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Ar tai logiška?
Susipyko.
Klaipėdos pabėgėliai.
Gėda, bet kam?

Rašo A. B.

Brooklyno katalikų vadai
balsavo už rezoliuciją, ku
rioje prašoma Sovietų Są-
junga užtarti ir apginti Lie
tuvos nepriklausomybę.

Tai gerai. Bet tada tie 
vadai turėtų prisilaikyti 
nors paprasčiausios logikos 
ir liautis niekinus ir plūdus 
Sovietų Sąjungą. Tačiau jų 
spaudoje tebesilieja ta pati 
pikta tulžis ant darbininkų 
žemės.

Ypač So. Bostono “Darbi
ninkas” pritvinkęs ta tulži
mi.

Ne viskas ramu ir troc- 
kistų fronte. Iš Meksikos 
pranešta, kad ten Diego Ri
vera paėmė divorsą su sa
vo globojamu Trockiu. 
Trockis išsinešdino iš Ri
veros namų, o Rivera re
zignavo iš “Ketvirtojo In
ternacionalo”.

Kodėl jie susipyko? Ne
aišku. Rivera parašęs laiš
ką vienam savo kamerotui 
Francijoje. Trockio sekreto
rė jį nukopijavus. Trockis, 
nepasiklausęs Riveros, tą 
laišką pagavęs ir paskaitęs.

Matyt, Rivera tame laiš
ke parašė ką nors neska
naus Trockio adresu.

Tai maždaug tokia istori
ja. Trockistai viešai vienas 
kitą bučiuoja ir sutartinai 
keikia komunistus, bet slap
tai vienas prieš kitą skymi- 
nėja.

Dabar jau visiems aišku, 
kad Klaipėdos pabėgėlių 
yra labai daug, tūkstančiai. 
Jie užplūdo visus Lietuvos 
kampus. O jų padėtis pasi-
baisėtina. Jie neturi nei pa
stogės, nei. duonos.

Labai gerai padarė Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mas, kad tų pabėgėlių šelpi
mui paskyrė šimtą dolerių. 
Kolonijose aukų irgi bus 
parinkta.

Argi nors šiuo labdary
bės reikalu amerikiečiai ne
galėtų padėti šalin srovi
nius skirtumus ir visi iš
vien bendrai darbuotis? Ga
lėtų ir turėtų.

Mes, pažangioji srovė, 
siūlome tokį bendrą darbą.

Sklokininkai iš “Naujo
sios Gadynės” sakosi jiems 
buvę gėda New Yorke mar- 

’ šuoti bendrai su šimtais 
tūkstančių žmonių prieš 

* Hitlerio agresiją ir už Lie
tuvos ir kitų tautų nepri
klausomybę. O gėda todėl, 
kad ten maršavo ir komu- 

\ nistai.
Betgi tie patys Stilsonas 

ir Strazdas prašo Sovietų 
Sąjungos komunistus gelbė
ti Lietuvos nepriklausomy- 
bę.

Įsivaizdinkite: Maršuoti 
gatve sklokininkai gėdinasi, 
betgi apkasuose petys pe- 

* tin laikosi su komunistai, 
arba, kaip jie sako, “sta- 
lincais” ir bendrai šaudo 
hitlerininkus.

• Roma,, bal. 19. — Italija 
ir Vokietija sustiprino fa
šistinius ryšius su Vengri
ja. Naziai ir Italijos fašis
tai pradės derybas su Jugo
slavija, idant palaikyt ja 
prie Romos-Berlyno “ašies” 
prieš Angliją ir Franci ją.

. ..... a.__

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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SOVIETAI RAGINA AT
REMTI GRŪMOJANČIĄ 
BAISU KATASTROFĄ

Išreiškia Gilią Pagarbą Prezidentui Rooseveltui už Atsišau
kimą j Diktatorius, bet Netiki Jų Prižadais

Maskva.—“Dabar aiškiau 
negu bet kada, jog pasaulis 
eina linkon baisios karo ka
tastrofos,” rašo sovietinis 
laikraštis “Journal de Mos
cou,” leidžiamas francūzų 
kalba: “Ir ta katastrofa 
neišvengiamai įvyks, jeigu 
nebus laiku padaryta reika
lingi žingsniai pastot kelią 
tai baisingai nelaimei. Tie
sioginiai gręsia ginkluotas 
užpuolimas (iš Hitlerio ir 
Mussolinio pusės) visoms 
valstybėms Vakarinėj ir 
P i e t - v a karinėj Europoj, 
taipgi Artimuose Rytuose 
(kur randasi ir Lietuva). 
Tad savaimi aiškus daly
kas, kad tie rimti grumo- 
jantieji įvykiai kreipia į 
save atydą ir tokių šalių, 
kaip Sovietų Sąjunga ir 
Jungtinės Valstijos, nors 
šios dvi šalys, ačiū savo ga
lybei ir geografinei padė
čiai, nebijo tiesioginio už-

Hitleris Ruošia Portugalų Fašistus Nuverst Val
džią ir Prijungt Portugaliją prie Ispanijos

London. — Hitlerio agen
tai Portugalijoj jau sukurs
tė tūkstančius tenaitinių 
fašistų prieš dabartinę Por
tugalijos valdžią, kurios mi- 
nisteris pirmininkas yra A. 
de Oliveira Salazar. Ir tie 
Portugalijos fašistai, pana
šūs kaip Ispanijos falangis- 
tai, ruošiasi ūmai padaryt 
sukilimą, nuverst dabartinę 
Portugalų valdžią ir pri
jungt Portugaliją prie ge
nerolo Franco Ispanijos.

(Portugalija yra 6 milio- 
nų gyventojų šalis su 35,- 
852 ketvirtainių mylių plo
tu. Jinai rubežiuojasi su 
vakarine Ispanija ir su At
lanto Vandenynu.)
Tai Reikštų Išspyrimą An

glijos iš Portugalijos
Jeigu Hitleriui su Portu

galijos fašistais pavyktų 
tas planas, tai būtų iš ten 
išspirta Anglija, ligšiolinė 
Portugalijos “globėja,” ir, 
suprantama, Hitleris gautų 
daugiausia Portugalijos ko
lonijų Afrikoj ir Rytinėse 
Indijose.

Su Portugalijos privieni- 
jimu Ispanijai, Anglijos ka
ro laivynas netektų svarbių] 
sau atramos punktų, ku
riuos dabar turi Portugali
jos vandenyse ir prieplau
kose; tada Anglija netektų 
ir stovyklų savo orlaiviams! 
Portugalijoj. O tuomi būtų! 
drūčiai sustiprinta Italijos 
marinė pozicija prieš An- 
gliją.

Paskutiniu laiku Ispanija 
ir Italija telkia vis daugiau 
savo kariuomenės į Portu
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puolimo.”
“J o u r n a 1 de Moscou,” 

perduodamas mintį Sovietų 
užsieninio komisariato, iš
reiškia gilią pagarbą prezi
dento Roosevelto atsišauki
mui į Hitlerį ir Mussolinį 
prižadėt, kad jiedu nepra
dės užpuolimo karo bent 
per 10 metų. Sako, jog tas 
R o o s e v e Ito atsišaukimas 
“stebėtinai prisidėjo” prie 
išaiškinimo dabartinių 
klausimų tarp taiką mylin
čių valstybių ir užpuolikiš- 
kų fašistų kraštų.

Bet “Journal de Moscou” 
nepasitiki Hitleriu ir Mus- 
soliniu net, jeigu jie priža
dėtų vengt užpuolimo karo 
per tam tikrą laiką. Juk 
Vokietijos ir Italijos fašis
tai laužė ir tebelaužo visas 
tarptautines sutartis, ku
rios tik pasirodo nenaudin
gos plėšriem jų tikslam.

galijos pasienį. O dabarti
nis plaukimas Vokietijos 
karo laivų pro Portugaliją į 
Gibraltaro-Ispanijos - Tan- 
giero vandenis ypač pakėlė 
ūpą naziškų Portugalijos 
fašistų prijungt tą šalį 
prie Ispanijos.

Hitleris ir Mussolinis ti
kisi, kad Portugalijos fašis
tai galėsią padaryt tą per
versmą be Vokietijos ir Ita
lijos armijų siuntimo į Por
tugaliją, tik su medžiagine 
ir ginklų parama tiem fa
šistam.

Ką darytų Anglija, kai 
Portugalijos fašistai pradė
tų tokį sukilimą? Tūli poli
tikai sako, kad jeigu dabar
tinė Portugalijos valdžia 
atsišauktų pagelbos į Angli
ją, tai Anglija panaudotų 
savo karo laivyną ir armi
ją prieš sukilėlius. Bet galį 
išeit ir taiĮ), kad dabartinė 
Portugalijos valdžia nesi- 
šauks Anglijos. Tuomet gi 
Anglijai jau nepatogu būtų 
kištis į Portugalijos nami
nį karą.

NAZIAI ĮSIGALI 
TURKIJOJ

Berlin, bal. 19. — Turkija 
leido Vokietijos orlaivių li
nijai Lufthansa! įsitaisyt 
sau stotis-aikštes Turkijoj. 
Pernai rudenį naziai davė 
60 milionų dolerių kredito, 
kaipo tavorinės paskolos 
Turkijai:

ORAS
Šį ketvirtadienį abelna 

giedra.

Lietuva Pervedė 
Naziam 86 Myl.

Geležinkelio
Klaipeda. — Lietuvos val

džia galutinai pervedė Vo
kietijai 85 mylias ir 69 šim- 
tadalius savo buvusio gele
žinkelio, einančio per Klai
pėdos kraštą.

Su geležinkeliu perleista 
Vokietijai keturi keleivinių 
traukinių garvežiai, trylika 
prekinių traukinių garve
žių, 30 keleivinių vagonų, 
šeši bagažo vagonai ir 130 
prekinių vagonų.

Pagal Vokietijos reikala
vimą, visi to geležinkelio 
įrengimai turėjo būt per
duoti naziams gerame sto
vyje.

Vokietijos ir Lietuvos 
valdininkai iki šiol bendra
darbiavo, žiūrėdami, kad 
traukiniai gerai eitų per 
Klaipėdiją ir kad tas gele
žinkelis ir jo įrengimai bū
tų sklandžiai pervesti Vo
kietijai.

Iki gegužės 1 d. bus ga
lioje Lietuvos nustatytos 
kainos už važiavimą bei 
prekių gabenimą tuom ge
ležinkeliu. O po tos dienos 
naziai įves jau savo kainas.
Lietuva Dar Neturi Laisvos

Zonos Klaipėdoj
Dar nėra atidaryta Lie

tuvai laisva sritis Klaipėdos 
prieplaukoje.-Bet iki bus 
įsteigta tokia “lietuviška” 
sritis tenai, tai Vokietija 
leisianti tavoram iš Lietu
vos pereit per rubežių tarp 
Bajohren (Bajorų) mieste
lio ir Klaipėdos stoties, ale 
tie tavorai turės būt perve
žami tik “užpečėtytuose” 
vagonuose. O Vokietijos ge
ležinkeliai ketina pervežt 
iš Klaipėdos stoties lietu
viškus krovinius į tą dalį 
prieplaukos, kuri žadama 
paskirt Lietuvai, čia krovi
niai yra perkraunami j lai
vus arba iškraunami iš lai
vų.

Kiek Yra Anglijos, Francijos 
ir Fašistą Karo Laivą 

Viduržemio Jūroj
Gibraltar. — Anglija ir 

Francija sutelkė į Vidurže
mio Jūrą 8-nis savo karo 
didlaivius, 2 orlaivių išve- 
žiotojus, 19 šarvuotlaivių, 
74 naikintuvus, 6 torped- 
laivius ir 44 submarinus; o 
Italija ir Vokietija — 4-ris 
karo didlaivius, 1 orlaivių 
išvežioto ją, 21-ną šarvuot
laivį, 59 naikintuvus, 71-ną 
torpedlaivį ir 118 submari
ne v

Taigi Anglija ir Franci
ja turi Viduržemio Jūroj 
153 karinius laivus, o Itali
ja ir Vokietija 274-ris. An
glija ir Francija ten dabar 
yra dveja tiek stipresnės di
džiaisiais karo laivais, bet 
fašistai toli jas viršija sub- 
marinais ir kitais mažes
niais ir greitesniais kari
niais laivais.

FAŠISTŲ KARO LAIVYNAI RENGĖSI 
UŽGROBTI TANGIER A, BET ANGLIJA 
IR FRANCIJA UŽKIRTO JIEM KELIĄ
Generolas Franco, Pagal Naziy ir Italijos {sakymą, Reikalavo Atiduot Jam Tangierą 

ir Gibraltarą; Fašistai Telkia Karo Jėgas prieš Gibraltarą
Gibraltar. — Vokietija nedrįstų duot pagelbos Len- 

atsiunčia 28 karinius laivus kijai, Rumunijai, Graikijai 
į Ispanijos pakraščius, į bei kitom silpnesnėm šalim,

. “pavasarinius mane vrus,” 
kaip sako naziai. Su kari
niais nazių laivais atplau
kia ir tuzinas kitų laivų su 
reikmenimis. Jie “manev- 

;ruos” Gibraltaro sąsmaugo- 
je ir arti jos. Ta sąsmauga 
yra vandens “vartai” tarp 
Atlanto Vandenyno ir Vi
duržemio Jūros. O Anglija 
iš savo Gibraltaro uolos- 
tvirtumos iki šiol skaitėsi 
viešpate tos vandens “ran
kovės” tarp Atlanto ir Vi
duržemio Jūros.

Paskutiniu laiku Mussoli
nis sutelkė daugius savo 
karinių laivų į Gibraltaro 
sritį. Čia naziai dabar at
siunčia savo karo laivyną. 
Išvien demonstruodami ka-
riniais laivais, fašistų dik- raltarą Anglijos ir Franci- 
tatoriai mėgina nugąsdint jos laivų.
Angliją ir Franciją, kad jos! Tangier, tarptautinė sri-

USA be Reikalo Kviečia 
Šešką Lindberghą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ministerija 
pašaukė atsargos pulkinin
ką lakūną C. A. Lindberg
hą, kad jis apžiūrėtų šios 
šalies oro laivyno stiprumą 
ir ištirtų “valdiškas, pra
monines ir lavinamąsias” 
galimybes Amerikos orlai- 
vyno.

(Visai be reikalo šios ša
lies vyriausybė paveda to
kias atsakingas pareigas 
Lindberghui. Jis per kelis 
paskutinius metus “ožiavo” 
prieš Ameriką ir gyveno 
Anglijoj, Francijoj ir Vo
kietijoj. Buvo pranešimų 
apie jo norą net likt Angli
jos piliečiu. Jis elgėsi taip, 
lyg Amerika negana jam 
gera būtų. Lindberghas yra 
vienintelis šios šalies lakū
nas, kurį Hitleris apdova
nojo medaliu. Jis patarnavo 
naziam prieš Čechoslovaki- 
ją ir kitas demokratines 
šalis. Tai Lindberghas už- 
blofino Angliją ir Franciją, 
nupasakodamas apie “di
džiausią” Vokietijos oro lai
vyno galybę ir žemindamas 
Sovietų oro jėgas. Tokią 
Lindbergho pasaką valdo
vai Anglijos ir Francijos 
priėmė už gryną pinigą ir 
žymia dalim todėl paaukojo 
Čechoslovakiją Hitleriui.

(Lindberghas pasielgė 
prieš Amerikos valdžią 
kaip šeškas jau 1934 m. Ta
da buvo įrodyta kaip pri
vačios orlaivių kompanijos 
apiplėšia valdžią už pašto 
siuntinių išnešiojimus; to
dėl prezidentas Roo- 
seveltas atėmė pašto 
kontraktus iš tų kompanijų. 

jeigu kada Hitleris bei Mus
solinis jas užkluptų.

Tangier Labai Svarbi 
Karinė Pozicija

Kitas, tiesioginis Vokie
tijos ir Italijos tikslas siųst 
savo karo laivus į Gibralta
ro vandenis tai buvo staiga 
užpult ir užimt Tangierą 
(Tanžyrą). O Tangier yra

i tarptautinė sritis, kuri pri- 
1 eina prie Gibraltaro sąs- 
' maugos iš Afrikos pusės. 
Nuo Tangiero pakraščio tė
ra tik 15 mylių per sąsmau- 
gą iki Gibraltaro tvirtu
mos. Tai iš Tangiero gali
ma būtų kanuolėmis bom- 
barduot tą Anglijos tvirtu
mą ir nepraleis! pro Gib-

Hitleris Paskyrė v. Pa- 
peną Patrauki Turkus
Berlin.—Anglija ir Fran

cija deda dideles pastangas 
įtraukt Turkiją į kariniai- 
politinį bloką su Anglija ir 
Francija prieš Vokietiją ir 
Italiją. Tad Hitleris pasky
rė von Papeną, vieną iš ap
sukriausių Vokietijos diplo
matų, kaip nazių ambasado
rių Turkijai.

Von Papenui pavesta pa
vartot visą savo gudrumą, 
kad palaikyt Turkiją prie 
Berlyno-Romos “ašies.”

Von Papenas yra katali
kas dvarininkas ir buvęs 
Vokiečių armijos pulkinin
kas. Pirma negu Amerika 
įstojo į pasaulinį karą prieš 
Vokietiją, von Papenas bu
vo karinis Vokietijos atst^ 
vybės narys Amerikoj ir 
sukčiausias kaizerio agen
tas prieš Angliją ir Fran
ciją.

Hitleris paskyrė von Pa
peną savo ambasadorium 
Austrijai, kuomet ruošėsi 
užgrobt tą kraštą; ir von 
Papenas labai daug pasi
darbavo naziams dėlei Aus
trijos prijungimo prie Vo
kietijos. Jis dabar yra 60 
metų amžiaus.

Tokio, bal. 19. — Japoni
ja numato, kad preziden
tas Rooseveltas atsiųs jai 
atsišaukimą sustabdyt karą 
prieš Chiniją.

Tuomet Lindberghas, parsi
davęs kompanijom, grubi jo
niškai užprotestavo ir iš
plūdo Roosevelto valdžią, 
nors jinai visai teisingai pa
sielgė su tomis orlaivių 
kompanijomis.)

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

tis, yra šiauriniai-vakarinis 
Afrikos iškyšulys, 625 ket
virtainių mylių ploto. Jis 
yra bendrai valdomas An
glijos, Francijos, Italijos ir 
Ispanijos.

Buvo pranešta, jog gene
rolas Franco reikalavo už- 
leist jam Tangierą ir ati
duot Gibraltaro tvirtumą; 
jis sakė, kad Gibraltaras 
yra kamputis Ispaniško pu- 
siausalio, ir turi būt sugrą
žintas Ispanijai. Tai Musso
linis ir Hitleris padiktavo 
generolui Franco’ui reika
laut Tangiero ir Gibralta
ro.

Per kelias paskutines sa
vaites fašistai Italijos ir 
Vokietijos suvežė ir susta
tė dar daugiau didžiųjų ka- 
nuolių arti sienos tarp Is
panijos ir Gibraltaro, o ge
nerolas Franco sutraukė di
delę savo armiją grumot iš 
užnugario tai Anglų tvirtu
mai.
Užbėgo Fašistam už Akių

Anglijos ir Francijos po
litikai supranta, kad Itali
jos ir Vokietijos karo laivy
nai ruošėsi greitu laiku, ne
tikėtai šturmuot ir užimt 
Tangierą. Bet, fašistų ne
laimei, suskubo Anglija ir 
Francija ir subūrė bent ke
liasdešimt tinkamiausių sa
vo karinių laivų į Gibralta
ro ir Tangiero sritį. Vien 
Francija susiuntė 22 savo 
karinius laivus į Gibralta
rą; taip ir suardė fašistų 
laivynų planą urmu užpult 
ir užgrobt Tangierą ir už- 
valdyt laivų praplaukimą 
tarp Atlanto Vandenyno ir 
Viduržemio Jūros.

FAŠISTAI SUDEGINĘ 
FRANCIJOS LAIVĄ

Le Havre, Francija, bal. 
19. — Sudegė ir nuskendo 
keleivinis Francijos didlai- 
vis, “Paris,” kuris buvo 34 
tūkstančių tonų įtalpos ir 
galėjo vežt 3,240 keleivių. 
Šio laivo pastatymas kaš
tavo 14 milionų dolerių.

Francūzų vyriausybė su
ėmė vieną italą fašistą kaip 
įtariamą laivo padegėją. 
Gaisras prasidėjo laivo ke
pykloje.

Francijos sekliai atradę, 
jog vokiečiai naziai taipgi 
yra padarę bandymų suga
dini arba sunaikint di
džiausią ir naujoviškiausią 
keleivinį Francijos laivą 
“Normandie.”

Washington. — Daugiau 
demokratinių politikų pasi
sako už užsieninį ministerį 
C. Hull kaip kandidatą į 
šalies prezidentus 1940 m. 
negu už vice-p rezidentą 
Garnerį, dešinį “demokra
tą.”
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laikraščiai rašo. Prisiųskit ir mums jų, 
kurie įdomesni...”

Tai .tik keli žodžiai iš laiško moteriš
kės (motinos keletos vaikų), ištiktos 
tragiško likimo.

Tokių pabėgėlių yra tūkstančiai. Vieni 
jų buvo bagotesni, pasiturį, kiti—papras
ti darbininkai, nieko neturėję.

Nereikia nei aišJdnti, jog tie žmonės 
reikalingi paramos. Prie gerų norų, 
Amerikos lietuviai galėtų sudaryti ben
drą komitetą Klaipėdos krašto pabėgė
liams aukoms rinkti. Tuomet darbas eitų 
kur kas pasekmingiau.

Siūlome Šįmet Šaukt ALK Suvažiavimą
Atsižvelgiant i Amerikos Lietuvių Kongrese kilusius gin

čus Lietuvos nepriklausomybes gynimo klausimu, taipgi j pa
kitėjusia ir artimu karu grūmojančią Europos politinę padėtį, 
Amerikos Lietuvių Kongreso Brooklyn© Skyriaus Komitetas 
savo susirinkime balandžio 13 vienbalsiai nutarė ir šiuomi 
siūlo ALK Centro Komitetui šįmet šaukt ALK suvažiavimą.

Kadangi šįmet New Yorko Mieste įvyksta Pasaulinė 
Paroda, tai, Brooklyn© Skyriaus Komiteto nuomone, šiam su
važiavimui tinkamiausia vieta būtų Brooklynas.

J. KUODIS, ALK Brooklyn© Skyriaus Sekr.

Kviečiame Dalyvauti
Skaitlingiausiai

Metinis ‘‘Laisvės” dalininku suvažiavi
mas—tik už keletos dienų. Dar kartą ra
giname draugus ir drauges jame daly
vauti ir atsivežti gražių sumanymų dien
raščio turiniui pagerinti ir finansiniai jį 
sustiprinti.

Nors mes šiemet nedėjome daug pas
tangų’ gauti iš organizacijų dienraščiui 
sveikinimų ir dolerį kitą aukų, tačiau 
visvien manome, kad visa eilė organiza
cijų ir pavienių draugų bei draugių tą 
padarys.

Šiuo metu, kai pasaulis yra krečiamas 
tokiais stambiais įvykiais, kai fašistiniai 
agresoriai pasiruošę jį uždegti karo liep
sna, darbo žmonių dienraštis—tokis kaip 
“Laisvė”—yra nepavaduojamas įrankis 
Amerikos lietuviams.

Taigi mes raginame visus mūsų ben
drovės šėrininkus, visus prietelius ir 
draugus atvykti balandžio mėn. 23 d. 
Brooklynan, dalyvauti savo dienraščio 
dalininkų metiniam suvažiavime.

Alvarez del Vayo Amerikoj
Šiomis dienomis į Ameriką atvyko bu- 

vusis Ispanijos respublikos užsienio rei
kalų ministeris, Alvarez del Vayo.

Nors Ispanijos respublika panaikinta 
ir šis vyras, taip gražiai ją gynęs iki 
paskutinių dienų, turėjo bėgti iš Ispani
jos, jis nežada nuleisti rankų.

Šiandien svarbiausias prieš jį ir kitus 
Ispanijos demokratus (o taipgi ir prieš 
Amerikos demokratus) darbas — pagal
ba tiems žmonėms, kurie pabėgo iš Is
panijos nuo fašistinio teroro. Tokių pa
bėgėlių yra daugybė visuose kraštuose.

Šiaurės Amerikos Komitetas Pagelbė- 
• ti Ispanijos demokratijai ir Medikalis 
Biuras užkvietė Alvarezą del Vayo at- 

; vykti čion ir padėti surinkti tam tikrą 
sumą pinigų pabėgėliams šelpti. Komite
tas pasistatė tikslu greičiausiu laiku su
rinkti vieną milioną dolerių.

Tai gražus pasimojimas. Neabejoja
me, kad duosnioji Amerikos liaudis prie 
to darbo mielai prisidės ir padės nužy
mėtą sumą sukelti greičiausiu laiku.

Hitleris Prieš Lietuvą ir Latviją
S. Petruševski^ “Pravdoje” plačiai ra

šo, kaip Hitleris po pavergimo Klaipėdos 
Krašto ruošiasi pavergti Lietuvą, Latvi
ją ir į savo rankas pačiupti Estiją. Čia 
paduosime ten iškeltuosius faktus.

Po Klaipėdos Krašto pavergimo Hit
leris sutraukė skaitlingą armiją į Rytų 
Prūsiją, kuri paruošta maršavimui ant 
Lietuvos, Latvijos arba didesniam apsu
pimui Lenkijos.

Latvijoj Hitlerio agentai ruošia to 
krašto pavergimą..Latvijoj yra daug vo
kiškų baronų dar nuo kryžiuočių laikų. 
Vien Rygoje yra 66 įvairios hitlerinės 
organizacijos, kurių vadai specialiai mo
kėsi Berlyne. Nesenai Vendene turėjo 
hitlerininkai savo suvažiavimą, kuriame 
svarstė ir išdirbo sąlygas, kurias ruošia
si įteikti Latvijos valdžiai taip, kaip tą 
padarė Jienleinas Čechoslovakijoj. Kon
ferencijoj buvo 60 fašistų delegatų, jų 
tarpe 15 atvykusių iš Berlyno su specia
liais nurodymais.

Hitlerio agentai Latvijoj organizuoja 
savo Penktą Kolumną, kuri turės veikti 
iš vidaus, kad Latviją prijungus prie 
Vokietijos. Penktos Kolumnos nariai, 
Hitlerio agentai, tveria specialius kliu- 
bus, įvairias organizacijas, kur jie gin
kluojasi ir atlieka karinius pratimus.

Po to, kaip Klaipėdos Kraštą Hitleris 
pavergė, Latvijoj hitlerininkai vėl pra
dėjo kelti klausimą, kad Vokietijos na- 
ziai gali susikalbėti su Lenkija Lietuvos 
ir Latvijos lėšomis. Jie siūlo, kad Lenki
ja gali mainais už. prieplauką Lietuvos 
žemėj atiduoti Vokietijai Lenkijos Ko
ridorių. Kiti iš jų kelia klausimą, kad 
Hitleris turi užkariauti ne vien Lietu
vą ir Latviją, bet ir Estiją, kaipo labai 
svarbų Baltijos Jūros pakraštį.

Kadangi Lietuva yra tarpe Latvijos ir 
Rytų Prūsijos, tai prieš jos nepriklauso
mybę išstoja ne vien hitlerininkai Lie
tuvoj, Hitlerio jėgos iš Rytų Prūsijos, 
bet ir Latvijos hitlerininkai, visokį baro
nai, kurie nori kuo greičiau su Hitleriu 
susijungti.
. Kaip Lietuvos, taip ir Latvijos, dabar
tinės valdžios neužtenkamai rūpinasi 
tautos laisve. Tik darbo masės daugiau 
sujudo ir pradėjo kelti balsą už bloką 
su Sovietų Sąjunga ir kitais demokra
tiniais kraštais prieš Hitlerio agresijas.

Didžiausias Lietuvos nepriklausomy
bei pavojus kaip buvo taip ir pasilieka 
iš hitlerinės Vokietijos pusės. Todėl Lie
tuvos ir kitų Pabaltijos kraštų liaudis 
ir turi budėti. O mes, gyveną užjūryj, 
turėtum sujungti visas jėgas Lietuvos 
žmonėms padėti nepriklausomybę ginti.

Kaip Vyksta Klaipėdos 
Evakuavimas

Pasklidus gandams, kad tos vokietukai, jau anksčiau 
Vokietija įteikė Lietuvai suorganizuoti į smogikų ir 
reikalavimą grąžinti Klai- j tvarkos tarnybos būrius, 
pėdos kraštą, tuojau dau
gelis žmonių pradėjo iš to, 
krašto bėgti į Didž. Lietu
vą. Kai kurie dar suskubo 
pasiimti šiek tiek daiktų, o 
kiti pabėgo viską palikę. 
Daugiausia bėgo žydai ir 
tie lietuviai, kurie bijojo 
vietos vokiečių keršto. Be
veik visi valdininkai, tar
nautojai ir darbininkai, gu
bernatoriaus paraginti, pa
liko vietose, kol į kraštą 
įžengė vokiečių kariuomenė 
ir valdininkai. Lietuviai, 
valdininkai ir kiti, didelio 
sąmyšio dienomis parodė 
nepaprastą drausmingumą 
ir pasiaukojimą tėvynei, 
nes jie apsaugojo įstaigas, 
įmones ir valstybės turtą- 
nuo išgrobstymo bei nute- ’ n i z u o t a s k rašto įstaigų 
riojimo. Daugeliui teko pa
tirti ne tiktai įžeidinėjimų, 
piktžodžiavimų, bet ir skau
džiau nukentėti. Yra sun
kiai sumuštų, sužeistų. Vie-

kovo 21-23 dienomis stačiai 
siautėjo, kaip pamišę. Lie
tuviai, susikaupę skausme 
ėjo savo pareigas didvyriš
kai, ir tiktai tuo būdu iš
saugota mūsų tautos įvai
rios brangenybes. Kai kovo

te ir toliau dirbti. Išvažiuo
jantiems leidžiama išsivež
ti visą judomąjį turtą.

Kai kurios Lietuvos eko
nominės įstaigos paliks 
veikti Klaipėdoje, ap tar
naudamos laisvąją uosto 
zoną. Aukštosios mokyklos 
išsikelia: Respublikos Peda
goginis Institutas į Pane
vėžį, Prekybos Institutas 
į Kauną, Muzikos Mokykla 
—į Šiaulius, Amatų* Mo
kykla bus išskirstyta tarp 
kitų amatų mokyklų. Vy
tauto Didžiojo gimnazija 
Klaipėdoje tur būt galuti
nai užsidarys, nes jai truks 
mokinių.

Tuo tarpu daug rūpesčio 
vyriausybei ir visuomenei 
sudaro iš Klaipėdos krašto 
pabėgėliai, kuriuos reikia 
aprūpinti butais, tarnybo
mis bei darbais ir šiaip vi
sokeriopai sušelpti.

Netrukus prasidėsiančios 
Lietuvos-Vokieti jos derybos 
dėl įsteigimo Lietuvai lais-

23 dieną įžengė į Klaipėdos j vosios zonos Klaipėdos uos-
kraštą vokiečių kariuomenė 
ir atvažiavo Hitleris, vietos 
išgamos šiek tiek aprimo. 
Atvykusieji tikrieji vokie
čių policininkai, kareiviai 
ir valdininkai elgėsi su lie
tuviais gana mandagiai. Jie 
tuojau apstabdė vietinių 
smogikų terorą, kai kuriuos 
net apkuldami.

Atvykus Lietuvos vyriau
sybės komisarui direktoriui 
Norkaičiui, prasidėjo orga-

perdavimas ar į Didž. Lie
tuvą kėlimas ir valdininkų 
bei tarnautojų išvežimas. 
Daugelis darbininkų, vokie
čių įkalbami, palieka kraš-

te. Tuo tarpu Lietuvos už
sienio prekyba yra nukreip
ta per Latvijos Liepojos 
uostą, kuris yra visai arti 
Lietuvos rubežiaus.

Lenkai Nepatenkinti, kad 
Rooseveltas Nepaminė

jo Danzigo
Varšava. — Lenkija pa

stebėjo, kad prezidentas 
Rooseveltas nepaminėjo 
Danzigo, kuomet jis atsi
šaukė į Hitlerį prižadėt ne- 
užpult kitus kraštus. Tas 
Danzigo praleidimas silpni
nąs Lenkų poziciją Danzi- 
ge, kaip atrodo tūliem Var
šuvos politikam.

Londone iškabinta pranešimai: “Turime Būti Pasiruošę.” Kitais žodžiais, 
pasiruošę karui, kurį Hitleris ir Mussolinis ruošia.

f Pabėgėlės Balsas
Viena mūsų skaitytoja, Ona Klimienė, 

iš Brockton, Mass., gavo savo sesers 
Agės laišką, rašytą kovo 29 d. Jinai yra 
pabėgusi iš Klaipėdos krašto ir, be kitko, 
rašo :

... Dabar mus ištiko nelaimė. Reikėjo 
viską ką turėjome apleisti ir bėgti. Vo
kiečiai (naziai) labai žiauriai elgėsi su 
mumis. Tai buvo labai žiaurus vaizdas. 
Per 3 vai. pabėgo beveik visi; kiti tik 
su naktiniais marškiniais. Vienu žodžiu, 
sunku aprašyti visą baisybę... Aš atbė
gau pas brolį Petrą ir nežinau iki kol 
čia teks gyventi. O mūsų valdžia nesi
rūpina mūsų likimu... Nėra kur gy
venti. Na, vasarą tai ir lauke galėsime. 
Žiemai gal pabudavos trobas. Palikome 
ubagais. Neturime nei rūbų, nei namų.

1 “Jūs visi, amerikonai, smerkite tuos 
Irazbaininkus vokiečius (nazius). Jie jau 

baigia pasaulį suėsti. Kaip jie kalba, tai 
tik jie patys turi teisę gyventi, o kitos 

g tautos tai ne... Ką mes šiemet pergy- 
venom, tai net šaltis nukrečia pamąs
čius apie tai... Parašykit man, ką jūsų

Lietuvos Komunistą Balsas
Tuojau, kai Hitleris pagrobė Klaipė

dos Kraštą, Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komitetas išleido į Lietuvos 
visuomenę atsišaukimą (kovo 23 d.), 
šaukdamas ginti Lietuvos nepriklauso
mybę. Atsišaukimas svarbus ne tik Lie
tuvos žmonėms, o ir Amerikos lietu
viams. Todėl mes čia žemiau jį ir pa
duodame:
Lietuvos Piliečiai ir Pilietes!

Hitlerinė Vokietija pagrobė Klaipėdos 
kraštą. Ji ruošiasi pagrobti ir visą Lie
tuvą. Nes Čechoslovakijos pavyzdys ro
do, kad Hitleris nepasitenkina vadina
momis vokiškomis sritimis, ir jis grobia 
viską, ką tik gali pagrobti ir ką jam 
leidžia pagrobti. Šiame grobime Hitle
ris, be to, nepaiso jokių sutarčių ar pa
žadų. Todėl, nežiūrint į dabar pasirašy
tą sutartį, kuria neva pripažįstamos da
bartinės Lietuvos naujos sienos,—Lietu
vai pavojus netekti nepriklausomybes 
gręsia kiekvieną dieną.

Šiandien organizuodami' savo krašto

apgynimą mes turim atminti Čechoslo
vakijos pamoką,, kuri rodo, kad kapitu- 
liacinė begalinių nuolaidų politika negali 
išgelbėti krašto nepriklausomybės. Nesi- 
gynusi Čechoslovakijos tauta . susilaukė 
vergijos. Ir už tai atsakomybę neša ne 
Čechoslovakijos liaudis, kuri buvo pasi
ryžusi gintis, o pardavikiškoji reakcinė 
buržuazija,' kuri vesdama kapituliacinę 
politiką galutinai pardavė ČechoslovakL 
ją.

Piliečiai ir pilietės! Mes kviečiam vi
sus už Lietuvos nepriklausomybės gyni
mą stovinčius sluoksnius suvienyti savo 
jėgas kovai prieš gręsiančią vokiečių 
okupaciją. Mes kviečiam dar labiau su
stiprinti kovą prieš voldemarininkus— 
Hitlerio agentus, vokiečių okupacijos 
ruošėjus. Reikia stiprinti ginkluotas 
krašto pajėgas, reikalaukim, kad visa 
liaudis būtų apmokoma ginklo vartoji 
mo, kad ji būtų apginkluota. Reikia ko
voti dėl teisių liaudžiai organizuotis ir 
mobilizuoti savo jėgas. Visur ir visose 
vietose turi būti organizuojami nepri
klausomybės gynimo komitetai. Užsienio 
politikos srity turim kovoti prieš tas 
nuolaidas vokiečiams, kurios laidotų mū
sų nepriklausomybę, reikia stengtis su-

daryti Pabaltės šalių karo sąjungą prieš 
gręsiančią joms vokiečių okupaciją, pa
sinaudoti Lenkija, kiek ji nusistačiusi 
prieš Lietuvos okupavimą iš Vokietijos 
pusės, o ypatingai remtis ‘Sovietų Sąjun
ga, ne kartą padėjusia apginti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Tai tas, kas Lietuvai šiandien reika
linga. Kas nesirūpina krašto apgynimu, 
kas savo darbais neužtikrina krašto sau
gumo, tas yra Lietuvos išdavikas, jos 
priešas. Užtat reikia budėti visur ir vi
sur, kad mus neištiktų Čechoslovakijos 
likimas. Išdavikams ir kapituliantams 
ne vieta nei visuomeninėse organizaci
jose, nei kariuomenėje, nei valstybės 
aparate, nei, pagaliau, vyriausybėj. Mes 
turim kovoti ir prieš provokacinį ele
mentą, suinteresuotą sprogdinti Lietuvą 
iš vidaus mūsų priešų naudai.

Ne pasyvumas gali išgelbėti Lietuvą. 
Stiprinkim tautos pastikėjimą savo jėgo
mis, jos pasiryžimą aukoti savo gyvybę 
už Lietuvą. Tik vieninga tauta, pasiryžu
si gintis, išsaugos savo nepriklausomybę.

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas.

1939 m. kovo 23 d.
LKP CK spaustuvė “Spartakas”.
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Nesusikalbėjo
Mokytojas: “Tamstos sū

nus, ponia Kelmienė, vėl 
bjauriai parašė namų dar
bą. Pasakykit ir savo vyrui, 
kad jis kasdien kvaily n ei
na!

Ponia Kelmienė: “Taip? 
Ar vyras vėl jam padėjo 
rašyti?”

Brangi Mada
Pirkėjas: “Panele, aš ne

galiu apsispręsti, kurį aš 
turiu pirkti. Kurie kakla
ryšiai dabar modernūs?”

Pardavėja: “Mano šeimi
ninkas visada taria, kad tie, 
kur per dešimt litų kainuo
ja.”

Išlaikė žodį
Plaukius stovi lauke. Ly 

tus lyja kaip iš kibiro. 
Plaukius laiko skėti su
skliaustą dešinėj rankoj.

—Kodėl tamsta jo neiš- 
skleidi?

—Aš negaliu.
—Kodėl? Ar jis sugedęs?
—Ne. Bet aš sutariau pa

simatymui ženklą: suskliau
stas skėtis dešinėj rankoj.

Supratingas Berniukas
Jaunas sužadėtinis pano

ro kurį'laiką nekliudomas 
pasilikti su savo sužadėti
ne, ir tarė jos broliukui:

—Ar tu, mažiuk, negalė
tum nueiti į krautuvę ir 
parnešti apelsinų.

—Deja, šito negaliu pa
daryti, krautuvės jau užda
rytos. Bet jei jau taip, tai 
galiu išeiti į gatvę, pažiū
rėti kiek laiko.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiami draugai: Malo
nėkite atsakyti j mano klau
simą. 1930 metais Alabamos 
valstijoje kūrėsi komunistų 
angliškas laikraštis. Rodos, 
“Laisvės” štabas užsidėjo sau 
kvotą sukelti $400. Man čia 
pasidarbavus, surinkau $9 ir 
pasiunčiau per “Laisvę.” Aš 
norėčiau žinoti, ar minėtas 
laikraštis gyvuoja, ar negy
vuoja ?

Chas. Strauss.

ATSAKYMAS
Taip, aukos buvo plačiai 

renkamos išleidimui pietinėse 
-valstijose revoliucinio laikraš
čio. Ir jis buvo išleistas. Va
dinosi “The Southern Work
er.” Bet išsilaikyti nepajėgė. 
Kiek laiko paėjęs, sustojo. O 
vieton jo berods buvo leidžia
mas ir tebeina nedidelis mė
nesinis žurnalas. Jo pavadi
nimo nebeatsimename, nors 
porą kopijų esame matę.

Kaip visų kitų aukos, taip 
jūsų tie devyni doleriai buvo 
persiųsti t a m “Southern 
Worker.”

Gaila, kad pietinėse vals
tijose darbininkų judėjimas 
tebėra toks silpnas, jog ne
pajėgia išleisti ir išlaikyti sa
vo kovingą laikraštį. Ten 
žmonės be galo biedni. Nors 
paskutiniais keliais metais 
Komunistų Partija gerokai iš
siplėtė, išaugo ir jau turi kele
tą tūkstančių narių, tačiau 
darbas tebėra labai sunkus. 
Ten ir reakcija bjauriau per
sekioja kovingus darbininkus.
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ALDLD REIKALAI Clevelando Kronika
Gavome 160 Naujų Narių

Kol kas vajus už naujus 
narius į Literatūros Drau
giją silpnokai eina. Iki ba
landžio 15 dienai gavome 
160 naujų narių, tai per- 
mažai. Vajus bus iki gegu
žės 1 dienos.

religijos, sveikatos, ekono
mijos, abelno mokslo šakų 
ir dailios literatūros. Mūsų 
knygos gerai ir gražiai pa
darytos, prie to, pigiausiai 
parduodame, kaip bent ko
kia kita išleistuvė. Užsaky- 

Taigi laiko mus siųskite: ALDLD, 46 
iki pabaigai mažai liko. Vi- Ten Eyck St., Brooklyn, 

N. Y.si pasidarbuokime, kad ga
vus daugiau naujų narių. 
Dabar sekamai kuopos sto-

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

LDS KUOPOS VEIKLA

LDS 55 kuopos susirinkime 
buvo pakeltas klausimas kas 
link Amerikos Lietuvių Kon
greso Clevelando Skyriaus su- 
sirinkim o, 
nėšio 3(1 
bin iii k ų 
79th Št 
vai. i

Kp. Miestas ?
2—So. Boston

129—Spring Valley__
41—Aberdeen______

68—Hartford __
86—Chicago__

104—Chicago__
136—Harrison __
188—Detroit___
22—Cleveland _
36—La Porte __

111—Butte____
1—Brooklyn __
8—Cambridge

18—Edmonton _

31—Auburn _________ 3
132—Tacoma _________ 3
137—Montreal ------------- 3

Po 2 naujus narius gavo 
sekamos kuopos: 4—Port
land; 10—Philadelphia; 15 
—Fort William; 32—New 
Haven; 44—Lowell; 52— 
Detroit; 95—Kapuskasing; 
153—San Francisco; 190— 
Cleveland.

PITTSBURGH, PA.

jog,

Biskutis apie National Casket 
: Co., N. S. Pittsburgh, Kurią 
1 Lietuviai Daugiausia Užvadi- 

na Grabaune %
Darbininkai jau nedirba 

nuo 8 d. bal. Dirbtuvė yra vi
sai uždaryta. Iš karto poliše- 
riai išėjo į streiką. Pagaliau 
kiti darbininkai pamatė,
jiem bus sunku streikuoti, už
jautė jiems ir visi bendrai išė
jo į kovą. Tai dabar unijos va
dovai reikalauja, kad kompa
nija pripažintų uniją. Kompa
nija mato, kad darbininkai 
nori unijos, bet iš žąsino šun

ėku nupirkti avižas. Tai kom- 
ipanija uždarė dirbtuvę ir ne- 
I labai nori pripažint uniją ir 
laukia, pakol darbininkai pra
dės prašytis atgal į dirbtuvę, 
žinoma, yra visokių ir darbi
ninkų. Vieni norėtų eiti dirb
ti, o kiti yra kompanijos pa
kalikai tai tie norėtų ir ske- 
bauti. Bet pikietas gerai lai
kosi, tai prisibijo. Atrodo, kad

kuris įvyks šio me
dieną, Lietuvių Dar- 
Svetainej, 920 E. 
Pradžia lygiai 10 

ryto. Iš 55 kuopos 
itai yra apsiėmę toj

konferencijoj dalyvaut. Tai 
bandykite paskirtu laiku būti. 
Taipgi prašome ir kitų visų

k u.
55 kuopos mėnesiniam susi

rinkime narių dalyvavo iš

A psi- 
gal 
va

šiam
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Po 1 naują narį gavo: 6’kompanija pripažins uniją.
-------- 1 Anais metais toj kompani

joj norėjo sutverti uniją, bet 
bosai nugąsdino darbininkus, 
pasakė, jeigu jūs norit unijos, 
tai mes uždarysim dirbtuvę ir 
išmūfysim į Bostoną. Tada jūs 
visi būsite be darbo. Dabar 
darbininkai netiki jų gązdini- 
mui. Sako, mūfykite, kita atsi- j j 
mūfys į jūsų vietą. Toj kom
panijoj yra daug tokių darbi
ninkų, kurie jau dirba geroką 

"žemai laiką. Ateina vasara, jiems tu
rės duoti atostogų su užmo
kesčiu. Tai kompanijai bus 
daug nuostolių. Tokiu būdu, 
kaip unijos nėra, tai senus 
darbininkus paleidžia, o nau
jus į jų vietą paima. Kompa-I 
nija tuos šposus jau pradėjo 
daryti nuo pereitų metų. Tai 
darbininkai 
pan. mūfys arba nemūfys sa
vo dirbtuvę į Bostoną, vis vien 
jie liks be darbo. Tokiu būdu, 
jie laikosi prie vienybės, ne
nori eiti skebauti.

Gerai darbininkai daro, kad 
laikosi. Pagirtinas darbas. Bet 
tuo pačiu sykiu turėtų spausti 
ir unijos vadovus, kad ir jie 
parodytų savo darbą. Kaip 
juos nespaudi, tai jie leidžia 
dalykus lengvai ba tai yra 
A.F of L. unija.

Northsidietis.

—Montello; 65—Baltimore;! 
50—Rochester; 63—Bridge
port ; 70—Rockford; 84— 
Paterson; 92—Cicero; 138 
Maspeth; 141 — Philadel
phia; 158—Benton; 146 — 
Chicago ir 207 — Hart.

Kaip matote, tai iki šiolei 
geriausiai pasidarbavo Chi- 
cagos apskričio kuopos ir 
viena kita rytuose. Kol kas 
dar visos kuopos ir pavie
ni vajininkai labai l____
stovi. Pasidarbuokime dau
giau !

Mokėkite Duokles

leidimas, tinginystė. O 
sakysite, kad neteisybę 
šau ? Apie jus, nariai, 
susirinkime buvo prelekcija
skaityta, kurią davė Dr. A. 
Šimkus, temoje reumatizmas.

Dėl Lincoln Brigade kovo
tojų 55 kuopos susirinkime 
nariai sumetė ant vietos. 
Draugė Laurišaitienė aukavo 
25c, drg. M. Lukošius 50c. 
Kiti po mažiau. Viso sudarė 
$2. Aukautojams tariam ačiū.

Laiškas priimtas nuo Pirmos 
Gegužės apvaikščiojimo komi
sijos ir prašoma pikietuoti 
prie Vokietijos hitlerinio kon
sulo 1 dieną gegužės, 12 vai. 
dienos. Hitlerinio konsulo gy
venimo vieta prie Bailey 
krautuvės prieš Higbee krau
tuvę. Įsitėmykite. Mes lietu
viai nepasilikime tą dieną na
mie. Pasirodykime dideliam 
skaičiuj prie pikieto ir masi
niam mitinge, kur bus gerų

—o—
Senas mūsų clevelandietis 

darbuotojas ir veikėjas B. 
[Kirstukas apleidžia Clevelan- 
! dą. Jis niekad neatsisakyda- 
i vo gausiai paremti darbinin- 
I kiškas draugijas, o ypač Ly- 

Clevelando 
ii' draugės 
išleistuvių c-

Su duoklių pasimokėjimu 
ir dalykai nėra pergeriau- 
siai. Dar daugiau, kaip du 
trečdaliai kuopų nieko ne- 
prisiuntė už 1939 metus. 0 
pavasaris jau čia pat. Pa
prastai vasaros metu duok
lių mokėjimas silpnesnis, 
nes silpnesni ir susirinki
mai. Turėtų draugės iri 
draugai sumokėti duokles, o 
kuopų valdybos tuojaus jas 
prisiųsti į centrą.

Daugelis kuopų dar ne
atsakė ir “Šviesos” reikale 
ar jų visi nariai gauna ge
rai “Šviesą” ar ne- Daugelis 
narių nepasirūpina praneš
ti į centrą, kaip jie permai
no gyvenimo vietą ir paskui 
negauna žurnalo. Kaip tik 
persikeliate į naują vietą, 
tai tuojaus praneškite savo 
naują antrašą.

Yra dar gerokas skaičius 
narių skolingų už 1938 me
tus.’ Kuopos turi išrinkti iš i 
jų duokles ir prisiųsti į cen-l 
t ra. v

Platinkite Knygas

mato, kad kom-

New York, bal. 18.—CIO 
Marininkų Unija užstrei- 
kavo jau 136 žibalinius lai
vus, priklausančius 
kompanijom.

ros Chorą. Taigi, 
Į pažįstami draugai 
.nusitarė suruošti
bankietą 23 balandžio, Lietu-

; vių Darbininkų Svetainėje, 
'920 E. 79th St. Pradžia 3 

Bus Įžanga 25c 
Išleistuvių hankiete 

muzika. Draugai 
atsilankykite.

—o— 
Clevelando visų 

Veikiančio Komiteto 
tarta 
saros 
n i k as 
deficitas, tai nutarta, kad ir 
LDS 55 kuopa prie to defici
to išlyginimo prisidėtų finan
siniai. Taip ir visos Clevelan
do draugijos prie Veikiančio 
Komiteto prigulėdamos yra 
nusitarę prisidėt finansiniai.

—o—
LDS 55 kuopos pikniko ko

misija raportavo, 
pikniką Clevelando 

.nei gerai žinomoj vietoj, 
trim Machutą, prie Green 

Įvyks 24 d. birželio.

vai. po pietų, 
y patai, 
bus ir 
ir draugės,

draugijų 
yra nu- 

turėt vieną pikniką va- 
sezone ir jeigu tas pik
ti e p avy k tų, s u s i d a ry tų

kad rengia 
visuome- 

pas 
Rd.

“Vilnies” ir “Laisvės” spau
dos pikniko komisija susideda 
iš septynių komisijų i)' ra
portavo, kad turi daržą paė
mę ant 6 d. rugpjūčio pas 
Machutą. J. B.

—•()—

Iš Atsibuvusio Lyros Choro 
Koncerto

Balandžio 9 d. Lyros Cho
ras turėjo koncertą ir balių 
Lietuvių Svetainėj. Programą 
pradėjo Lyros Choras su 
“Tarptautine,” sudainavo ir 
daugiau dainelių, kurios buvo 
gerai sudainuotos. Duetą su
darė brolis ir sesuo Raulušai- 
čiai. II. Raulušaitis dar pirmu 
syk dainavo. Jų dainelės išė
jo vidutiniškai. Solo dainavo 
T. Raulušaičiūtė. Ji gerai dai
navo. Jos dainnelės visuomet 
publikai patinka. F. Stripeika 
ir J. Palton dainavo duetą 
kiek silpniau. Bet jie turi ge
rus balsus, pasilavinę kiek 
daugiau, galėtų labai gerai 
dainuoti. Vaslovas čiapukas 
gerai pagrajino armonika.

Buvo sulošta komedija 
“Barbernė”. Komedija pa
prastame vakarėlio parengi
me gerai sulošti, bet koncerto 
programoj išpildyti netinka
ma. Komediją artistai sulošė 
gerai. Užbaigus lošimą patys 
“barbenai” sudarydami gru
pę, sekstetą, gražiai padaina
vo.

Pati programa buvo trumpa 
ir ne taip turtinga. Rodos, tu
rėjo būti iš choro daugiau so
listų ir duetų. Ypatingai mer
ginų duetai nepasirodė. Lyros 
Chore yra merginų ir vaikinų 
su gerais, tvirtais balsai, jie 
turėtų . dalyvauti tokioj pro- 
gra moj.

Publikos buvo gana daug. 
Ant šokių suėjo daug jauni
mo. Lyros Chorą Clevelando 
lietuviai gerai parėmė.

Išleistuvių Balius£
Balandžio 23 d. yra ren

giamas išleistuvių balius drau
gui B. Kirstukui, Liet. Darb. 
Svetainėj, 920 E. 79th St. Du
rys atsidarys 3 valandą po 
pietų. Programa bus 5:30 v. 
vakare. Išleistuvių programoj 
dalyvaus Lyros Choras.

Drg. B. Kirstukas yra vie
nas iš geriausių veikėjų ve
teranų, kuris yra labai daug 
veikęs tarpe lietuvių darbinin
ku. Dabar d. B. Kirstukas ren
giasi apleisti ši miestą ir vi
sus savo draugus bei drauges, 
su kuriais jis sykių veikė. Vi
sus draugus ir pažįstamus 
prašome atsilankyti į draugo 
B. Kirstuko išleistuves ir sy
kiu atsisveikinti su draugu.

Apleidus draugui B. Kirs
tukui Clevelandą, labai retai 
turėsite progą jį susitikti, to
dėl dabar dalyvaukit jo iš
leistuvėse.

Po programai bus šokiai 
prie geros muzikos. Taip pat 
bus geri užkandžiai, kuriuos 
g a s p a d i n ė s p a g a m i n s.

Balius ir Šokiai

Balandžio 22 d. bus smagus 
balius ir šokiai, 920 E. 79th 
St., pradžia 7 :30 vai, vakare. 
Šį balių rengia L. K. kuopa. 
Prašome visų progresyvių lie
tuvių nerengti jokių parengi
mų balandžio 22, bet visi da
lyvaukite mūsų parengime ir 
smagiai laiką praleisite tą va
karą. Bus gera muzika šo
kiams. Turėsim 'gerus užkan
džius dėl tų, kurie norėtų už
sikąsti. Atsilankykite visi.

—o—
Reikalinga Greita Pagelba 

Veteranams, Grįžtantiems 
iš Ispanijos

Tuo tarpu, kiek žinoma, 
yra apie 73 Amerikos vetera
nai, kurie fašistų Ispanijoj 
randasi nelaisvėj ar kalėji- 
man sumesti. Dabai' iš jų 70 
veteranų bus grąžinami į 
Franciją, ir čia tie karžygiai 
kovotojai už demokratiją, be 
cento ir būdami silpnoj svei
katoj, vėl atsidurs į didelį 
skurdą ir badą. O gal jiems 
reikėtų patekti ir į kalėjimą 
Francijoj iki bus suteikta fi
nansinė pagelba.

Tiems karžygiams reikalin
ga labai greita pagelba. Jiems 

I reik maisto, medikalės pagel
bės ir drabužių. Taip pat reik 
finansų veteranams sugrįžt 
pas savo mylimuosius gimines 
ir draugus.

Tikrai nežinoma, ar randa
si tuo tarpu lietuvių tarp tų 
nelaisvių Ispanijoj, kurie taip 
pat turėtų sugrįžti į Ameri
ką. Bet kitų tautų yra po ge
rą skaičių. Vienok mums ne
daro skirtumo, mes turime pa
gelbėti visiems veteranams ly
giai.

Clevelando Friends of the 
Abraham Lincoln Brigade, 
kurie turi ofisą 205 Superior 
Bldg., rūpinasi suteikimu pa
gelbės Francijoj esantiems ve
teranams. Taip pat ragina ir 
kitas organizacijas ir geros 
širdies žmones ateiti su pagel
ba veteranams.

Fašistams užgriebus Ispani
ją, kai kas pradeda manyti, 
kad dabar jau nebereikalinga 
parama tiems sugrįžusiems 
veteranams, nes jie jau na
mie ir dabar jie patys sau ga
li gyventi, kaip jie sau išma
no. Vienok taip, draugės ir 
draugai, būtų klaidinga ma
nyti. Kol kas mes visi žinome, 
had Abraham Lincoln Briga
dos veteranams, kovojusiems 
Ispanijoj prieš fašistus, Ame
rikos valdžia nedavė pagel- 
bos, todėl iki nebus suteikia
ma parama iš kur nors, mūsų 
visų bendra pareiga pagelbėti 
jiem. Dabar daugelis tų vete
ranų yra bedarbiai ir neturi 
ko valgyti ir kambario gyven
ti. Kitiem labai reikalingas 
poilsis ir medikai© pagelba.

Daugelis iš tų veteranų no
rėtų padirbėti ką nors prie 
stubos nors dieną ar dvi, kad 
iš to uždarbio galėtų už kam
barį užsimokėti ar cigaretų 
nusipirkti. Todėl, jei jums rei
kalingas žmogus trumpam lai
kui ką nors padirbėti papras
tam darbe, pasisamdykite iš 
veteranų.

I. A. V.

Mūsų visų mylimas draugas 
J. W. Petrauskas gale savai
tės išvyksta atostogom į East 
St .Louis, Ilk, pas savo mo
tiną ir patėvį Bukauskus. Juo
zas sakosi jų nematęs virš 5 
metai. Pakeliui žada sustoti 
Chicagoj, pamatyti “Vilnies” 
dienraščio įstaigą, ypatingai 
redakcijos štabą. Juozas yra 
vienas tų, kuris nors ir jau
nas būdamas, bet moka sude
rinti veikimą su suaugusiais. 
Darbuojasi LDS, ALK, Ameri
kos Lygoj už Taiką ir Demo
kratiją ir nuolatiniai bendra
darbiauja dienraščiui “Vil
niai.” Laimingos kelionės, 
drauge^ Juozai!

—o—
Pereitą šeštadienį Clevelan

do bedarbiai turėjo demons
traciją, kurioj dalyvavo virš 
2,000 Cuyahogos pavieto 
WPA atleistųjų darbininkų. 
Trys delegacijos buvo pasiųs
tos pas WPA administratorių, 
miesto majorą Burtoną ir re- 
publikonų partijos raštinėm 
Pirmoj ir paskutinėj vietoj 
delegacijom atsakyta, k a d 
nėra ponų atstovų namie. Be
darbiai nutarė-išnešė rezoliu
cijas, kad jie nebadaus, bet 
vystys savo kovą visu miesto 
ir valstijos plotu.

— o—
Nedėlinėj laidoj “Cleveland 

Plain Dealer” nei žodeliu ne
sumini viršminėtos WPA at
leistųjų darbininkų demons
tracijos. Bet užtad telpa ex
tra daugiau skelbimų apie 
naujus automobilius, namus ir 
tt. Skelbimų savininkai ne-

mėgsta bedarbių demonstraci
jų. Didlapiai jų nededa. Dar
bininkai, remkime savo spau
dą. M.

Sudaromas Lietuvoj Krašto 
Statybos Komitetas

Kaunas, bal. 14. — Prie 
vidaus reikalų ministerijos 
sudaromas Krašto Statybos 
Komitetas, kurio svarbiau
sioji pareiga bus skatinti 
Lietuvos statymą.

Tas komitetas ypatingai 
dės pastangų, kaip sakoma, 
“aprūpint namais darbinin
kus, žemesniuosius valdi
ninkus ir ūkininkus.”

Kiekvienas ąpšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės

i Lietuviška Užeiga
į BAR ir GRILL

Tclinejy Gaminam valgius ir 
& t u r im e Amerikos 

■mįĮ TY y'i išdirbimo ir impor- 
■pdFjll luotų degtinių, vl- 

, šokių vynų ir gero
lįiąuco alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šalinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. I., N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Mateušas Simon avie iu s
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 4 - homis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

--------------------------------------------------------------------------- -----------

| Telefonas: Humboldt 2-7964

I DR. J. J. KAŠK1AUČ1US

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

I VALANDOS: 2—4 ir 6-3.
Į Nėra valandų sekmadieniais. H

Dabar Jungt. Valstijų 
paštas padarė trumplaikinį 
nupiginimą ant knygų siun-. 
tinėjimo. Tas daroma tiks
lu, kad plačiau paskleidus 
apšvietę. Nupiginimas už 
mėnesio baigsis.

Todėl, Literatūros Drau
gijos centras ragina kuopas 
parsitraukti knygų platini
mui, kol galima pigiau pa
siųsti. Kartu raginame ir 
“Laisvės” skaitytojus užsi
sakyti. Katalogus siunčia
me veltui ant pareikalavi
mo.

Pas bus yra daug knygų į 
pasirinkimui iš politikos,’

USA senato užsienio reikalų komisija veda tyrimus, kaip pataisyti neutralu" 
mo įstatymus; toliau, dešinėj, buvęs valstybes sekretorius p. Stimson aiškina, 
kad tasai įstatymas turi būti Pakeistas, pritaikytas daugiau krašto apgynimui

APIE VISKĄ

Plačiai žinomas darbuoto
jas dėl mažų namų savinin
kų, o vėliau prie bedarbių, d. 
Greenfield, yra sunkios ligos 
apimtas-serga. Labai reikalin
ga šis draugas atlankyti, taip
gi kiek nors paremti jį sun
kioj valandoj. Adresas: 2166 
W. 59th St.

—o—
Už pusantros savaitės įvyks 

čion Ohio Amerikos Lietu
vių Kongreso konferencija. 
Jau dabar, draugijų delega
tai, laikas pasirūpinti naujom 
mintim - sumanymais. M 'ū s ų 
broliai ir sesutės Lietuvoj per
gyvena šiurpias valandas. 
Rengkimės, kad ši konferen
cija išeitų jiem konkrete pa
rama.

Lietuvių Įstaiga ni I ir IAV mil 
Ant Route 28 DLUC ŪMI 111 11

Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

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

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies j svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorkų arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

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

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius , 
Manager

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

Internacionalas Karcery
(Tąsa)

21—Internacionalas aKrcery
—Ne, ne jiems!—pasitaiso Paulius.— 

Pasiųskim į Amsterdamą: “Ponas kara
liškasis ministeri, draugas Vandervelde, 
dėkojame nuoširdžiausiai už lietuvišką 
karcerį...” -

8.
KAS TOLIAU?

Ilgos, kaip svetimos žemės vieškeliai, 
karcerio naktys. Liepos mėnesį kalėjimo 
cementas šaltas, kaip gruodas ant tų 
vieškelių. Alkanos dienos daug ilgesnės.

Šiandien trys iš mūsų gauname po lit
rą sriubos ir po du šimtu gramų duo
nos pietums. Simas visą davinį suskirsto 
į penkias lygias dalis, padeda lėkštę Pau
liui ir Fridžiui.

• —Juk aš šiandien negavau!—protes
tuoja Fridis.

—Nebūk, Fridi, kvailas, tu gausi ryt: 
vėl visi išvien valgysim.

Sėdim ant grindų, valgom. Nevalgo 
tik Fridis. Šiandien vistik kažkas pri
siuntė tabako, nors buvo žadėję nebe
siųsti. Bevakarieniaujant sargas užžibi
na elektrą. Fridis prisimerkdamas žiūri 
į Paulių: “Taip- Aš, rodos, būsiu matęs 
tave Liepoj u je. Biure.. . Krišjanį aš ge
rai pažįstu... Pauliau, Simas, aną die
ną pasakė tam, kurį išmetėm iš karce
rio:

“Tu padarei niekšybę partijai.” Pau
liau, aš tau sakau tą patį—tu darai niek
šybę savo kovos draugams. Ir aš su ta
vim nebekalbu!”

Paulius pakelia galvą. Bando aiškin
tis. Bet Fridis nebeatsako. Paulius nu
moja ranka ir nutyla.

. Ir vėl vakaras. Mudu su Paulium šne
kučiuojamės prie lango:

—Et, viskas vistiek, drauguži! Lietu
vos policija mane atiduos hitlerininkams. 
O jie arba patys man galą padarys, arba 
Danzigan atiduos.. . Bebūdamas Lenki
joj skaičiau laikraščiuose, kad su viena 
vyrų grupe esu jau nuteistas aštuoniems 
metams. Be to—laukia dar dvi bylos. 
Kaip ten bebūtų—tebijau tik elektros ir 
lėto žudymo... O gal ir nieko nebijau? 
Grįšiu bent į Danzigo kalvas. O Fridis 
štai pyksta ir sako, kad aš išdavikiškai 
šmeižiąs partiją.. .

Ką gi atsakyti Pauliui, kaip jį pa

guosti? Fridis žingsniuoja ten ir atgal, 
jis taip žingsniuoja nuo pietų; dabar 
mieste kaukia sirenos, sargas gesina 
elektrą; miestas paskęsta tamsoj—aš
tuntą valandą vakaro prasideda lėktuvų 
puolimo manevrai virš miesto. O Fridis 
vis žingsniuoja; nekalba ne tik su Pau
lium, bet ir su manim. Pasiklauso sire
nų gaudesio, pastovi, ir vėl žingsniuoja. 
Pradeda garsiai murmėti:

—Gal ir gerai, kad yra įtaisyti karce
riai?. .. Niekur tiek daug nepagalvosi— 
tik karcery!

Dar kiek pavaikščiojęs, prieina prie 
Pauliaus:

—Pauliau, ar pyksti? Ne?—Na, tai ir 
gerai- Ar žinai—tu daug teisybės pasa
kei. Tik kažkodėl nepatogu, kad štai kiti 
girdi mūsų partijos paralyžių... Aš dėl 
to ir pykau. O vistik tavo tiesa, Pauliau, 
mus suparalyžiavo mūsų partija, o vė
liau atėjo fašistai ir mus pribaigė.. .

Ištaręs tuos žocĮžius, Fridis, prislėg
tas ir įskaudintas, atsisėda. Palengvėju
siom širdim imam klausytis jo dreban
čio balso. Kas guli, kas sėdi, Simas nu- 
siauna kojas, bet pajutęs šaltą cementą 
—vėl apsiauna.

Dirbau Mintaujoj. Remontuodavom 
upių laivus. Martynas buvo puikus šalt
kalvis. Jūs nežinote, kas yra Martynas? 
Martynas buvo mano draugas, bet drau
gavome mudu bardamies. Grįžtam iš 
darbo—baramės. Ilsimės — ginčijamės. 
Išlydžiu jį vakare, jis namo eina- Grįžtu 
į kambarį, žmona klausia:

—Fridi, tu buvai sakęs, kad Marty
nas geriausias tavo draugas?...

—Geriausias!—patvirtinu jai.
—Bet, Fridi, taip tesibara tik neprie

teliai !. ..
—Barnis—vienas dalykas. O draugiš

kumas—kitas. Baramės dėl to, ką kiti 
pasako ar padaro. Mudu draugai ir vis
kas !—Bet žmona nesuprato.

Bartis tą vakarą mudviem nebuvo jo
kio reikalo—iš darbo grįždami net alaus 
išgėrėm. Mano kambarėly perskaitėm 
laikraščius. Žmona vakarienę virdama 
padejavo: miltai pabrangę, taukai jau 
pusę lato pakilę.. . Martynui paduodu 
“Domas.” Jūs gal nežinot—“Domas” 
—reiškia “mintys-” Taip vadinosi Latvi
joj mūsų žurnalas. Paduodu Martynui 
žurnalą ir sakau:

(Bus daugiau)

rengimas mūsų apšvietos tik
slui.

Įsitėmykite! šį sykį progra
mą išpildys mūsų pažangių tė
vų jaunutės mergaitės ir vai
kučiai. Būtent: L. Ginaičiutė, 
B. Palevičiutė, sesutės Račiu- 
niutės, B. Ezerskis, sesutės 
Steponauskiūtės, B. Ezerskiū- 
tė, V. Nakiūtė, ir, manoma, iš 
Windsor, Canados, bus pora 
jaunučių mergaičių prie pro
gramos.

Tai jauni mūsų meno žie
dai. Pilnai yra prisirengę pa
gal savo jaunus gabumus duo
ti mūsų publikai ką tokio mu- 
zikališko, gražaus ir malo
naus. Programos palydove, 
akompaniste bus drg. Anna 
Gudaitienė.

Kad įvertinti jaunučių pra
dinį visuomeninį pasišventimo 
meno darbą, kad priduoti tin
kamos energijos bei pasirįži- 
mo siektis gilesnio ir plates
nio atsiekime muzikos srityj, 
yra labai svarbu skaitlingai Į 
atsilankyti į šį parengimą.

Antras, kad paremti mūsų 
LLD Centrą finansiniai dėl 
galėjimo išleisti gerų moksli
nio turinio knygų, kad suteikti 
galimą paramą mūsų abelnam 
kultūriniam apšvietos budavo- 
jimui. Tatai irgi yra didelis 
reikalas mums darbininkams 
padaryti šį parengimą skait
lingu publika.

Po programos bus linksmi 
šokiai. Grieš “Pilviškių Or
kestrą”. Įvairūs užkandžiai 
bei gėrimai. Prie įžangos ti
kintų ir serijų, kurios buvo 
platinama jau iš kalno, yra

paskirta trys piniginės dova
nos laimėjimui.

Todėl varde Lietuvių Lite
ratūros Draugijos nuoširdžiai 
kviečiame detroitiečius, visus 
pažangius žmones nepamiršti 
ir atsilankyti į šį naudingą 
baliaus, koncerto ir smagių šo
kiu vakara. C v

J. J. Butkus.

Rumunija ir Lenkija Išvien 
Ginsis nuo Nazių

Varšava. — Lenkija ir 
Rumunija pasižadėjo išvien 
kariaut, jeigu Vokietija ar 
koks jos “palydovas” užpul
tų Lenkiją ar Rumuniją. 
Manoma, jog tokiame atsi
tikime lenkų generolas Ed. 
Smigly-Rydz būtų vyriau
sias bendras komandierius 
Lenkijos-Rumunijos armi
jų-

Dabar Lenkija stengiasi 
sutaikyt Vengriją su Ru
munija. Mat, Vengrija vis 
dar planuoja atgriebt “ven
grišką” plotą nuo Rumuni
jos, ir dėl to tęsiasi kivirčai 
tarp tų dviejų šalių.

TURKŲ IR GRAIKŲ VIE
NAS FRONTAS

Athenai, Graikija, bal. 18. 
—Turkija ir Graikija taria
si sujungt abiejų kraštų 
armijų ir laivynų jėgą prieš 
bet kokį gręsiantį užpuoli
mą iš Italijos ar Vokietijos 
pusės.

Žinios iš Massachusetts Valstijos
FITCHBURG

Bedford Duguay, 24 metų, 
gyvenantis 292 Beech St., 
Fitchburge, tapo areštuotas 
dėl nelegališko atvykimo į 
Suvienytas Valstijas iš Ka
nados. Duguay nuvežtas į 
Bostoną, kur bus tyrinėjimas 
federališkame teisme.

—o—
Henry F. Long, Mass., vals

tijos korporacijų ir taksų ko- 
misionierius, prašys, per laiš
ką, Fitchburgo asesorių, kad 
miesto taksų dėl 1939 metų 
neišduotų, nes valstija tyrinė
ja ir tiki, kad valstijos taksus 
bus galima sumažinti. Kiti 
miestai aplinkoj taipgi aptu
rėjo tokius pat laiškus.

—o—
GARDNER

Gardnerio majoras Fred 
Perry grįžo atgal prie darbo 
Gardnerio didžiausioj krėsli- 
nėj, Heywood Wakefield & 
dirbtuvėj.

—o—
BOSTON

. Bostone 1939 metais bus 
laikoma 39 internacionališkos 
konvencijos.

Mass, valstijoj WPA dar
bininkai 1938 metais pasodi
no 233,000 medžių del pagra
žinimo kelių.

—o— 
SOUTHBORO

Darbininkai dirba prie tune
lio, per kurį vanduo eis iš 
Wachusett ir Kwalbin (Qual- 
bin) rezervuarų į Bostoną. 
Arti prie St. Marks mokyklos

' Southoboro yra iškasta duo
bė apie 80 pėdų gilumo, ši
ta duobė bus kasama iki 241 
pėdų, kol dacis Iki tunelio li
nijos.

Dabar ten dirba 9 vyrai, 
kožnas turi užsidėjęs helme- 
tą, kad krintą akmenys ne
užgautų galvos.

Vanduo, kur jie dirba, vi
sados yra 3 pėdų gilumo. 
Darbas yra sunkus ir pavo
jingas, nes akmenys yra labai 
sunkūs, o vanduo labai šal
tas, po kurį turi braidyti vi
sa diena. *- *•

Didžiuma darbininkų yra 
dirbę mainosc, nes kiti vos 
išdirbę pusę dienos ir meta 
darba. šiam darbui bus rei
kalinga daugiau darbininkų, 
kai pradės dirbti ant viršaus 
žemės. Praeities Atbalsis.

Italija Žada ir Lenkijai 
Tunisijos Gabalą

Roma. — Italijos valdi
ninkai paskleidė šnekas, 
kad ne tik Italija ir Vokie
tija, bet ir Lenkija turėtų 
gaut g a b a 1 us Tunisijos, 
Franci jos kolonijos šiauri
nėj Afrikoj. Tomis šneko
mis juodmarškiniai stengia
si ati traukt Lenkiją nuo 
Anglijos ir Francijos, o pri
trauki ją prie Romos-Ber- 
lyno ašies.

Dienraščio Laisvės Šerininku SuvažiavimasBANKIETAS-KONCERTAS-SOKIAI
[vyks Sekmadienį

Detroito Žinios me tos brangios įstaigos, kuri 
taip, energingai gina mūsų ci- 
viles teises! Šermukšnis.

Matėme “Student Prince”
Chicagoą Kanklių Choras at

vyko ir sulošė didžiulę opere
tę “Student Prince”. Veikalas 
savaime yra labai gražus ir 
žingeidus matyti kiekvienam. 
Kankliečiai yra gabiai išsila
vinę lošėjai ir sulošė pagirti
nai gerai. Kankliečiai savo 
pasišventimu, atvykdami į De
troitą, padarė didelį įspūdį 
čion ir verta didelės pagarbos 
už taip didelį triūsą.

žmonių buvo pirna svetainė 
ir labai gėrėjosi lošėjų gabu
mu ir veikalo gražumu. Nors 
susidarė dikčiai išlaidų dėl 
šio parengimo, bet rodosi, 
kad išeis su laimėjimu. Links
ma matyt kad Detroito visuo
menė rėmė gerus parengimus.

—o—
Išvažiavo iš Detroito

Jonas Budris užlaiko savo 
ūkę arti Delta, Ohio. Jo žmo
na Ona gyveno Detroite su 
savo mylima dukrele Joana. 
Dabartiniu laiku atsisveikino 
su dukrele ir išvažiavo pas 
mylimą vyrą. Linkiu geros 
kloties d. Budrienei gyventi 
ant ūkės. Jonana, jos dukre
lė, darbuojasi Detroite, kiek 
laikas jai leidžia. Alvinas.

Kas Atsitiko su Lietuvių 
Organizacijomis?

Kiek laiko atgal Civil Rights 
Federacijos susirinki m u o s c 
būdavo net smagu klausytis, 
kaip lietuvių organizacijų at- 

-stovai. imdavo-dalyvumą dis

kusijose, duodavo gerus su
manymus, įnešimus, išduoda
vo raportus iš savo veikimo, 
užsisakydavo Civil Rights Bu- 
letinus. šiandien to visko ne
sigirdi. Matosi tik trijų orga
nizacijų atstovai. Tai mūsų 
didžiulio D .L. P. P. Kliubo, 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Kuopos West Sides ir LDS 
21 kp. atstovai.

Kas pasidarė su Keistučio 
Draugija, Moterų P. Kliubu 
W. S., Aido Choru, Dailės 
Choru, dviem SLA kuopom ? 
Ilamtramcko ne vienos orga
nizacijos nesimato.

Nejaugi jūs, draugai, nema
tot, kokios dideles problemos 
stovi prieš mus ir kova už ci- 
viles teises? Lansingo, Detro
ito fašistai ir visi reakcionie
riai puola visu padūkimu uni
jas, ateivius, susirinkimus. 
Lansinge ir Washingtone 
įnešti, biliai, tai fašistinė pro
grama ardyti viską, kas yra 
darbininkų laimėta per pasta
ruosius keletą metų.

Civil Rights Federacija ve
da griežtą ir nenuilstančią 
kovą prieš tas fašistines ry
kles; bet be darbininkų orga
nizacijų paramos, be mūsų 
aktyviško veikimo, be mūsų 
balso, Civil Rights Federaci
jos valdyba mažai ką galės 
nuveikti. Turi būt darbinin
kų masės su jais; kitaip fa
šistinės ryklės juos prarys, 

; sugrūs juos į kalėjimą, ir mū- 
; sų civil ės teisės, tos pačios, 
kokias mes dabar turime, bus 

I sunaikintosr Taigi,- neapleiski- 1 /

Parengimų Kalendorius
Balandžio 23 d., Draugijų 

Svetainėj, 4097 Porter St., į- 
vyks LLD 10-to Apskričio pa
rengimas su programa. Pro
gramą išpildys lietuviai jau
nuoliai iš muzikos ir dainų. Po 
programos bus šokiai prie ge
ros muzikos. Bus valgių ir gė
rimų.

Įžangos tikietas, iš kalno— 
10c, prie durų—15c. Prie į- 
žangos tikietų bus 3 dovanos: 
1-ma—$10, 2 po penkis dole
rius. Pradžia 7 :00 v.v.

Balandžio 30 d. įvyks pir
mos gegužės apvaikščiojimas, 
demonstracija. Pirma Gegužės 
pripuola pirmadienį, daugelis 
nenorės išlikti iš darbo, tad, 
kad demonstracija būt pasek
minga, tai įvyks sekmadienį, 
balandžio 30 d. Mes lietuviai, 
visi, kurie tik galim, dalyvau
kime masiniai.

Gegužės 6 d., Draugijų Sve
tainėj, 4097 Porter St., įvyks 
Detroito rašėjų ratelio pa
rengimas su programa. Po 
programos šokiai prie geros 
muzikos. Bus gardžių užkan
džių ir gėrimų.

B—kas.

Balius, Koncertas, Šokiai
Šį sekmadienį, bal. 23 d., 

7:30 v. vakare, Draugijų Sve
tainėje, įvyks Lietuvių Litera
tūros Draugijos 10-to Apskri
čio naudingas bai gražus .pa-.

P. Grabauskas

April, 1939
IDEAL BALLROOM

151 Knickerbocker Avenue
Pampas Flushing Ave. Brooklyn A. Velička

John Mikalausko 6 Kavalkų Orkestrą Grieš Šokiams
VAKARIENEI

Įžanga 85c

Koncertui ir Šokiam
Įžanga 40c

Kartu $1.25

Vakarienė Bus
6-tą Valandą Vakare 

Šokiai Prasidės
8-tą Valandą

Įsi-
bilietus, 
išanksto

svečių,
kad žinotume kiek ■/'•<-4 V'jy •••< :-L

maisto supirkti.
Enscmblis “Aidbalsiai,” vadovaujamas komp. B. Šaknaitės, 

dainuos šiame bankiete

Bus šauni dailės pro
grama, kurią duos 
New Yorko ir apielin- 
kes ž y m ū s lietuviai 
dainininkai. Trumpas 
įspūdingas koncertas.

Abekas Velička, tenoras, ir Pet ras Grabauskas, baritonas
Sudainuos gražių duetų. Nepraleiskite nepamatę gražios programos

“Laisvės” Bendrovės 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.

OKMBH
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Chicagoš Žinios
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nebus 
patys 
o ne

Drg. nariai. Aptašinko 
grieš šokiams. Kviečiame visus skai-, 
tlingai dalyvauti baliuje. — N. Šve
dienė. (^3-94)

laisvi
iš apylinkės skaitlingai dalvauti, iš
girsti apie gimtinę Lietuvą. Prakal
bas ruošia Kongreso Skyriaus Ko
mitetas. (93-94)

, ypač 
raketie-

daug,
po “i
ir pusėtinai
tas

FfinHaa yoalapii

e

Antradienio rytą, balandžio 
11, pietų miesto dalyje, po 
2953 Michigan Ave., kame 
negrų apgyventa, užsidegė 
namas, ir dėl to žuvo 7 žmo
nės, negrai, jų tarpe 5 jau
nuoliai ir 2 suaugusieji. Ir 
10 žmonių susižeidė, bešokda
mi iš langų. Gaisras prasi
dėjo iš abiejų pusių įėjimo į 
namą. Policija suėmė to na
mo prižiūrėtoją, William 
Warren, 21 metų senumo, ne
grą, ir kaltina padegime na
mo. Jis, mat, buvęs supykęs 
ant namo savininko ir iš kerš
to padegęs namą.

Šiame distrikte ir aplinkui' gan, 42 metų, ir gavo 30 cen- 
labai jau seni namai ir negrai tų nuo jų. Hannigan numirė 
labai biednai gyvena. Po I ligoninėj, kuomet policija Pa
keliąs familijas gyvena vie
nam kambaryj, ir nėra namai 
perdaug apsaugoti nuo gais
ro. Todėl, dabar piliečiai su
judo, kad valdžia darytų 
žingsnių apsaugojimui jų gy
vybių nuo apleistų namų. 

—o—
Hearsto laikraščių Chicagoj 

darbininkai dar tebestreikuo- 
ja, ir kažin kaip jų kova pa
sibaigs, 
skelbia, 
priklauso prie unijos, 
vadovybėj, ir ant jų laikraš
čių yra unijos lakelis, ADF 
išduotas. Tai tie 500 darbi
ninkų, kurie streikan išėjo, 
turi daug vargo, nors jiems į 
pagelbą ateina žmonės, aukų 
atsiunčia iš visos Amerikos.

Laikraščiai prarado daug 
skelbimų ir skaitytojų, ir 
streikieriai pikietuoja spaus
tuvę ir tas krautuves, kurios 
garsinasi Hearsto laikraščiuo
se. Bet krautuvių savininkai 
padavė teisman streikierius, 
uždraudžiant jų krautuves pi
kietuoti. Kaip teismas išspręs, 
tai pamatysim. . 

—o—
Rapid Roller Co., prie 25th 

ir Federal gatvių, darbininkai 
jau 5 savaitės streikuoja, kuo
met kompanija sulaužė unijos 
pasirašytą kontraktą, paleis
dama darbininką. Ir dabar 
šapa yra pikietuojama, ir 
kartais ištinka mažų mušty
nių su skobais, 
streiką išlaimėti, 
visi darbininkai 
apart kelių ir pasamdytu sko
bų.

lokalus, kad abi CIO 
AFL susitaikytų, kol dar 
rim galimybės ir laisvės.

—o—
Chicagoj dar 

AFL, unijų yra 
rių” vadovyste 
reikėtų išvalyti
Jos jokios atskaitos 
su mokesčiais, arba 
nelaiko ir tt.

—o—
Bellamy ir
abu 17 metuC

unijas, 
neduoda 
rinkimų

Norman 
senumo,

Ray
Wilson, 
negrai, tapo nuteisti nuo 1 iki 
20 metų į kalėjimą, kuomet

Ilanni-Į jie apipiešė Thomas

do jį begulint sniege, vasario 
1; jis buvo gerai apdaužydas, 
ir mirė nuo pneumonijos.

Laikraščių leidėjai 
kad jų darbininkai 

A D F

Unija mano 
nes beveik 
streikuoja,

Chicagoj pusėtinas, streikų 
dabar, skobam didelė darby- 
metė ir'policijai daug vargo, 
prižiūrint streikus.

—o—
Kasdien Chicagoj daug žmo

nių nusižudo iš vargo, bedar
bės, li^ų ir meilės. Kiti per 
neapsižiūrėjimą susižeidžia 
mirtinai. O, be to, automobi
liai irgi užmuša daug ir dar 
daugiau žmonių sužeidžia. 
Vagysčių, apiplėšimų irgi pu
sėtinai daug, ypač dabartiniu 
laiku padidėjo.

—o—
Valstijos seimelyj, Spring

field^ yra diskusuojama ke
li įnešti • įstatymai. Jeigu jie 
praeis, tai unijoms bus už
drausta pikietuoti nestreikie- 
rių namus, arba jau “pane- 
valia” į uniją įrašyti. Unijos 
turės kasmet atskaitą duoti, 
kur pinigus išleidžia ir kiek 
gauna ir tt.’

Vienu žodžiu, pusėtinai ap- 
rubežiuotos darbininkų teisės 
ir unijos. Mat, seimeliu įėjo 
gana daug republikonų ir de
šiniųjų demokratų, tai jie, 
kaip ir Michigan, Ohio, Min
nesota ir Wisconsin seimeliuo
se, bando unijas smaugti, at
imti teises nuo darbininkų.

Jeigu CIO ir AFL susivie
nytų ir nesipeštų, tai galėtų 
atmušti visus kompanijų ir jų 
klapčiukų seimelyj įneštus 
įstatymus, ir galėtų daug grei
čiau ir lengviau streikus išlai
mėt!. Reakcija Amerikoje ir
gi bando žengti pirmyn ir jau 
laikas darbininkam unijistam 
susiprasti, reikalauti per savo

Mūsų lietuviai turėtų atsi
minti, kad šioj susmukusioj, 
kapitalistinėj sistemoj yra to
kia tvarka, kad ar tai žydai, 
ar tai lietuviai, ar kitokie, vi
si gyvena dabartinės siste
mos puvėsiuose, skriaudžia 
vienas kitą, o labiausia nu
skriaudžia tą biedną žmoge- 

skri audikų, 
darbininkai 
keli multi-

kuomet mes 
tvarkysi m ės, 
milionieriai.

Koresp.

GRAND RAPIDS, MICH.
Ketvirtadienį, bal. 20 d., 7 v. v., 

1057 Hamilton Ave. įvyks balius. 
Rengia Lietuvių Laisvų Kapinių 
Draugija. Bus leidžiama trys laimė
jimai: Pirmas, $5.00, antras $3.00, 
trečias $2.00. Bilietas 10c. Šokiams 
grieš mūsų rėmėjo Žilinsko orkes
trą, lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Bus skanių užkandžių ir gė
rimų. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės svečius dalyvauti. — A. War- 
nas, Pirm. (91-93)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio 
mą, 
ril.

“Laisvės” Bendrovės suvažiavi- 
kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap-

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

bal. 23 d., 7 v. v.* Citizens Club 
Svct., South ir 3 Sts. Visi nariai da
lyvaukite susirinkime, nes turime iš
rinkt delegatus į Apskričio konfe
renciją. Taigi, katrie nariai dar ne
užsimokėję už šiuos motus, ateikite 
į susirinkimą ir užsimokėkite. — 
Org. (93-94)

WATERBURY, CONN.
Watcrburio Komunistų Partija 

rengia prakalbas, kalbėtojas bus 
draugas Clarence Hathaway. Pra
kalbos įvyks ketvirtadienio vakare, 
balandžio 20 d., 8 v. v., Temple Hali 
W. Main St. Temoje: “Europos ka
ro pavojus ir Amerikos užrubežinis 
nusistatymas.” Tad kviečiame visus 
lietuvius darbininkus ir biznierius 
dalyvauti, nes draugas Hathaway 
yra vienas iš geriausių kalbėtojų. 
Narys Komunistų Partijos Naciona- 
lio Komiteto ir dienraščio Daily 
Worker redaktorius. Jis daug pasa
kys apie Europos padėtį ir kokis li
kimas laukia Lietuvos. (91-93)

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Del Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai ;

Studentų Siūtai taip pigūs kai

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 9-to Apskr. konferencija 
įvyks bal. 30 d. LDS kambariuose, 
9 L E. Centro St. Konferencija

Jis pats sakė, kad jį automo-' Į vJll; pij?^egatai rj. laiJ 
bilius sužeidė, 
nuoliai netapo taip sunkiai 
nubausti. Jie neprisipažino, 
kad jie Ilanniganą sumušė, 
bet kad jį rado • begulint ir 
per veidą jam sudavė ir pa
vogę 30 centų, kuriuos jis te
turėjo, nubėgo šalin. Kitas, 
trečias jaunuolis William 
Claude, 15 metų, negras, irgi 
sulaikytas, bet jo dar neteisė 
už dalyvavimą apiplėšime.

Antanas.

. > . | ku būt, ney tą pačią dieną 8 v. v.
it del to jau-jįVyj<s gegužes apvaikščiojimas. Kuo-, 

’ pos, kurios neturės susirinkimų, tų' 
kuopų komiteto nariai privalo daly
vauti 
savo 
gerų

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
VISIEMS KARTU

Mes gauname daug ir la
bai gražių laiškučių nuo savo 
bendradarbių ir koresponden
tų, dėkuojančių už “Raistą.” 
Visi draugai nuoširdžiai pa
sižada “Laisvei” bendradar
biauti ir visais kitais būdais 
pagelbėti savo dienraščiui. 
Norėtumėme tuos laiškučius 
įdėt dienraštin, bet dėl vietos 
stokos negalėsime. Todėl vi
siems draugams sykiu atsako
me, jog jūsų laiškus ir tuos 
gražius pasižadėjimus gavo
me. Vienu kartu visiems dė
kui.

Ypatingai prašome bendra
darbius ir korespondentus ne
pamiršti mūs vasaros šiltiems 
orams užėjus. Tai esti bied- 
niausias laikotarpis. Draugai 
“sutirpsta” šiltuose saulės 
spinduliuose, ir tik orui atvė
sus, rudeniop, vėl kruopščiai 
imasi už plunksnos ir rašo 
“Laisvei.”

Lai ši vasara bus kitokia. 
Lai nei vienas bendradarbis 
bei korespondentas nesutirps!

—o—
M. D., Rochester, N. Y.— 

Apie tą bendrą susirinkimą ir 
protesto mitingą pirmiau buvo 
atžymėta kito korespondento. 
Atleisite, kad jūsų netilps. 
Prašome dažniau rašinėti, jū
sų korespondencijų pasigen
dame.

Chester, Pa
Savęs Nematome

Čia tarp kaikurių mūsų 
tuvių pradeda dvokti nemalo
nus fašistinis kvapas. Ot, sa
ko, gerai, kad Hitleris ir Mu- 
ssolinis apsidirbo' su žydų tau
ta, nes žydai esą visi sukčiai.

O kaip su mūsų lietuviais, 
ar jau visi esame teisingi, be 
griekų, ir galime keliauti tie
siai į dangaus karalystę ? To
li gražu, 
vo nosim 
darbų.

O kaip
kos Pramonės 
kitokių mekaniškų bendrovių 
šėrų pardavinėtojais, katrie 
1919 metais Chesteryj lietu
vių kišenius apčystino ant arti 
*$4,000 vertės? Gal sakysite, 
kad ir čia žydai buvo kalti ?

Turiu pasakyti, kad kai ku
rie mūsų broliai pridaro viso
kių šunybių, bet ant žydų, yra 
suverčiamos visos bėdos.

lie-

Nes čia po pat sa- 
pridaroma nešvarių

su Lietuvių Ameri-
Bendrovės ir

konfcrencijoj. Kuopos įteikite 
delegatams raportus taipgi 
sumanymų. — Sekr.

SCRANTON, PA.
Ketvirtadienį, bal. 20 d., 7:30 

v. įvyks prakalbos. Kalbės svečias 
Kanados, drg. Z. Janauskas, 
dies Balso” Administratorius, 
kalbas rengia LLD 39 kp. Liet. 
Svct.., 134 W. Market St. Įžanga 
veltui. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. — P. Šlekaitis, Sekr.

(92-93)

V. 
iš 

‘Liau- 
Pra-

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.

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

Wiliiamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS

10.95 :
14.50 !

670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. *
Brooklyn, N. Y. įsteigta 1889 metais •

Išdirbėjai Geriausių Drabužių *

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

ir

HUDSON, MASS.
Am. Liet. Kongreso Skyrius 

gia- šokius, šeštadienį, bal. 22 d., H. 
L. Piliečių Kliubo Svct. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti šiame parengi
me. Pelnas skiriamas sušclpimui
Lietuvos Politinių Kalinių šeimy-' 
noms nukentėjusioms nuo fašisti-, 
nio teroro. Šokiams grieš pagarsė
jusi “Stella Rubaszko Orkestrą,” . 
įžanga 25c. (93-94)

rcn-

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugija rengia padė- 

kavonės balių, šeštadienio vakare, 
22 d. balandžio. Savoj Svetainėj, 
575 Joseph Ave. Galėsite šiame ba- 

1 liuje linksmai pasilinksminti, nes 
bus alaus veltui. LS ir Dukterų Drg. 
ir LDP Kliubo nariai turės tas pa
čias privilegijas kaip ir Gedemino

v. Draugijų Svetainėj,

DETROIT, MICH.
Atydai visoms Westside ir Eastside 

organizacijoms! Penktadienį, bal. 21 
d., 7:30 v.
4097 Porter St. yra šaukiama labai 
svarbi konferencija prisirengimui 
prie pirmos gegužes demonstracijos. 
Visų organizacijų valdybos privalo 
dalyvauti arba prisiųsti delegatus. 
Nepamirškite tai padaryti, nes visos 
tautos rengiasi prie tos dienos ir 
mes lietuviai neturime atsilikti.— 
kom. (93-94)

CLEVELAND, OHIO
šeštadienį, bal. 22 d. Liet. Darb. 

Svct., 920 E. 79th St. Liet. Komu
nistų kuopa rengia paskutinius šo
kius šiame sezone. Šokiams grieš 
Aleknos orkestrą ir įžanga visiem 
prieinama, kaip jauniem, tail) ir su- 
augusicm. Širdingai užkviečiame 
mūsų 
vauti 
Kom.

Širdingai 
dienraščių skaitytojus daly- 

ir linksmai laiką praleisti. — 
(93-94)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6 Apskritys šaukia 

nuolių konferenciją, kuri įvyks 23 
d. balandžio, 2 vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Kviečiame lietuvius 
jaunuolius kaip tai, Lyros Choro ir 
LDS skaitingai dalyvauti šioje kon
ferencijoje. Gausite progą susipa
žinti su kitų miestų jaunuoliais. Virš 
sužymėtose organizacijose randasi 
daugiausia jaunimo. Ateikite ir tie, 
kurie jose nepriklausote. Prašome ir 
suaugusius dalyvauti. —' J. Smith, 
Apskr. Sekr. (93-95)

jau-

HUDSON, MASS.
Ketvirtadienį, bal. 20 d. įvyks pra

kalbos. Rengia Am. Liet. Kongreso 
Skyrius, II. L. Piliečių Kliubo Svct., 
7:30 v. v. Kalbės J. Siurba, L.D.S. 
Centro Sekretorius. “Kodėl Smetona 
Atidavė Klaipėdą Hitleriui Be Jo
kio Pasipriešinimo” ir taipgi kitais 
svarbiais šitj dienų klausimais. Kvie
čia rengėjai. (91-93)

SO. BOSTON, MASS.
Šį ketvirtadienį, balandžio 20 d., 

7:30 vakaro, 376 Broadway, įvyksta 
Literatūros Draugijos moterų susi
rinkimas. Turėsimo prisirengti prie 
apvaikščiojimo Motinų Dienos ir 
aptarti 'daug kilų svarbių dalykų. 
Todėl visos draugės dalyvaukite. At
siveskite ir naujų narių. — II. T.

(92-93)

WORCESTER, MASS.
Svarbios prakalbos Lietuvos klau

simu įvyks penktadieni, bal. 21 d., 
Lietuvių Svct., 29 Endicott St. Pra
džia 7:30 v. v. Kalbės “Keleivio” re
daktorius S. Michelsonas ir “Tiesos” 
Redaktorius J. Siurba iš New York. 
Įžanga veltai. Kviečiame vietinius ir

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street
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FRANK DOMIKAITISTraukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavieniu, 
ii senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

o

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

o

O

o

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai VakaroO

U

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

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

CHARLES
UP-TO-DATE

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

Clement Vokietaitis Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos, dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178
Tel. Triangle 15-3622

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street 

Broųklyn, N. Y.

SKAUSMO NASRAI
Brolau, bčgk, kaip tik greičiausia 

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patari)»vi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VARPO KEPTUVE

Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vcdybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

Kryželiai ir laketukai nuo $1.00 J

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

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktų

»
» 
»

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

PAVASARIO SPECIALAI

<

Sieniniai Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai 
nužemintom kainom

J ūs 
departmentą. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892 

701 GRAND STREET 
EKSPERTAI TAISYME. TEL.:

BROOKLYN
STAGG 2-2173

N. J., po antrašu
206 WEST FRONT STREET

Kita Krautuvė Randasi Plainfield,

Rūgšti ruginė, safdi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh 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.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Browderis Kalbės apie 
Roosevelto Programą

Prezidento Roosevelto kal
bos reikšmę Hitleriui ir Mus- 
soliniui, taipgi jos atsiliepimą 
į Amerikos užrubežinę politi
ką aiškins Browderis savo 
prakalboj brooklyniečiams šio 
penktadienio vakarą, balam 
džio 21-mą, Brooklyn Acade
my of Music, 30 Lafayette 
Ave., Brooklyne.

Mitinge kalbės ir Peter V. 
Cacchione, Brooklyno komu
nistų veikėjas ir Kings County 
Komiteto pirmininkas. Jis aiš
kins brooklyniečių reikalus, 
ir apie suktybes, pastaruoju 
laiku iškeltas per Amen’ą, 
specialj prokurorą.

RENGIASI LAUŽYTI 
STREIKĄ

Angliško darbininkų dien
raščio “Daily Workerio” ko
respondentas iškėlė, kaip bil- 
dingų savininkams pagelbon 
verbuojama streiklaužiai per 
William J. Burns detektyvų 
agentūrą, jei keltuvų opera
toriai budinguose paskelbtų 
streiką.

GEGUŽINĖS ŽINIOS

Liet. Koop. Spaudos B-vės Šėrininkii Domei
Jau visi senai žinote, kad sekmadieni, balandžio 23-čią 

d., 1939 metų, Lietuvių Amerikos Piliečių Kliube, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y., įvyks šerininkų suvažiavimas. Ir apie 
jį čia daug nekalbėsiu. Tik prašau visų šerininkų, kad eidami 

■ ar važiuodami Į šerininkų metinę sueigą nepamirštumėt pa
siimti ir savo Šerus.

Suvažiavimas prasidės 10-tą vai. ryto ir prašome visų 
nesivėluoti. Anksčiau pradėsime, anksčiau užbaigsime ir bus 
daugiau laiko pasisvečiuoti.

J. Nalivaika, Direktorių Sekretorius.

Sveikina Suvažiavimą—Atvyksta

Aplankius Kaz. Kulboką ■
Sekmadienio rytą, balan

džio 16-tą, buvau nuvykęs ap
lankyt K. Kulboką, gyvenan
tį 115-24 — 135th St., Ozone 
Park, N. Y.

Kaip jau buvo rašyta, kad 
jam nupjovė koją. Dabar jis 
jau randasi namie, bet vis dar 
po daktaro priežiūra. Dakta
ras kojai užgyti dar neduoda, 
nes nėra švarus kraujas. 
Mat, jis turi cukrinę ligą. 
Taipgi adatą medicinų dar 
kasdieną duoda. Įdurti medi
cinų adatą po oda, — dakta
ras išmokino pačią Kulbokie- 
nę, nes slaugė, kaip daktaras 
sakė, negali visada prie jo 
būti.

Koliai koja pilnai užgis, kad | 
bus jau galima prie jos dėti 
guminę koją, tai dar užims 
apie šešetą mėnesių.

Nusiskundė, kad mažai kas 
ateina aplankyti jį. O būnant 
vienam stuboje tik su saviš
kiais pasidaro nuobodu.

Važiuoti pas Kulboką rei
kia imti Jamaica viršutinį 
traukinį; išlipti ant Sutphin 
Blvd, stoties. Paskui imti bu- 
są N(| 9 ir važiuoti iki 115- 
tos Avė., ten išlipti ir eiti po 
kairei iki 135-tos gatvės. Stu- 
bos numeris jau nebus sunku 
surasti.

Kas važiuosite aplankyti, 
tai patartina vakarais, nes 
dienomis jam tankiai pasitai
ko būti vienam namie, o juk 
bekojui žmogui atidaryti kam 
nors duris nėra galimybės.

Kulboką buvo nuvežtas li- 
gonbutin gruodžio 17-tą, per
eitų metų, suvarė kelias ada
tas strėnose ir, kaip jis sako, 
gyvam koją nupjovė, ir dar
bas atliktas.

.Kazimieras yra * Lietuvių' 
Amerikos Piliečių Kliubo na-

• rys. J. N.

Gavome pranešimų, kad į 
konvenciją atvažiuoja rašyto
jas Senas Vincas iš Gibbs
town, N. J., ir dainininkas S. 
Kuzmickas iš S h e n andoah, 
Pa.

Pasveikinimų gavome :
Po $5: LDS 5 Apskr., Conn, 

valst., per drg. J. Dijun, ir 
nuo LDS 34 kp., Shenandoah, 
Pa;, per drg. Kuzmicką.

J. A. Jeromskis, So. Barre, 
Mass., $3.

Po $2: LLD 17 k p., She
nandoah, Pa.; LLD 25 kp., 
Baltimore, Md.; LLD 43 kp., 
Wilkes-Barre, Pa.

Po $1 : Juozas Daubaras, 
Athol, Mass., ir AKP Lietuvių 
Frakcija, Wilkes-Barre, Pa.

Draugas Černiauskas iš Ro
chester, N. Y., prisiuntė suva
žiavimui dovanų nuo sekamų 
draugų:

Po $1 : W. Černiauskas, P. 
Balzaris, G. Mikitas, J. Stan

ley, M. Duseika, F. Kontenis 
ii* R. Sherelis.

Po'50c: P. Malinauskas, Joe 
Miller, S. Kaunakis ( ?), J. 
Druseikis, L. Bekešienė, A. 
Vaivodienė, J. Bullis, G. Dau- 
kas, W. Yaky, Anna Gricius, 
F. Bonke ir Chas. Simaitis.

Po 25c: J. Andrews, P. Bu- 
gailiškis, J. Vilimaitis, K. Suiv 
villo, J. Jurgelaitis, P. čereš- 
ka, P. Kulis, R. Barauskas, 
W. Lastauskas, K. Pauža, J. 
Totoris, P. žirgulis ir L. Vis- 
nor. Po 20c: J. Vaitas ir F. 
Kurkulis. Viso $16.65.

Mūsų gerai žinomas biznie
rius S. Misiūnas, kuris užlai
ko aludę 473 Grand St., 
Brooklyne, sveikina suvažiavi
mą sekamai: “Sveikinu drau
gus suvažiavime. Pasitikiu, 
aptarsite gerų dalykų kas lie
čia gerovę mūsų dienraščio. 
Tegyvuoja dienraštis “Lais
vė”! Kad paremti medžiagi
niai, priduoda $5.”

Jūrininkai Pikietuoja 
Kompanijų Raštines

Pirmą jūrininkų streiko die
ną prieš aliejaus vežimo 
kompanijas, antradienį, už- 
streikuota virš 20 laivų, visi, 
kiek tą dieną buvo pertuose. 
Manoma, kad taip pat bus il
su visais kitais, kaip tik pri
bus į portus.

Jūrininkai pikietuoja kom
panijų sekamas raštines: 
Standard Oil of New Jersey, 
Rockefeller Center; Socony- 
Vacuum, 26 Broadway; Tide
water Oil Co., ' 17 Battery 
Pl.; ir C. I). Mallory, 11 
Broadway, visos N. Y.

Taip pat pikietuoja Stand
ard samdymo salę, 5 State 
St., ir aliejaus laivų prieplau
kas Bayonnėj ir Staten Is
lande.

šį vakarą, balandžio 20-tą, 
“Laisvės” salėj, įvyks organi
zacijų atstovų paskutinis pa
sitarimas Pirmos Gegužės rei
kalais. Kur nepaskirta atsto
vai ar delegatai, lai atstovau
ja kas nors iš valdybos.

Draugijų Sąryšis.

700 SVARŲ LIGONĖ
šešiolika policistų ir du 

ambulansų draiveriai prakai
tavo virš dvi valandas, kol iš
nešė 700 svarų ligonę Mrs. 
Augustą Semer iš 2-ro aukš
to apartmento, 1547—44th 
St. Ją nuleido ant laiptų už
tiestomis lentomis.

Vienuolika jūreivių likosi 
mieste jų laivams Kanawha ir 
Neches * išplaukus pusvalandžiu 
anksčiau. Susidomėję gyvenimu 
mieste, jie negirdėjo apie pa
kaitą iki pribuvo prieplaukom

ŽUVO GAISRAGESIS

John J. Lyons, gaisragesis 
žuvo gesinant S. S. Kresge 
Departmentinę krautuvę, 
6706 Bay Parkway. Kiti 20 
gaisragesių buvo apsvaigę nuo 
dūmų. Lyons išbuvo gaisrage- 
siu tik 1 metus. Liko žmona 
ir 1 mėnesio kūdikis. Gyveno 
3505 Newkirk Ave.

Tarybininkas Surpless ven
gia aiškint, kur ir kaip jis 
naudos $100,000 fondą, rei
kalaujamą iš miesto gaudy
mui raganų šalpos įstaigose.

Jie Dainuos Didžiajam laisvės’ Bankiete
Jūs ją, be abejo, pažįsta

te. Tai Aldona Klimaitė, kuri 
netik brooklyniečiams dainuo
ja, bet su savo žavinga daina 
jau yra įgijusi plačių pažin
čių ir branginančių draugų to
li už Brooklyno rubežių'.

bauską. “Tai mūsų vaikinai,” 
su pasididžiavimu k a 1 b a' 
brooklyniečiai. šaunieji Aid- 
balsiai irgi aidės visame savo 
puikume. O jie visada suke
lia audrą jausmuose tų, ku
riems tenka juos išgirst.

PRISIPAŽINO NAUDOJĘ 
ŠNIPUS

Sekmadienį apie 150 parapi- 
jonų pikietavo šv. Louiso baž
nyčią protestui prieš iškėlimą 
klebono Francis Del Vecchio ir 
atleidimo vargonininko Diefen- 
bach,

PAJIEŠK0M1
Ar jūs jieškote gero darbo, kuris 

duoda gerą atlyginimą? Mes dabar 
turime gerus darbus dėl namų pri
žiūrėtojų, virėjom, tarnaitėm ir 
šiaip bendrai naminių darbų. Mūsų 
darbai moka nuo $35 iki $65 j mė
nesį. Mūsų kaina labai žema. Užei
kite pas mus pasikalbėti. Pasikalbė
jimas nieko nekainuos. James Em
ployment Agency, 169 Livingston 
St., Brooklyn, N. Y. Tel. Triangle 
5-6495. (92-94)

Kriaučius pajieško darbo pas pro
gresyvius žmones. Mokestis, tik nuo
latinis pragyvenimas, su mažu pri- 
mokėjimu, ekstra. Moku siūt nau
jus drabužius vyriškus ir galiu viso
kius pataisyt. Senas kriaučius, tik 
nelaimingas kaip Jurgis Rutkus 
“Raiste.” Apsiimu važiuot bile kur 
prie progresyvių žmonių. — J. S. 
Vaškevičius, 33 Washington Ter., 
Pittston, Pa. (91-93)

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

SUSIRINKIMAI
Moterims

Šį vakarą, bal. 20-1 ą, įvyks Liet. 
Mot. Apšvietos Kliubo susirinkimas, 
“Laisvės” salėj. Narės ir ne narės 
kviečiamos dalyvauti. — Valdyba.

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RCŠIŲ GftRIMŲ

New Yorko “Times’o” gene- 
ralis manadžeris Julius Ochs 
Adler. Nacionalės Darbo San-, 
tikiu Tarybos vedamuose ty
rinėjimuose, prisipažino, kad 
laikraščio administracija nau
doj šnipų sistemą prieš savo 
darbininkus. Tačiau jis sakėsi 
liepęs ją panaikint 1935 me
tais. Bet po to posėdyje pa
rodyta šnipų raportas iš Gil
dijos mitingo, įvykusio dviem 
metais vėliau, kuriame kalbė
jo Leonard Goldsmith, tuomet 
buvęs “Times” Gildijos kuo
pos pirmininku, o paskiau 
pravarytas iš darbo, kaip 
‘Times’o” vedėjai aiškinasi, 
dėl nesantaikos su vedėjais.

Gildijos tada buvo nutarta 
praplėsi uniją į komercinį ir 
kitus laikraščio departmentus. 
Goldsmith, kaipo vadovaujan
tis ir veiklus Gildijos narys, 
buvo atleistas iš darbo, kad 
užkirst kelią pravedimui Gil
dijos tarimo “Times’o” įstai
goj. Kiek pirmiau, prieš Gildi
jos konvenciją, buvo pravary
tas Fred Jaeger, veiklus uni- 
jistas. O vėliau atleista Jane 
Schwartz ir Grace Porter.

Gildija siekia sugrąžint pra- 
varytus darban ii- dėlto posė
džiai su Nac. Darbo Sant. Ta
ryba (NLRB) tęsiasi jau 56-ta 
diena.

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.

Atsikratykite Riebumą
Laibinkitės su Anti-riebumo arbata: 
priimnas skonis, neina į paprotį ta 
arbata, padaryta iš geriausios rūšies 
žolių. Visiškai nepavojinga svejk/a- 
tal. Grąžiname pinigus jei nebūsite1 
patenkinti. Didelė dėžė (100 grkfnų)

50c. Persiuntimą apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

Telefonas Foxcroft 9-6901.

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

9
 KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravlmo 
klauskite mūsų aprobavimo

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey St. Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
1062 Glenmore Ave. East New York

Aldona Klimaitė
Aldonos skambaus kolora

tūra soprano balsu dar kartą 
gėrėsimės “Laisvės” bankiete 
šį sekmadienį, balandžio 23- 
čią, Ideal Ballroom, 15 1 
Knickerbocker Ave., Brookly
ne.

Apart Klimaitės, bankiete 
girdėsime brooklyniečių myli
mus dainįninkus duetistus 
Aleką Veličką ir Petrą- Gra-

Sugrįžo iš Floridos
A. Janušauskaitė, Lietuvių 

Moterų Apšvietos Kliubo na
rė, sugrįžo iš šiltosios Flori
dos, kur ji praleido tūlą lai
ką ir dalinai pabėgo nuo ne
labai malonios žiemos ir “
čiy,” kurie šiemet netingėjo 
aplankyt čionykščius gyvento
jus. Įdomu bus išgirsti jos 
įspūdžius iš to tolimo kam
pelio. % N.

Antanas Višniauskas
Višniauskas brooklyniečių 

jau pažįstamas ir vienas iš 
mylimiausių dainininkų. Bet 
pas mus retas svečias. Pa
menu, po pereito “Laisvės” 
koncerto, Antaną užklupo bū
rys brooklyniečių ir išmetinė
ja: “Kodėl mums nedainavai 
‘Laisvės’ koncerte? Pradedi 
mus užmiršti, apleisti?” “Ne,” 
atsakė Antanas, “tą syk nega
lėjau. Aš jums atsilyginsiu ki
tą kartą.” Ir jis savo duotą 
žodį išpildys. Skaitlingi “L.” 
bankieto svečiai, suvažiavę iš 
arti ir toli, galės pasigrožėti 
puikiu Antano baritonu.

Būrys geriausių gaspadinių 
iš Brooklyno su apylinkėmis 

svečius gardžia va
kariene, o Jono Mikalausko 
orkestrą grieš smagiems šo- 

' kiams. Įsigykite bilietus ir 
būkite dalyviais šio nepapras- 
o pažmonio. Visom iškilmėm 
bendras bilietas tik $1.25, 

I 

vien šokiams 40c.

šal- j aprūpins

Miesto , tarybininkas Strause; 
sako, kad miestas sieks statyt 
miestavus garadžius palaiky
mui vidutinių kainų. Privatiš- 
ki savininkai dabar pakėlė kai
nas.

Majoras pašaukė bildingų 
| savininkus ir unijos viršinin- 
' kus deryboms išvengt keltu

vų operatorių streiko.

įspūdinga Radio Programa
Šį ketvirtadienį, balandžio 

20 d., 7 vai. vakare, iš radio 
stoties WC.NW (1500 kc.) 
teks girdėti įdomią radio pro
gramą, kuriom kiekvieną ket
virtadienį vadovauja progra
mų direktorius J. Ginkus. Pro
grama bus įvairi, taigi tamstų 
patogumui suteikiame maž
daug vykstančios programos 
tekstą:

Anaunceris V. Ubarevi- 
čius; anglų kalboj žinias 
perduos A. Kairys; J. Tyslia- 
va perduos pasaulinių įvy
kių komentarus; Izabelė Mi
siūnas, Pasaulinės Parodos 
moterų skyriaus atstovė, pa
darys svarbų pranešimą; dai
nuos p-lė E. Kiburiūtė, lyri
nis sopranas, kuriai akompa
nuos mūsų gabus komp. R. 
Kurdinaitis. Ir A. Jezavito 
orkestras su vokalistu V. Bc- 

| keriu palinksmins liaudies 
! dainelėmis. V. Ubarevičius.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

PAVASARIS YRA JUM
PRIMINIMAS, JOG

Jūs darysite išdidų įžengimą 
į pavasarį šiuose mėlynuose 
batuose. Dabar mes išdedame 
gražiausiam parodymui Enna 
Jettick—mėlynų batų, mėlyni 
pumps, mėlynų oxfords, mėly
nų sandais, mėlynų visokių 
stilių. Užeikite ir pasirinkite 
sau patinkamus.

$5 iki $6 
Kitoki Stiliai 

sizi; 1 iki 12
Plotis AAAAA iki EEE

Punched tie. Mėlyni, Juodi, Balti, 
Java Brown Kid

Mėlyni, Nežibanti Juodi, Java Brown 
Kid, Taipgi Balti

Amerikos Mandrinusi Butai
Geri vaikščiojimui visur

GREENBLAT’S
Čcvcrykai ištisai šeimai.

Prirenkami per X-Ray.
663 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
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EGZAMINUOJA

Sutvarkome

DR. MAXWELL MILLMAN
AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT 

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y. 
Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 1‘. M. 

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.
» 
»

Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

L’ Show kiekvieną 
ir šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai, 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro
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