šakė.

Kaip teko patirti, to mi
tingo rengėjai daug tikėjosi 
iš Stilsono, kad jis publikos 
pritrauks. Jiem buvo atsaky
ta: kaip jis gali publiką pri
traukti, kuomet jo gazieta 
čia teturi apie tuziną skaity
tojų.

Tos prakalbos dar sykį pa
rodė, kad be bendro veikimo 
visų sriovių, svarbesni dalykai 
neįvykdomi. Ignas.

Bostono ir Apielinkės Žinios
Nedailiai Socialistai Pradėjo 

Elgtis /

Šį metų gegužinės šventes 
apvaikščioti komunistai pa
siuntė užkvietimą ir lietuvių 
socialistų kuopai, kad prisidė
tų. Bet gauta atsakymas, kad 
jie neprisidės ,o vieni ją at
skirai minės.

Da blogiau su tarptautine 
Socialistų Partija, kuri ant 
komunistų distrikto pakvieti
mo nedavė nei atsakymo ir 
neprisiuntė atstovo į pasitari
mo konferenciją.

Visų pirma, ką lietuviai so
cialistai mano atsiekti su sa
vo tokiu elgesiu ? Kam tos 
dubeltavos išlaidos, kurios su
sidarys kviečiant j apvaikščio- 
jimą publiką?

Antras dalykas, tai kam 
trauktis iš bendro fronto ir 
minėti atskirai — mažom gru
pelėm, turint tokį stiprų ben
drą frontą? Būtų atleistina, 
jeigu normaliai stovėtų pa
saulinė politika. Bet dabar, 
kuomet fašizmas, pasimojęs 
suryti visas mažas tautas ir 
sunaikinti visą demokratiją. 
O labiausia, kuomet Lietuvos 
nepriklausomybė yra didžiau
siam pavojuj! Kuomet tuč
tuojau reikalinga greitoji pa
rama Klaipėdos pabėgėliams, 
kurie kenčia su mažais vai
kučiais didžiausį skurdą! 
Kuomet momentas susiburti 
visai išeivijai į daiktą ir pa
kelti stiprų balsą prieš agre
sorius, pagalbos ranką ištiesti 
savo brbliams senoj tėvynėj. 
Tokiu svarbiu momentu soci

alistai išstoja prieš bendrą ap- 
vaiKŠčiojimą.

Kodėl Massachusetts Soci
alistų Partija neprisidėjo ap
vaikščioti bendrai Pirmą Ge
gužės ? Komunistų distrikto 
pasitarimo konferencijoj bu
vo raportuota, kad Socialistų 
Partija Massachusetts valsti
joj yra iškrikus ir nelaiko sa
vo susirinkimų, todėl buvo 
mažai kreipta ir domės. Bet 
lietuviai socialistai juk perei
tą vasarą pasitraukė iš parti
jos ir veikia tik tautiniai, to
dėl lietuvių komunistų kuopa 
ir kreipėsi į lietuvių socialistų 
kuopą, kad bendrai apvaikš
čiojus 1-mą gegužės, bet so
cialistai atsakė negatyviai.

Tai neapgalvotas elgęsis, 
kuris nelemia nieko gero at
eičiai.

Komunistų kuopa savo su
sirinkime balandžio 11 d. nu
sitarė 1-mą gegužės apvaikš
čioti tarptautiniai su Komu
nistų Pirmu Distriktu ir uni- 

Ijomis bei įvairiomis organiza
cijomis, kurios rengia ap- 
vaikščiojimą balandžio 29 d., 
ant Boston Common.

šiemet bus be galo turinin
ga programa. Bus nuo 17-kos 
tautų kalbėtojai, kurie savo 
tautiečiams perstatys 1-mos 
gegužės reikšmę — turės ir 
lietuviai savo kalbėtoją.

Pirmadienį, gegužės 1, So. 
Bostone įvyks prakalbos, 7 :- 
30 vai. vakare, Lietuvių Sa
lėje, kampas E ir Silver Sts. 
Kalbės drg. A. Bimba iš 
Brooklynę.

Bus ne tik paminėjimas 1-

mos gegužės, bet kalbėtojas 
nušvies vėliausius pasaulio 
įvykius.

—o—
Balandžio 18 d. įvyks ben

dro fronto prakalbos. Kalbės 
vietinis S. Michelsonas ir Siur- 
ba iš Brooklyno.

Prakalbos prasidės 7:30 
vakare, Lietuvių Salėj, ant E 
St. Įžangos nebus.

Jaunutis.

Finleyville, Pa.
Washington County vieške

lių darbininkai, kurie yra or
ganizuoti į CIO unijos lokalą 
15 d. (State and County Mu
nicipal Workers of America) 
laikė susirinkimą ir nutarė 
pasiųsti gubernatoriui James 
protestą prieš paleidimą nuo 
vieškelių darbo apie 3,000 
darbininkų. Gubernatorius sa
ko, būk valstija neturinti pi
nigų užmokėti. Bet darbinin
kai žino jo užmačias.

Daug darbininkų yra išdir
bę po du metu ir daugiau. 
Kovo 31 d., 1939, atvažiavo 
didžiausias bosas ir pasakė, 
kad gengvėje turi būti 8 žmo
nės visada. Bet dabar atlei
do po 3 ir gengvėse paliko 
po 5 žmones.

Tie visi darbininkai yra or
ganizuoti į CIO uniją. Moka 
mėnesinių duoklių po dolerį. 
Jie dabar nusitarė vesti kovą 
prieš gubernatorių.

Unijos prezidentas James 
McKnight pasakė, kad mes 
kovosime ir mums padės kitos 
unijos, kaip mainieriai ir plie
no darbininkai. Jis sakė, kad 
.mes kovosime, kol priversime 
valdžią sugrąžinti į darbą pa
leistus darbininkus. D. P. L.

NJ Skyriaus rezoliuciją ap- 
bus vertė aukštyn kojom, vien tik 
Su-1 todėl, kad buvo išsireiškiamą, 

ex-
į kad Lietuva turi jieškoti drau- 
j gų, kas pagelbėtų išlaikyt jos 
i nepriklausomybę nuo užpuo- 
! likų, o dabar Stilsonas stovi 
I šalia Klingos ir ploja už re- 
i zoliuciją, kuri reiškia tą patį!

Nusijuokėm su tuo draugu, 
i kad Juozeliui, kaipo naujam 
I socialistui, labai sunku nu-

Paryžius, bal. 14 d.—Su
prantama, kad daugelis na- 
zių karo laivų, ypač subma- 
rinų, taip ir pasiliks Ispa
nijos prieplaukose, kaipo 
“atsarga” veikimui prieš 
Anglijos karinius laivus, 
jeigu kiltų karas. Tai būtų 
dalis Hitlerio ir Mussolinio 
prisirengimų prieš Angliją 
ir F ra nei ją.
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaityto tu.
J

dienraščio Laisves Šerininku Suvažiavimas
BANKIETAS-KONCERTAS-ŠOKIAI

Įvyks Sekmadienį

Balandžio

ALDONA KLIMAITĖ 
Koloraturo-Sopranas 

dainuos solus

April, 1939
IDEAL BALLROOM

151 Knickerbocker Avenue 
Kampas Flushing Avenue 

B r o o k 1 y n
ANTANAS VIŠNIAUSKAS 
Baritonas, iš Bayonne, N. J. 

dainuos solus

John Mikalausko 6 Kavalky Orkestrą Grieš Šokiams
VAKARIENEI

Įžanga 85c

Koncertui ir Šokiam •
Įžanga 40c

Kartu $1.25

Prašome išanksto įsi
gyti įžangos bilietus, 
nes turime išanksto 
žinoti kiek bus svečių, 

kad žinotume kiek 
maisto supirkti.

Ensemblis Aidbalsiai,” vadovaujamas komp. B. 
dainuos šiame bankiete

Vakarienė Bus 
6-tą Valandą Vakare 

Šokiai Prasidės 
8-tą Valandą

Bus šauni dailės pro
grama, kurią duos 
New Yorko ir apielin- 
kes žymūs lietuviai 
dainininkai. Trumpas 
įspūdingas koncertas.

Šaknaitės,

Alekas Velička., tenoras, ir Petras Grabauskas, baritonas
Sudainuos gražių duetų. Nepraleiskite nepamatę gražios programos

“Laisvės” Bendroves suvažiavimas bus Balandžio (April) 23, Liet. Amerikos Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., Brooklyne. Pradžia 10 vai. ryto. Bus gražių svečių iš kitų 

miestų, jie dalyvaus ir bankiete.
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Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai VakaroO

PAVASARIO SPECIAI AI O

o

$6.00Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktų

BROOKLYN
STAGG 2-2173

Kita Krautuve Randasi Plainfield,

S

57 Park St., Hart- 
Apskričio valdybos 
delegatai pribūkit 
ir šiaip narius at- 
svečiais-delegatais.

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

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

LDS CONN. VALSTIJOS 
Konferencijos Delegatam ir 
Apskričio Valdybos Nariam

LDS 5-to Apskr. metinė konfe-

WORCESTER, MASS.
“Laisves” Naudai Vakarienė 

Sekmadienį, balandžio 16 d. įvyks 
“Laisvės” naudai vakarienė. Bendrai 
rengia LLD Woreesterio ir apylin
kės kolonijų kuopos. Visi rėmėjai 
yra kviečiami dalyvauti. Olympia 
Parke. Programa prasidės 4 vai. 
po pietų. (87-89)

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

nu žemio tom kainom

d., 6:30 v. v.
57 Park St., 
paveikslai iš 
ir šeiminės

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

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892 

701 GRAND STREET 
EKSPERTAI TAISYME. TEL.:

Pirmad.j Balan'ds 17, 1939

Chicagos Žinios

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Parsiduoda Farma
Peik-

šią

kam-

nariu ir
(90-92)

d.

t

Rochester, N. Y

on the

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

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

tarpe 
augiu-

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

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

O kas dedasi tarpe lietuvių 
Chicagoje? Jau žiemos sezo
nas pasibaigė, ir todėl vaka-

tarpe 
ir ja 

šiemet

Melbcrtiene, 
Maspeth, N. Y.

Naujienos” įtekmės į sa- 
skaitytojus ir visuomenę.

Antanas.

Control I,hw at 
of Brooklyn, 

be consumed off the

DANN
Brooklyn, N. Y.

Lanky darnios j svečius 
iš Pennsylvanijos į New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.*

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

puiki muzika šokiams.

Kompeticija gana
Chicagoj. Chicagos
Draugija su savo skyriais

Pirmyn Choro surengtas 
vakaras ir nekaip išėjo, žmo
nių mažai. Parodo, kiek daug 
turi 
vo

didelė 
Lietuvių 

tu- 
ir

Moderninės Medici- 
ir Walter Kubilius, 

Kom. Narys iš

gali- 
mie- 

miesto 
abelnai, gy-
pasiskaityti,

Lietiiviii Kuro Kompanija 
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH
(Paketurienė) Savininke

Alex Krupavičius
Manager

Manau, galėtum dar gerai 
išauginti LDS Chicagoj, ypač 
turim palaikyti jau organiza
cijoj esančius narius, ir nau
jų bus lengviau gauti.

223 
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NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 11686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6865 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the promises.

CORNELIUS LORENZEN
6805 Ft. Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11916 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
703 Rogers Ave., Borough 
County of Kings, to 
premises.

LOUIS
703 Rogers Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
E B3641 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the alcoholic Beverage Control Law at 
505 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS CALLEGARI & 
RICHARD CALLEGARI

505 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB36 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
100—31—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MARY BERRY LAMBROS 
d-b-a Ft. Hamilton Rest. & Beer 
100-31—4th Ave., Brooklyn,

the promises.
BRODSKY & LOUIS 
BRODSKY

Pl., Brooklyn, N. Y.

Garden
N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT 
2277 McDonald Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11875 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
2503 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. /

HENRY BOSCH
2503 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB11876 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverdge Control Law at 
2728 Gerritsen Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off ( 
the premises. i

HARRY TIMM ERM ANN
2728 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. ‘ 
G13 11886 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1217 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MODEL FOOD STORES, INC.
1217 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11873 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
df the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Troy Avenue, b-a 1284 Serling Place. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off 

BENJAMIN

Troy Ave. 
1284 Sterling

under 75
______ ___ _.i

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

E FREY
Brooklyn; N. Y.

Labai atsiprašau, kad bu
vau sustojęs rašinėti iš mūsų 
“windy” miesto. Buvau gana 
užimtas visokiais reikalais, ir 
taip atpratau nuo rašymo.

Noriu padėkuoti “Laisvės” 
Redakcijai už prisiuntimą 
man “Raistas”. Tai prie pro
gos bandysiu paskaityti. Dar 
Lietuvoj einant į gimnaziją, 
man teko to žymaus rašytojo 
Upton Sinclair veikalą skai
tyti, ir atsimenu, kaip visi mo
kiniai gaudė tą knygą. Gan 
sunku buvo gauti tą knygą ir 
tik viena kopija tebuvo kny
gyne. Man būnant knygyno 
pagelbctoju, pasisekė pasi
gauti. Bet kopija buvo jau 
pusėtinai aplamdyta, apdras
kyta. Knyga buvo pavadinta 
“Pelkės”, o dabar “Laisvė” 
gali didžiuotis, išleidus 
knygą.

rų parengimai sumenkėjo, ir 
dabar įvairios draugijos ruo
šiasi prie piknikų.

LDS kuopos, per žiemos se
zoną, surengė pusėtinai svei
katos klausimu prelekcijų, va
juje gerai pasidarbavo, bet už 
tai jaunuolių, kuopos neprira
šė dar nei vieno vaiko1 
tina.

Bet kuopose narių 
nėra to ūpo, pasirįžimo 
ti savo organizaciją, per ma
žai turime jaunuolių veikėjų, 
vadų, kurie galėtų visą laiką 
paaukauti mūsų judėjimui ir 
organizacijoms.

SLA ir Rymo Katalikų Su
sivienijimas Chicagoj nieko 
sau narių gavo per savo va
jų, nors, jie ir nebuvo išsi
juosę darbe, susiorganizavę. 
O mes turime pusėtiną skai- 

. v. , .! čiu veiklių, atsidavusių drau-tieciam dirbti visam pasaulyj; - . ,, I gų, ir draugių.

Manau, kad į Lietuvą 
te pasiųsti kopijų, ypač į 
sto knygynus, kame 
biednuomenė ir 
ventojai galėtų 
kaip sunkiai teko mūsų tau-!

garsiose Chicagos skerdyklo
se, kame ir dabar tūkstančiai 
jų tebedirba. Bet jau jų sū- 
nai ir dukterys užėmė jų vie
tas.

Vaizdas, gyvenimas, prie 
skerdyklų nedaug kuo persi
mainė. Town of Lake koloni
ja, pusėtinai suvarginta, ap
leista, viena iš biedniausių 
apgyventa miesto dalis. Ir ko I 
čia neatsitinka! Tai tas pats, ■ pį virš 5,000 lietuvių narių 
kaip garsiam New Yorko East dabar turi paskelbę vajų nau- 
Side distrikte.

Per pereitus miesto rinki
mus šioje kolonijoj, du treč
daliai balsuotojų balsavo už 
majorą Kelly ir jo remiamus j ras moksleivių fondo ; 
aldermanus. !mui gana silpnai išėjo.

Skerdyklų darbininkai vis j niy labai mažai teatėjo, 
dar yra organizuojami į uni-j dovanų buvo daug, 
jas, ir Armour ir Wilson-kom
panijos bando visaip darbi
ninkus atbaidyti nuo unijos. 
Bet unija vis auga, nežiūrint 
visko.

Katalikų bažnyčių kunigai 
daug kuo galėtų pagelbėti 
darbininkam ir koloniją išgra
žinti, išjudinant savo parapi
jomis. Bet jie visaip bando sa
vo sekėjus sulaikyti nuo pro
greso ir unijos. Sako, CIO, tai 
bolševikų valdoma ir 1.1.

Atsimenu, pereitą vasarą 
pasisekė mums LDS jaunuolių 
kuopą išauginti per trumpą 
vasaros laiką iki 60 narių. Vi
si nauji nariai buvo pilni en
tuziazmo, daug ką mes bū
tumėm nudirbę, išjudinę jau- 
nifrną iš miego. Bet kunigai, 
pamatę mūsų kuopos išaugi
mą, pradėjo visaip mus nie
kinti. Pirmiausia savo parapi- 
jonų tėvams sakė: Jūsų vai
kai priguli prie bolševikų, be
dievių organizacijos, ir grą- 
sino išmesti iš parapijos 
tuos sūnus ir dukteris, jeigu 
neišeis iš mūsų kuopos. Ir sa
vo “raudonu baubu” pakrikdė 
kuopą. Nors jaunuoliai nieko 
prieš mus neturėjo, norėjo 
pasilikti, bet per tėvų ir ku
nigų spaudimą turėjo pasi
traukti. Mes visi gerai sugy
venom, nors ir per tą trumpą 
laikotarpį. Bet tie jaunuoliai 
sako: Kunigai žino ką kalba 
ir turėsim jų klausyti. Ban
dėm pas kunigą nueiti ir pa
sikalbėti, bet vis jo neradom 
namie, nors ir žinojo, kad at
eisim.

Dabar mūsų jaunuolių kuo
pa nors menkutė nariais, bet 
vis gyva ir rengiasi prie di
egelio šokių vakaro, kuris atsi
bus balandžio 22, prie 51 ir 
Dawen gatvių, Paradise Sa
lėje. Kuopa turi savo 
atsidavusių jaunuolių 
darbu manom kuopą 
padidinti nariais.

"WF LAISVI FenRai voBlapii

Peiping, bal. 14. — Chi- 
nai suardė tris japonų ge
ležinkelius ir grūmoja at
imt iš priešų kelis didelius 
miestus, kaip pripažįsta pa
tys japonai.

riams. Po šių prakalbų įvyks labai 
svarbus susirinkimas visų lietuvių 
komunistų su drg. D. M. Šolomsku. 
Būtinai visi dalyvaukit. (87-89)

žinoma, čionai randasi pu
tinai daug įvairių draugijų, 
draugijėlių ir parapinių kliu- 
belių, visi bando narių gauti, 
bet jų ateitis nekokia, turėtų 
vienytis, kol dar turi 
pinigų.

jų narių gavimui. Bet, dar ne
kaip sekasi, nors per pereitus 
kelius metus gana daug na
rių gavo. Jų surengtas baza- 

sukėli- 
, žmo- 

nors

Reikale Protesto Susirinkimo 
Prieš Hitlerio Užgrobimą 

Klaipėdos
“Laisvėj“ jau buvo praneš

ta apie atstovų nuo visų lie
tuvių draugysčių, kuopų, pa
rapijos susirinkimą.

Minimam susirinkime susi
tarta laikyti bendrai protes
to masinį susirinkimą, šv. Jur
gio parapijos svetainėj, ant 
Hudson Ave., 21 d. balan
džio, 7:30 vakare. Klebonas 
J. Bakšis varde parapijos 
davęs svetainę veltui. Įžangos 
nebus.

Susitarta aukas rinkti ir pa
siųsti Klaipėdos pabėgėliams.

Taigi, “Laisvės” skaitytojai 
ir visi atjautėjai, palikite vis
ką tą vakarą ir eikite pakel
ti balsą prieš užgrobimą vie
nintelio Lietuvos uosto, pa
smerkimui Hitlerio barbariz
mo. Tas Pats.

Arba Parandavojama 
Namas

Parsiduoda vaisių-fruit Farma, 63 
akrai žemės, naujas gyvenimui na
mas, devyni kambariai, vandeniu ap
šildomas, maudynės ir visada karš
tas vanduo. Elektros šviesa. Nauja 
barnė ir vištininkas. Užsodinta vyn
uogėm, obelim, vyšniom, slyvos, ser
bentais, avietėm ir kitais vaisiniais 
medžiais. Nuo pat ankstyvo pavasa
rio iki pat vėlybo rudens gausiai yra 
vaisių pardavimui. Parduot lengva. 
Yra sriaunus šaltinis, galima pada
ryt geras vasarines maudynes ir iš- 
vystyt farmą laikymui vasarotojų, 
o namas tam labai tinkamas. 12 
mailių nuo Newburgh miesto. Kai
na tik $7,000, parduodu pigiai, nes 
noriu gauti įmokėjimą pusę kainos 
$3,500. Likusius leisiu ant lengvų 
išmokesčių.

O jei kas norėtų vientik namo 
randavot, tai galėčiau išrandavot 
tik namą, nes pats juom negaliu 
naudotis, turiu dvi farmas, o gyve
nu tik ant vienos.

Dėl platesnių informacijų, prašo
me kreiptis: Simonas Sandaras, 
Marlboro, N. Y. (87-92)

FASIRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas 

barys. Puikiai įruoštas. .Trys langai. 
Jei nori pats gali gamintis valgius, 
nes namai visada liuosi. Kreipkitės: 
Mrs. A. Melbcrtiene, 71-42—58th 
Rd.,

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, bal. 16 d. įvyks svar

bios prakalbos Sveikatos ir Jaunuo
lių klausimu. Rengia Liet. Darb. Su- 
siv. 24 kp. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. Į., temoje: 
“Jūsų Sveikata 
nos Šviesoje” 
LDS Jaunuolių
Brooklyno. Bus A. ir J. Kasmočių 
Svet., 91 Steamboat Rd., pradžia 
5 v. v. Įžanga visiems veltui. Kvie
čiame skaitlingai dalyvauti.

(87-89)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, bal. 16 

Phila. organizacijos rengia prakalbas 
drg. D. M. Šolomskui, kuris kalbės 
apie bilius prieš ateivius, miesto car
ter) ir pasaulinę situaciją. Lietuvių 
salių negalėjom gauti, tad priversti 
rengti prakalbas 735 Fairmount 
Ave,, 2:30 vai. po pietų. Tai bus 
svarbiausios prakalbos šių dienų 
svarbiausiais klausimais. Eikite į 
prakalbas ir raginkite kitus.

Pastaba lietuvių komunistų na-

Anglai už Edeną Kaipo Bū 
simą Minister; Pirmininką

London. — Anglijos Vie
šosios Nuomonės Institutas 
patyrė, jog 38 procentai 
Anglijos piliečių norėtų, 
kad sekamu Anglijos minis- 
teriu pirmininku būtų An
thony Eden, šalininkas 
griežtesnio veikimo prieš 
fašistus užpuolikus. 36 pro
centai atsakė, kad jie netu
ri aiškios nuomonės tuom 
klausimu, ir tik 26 procen
tai stojo už dabartinę 
Chamberlaino valdžią, pa
taikaujančią Mussoliniui ir 
Hitleriui.

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, bal. 16 

Laisvės Choro Svet., 
bus rodomi krutami 
LDS praeito seimo
olympiados. Paveikslus rodys LDS 
Centro jaunuolių organizatorius J. 
Orman. Tą patį vakarą, Vytautas 
Zablackas, iš Brooklyno, kalbės apie 
Ispaniją. Visus hartfordiečius kvie
čiame skaitlingai' dalyvauti. La
biausia kviečiame jaunuolius. Įžan
ga veltui. — Rengėjai. (88-89)

SKAUSMO NASRAI
Brolau, bėgk, kaip tik greičiausia 

gali iš skausmo nasrų, kad nepa
kliūtum į Reumatizmą, rankų, kojų 
gėlimo ii’ 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.
r. O. Box 352 Hartford, Conn.

rencija įvyks sekmadienį, bal. 16 <!.>••••• 
10:30 vai. ryto, - - ~ 
ford, Conn. Visi 
nariai ir kuopų 
laiku. Kviečiame 
silankyti kaipo 
Ypatingai kviečiame jaunuolius LDS 
narius ir ne narius, nes konferenci
joj dalyvaus du jaunuolių veikėjai 
V. Zablackas ir J. Orman iš Brook
lyn, N. Y., kurie supažindins atsi
lankiusius su jaunuolių veikimu ki
tuose miestuose po visą šalį.
A. T. (87-89)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

padarau
paveiks- .-JĮ
krajavus flRĮ 
su ame-

O

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

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

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

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

$2.00 
$1.001

N. J., po antrašu
206 WEST FRONT STREET

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

•r&am
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TRU-EMBER FUEL ęo., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykiteHENRY 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 
Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50

Williamsburgh’o Didžiausia Drabužine

HENRY NARINS & SONS

$6.95 :
10.95 :
14.50

670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais ®

Išdirbėjai Geriausių Drabužių

Pirkinius galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano
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FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

& 4*
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
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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, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

________________________________________________________

Korini būti sveiku ir stipriu
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK

Keqp> tu'ves

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

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y
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NewYorko^i#zfelmi(w
Tarp Lietuvių Ericksonas Liudysiąs Prieš 

Valdininkus
Žavingi Garsai Iš LLD 1-mos Kuopos 

Susirinkimo

Billy Livingston, New Yorko 
turtingosios visuomenės mer
gelių mėgiamiausis palydovas, 
pasirašė kontraktą lošt judy- 
je “Plain Jane.”

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergjeen 4-6485

Brook lyno pažangieji lietu
viai draugiškai dalinasi savo 
spėkomis su plačios apylinkės 
lietuviais. Vien gale pereitos 
savaitės. 15-tą ir 16-tą, išvy
ko patarnaut programose bū
rys brooklyniečių: A. Klimai- 
tė—Lindene, J. Ormanas ir 
V. Zablackas—Hartforde, W. 
Kubilius — Great Neck e, I).
M. šolomskas — Philadelphi- 
joj. J. Siurba vyksta Bosto
nan 18-ta.

Pažymėtina, kad 4 iš 6-šių 
yra jauni Amerikos lietuviai, 
o kai kas vis plepa, būk pas 
mus jaunieji tegauna progos 
tik lapelių padalinti.

Kitų kolonijų lietuviai at
siteisia brooklyniečiams mūsų 
didžiosiose šventėse. Ateinan
tį sekmadienį, balandžio 23- 
čią, iš desėtkų kolonijų lietu
viai suvažiuos i Brook lyną, 
kad d a 1 y v auti dienraščio 
“Laisvės” suvažiavime ir ban- 
kiete.

Williamsburge tankiai pasi
kartoja apvogimai lietuvių na
mų ir įstaigų. Tik bėgiu ke- 
letos savaičių aplandžiota 
apie 10 man žinomų šeimų, 
tame skaičiuje ir Atletų Kliu- 
bas, taipgi Matusevičiaus-Ma- 
žeikos gėlinyčia. Keistai “pa
mylėjo” lietuvius!

Pereitą savaitę mirė Juozas 
Vainorius, savo dukters Bar
boros Varinskienės namuose, 
336 Union Avė. Palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse, Arlington;
N. J. Laidotuvėmis rūpinosi 
graboriaus Valantiejaus įstai
ga. Paliko nuliūdime sūnų 
Miltoną, dukreles Filomeną, 
Benediktą, Barborą ir Olgą.

Barborai (Betty) šis smū
gis be galo skaudus, kadangi 
dar visai nesenai mirė jos 
jaunas vyras Varinskas, taip
gi kiek ankstėliau buvo miręs 
dėdė, o dabar tėvas. Bėdos, 
atrodo, kaip vilkai, eina bū
riu.

Frank Erickson, gembleria- 
vimo karalius, kuris buvo įsa
kyta areštuoti kur pamačius, 
penktadienį su savo advoka
tu George Morton Levy liuos- 
noriai pribuvo pas tyrinėjimų 
komisionierių Herlands ir ten 
išbuvo apie 4 valandas. Ka
dangi jis išėjo neareštuotas, 
menama, kad jis liudysiąs 
prieš valdininkus, ėmusius iš 
jo kyšius.

Laike Ericksono buvimo 
Herlandso raštinėj apie pora 
desėtkų detektyvų sukinosi 
bildinge ir jo apylinkėse. Tas 
rodo, kad jo liūdymui deda
ma didelės svarbos ir kad jis 
saugomas nuo “pavežinimo į 
vieną pusę’ .

Įtalpa vienos stiklinės alui 
parduot įvairiuojanti nuo 6 
iki 20 uncijų ir čia yra tas 
sekretas, su lyg kurio vieni 
uždirba daug, kiti mažai. No
rima įstatais jas suvienodint.

Ketvirtadienį buvo šalčiau
sia 13-ta balandžio bėgiu 65 
metų, tik 27 laipsniai virš 
zero.

Penktadienio povakarį tai- 
’ kėši eit Lorimer gatve pro 
“Laisvės” salę, iš kur veržėsi 
nepaprastai skambūs ir jau
dinanti dainos garsai. Kas gi 
čia būtų, operetė, ar kas per
statoma ?

Neiškenčiau, užeinu. Suži
nojau, kad čion Aidbalsių 
praktikos ir kad tai dainos, 
kurias visi girdėsim “Laisvės” 
hankiete balandžio 23-čios va
karą, Ideal Ballroom, 151 
Knickerbocker Ave., Brookly
ne. Ten, apart Aidbalsių, 
dainuos visų mylimi solistai, 
Aldona Klimaitė, broklynietė, 
ir Antanas Višniauskas iš 
Bayonnės, taipgi paskubusieji 
duetistai Alekas Velička ir 
Petras Grabauskas. Iš viso ko 
matyt, kad bus įspūdingas 
koncertas ir šaunus pažmonys 
su senai matytais draugais ir 
naujais pažįstamais iš tolimų 
ir iš apylinkės miestų.

Bilietai jau gaunami “L.” 
ir pas platintojus. Jų kaina 
$1.25 vakarienei su koncertu 
ir šokiais, vien koncertui ir 
šokiams 40c. Grieš Jono Mi
kalausko 6 kavalkų orkestrą.

P-as.

Pereitą ketvirtadienį įvykęs 
susirinkimas buvo labai gyvas 
ir nemažai narių dalyvavo.

Iš Ateivių Gynimo raporta
vo A. Mureika, pažymėda
mas, kad visi nepiliečiai pa
leidžiami iš viešųjų WPA 
darbų ir nubraukiami nuo 
valdiškos pašalpos gavėjų są
rašo. Jiems gręsia deportavi
mas iš Amerikos.

Iš žmonių, Gerovės konfe
rencijos raportavo A. Murei
ka, pažymėdamas, jog ten 
buvo diskusuota, kad Wil
liamsburghe ir Greenpointėj 
gyvena 200,000 žmonių, o toj 
apylinkėj yra tik viena ligo
ninė su 400 lovų, nes valdžia 
ne gana tam skiria pinigų, o 
dar ir nuo tos mažos sumos 
reakcininkai stengiasi numa
žinti, todėl organizacijos tu
rės kovoti prieš tai.

Pirmos Gegužės Paradui 
prirengt komisija išdavė ra
portus apie veikimą. Kuopa 
paaukojo $2 tam tikslui ir iš
rinko tris delegatus, J. Kovą, 
G. Waresona ir D. M. šoloms- 

prirengimo 
įvyks šį

Garadžiai pakelia auto 
statymo kainas iki 50 ir 
centų dienai ir iki $1.25 
palikimą per naktį, 
žada neleist kelt kainas

pa-

li z

Majoras

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W.SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
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.

Tel. Virginia 7-4499

PIKIETAVO IŠMETEJĄ 
IŠ DARBO

LINDBERGHAS PRIBUVO 
AMERIKON

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by 4*

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Į I Vapor Room, 
\ I Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber Jk
Shop, Sleeping Accomodations. Mhm

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

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

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

Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

New Yorko kongresmanas 
Bruce Barton buvo vienatinis 
newyorkietis balsavęs už su
mažinimą paskyrų WPA dar
bams. To pasekmėj tūkstan
čiai atleista iš darbo ir ki
tiems dar gręsia
Penktadienį 250 atleistų dar
bininkų pikietavo 
tinę, šaukdami: 
eks-kongresmanus!

atleidimas.

Bartono raš-
“Bartoną į

Laivu A quitania 
penktadienį į New 
buvo. Charles A. 
paskilbęs lakūnas, 
nebuvęs viešajame 
rašė ir jo 
Nuo laivo 
policijos.

Šis yra

misija 
jį palydėjo

pereitą 
Yorką pri- 
Lindbergh, 
Jo vardas 
keleivių su- 

neskelbiama. 
būrys

ką į gegužinės 
konferenciją, kuri 
ketvirtadienį, 20 d. balandžio, 
“Laisvės” svetainėj.

Kuopa turi “Laisvės” Šerą 
ir dar paaukavo $5 pasveikint 
šėrininkų suvažiavimą, įvyk
siantį balandžio 23 d. Dele
gate išrinkta A.1 Lapata.

Ateivių Gynimas ragina vi
sas organizacijas ir kalbines 
grupes aiškint savo žmonėms 
apie

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.

NEDEGIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

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

Mateušas Sinionavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Mašinai įvažiavus į restau- 
raną, 200 W. 28th St., N. Y., 
sužeista du pietautojai.

Čigonės Nematė Savo 
Ateities

Lindbergho antras 
apsilankymas Amerikoj nuo 
1935 metų gruodžio mėnesio, 
kada jis su žmona ir sūneliu 
apleido Ameriką ir apsigyveno 
Anglijoj.

Torrio Nubaustas Kalėti 
ir Pinigine Bauda

dabartinę padėtį ir kaip 
piliečiu, kad apsisaugoti 
deportavimo iš šios ša-

LLD 1 kuopa išrinko
nuo 
lies.
A. Mureiką susižinoti su kitų 
kuopų atstovais ir bendrom 
spėkom surengti prakalbas 
tuo klausimu.

1 Kp. Koresp.

Atsikratykite Riebumą
Laibinkitės su Antl-riebumo arbata: 
priimnas skonis, neina į paprotį ta 
arbata, padaryta iš geriausios rūšies 
žolių. Visiškai nepavojinga sveika
tai. Gražiname 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.

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterlo stoties

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

A. B. Mūras dar vis tebe
sinešioja skaudamą ranką nuo 
apšutinimo — sužeidimo ga
rinės prosinamos mašinos eks
plozijoj.

Pas Juozą ir Bronę (šali- 
naitę) Sukackus lankėsi Vy
tautas Sukackas, smuikinin
kas, iš Ithaca, N. Y. Jis ten 
dabar pats tęsia mokslą vie
nais ir sykiu mokytojauja ki
tais klausimais. Vytautas at
vyks griešti kompozitorės Ša- 
lintaitės mokinių koncerte ge
gužės 7-tą, Brooklyne.

ž. R.

Boka ir Dina Lee, čigonės 
seserys, 729 Metropolitan 
Avė., norėjo pasišaukt kostu- 
merkas “išvirozyt” joms atei
tį, bet kostumerkom pasitaikė 
moterys policistės. Jos atėjo, 
tik ne išbėrimo ateities jieš- 
kot, bet areštuot spėjikes. 
Vyrai čigonai moteris užsto
jo. Pribuvo net 4 radio ma
šinom būrys policijos ir 
gonai areštuoti. Trys iš jų 
simokėjo po $5 baudos.

Torrio, vienas 
“blaivybės” 
šmugelninkų,

iš 
laikų 

nu

gyvenančios 
ir 

dėl nepatin
kamų prieangio lango užlai
dų. Teisėjas patvarkė laikyt 
langą visai be užlaidų.

Dvi moterys, 
980 Kent Avė., susipyko 
atsidūrė teisme

Clement Vokietaitis

“BARBUTĖ” SUGRĮŽO

PRIEŠ ATEIVIUS BILIAI
Norint sužinoti apie naudin

gus ir žalingus ateiviams bi- 
lius, kurie įnešta šalies kon- 
gresan ir valstijos seimelin, 
ateikite į Lietuvių Komunistų 
Kuopos susirinkimą šį vaka
rą, bal. 17-tą, 419 Lorimer
St. Aiškins D. M. šolomskas.

Valdyba.

Nušovė Žmoną ir Save
E. Greenbaum, 40 m., virši

ninkas Harmon Auto Parts 
Co., 790 Bedford Ave., nušo
vė žmoną ir pats nusišovė ad
vokato ofise, kur jie buvo su
siėję susitart gyvent kartu ar
ba pasidalint turtu. Jie kartą 
buvo jau persiskyrę ir vėl ap
sivedę, o dabar vėl gyveno 
skyrium.

Ketvirta savaitė streikuoja 
Hirsch & Co. guzikų dirbėjai. 
IŠ 240 darbininkų tik 5 liko 
Šapoj.

ei
ti ž-

Penktadienį sugrįžo iš Euro- 
ropos Barbara Hutton Haugh- 
witz - Reventlow, Woolwortho 
dešimtukinių krautuvių savi
ninkė. Ją pasitiko advokatas ir 
būrys reporterių. Ji norinti pa
matyt Pasaulinę Parodą. O gal 
nori ir daugiau pelno iš dešim
tukinių? Kas žino? Juk ir ši 
prabanga jai lėšuos šimtus tūk
stančių dolerių, kaip lėšavo ti
tuluotais vardais vyrai. Ji net 
Amerikos pilietybės atsižadėjo, 
kad sutaupint pinigų. D.

Veteranams Parvežti 
Rinkliava

Šio mėnesio paskutinėmis 
dienomis ir pradžioj gegužės 
įvyks viena iš didžiausių rin
kliavų (tag days) New Yor
ke, kad sukelt pinigų par
vežt iš Franco belaisvės Ispa
nijoj amerikiečius veteranus, 
taipgi dar užsilikusius kon
centracijos stovyklose Franci 
joj. Rinkliavai gauta iš val
džios leidimas. Ji prasidės ba
landžio 27-tą, baigsis gegužės 

2-rą.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkomo Savaitiniams Išmokėjimams

Johnny 
didžiausių 
alkoholio 
teistas atbūti du ir pusę metų
kalėjime ir užsimokėti $140,- 
000 piniginės baudos už ne
mokėtus taksus fedoralei val
džiai. šimtą tūkstančiu val
džia atsiskaitė iš jo kaucijos, 
o $40,000 išrinks vėliau.

Iš prieglaudos buvo pabėgę 
11 vaikų norėdami patekt 
cirkan, Madison Square Gar- 
dene, bet juos sugrąžino prie
glaudom

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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 5-3622

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

Manaker, 27 metų am- 
Bronx’e, rastas pasi- 
parke. Jo kišeniuose

žiaus, 
koręs 
rado 5 centus.

Taksų biuras, 320 Schermer
horn St., bus atdaras šešta
dienį iki 6 vakaro. Tai pa
skutinė diena įplaukų taksams 
mokėt.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.) į ~
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 to?,

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

Krautuvėj. |

Manhattan Liquor Store I

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GfiRIMŲ

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

liquor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Ųyck ir Maujer Sts,

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 7-098G.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

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

Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.




