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žiai ir reikšmingai skambąs
vardas. Deja, pavadinimas ne- 
atatinka tikrovei.

O kur Lietuvos darbo žmo
nės? Kodėl jų organizacijos 
neprileidžiamos prie vieningo 
darbo? Kodėl valdžioje nefigu- 
ruoja Lietuvos socialistu ir ko
munistu veikėjai?

J u nenori “tautos
* *

Mes sakėme, kad ši 
vyriausybė, palyginus 
tautininkų diktatūra, 
viešpatavusia, yra didelis žing
snis gerojon pusėn. Tačiau tik
rai vieningo darbo vyriaus_ 
bus tik tada, kai darbo žmo
nių partijos Joje irgi figūruos. 
Kitaip sakant, tikro vieningo 
darbo vyriausybė šiandien Lie
tuvoje gali būti tiktai demokra-y vietų įtraukimo 
tinė vyriausybė, demokratini 
sudaryta. >

Anglai Siūlą Sovietam “Į. > f S VĖS” DALI
Gint Lietuvą ir Kitas 

Baltijos Šalis
Pa ryžius. — Pranešama, 

kad Anglija siūlo Sovietam, 
nepri- 

Lat-

Lietuvos 
su vienu 
pirmiau jie užtikrintų 

klausomybę Lietuvos, 
M jos,-Lenkijos, Estij 

sybė, Rumunijos nuo Hitlerio. 
{mglija, kaip sakoma, ta- 

a darytų tarpsavinio apsi
gynimo sutartį su Sovietais.

Visi supranta, kad be So- 
į bendrą 

su Anglija ir Fran- 
nei Anglija nei 

j Francija negalėtų apgint 
minimų silpnesnių šalių 
nuo Vokietijos.

žmonių, 
Sovietu

Kanados Kariniai Laivai ir 
Lėktuvai Gaudo Ne
žinomą Submariną

Ottawa, Canada. — Du 
Kanados kariniai laivai- 
naikintuvai ir keli lėktuvai 
medžioja nežinomos šalies 
submarina.

Tas sub m a r i n as buvo 
įplaukęs į Halifax prieplau
ką naktį iš antradienio į 
trečiadienį. Jį pusiau pani
rusį matė tos prieplaukos 
laivininkai, bet tuo kartu 
pamanė, kad gal tai būsiąs 
pačios Kanados submari- 
nas. Jis gi paskui greit pa- Į 
spruko.

NINKU ISTORINIS 
SUVAŽIAVIMAS
Šaunus, Meniskas “Laisvės” Bankietas

Šį sekmadienį įvyksta “Laisvės” bendrovės dalinin- 
suvažiavimas; ir tai istorinis įvykis—ne tik eilinis 

minėj i m as dvi deši m ti es
kų
šėrininku suvažiavimas, bet ir
metų sukakties šio pirmo tikrai darbininkiško lietuvių

?.Y

tau-

per- 
suh-

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

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Sovietai Sutinką Da 
ryt Sutartį su Angli

ja ir Francija

Sudegė Trys Kaliniai Po
žeminėse Kamerose

Worcester, Mass. — Trys 
kaliniai sudegė ir 15 apsvi
lo per gaisrą požeminėse 

i kamerose Worcesterio aps-
J krities kalėjimo, dviem auk- 

Par_ štais žemiau gatvės lygio.
tie' Sudegė negras W. Sump

ter, 66 metų; Thomas Mak- 
la, 67 metų, ir Antonio Dos- 
ti, 18 metų. Du pirmieji bu
vo įkalinti už girtybę, o tre
čias laukė teismo kaipo 
plėšikas.

Kalėjimo viršininkai sa
ko, būk tie patys kaliniai 
degtukais padegę savo pa
talpas. Begesinant gaisrą, 
aptroško 12 ugniagesių.

« *
Ar žinote, kad yra 

kurie labai susirūpinę 
Sąjungos užgesusiomis
dėmis.” Štai Komunistų Parti
jos konvencija sudarė naują 
komitetą, kurin nebeįeina daug 
senojo komiteto narių.

Kodėl jie neįeina? Blogai!
Taip šaukia tūli mūsų bro

liai labai mokyti laikraščių re
daktoriai.

Bet jeigu tie patys, visi 
nariai būtų buvę išrinkti į 
tijos naują komitetą, tai
mūsų broliai dar garsiau šauk
tų: Klika, diktatoriai, amžini 
vadai!

Neįtiksi jiems! Eisi — gausi 
mušt, neisi — gausi mušt.

Neigi komunistai nori 
jiems įtikti. Nebeišrinkti į nau
ją komitetą senojo komiteto 
nariai, tie, kurie nėjo savo re
voliucinių pareigų taip, kaip 
turėjo eiti.

Komunistų Partija tvarkosi’ 
pilnai demokratiškai. Suvažia
vimai išrenka, suvažiavimai ne-; 
beišrenka. 

* # *
Homer Martin 1937 metais 

William Greeną vadino “Judu 
Iškąri jotu.” Bet dabar jiedu 
gražiausiai sugyvena. Martin 
pasižada savo pasekėjus, kiek 
jis dar jų turi automobilių pra
monėje, vesti į Amerikos Darbo 
Federaciją, o Green jam laiko 
ištiesęs savo ranką.

Bet, žinoma, su Martinu au
tomobilistų masės neis. Jos pa
siliks savo United Automobile 
workers unijoje ir CIO. 

* * *
“Vienybėje” bal. 18 d. Vitai

tis be jokio pamato, kaip gir- lėktuvo fotografuot 
tas, i ’ .
gimėliais ir kitokiomis šlykštyJ 
bėmis jis krikštija visus, kurie,1 
anot jo, “puola ir niekina savo: 
tautos ir valstybės vadus”. 

* « *
Vitaitis žinoma, kalba apie 

Lietuvos valdininkus.
“Tautos vadai”, bet kada ir kęs ir traukiamas kito lai- 

kur lietuvių tauta tuos žmones 
pasirinko savo vadais? Ar bu
vo visuotini, demokratiški rin
kimai? Ar Smetoną išrinko 
liaudis? Ar ne jis pats pasi
skelbė “tautos vadu” ir Lietu
vos prezidentu?

Tai istoriniai faktai. Tuos 
faktus kadaise ir pats Vitaitis 
pripažino.

40 Vokietijos Kariniu 
Laiyų Slaptai Plau

kia Ispanijon
London. — Keturiasde- 

šimts Hitlerio karinių laivų 
praplaukė Anglijos kanalu, 
per ūkanas, linkon Ispani
jos. Jie darysią “pavasari
nius manevrus” vandenyse 
Ispanijos ir Gibraltaro.

Nazių karo laivai plauk
dami neduoda jokių i___

ženklų. Tūlas Anglų laik
raščio reporteris bandė iš 

tuos!

Garsi Aktore Prašo 
Kongresą Gelbėt 20,- 
000 Vaikų nuo Nazių
Washington. — Seni poli

tikai ir tai apsiverkė, taip 
iškalbingai Helena Hayes, 
garsi aktorė judamų pa
veikslų, prašė, kad Ameri
kos kongresas nutartų pri
imt į šią šalį 20 tūkstančių 
vaikų iš Vokietijos. Tų vai
kų tėvai (žydai, katalikai ir 
protestonai) yra suvaryti į 
nazių koncentracijos sto

vyklas, sumesti į kalėjimus 
•bei išvyti užsienin.

Helena Hayes už tuos 
našlaičius kalbėjo kongresi
nėje komisijoje, kuri svars
to senatoriaus Wagnerio 
sumanymą priimt 20,000 ■ 
vaikučių iš Vokietijos. He
lena kalbėjo tik kaipo mo
tina. Ji turi savo dukrelę ir 
augina svetimą berniuką, 
kurį jinai sau įsūnino.

radio sius-

Anglų politikai sako: An
glija ir Francija sumuštų 
fašistų laivynus į 2 mėne-

Dvidešimt metu — ne mažas laikotarpis mūsų 
venime ir labai reikšmingas laikotarpis šio dienraščio, 
kuris visą tą laiką nesvyruodamas kovojo už reikalus 
darbo liaudies—darbininkų ir smulkiųjų savininkų.

Šis suvažiavimas bus panaujinimas ir pabrėžimas 
“L.” pasiryžimo tarnaut darbo žmonėms ir lietuvių 
tai juo tiksliau ir geriau, visomis jėgomis.

Tuom 20 metų laikotarpiu dienraštis “Laisve” 
gyveno nemažai vargų, teismiškų užpuolimų ir kitų
kenybių, niekad nenuleisdamas savo vėliavos. Kas jį per 
tiek metų išlaikė ir išgelbėjo?—Darbo žmonės. Kodėl? 
Todėl, kad jie suprato ir giliai į jautė, kaip šis dienraštis 
veda kovą tik už jų būklę, jų teises ir šviesesnę ateitį.

Ar dyvai tad, jog Hartfordo draugijų 
atsiuntė “Laisvės” suvažiavimui sveikinimą 
kad LLD žmonės iš San Francisco sveikina 
mą su $10, kad brooklyniškiai darbininkiški 
P. Kapickas ir Džimis Sutkus teškia po $10, 
nas $5 ir kiti darbininkai ir 
dienraštį “Laisvę” : 
damiesi jąja kaip savo drauge ir duosniai atžymėdami1 ]<urįaįs andai jojo ar važia- 
jos sukaktį, kaip dienraščio?

Kur ir Kada Jvyksta “Laisves” Suvažiavimas
“Laisvės” bendrovės suvažiavimas įvyksta šį sek

madienį, balandžio 23 d., Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., Brooklyne, N. Y., ir prasideda 
10 valanda diena, u C-

šaunus Bankietas
“Laisvė” ruošia šaunų bankietą savo dalininkams iš 

didesnės pusės Amerikos ir skaitlingiems lietuviams sve
čiams iš čia pat ir iš toli. Visi esate draugiškai kviečia
mi daly vau t šiame puikiame bankiete ir pažmonyje, ku- 

• ris įvyks po dalininkų suvažiavimo ir prasidės 6,vai.į 
vakare Ideal Ballroom svetainėje, 151 Knickerbocker 50 metų sukaktį, dalyvavo 
Avė., kampas Flushing Ave., Brooklyne. ! 40 tūkstančių parinktinės

Prie šaunios vakarienes čia turėsime dailią muzi-jjo armijos. Gatvėmis buvo 
kalę programą: dainuos gabūs duetistai A. Velička ir j vežamos didžiosios motori- 
P. Grabauskas, Aidbalsiai, Aldona Klimaitė ir Antanas 
Višniauskas. Po to—šokiai prie skambios J. Mikalausko 
orkestros.

Sveikiname “Laisves” dalininkų jubilejini suvažia
vimą ir kviečiame visus lietuvius dalyvaut tame sma- 

' giame, gražiame jo bankiete!

komitetas 
su $50.50, 
suvažiavi- 
biznieriai 

St. Mišiū-
maži biznieriai stiprina 

aukomis pagal savo išgalę, džiaug-

“Jurgis Washington” per
Philadelphiją Važiuoja 
į New Yorko Parodą

Philadelphia, Pa. — Ar
tistas piešėjas Denys Wort
man, apsirengęs kaip Jur
gis Washingtonas, raitas 
ant balto žirgo įjojo į Phi
ladelphiją. Iš Wilmingtono1 tų j 
jis 35 mylias atvažiavo se- jungą su Angliją ir Fran- 
noviškoje karietoje, pada- ciją. Tos sąlygos dar viešai 
rytoje 160 metų atgal. Su' neskelbiamos, 
juom važiavo ir trys kiti 
v y r a i, p e r s i r engę kaip 
Washingtono laikų politi
kai.

Atvažiavus karietai į 
Philadelphijos prie m iestj, 
dabartinis “Jurgis Wash
ingtonas” užsėdo ant žirgo 
ir visą dieną jodinėjo isto
riškomis miesto gatvėmis. 
Jį lydėjo dideli paradai ir “• 
stebėjo bent 200,000 žmo
nių, apstojusių gatves. Šio 
“Washingtono” žirgą vai
kai pakrikštijo “Sidabru.” 

“Washingtono parė” at
važiavo tais pačiais keliais,

' vo tikrasis Washingtonas. 
Iš Philadelphijos jie važiuos 
į New Yorko Pasaulinę Pa
rodą taipgi tikrojo Wash- 
ingtono keliais.

Milžiniškos Vokietijos
Kanuolės Paradavo

Hitlerio Sukaktyj
Berlin. — Minint Hitlerio

plūstasi ir koliojasi. Išsi- Vokietijos laivus; tada nuo 
i vieno iš jų pakilo orlaivis 
ir persergėjo, kad jis bus 
sušaudytas, jeigu tuojausl 
nenuskris šalin. Bet repor
teris pastebėjo, kad vienas 

| nazių karinis laivas pakri-

vo.

♦ ♦ ♦
Vitaičiu yra tame, 

nepasitiki Lietuvos 
Jis jiems nepripa- 

Jis niekada 
prieš tas

Bėda su 
kad jis 
žmonėmis, 
žįsta jokių teisių,
nenusiims kepurės 
Lietuvos darbo “peles”, kurios 
juk ir sudaro tautą, bet jis iš
tisas valandas klūpos prieš kokį 
nors aukštą valdininką, kuris

London. — “Iš patikimų 
šaltinių” pranešama, kad 
Sovietai sutiktų padaryt su
tartį su Anglija ir Francija 
prieš bet k®kį užpuolimo 
kara iš Hitlerio ir Mussoli
nio pusės.

Bet Sovietai išstatė savo 
sąlygas, kuriomis jie dary- 

karinę-apsigynimo ^ą-

Jas dabar 
svarto Anglijos ir Franci- 
jos valdovai.

MussoMnis Atmetė 
Roosevelto Atsi
šaukimą Taikos

Roma. — Mussolinis at
metė, kaip “kvailą ir netei
singą,” prezidento Roose
velto atsišaukimą į Hitlerį 

^ir Mussolinį, kad jiedu pri
žadėtų bent per 10 metų 
nepradėt jokio užpuolimo 
karo. Mussolinis grubijo- 
niškai pašiepė prezidento 
Roosevelto pasiūlymą 
spręst tarptautinius ginčus 
per derybas - konferencijas. 
Jis apšaukė Rooseveltą “ne
lemtu mesijošium” ir dar 
kitaip, ir nušnekėjo, būk 
Italija ir Vokietija “norin
čios” taikos.

Italijos fašistų laikraš
čiai rašo, būk Mussolinis 
nepradėsiąs karo bent per 
trejus metus. O to “įrody
mas” tai esą Italijos ruo
šiama pasaulinė paroda.

Barzdota Moteris Mirė
Paryžius. — Miestelyje 

Epinal mirė barzdota mo
teris Clementine Delait, 74 
metų amžiaus. Jinai nešio
jo 12 colių barzdą ir dide
lius ūsus. Buvo savininkė 
mažiukės užeigos ir dar už
darbiaudavo, pardavinėda
ma savo paveikslus užei- 
nantiem žmonėm.

“by hook or crook” ton vieton 
įsigavo.

TlRlGA

Vitaitis stačiai serga valdi-1 Klaipėdiškių pabėgėlių minia artimiausioje prie Klaipėdos krašto Kretingos 
ninku garbinimu. stotyje. Jiems reikaling a medžiaginė pagelba.

z u o t o s k a nuoles, kuriu 
vamzdžiai turi 40 pėdų il
gio. Jos šaudo 10 colių sto
rio šoviniais.

Parade gatvėmis važiavo 
ir prieš-orlaivinės kanuolės. 
kurios esančios didesnės ne
gu kokio kito krašto. Jos 
galinčios šaudyt pusšešto 
colio storio šoviniais.

Paradas užsibaigė “mar- 
šavimu” trijų šimtų tankų

Nužudė Moterį, Sukapojo 
Kūną ir Gabalais Išmėtė
Baltimore, Md. — Areš

tuotas italas Aurelio M. 
Tarquinio, 45 metų, prisipa
žino, kad jis nudūrė buvu
sią savo šeimininkę, saliūno 

| tarnautoją Evelyną Rice’- 
' ienę, 31 metų amžiaus.

Paskui jis sukapojo jos 
kūną į gabalus ir išmėtė 
po “sursus” ir priemiesčio 
krūmus, o kitas kūno dalis 
užkasė į žemę, kaip jis pats 
dabar parodė, kvočiamas 
policijos.

Roma. — Italija ir Vokie
tija daro didžiausio spaudi
mo Jugoslavijai, kad jinai 
prisidėtų prie Romos-Berly- 
no “ašies”.

EXTRA
Sovietai Reikalauja Bendro 
Anglijos ir Francijos Vei

kimo su Jais

London, bal. 21. — Sovie
tai siūlo Anglijai ir Franci- 
jai pilną karinio apsigyni
mo sąjungą (nuo Hitlerio 
ir Mussolinio), bet tik su 
ta išlyga, kad Anglija ir 
Franci j a nedvejojančiai už
tikrintų, kad jos veiks iš
vien su Sovietais, reikiant 
atremt bile kokį užpuolimą 
iš nazių ar Italijos pusės 
prieš vieną, antrą ar trečią

Anglijos valdžia abejoja 
ir nedrįsta daryt tokios 
bendro apsigynimo sutar
ties su SSRS.

Lenkija ir Rumunija, 
kaip pranešama, priešinasi 
tokiai sutarčiai.

Budapest, Vengrija, bal.
21. — Slovakijos kariuome
nė bombardavo pasieninį 
Vengrijos miestelį Sarosre-

ORAS 
šeštadienį būsią lie-

taus.

i
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pasisakė. Mat, jis norėtų, idant taip bū
tų! Jo neapykanta komunistams viršyja 
viską.

Toliau ten pat “Naujienų” redakto
rius sako:

“Kas nori išvengti nemalonumų su 
valdžia, geriausia laikytis nuo komunis
tų partijos iš tolo.”

Mes skaitėme visą eilę laikraščių, pa
sisakiusių vienaip ar kitaip Streckerio 
bylos sprendimo klausimu, bet nei vie
nas nereiškė tokios bjaurios ir kvailos 
minties, kaip “Naujienų” redaktorius!

Na, kas gi būtų, jei komunistai šitaip 
pradėtų rašyti apie socialistus? Prama
nytų kokį nors “argumentą,” o paskui 
šauktų: sergėkitės socialistų?!

Tai, kas darosi su žmogumi, kuris ne
gali susivaldyti, kuris taip eikvojasi!

Skandinavija
Skandinavija paprastai daugybę gerų prieplaukų ir 

vadina tris šiaurių valsty- galingą žvejojimo ir preky
bos: Daniją, Norvegiją ir bos laivyną. Norvegija turi 
Švediją. Čia paduosime tik du saužemio kaimynus; 
žiupsnelį žinių apie jas.

Danija.
Danija užima ? 

ketv. mylių plotą, mažiau, 
kaip Lietuva, ir turi 3,760,- 
000 gyventojų. Konstituci
nė karalystė. Danija yra 
pussalis, geroka jos dalis 
yra ant salų. Vienatinė jos

su Švedija jos siena eina 
ant 1,650 kilometrų ilgio 
(virš 1,000 amerikoniškų 

16,570I mylių) Kolen kalnais; o su 
1071011 I BOA UI

Sveikiname Draugus Šėrininkus

Rytoj, balandžio ’23 d., Brooklyne, į- 
vyksta “Laisvės” leidėjų—bendrovės šė
rininkų—susivažiavimas. Susirinkę šim
tai dienraščio leidėjų, susipažinę su per
eitų metų dienraščio padėtimi, svarstys, 
kaip pagerinti mūsų dienraštį, kaip pa
daryti jis dar populiariškesniu, labiau 
lietuvių darbo žmonių mėgiamu1 laikraš
čiu; kaip sustiprinti jį medžiaginiai.

Esame įsitikinę, jog kaip kas metai, 
taip ir šiemet šėrininkų suvažiavimas 
bus rimtas ir naudingas ne tik pačiam 
dienraščiui, bet ir visam pažangiam lie
tuvių judėjimui, ir visiems Amerikos pa
žangiems žmonėms.

Mes to dd. šėrininkų suvažiavimui lin
kime ir ta proga suvažiavimui reiškiame 
karštus broliškus sveikinimus!

“ls Slapto Klozetuko..
“Tėvynė” rašo apie remontą SLA na

mo, kuriame yra tos organizacijos raš- , 
tinęs ir organo išleistuvė. Esą, namas 
taip susmukęs, kad visur griūva, visur 
plyšta, kur tik remontorius ranką pri
kiša. Bet tai ne tame dalykas. Betaisant 
namą, surasta slaptų skylių, slaptų klo
zetų, slepiamų darbų. Paklausykit:

' *r**e -m*' C]
“Kur tai iš pastogės slapto klozetuko 

Cibulskis atvilko žemyn Chicagos seimo 
delegatų mandatus...”

Suprask, drauge skaitytojau: Chica
gos seime įvyko SLA skilimas. Jis įvyko 
kaip tik dėl mandatų komisijos. Na, ir 
per veik desėtką metų tie mandatai buvo 
paslėpti slaptame klozetukyj!. ..

Nuo ko jie paslėpti? Nuo SLA narių, 
ar nuo valstijos draudimo departmento?

Pagaliau!
Buvęs Čechoslovakijos prezidentas, 

dr. Edvardas Benešąs, pagaliau pasakė 
atvirai, kaip ten ištikrųjų buvo spalių 
mėnesį, kai Vokietija užgrobė Sudetų 
kraštą ir kai buvo padaryta Municho iš
davystė.

Pasikalbėjime su Chicago “Daily 
News” korespondentu (bal. 19 d.) di\ 
Benešąs pasakė, jog Sovietų Sąjunga iki 
paskutiniųjų laikėsi savo duotojo žodžio, 
būtent, kad ji padės čechoslovakijai, jei 
pastaroji kovos prieš hitlerinę Vokietiją 
kai ši puls Čethoslovakiją.

“Rusija buvo ištikima savo žodžiui iki 
paskutinės minutės,” sako dr. Beneš. 
“Visai prieš Municho konferenciją (iš
davystę), aš pasiunčiau militarinę ko
misiją į Rusiją. Jinai iš ten sugrįžo su 
puikiausiais pranešimais apie Rusijos 
dvasinį ir militarinį pasiruošimą.”

Šitaip kalba žmogus, kuris viską žino! 
Mes tą nuolatos teigėme. Bet Sovietų 
Sąjungos priešai visaip zaunijo, būk So
vietai, panašiai, kaip Anglija ir Franci- 
ja, atsisakę Čechoslovakijai gelbėti!

Ar dabar toji spauda, kuri tokius ne
dorus melus skleidė, atšauks juos?! Mes 
abejo jam!

Suomija ant 920 kilometrų.
Norvegija užima 124,556 

ketv. mylių plotą ir turi 
2,880,000 gyventojų. Nor
vegija prieš karą turėjo ke
tvirtą pasaulyj savo dydžių 

pietinė sausžemio siena, tai prekybos ir žvejybos laivy- 
Iš na, bet nors ji nekariavo, 

vienok submarinai nuskan
dino 831 jos laivą, 1,230,- 
000 tonų įtalpos, ir dabar 
ji užima šeštą vietą pasau
lyj. Ji turėjo 1937 metais:

su fašistine Vokietija, 
vienos pusės jos krantus 
plauja Šiaurių Jūra, o iš 
kitos — Baltijos Jūra.

Danija žemdirbystės ša
lis, apdirbamos žemės 
7,882,000 akrai. 1937 
tais suėmė: 11,390,000 buš. j 000 tonų įtalpa; 746 moto- 
kviečių; 8,260,000 buš. ru- rinius laivus su 1,023,000

yra lyj. Ji turėjo 1937 metais; 
me-į 1,357 garlaivius su 1,607,-

tonų įtalpa ir daugybę bū
riniu laivu.

1936 metais jos žvejai su
gavo 73,000,000 kronų ver
tės žuvų. Norvegijos laivai

gių; 41,338,000 buš. mie
žių; 57,881,000 buš. avižų, 
47,031,000 buš. bulvių, ir 
233,000 tonų cukrinių run
keliu.

1936 metais turėjo: 521,- gaudo žuvis, silkes, bangžu- 
000 ark.; 3,073,000 gyvulių; j ves. Juos galima rasti viso 
3,034,000 kiaulių; 29,000*,- pasaulio didjūriuose.
000 vištų. Turi ir industri
ją, kurioj 82,000 darbiniu- 000 farmų, kur auklėja viš- 
kų dirba. Aukštai pastatyta tas, , karves, sėja javus, bet 

1 šaltas klimatas atsiliepia 
ant javų auklėjimo. 1936 
metais ji turėjo: 185,000 
arklių, 1,348,000 gyvuliu, 
l,749J)00 avių; 331,000 ož
kų -ir 410,000 kiaulių.

Miškai Norvegijoj yra di
deli, jie užima apie 20,000,- 
000 akru ir ju vertė siekia 
$250,000^000. Norvegijoj

Norvegijoj yra apie 300,-

vegija. Visoj Skandinavijoj 
dar laikosi buržuazinė de
mokratijos tvarka. Švedijoj 
yra apsčiai kalnų ir ežerų.

Gyventojai užsiima žem
dirbyste, dirba industrijoj, 
žvejyboj. 1936 metais suim
ta: 585,000 tonai kviečių; 
352,000 tonų rugių; 199,- 
000 tonų miežių; 1,233,000 
tonų avižų; 550,000 tonų 
kitokių javų; 1,826,000 to
nu bulviu; 1,799,000 tonu 
cukriniu runkeliu; 2,753,- ė- 4-777
000 tonu kitokiu runkeliu 
ir 5,349,000 tonų šieno.

Tais metais 
611,000 arklių;
gyvulių; 444,000 
418,000 kiaulių.

Šalyj išvystyta 
elektros gamyba 
apdirbimas. Miškai yra di
deli ir turtingi, siekia 58,- 
000,Q00 akrų. Apie 400,000 
darbininkų dirba medžių 
industrijoj, yra 106 medžių 
apdirbimo fabrikai.

Švedijoj yra ir iškasamų 
turtų. 1935 metais paga
mino: 7,933,000 tonų gele
žies rūdos; 612,000 tonu 
špižo; 896,000 tonų plieno. 
Tais metais Švedija turėjo 
16,677 industrinius fabri
kus su 347,757 darbinin
kais, 82,259 moterimis įr 
apie 40,000 jaunuoliais.

Švedija kas metai paga
mina apie 450,000 tonų an-

ji turėjo: 
2,919,000 
avių; 1,-

pusėtinai 
ir medžio

Nežino Pats, Ką Jis Plepa!
Rašydamas apie šalies aukščiausiojo 

teismo sprendimą Streckerio klausimu, 
“Naujienų” redaktorius šitaip drožia:

“Bet Vyriausias teismas nusprendė, 
kad deportuoti komunistą nepilietį gali
ma tiktai dviejuose atsitikimuose: 1) jei
gu jisai buvo komunistas, atvykdamas į 
šią šalį (nes komunistai neprivalo būti į 
Ameriką neįleidžiami), arba 2) jeigu ji
sai yra komunistas tuo laiku, kai prieš 
jį yra užvedama deportavimo byla” 

x (bal. 18, 1939).
% Kaip žinia, aukščiausias teismas nei 

vieno nei kito punkto, kuriuos “N.” re
daktorius paduoda, savo pareiškime ne
minėjo. Tai įkaitusios komunistų neapy
kanta žmogaus galvos išdavas. Aukš
čiausias teismas visai nesakė, ar nepilie- 
tis, priklausąs komunistų partijai, gali 
būti deportuojamas ar ne. Teismas mi
nėjo tiktai organizacijas, kurios jėga no
ri nuversti Amerikos valdžią.
- Savaitraštis “The Nation” rašo, kad 
tarpe daugumos aukščiausio teismo tei
sėjų (tarpe tų, kurie palankiai pasisakė 
Streckerio dalyku) kol kas nėra vieno
kios nuomonės Komunistų Partijos klau
simu. Dėlto jis ir nebuvo paliestas.

Visa buržuazinė Amerikos spauda, ko
mentuodama Streckerio bylos sprendi
mą, pareiškia, jog aukščiausias teismas 
vengė pasisakyti, ar nepilietis, priklau
sąs USA ’Komunistų Partijai, gali būti 
deportuojamas, ar ne. Bet “Naujienų” 
redaktorius jau teigia, kad teismas taip

T arėtum Eiti Čekų Pėdomis
“Vilnis” rašo:
“Amerikos cechai ir slovakai susibū

rė vieningai veikti dėlei atgavimo čecho
slovakijos nepriklausomybės. Sudaryta 
Nacionalė Čechų-Slovakų Taryba, ku
rion įeina Susivienijimas Slovakų Ame
rikoj, Čechų Katalikų Susivienijimas, 
taipgi Čechų Tautiškas Susivienijimas ir 
eilė kitų organizacijų.

“Trys susivienijimai turės Taryboj po 
10 narių.

“Čechai-slovakai nori ir lietuviu tal
kos, kviečia lietuvių visų srovių atstovus. 
Lietuva jau neteko Klaipėdos ir pačiai 
šalies nepriklausomybei pavojus.

“Jie taipgi nori gauti ir kitas tautas, 
kurių senom tėvynėm gręsia pavojus iš 
agresorių pusės.

“Lietuviams irgi reiktų susiburti į 
vieną kūną kovai dėl Klaipėdos atgavi
mo, juo labiau gynimui Lietuvos nepri
klausomybės. Mes turime net tris Susi
vienijimus, kurie galėtų būti pati varo
moji jėga tam darbui. Yra šimtai pašal- 
pinių, apšvietus ir kitų organizacijų, 
kurios stotų bendrai veikti ir susidarytų 
milžiniška organizacija.

“Ar tai galima?
“Daugelis, kurie nepajėgia įmatyti 

naujų sąlygų, naujai kilusių problemų, 
kurios reikalauja srovių bendradarbiavi
mo, sakys, jog mes negalime susieiti bent 
vienu ar dviem klausimais bendrai veik
ti. Bet cechai ir slovakai susieina, tai 
kodėl mes negalime?

“Galima, tik reikia pastangų, pasi
šventimo, biskutį drąsos išeiti iš senos 
vagos.

“Mūsų manymu, SLA kaip didžiausias 
skaičium ir viduryje stovintis, turėtų im
tis ant savęs iniciatyvos ir pradėti dar
bą, o jei SLA nenori, tai LDS turėtų tą 
darbą pradėti.

“Nėra priežasties dėlko Rymo Katali
kų Susivienijimas negalėtų stoti bendrai 
veikti, o dar mažiau priežasčių dėlko 
SLA ir LDS negalėtų bendrai veikti.”

Šiam kilniam “Vilnies” sumanymui 
mes pritariam šimtu nuošimčių!

žvejyba, kurioj 1933 metais 
veikė 15,000 laivų ir valčių, 
ir sugavo 84,500 tonų žuvų.

Į užsienius išveža pieni
nius produktus, kiaušinius, 
medžio, žuvis, metalo, vilnų 
ir audinių. Gelžkeliai suda
ro 4,775 mylias. 1937 me
tais Danija turėjo 436 gar
laivius su 572,000 tonų įtal
pa ; 255 motorinius laivus' gerai pastatyta medžių ap
sti 544,700 tonų įtalpa.

Danija valdo Icelandiją, > nimas. 1936 metais į užsie- 
pusėtinai stambią salą ir'nį išvežta 881,000 metriš- 
Greenlandiją. Greenlandija! kų tonų medžio ir už 16,- 
yra šiaurėj," tieš Kanada, 500,000 kronų popieros. 
tai didelė sala, kuri turi 
827,300 ketv. mylių plotą, 
arba veik keturis kartus di
desnė už Franciją. Bet ji 
apgyventa labai mažai, nes 
veik visa padengta ledu ir plentai — 24,980 mylias ir 
sniegu. Spėjama, kad ten'ji turi 76,600 automobilių, 
yra gamtinių turtų.

Danijos armija 
apie 14,000 žmonių, 
vinti rezervai siekia 155,- lėktuvų turi apie 150. Jūrų 
000 žmonių. Laivyne turi 3 karo laivyne: 4 laivus kraš- 
kraštų apsaugos laivus; 8 
submarinus; 20 torpedinius 
katerus ir apie 50 jūrinių 
lėktuvų. Danija gavo dalį 
Vokietijos po pereito karo, 
nors ji buvo neutrališka ir 
darėsi sau biznį abiems pu
sėms maistą parduodama.

Norvegija.

dirbimas ir popieros gami-

Norvegijoj yra geležies, 
koperio, nikelio, sidabro ir 
kitų metalų. Ji turi ir savo 
industriją. Norvegijos gelž- 
keliai sudaro 2,485 mylias;

Norvegijos armija yra 
maža,'tik 14,000 oficierių ir ka

išia- rių; rezervai 120,000. Karo

Gelžkeliai turi apie 10,000 
mylių; plentai 50,000 my
lių. Švedija turi 4,000 bu- 
sų; 44,000 automobilinių 
sunkvežimių ir 120,000 au
tomobilių.

Prekybos laivynas 1937 
metais turėjo: 861 garlai
vius su 896,000 tonų įtal
pa; 377 motorinius laivus 
su 597,000 tonų įtalpa ir 
apsčiai būrinių laivų.

Švedijos armija 48,000 
oficierių ir karių. Išlavinti 
rezervai siekia 575,000 
žmonių. Orlaivyne yra apie 
300 karo lėktuvu. Jūrų lai
vyne: 10 kraštų apsaugos 
laivu; 3 kruizeriai; 13 nai- 
kintojų, 19 submarinų ir 
pora desėtkų mažesnių karo 
laivų. Keletą naujų karo 
laivų budavoja. Turi savo 
karinę industriją, kuri ap
rūpina savaja medžiaga. 
Ypatingai dideli Bofors ka- 
nuolių, tankų ir šarvų ga
minimo fabrikai, kur dirba 
apie 6,500 darbininkų. Ga
minasi pati karo lėktuvus, 
jiems motorus ir Valo fab
rikas stato tankus.

Vokietijos fašistai neuž
miršta Skandinaviją, nes 
tų šalių plotai nemaži, gam
tiniai jos turtingos, o kari
niai nėra tvirtai prisirengę.

Klausimai ir Atsakymai

tų apgynimui; 3 naikinto
jus, 25 torpedinius kate
rus, 9 submarinus ir 
kitus karo laivelius.

Švedija.
Švedija yra prie Baltijos 

Jūros, turi kelių šimtų my
lių pakraštį ir daug prie-, 
plaukų. Sausžemio jos kai- 

Norvegija yra ant to pa- mynais yra Norvegija ir 
ties pussalio, kaip ir Švedi- Suomija.
ja. Norvegija tęsiasi nuo
Šiaurių Jūrų iki šiaurių ketv.
Didjūrio, kur jos jūrų pa- plotą ir turi 6,142,000 gy- 
kraštį sudaro 3,400 kilo- ventojų. Konstitucinė kara-

kelis

Klausimas
Ar gerai padarė LDS penki' pėdos 

Centro Valdybos nariai paau
kaudami 100 dolerių Klaipėdos 
pabėgėliams ir pasiųsdami Rau
donajam Kryžiui? Aš manau, 
kad negerai. Nes Liet. Raud. 
Kryžius biednų pabėgėlių 
nešelps. šelps tik savuosius 
žvalgybininkus, kurių Klaipė
dos krašte apsčiai buvo ir tero
rizavo Klaipėdos ir pačios Lie
tuvos darbininkus.

Aš manau, kad jei nors vie
nam iš tų penkių būt tekę para
gaut lietuviškų šampolų, tai jie 
kitaip manytų apie Lietuvos 
įstaigas, kontroliuojamas fa
šistų.

Ar atsimenat tuos laikus, 
kaip visi aukavom nuo karo nu
keli tėjusiem? O kas gavo tas 
aukas? Tik valdininkai ir jų 

metus 
vieno biednioko 
būt gavęs nors

daryti skirtumų, šelpime Klai- 
O kad 

ten pabėgėlių yra ne tik žval
gybininkų, tai šiandien abejoti 
netenka. Kaip tik priešingai, 
žvalgybininkams bėgti nereikė
jo. Jie dirbo vienai valdžiai, o 
dabar dirbs kitai. Tai parsida
vę žmonės, kuriems nerūpi nei 
tautos, nei liaudies reikalai, o 
ti.k savo pilvas ir kailis.

Iš Klaipėdos bėga tie, ku
riems ištiesų gręsia kruvinasis 
hitlerininkų pavojus. Bėga tie, 
kurie gina ir remia lietuvybę ir 
darbo žmonių reikalus.

Mes manome, kad šelpimu 
Klaipėdos pabėgėlių turėtumė
me visi apsivienyti, padėdami į 
šalį srovinius 
Tas tiesa, .kad 
šelpime nebuvo 
šališkumo. Tas 
keltas aikštėn.
amžinai atminti tą atsitikimą 
ir palikti baisiausioje padėtyje 

iš Klai-

pasidalinimus, 
karo pabėgėlių 
prisilaikyta be
laktas buvo iš- 
Bet negalima

valdininkai 
giminės. Aš išbuvau. 3 
Lietuvoj, o nei 
nesutikau, .kad 
ką.

Taigi, tie 5 valdybos nariai Pėdos. Pasikeitė laikai, pasikei- 
būt geriau padarę, kad patys ! te žmonės.

dabartinius pabėgėlius

sudėję ir paaukavę, o ne LDS 
pinigus. J. Kasptbriūnas.

Atsakymas
Mes, žinoma, manome kitaip. 

Mes manome, kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo va
dovybė labai gerai ir gražiai 
pasielgė paaukodama Klaipėdos 
pabėgėliams šelpti šimtą dole
rių.

Mes taipgi manome, kad Lie- 
metrų ilgio juosta. Ji turi lystė, kaip Danija ir Nor- tuvos Raud. Kryžius nebandys

Švedija užima 173,157 
amerikoniškų mylių

kuriuos lordas Nuf- 
ligoninems.

Anglijos darbininkai dirba “geležin ius plaučius,” 
field, automobilių magna tas, padovanos

Įtaikia žinoti ir tai, 
bartinėn Lietuvos 
įeina žmonės ir iš liaudininkų 
ir iš krikščionių demokratų. 
Tai didelis žingsnis pirmyn, pa
lyginus su buvusia vienų tauti
ninkų vyriausybe. Mes galime 
tikėtis, kad bent jau tuo svar
biu labdarybės reikalu jinai 
elgsis bešališkai.

Kitokiais .kokiais keliais su
šelpti Klaipėdos pabėgėlius da
bar neįmatoma. Jų šelpimą yra 
paėmęs Lietuvos Raudonasis 
Kryžius. Jam siųsdami aukas 
mes tikimės griežto bešališku
mo iš jo. pusės šelpime pabėgė
liu. 4

Jeigu jis taip nesielgtų, tai 
nuskriausti arba apleisti Klai
pėdos pabėgėliai juk netylės, 
šiandien 
Lietuvos 
greitesnis 
buvę karo

kad da- 
vyriausybėn

susisiekimas 
ir Amerikos 
ir lengvesnis, 
laikais.

tarpe 
daug 
negu

Tautos Ūkio Tarybos Pir
mininku Paskirtas Genero

las Sutkus
Kaunas. — Balandžio 13 

d. vyriausybė patvirtino 
Tautos Ūkio Tarybos pirmi
ninku generolą Sutkų, o pa
vaduotoju — Tubelį. Balan
džio 17 d. Taryba pradėjo 
darbą.



šeštad., Balandžio 22, 1939 LAISVE Trečias puslapis

Žodžiai Artojui
Neši be žodžių kančių kryželį,
Artojau mielas,
O man dėl to krūtinę gelia
Skausmų šešėliai.

Matau apniauktą juodą dalią,
Artojau, tavo.
Ir man dėl to krūtinę gelia, 
Kaip džiūsnai klevui.

Artojau, duok man kietą savo ranką 
Ir būsim dviese...
Mudviem abiem kovoti tenka— 
Kov^j laimėsim.

(Iš “M. Jaunimo”)

FILMOJE “PADYKUSI, BET GRAŽI”—ONA ŠERIDAN

Tik Tada...
Tik tada, kai darbo rankos 
Pasauli visą jau valdys, 
Nustos bildėjusios patrankos, 
žmogus žmogaus nebežudys.

Nevilgys ašaros blakstienų,
Nauji džiaugsmai skaisčios vilties 
Pagiedrins tamsias mūsų dienas 
Ir juodą būvį mūs apšvies.

Naują dainuosime dainelę,
Gaida nauja jon įsipins,
Ir brolis brolį, žmogus žmogų 
Vienaip supras, vienaip pažins.

Tik tada jau mes gyvensim, 
Nebūsim niekeno vergais;
Po pilną taurę džiaugsmo semsim, 
Skurdas neslankios po langais.

Petras Pilėnas.
Montreal.

Ona Sheridan lošia Warneriu brolių filmoje “Padykusi, Bet Graži.” 
Taipgi vaidins veikale “Oomph Girl.”

.Mass. Organizacijų 
Konferencija

Balandžio 30 d.,, š.m., įvyks svarbi konfe
rencija kultūrinės veiklos sudrūtinimui 
Mass, valstijos ribose. Konferencija šaukia
ma bendrai trijų organizacijų—LMS, LDS 
ir ALDLD. Šių organizacijų vienetai, kurie 
dar neesate paskyrę savo delegatus, prašo
mi tuojaus paskirti.

LMS CK paskyrė savo atstovą imli daly- 
vumą minėtoj konferencijoj.

LMS 2-tro Apskričio ribose pastaraisiais 
laikais kaikurie chorai randasi pakrikimo 
stovyje: nelaiko pamokų ir net mitingų. Ta
čiau, ir tokių chorų atstovybė būtinai reika
linga konferencijoje. Jeigu tokie chorai ne
gali ant greitųjų sušaukt susirinkimo, tai 
bent jų komitetai turėtų paskirt atstovus. 
Konferencijai bus labai svarbu žinoti, ko
kios kliūtys kenkia jų chorų normaliam vei
kimui.

Konferencija prasidės lygiai 10:30 ryte, 
Liet. Kliubo patalpoje, 376 Broadway, So. 
Boston,, Mass. LMS CK.

Tiltus per Nemuną tiesia ir apgula Kauną 
aplinkui.

Kas dieną nuo griautuvių vis virsta sienos ir 
bokštai,

Pakasai .kas naktį, lyg kurmiai knisas į žemę,
Bombos laksto padangėms, nutiesdamos taką

Prabėgomis

(

Opera “Lietuviai” Italy Kalboj
Rašytojas Upton Sinclair

Dėkavoja
Tuojau, kai išleidome Upton Sinclairio pa

rašytą “Raistą,” mes jam pasiuntėme kopiją. 
Gavęs ją žymusis novelistas rašo:

Bal. 10, 1939.
Gavau kopiją naujos laidos “Raisto,” kurį 

jūs man prisiuntėte ir ta proga noriu pareikš
ti jums savo padėką.

Taip jau bus labai malonu gauti kitus lietu
vių kalbon vertimus mano raštų, kuriuos pa
žadėjote prisiųsti.

Su pagarba,
U. Sinclair.

Literatūra Apie Espe
ranto Kalbą

Kur ne kur Amerikos lietuviuose rasi 
žmogų, užsiimantį studijavimu Esperanto 
kalbos. Todėl čia nesirūpinama ir literatū
ra, liečiančia Esperanto. Tiesa, prieš kokią 
20 metų “Amerikos Lietuvis,” tuomet lei
džiamas Miko Paltanavičiaus, išleido Espe
ranto kalbos vadovėlį—lekcijas su žodynė
liu. Po to, berods, niekas neužsiėmė tos kal
bos dėstymais, bei propagavimu. Kadaise 
philadelphijietis Kazys Vidikauskas buvo 
didelis Esperanto kalbos šalininkas, bet pa
staruoju metu, matyt, ir jis neišstoja per 
mūsų spaudą tai kalbai populiarizuoti.

Lietuvoj—kas kita. Ten ypačiai jaunimas 
Esperanto kalba užsiimdinėja. Seniau karš
tas Esp. kalbos šalininkas buvo kun. Jak- 
štas-Dambrauskas, o dabar Kaune išeinąs 
“Mūsų Jaunimas” turi specialinį kampelį, 
pavestą tarptautinės kalbos mokymui.

šiomis dienomis per brooklynietį d. La
zauską gavome porą knygelių, išleistų Lietu
voj ir parašytų jo brolio, J. Lazausko.

TARPTAUTINĖ KALBA, jos reikšmė ir 
išsiplatinimas. Parašė J. Lazauskas. Išleido 
Lietuvos Esperantininkų Draugija, 1937 m. 
120 pusi. Kaina 1 litas. Gaunama: Ukmer
gė, Kęstučio aikštė 5.

Autorius vaizduoja Esperanto kalbos at
siradimą ir išsiplėtimą. Telpa L. L. Zamen- 
hofo, Esperanto kalbos išradėjo, atvaizdas. 
Yra informacijų apie Lietuvos Esperantinin
kų Draugiją.

TARPTAUTINIS ESPERANTO KALBOS 
VADOVĖLIS SU ŽODYNĖLIU. Parašė J. 
Lazauskas. Pusi. 107. Kaina 1 litas. Išleista 
Ukmergėj, 1938 m. Gaunama: Vytauto g-vė 
Nr. 17, Ukmergė.

Trokštantiems susipažinti su tarptautine 
Esperanto kalba, patartina kreiptis paminė
tais adresais ir įsigyti šias knygeles.

M.

Lietuvių spaudoj skelbiama, kad Italijos 
tautinės kultūros ministras Alfieri padovano
jo Lietuvos Valstybės Teatrui italų kompozi
toriaus Ponchielli operą “I Lituani” (“Lietu
viai”), rankraštinėj formoj, ši dovana įteikta, 
kaipo Italijos simpatijos ženklas ir įnašas į 
abiejų šalių kultūrinius santykius.

Kada ir kaip ši opera buvo sukurta, dabar- 
tiniuos pranešimuos nepasakyta. Plačian vai- 
diniman ji tur būt nebuvo įėjusi, nes lietu
viams tos operos vardas kaip ir nebuvo gir
dėtas.

O ši opera betgi yra nebe naujutė. Lietuvių 
žurnalas “Apšvieta” minėjo ją jau 46 metai 
atgal. Jos libretą, sakoma, yra parašęs su di
deliu gabumu A. Ghislanzoni, pagal Adomo 
Mickevičiaus veikalą “Konradą Valenrodą,” o 
muziką — A. Ponchielli.

“Apšvieta” rašė, .kad “svetimos tautos apie 
lietuvius turi gangreit geresnę nuomonę, ne 
kaip šiandien patys lietuviai užsipelno. Kuo
met lietuvis šiandien apie savo politišką padė
jimą turi menką supratimą, kuomet mūsų 
žmonės linkčioja žemai prieš urėdninkus val
dančių mūs gaivalų, kuomet lietuvių protai 
dar šiandien tebėra skapijami ir romijami per 
apgaudinėjančius ir gaudagrašius kunigus be 
žmonių atsi.kvešėjimo, kuomet lietuviai rods 
(po kunigų botagu) tekini šalin bėga nuo 
mokslo ir giriasi bei gėrisi, jog jie neturi sa
vų mokslainių ir kitų tautiškų įrėdnių, tai 
svetimos tautos ne sykį apie lietuvius talpina 
gerus atsiliepimus. . . Paminėtoji knygutė 
italų kalboje idylizuoja lietuvius bei jų pra
eitį. . . Kad rastųsi .kiltas poetas ant jos iš
guldymo į lietuvišką kalbą, tai nauda iš tokio 
triūso būtų didoka, ypač norint subudinti tė
vynišką lietuvių meilę, kadangi daug ten yra
drastiškų vietų, dėl paveizdos:

O patria!
O Lituania mia.. .
iChi ti soccorre?—De tuoi forti figli
Prostrate ė ii braccio e ti abbandona Iddio!”
(Lietuviškai bus: O, tėvyne! O, Lietuva ma

no! Kas tau pagelbės, kai tavo tvirtų sūnų 
rankos silpsta, o dievas juos apleidžia?!)

Adomo Mickevičiaus poema “Konradas Va
lenrodas” vaizduoja laikus, kuriuose lietuviai 
kovėsi su kryžiokais. Lietuviuose trūko vieny
bės. Mat, vieni jų jau ėmė krikštą ir priete- 
liavosi su .kryžiokais, o kiti — priešinosi.

“O žmonės? žmonės prieš kits kitą kelias, 
Ir lieja kraują; vienybė pražuvo,
Kartais tik meilė liuosa, kaip paukštelis, 
Dar juos suglaudžia. Bent du tokiu buvo.
Nemune! veikiai jau per srovę tavo 
Ugnį ir kardą neš minios plėšikų, 
Ir linksmus gojus, kur gegės kukavo, 
Apnuogs nuo grožės žaliųjų vainikų.”
Kerštavimas ėjo:
“Tarp to lietuvis, kuo kitkart iš tolo 
Pro miesto bromą vengdavo kelionės,

Dabar kas naktį tuoj gangreit už volo 
Degina sodžius, deda pančiuos žmones; 
Pasityčiodams jau drįsta sakyti, 
Jog pas kryžiokus eis mišių klausyti. 
Pirmkart vaikeliai, nubudę be ryto, 
Tirpo nuo garso lietuvių trimito.
Kur patogesnį rast laiką karionės?
Namie lietuviai netur sutikimo, 
čia smarkus gudas, čia lenkas renk žmones, 
Čia vėl totorius ved gaują nuo Krymo;
Vytautas, brolio nustumtas nuo sosto, 
Pagalbos melsdarfis, taip Zokoną glosto, 
žemes ii- miestus valdžion duoti žada, 
Bet užtarimo dar ikšiol nerado.i

Čia svetimųjų iš keturių pusių
Griūte prigriuvo kareivių, kaip musių,
Visi negantrūs šaukia balsu vienu:
Pats esąs laikas pult ant Vilniaus sienų.”
O kova eina gana šiurpi:

“Pasileidus sniegui, aukštai’ vyturys užčiravo: 
Kur kitur vyturys apreiškia meilę, linksmybę, 
Lietuvai tik kasmet apgarsina gaisrą ir kraują. 
Nesuskaitomos minios kryžiokų jau atsitraukia, 
Jau nuo užnemunės kalnų perdėm iki Kauno 
Trukšmas, ginklų čiauškėjims, žirgų žvengi

mas girdėti,
Taip, kaip ūkas tavorai jų ant laukų 

nusileido;
švystelia šen ir ten sargų pirmutinių vėlukai, 
Lyg prieš audrą žaibai. Vokiečiai sustojo ant 

kranto,

ugninį,
Kaip sakalai ant paukščių, iš aukšto ant sto

go nupuola.
Kaunas griuvo, lietuviai į Kėdainius iš-

sk raustė;
Griuvo Kėdainiai, lietuviai po kalnus, girias 

gina save.
Vokiečiai tolyn naikina ir platina gaisrą.”

Tai šitaip buvo teriojama Lietuva ir jos gy
ventojai. Ne veltui A. Ghislanzoni, operos 
kūrėjas, teigė, jog tvirtų sūnų rankos silpsta, 
o dievąs juos apleidžia.

Neskaičius pačios operos, negalima tikrinti, 
kas jos turinyje yra, bet sprendžiant “Ap- 
švietos” teigimu, kad ji parašyta pagal Mic
kevičiaus “Konradą Valenrodą,” galima ma
nyt, jog joje yra gana patriotingumo, šau
kiančio lietuvius vieningumam

Ir pataikė italai padovanoti kalbamąją ope
rą lietuviams kaip tik tuo laikotarpiu, kuria
me lietuviams vieningumo ir vėl trūksta! Pa
taikė, žinoma, ne tiksliai, ir ne dėlto, kad štai 
dabar imtų lietuviai, pasiklausę operos patrio
tinių šūkių, ir apsivienytų — suderintų savo 
jėgas prieš dabartinius besikėsinančius ag
resorius! Ne, tai tik netikėtas sutapimas!

Lietuva gyvena dabar momentą, .kuriame 
valdančiosios jėgos nori pakišt ją po skvernu 
ar tai vienos ar kitos pamotės — pamotės, tu
rinčios žiaurų būdą, ir pasiryžusios visaip 
skriausti Lietuvą, kaipo našlaitę. Valdančioji 
jėga neleidžia Lietuvos sūnums patiems su
bendrinti savus jausmus, patiems spręsti savą 
likimą. Kas kalba už vienybę, už demokratiją, 
tam šiandien tebėra vieta kalėjime!

Tai pikta gyvenimo ironija!
St. Jas-nis.

LMS 2-ro Apskričio ribose 
(Mass, valstijoj) yra šaukia
ma LMS, LDS ir ALDLD vie
netų konferencija. Tokia kon
ferencija įvyks sekmadienį, ba
landžio 30 d., Liet. Kliubo sve
tainėje, 376 Broadway, So. Bo
ston, Mass.

Kurios vienetos dar neesate 
savo atstovus į minėtą konfe
renciją paskyrę, tai prašomos 
nevilkinant tai padaryti. Kon
ferencijos tikslas, kad sudrū- 
tinus Mass, valstijoje kultūri
nis veikimas, kuris pastaruoju 
laiku ten buvo lyg ir apmiręs.

Konferencijoje bus ir LMS 
ŪK atstovybė ir kartu padės 
rišti tenykštes mūsų kultūrines 
problemas.

Konferencija prasidės 10:30 
ryte.

Montreal’o Jaunimo Choro 
darbuotoja J. Naruševičienė 
pranešė, kad jų choras vajaus 
laike jau yra gavęs viso 16 
naujų narių. Reiškia, Montrea- 
lo choras jau visai baigia dasi- 
vyti Brooklyno Aidą, kuris turi 
18 naujų narių.

Jaunimo Choras, sako drau
gė J. Naruševičienė, turi ir mo
terų kvartetą. Pageidaują vyrų 
ii- moterų balsams dainų, nes 
pas juos dainininkų-daininin- 
kių su gerais balsais netrūksta. 
Reikalauja taipgi muzikos dėl 
tautiškų šokių, nes pas juos jau 
susidarė ir šokikų grupė.

Taipgi praneša, kad Jaunimo 
Choro istorija jau priruošta, — 
surinkti pas juos esami atvaiz
dai ir plakatai, kurie greitai 
bus pasiųsti LMS centrui, kaip 
medžiaga bendrai visų mūsų 
chorų istorijai.

Drg. J. Daubaras iš Athol, 
Mass., rašo:

“Esu jau senas amžium, o 
be to, nesu turtingas, tai ir 
Lietuvių Meno Sąjungai daug 

I prigelbėti negaliu. Nors su do
lerine prisidedu prie to taip 
gražaus LMS varomo darbo 
dailės srityje.”

Nuoširdi kalba ir parama to 
mūsų seno veterano!

Pereitos savaitės bėgyje pa
vieniais nariais įstojo į LMS 
šie visuomenės darbuotojai:

Ignas Chuzas iš Lewiston, 
We.; Stasiukaitis iš Cliffside, 
NTsL^AT O. Valukas iš Scran
ton, Pa.; J. Siurba, R. Mizara, 
S. Sasna iš Brooklyno, N. Y.

I (Tąsa ant 4-to pusi.)

Metinio “Laisves” Bankieto ir Koncerto

Petras Grabauskas Aldona Klimaite

Dainininkai

Antanas Višniauskas Aleks. Velička

Kaip kas metai, taip ir šie
met “Laisvė,” savo bendrovės 
suvažiavimo proga, ruošia 
metinį bankietą ir koncertą. 
Šiemet b an k i etas su koncer

tu įvyks rytoj, balandžio 23 
dieną, Ideal Ballroom,, 151 
Knickerbocker Ave. (kampas 
Flushing Ave.), Brooklyne. 
Koncertinę dalį išpildys An-

semblis Aidbalsiai ir daini
ninkai : mūsų lakštingala Al
dona Klimaitė, gabus teno
ras Antanas Višniauskas ir 
Brooklyno lietuvių trubadū

rai — Petras Grabauskas ir 
Alekas Velička,—dainuos du
etus. Bankieto pradžia 6 vai. 
vakare. Dienraštis “Laisvė” 
visus kviečia nuoširdžiausiai.

L
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Ketvirtas puslapis

Rašo Julmis

Internacionalas Karcery
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(Tąsa)

Streiką šuo ant uodegos nuneše—del 
to, kad vienybės nebuvo.

Paskui mūsų laikrašty grąsino, barė, 
kad nesą disciplinos.

Po streiko Martyną išmetė.
Praėjo kiek laiko. Vakare parėjęs 

žmonai sakau: “Ar daug turi miltų?”
—“Nedaug”—sako ji.
—O bulvių?
—Visai nebėra.
—O taukų?
—Dar truputis. Bet kam tu klausinė- 

ji?
—Ryt, matai, į darbą nebeinu...
Kitą dieną belandžiodamas jieškoti 

darbo, lentpjūvėj radau Martyną, paer
zinau :

—Na, kada dabar streiką organizuo- 
sim?

—Negreit! Negreit, Fridi, bus vieny
bė.

Ei jūs, leišiai, leišiai!
Kaip tas juokas šiame karcery kvai

lai išrodo: iš savęs juokėmės.
—Mes gi dar kvailesni už “leišius”— 

aiškina jis Pauliui.—Mes galėjom pasi
mokyti iš “leisiu”, iš vokiečių, iš lenkų. 
O ką? Be šūvio mus per vieną naktį 
nukirpo ir galas.

—Ar žinai, Pauliau, mūsų Ulmanis 
gudresnis už Hitlerį.

Ulmanis atidarė vartus: “Prašau už
eiti.” Paskui uždarė, užrakino: “Pasėdė
ki t, balandėliai, jums bus į sveikatą.” 
Ulmanis gi žino, kad Rudevicui, Kalni
niu!, Celmui ir kt. reikės kada nors duo
ti atskaitą darbininkams. Aš pats gi ka
da nors paklausiu:

—Draugas Mendersai, kur buvai 1934 
m. vidurvasarį?

Tada jis galės drąsiai atrėžti: “Kągi 
aš galėjau padaryti? Sąmokslininkai 
prieš respubliką mus kalėjiman uždarė. 
Štai ir viskas!”

Žinai, Pauliau, vokiečių Hitleris visai 
negudrus, tu, rodos, sakei, kad jis net 
pensijas davė...

Fridis pereina per karcerį, apžiūri sie
nas, langą:

—Ar žinote, gal ir gerai, kad yra kar
ceriai ?...

Simas juokiasi: šie nusivylę žmonės 
dar savo pančius pradės girti!

—Kurgi aš kitur būčiau pamatęs, kaip 
padirbama ugnis? Kur kitur būčiau iš
girdęs Paulių?—Tik karcery. Ar žinai, 
Vilke, mane net juokas ima! Kadaise 
mes juokėmės iš lietuvių. Atsimenu, at
vyko Bruno Kalninš, juokiasi: “Girdėjot 
—lietuviškus avinus nukirpo. Per vieną 
naktį nukirpo—ir vilnas, ir demokrati
ją”

Ar ne juokas: tas pats Fridis, kurs 
-tada šaipės, sėdi dabar tame pačiame 
lietuviškame karcery, su lietuviškais avi
nais, o pats avinas—ir nukirptas, ir nu
luptas, ir dar vedęs. Cha, cha, cha!

Tu, Vilke, gi žinai latvišką išdidumą. 
Atvykdavo į Latviją vasaros laikų dar
bams darbininkai iš Lietuvos: pilki, ne
drąsūs; tiesiog avinais laikėm. Susitikę, 
žiūrėdavom į juos iš viršaus, jiasijuok- 
davom:

—Ką, atvažiavot duonos jieškoti? O 
ginti demokratiją ir duoną—nemokėjot!

Šį pavasarį persikėliau į Liepoją, į sa
vo gimtinę. Dirbau prie gelžkelio staty
bos. Radau Martyną: dabar mudu nebe- 
sibardavom.

Tą rytą kažkas riktelėjo:
—Vyrai! Ulmanis pasiuto Rygoj! Lie

pojos stotis pilna aizsargų!”
Žinia buvo, kaip perkūnas iš. giedro 

dangaus. Mums partijos biuras gi prieš 
dvejetą dienų užtikrino perversmo ne
būsiant. Nubėgau pas Martyną: “Dary
kim ką nors! Eikime tuos “aizsargus” iš 
stoties išmėtyti.

Martynas užsilipo ant vagono platfor
mos. Užsilipo Žanis su rytiniu laikraščiu, 
užsilipau aš. Susigrūdo šimtai aplinkui: 
“Kas? Kur? Ka veiksim?”

Už valandos keturi šimtai vyrų metė 
darbą: būriu pasukom į stotį. Bet sto
ties nepasiekėm: susitikom žandarmeriją 
ir “aizsargus.” Apie šimtą nugrūdo at
gal prie darbo. Kokį pusšimtį nusivarė 
į miestą.

(Bus daugiau)

Paterson, N. J. Prabėgomis ] Nanticoke, Pa.
Svarbios Prakalbos, Gegužinis 

Piknikas
LLD 84 kuopa šiuomi gana 

svarbiu pasaulinio judėjimo 
momentu rengia prakalbas. 
Jos įvyks subatos vakare, ba
landžio 29 d., Bakanausko 
svetainėj. Kalbės drg. Ant. 
Bimba iš Brooklyno.

Nesenai čia buvo “naujųjų 
socialistų” prakalbos, tačiau 
jiems, kaipo “naujiems soci
alistams,“ pasaulinė situacija 
— šėlstantis fašizmas, mato
mai, nelabai svarbu;.jie gy
rė, piršo savąjį socializmą, o 
neigė komunizmą.

Į šias gi prakalbas turėtų 
• atsilankyt kiekvienas vietos 

lietuvis, nes bus išaiškinta 
pasiutusio fašizmo užsimoji
mas pasaulį sunaikinti, jeigu 
darbininkai nesupras, kaip 

' X vieningai fašizmą atremti... 
’ Minėta kuopa gegužės 7-tą 

d. rengia gegužinį pikniką, 
Siaurusevičiaus parke. Ka
dangi yra įsigyvenęs žmonė
se įprotis gegužės pirmąjį 
sekmadienį eiti į laukus, į ty
rą orą, tai aišku, kad į pik
niką suplauks minios žmonių !

Streiko Nebus
Buvo manoma, kad džekarų 

audėjai ir kiti tuose darbuo
se darbininkai ūmai turės 
streiką, nes unijos CIO su 
darbdaviais kontraktas pasi- 
baigė. Tačiaus nesenai įvy
kusiam džekarinių lokalo 
susirinkime darbininkai-audė- 
jai nubalsavo priimti darbda
vių pasiūlytą propoziciją — 

I | pakėlė 3 nuoš, mokesties ir 
, žada atnaujint kontraktą. Na, 

'U?' visgi geriau, negu nieko...
P. S.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Kaip matote, tai ir pavienių 
narių skaičius didėja.

Lyros Choras iš Kenosha, 
Wis. praneša, kad pas juos de
damos visos pastangos gauti 
naujų narių. Laike vajaus gau
ta 5 nauji prie 21 jau buvusių. 
Nusiskundžia, kad jų kolonija 
nedidelė, o ir pačios sąlygos 
choro ugdymui nelabai palan
kios.

Newarko “Sietynas“ greitoj 
ateityj žada pasirodyti trijose 
vietose. Balandžio 30 d. siety- 
niečiai duos talkos savo kaimy
nui Elizabeth’© “Bangai“; Geg. 
7 d. “Sietynas“ ims dalyvumą 
pildyme B. šalinaitės mokinių 
koncerte, kuris įvyks Shubert 
salėje, Brooklyn, N. Y.; o geg. 
20 d. “Sietynas“ turės savo me
tinį koncertą, prie kurio ruo
šiasi visu smarkumu.

Mažiuko Great Neck’o “Pir
myn“ Choras kruta kiek tik 
drūtas. Januoliai ten rodo gra
žaus pasiryžimo ir sveiko sen- 
so. Jie deda pastangų gauti 
naujų narių chorui, o sykiu or
ganizuoja ir LDS jaunuolių 
skyrių. Taip ir reikia.

P. Balsys.

Paryžius. — Anglijos ir 
Franci jos generaliai ka*ro 
štabai tariasi tarp savęs ir 
su Sovietų atstovais apie 
Suvienytą frontą prieš grū
mojimus iš fašistų užpuoli
kų puses. Derybose daly
vauja ir Lenkijos, Rumuni
jos, Graikijos ir Turkijos 
atstovai.

HANOVER SECTION
Iš šio mažo miestelio, kaip 

Hanover, retai kas matyti 
mūsų dienraščiuose, rodos, 
miestelio ant mapos nėra. Bet 
tas netiesa. Mes- ir “Laisvės“ 
skaitytojų turim keliolika, dar 
retkarčiais per spaudą pajieš- 
kom viens kito, kad ką nors 
parašytų.

Well, aš čia daug nepėcko- 
siu. Nors ir užmirštas kam
pelis, vienok mes Ispanijos 
kovotojų nepamirštam.

Kovo 17 d. keli geri drau
gai sumanė “card party“ su
rengti Cibulskių namuose. 
Buvo labai “fine,“ šukelėm 
$56.77. Pinigai pasiųsti 
Abraham Lincoln Brigade.

Balandžio 15 d. įvyko pik
nikas. Nors piknikams biskį 
anksti, bet mes neapsivylėm. 
žmonių, tiesa, buvo mažai, bet 
pinigų liks apie $100. Šitą 
pikniką rengė LDS 4 k p. ir 
Spanish Club iš Wilkes-Barre. 
Tik labai sarmata, kad nei 
trečdalis mūsų kuopos narių 
šiame parengime nepasirodė.

Tu-Tee.

Tėvas, Sūnus ir Sėbras nu- 
- marinti Elektros Kėdėj

Columbus, Ohio. — Elek
tros kedėje, pagal teismo 
sprendimą, tapo numarinti 
Harry Digledine ir jo tėvas 
Harry ir jųdviejų sėbras H. 
Chapman. Visi trys dalyva
vo plėšime, kur įsimaišius 
policininkui jie nušovė tą 
policininką. Tėvas ir sūnus, 
be to, buvo nužudę antri- 

jhinką šerifą Ed. Furry.

Iš New Jersey
Pereitą sekmadienį įvyko 

didelis sąjūdis Plainfield’e. 
Miestelis taip buvo užsikim
šęs automobiliais, kad jau ne- 

• buvo galima netik pravažiuot, 
bet ir praeit.

Žiopsotojų atydą atkreipė 
tas, kad to miestelio turčius 
Rushmore, keršydamas savo 
kaimynui politikieriui, valsti
jos senatoriui Ch. E. Lai- 
zeaux’ui, ant savo nuosavy
bės, kuri yra verta $220,000, 
daro įvairius šposus. Tas jo 
dvarelis buvo apsodintas gra
žiausiais medžiais, kas puošė 
dalį miestelio. Tokių medžių, 
manoma, buvo apie 3,000, ir 
visus juos iškirto, kas, su
prantama, pagadino tos dalies 
miestelio išvaizdą.

Pereitą sekmadienį ant savo 
palociaus frontinių gonkų p. 
Rushmore pakabino didelį ir 
brangų grabą ir ant to grabo 
užrašė: “Liberty is Dead —■ 
Heil Hague.” Taip pa’t ant 
grabo uždėjo giltinę vaizduo
jančią skrybėlę. Prie to norė
jo pasamdyti Amerikos Legio
no Posto No. 9 beną, kad su- 
griežtų “The Wake of Liber
ty.“ Legiono komandierius 
pasiūlymą atmetė. Tuomet 
Samuel Rushmore pasisamdė 
susidedantį iš 25 jaunuolių 
“drums and bugles,’’ kad su- 
griežtų 6 kavalkus. Jaunuo
liai susirinko būbnyti, tačiau 
atėjo policija ir vaikam 
trukšmaut neleido. Tuo aktu 
Rushmore protestuoja prieš 
N. J. teismus ir labai nervi
na savo kaimyną Laizeaux, 
darydamas įvairius šposus ir 
diskredituodamas ka i m y n o 
nuosavybę.

Sekamas aktas, tai, sako
ma, bus tas, kad bus sugriau
tas jo gražusis palocius, su
dėtas ant laužo ir sudegintas.

Miestas, sakoma, nuo tų 
visų jo daromų šposų norėjo 
Rushmore sulaikyti. Tačiau 
jis jiem atkerta, kad ant sa
vo nuosavybės jis galįs daryt, 
ką norįs.'

Suprantama, jei Rushmore 
būtų neturtingas, už tokį el
gimąsi jau senai būtų buvęs 
beprotnamį. Bet dabar jis 
turtingas ir nieko nebijo. Iš
kabom aplink savo nuosavybę 
apkabinęs, kurios draudžia 
policijai ant jo nuosavybės ir 
koją užkelti.

Savo kaimynui jis keršija 
todėl, kad Laizeaux, būdamas 
didelis politikierius, nei kiek 
n e page 1 bėjęs p. Rushmore 
esant bėdoj teismuose, kuomet 
jo pati jieškojo divorso. Sa
koma, kad Rushmore’ui tas 
“keisas“ lėšavo, apart alimo- 
nijos, $85,000. Ir dar tik ke
lios savaitės atgal jo pačios 
advokatas už jo darbą dar 
atlupę $3,500 nuo Rushmore.

Kuomet Rushmore teismuo
se visur pralaimėjo, tai jam 
išrodė, - kad visi N. J. teis
mai kontroliuojami per Jersey 
City majorą F. Hague. Kuo
met jau jis ir taip ant teismų 
buvo įširdęs ir dar Hague sū
nų paskyrė valstijos aukščiau
siu teisėju, tai Rushmore tik
rai pasiuto.

Paskyrimas Hague tei- 
s ė j u 1 e g i s 1 a t ū r o j su
kėlė tam tikrą bruzdėjimą 
prieš Hague sūnų. Ypatingai 
tą darė republikonai. Rush
more kaimynas Laizeaux, 
kaipo republikonų lyderis, 
kaip tik tuo sykiu apsirgo. 
Rushmore ragino savo kai
myną, kad jis važiuotų Tren- 
tonan ir faituotųsi prieš 
Hague paskyrimą teisėju ir 
siūlė kaimynui apmokėti ir už 
ambulansą, jei jis kitaip va
žiuoti negali. Jo kaimynas 
pasiūlymą atmetė, t. y., neva
žiavo Trentonan ir “nesifai- 
tavo“> prieš Hague paskyrimą 
teisėju ir Hague-toj vietoj li
kosi užtvirtintas.

Prie to, Rushmore jaučiasi, 
kad jis Laizeaux’ą pastatė 
ant kojų pagelbėdamas jam 

visokiais būdais jo politinėj 
karjeroj. ,

Savo laiku Rushmore bu
vo to miestelio majoru. Už
baigęs savo terminą, majoro 
vietoj įdėjo dabartinį savo 
kaimyną Loizeaux’a. Dabar 
Loizeaux didelis politikierius, 
ir galimas daiktas, kad turtin
gesnis jau ir už Rushmore. 
Kuomet dabar Rushmore nori 
pagelbos nuo Loizeaux, tai jos 
negauna. Už tai tas kerštas 
dabar ir daromas prieš kai
myną, nežiūrint, kad delei to 
naikinamas jo paties turtas.

Andai Newarko žiniose pa
stebėjau pranešimą, kad ten 
dėl pavydo Stanley Gowrons- 
ki nušovė savo pačią ir pats 
save nusišovė. Turiu atitaisyti, 
kad tas įvyko po num. 223 
Fulton St., Elizabethe, o ne 
Newarke.

J. Stilsonas rašydamas savo 
gazietoj apie Newarko pra
kalbas, kuriose ir jis kalbėjo, 
sako, kad publikos buvo pil
na svetainė. Jis norėjo, kad 
taip būtų. Bet ne tokiem nu- 
sibankrutavusiem exam tas 
padaryti. Iš mažiau 200 jiem 
pilna salė.

Andai pasikorė lietuvis ir 
buvo palaidotas su bažnyti
nėm ceremonijom. O vėliau 
lenkas katalikas nušovė pačią 
ir save, buvo palaidotas be 
bažnytinių ceremonijų ir ne
katalikiškose kapinėse. Kame 
čia skirtumas tarpe lenkų ir 
lietuvių bažnyčių, kad viena 
darė vienaip, o kita kitaip? 
Skirtumas buvo tame, kad už 
pasikorusį lietuvį pasiūlyta 
kunigui $50, o lenkų kunigui 
tas padaryti neištesėta.

“Intelligence Service“ ra
portuoja, kad “surprise par
ties“ rengiamos Elizabethe) 
Unione ir Newarke,

Pereita šeštadienio vakarą 
Newarke, Kreugers Hali, įvy
ko pagerbimo Linn Davis, N. 
J. dist. Kom. Partijos organi
zatorės bankietas. Svečių da
lyvavo apie 500. Nuotaika bu
vo labai gera. Lietuvių daly
vavo tik keli.

Pereitą savaitę ' Elizabethe 
mirė šie lietuviai: Juozas Pau- 
lonis ir Adomas Ciparis. Pas
tarasis buvo apie 45 m. am
žiaus. Paliko vargingoj padė
tyj žmoną ir 5 nepilnai suau
gusius vaikus. Jo palaidojimui 
buvo kolektuojama. Apie su
virs du metai kažin kur dingo 
jų 14 metų silpnaprotis vaikas 
ir iki šiol dar neatsirado.

Perth Amboy nusižudė Vla
das Kaminskas, newarko senų 
biznierių brolių Kaminskų 
brolis. Nusižudymo priežastis, 
sakoma, nepasisekimas gyve
nime. Sakoma, išgėręs acido ir 
juomi apliejęs savo žmoną, 
kuri dabar randasi ligonbutyj.

V. Kaminskas buvo laisvų 
pažvalgų žmogus ir pirmiau 
priklausė prie darbininkiškų 
organizacijų. Jo brolis Anta
nas buvo įstatęs jį į bučernės 
biznį, tačiau pasisekimo netu
rėjo ir pastaruoju laiku dirbo, 
rodosi, prie WPA darbų ir 
apleido visas organizacijas. 
Rodosi, paliko porą vaikučių.

Tai jau kelintas žmogus pa
sidarė galą dėl nepanešamų 
ekonominių gyvenimo aplin
kybių.

Elizabethe darbai eina pra
stai. Didžioji Singerio siuva
mų mašinų išdirbystė daugy
bę darbininkų atleido iš dar
bo. Katrie dar dirba, tai ir tik 
dvi ir 4 dienas savaitėj. 
Diehl’s elektros skyrius dirba 
gerai. Sakoma, turi valdžios 
užsakymų.

Standard Oil Co. of N. J. 

iš trijų savo dirbtuvių Jersey 
City, Bayonne ir Bay Vay at
leido 600 darbininkų. Su ma
žesnėm šapukėm ir tas pat. 
Visur darbininkai atleidžiami 
iš darbo.

Pereitą šeštaclienį lindenie- 
čiai turėjo parengimą. Buvo 
sulošta komedija, kuri pavyko 
neblogai. Sekmadienį tie pa
tys lošėjai tą pačią komediją 
sulošė Hillside. Tik publikos 
nebuvo daug.

Ignas.

Steigiamas Spaudos-Drau- 
gijų Departmentas

Kaunas, balandžio 18 d.— 
Panaikinus V i s u o meninio 
Darbo Valdybą, vidaus rei
kalų ministerijoje • steigia
mas spaudos - draugijų de
partmentas.

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergrccn 7-1645 License No. L. 88G

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

' Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės-išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—-Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

PASAULINĘ PARODU
• • •

Lietuviu {staiga Prie Pasauliniu Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
VALILIONIS IR MARCINKEVIČIUS

Savininkai

•
Lankydamiesi j pasaulinius fėrus užeikite pas

VAL1LI0NJ ir MARCINKEVIČIŲ '
pas juos gausite gerų stoikų ir kitokių gerų valgių.

DEGTINĖS, VYNAI IR ALAUS

Jie turi vietos mašinom pastatyti. Jų vieta skersai gat
vę nuo Marines budinko pasaulio fėruose.

FAIRVIEW RESTAURANT
110-61 Corona Ave., Corona, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

NAUJOJE VIETOJE

Lietuviams Lankantiems

Nashua, N. H.
Draugyste Šv. Petro ir Po

vilo rengia 30 metų sukaktu
vių minėjimo vakarienę. įvyks 
30 d. balandžio, 1939 m., O’ 
Donell svetainėj, 20 High St. 
Pradžia 1:30 po pietų, sek
madienį.

Kviečiame visus narius daly
vauti, nes tikietai visiems na
riams su vardais, vietiniams ir 
kitur gyvenantiems. įžanga 
vyrams $1, moterims 50c, vai
kams 25c.

Užprašome visus lietuvius 
dalyvauti, kaip senus, taip ir 
jaunus, vietinius ir iš apylin
kės miestelių, nes bus saldžių 
ir gerų gėrimų ir užkandžių. 
Taipgi bus daug svečių ir gra
žių kalbų. Grieš Jono Tarnu- 
lionies orkestrą.

M. ž.
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Fenilai ymlapii

Detroito Žinios žiaus, kai jaunuoliai užeina 
karciamon.

Griaustinis.
Mano Įspūdžiai iš “Student padėtas ant programos, tai

10c. Pirmu kartu bus rodoma Sovie
tų filmą E. St. Louis mieste. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti, 
kaip tai vietinius, taip ir iš apylin
kės. (94-95)

daugiausia jaunimo. Ateikite ir tie, 
kurie jose nepriklausote. Prašome ir 
suaugusius dalyvauti. — J. Smith, 
Apskr. Sekr. * (93-95) • Del Pavasario Drabužių

Prince” ir Aido Choro 
Naujienos

Chicagiečių suvaidinim a s 
operetės “Student Prince,” 
mano nuomone, buvo visa
pusiškas pasisekimas, žmo
nių buvo bemaž pilna svetai
nė. Pats veikalas buvo išpil
dytas veik profesijonališkai ir 
tai vienas tokių veikalų, ku
rį man teko pirma kartą ma
tyt suvaidintą Amerikos lie
tuvių spėkomis. Smulkiau ir 
nuodugniau, manau, parašys 
kuris iš Detroito menininkų.

Noriu tačiau pažymėti, tai 
kooperaciją Aido Choro na
rių kas link palaikymo tvar
kos ir bizniškosios parengimo 
pusės, kurie berods prisidėjo 
gana skaitlingai, žinoma, ga
lėjo daugiau prisidėti, jei vi
si nariai būtų stengęsi bent 
kuo prisidėti prie parengimo 
pasisekimo, apart atsilanky
mo.

Sekantis geriausias parengi
mas šį sezoną bus Aido Cho
ro stropiai ruošiamas didžiulis 
koncertas, kuris įvyks balan
džio 30-tą d., 6-tą vai.

Programą išpildys sekamos 
meno jėgos: dar pirmą kartą 
Detroite Clevelando Lyros 
Choras, kuris ypatingai šį se
zoną puikiai Clevelando pu
bliką linksmino. Solo smuiku 
grieš kitatautis Mr. Erickson, 
akompanuos Mrs. Erickson, 
taip pat ir gabi ispanė šoki
kė Nan Gonzales pašoks ke
letą šokių. Aido mišrus cho
ras, Aido vyrų choras ir Aido 
merginų choras užpildys dalį 
programos puikiomis daino
mis, prie kurių tinkamo išpil
dymo ruoštasi suvirs du mė
nesiu. Taip ir vietinių jėgų 
solistų, duetų ir įvairių in
strumentalistų turėsite progą 
pamatyti ir išgirsti.

Teko sužinoti, kad svečių 
atvažiuoja iš Grand Rapids, 
Toledo ir kitų artimesnių ko
lonijų paklausyt šio žymaus 
koncerto. Todėl kviečiame 
Aido Choro draugus, rėmėjus 
ir dainos mylėtojus atsilanky
ti ir pasigrožėti taip visų my
lima lietuviška daina ir kitais 
žymiais muzikos kūriniais, 
tarptautiniai žinomais. Beje, 
ką tik nepamiršau, tai vyrai 
sudainuos porą dainelių tik 
atkeliavusių iš Lietuvos.

Nepamirškite iš anksto įsi
gyti tikietus taip puikiam kon
certui, kurie tekainuoja 35c, 
o prie durų kainuos 45c.

Choro pamokos įvyksta 
penktadieniais 7:30 vai. vak. 
ir sekmadieniais 10:30 ryto.

A. Urbon.

organizuoti Fordo dirbtuves. 
Vadinasi, užsispyrėlis II. Ford 
pirmutinis turės pasirašyti 
“closed shop” sutartį. Išrinko 
gerai susipažinusius su unijos 
darbuote ir kovingus į Pild. 
Tarybą. Board Direktoriai sa
ko : “ ‘Closed shop’ pas For
dą arba Fordas lauk iš biz
nio.”

Dabar atėjo proga Fordo 
darbininkam panaikinti kator
gos tvirtovę ir kruvinąją ver
giją. CIO šimtu nuošimčių, 
kaip moraliai, taip ir finansi
niai rems suorganizuoti For
dą.

Vadinasi, iš lauko milžiniš
kos spėkos griaus fašistinę 
tvirtovę, o iš vidaus pagriebs 
smaką už gerklės patys Fordo 
darbininkai. Todėl, F o r d o 
darbininkai, be jokio atidėlio- 
2—Detroito Skyrius 
jimo stokite į uniją, užsimo
kėkite duokles, kurie esate 
užsilikę! Išsiimkite bedarbių 
korteles, kurie esate atleisti ir 
prigulite unijoj! Nes tas vis
kas reikalinga greitam kovos 
laimėjimui.

Patarimus arba patarnavi
mus gausite 171 W. Sid<* Lo
cal, 2730 Maybury Grand. 
Arba pas organizatorius. Vei
kite greitai ir su pasirįžimu!

Vinkšna.

Svarstomas Biudžeto 
Pertvarkymas

Kaunas, balandžio 18 d. 
—Šiomis dienomis vyriau
sybe svarsto b i udžeto 
(į p 1 a ukų-išlaidų sąmatos) 
pertvarkymą, kuris bus pri
taikytas prie naujų sąlygų 
del Klaipėdos netekimo ir 
pagrįstas didžiausio taupu
mo pagrindais.

Kaunas, balandžio 15 d.— 
Ministeris pirmininkas ge
nerolas Černius uždarė sei
mo pavasario sesiją.

HARTFORD, CONN.
Visi Hartfordo lietuviai kviečia

mi važiuoti į Lietuvių Meno Sąjun
gos Chorų Koncertą, kuris įvyka. bal. 
23 d. Now Britain. Bušai išeis nuo 
57 Park St. kaip 1:15 vai. po pietų. 
Kurio norite važiuoti, kelionė į abu 
pusi 35c. (94-95)

i ‘ :_____________________

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras turės “House Barę” 

šį sekmadienį, bal. 23 d., 3032 Rich
mond St. Prašom, kad visi ateitų su 
draugais. Visi choro nariai nepamir
škite atnešt savo dovanas šį penkta
dienį į choro repeticijas. Šis vaka
ras rengiamas tikslui, kad sukelt pi
nigų važiuoti į Baltimorės pikniką. 
— Kom. (94-95)

WORCESTER, MASS. i 
Kadangi LLD 11 kuopos vakario-;

nė įvyks 23 dieną balandžio,1 
Olympia Parke, todėl mėnesinis 
kuopos susirinkimas liekasi nukeltas 
į ateinantį sekmadienį, 30 d. bal., 10 
vai. ryto. Prašome draugų įsitėmyti 
šį pranešimą. — Komitetas.

(94-95)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

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

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

Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS

$6.95 :
10.95 :
14.50 •

NEWARK, N. J.
Visi nevvarkiečiai maršuokite šian- 

1 dien, balandžio 22, “Stop Hitler” pa- 
• rodoj. Protestuokite prieš agreso
rius, Hitlerį ir Mussolinj. Susirinki
te Lincoln Parke, Broad St., prie 
Clinton Ave., 4 valanda po piet. 
Nuo ten maršuos į Washington 
Park, kur bus masines prakalbos. 
—Rengimo Kom.

E. ST. LOUIS, ILL.
Sekmadienį, bal. 23 d., Home

Theatre, 17th ir Gaty Avė., 11 vai. 
ryto bus rodoma paveikslai THE 
BALTIC DEPUTY. Sovietų Filmą. 
Įžanga suaugusiems 35c, vaikams

Henry Fordas Pirmas 
ant Programos

AWU, CIO, Clevelando su
važiavimas atnešė pageidau
jamas sąlygas automobilių 
industrijos darbininkam, ypa
tingai vienybės klausimu. Pa
taisymas Konstitucijos duos 
daugiau galios eiliniam na
riam ir Pildomąja! Tarybai, 
kas labiau apsaugos nuo 
frakcionizmo. Apvalė organi
zacijos įstaigas nuo lovesto- 
niečių, fašistų ir martiniečių, 
kas duos liuosas rankas orga-z 
nizuot Fordą ir eiti prie 
“closed shop unijos.” Vien
balsiai priimtas planas orga
nizuoti Fordo dirbtuves.

Pirmas ir griežtas darbas

Lowell, Mass.
Nedarbas Plečiasi

Šiemet didžiumai darbinin
kų buvo . Velykos liūdnos. Pa
vyzdžiui, Viena iš didžiausių 
medvilnių Boatt Mill atleido iš 
darbo keturius šimtus darbinin
kų. Tas pats ir su vilnonėmis 
dirbtuvėmis. Atleista po treč
dalis darbininkų. Balandžio 16 
d. nuo viešųjų WPA darbų at
leido 350 darbininkų. Sako, 
kad dar daugiau atleis.

Rengiasi Uždaryti Kolegiją
Čia yra kolegija, kurioje mo

kina jaunas merginas mokyto
jomis. šioje mokykloje dauge
lis darbininkų šeimų dukterų 
išėjo mokslus valstybės lėšomis. 
Tai be galo svarbi apšvietos 
įstaiga.

Bet Mass, gubernatorius ren
giasi ją uždaryti. Studentės su
judo protestuoti. Jeigu uždary
tų, tai būtų skaudus smūgis.

Visi piliečiai turėtų reikalau
ti, kad kolegija būtų palaiko
ma.

Balandžio 10 d. miesto rotu- 
žės sekretoriai gavo pakelti al
gas nuo dviejų iki penkių do
lerių. Dabar turės 20, 30, 40 
dolerių savaitėje. Na, o miestas 
skolose paskendęs.

Paveikslai apie Chiniją
Balandžio 16 buvo prelekci- 

ja ir paveikslai apie Chiniją. 
Buvo rodomi miesto svetainėje. 
Tai šiurpulingi vaizdai: miestai 
sugriauti, minios žmonių api
plyšę, alkani, bet visi pilni 
energijos, nusistatę prieš japo
nus.

Svastika ant kamino
Balandžio 15 d. rytą žmonės 

nustebo, pamatę vokišką svas
tiką 250 pėdų aukštumoje ant 
Hamilton dirbtuvės kamino. 
Nazių ir čia esama.

Girtavimas plečiasi
Vieną saliūninką nubaudė pa- 

simokėti $50 už davimą gerti 
jauniem, 16 metų vaikam, svai
galus. Tai retas atsitikimas, 
kad baustų smuklininkus. Juk 
didžiuma jų nei neklausia am-

a

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

a

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

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

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.

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 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

[Estate of Shalin’s Funeral Home'

PIUS W. SII ALINS
;! (šalinskas) ;
![ Unlicensed Undertaker

Vestie E. Davis, Mgr.
;[ Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA [
84-02 Jamaica Ave.

[; Woodhaven, L. L, N. Y.
I; Kurie nenorite šermenis laikyt! 
!; namuose, laikykite šioje šermeni-1 
;[nėj. Šermenines (koplyčias) pa-! 
'[rūpiname Williamsburghe arba i 
;[ bile dalyje New Yorko ir Brook-j 
[[lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi-; 
jmais šermenim ir laidotuvėm yra; 
[ patenkinti visi, kurie tik davė; 
[;mums progos patarnauti. ;
![ Tel. Virginia 7-4499 [
1

Dr. Herman Mendjowitz
S3 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
Nuo 1—3 dienų Ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. Iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street
parnasam mi juj.r.rMaajr

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717*
Tel. Triangle 5-3622

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. rengia vakarienę, 

23 d. balandžio. Olympia Parke. 
Programas prasidės 3 vai. po pietų. 
Įžanga 50c. Visi nariai ir rėmėjai 
yra prašomi dalyvauti. (94-95)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD G Apskritys šaukia jau

nuolių konferenciją, kuri įvyks 23 
d. balandžio, 2 vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Kviečiame lietuvius 
jaunuolius kaip (ai, Lyros Choro ir 
LDS skaitingai dalyvauti šioje kon
ferencijoje. Gausite progą susipa
žinti su kitų miestų jaunuoliais. Virš 
sužymėtose organizacijose randasi

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

FRANK DOMIKAITIS

O
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padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

2
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Traukiu paveikslus fanulijų, ves
tuvių. 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
812 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-61*1

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

Išdirbėjai Geriausių Drabužių

o

o

O

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

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

SKAUSMO NASRAI
Brolau, bčgk, kaip tik greičiausia 

gali iš skausmo nasrų, kad nepa
kliūtum į Reumatizmą, rankų, kojų
gėlimo ii' nutirpimo nelaimę. Deks- 
nio Galinga Mestis 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.
1*. O. Box 352 Hartford, Conn.

Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

•

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

Telefonas EVergraen 7-1661

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

5
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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, p atarų»vi
ntas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

VARPO KEPTUVEf i

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
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DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA

Sutvarkome
AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

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

Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.
Telefonas EVergreen 7-0986.
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*10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, "saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
keksų-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 kjtus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kainas.

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



Mta* puslapi* LAISVĖ šeštad., Balandžio 22, 1939

Visi j ’’Laisvės” Suvaži avimą - Bankietą Ry
toj, Balandžio 23, Kliu be, ir Ideal Ballroom!

BANK1ETAS-KONCERTAS-ŠOKIAI
Po suvažiavimo, balandžio 23-Čios vakaro 6-tą valandą; 

Ideal Ball room, 151 Knickerbocker Ave., Brooklyne, įvyks 
“Laisvės” vakarienė-bankietas su gražia meniška programa- 
koncertu ir šokiais, dalyvaujant skaitlingiems svečiams iš to
limu kolonijų.

ŽINIA Iš CHICAGOS

Dėl Fašistinio Laikraščio (
Pereitą penktadienį prie New 

Yorko viešojo knygyno (5tm 
Avė. ir 42nd St.) pardavinėto-! 
jas kunigo iCoųghlino laikraščio 
sukėlė skandalą. Turėjo įsimai
šyti net policija ir areštavo tris 
asmenis. ' Mat, tasai laikraštis; 
yra fašistinio tūrinio.

L!wž!ts“r BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Dienraščio “Vilnies” redaktorius draugas V. Andrulis 
rašo :

“Tai jau galutinai nusitarėm—aš būsiu pas jus suva
žiavime. Kiek aukų ir pasveikinimų atvešiu, nesakysiu — 
tegul bus jums surpryzas. Tiek galiu pasakyti, kad pavieniai 
gal visas kolonijas sumušime—gal ir jūsiškį Brooklyną.”

--------- 0‘---------

PASVEIKINIMAI SUVAŽIAVIMUI
“Brangūs Laisviečiai ir šėrininkai: Sveikinu ‘Laisves’ 20 

metų sukakties šėrininkų suvažiavimą su $2. Linkiu vienin
gai ir meilėj darbuotis žmonijos labui ant toliau. Draugiš
kai, J. S. Rainys, Philadelphia, Pa.”

------ o—,—

AR ŽINOTE?
Ar jūs žinote, kad “Laisvės” 

ofise galite gauti “Vilnies,” 
“Liaudies Balso” (kanadiečių 
laikraščio) ir “Momento” (ar
gentiniečių savaitraščio) kopi
jų nusipirkti.

Prie progos, užėję raštinei), 
paklauskit ii’ įsigykit.

New Yorke 20 moterų pa
statyta naujų poli cistų parei-
goms pereitą antradienį.

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorką a r i> a nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies J svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

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

puiki muzika šokiams.

Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

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

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

Šaunieji Aidbalsiai bus vienu iš publikos mylimųjų 
punktų šio vakaro programoj. Tai paskilbusi, populiariš- 
kiausia grupė jaunų menininkų ne tik Brooklyne, bet ir pla
čioj apielinkėj, garsi ne vien lietuviuose, bet ir kitataučiuose.

Apart Aidbalsių, dainuos solistai Aldona Klimaitė ir 
Antanas Višniauskas, taipgi duetistai Al. Velička su P. Gra
bausku, visi plačiai žinomi ir mylirpi dainininkai. Prieš ir po 
programos šokiai prie Jono Mikalausko 6 kavalkų orkestros. 
Bilietas viskam bendrai $1.25, vien šokiams 40c.

Kviečiame visus brooklyuiečius atsilankyti sutikt tolimus 
svečius savo dienraščio bankiete ir linksmai, draugiškai sykiu

“Nors negaliu dalyvaut šėrininkų suvažiavime, tai noi*s 
pasveikinu su doleriu. Linkiu jum viso gero ir linkiu, kad 
mūsų ‘Laisvė,’ kaipo švyturys, šviestų ir rodytų kelią pasi- 
liuosavimui iš vergijos darbininkų klasei. Su pagarba, Joseph 
Chirik, Boston, Mass.”

------ o—.—
“Sveikinam ‘Laisves’ šėrininkų suvažiavimą su $5. Karo

lis Chuberkis ir šeimyna, Ridgewood, N. J.”
------ o—.—

“Sveikindami šį dvidešimtmetinį laisviečių suvažiavimą, 
linkime, kad jis eitų tvarkingoj nuotaikoj ir būtų gausus 
konstruktyviais nutarimais dėl dar didesnio išbujojimo 
laikraščio ‘Laisvės.’ Lai gyvuoja ‘Laisvė’ ir skaitlinga minia 
jos rėmėjų! Prisidėdami po vieną muilintą dolerį, barberiai, 
Kazys Degutis ir Ignas Urbonas.’’

------ o—■—
“LDS 142 kuopa linki kuo geriausių ir naudingiausių 

tarimų padaryti ‘Laisvės’ suvažiavime darbininkų naudai, čia 
prisiunčiamo auką nuo kuopos, $2. Taipgi prisidėjo su au
komis J. Kazlauskas su 25c, ir Al. Sharbinas su 25c. Drau
giškai, J. Mažeika, Pittsburgh, Pa.”

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja trys dideli saulėti 

kambariai su vėliausiais įtaisymais, 
ant antrų lubų, 3-jų familijų name, 
gyventojai krikščionys. Renda $18, 
Kreipkitės prie Namo prižiūreto- 

jaus: 280 So. Fourth St., Brooklyn, 
N. Y. (95-97)

PAJIĖŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko prižiūrėji

mui vištų. Valgis ir gulėjimas ant 
vietos. Lietuvių šeimyna, darbas ne
sunkus ir nuolatinis, žiemų ir vasa
rų. Geistina, kad būtų pusamžis ar
ba ir senesnis žmogus. Pradžia $10 
j menesį, bet geram darbininkui bus 
mokama daug augščiau pagal vertės i 
darbo. Atsišaukite per laiškų.

A. P. Dūda, i
31 Railroad Ave., Frenchtown, N. J.

(95-97)

Atsikratykite Riebumą
pasilinksminti.

Dėkuojam už Aukas ir Para
mą Lietuvių Amerikos x 
Piliečių Kliubo Bazarui

Visų pirmiausiai atsiprašome 
visų Kliubo draugų ir rėmėjų, 
kad nusitraukė taip ilgas lai
kas pasakymui kelių padėka- 
vonės žodžių už parėmimą 
mūsų buvusio bazaro.

Dabar čia paduodame tų 
žmonių vardus, kurių daugu
moje biznio vietos yra žino
mos. Ir vardu ,Piliečių Kliu
bo raginame ir prašome, rei
kalui priėjus, nepamiršti že
miau suminėtų asmenų, ku
riems mes tariame viešą ačiū ! 
Tai yra:

M. Bieliauskui, F. Yakščiui, 
Scholes Bakery, A. Vikrikui, 
Zizienei, John’s Hofbraus- 
haus, Arlauskui, Karlonui, 
Zabelskiui, Z a k a rauskienei, 
Šimėnui, Dobrovolskiui, čes- 
nai, Lėliui, Gražienei, jauna
jam Karpui, Diržiui, Matuse
vičiui- M ažeikai, M. Karpui, 
Karaktinui, D. and Z., Da
niui, Nuobarai, Misiūnui, Ma-. 
siuliui, Raudžiui, Garšvai. 
Grand Paradise savininkui, 
Zuzui, Kriaučiūnienei, Mako- 
lai, Kulakienei, šimanskui, 
Vaiginiui-Šapalui, ir duonke
piui Balčiūnui.

I

Jeigu kas nors praslydo per 
mūsų užrašus, tai vistiek pri
imkite nuo mūs tokia širdin
gą padėką, kaip ir tie žmo
nės, kuriuos čia įvardiname.

Programos pildytojams taip 
pat dėkuojam: Operetės 
Chorui, Aidui, Aidbalsiams ir 
Veličkai su Grabausku.

Kad nepasiliktum skolingi 
publikai, bazaro lankytojam, 
kurie taip savo centais parė- ! 
mė Kliubą, taip pat sakome 
visokeriopą ačiū !

J. Nalivaika, 
Bazaro Sek r.

Brooklyniečiams
Atsiminkit, kad “Laisvės” 

laida, išeisianti kitą penktadie
nį (bal. 28 d.) bus paaukota 
daugiausiai Pasaulio Parodai 
atvaizduoti. Tilps daug paveik-, 
siu ir svarbių apie Pasaulio 
Parodą informacijų.

Tą dieną “Laisvė” išeis pa
didinta.

Į

Taigi pasakykit visiems savo 
prieteliams ir draugams, kad 
tą numerį būtinai įsigytų.

Kalbėjo Benešąs

Buvęs Čechoslovakijos prezi
dentas Benešąs pereitą ketvir
tadienį sakė kalbą New Yorke. 
Jį kvietė Sąjunga Moterims 
Balsuotojoms.

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.

Reikale narnų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo

KLAUSKITE MUSŲ APROKAVIMO

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

P. BIELIAUSKAS
1062 Glenmore Ave. East New York

DAR VIS NELEIDŽIA 
VAŽIUOTI

Jeigu yra williamsburgiečių 
arba newyorkieciu, turinčių ar
klius ir jais važiuojančių, tai 
įsidėmėkite: per Williamsburgo 
tiltą arkliais važiuoti dar vis 
neleidžiama. Tiltas taisomas.
Remontas užims apie du mėne
siu.

Poeto Motina Sveikina Suvažiavimą
“Gerbiamieji: Aš noriu nors žodžiais išreikšt palinkėji

mą, kad hutų pasekmingas ‘Laisvės’ šėrininkų suvažiavimas ir 
bankietas. Aš vėlinu kuo širdingiausiai, kad ‘Laisvė,’ kaip 
lig šiol per 20 metų, taip ir toliau dirbtų tą savo darbą— 
platintų apšvietą tarp darbininkų, ir kad nebūtų nei vieno 
lietuvio, kuris neskaitytų ‘Laisvės,’ kuri taip labai rūpinasi 
Lietuvos likimu, kad mūsų tėvynė nežūtų nuo priešų. Drau
giškai, M. Janonienė, Pasadena, Md.”

-------o—-—
Vakar padavime iš Reading, Pa., buvo praleistas vardas 

drg. M. Rornikaitienės, kuri aukojo 50c.
A. Kaulinienė, maspethietė, pirkosi šėrų už $10.

------ o—-----
Daktaras J. J. Kaškiaučius savo laiške R. Mizarai už

tikrina, kad nors ir akmenimis lytų, jis vis vien bus “L.” 
suvažiavime ir bankiete.

--------- 0----------

Gaila, kad visų gražių sveikinimų negalime sudėti dabar, 
jie visi tilps sekamose “Laisvės” laidose, po suvažiavimo. 
Laukiame pasimatyti su kuo daugiausia šėrininkų suvažiavime 
rytoj, balandžio 23-čią, 10 vai. ryto, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliube, 280 Union Avė., Brooklyne.

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

50c. Persiuntimą apmokame.

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

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. įsteigta 1903.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
rn Al t u r iin e Amerikos 

'■įįl fLff’y išdirbimo ir iinpor- 
tuotų degtinių, vi- 
šokių vynų ir gero 

Itiąuor# a,aus-
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

5-tas METINIS KONCERTAS]

B iALINAITfi

Ruošiamas B. ŠALINAITĖS Mokinių

Įvyks Skmadienį, Geg. 7 May
SHUBERT SALĖJE

BROADWAY, MONROE IR HOWARD AVE., 
Brooklyn, N. Y. (Gates Ave. Stotis)

•

Koncerto pradžia 5 vai. vakaro.
šokiai prasidės 8 vai. vakaro.

•
Bilietai prie durų nebus pardavinėjami.

PIRKITE BILIETUS Iš ANKSTO

Svečiai-artistai dalyvauja: Birutė Ramoškaitė, so
pranas iš Hartford, Conn., Vitold Arnett, (Sukackas) 
smuikininkas iš Ithaca, N. Y.

Taipgi dalyvaus pagarsėjęs Sietyno Choras iš 
Newark, N. J. ir plačiai žinomas Ensemblis ‘Aidbalsiai’.

Apart viršminėtų artistų, programoj dalyvaus ir 
apie 10 šalinaitės mokinių, kurių vardai bus paskelbti 
sekančiose laidose.

• Šokiams Grieš
GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Koncerto bilietus bus galinga gauti “Laisvės” ofise ir 
pas mokinius.

Vien tik šokių bilietus bus galima pirkti prie durų 8 
valandą vakaro.

PAVASARIO SPECIALAI
Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

$6.00

.$2.00
$1.00Kryželiai ir laketukai nuo .................................

Sieniniai Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai 
nužemintom kainom

esate Širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktų

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

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

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET
EKSPERTAI TAISYME. TEL.:

Kita Krautuvė Randasi Plainfield,
206 WEST FRONT STREET

»

BROOKLYN
STAGG 2-2173

N. J., po antrašu

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

»

Mateušas SimonuviČiiis
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 vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties




