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Aną dieną skaitau troc- 
kistų laikrašty “Socialist 
Appeal”:

“Prezidentas Rooseveltas 
velka mus į karą!”

Šitaip rašo trockistai, ši
taip rašo stambiojo kapita
lo reakcinė spauda, šitaip, 
nors gal kiek atsargesniais 
žodžiais, rašo ir kalba tūli 
socialistai!

Ir tai daroma tuomet, 
kada prezidentas Roosevel
tas naudoja visokias prie
mones fašistiniams agre
soriams suvaldyti, kada jis 
siūlo konkrečius būdus tai
kai palaikyti!# *

Bet trockistams, kaipo 
fašistų ramsčiams, kovos 
prieš taiką tikslas pateisi
na visokias, priemones. Ka
daise tas pats jų laikraštis 
šitokią idijotybę parašė: 
“Ginkim Sovietų Sąjungą 
nuo Stalino, Hitlerio ir 
prezidento Roosevelto!... ”>Js * *

Amerikos p a s i u ntinybė 
Lietuvoj paskelbė, kad “da
bar jau yra pakankamai as
menų, gimusių Lietuvoje, 
užsiregistravusių gauti į 
USA imigracijos vizas, už
pildyti Lietuvos kvotą dau
giau negu sekantiems pen- 
keriems remtams.”

Tai parodo, kaip labai 
Lietuvos žmonės trokšta 
Amerikon išvykti.

Kaip tai skaudu!❖ * *
Beje, aną dieną rašiau, 

jog Kipras Petrauskas iš 
Lietuvos į Ameriką išvyks
ta balandžio 8 d. Tai dary
damas, rėmiausi “Liet. Ži
niose” paskelbta žinia. Da
bar gi tūli laikraščiai vėl 
praneša, būk Kipras atvyk
siąs Amerikon tik rudenį.

Sunku tas žinias ir su
gaudyti. Na, bet pagaliau, 
jis vistiek atvažiuos!* * ❖

J. Miliūkštis “L. Žiniose” 
rašo, kad Lenkijos himnui 
muziką parašęs lietuvis ku
nigaikštis Mykolas Kleopas 
Oginskis.

Esą, jis buvęs neblogas 
muzikas, stambus dvarpo
nis ir caro Aleksandro I-jo 
sekretorius. Gimęs 1765 me
tais; dalyvavęs sukilime, 
kuriam vadovavo Kosciuš
ka.

Nepaisant visokių ten jo 
nuopelnų, mano nuomone, 
jis buvo prastas lietuvis. 
Nes jeigu jis būtų buvęs 
geras lietuvis, tai būtų ga
minęs himną ne lenkams, o 
lietuviams!

♦ * *
Šiomis dienomis mus pa

siekė Vilniaus lietuvių vien
kartinis leidinys, “Versmė”. 
Tai iš tikrųjų įdomus ir 
gražiai pagamintas žurna
lo numeris. Telpa poezijos, 
straipsnių, paveikslų.

Kad ir prie sunkių sąly
gų, vilniečiai lietuviai vis- 
vien sugeba nors retkar
čiais parodyti savo kūrybi
nes jėgas.

Na, tai ir gyvuokit jūs, 
broliai dzūkai!

Ottumwa, Iowa. — Sude
gė Charles Helmick ir 5 jo 
vaikai per gaisrą namie. 
Gaisras kilęs, įpylus kero- 
sino į virtuvės pečių.
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Anglija Priėmus Sovietų 
Pasiūlymą Vieno Fronto 
prieš Visus Užpuolikus

London. — Iš “patikėtinų 
šaltinių” pranešama, jog 
Anglija priima iš esmės So
vietų pasiūlymą, kaip pa
matą dėl Anglijos ir Fran
ci jos karinės apsigynimo 
sutarties su Sovietų Sąjun
ga.

Sovietai gi reikalauja, kad 
šios trys šalys susitartų iš
vien veikt gynimui bile ku
rios iš jų ne tik nuo Vokie- 
tijos-Italijos, bet ir nuo Ja
ponijos.

Anglija priėmė tokį So
vietų pasiūlymą “svarsty
mui,” nepaisant, jog Lenki
jos valdžia tam priešinosi.

Pranešama, kad Rumuni
ja nesipriešintų tokiai su
tarčiai. Bet Anglija reika
lauja “laisvesnes” (arba 
palaidesnės) sutarties, negu 
kad Sovietai siūlo.

Jeigu būtų padaryta An
glijos ir Francijos bendro 
apsigynimo sutartis su So
vietais, tai šis trijų valsty
bių “blokas” galėtų išstatyt 
apie 25 milionus kareivių ir 
18 tūkstančių orlaivių, o 
Sovietų šalis būtų didžiau
sias karo medžiagų šaltinis. 
Prieš tokias jėgas tai Hit
leris, Mussolinis ir Japoni
ja pasijustų visai mažiukai.

Mussolinis Norįs Pastot 
Kelią Hitleriui

Roma. — Pranešama, kad 
Mussolinis derisi su Jugo
slavija pastot kelią Vokieti
jos žygiavimui į Balkanų 
kraštus.

Sovietų Mokslininkas Išrado 
Vaistą nuo Gripo

Maskva. — Profesorius 
Aleksandras Smorodincev 
išrado vaistą nuo grippo- 
influenzos; tai savotiški‘ 
skiepai (čiepai), leidžiami j 
nosį.

Naudojant šią gyduolę, 
tik 4 asmenys iš 501-no ap
sirgo gripu vienoje didelėje 
departmentinėje krautuvė
je. O iš 1,825 kitų tarnau
tojų, kurie nevartojo tos 
gyduolės, tai 150 apsirgo.

Amerika 25 Proc. Pakėlė 
Muitus Naziams

Washington.’ — Įėjo ga
llon tarimas Jungtinių Val
stijų vyriausybės pakelt 25- 
kiais procentais muitinius 
mokesčius ant įvežamų iš 
Vokietijos dirbinių. Tai to
dėl, kad nazių valdžia stam
biai damoka savo fabrikan
tams ir prekėjams, idant jie 
galėtų kuo pigiausiai “dum- 
pint” savo tavoms į Ame
riką ir į kitus kraštus.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Balandžio (April) 24, 1939

Šiuos žodžius berašant, 
renkasi dalininkai į “Lais
vės” i Bendrovės suvažiavi
mą. Yra draugų iš Massa
chusetts, New Jersey, 
Pennsylvanijos, Chicago ir 
kitų tolimų vietų.

Techniškos aplinkybės ne
leidžia sulaikyt laikraštį iki
įsibėgės suvažiavimas ir čia

Francijos Valdovai 
Įvedė 45 Valandų 

Darbo Savaitę
Taksais Apkrovė Biednuo- 

menę, o Turčių Nekliudo
Paryžius. —Francijos mi- 

nisterių kabinetas išleido 
įsakymą, kad visi darbinin
kai turi dirbt nemažiau, 
kaip po 45 valandas per sa
vaitę; tuomi panaikino pir
mesni įstatymą 40 valandų 
darbo savaitės.

Pailginus darbo savaitę, 
lieka išmesta daugelis žmo
nių iš pramonių ir iš miesti
nių tarnybų.

Sykiu Francijos valdžia 
padidino taksus piliečių 
dauguomenei ir įvedė 1 pro
cento taksus nuo pirkinių, 
o biznieriams numušė 20 
procentų mokesnių už leidi- 
mus-“laisnius.” Valdžios, 
įsakymas žada apribot pel- a orgamzaciJa- 
nūs pramonių, bet palieka 
fabrikantams visas galimy
bes paslėpt tuos pelnus.

Lenkija Stengsis Susiderėt 
Su Naziais dėl Danzigo

Danzig. — Lenkijos ko- 
misionierius M. Chodacki 
sako, jog “Lenkija yra vi
suomet pasirengus taikiai, 
per derybas (su Vokietija) 
spręst Danzigo klausimą.” 
Bet Lenkijai turėsiąs būt 
paliktas nekliudomas priėji
mas prie marių ir valdymas 
Vislos upės žiočių; naziai 
taip pat turėsią gerbt Len
kų ekonomines teises Dan- 
zige.

jau aprašyt jį. Bet iš dali
ninkų nuotaikos ir skai
čiaus matyt, kad suvažiavi
mas bus gyvas ir kūrybinis. 
Draugai atsivežė ir atsinešė 
tinkamų pasiūlymų dienraš
čio gerovei ir jo platinimui.

Iš pasikalbėjimų su dali
ninkais patirta, kad jie už- 
giria “Laisvės” liniją pa-

WPA GALVA SMERKIA Kodėl Lenkija Nenori 
PJUDYTOJUS PRIEŠ Tarpusavio Apsigynimo 
“RAUDONUOSIUS” Sutarties su Sovietais

Washington. — Pulkinin
kas F. C. Harrington, WPA 
pašalpinių darbų adminis- 

I tratorius, išpėrė kailį atža- 
| gareiviams iš kongreso lė
šų komisijos, kurie pradėjo 
bataliją prieš Amerikos 
Darbininkų Susivienijimą. 

įO tai bedarbių organizaci
ja, turinti apie milioną na
riu. c

Tos komisijos kamantinė
damas David Lasser, pirmi
ninkas Amerikos Darbinin
kų Susivienijimo, prisipaži
no, kad jis yra komunistas. 
Tada atžagareiviai demo
kratai ir republikonai, na
riai minimos kongresinės 

i komisijos, ėmė rėkauti, kad 
todėl negalima skaitytis su

Pulkininkas Harrington 
gi, pasikalbėjime su laikraš- 
čiųats tovais, pareiškė, jog 
buvimas vieno kito komu
nisto vadovybėje Amerikos 
D a r b ininkų Susivienijimo 
nėrą joks kriminalis nusi
kaltimas. Jis pabrėžė, kad 
ši organizacija niekad nėjo 
ir neina prieš Amerikos 
valdžią, ir užreiškė, jog 
WPA darbų administracija 
ir toliau rokuosis su Ameri
kos Darbininkų Susivieniji
mu, kaipo bendrai (kolek
tyve) organizacija, atsto
vaujančia daugį bedarbių.

Kitas šio Susivienijimo 
veikėjas Benjamin taipgi 
pasisakė, kad jis komunis- 

matiniais šių laiku klausi-
V 4.

m ai s.
Daugelis dalininkų atvy

ko su dovanomis; o kitos 
dovanos telegramomis atė
jo. .

Suvažiavimas bus plačiai 
aprašytas sekančiame nu
meryje.

Bijo Sov. Armijos kaip 
Pavyzdžio Revoliucijai
Va rš a va. — Dienraštis 

‘Express Poranny’ rašo, jog 
Lenkijos valdžia užreiškė 
Anglijai ir Franci j ai, kad 
Lenkija nesutiks dėtis į ap
sigynimo sąjungą su Sovie
tais (prieš nazius). Tas 
laikraštis dažnai pasako 
Lenkų valdžios mintį.

Dabar jis rašo, kad jeigu 
Sovietų armija įžengtų į tū
las šalis ginti jąsias, tai pa
darytų labai stiprią politi
nę įtaką tenai, ir “daugely
je tokių šalių galėtų kilt re
voliucija.”

FRANCŪZŲ ORO NELAI
MĖSE ŽUVO 20

Paryžius. — Sušik ūlus 
dviem bombiniam lėktuvam 
ore, žuvo visi devyni juose 
buvę lakūnai ir oficieriai. 
Kitose dviejose Francūzų 
orlaivių nelaimėse užsimu
šė bei sudegė 11 asmenų.

tas, bet status, tikslus kari
ninkas, pulkininkas Har
rington atšovė reakcionie
riams, kad ir šis faktas ne
sugadina Am. Darbininkų 
Susivienijimo, kaip bedar
bių atstovo.

ORAS
Giedra, šilčiau.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

LIETUVOS VALDŽIA PAREIŠKUS, BUK 
LIETUVAI “NEGRgSIĄS” PAVO

JUS IŠ VOKIETIJOS PUSES
Taip Lietuva ir Tūli Kiti Kraštai Atsakė Į Hitlerio Klausimą, 

ar Jie Bijo Nazių; Hitleris Panaudos Tuos Atsakymus, 
Atsišiepdamas prieš Prezidentą Rooseveltą

Paryžius. — Hitleris iš
siuntinėjo sekamus klausi
mus mažesnėms šalims:

Ar jūs bijote Vokietijos, 
manydami, kad jinai gręsia 
jūsų nepriklausomybei ar 
saugumui ?

Ar jūs išreiškėte tokią 
baimę Jungtinėms Valsti
joms?

Ar jūs, kaipo maža šalis, 
prisidėjote prie kokios su
tarties prieš Vokietiją?

Tokius klausimus Hitle
ris -pastatė tom silpnesnėm 
šalim, kurias suminėjo pre
zidentas Rooseveltas, atsi
šaukdamas į Hitlerį ir Mu
ssolini, kad jiedu prižadėtų 
n e u ž p u 11 įvairių kraštų 
bent per 10 metų.

Valdovai Lietuvos, Jugo
slavijos ir Vengrijos jau at
sakė Hitleriui, kad jie ne
matą savo šalims pavojaus 
iš Vokietijos pusės; jie taip
gi atsakė, kad niekada ne
išreiškė Amerikai tokios 
baimės.

Tų kraštų valdžios bijojo 
atsakyt skirtingai, negu 
Hitleris nori.

Šitokius atsakymus Hit
leris, matyt, pabrėš savo 
kalboje ateinantį penktadie
nį; tuomi jis rodys, būk 
mažesniosios šalys “pasiti
ki” nazių užtikrinimais ir 
jų “taikumu.”

Hollandijos valdžia, atsa
kydama į Hitlerio klausi
mus, atžymėjo, kad šiuo lai
ku jinai “nemato” sau pa
vojaus iš nazių pusės, bet 
Hollandija jaučia, kad jos 
padėtis nėra saugi, ir jinai 
nematys sau užtikrinimo 
dar neribotą laiką.

{vairių Šalių Atsakymai Į 
Hitlerio Klausimą: Ar Joms 

Gręsia Naziai?
Kaunas. — Lietuvos val

džia atsakė Hitleriui, kad 
jinai neprašė prezidento 
Roosevelto užtarimo; sykiu 
ji priminė, kad Vokietija 
savo sutartyje su Lietuva 
kovo 22 d. žadėjo nevartot 
karo jėgos prieš Lietuvą ir 
neremt jokių jos užpuolikų.

Rumunija atsakė, jog 
“šiuo laiku niekas negali 
jaustis saugus Europoj.”

Šveicarija išreiškė pasiti
kėjimą, kad bus gerbiamas 
Šveicarijos bepusiškumas 
(neutralumas), bet ji yra 
pasiruošus gintis nuo už
puolikų.

Belgija atsakė, kad Ang
lija, Franci j a ir Vokietija 
yra užtikrinusios Belgijai 
nepriklausomybę, ir jinai 
pasitiki tuom užtikrinimu.

Latvija, Suomija (Fini- 
ja) ir Švedija pareiškė, kad 
jos nematančios sau pavo-

Veikliai rengkimės 
Pirmosios G e g u ž ės 
Demonstracijom ir 
Masiniai Dalyvauki
me jose.

jaus.
Graikija taipgi duosianti 

panašų atsakymą Vokieti
jai ir Italijai.

Chinų Komunistų Armija 
Supliekė Japonus

Chunkging, Chinija. — 
Komunistinė Aštuntoji Chi
nų Armija užmušė 1,000 ja
ponų ties Suenho, Ryt. 
Shansi provincijoj; ir tik 
500 japonų pabėgo, palik
dami daugius karo reikme
nų. Kautynės tęsėsi tris die
nas ir buvo labai žiaurios.

Helsingfors, F i n i j a. — 
Slaugė per klaidą įleido 
gyvsidabrio chlorido vietoj 
novocaino laukiantiem vie
tinių operacijų šešiem ligo
niam, ir jie visi numirė.

Žmogžudžių Gauja Nu
nuodijo 55 Žmones dėl 
Jų Apdraudos Pinigų
Philadelphia, Pa. — Mrs. 

Carina Favato teisme prisi
pažino, kad ji nunuodijo 
tris žmones, idant gaut jų 
apdraudą. Jinai tuo tikslu 
nužudė savo nevedusį vyrą 
Ch. Ingrao, jo .sūnų Philipą 
Ingrao, 17 metų jaunuolį, ir 
Giuseppe di Martino.

Ta 44 metų amžiaus kri
minaliste, žudydama žmo
nes dėl jų apdraudų, yra 
gavus 28 tūkstančius dole
rių iš apdraudos kompani
ją

Kvočiama teisme, jinai 
parodė, kad ji buvo narė 
plataus žmogžudžių ratelio 
dėl apdraudos. Tas ratelis 
veikė Philadelphijoj, Pa.; 
Wilmingtone, Del.; New 
Yorko valstijoj ir New Jer
sey. Traukdama, žmonės į 
savo kilpas, Carina mony- 
davo savo aukas ir kaipo 
“burtininkė.”

Jau kelios savaitės pir
miau nusmerktas mirt elek
tros kėdėj tos žmogžudžių 
gaujos narys Herman Pe- 
trilo. Dar dvi moterys ir 
vienas vyras laukia teismo 
už žmonių nuodijimą dėl 
apdraudų.

Pennsylvanijos v a Istijos 
prokuroras skaičiuoja, jog 
ta nenaudėliu šaika nužudė 
bent 55 žmones.

Nusmerktasis Petrilo gy
rėsi vienam viršininkėliui 
Home Life Apdraudos 
Kompanijos, kad minima 
gauja turi gydytojus, kurie 
už $5 išrašo liudijimą, kad 
nunuodytas žmogus miręs 
“savo mirčia nuo plaučių 
ilgimo.” 4

WWW



Antra* pulapf* LAISVI I'irniad., Baland. 24, 1939

JAISV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLSIIED BY

The L a i s t e, I n c.
every day,' except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. Stagg 2-8878

President - - - Jos. Kairys 
Vice-President - - A. Lideikis 
Secretary-Treasurer - D. Sholl 
Editor - - - - Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year.....„ $6.00
Foreign countries, per year..... $6.50
Canada and Brazil, per year_  $5.50
United States, six months__  $3.00
Brooklyn, N. Y„ six months..... $3.25
Foreign countries, six months, $4.00 
Canada and Brazil, six months, $3.00 *

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Atšaukia
New Yorko dienraštyj “Post” (bal. 20 

d.) kolunmistas Lore rašo, kad jis tu
rėjęs pasikalbėjimą su žymiu Čechoslo- 
vakijos žmogumi, p. Laurinu, kuris jam, 
Lorei, pasakęs:

“Prezidentas Benešąs dažnai kalbėda
vosi su Sovietų1 atstovu Čechošlovakijoj 
Aleksandrovu per tą laikotarpį, (kada 
Hitleris ruošėsi pulti Čechoslovakiją, 
pereitą rudenį—“L.” Red.) ir prašė jo 
gauti galutinas ir patvirtintas žinias iš 
Maskvos apie tai, kokios pozicijos So
vietų vyriausybė laikysis linkui Čecho- 
slovakijos. Aleksandrovas turėjo pra
nešti prezidentui Benešui rugs. 26 d., 
ar Sovietų Sąjunga stos Čechoslovakijai 
pagalbon, (1) jei Anglija ir Francija 
Čechoslovakiją gintų; (2) jei Anglija ir 
Francija atsisakytų ginti, ir (3) jei An
glija ir Francija, po draug su hitlerine 
Vokietija pultų pačią Čechoslovakiją.

“Paskirtąją dieną Sovietų atstovas 
Aleksandrovas apsilankė prezidento pa- 
lociuje painformuoti prez. Benešą apie 
Sovietų vyriausybės nusistatymą. Alek
sandrovas laukė palociuje.^pie keturias 
valandas. Pagaliau atėjo prez. raštinin
kas ir pasakė belaukiančiajam, jog jis 
negalįs matyti Benešo, kadangi minis- 
terių kabinetas tiktai ką nutarė priimti 
išlygas, kurias išstatė Municho konfe
rencija.

prasti. Bet toks atsakymas nėra apgal- I 
votas, jis nėra teisingas.

Kiekvienam žinoma, kad Lietuvos 
žmonės šiandien hitlerinės Vokietijos bi
josi, jo duotam žodžiui netiki ir laukia 
by valandą iš jo pusės užpuolimų! Tą 
puikiai žino ir Černiaus valdžia, tačiau, 
va, pataikauja Hitleriui ir tiek. Tuo 
savo pataikavimu, gen. Černiaus valdžia 
prisideda prie fašistų agresorių stipri
nimo, o ne silpninimo, prisidėjo prie pre
zidento pastangų palaikyti taiką panei
gimo.

Pasak pranešimų, gen. Černiaus val
džia pareiškusi Hitleriui, kad ji “nebi
jo jokių užpuolimų ir nieko neprašė jai 
padėti apsiginti.”

Tai dar blogiau. Kas gi šiandien ne
žino, kad Lietuva prieš hitlerinę Vokie
tiją neatsilaikys? Reikia būti atviriems 
ir tai pasakyti. Kas gi šiandien gali pa
sitikėti Hitlerio duotu žodžiu, būk jis 
Lietuvos nepriklausomybę respektuos?

Štai kodėl mums tiesiok nesupranta
ma, kodėl gen. Černiaus vyriausybė tokį 
atsakymą Hitleriui davė!

Lorenzo Murias, 12-kos metų amžiaus vaikas, sirata, 
kurio tėvai žuvo Ispanijos respublikoj; jj pasiėmė 

auginti Jungt. Valstijų prezidento žmona, 
ponia Rooseveltienė.

Karinis Lėktuvas Pleška 
575 Mylias per Valandą
Montreal, Canada.—Nau

jas karinis lėktuvas bom- 
bininkas, pastatytas Kana
doj, skrido 350 mylių per 
valandą, o smarkiai lekiant 
žemyn, lyg priešą atakuo
jant, šis lėktuvas pasiekė 
575 mylias greičio per va
landą.

Fašistų Ašis Silpna
London. — Anglijos poli

tikai supranta, kad jeigu 
Italija ir Vokietija pradėtų 
karą prieš Angliją ir Fran
cija, tai Anglų ir Francūzų 
karo laivynai per du mėne
sius sukriušintų Italijos ir 
nazių laivynus Viduržemio 
Jūroje.

Naziai Nuėmė Cechą Obalsį 
nuo J. Husso Paminklo
Praga. —Hitlerio 50 me

tų sukaktyje, policija pagal 
nazių įsakymą nuėmė cechų 
tautinį obaisį nuo Jono 
Husso paminklo. Tas obal- 
sis, sudėtas iš gėlių ant pie
vaitės prie paminklo, skel
bė: “Tiesa Laimi Pergalę” 
(“Pravda Vitezi”). — Jo
nas Huss buvo cechų tauti
nis didvyris ir tikybinis re
formatorius.

Praga. — Kuriuose Če- 
chijos miestuose ir mieste
liuose yra nazių vokiečių 
mažuma, ten cechai Hitle
rio gimtadienyje neiškėlė 
naziškų vėliavų.

♦

“Maskvos atsakymas į visus tris Be
nešo užklausimus, sakė Sovietų atstovas 
Laurinui tą pačią dieną, buvo TAIP.”

Kitais žodžiais, Sovietų Sąjunga bu
vo pasiruošusi ginti Čechoslovakiją 
prie by sąlygų, jei tik jinai pati būtų 
kovojusi prieš Hitlerį.

Taigi dar vienas įrodymas, kad Sovie
tai'niekad neapleido Čechoslovakijos. 
Mes tą sakėme visuomet. Bet Sovietų 
Sąjungos priešai, ypačiai Chicagos 
“Naujienos,” nuolat ir nuolat plepėjo, 
būk Sovietų Sąjunga atsisakiusi padėti 
Čechoslovakijai, kai ją puolęs Hitleris!

Ponas Lorė yra, atsiminkim, ne komu
nistas, bet labai artimas trockistams 
žmogus. Tačiau ir jis buvo priverstas 
paskelbti tokius dalykus, nors jie jam 
ir nemalonūs. Jei laikytųsi šiokios do
ros, tai ir lietuviški laikraščiai, kurie 
tiek daug šmeižė Sovietus, turėtų da
bar juos atšaukti.

Sovietų vyriausybė nėra niekad su
laužiusi savo sutarties. Ką ji pažada, 
tą ir pildo. Taip, žinoma, ir turėtų būti! /

‘'Nebijo”
Prieš atsakysiant prezidentui Roose- 

veltui (bal. 28 d.), Hitleris išleido mažo
siom Europos valstybėm užklausimą, at
jos bijosi hitlerinės Vokietijos užpuoli
mų. Jis nori surinkti atsakymus, kad 
"nesibijo” ir, jais pasiremiant, išplūsti 
prezidentą panašiai, kaip padarė Musso
linis.

• Į tąjį jo užklausimą Hollandija atsa
kiusi, jog josios nepriklausomybei sau
gumas neužtikrintas. Vadinasi, ji hit
lerinės Vokietijos bijosi.

Na, o Lietuva, pasak United Press 
pranešimų iš Paryžiaus, pasakiusi, kad 
ji nebijanti hitlerinės Vokietijos puoli
mų!

Kuriais sumetimais gen. Černiaus vy
riausybė šitokį dalyką padarė, sunku su

Liepsnoja
Antrasis pasaulinis karas faktinai jau 

liepsnoja. Drg. Stalinas ir Manuilskis tą 
aiškiai pabrėžė 18-tame Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos suvažiavime. 
Šis karas apima 500 milionų gyventojų. 
Eilė valstybių nuo žemės kamuolio jau 
nušluota. Buvo Mandžūrija, Ethiopija, 
Austrija, Čechoslovakiją, Ispanija, Alba
nija,—jų daugiau nebėra. Vietoj jų yra 
tik Vokietijos, Italijos, Japonijos fašistų 
kolonijos. Ispanija daugiau savo politi
nės laisvės neturi. Generolas Franco yra 
tik šių fašistinių agresorių agentas.

Tuo kartu visa eilė mažesnių Euro
pos valstybių dreba už savo nepriklauso
mybę. Šiandien jos yra, rytoj jų gali 
nebūti. Muniche Anglija ir Francija iš
duodamos Čechoslovakiją kartu išdavė 
visas mažas valstybes. Muniche jos su
draskė tarptautines sutartis, kurios iki 
tam tikro laipsnio vis dar lai'kė, pažaboję 
fašistinius agresorius. Muniche Franci
ja ir Anglija paliuosavo fašistus, kurie 
dabar ruošiasi paimti už sprando ir An
gliją, ir Francija.

Nespėjo nuaidėti tas, kad Hitleris už
ėmė Čechoslovakiją. Tuo jaus buvo at
plėšta nuo Lietuvos Klaipėda ir jos kraš
tas. Mussolinis užpuolė Albaniją ir žudo 
tos neskaitlingos šalies gyventojus.

Lenkija sujudus, nes Vokietijos fa
šistai traukia prie jos sienos armiją ir 
ruošiasi ant jos pulti. Vengrija gro
bia kitas šalis, o Hitleris ruošiasi ją pra
ryti. Rumunija padarė su Vokietija ver
gišką sutartį ir tuo kartu pagelba sutar
čių su Francija ir kitomis šalimis bando 
išsipainioti iš Hitlerio voratinklio. Jugo
slavija apsupama iš trijų pusių Mussoli- 
nio karo jėgų. Graikijai, Bulgarijai ir 
Turkijai susidarė pavojus. Anglija ir 
Francija dreba už savo kolonijas ir jieš- 
ko sutarčių. Jungtinės Valstijos pasmer
kė fašistinius agresorius ir smarkiai 
ginkluojasi. Belgija ir Hollandija dre- 

>ba, nes Hitleris traukia prie jų sienų 
armiją. Danija, Norvegija ir Švedija ne
rimauja. Kalnų Šveicarija ginkluojasi, 
kaip tik gali. Ispanijoj Mussolinio pul
kų kiekis auga ir generolas Franco šim
tais tūkstančių areštuoja tos šalies žmo
nes ir grūda į koncentracijos stovyklas 
ir žudo. Chinijoj eina aštrus karas. Hit
leris mūštruoja naują armiją, kuri būtų 
pasiruošus Afrikoj, šiltame ore kariauti. 
Turkija ir Rumunija veda derybas ben
dram apsigynimui. Anglija žada gelbėti 
Graikijai, kad ją užpuls Mussolinis. Sa
koma, Hitleris vėl siūlo Lenkijai “geruo
ju” susitarti,—grąžinti Vokietijai Lenkų 
Koridorių, o sau išėjimą į Baltijos jūras 
pasidaryti per Lietuvą. Francija ir An
glija ginkluojasi su visu įniršimu, kaip 
jos dar niekados pirmiau nesiginklavo. 
Hitleris, Mussolinis ir Japonijos impe
rialistai nesnaudžia, jie viens kitą re
mia. Kol demokratinės valstybės—Fran
cija, Anglija ir Jungt. Valstijos—tik pro
testuoja, tai fašistiniai agresoriai sten
giasi kuo daugiau pagrobti, pavergti ki
tų šalių, sustiprėti ir . geriau prisirengti 
dideliam karui. Tokia dabar pasaulyj 
padėtis.

Nereikia suprasti, kad Vokietijos, Ita

DUOKITE IR MAN BALSĄ
DU PASIŪLYMAI

Balandžio mėn. 23 d. “Lais
vei” sukanka dvidešimts me
tu, kaip eina dienraščiu. Per 
tiek metu “Laisvės” leidė
jams reikėjo pergyventi daug 
sunkumų ir sykiu įdėti daug 
energijos, kad išlaikius tą sa
vo ginklą, kuris tūkstančiams 
Amerikos kontinento lietuvių 
darbininkų rodo kelią į švie
sesnį rytojų. Minint dvidešim
ties metų sukaktį, būtų ne pro 
šalį, kad sukaktuvių proga 
“Laisvė” išėitų keleriopai pa
didinta raštais, su “L.” per
sonalo ir žymesnių bendra
darbių paveikslais, nepamirš
tant ir tų bendradarbių, ku
rių. jau nėra gyvųjų tarpe— 
ilsisi šaltuose kapuose.

—o—
Ant Ispanijos griuvėsių fa

šizmas triumfuoja. Daugelis 
lietuvių bekovodami už demo

kratiją ir Ispanijos žmonių 
laisvę prarado savo gyvybes. 
Daugelis sugrįžo su sukane- 
veikta sveikata. Daugelis dar 
vargą kenčia Franci jos kem
pėse.

Šis nuoi’ikis, liečiantis lietu
vių tautą, be abejonės, bus 
įrašytas į ateities istoriją.

Mano nuomone, būtų gražu 
ir naudinga tuo klausimu — 
jei ne anksti — išleisti speci- 
alę brošiūrą. Reikia suran
kioti žuvusių lietuvių pa
veikslus ir trumputes biogra
fijas ir atsikreipti p As grįžu
sius kovotojus raštų bei atsi
minimu. I*

Brošiūros išplatinimas už
tikrintas. Dar sykį pagerb- 
tumėm žuvusius kovotojus ir 
sykiu, šiek tiek, sukeltumėm 
finansų paramai grįžusių.

Jei neklystu, šio darbo tu
rėtų imtis “Laisvės” Redak
cija. A. Eglaitis.

Slovaku Radio Užsipuldi- 
nėja Lenkiją

Bratislava, Slovakija. — 
Slovakų radio sveikino ir 
garbino Hitlerį jo gimta
dienyje. Tuo pačiu laiku 
valdiški Slovakijos kalbėto
jai per radio niekino Lenki
ją; sake, kad Lenkija “su
laužius savo prižadus, kar
čiai apgaudama slovakus,” 
ir todėl, girdi, daugiau ne
galima pasitikėt Lenkija.

J u g o s lavijos Kariuomene 
šaukia: “šalin Hitlerį ir 

Mussolini!”

Belgrad, Jugoslavija, bal. 
21. — Jugoslavų valdžia, bi
jodama Hitlęrio ir Mussoli
nio, linko į Romos-Berlyno 
“ašį” Bet daugelis iš sumo
bilizuotų 300,000 Jugoslavi
jos kareivių šaukia: “Ša
lin Hitlerį! šalin Mussoli- 
nį!” ir dainuoja dainas pa
šiepiančias fašistus dikta
torius. Tat Jugoslavijos vy
riausybė nežino ką daryt.

Naziai Stato Turkijai Didelį 
Laivyno Arsenalą

Istanbul, Turkija. — Tur
kų valdžia pasirašė sutartį 
su dviem Vokietijos kom
panijom, kad jos pastatys 
Turkijai karo laivyno arse
nalą, ginklų - amunicijos 
fabriką ir kartu sandėlius, 
Geuljike, prie Marmoro 
Jūros rytinio galo, tarp 
dviejų strateginių sąsmau- 
gų (perlajų), Bosporo ir 
Dardanellų. Naziai tą dar
bą atliks už 11,500,000 do
lerių.

Pernai rudenį Vokietija 
davė Turkijai 50 milionų 
dolerių k r e d i t o - paskolos 
pirkt iš nazių karinius ir 
pramoninius reikmenis. 

t

Praeitą vasarą Anglija 
suteikė Turkijai 80,000,000 
dolerių paskolos panašiem 
pirkiniam iš Anglijos. An
glų kompanijos dabar taip
gi siūlėsi Turkijai statyt 
minimą arsenalą, bet nesu
siderėjo.

lijos ir Japonijos fašistų jėgos yra ne
įveikiamos. Visi karo agresoriai turi 
daug silpnybių. Jų iždai išsisėmę, stoka 
aukso; jie neturi daug žaliųjų medžiagų, 
žibalo ir daugelio kitų, be kurių negali
ma sėkmingai vesti ilgą ir didelį karą. 
Bet jiems sekasi todėl, kad mažos vals
tybės neturi užtektinai jėgų, jos neina 
viena antrai pagelbon, knibžda šnipais ir 
išdavikais, o didžiosios—Francija, Angli

DARBININKŲ 
. SVEIKATA_

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7»64

BALTOSIOS
Drauge gydytojau, krei

piuos į jus patarimo, kaip 
man pataisyt susigadinus svei
kata.

Mano liga—baltosios. Jau 
8 metai, kaip jos prasidėjo. 
Pirmiau *tik atsirasdavo prieš 
normalias mėnesines, o dabar, 
koksai mėnuo ar daugiau lai
ko, tai nėmaž nesustoja. O 
normalėmis mėnesinėmis ser
gu savo laiku.

Ar tai yra pagydoma ? Ar 
galima iš to išsigydyti be gy
dytojo pagelbos? Ar yra rei-i 
kalinga prisilaikyt kokių val
gių ar gėrimų moterim, turint 
tą ligą? Ar tai gali kenkti 
vyrui ? Aš esu 50 metų am
žiaus moteris. Sveriu 140 
svarų. Meldžiu patarti per 
“Laisvę.” Tariu jškalno ačiū.

ATSAKYMAS

Jums yra įsisenėję baltosios. 
Vadinas, Jums yra lyties or
ganuose — makšty ir veikiau
sia gimtuvės kakliuke—įsise-* 
nėjusi sloga. Tokioj vietoj 
slogų esti visokių, nuo skir
tingų priežasčių, bet vis tų 
slogų pamate yra kokios bak
terijos. Gali būti pačios pik
tosios — triperio arba gono
rėjos bakterijos: tuomet te
kėjimas esti labai aitrus, tirš
tas ir daug jo esti, ypač aš
trioj triperio formoj. Paskiau 
baltosios sumažėja. Nesinori 
manyti, kad. Jums būtų tripe
ris. Jei taip būtų, tai be as

meninės gydytojo priežiūros 
daug ko nepadarysi.

Veikiausia Jums yra taip 
kokių, lengvesnės rūšies bak
terijų. Ar galima be gydytojo 
išsigydyt? To pasakyt nega
lima, be asmeninio ištyrimo, 
be patikrinimo.

Ar gali tai žalos padaryti 
vyrui? Gali, jei tos baltosios 
paeina nuo tam tikrų bakte
rijų.

Kadangi Jums jau, tur būt, 
perėjo gyvenimo pakaita, tai 
čia irgi svarbus veiksnys. Tū
loms moterims vien todėl at
siranda baltųjų. Mat, kiauši- 
dinės liaukos nebeveikia, ne- 
begaivina lyties organų ir jų 
plėvių.

Kaip su maistu? žinoma, 
vartokite gamtinį, nesugadin
tą maistą, kad daugiau būtų 
visokių vitaminų ir mineralų: 
nuo to atsigauna liaukos ir ge
resnės pasidaro plėvės, geriau 
atsilaiko prieš bakterijas. Bus 
Jums gerai plautis kad ir su 
acto (uksuso) skiediniu: pu
sė stiklo acto į kvortą šilto 
vandens. Plaukitės rytas ir 
vakaras; paskiau tik vakarais 
ir dar rečiau.

Kavos negerkite, žinoma, 
nerūkykite, ne perdekite su 
gėralais. Eikite pasivaikščiot. 
Labai Jums gerai būtų dija- 
termija (short wave diather
my) ir ultravijoletiniai spin
duliai, taipgi moteriškų liaukų 
sunka.

Klausimai ir
4 ______________

Klausimas
Gerb. Redakcija! U

Prašau atsakyti į šiuos klau
simus :

1) Kiek mylių vandens upių! 
kelių turi Jungtinės Valstijos?

2) Koki Jungt. Valstijų Vi- 
ce-Prezidentai buvo užėmę Pre
zidentų vietas?

3) Kada padėtas kertinis ak
muo (corner stone) Baltojo 
Namo Washingtone?

4) Kada Charles Lindbergh 
nulėkė į Paryžių orlaiviu “Spi
rit of St. Louis”?

5) Kaip yra nustatomos se
natorių ir kongresmanų algos?

ja ir Jungtinės Valstijos—arba tiesiog 
agresoriams pataikauja, arba tik protes
tuoja. Jeigu didelės ir mažos valstybės 
priimtų Sovietų Sąjungos pasiūlymą, at
laikytų bendrą konferenciją, išdirbtų 
planus kovai prieš agresorius, susitartų 
viena kitą gelbėti, tai tuojaus galėtų pa
žaboti karo agresorius. Ir kol tas nebus 
padaryta, tol agresoriai neduos pasauliui 
ramybės.

Atsakymai
Prašau mano pavardės nedė- 
laikraštin. Iškalno dėkui.

M. K.

Atsakymas
1) Jungtinės Valstijos turi

kelis šimtus tūkstančių mylių ą 
upių ’vandens kelių, bet naudo
jami kanalų ir upių keliai su
daro tik apie 30,000 mylių.

2) Vice-Prezidentai sekami
tapo prezidentais: Zachary 
Taylor, Millard Filmore, An
drew Johnson, Chester Allan 
Arthur, Theodore Roosevelt ir 
Calvin Coolidge. t >

3) Baltojo Namo kertinis 
akmuo buvo padėtas spalių 13 
d., 1792 metais.

4) Charles Lindbergh iš 
Jungt. Valstijų išskrido gegu
žės 20 dieną ir Paryžių pasiekė 
geg. 21 dieną, 1927 metais.

5) Kongresmanai ir senato
riai į metus gauna po $10,000 
algos. Jungt.- Valstijų Konsti
tucija nusako, kad jie turi gau
ti algą, o jos kiekį nusprendžia 
kongresas ir senatas. > »
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Seattle, Wash.
VELYKOS, BET NE VISIEM

Daugumas žmonių linksmi
nasi sulaukę Velykų, žmonės 
nusiperka naujas drapanas, 
pasirėdo gražiau ant tos die
nos. Bažnyčios apvaikščioja 
su didžiausiom iškilmėm ir 
džiaugiasi, kad “Kristus pri
sikėlė.”

Vaikučiai margina margu
čius ir jie džiaugiasi, kad su
laukė šventų Velykų ir nerei
kia eit į mokyklą tą visą sa
vaitę.

Bet pažiūrėkim, kaip bedar
biai apvaikščioja tą garbingą 
šventę.

Čia nuo 1 d. balandžio už
darė daugumą WPA darbų ir 
atėmė pašei pa nuo daugumos 
žmonių, kurie gaudavo iš val
džios. Uždarė prieglaudas, 
kur pavieniai žmonės gaudavo 
nakvynę ir susišildyt.

Bedarbiai pasistatė 3 pa- 
latkas pas miesto ir apskri
čio rotušes. Jie tenai būdavo 
po 5-6 šimtus kožną dieną. 
Ir reikalauja, kad duotų dar
bą arba pašei pa.

5 d. balandžio majoras 
Langlie davė notą bedarbiam, 
kad jie atimtų palatkas, nes, 
sako, negali kempyt miesto 
parke. Bet bedarbiai to ne
klausė.

6 d. balandžio majoras at
siuntė 6 miesto darbininkus ir 
apie tuziną policmanų, kad 
nugriautų bedarbių kempes. 
Policija pasakė bedarbių ko
mitetui, kad jie atėjo nu
griaut jų kempes. Bedarbiai 
nesipriešino ir jų “namus” su
griovė. Bet jie sako, “ant 
nakties mes eisim į City 
Hali.” Tai komisionieriai su
rado seną bildingą, kur be
darbiam davė naktį pergulėt. 
Tam bildinge nėra nei lovų, 
tik keli seni pečiai, kad galėtu 
šiek tiek apsišildyt, ir priža
dėjo duot pavieniam po 20c 
ant dienos, o kurie su šeimy
nom, tai po $2.80 ant mėne
sio ant kiekvieno žmogaus.

Tie žmonės, kurie pabuda- 
vojo tuos didelius budinkus, 
šiandien neturi kur pernakvo
ti. Neturi kur savo galvą pri
glausti. Tokių yra šimtai 
tūkstančių. Bet jie nenustoja 
vilties, vis kovoja, kad gavus 
didesnę pašelpą ir geresnį 
pergul ėjimą.

Tai pamislykim, draugai, 
kokias Velykas švenčia tie 
mūsų broliai, kurie gauna 20c 
ant dienos. Vienas pavalgy
mas daugiau kainuoja.

Daugiausiai da r b u o j a s i 
Workers Alliance. Daug ty
čiojasi iš bedarbių. Sako, 
kad jie tingi dirbt, tai val
kiojasi apie pavieto rotušę.

Dar kiti pritaria, sako, kad 
bedarbiai šiandien geriau gy
vena, negu dirbantieji.

AŠ patarčiau tiem, kurie 
taip kalba, pabūti bedarbių 
vietoj nors 3 dienas,, tai ži
notų, kaip gerai jiem ant pa
šei pos gyvent.

Tūkstančiai jaunuolių 
vaikščioja kožną dieną, jieš- 
kodami darbo, bet niekur jo 
negali gauti. Daug tų jau
nuolių netenka kantrybės, 
pradeda prastais darbais už
siimti—vagyste, šimtai tokių 
jaunuolių sėdi šiandien kalėji
muose. Jeigu jie galėtų sau 
pragyvenimą pasidaryt, tai 
taip neįvyktų. Tūkstančiai 
senelių dirba dirbtuvėse, ku
rie turėtų gaut pensijas, o 
tuos jaunuolius padėt jų vie
ton. Bet šalyje nėra gero su
rėdymo.

Paimkim tuos, kurie dirba 
miesto darbus, arba kurie 
dirba valdžios darbus. Tenai 
dirba vyras, pati, duktė ir sū
nus. Bet*turėtu padaryt, kad 
kožno tokio valdininko šeimy
noj turėtų dirbti tik vienas. 
Jeigu vyras dirba, tai moteris 
turėtų būt namie. O jeigu vy
ras negali dirbti, tai galėtų

moteris užimt jo vietą, kad 
padarius gyvenimą.

Bet šiandien to nėra. Kurie 
turi gerai, tai jie nepaiso tų, 
kurie neturi ko pavalgyt.

Tą viską valdžia turėtų su
tvarkyt. Tada galėtume visi 
švęst lygiai Velykas. S. G.

Easton, Pa.
Drg. Z. Janausko Prakalbos

Balandžio 14 d. ALDLD 
kuopa buvo surengus prakal
bas draugui Z. Janauskui, 
‘Liaudies Balso’ administrato
riui, senoj kliubo patalpoj, 
kurią dabar nuomuoja komu
nistų kuopa. žmonių atėjo 
nedaug, bet kad vieta neper- 
didžiausia, tai svetainiukė 
buvo apypilnė. Dar reikia pri
mint, kad tai buvo paprastas 
ir lietingas vakaras.

Kalbėtojas kanadietis, iš 
Toronto, kalbėjo ir aiškino 
daugiausiai apie pragaištingą
jį fašizmą, apie kurį mes esa
me labai daug, prisiskaitę 
spaudoj, bet buvo gerai pasi
klausyt ir gyvąjį žodį. Ant 
pabaigos pasakė, kad Montre- 
ale siaučia nuožmi reakcija ir 
fašizmas jau ten giliai suleido 
šaknis. Bet jie prieš tai kovo
ja, kad turėjus nors tokias 
teises, kokias mes čionais tu
rime Amerikoj.

Aukų surinkta “Liaudies 
Balsui” devyni doleriai su 
centais. Pavardės aukautojų 
bus pagarsinta vėliau per d. 
E. Senkevičienę. Gauta kelios 
prenumeratos, žodžiu sakant, 
prakalbos nusisekė kas liečia 
medžiaginį atžvilgį.

—o—
J. V. Stilsonas Profesoriškai 

Niekus Tauškia
Vienas draugas sako, ar 

matei sabotažniirktK gazietos 
“Naujosios Gadynės” No. 15? 
Atsakiau, kad nemačiau, bet 
ir nenoriu matyt. O jis sako, 
čia, ve, apie tave ką tai rašo. 
Jeigu šitaip, sakau, tai galima 
pasižiūrėt.

Skaitau pradžią, kur rašo
ma taip: Atsilikęs studentas 
Eastono barzdaskutis V. J. 
Stankus išmaršavo su Prūsei- 
ka. Ir kad Prūseika iškauli
nęs tuos du Šerus už dešimtį 
dolerių “N. G.” Bendrovei, tai 
nuo jo aš turiu ir reikalaut 
išmokėjimo. J. V. Stilsonas, 
kuris taip rašo, statosi save 
labai kytru žmogum. Jis “su
kritikuoja” Sovietų Sąjungą, 
“stalincus,” o priedui ir visą 
svietą, pravardž i u o d a m a s 
mane studentu, ir, suprask, 
kad jis tai ne koks ten pras
čiokas, bet viso labo “profeso
rius” ir toks “aukštas” žmo
gus. Bet aklai nepažįsta savo 
bendrovės Šerų, už kuriuos aš 
reikalauju man sugrąžinti pi
nigus.

Kam reikia veidmainiauti? 
Pasakykite teisybę, kad esate 
nusibankrutavę, ne tiktai po
litiniai, bet ir finansiniai ir už 
Šerus išmokėt negalite.

Man patikdavo “N. G.” 
skaityt, kuomet ją redagavo 
drg. L. Prūseika. Prūseikai 
pasitraukus, Strazdas “N. Ga
dynę” kuliom pervertė į troc- 
kistinę pleperką ir šmeižtų 
liūgyną. Tai užsimokėdamas 
J. Stilsonui prenumeratos sko
los dolerį, pareiškiau jam, 
kuomet jis pas mane lankėsi, 
kad dabar su “N. Gadynės” 
pakraipa nesutinku. O jeigu 
nesutinku, tai Stilsonas, kaipo 
toks mokytas vyras, galėjo su
prast, kad jo gazieta siunčia
ma man turi būt sustabdyta. 
Ant galo Stilsonas parašo sa
vo “N. G.”, kad dabar aš pa
sidaręs “sarmatlyvas.” čia 
jau Stilsonas niekus tauškia.

V. J. S.

Berlin. — Nazių orlaivių 
inžinierius E. Heinkel sako, 
kad po 10 metų galima bū
sią per 12 valandų nuskrit 
iš Berlyno į New Yorką.

~~ LAISVĖ

Tragedija iš Paleistų Darbininkų nuo 
W. P. A. Darbų Pittstono Apylinkėj

Ruduo. Mes iš ryto susi-j 
rinkome prie savo darbo. 
Gražus saulėtas rytas. Pasi
girdo šūvis, dairomės. Nieko 
nematyt, tik aplinkui gražios 
stubelės. Už kelių fiSinutų, 
žiūrime, po dešinei: du poli- 
cistų automobiliai ir ambul-
ansas.'

Na, mes visi pertraukėme 
savo darbą, einame arčiau 
prie gražaus namelio. Į vidų 
nieko neleidžia, tik policijos 
viršininkas išėjęs pasirinko 
keturis vyrus nuo kelio, pasi
šaukė! Už penkių minutų 
mūsų keturi sandraugai išnešė 
jauno vyro dar neatšalusį la
voną ir sudėjo ant drobinų į 
ambulansą.

Paaiškėjo, kad tai buvo tik 
ką vedęs WPA darbininkas, 
iš darbo paleistas—Rockford.

Antra tragedija. Mūsų 
“gengvės” kalvis, gaunantis 
$85.00 per mėnesį, šeimynos 
užlaikytojas, vieną kart susi
pyko su savo moteria už tai, 
kad gavęs užmokestį parėjo 
užsikaušęs. Moteris pabarė už 
tai, jis išėjęs ant savo aikš
tės apie šeštą valandą vakare 
nusišovė.

Mes jau buvom nuvažiavę 
kas į savo namus, tik ant ry
tojaus sužinojome, kad mes 
patrotinome kalvį, tik už tai, 
kad jo moteris prašė užveiz- 
dos, kad jį pabaustų, paleid
žiant laikinai iš darbo. Kas 
galėjo tikėt, kad kitą dieną 
jo moteris alpo ir rovėsi plau
kus iš gailesčio! Jo pavardė— 
Meško—grekas.

Trečia tragedija. Panakti
nis vaktuotojas mūsų įrankių, 
gyvenęs 42 metu Amerikoje, 
bet nebuvo Amer. pilietis, šei
mynos užlaikytojas liko palei
stas iš darbo, kad ne Am. 
pilietis. Antrą dieną nusišovė. 
Jo pavardė Gryčžko—irgi 
grekas, katalikas.

Tie trys atsitikimai įvyko 
tik mūsų “gengvėje.”

Eikime toliau: “Scranton 
Times” įdėjo sekamo turi
nio laišką: “No Christmas pay 
from W.P.A.” (tuom pat lai
ku ir šio laiško rašėjas buvo 
paleistas iš darbo ir dabar ne
dirba.) Dunmore, Pa. (Laiš
kas jauno itąluko.).

“Pragaras neturės tokių 
kankynių, kokias aš dabar 
kenčiu, tarė mano moteriškė, 
trijų kūdikių motina. Kad ir 
Naujos Dalybos valdžia ne
turi širdies kaslink biedno 
darbininko. Jeigu jiem kokis 
nors nepasisekimas palociuo- 
se, tai jie stengiasi! už tai ker- 
šinti biednam WPA darbinin
kui prieš pat šventes paleid
žia iš darbo. Aš buvau WPA 
darbininkas nuo sausio 3 d.— 
1934 ir buvau mėtomas kaip 
minkšta pilka nuo vieno dar
bo prie kito, iki aš juos visus 

Graikų sala Corfu, kurią nori Italijos fašistai pasigrobti, bet tuomet, sako
anglai, prasidėsiąs karas.

perėjau. Dabar gi gavau 103, 
tai reiškia, kad nei man, nei 
mano trimi kūdikiams nebus 
kalėdų eglaitės. Joseph N. 
Fazio, Čfti gimęs.”

Penkta tragedija. Verti
mas žodis žodin.. Laiškas tilpo 
“Scranton Times” už baland
žio 7 d.—1939:
“Jauno vaikino užklausimas.

‘ “Gerbiamas Redaktoriau: 
Kaip jaunas vaikinas dvide
šimt keturių metų senumo tu
ri gyventi? Ar aš turiu pasiim
ti pištalietą, eit vogt ir už
mušt, kad pasidaryt sau ir 
mano tėvams pragyvenimą? 
Aš turiu aukštesnės mokyklos 
ir .komercijos kolegijos moks
lo diplomas, taipgi keturių 
metų prityrimo prie “biznio” 
darbo, taip pat ir aštuonioli
kos .mėnesių nedarbo patyri
mą. Niekas mūsų nemuose 
neturi darbo. Mano tėvas liko 
paleistas nuo WPA pereitą 
gruodžio mėnesį, dėl kokios 
priežasties—mes nežinome, ir 
net bandydami negalime jo
kiu būdu sužinoti. Tai kaip gi 
galima pragyventi ir viską 
apsimokėti, net ir ant namo 
skola, kuomet gauni tik de
vynis dolerius per savaitę iš 
šalpos? Kada aš apsistoja ir 
pamisliju apie kai kuriuos 
žmones, kurie dirba prie 
WPA ir turi kitokias įeigas 
šeimynoje, važinėja su gra
žiais automobiliais ir visuomet 
gražiai apsirėdę! Tie žmonės 
neturi rūpesties apie tai, iš 
kur jų kita bulka duonos 
atsiras, ne taip, kaip mumi.

“Aš ne tik toks vienas jau
nuolis tokiam padėjime. Ar 
nebūtų galima bent ką tokio 
padaryti dėl mūsų ? Mes ne
galime eit toliau tokiam padė
jime, o jeigu taip, tai mes visi 
pavirsime kriminalistais ir bū
sime priversti gauti ką nors ir 
kaip nors. Gal būt ta priežastis, 
kad ‘tinkamas ir palaikomas 
darbe,’ kuris turėjo įdėjęs laiš
ką jūsų krepšelyje pora savai
čių atgal.

“Taigi, aš tinkamas ir esu 
bedarbis.

“Archibald, Pa.”

Aš patsai parašiau laišką 
Pennsylvanijos gubernatoriui 
vasario 17, š. m. Tas laiškas 
su mano prašymu darbo tapo 
atsakytas per WPA adminis
tratorių dėl darbų Fred J. 
Wilt, kur sako:

“Tu nesi paleistas iš dar
bo dėl politikos, bet tiktai 
dėlto, kad tu esi singelis ir 
gauni šalpos $4.40 per savai
tę, tai tu ir gali labai leng
vai ir gražiai pragyventi ne
dirbdamas! F. J. W.”

Mano Atsakymas
“Mielas Pone: Jūsų laiškas 

iš 24 d. vasario, 1939, gau
tas. Ačiū!

“Jūs sakote, kad aš, kaipo 

pavienis (šiuo tarpu), nega
liu gauti darbo ant WPA ir 
pagalios gaudamas $4.40 per 
savaitę iš šalpos aš galiu gra
žiai ir laimingai pragyventi.

“Leiskite man perkratyti ir 
jums didžponiams paaiškinti, 
kurie gaunate $10,000 per 
metus algos ir tyčiojatės iš 
žmogaus, kuris gauna $4.40 
per 7 dienas. Tai gerai! Pi
giausias kambarys tik dėl 
permiegojimo, ką aš galiu 
gauti, tai $2.50 per savaitę. 
(Pigiau, jeigu nakvosi kalėji
me.) Dabar man liekasi $].- 
90 ant septynių likusių die
nų ant maisto, apavų ir dra
bužių, kur išeina po 27c ant 
kiekvienos dienos iš septynių. 
Kadangi žiemos oras nėra la
bai toks mandagus, šlapumas 
sugadina greit čeverykus, o 
drapanos irgi nepadirbtos iš 
vario, tatai iš viršminėtų 27c 
per dieną man galima gyvent 
tiktai ant kavos ir bandukių.

“Kadangi aš čionai gyve
nęs per virš 37 metus, mokė
jęs dideles taksas, kaip ga
lėjau per visą laiką, ir paga
lios mane kaip Pennsylvani
jos valstijos, taip ir federa- 
liška WPA nusprendė, kad 
pagalios aš priverstas eiti el
getauti (amatas, kurio aš ne
žinočiau nei kaip pradėti), 
kaipgi aš patekau ant šalpos 
tiktai būdamas “alone.” Na
mus aš negaliu išnuomuoti už 
tiek, kiek valstija duoda ant 
nuomos. Reiškia, gyvenimas 
suardytas per Amerikos val
džią.

“Mano jauna duktė serga 
ligonbutyj, moteriškė gyvena 
pas seserį iš nepanešamo 
skurdo, o aš patsai gyvenu 
kaip žiurkė.”

Trumpą atsakymą gavau iš 
Harrisburg, kur buvo sako
ma :

“Your pathetic letter re
ceived and was sent to our 
branch office in Wilkes- 
Barre, Pa., where they will 
make consideration to rein
state you. F. J. W.”

Mėnuo praėjo, nėra jokio 
atsakymo. Paskutinius gra
šius sugrabojau ir nuvažiavau 
į Wilkes-Barre ofisą pasitei
rauti. Per duris sargas ne
nori leisti. Parodau WPA 
laišką iš Harrisburg, Pa. OK, 
sako, eik. Įėjau dar dvejos du
ris. Parodžiau laišką. Gerai, 
sako, įeik (mergina su rau
donu sweateriu). Taip, mes 
turime tavo laišką, ir tu jieš- 
kai darbo. Juokiasi! Pasiun- 

I te mane į didelį kamba- 
| rį, “Chief Timekeeper” užvar- 
dytą.

“Gerą dieną. .• Taip,” sako, 
“Kas ant jūsų minties?”

“Darbo,” sakau, “noriu.”
“Hm! Gaila, mes ne dar

bus duodame, tik 403 rašo
me. Matai tuos visus ant sta
lo “pink slips,” tai 7,000. 
403 — paleidimas iš • darbo 
žmonių.”

Klausiu, už ką taip daug? 
Atsako — orderis iš Washing- 
tono, nėra pinigų.

Kunigo Giminė.

Jersey City, N. J.
RAUDONA VĖLIAVA

Paskutiniam Lietuvių De
mokratų Kliubo susirinkime 
buvo pakeltas klausimas pri
sidėjimo prie bendro lietuvių 
ir rusų organizacijų pikniko, 
kuris įvyks 28 d. gegužės. 
Vyčių čyfas Martinkus štai 
kaip argumentavo: Jeigu lie
tuvių organizacijos prisidėjo 
prie bendro pikniko su ru
sais, tai kas nors slepiasi. Ji
sai buvęs kelis kartus “Lais
vės” dienraščio piknike ir 
matęs, kaip plevėsuoja rau
dona vėliava ir kiekvieną at
silankiusį—didelį ar mažą — 
verčia saliutuoti raudoną vė
liavą.

Kačergius atkirto tam žmo
gui, kad kibą jo galvoj raudo
ni gaidukai gieda, kad tokias 
nesąmones, melus, gali skleis
ti. Tačiau patys jauni ir seni 
Jersey City lietuviai, kurie 
lanko dienraščio “Laisvės” 
piknikus, žino, kad Martinkus 
geras melagis; mat, tokių da
lykų nėra buvę ir niekas rau
donos vėliavos “Laisvės” pik
nike nėra matęs, nei niekas 
nėra verčiamas vėliavą saliu
tuoti.

Well, Martinkus turės eiti 
išpažinties, pasakyti savo su
galvotą melą ir vėliau, jeigu 
norės griekų atleidimo, turės 
sunkiai atpakutavoti.

—o— 
Pramonė

1935 metais Jersey City bu
vo 520 įvairios dirbtuvėlės, 
kuriose dirbo 20,749 darbinin
kai, gaudami algų į metus 
$22,979,722, pagam i n d a m i 
produktų vertės $206,149,901. 
Penkios dirbtuvės apleido Jer
sey City laike 1937 metų. Ta- 
čiaus dirbančių darbininkų 
skaičius padidėjo iki 24,743, 
kurių uždarbis siekia iki $29,- 
762,782, ir pagamintų produk
tų vertė pakilo iki $270,840,- 
745.

Newarkas pralaimėjo apie 
200 pramonių. Tačiau dirban
čių darbininkų skaičius paki
lo, algos nuo $159,531,786, 
1937 metais pakilo iki $212,- 
750,877.

Bayonnė turėjo 92 pramo
nes 1937 metais, palyginus su 
110 1935 metais. Tačiau dar
bininkų skaičius dirbtuvėse 
pakilo nuo 7,769 iki 8,976, 
kurių uždarbis siekia iki $13,- 
308,937.

Hobokene 1935 metais bu
vo 173 pramonės ir 1937 m. 
nupuolė iki 154. Tačiau dar
bininkų skaičius pakilo ant 
216, kurių algos siekia $11,- 
440,288. Dirbančių darbinin
kų skaičius 9,582.

New Jersey valstijos meti
nės išlaidos $39,234,693. Iš 
šios sumos valstijos darbinin
kam, kurie turi valdžios dar
bus, algomis išmokama $14,- 
934,148. Valstijos darbininkų 
skaičius yra 12,896; 65% 
valstijos darbininkų turi po 
$12,000 ar biskį mažiau me
tam algos. Gera armija ir ge
ros algos.

—o—
LDS Kuopoj

Paskutiniam susirinkime L- 
DS 133 kuopos įsirašė dvi 
jaunos narės — 15 metų Au- 
gučiūtė, ir 7 metų L. Falcon. 
Reiškia, kuopa nors Lėtai, bet 
po biskį narių skaičiumi kyla.

—o— 
Mirimai

91 asmuo mirė vienos sa
vaitės bėgyje Jersey City. Gi
mimų skaičius per tą laiką nė
ra paduodamas. Tačiau aišku 
kiekvienam, kad naujai atė
jusių vaikų skaičius nebus 
mažesnis negu mirimų skai
čius. Visada gimimų skaičius 
viršija mirimų skaičių.

—o—
Hudson County New Jer

sey valstijoj industrija pra
lenkia visas kitas valstijoj

Trečias puslapis

countes. Pav., Essex County 
1937 m. turėjo 1,731 pramo
nę, kuriose dirbo 82,677 dar
bininkai. Hudson County tu
rėjo 1,427 pramones, kuriose 
dirbo 84,208. Algomis Hud
son County išmokėta $107,- 
558,376, kuomet Essex Coun
ty $102,915,836. K. Biuras.

Cleveland, Ohio
Padėkos Žodis

Mes, Lyros Choras, širdin
gai dėkavojam publikai už 
skaitlingą atsilankymą į kon
certą balandžio 9. Dėkavojam 
gaspadinėm, kurios pagamino 
vakarienę dėl Lyros Choro. 
Mes dėkavojam visiem, kurie 
prisidėjo su aukom dėl vaka
rienės.

Tos draugės, kurios rinko 
aukas, buvo: Gendrėnienė, 
Venslovienė ir Naunchikienė. 
Aukavo sekamai: Simonienė 
$1 ; Juškevičienė 50c; Palto- 
naučienė $1.50 ir k e iksą, 
Venslovienė $1 ; Naunchikie
nė $1, Vaupšas $1, Karalienė 
50c, Kubilienė 50c, Abraitienė 
50c, Lepinskienė 30c, Garso- 
nienė 25c, Lukošius keiksą, ir 
Ginčikienė keiksą.

Lyros Choras.

Brighton, Mass.
Balandžio 17 dienos “Lais

vėje” man teko skaityti drg. 
E. Bernotienės pranešimas 
apie atsibuvusias draugės Jo
nikienė; prakalbas. Duodu 
Bernotienei pagyrimą, kad ji 
pasidarbavo dėl surengimo 
prakalbų.

Aš nuo savęs sveikinu 
Brightono moterų darbininkių 
kliubą, nors nežinau, ką jūs, 
draugės, bandysite veikti. Ti
kiu, kad k liukas turi apšvietos 
ir kultūros tikslus.

Aš nuo savęs patarčiau mo
terų kliubui daryti spaudimą 
ant Brightono Piliečių Kliu
bo, kad ir jis bandytų atei
tyje darbuotis apšvietos ir 
kultūros darbe, surengdamas 
paskaitų ir kitokių naudingų 
parengimų. Neužtenka pasi
tenkinti tuomi, kiek pelno yra 
padaroma. Reikia, kad mūsų 
Brightono kliubas imtų pa
vyzdį iš mūsų kaimyno hud- 
soniečių kliubo, kuris gerai 
darbuojasi apšvietos ir kultū
ros dirvoje.

Taigi, moterys, petys petin, 
darbuokitės, tiktai nepailskite. 
Darbo yra užtenkamai.

K. J. W.

Wilkes-Barre. Pa.
Visų LLD Kuopų Žiniai 12- 

tam Apskrityj
Balandžio 30-tą d. įvyks 

LLD 12-to Apskričio pusmeti
nė konferencija, todėl visos 
kuopos būtinai prisiųskit rei
kalingą skaičių delegatų ir 
raportus iš kuopų veikimo, 
kuopų sumanymus dėl šios or
ganizacijos gerovės ir mokes
tis į apskritį. Delegatai pri- 
būkit laiku ir su visais kuo
pų patvarkymais.

Konferencija nutarta pra
dėt nuo 10-tos valandos ryte, 
todėl delegatai iš toliau pa- 
sistengkit laiku pribūti. Kon
ferencija bus visiems žinomoj 
vietoj, 325 E. Market St., 
Wilkes-Barre.

Apskričio Rast.
—O-----

Pastaba Draugams
žodis į visus tuos draugus, 

kurie turit pasiėmę tikietus 
platinimui dėl koncerto ir vei
kalo, kuris įvyks balandžio 30 
dieną. Atvažiuojant į paren
gimą, būtinai turėkit su savim 
tikietus arba pinigus, nes ren
gimo komisija nori viską su
tvarkyti tuo pačiu vakaru, 
kad vėliau nebūtų bereikalin
go važinėjimo ir iškaščių. 
Prašome tą padaryti.

Rengimo Komisija*
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Baltimore, Ml

(Tąsa)
Prie kiosko perkam papirosų ir laik

raštį. Kioskininkė šnabžda: “Mačiau ta
vo žmoną.”

—Na, tai kas?
—Bėgo verkdama: pas jus buvo polici

ja. Berznieką Grotą ankstį rytą išvedė!
Prie kiosko stovėjom keliolika darbi

ninkų. Priėjo gatvinis policininkas, iš
sklaidė: dabar esąs karo stovis, buriuo
tis gatvėse uždrausta...

Emilis ir Valdis palydėjo mus iki eže
ro. Valdis įgrūdo Martyno kišenėn savo 
buterbrodus. Valdžiui pietų nebereikė
sią, nei šiandien, nei ryt į darbą neisiąs. 
Emilis atidavė savo tabaką.

Pasuku į laukus. Kartu eina Marty
nas.

Martynas suka į paežerio pušaites—ir 
aš kartu.

—Na?
—Na?—nieko.
Vėl tylėdami einam.
Sekančią naktį pernakvojom miške už 

trijų valsčių. Draugai! Tas viskas įvyko 
visai nesenai, prieš savaitę. Latvijos pa
jūry naktys šiltos. Buvo daug rasos. Į 
Paryčiui pradėjo ulbanti volungės. Drėg
ni atsibastėm į pamiškės viensėdiją, už
sisakėm pusrytį. “Budzis”—buožė pasa
kojo mums apie perversmą: susidarius 
tautinė vyriausybė; latvių žmogui atėję 
nauji laikai.

—O jūs kas būsit?
—Mes ?—Darbininkai.
—Bus dabar ir darbininkams gerai. 

Bus darbo. Nė vienas tautietis bado ne
kentęs! Į kur gi einate, tautiečiai?

Sakome:
—Į Liepojų.
—Vaje!—sako šeimyninkė,—į Liepoją 

neikit. Ant kelių sargybos. Stoty aizsar- 
gai. Štai mano vyras šiandien nuo pietų 
paskirtas stoty dežūruoti.

—Už valandos josiu...—prideda šis, 
pūsdamas per ūsą.

Užsimokėjom. Išėjom. Nuo kalnelio 
atsisukom į sodybą: į mus žiūrėjo tas 
pats ginkluotas “aizsargas.” Mes ėjom 
ne į Liepojų, o nuo jo tolinomės. Iš tolo 
jis pagrąsė šautuvu. Martynas jam pa
rodė kumštį. “Aizsargas” zovada nulėkė 
į Liepoją. Tos pačios dienos vakarą mes 
jau buvom Kurše. Paskui mus, gal, jau 
ėjo policija, bet ne jai mus šiuose miš
kuose sugauti. Juk šiuose miškuose dar 
bernaudamas pjoviau šieną—žinau kiek
vieną taką ir pelkę.

Miškuose mums aušo kelintas rytas. 
Aušros pašvaistėj už kalno sukosi vėjo 
malūnas, miške žydėjo liepos, kukavo 
užkimusios gegužės. “Baigias tabakas, 
Fridi”—sako Martynas, bet ne .tabakas 
jam galvoj, jis visą laiką kažką galvoja. 
“Pas mane, Martynai—dar pusė pakelio” 
—raminu jį. Ir vėl tylime.

—Na, kas toliau?
Aš neturėjau, ką atsakytų tik pečiais 

patraukiau.
—Ar tu atsimeni, Martynai, ką tu bu

vai man pasakęs? Ne, neatsimeni? Ge
rai, kad neatsimeni...

Tame miške mudu išsiskyrėm. Pasku
tiniai papirosų dūmai kilo į išdidžias ir 
kvapias latviškas liepas:

—Tai kur tu, Martynai? Vadinas, su 
manim neini?

—Ne, Fridi! Aš einu į. Rygą. Einu į t 
fabrikus. Su jais arba žūsimer arba lai-

’ mesime... Ne, mes turim laimėti!...
Aš pasukau į Lietuvos pasienį, švel

niai ošė latviškas miškas, liepynuose 
. kvepėjo vasara, Rygos pusėj juodi de

besys, širdy tuštuma. O priešaky? Prie
šaky—nežinomybė...

9.
RUBIKONAS

Vasara, tu vasara! Vasara ir jaunatvė 
prasiskverbia net į karcerio gilumą, į 
.mūsų širdis. Sodo kvapai perlipa kaleji- 

’ mo aptvarą, praselina pro sargybinio 
šautuvą—aplanko mus.

Kas ilgesio pripildo širdis? Kas ver
čia lipti ant palangės Simą ir žvilgčioti 
per plyšius į mėnesieną liepos naktį?— 
vasara ir jaunatvė.

Kažin ką dabar veikia Katrytė, mano 
mažiuke? Prieš pat patenkant man į 
karcerį, ji buvo atėjus 'mane aplankyti.

Ir ji graži, kaip lietuviška vasara: dė
vėjo baltą bliuskutę, mėlyną sijonėlį. Vi
sa įdegus saulėj; matyt, atliekamu lai
ku maudosi ir deginasi saulėj. Pasi
džiauk, gerut, vasara—ir man linksmiau, 
kai tu dar gali džiaugtis. Kažin, ar be
teks būti kartu? Kažin?

Šiandien prieš piet Simas pasipasakojo 
savo širdgėlas. Gesė Simą užmiršo už 
savaitės... Kartą žiemą iš vieno posė
džio jiedu išėjo į plentą. Išėjo už miesto, 
nuėjo į kalną, kur jiedu prieš šešis me
tus dalyvavo naktiniame mitinge—7 lap
kričio paminėti. Užlipo kalnan, atsigrįžo 
į žiburiuojančią šviesų jūrą: “Mieste! 
kada tu, pagaliau, būsi mūsų!?”

Tuos žodžius jie tarė antrą kartą. Pir
mą kartą tada—prieš šešis metus—kai 
jiedu dar teturėjo vos septyniolika me
tų, ir vienas kito minioj nepažino.

Nulipo pakalnėn, grįžo į plentą.
—Gese, užmirši tu mane . . . Dabar 

taip gaudo. Nebeilgai gal laisvas.
—Nekalbėk, Simai. Tu visai nepažįs

ti moters širdies. Ji ne lengvai palinks
ta, bet ne greit ir nusigręžia. Neskaitant 
meilės—juk dar aš prie tavęs ir pripra
tau. Beto—tu mano pirmas, Simai. Koks 
tu geras... x

Simas įkliuvo pavasarį. Už kelių die
nų Gesė su vienu draugu iškeliavo į kai
mus. Jiedu nakvojo šiene ant lauko, kai
mo daržinėse, miške. Sugrįžus parašė:

“Mano Simai! Aš kalta tau, aš pamy- 
laukitą...”

Ech tos moteriškos širdys. Ech, tu— 
revoliucija, tu eini; tavo žingsniai sun
kūs; tu eini per savo vaikų asmeninio 
gyvenimo griuvėsius.

Paulius stovi prie lango greta manęs.
—Ką dabar tavo namiškiai veikia, 

Pauliau?—lyg klausia, lyg svajoja Si
mas. Taip pat užsisvajojęs pustyliai at
sako Paulius: “Mama dabar Leckau, su
linkusioj molio lūšnoj verkia ir meldžias. 
Žinau, ji meldžias už savo Paulių, už 
mane. Mane ji laiko žuvusiu. Aš tik per
nai parašiau laiškutį. Dabar ji nieko ne
bežino. Na, jei nuveš į Danzigą—ateis 
aplankyti; gal paskutinį kartą pasimaty
ti. Tėvas, jei turi darbo—dabar pavargęs 
miega...

Emma? Emma gal su kuo vaikščioja 
paupiu; gal sode—ten vakarais jauni
mas pašokti susirenka. Nežinau, kur be- 
susirenka mano draugai. Kliubo nebėra. 
Susirinkdavom pas Willi—Willi nebėra. 
Heinco nebėra.

Patyli Paulius, parymo.
Ceppato kurorte dabar vaikštinėja 

linksmos vasarotojų poros. Vieni, pra- 
silošę gal šaunasi. Kiti pasakoja kokiai 
išblyškusiai fabrikanto dukteriai apie 
meilę, apie meilės amžinumą, ir kaip 
Hitleris myli darbininkus.

Ryt pirks gėles jau kitai ir maudysis 
jūroj. •

—Papasakok, Vilke, ką nors.
—Ką gi aš jums, draugai, papasako

siu, juk aš dar negyvenau.

Draugui, jei jus kada nors nuveš į 
Kauną, ir jei jūs pateksit į požemį—į 
devintą fortą—jūs išmatuokit: Ten nuo 
lango ligi stalo keturi žingsniai. Simas 
gal žino—tas langas keturioliktoj ka
meroj.

Lygiai metams praslinkus po šaudymų 
Berlyne—stovėjau aš su dar trimis 
draugais prie to lango, droviai žiūrėjau 
į žemę ir akimis matavau: keturi žings
niai.

Sargybinis iš vakaro buvo gavęs prie
dų : dvi granatas, mauzerį... Vienuoli
ka kareivių vaikščiojo aplink fortą per 
naktį: juos buvo atvežę iš vakaro. Vis
kas buvo prieš mus, prieš dvidešimt vy
rų, sugrūstų už dvimetrinių sienų, grotų, 
gale tunelio, kur keturiolikta kamera. 
Dvidešimt vyrų: šešiolika tų, kurių 
draugai Berlyne barikadas statė, ir ke
turi mes, o mūsų draugai tas barikadas 
griovė.

Sakau, buvo praslinkę lygiai metai po 
šaudymų Berlyne. Taigi, mes keturi sto
vim atskirai, prie lango: šešiolika rau
donų ženklelių krūtinėse aplink stalą, ir 
keturi prie lango. Jie pasistatė ant stalo 
dvi raudonas vėliavėles, susėdo.

(Bus daugiau)

Komunistų Partijos 22-ro 
Vieneto Darbuotė

šis vienetas susitvėrė apie 
metai laiko pietinėj miesto 
dalyj. šioj apylinkėj didžiu
moj gyvena biedniausi juod
veidžiai žmonės. Vaikščiojant 
su partijos reikalais po jų 
bakūžes, tiesiog šiurpu žiūrė
ti, kokiose baisiose sąlygose 
turi šie žmonės gyventi, šei
myna, susidedanti nuo šešių 
iki dešimts ypatų, turi pra
gyventi iš įeigų nuo $3 iki 
$10 į savaitę. Pavieniai dau
giausia turi gyventi be jokių 
nuolatinių įplaukų, nes mies
to pašelpa nėra duodama pa
vieniams.

Jų namai (lindynės) seni, 
supuvę, žurkių ir visokių pa
razitų lizdai. Neturi elektros, 
nė geso šviesos. Turi apsišvies
ti kerosininėm lempomis. Nėra 
maudynių, vanduo dažniausia 
tik skiepe. Puvėsiai išduoda 
didelį drėgnumą, dienos šviesa 
ir taip labai menka. Tiesiai 
negalima įsivaizduoti, kaip 
žmogus gali ten gyventi.

šitie žmonės sudemorali- 
zuoti ir bemoksliai, paskendę 
religiniuose burtuose. Dalis 
vaikų negali lankyti mokyklų 
iš to štebėtino, iš to didelio 
biednumo. Miesto valdžia ne
kreipia atydos.

Bevaikščiojant po šių žmo
nių lindynes, susidaro mintis 
tavyje, kad jie, rodos, yra 
prakeikti kokio “burtininko” 
pražūčiai. Bet šiaip žmonės 
labai malonūs ir draugiški. 
Nors pritaria Komunistų 
Partijos darbuotei ir princi
pams, bet sunku palaikyti Ko
munistų Partijoj. Todėl, kad 
jie demoralizuoti ir bemoks
liai.

Antras dalykas, balti žmo
nės juos niekina ir išnaudo
ja. Todėl baltais žmonėmis * 
jie nelabai nori pasitikėti.

Kaip jau minėjau, žmonės 
labai simpatiški. Savo bažny
čiose pavėlina laikyti Komu
nistų Partijos susirinkimus. 
Šiaip jie neturi jokių kitokių 
svetainių, apart savo bažny
čių.

Vienas juodveidis pilietis J. 
Dunlap buvo policijos mirti
nai sumuštas. Nevidonai iš
mušė akį ir suareštavo už 
“betvarkės kėlimą.” Buvo ti
kimasi, kad gaus kalėjimo, 
bet Komunistų Partijai ir 22- 
ram vienetui pasidarbavus, 
buvo sušauktas masinis susi
rinkimas negrų bažnyčioj ir 
peticijos buvo išdalintos rinkti 
piliečių parašus, protestuoti• 
prieš policijos žiaurumą. Ačiū 
Komunistų Partijos pasidar
bavimui, J. Dunlap likos nu
teistas tik vieną dieną kalėji
mai! ir vieną centą piniginės 
pabaudos.

22-ro vieneto pastangomis 
liko sutverta Peoples Unem
ployment League. Ši lyga dar
buojasi gana gerai, daugeliui 
jau išreikalavo valdžios pa- 
šelpą, sustabdė keletą išmeti
mų iš namų. Taipgi išreikala
vo mokyklų prižiūrėtojų kai- 
kuriems vaikučiams drabužė
lių.

Antras svarbus darbas li
kos atliktas per 22 W. vie
netą, tai suorganizavimas 
Baltimorės piliečių lygos, šios 
lygos tikslas išgauti iš miesto 
valdžios tam tikrų pagerini
mų. Jau likos išreikalauta 
žaislavietė dėl juodveidžių 
vaikučių, ko šioj apylinkėj 
nebuvo. Dabar B. C. L. rei
kalaus, kad juodveides priim
tų kaip telefono operuotojas, 
gaso kompanijos darbininkes 
ir slauges į miesto ligonbu- 
čius.

Vienetas yra laikęs apie 10 
masinių mitingų juodveidžių 
bažnyčiose skirtingiems tiks
lams.

—o—
Baltimore) viešpatauja gana 

didelis baitas šovinizmas. 
Juodveidžių šeimynai atsi-

krausčius į 180 Baker Street, 
balandžio 15 d. susirinko apie 
1,000 baltų žmonįų, išdaužė 
langus to namo. Iškilo gana 
didelės muštynės ir ant galo 
užpulti juodveidžiai buvo po
licijos areštuoti. Paskui neva 
ir buvo pastatyta policijos ap
sauga, bet policija leido vai
kams nešti rakandus ant gat
vės ir daužyti.

aplankiau virš minėtą 
Bjaurus reginys. Dvide- 
amžiaus namas apdau- 
langai apkalta lento- 

ir pagaliai išsi-

So. Barre, Mass
mirė Jurgis 
bal. 7 dieną 
Paėjo iš Tra
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il amą. 
šimto 
žytas, 
mis, plytos
draikę po gatvę ir šalygatvį.

Tas Pats.

Pas mus mirė du lietuviai. 
Balandžio 2 d. 
Tamaševičius ir 
Vincas Staknis. 
kų apskričio.

Staknis buvo pažangus žmo
gus. Paliko moterį ir tris sū
nus. Tapo palaidotas bal. 10.

Tamaševičius sausio 
iššoko per langą 
aukšto, nusilaužė 
išbuvo ligoninėje 
čių. Buvo nevedęs 
nepaliko.

8 d. 
antro 

kojas, 
savai-

iš
abi
12
ir giminių
Žvalgas.

randa užpuolikų. Ar nereikėtų 
policiją patraukti ir išnagrinė
ti, nes matyt, policija slepia 
arba didelis politikierius gal už
pakalyj visų tų “nežinomų už
mušimų” stovi?

Washingtono valdžia gerai 
padarytų, atsiųsdama savo 
agentus ištyrinėjimui Chicagos 
raketo, nes piliečiams nusibo
do jungą vežti ir permokėti už 
kiekvieną dalykėlį. Reikia ge
ros “šluotos”, kuri iššluotu vi- 
są Chicagą, apvalytų nuo visų 
tų parazitų, kurie žmonių, pilie
čių pinigus sugeria, suima.

Antanas.

Chicagos Žinios
Dr. Benjamin H. Breakstone, 

61 metų, 55 East Washington 
St., tapo susektas, kad abor- 
ciją darė dėl Mrs. Hermine 
Leith, 19 metų, 644 Surf gat
vėj, kuri vėliau numirė. Jis yra 
apkaltintas žmogžudystėj. Mrs. 
Leith vyras sako nežinojęs, ko
kios operacijos reikėjo dėl jo 
žmonos, ir daktaras pasižadėjo 
jo žmonai operaciją padaryti, 
bet pasirodo, jis operaciją ne
sėkmingai padarė.* * *

Freddie Brown, 17 metų, 
Ronnie Jones, 18 metų, Earl 
Margrove, 18 metų ir James 
Lee, 18 m. senumo, gyvenan
ti pietinėj miesto dalyj, tapo 
atiduoti į teismą už apiplėšimą 
Thomas Marlei! 33 metų, 11950 
Normai Avė., ir jo sumušimą, 
kuris vėliau numirė dėl to. Tai, 
jau kelinta grupė jaunuolių, 
kurie tampa suimti ir nuteisti 
už apiplėšimus ir užmušimus. 
Kalėjimai yra perpildyti jaunų 
vagių, kriminalistų, kurie, jei
gu būtų turėję darbus, progos 
gyvenime, nebūtų prie vagys
čių priėję.

George Price, 25 metų, turė
jo būti sudegintas elektros kė
dėj už užmušimą ir apiplėšimą 
Nicholas Miller, 47 metų, ap- 
draudos kompanijos agento; va
sario 9, 1938 metais. Bet Illi
nois Supreme Court nužudymą 
atidėjo iki birželio 16, kad nu
teisto advokatai apeliuotų į 
teismą, nes negrai nebuvo ant 
“grand jūrės” ir dėl to jis ne
turėjo pilnos reprezentacijos 
teisme. 

* »:< *
Raymond Sraetek, 20 metų 

ir Laddie Baklit, 21 metų, ta
po policijos suimti už apvogi
mą (“stripping”) 50 automo
bilių. Juos pagavo policija, 
kuomet jie, sekmadienio ryte, 
balandžio 9, bandė vieną auto
mobilį apvogti. ’

vargo su miesto problemomis ir 
su demokratų atskalūnais, ban
dydamas sutaikyti Hornerio ir 
Nash mašiną, o republikonai 
džiaugiasi ir mano, .kad 1940 
metais^ per prezidento rinkimus 
jie Illinois valstiją padarys re- 
publikonų valdoma . . .

* *
Praeitą mėnesį, pietų miesto 

dalyj, tapo užmuštas žinomas 
policijoj “gengsteris”, narkoti
kų pedliorius, Joseph Carville, 
48 metų, ir jo meilužė Mrs. 
Alice Janssen, 36 metų, sunkiai 
sužeista. Policija negali susek
ti užmušėjų. Tai jau ne pirmu
tinis “case”, kame polieja nesu-

500,000 Vokietijos Jaunuo
lių į Darbų Stovyklas

Berlin. — Hitleris 50-me 
savo gimtadienyje pašaukė 
daugiau kaip pusę miliono 
vaikinų nuo 19 iki 20 metų 
amžiaus į pusiau-kariškas 
stovyklas verstinų darbų.

Pavergavę ten šešis mė
nesius, jie bus imami armi- 
i j on dvejiem metam.

Berlin. — Baigiantis Hit
lerio gimtadienio ceremoni
joms, Albertas Foerster, 
Danzigo nazių galva, įteikė 
Hitleriui dokumentus, duo
dančius jam Danzigo “gar
bės pilietybę.”

: 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

J 237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y. J
Valandos: šiokiom dienom nuo f) A. M. iki 8 I’. M.

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

——■ ———————————————————————————— 
10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO. »

Vienas apleistas namas, dvie
jų aukštų, no. 1802 Chicago 
Ave., susmuko balandžio 10, 
vakare. Mat, apylinkės vaikai 
išvogė lentas ir “beams” ir na
mas susmuko. Gerai, kad vai
kai netapo užgriauti, nes, ne
perseniai keli žmonės tapo už- i 
mušti berankio jant lentas, pa
galius, apleistuose namuose.

* * *
Illinois numirusio senatoriaus 

James Hamilton Lewis vietoj, 
paskirtas James <M. Slattery, 
senas politikierius, gubernato
riaus Horner draugas ir pa
žystamas. Slattery, senas chi- 
cagietis ir advokatūros srityje 
gerai .išgarsėjęs. 

* * *
Gubernatorius Horner jau su

grįžo iš po ilgo sirgimo Flori
doj, kame jis gerai pasilsėjo. 
Chicagoj visaip apie jo sirgi
mą kalbama, mat, čionais bu
vo gana karšti rinkimai, ir dėl 
to jis, Horneris, išvažiavo į 
Floridą praeitą žiemą. Jis ka
daise buvo susipykęs su Kelly 
-Nash mašina, ir norėjo juos 
sudaužyti, bet nepasisekė, ir 
per praeitus majoro rinkimus, 
jis nieko neveikė, nors visaip 
Floridoj reporteriai bandė jį 
pamatyti.

Dabar Kelly jau trečią ter
miną užėmė, kaipo Chicagos 
burmistras, ir turi pusėtinai

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-A ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
• • •

Lietuvių Įstaiga Prie Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
VALILIONIS IR MARCINKEVIČIUS

Savininkai

Lankydamiesi į pasaulinius fėrus užeikite pas

VALILIONĮ ir MARCINKEVIČIŲ
pas juos gausite gerų steikų 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
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Bostono ir Apielinkės Žinios Atsišaukimas

Naktiniai Paukščiai Prieš
Dienos Šviesav

Metai tam atgal, Harvardo 
Universiteto personalas pasi
kvietė komunistą Granville 
Hicks, kad jis dėstytų Ame
rikos istoriją. Hicks apsiėmė. 
Jis su universitetu buvo pa
daręs sutartį ant metų laiko. 
Dabar minėta sutartis baigia
si ir ateina laikas naują su
tartį daryti.

Mes labai gerai atmenam, 
kaip visokį tamsūnai tuomet 
trukšmavo, kad neįsileidus to 
šviesūno į universitetą. Bet 
jų tas trukšmas pasiliko trukš- 
mu, o drg. Hicks ramiai dės
tė Amerikos istoriją. Dabar 
tie naktiniai paukščiai ir vėl 
pradėjo trukšmauti. Bet jau 
dabar nepasitenkina vien 
trukšmu, bet po peticijomis 
renka parašus ir sakosi, kad 
jau esą surinkę net 5,000 
(nusitarė surinkt 10,000). Ar 
jie atsieks savo tikslą, ateitis 
parodys.

-V
Čia skaitytojams gal įdomu 

būtų žinoti, kodėl tie tamsū
nai taip trukšmauja? Ko jie 
taip bijosi Amerikos praei
ties istorijos? Argi komunis
tas profesorius gali pakeisti 
Amerikos praeities istoriją? 
Jie bijo ir neapkenčia jo vien 
todėl, kad jis Amerikos isto
riją dėsto pilnoj šviesoj. Jis 
parodo, kas buvo vergai ir 
kas jais pirkliaudavo; kas 
kovojo ir iškovojo šios šalies 
demokratiją ir kas buvo ar
šiausi demokratijos priešai-iš- 
davikai; kas gynė šią šalį nuo 
Anglijos imperialistų ir kas 
slaptai vogė Amerikos jaučius 
ir kitokį maistą, gabeno Ka- 
nadon ir šėrė Anglijos ka
riuomenę; kas už dvidešimts 
tūkstančių norėjo nužudyti > 
Jurgį Washingtona ir perves
ti Amerikos tvirtoves Angli
jai. Ot ko jie bijo. Tai ve dėl 
ko jie renka parašus po peti
cijomis, kad jaunoji karta ne
žinotų apie tokius dalykus, 
nes tie pardavikai tai dabar
tinių parašų rinkėjų ainiai!

—o—
Ar Išnyks Lietuvių 
Kalba Amerikoj?

Nesenai “Laisvės” krislų, 
rašėjas drg. Mizara džiaugė
si, kad Lawrence, Mass., jau
nuoliai sakė prakalbas Lietu
vos nepriklausomybės ap- 
vaikšciojime. Tokia kilnia 
jaunuolių darbuote ne tik re
daktoriai džiaugėsi, bet sykiu 
džiaugėsi ir šimtai “Laisvės” 
skaitytojų.

Balandžio 11 d. man teko 
lankyti LDS 225 k p. paren
gimą. Tai buvo margumynų 
vakarėlis. Sakau margumy
nų dėl to, kad čia buvo di
alogų, muzikos, dainų ir ant 
galo, kas norėjo, pasišoko.

Argi tai nekilnu, kad mi
nėta jaunuolių kuopa pasiėmė 
patys mažų vaikučių mokyk
lėlę vesti? Jie vaikučius mo
kina lietuvių kalbos ir lietu
viško meno. Man sykį teko 
būti ant tų pamokų. Aš stebė
jausi, kaip čia augę taip gra
žiai lietuviškai taria žodžius, 
kad pralenkia daugelį mūs se
nių. Jie ne tik pažįsta mūsų 
rašybą, bet ir mūsų tradicinę 
dailę. Pavyzdžiui: “Kareivė
liai,” “Plaukė žąselė per Ne
munėlį” ir “Išėjo tėvelis į 
mišką.” šios visos dainos tai 
bočių kraitis mūsų kartai.

Grįšiu prie minėto paren
gimo. Pirmiausia ant estra
dos pasirodė LDS orkestrą 
(anot pirmininko, ji už pini
gus negrajina), kuri publiką 
prijuokino iki ašarų. Po jų 
sekė LDS iš devynių mergi
nų choras, kuris sudainavo 
gana gerai (jos turėjo tik dvi 
praktikas). Už tai jas apdo
vanojo gausiai aplodismentais. ’ 
Visos dailios, aukštos, kaip 
liepos. *

Mišrus vaikučių chorelis su
dainavo porą dainelių. Po jų 

'sekė mažiausių choristų trio, 
j kuris, rodos, geriausia publi- 
j kai patiko. Vėliaus buvo su
vaidintas dialogas “Kurčios 
bobos” ir “Pas dantistą.”

Mokyklėlės veoėjams—01- 
sonui, Sabuliui, šukiūtei ir 
Burbiūtei — priklauso didelis 
kreditas, kad jie savo broliu- 
kus-sesutes mokina būti lietu
viais, patys nematę Lietuvos.

Girdėjau kalbant, kad LDS 
kuopa incorpore nori įstoti į 
Laisvės Chorą, tik, rodos, gin
čas eina dėl pakeitimo choro 
vardo. Mat, jaunuoliai nori, 
kad vietoj Laisvės Choro būtų 
LDS Choras.

Dėl vardo pakeitimo, tai, 
rodos, nėra taip svarbu, bet 
syarbu tas, jog choras padidė
tų apie puse šimto daininin
kų! Tuomet susidarytų 
milžiniška meno spėka, kuri 
atliktų be galo didelį kultūri
nį darbą- ir apie save subur
tų visą progresyvę lietuvių vi
suomenę.

—o—
Iš Prakalbų

Balandžio 18 d. buvo Ben
dro Fronto prakalbos. Kalbė
jo S. Michelsonas ir Siurba. 
Kalbėtojai gana plačiai nu
švietė pasaulinę politinę padė
tį. Abu kalbėtojai iškalbėjo 
daugiau kaip po valandą lai
ko.

Publikos į prakalbas atsi
lankė ne per daugiausia. Prie
žastis tame, kad blogas oras 
pasitaikė.

—o—
Balandžio 29 d. įvyks mo

terų sąryšio vakarienė lietu
vių metodistų žinyčioj, 7 vai. 
vakare. Įžanga tik 50c.

Manoma, kad ši vakarienė 
bus viena iš didžiausių ir 
sėkmingiausių, nes tai pirmu 
sykiu visos So. Bostono mote
rys rengia tokią vakarienę 
bendrai.

—o—
Nesenai aš buvau rašęs 

“Laisvėj,” kad ALDLD 2 k p. 
moterys susijungė su ratelie- 
tėmis, kurios priklauso lietu
vių žinyčiai į moterų sąryšį. 
Dabar gavau daugiau infor
macijų, kad prie minėto sąry
šio prisidėjo sekančios orga
nizacijos: ALDLD 2 kp., Mo
terų Kultūros Kliubas, Moterų 
Batelis ir Stepono Dariaus 
Legijono Posto moterys.

Jos bendrai rengdamos to
kias vakarienes ne tik kad 
turės iš ko parinkti geras gas> 
padines ir pagamint gerą va
karienę, bet turės nemažai ir 
publikos. Jaunutis.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Wilkes-Barre ir Apylinkės 
Skyrius balandžio 16 d. su
sirinkime paskyrė mus tris pa
imti parką dėl pikniko. Die
nos nepaskyrė, paliko komisi
jos nuožiūrai.

Komisija suranda, kad ge
riausias laikas piknikui būtų 
30 ar 29 d. liepos. Jeigu kas 
patėmytumėte, jog tas laikas 
netinkamas, arba kad kas ki
tas tą dieną turi pikniką, tuo- 
jaus praneškite, o mes dar 
lime pataisyti. Bet jeigu 
gausime jokios pastabos 
gyje dviejų savaičių, tai

darysime kon-

čius parašų prieš fašistų įneš-«« 
tus bilius prieš darbininkus, • 
Lansinge. Jie atspausdino e 
900 atviručių protestui prieš • 
pataisymus Wagnerio Akto.1* 
Dabar rengiasi surengti abla- • 
vą prieš vietinius fašistus. •

Kliubieti-. *

Estate of Shalin’s Funeral Home

sime parka ir

apie 4 metai at-

fabri kantai pa
kolei dirbtuvė

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre LDS Narių 

Žiniai
Balandžio 28-tą dieną čia 

lankysis draugas J. Ormanas, 
iš Brooklyn, N. Y. LDS reika
lais. O svarbiausia, tai jaunimo 
klausimu. Tėvai, .kurie turit 
jaunuolių savo šeimynoje, pasi- 
stengkit atsivesti juos į šį su
sirinkimėlį, nes tai bus labai 
svarbus.

Draugas Ormanas daug ką 
paaiškins jaunimui LDS reika
lais. Taipogi bus rodoma ir 
paveikslai iš lietuvių jaunuolių 
sportininkų Olympijados, kuri 
įvyko pereitą vasarą Pittsbur- 
ghe, Pa.

Kviečiame ir “Laisvės” skai
tytojus su savo jaunuoliais da
lyvauti. Vieta visiems • žinoma, 
109 S. Washington St., Wilkes 
Barre. Pradžia 7-tą vai. va
kare. Stengkitės skaitlingai 
dalyvauti ir laiku. Įžangos ne
bus. šlubis.

ga- 
ne- 
bė- 
im-

Kaląuskas,
Laurel St., 

Pittston, Pa.

M

Amsterdam, bal. 20. — 
Provincijų rinkimuose na- 
ziai nelaimėjo nė vieno sa
vo atstovo; už juos balsavo 
tik 1 iš kiekvienų 25 pilie
čių.

Hudson, Mass.
Balandžio 13 buvo atvažia

vęs fabrikantas Harry Gins
berg iš New York City ir tu
rėjo surengę prakalbas portu
galų svetainėje.

Išdėstė savo problemas apie 
atpirkimą seniau buvusios 
Firestone Apsley dirbtuvės, 
kuri per U. S. Rubber Co. ta
po uždaryta 
gal.

Bet nauji 
reiškė taip:
pradėse operuoti, turi susira
šyti 300 darbininkų, kad jie 
pirks kiekvienas po vieną Še
rą už $250, kad sudarius 
$75,000 dėl atidarymo ir 
įrengimo dirbtuvės.

Dabar klausimas kyla, ar 
daug tokių bus darbininkų, 
kurie ištesės tiek pinigų dėl 
tokio nematomo ir nežinomo 
biznio ?

—o—
Balandžio 16 d. kunigas K. 

Jenkus laiko savo misijas. 
■Nors čia lietuvių parapijos nė
ra, bet airių kunigai partrau
kia lietuvį kunigą sykį ant 
metų tiems katalikams, kurie 
atlieka savo metinę išpažintį.

Buvęs Katalikas.

PIUS W. SHALINS
(Šalinskas)

Unlicensed Undertaker

Vestie E. Davis, Mgr.
Puikiai jruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

ARLES
UP-TO-DATE

O

O

Detroito Žinios
‘Aš Pasakysiu per Pamokslą

Kuomet Hitleris užgriebė 
Klaipėdą, tai Detroito Lietu
vių Kongreso Skyrius surengė 
protesto susirinkimą Lietuvių 
Svetainėj. Pakvietė visų tri
jų lietuvių parapijų klebonus 
ir keletą profesionalų, dakta
rų. Daktarai dalyvavo, bet 
klebonai netik kad patys ne
dalyvavo, bet ^nei parapijo- 
nam nepranešė.

Išgirdę parapijonai pradė
jo klebono klausinėti, kodėl 
nepranešė susirinkimo ? Kada 
jis šauks protesto susirinki
mą? Ar jis neturi nei brolių, 
sesučių ar giminių ? Ar jam 
suvisu neapeina gimtinis 
kraštas Lietuva? Klebonas su
riko: “šššš, nutilkit, aš jums 
pasakysiu per pamokslą.”

Šveicorius Antanas.

1 vestų tą kovą už galutiną pa- 
siliuosavimą iš kapitalistinės 
vergijos!

Todėl Detroite visų tautų, 
unijų ir organizacijų sušauk- 
toj konferencijoj nutarta de
monstratyviai išeiti į gatves 
sekmadienį, 30 dieną' balan
džio, 2 vai. po pietų. Visos 
tautos atspausdins agitatyvius 
lapelius savoj kalboj, ir išne
šios po stubas. Užsisakys ir 
išplatins May Day brošiūrą 
anglų kalboje. Užsisakys ir 
išplatins “Daily Record’o”, 
kur bus aprašoma pasaulio 
šiandieninė situacija ir kova 
prieš fašizmą. Taipgi bus 
pradžia griovimo pamatų fa
šistinės tvirtovės Fordo, orga
nizavimas 
vienbalsiai 
Clevelando

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
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 8-7171
Tel. Triangle 5-3622
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AWU CIO. Taip 
nutarta AWU CIO 
suvažiavime.
lietuvių organizaci-

Amiens, Francija. — Su
degė 5 žmonės, kai iš bėgių • 
iššoko traukinys ir užside-| 

gč. ?___.. ........ ............

Detroito
jos turi tuoj pasiųsti savo at
stovus į šitą Prirengimo Pir
mos Gegužės Komitetą ir 
įtraukti visus lietuvius darbi
ninkus į Pirmos Gegužės de
monstraciją. šeškupis.

Telephone: EVorgreen 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.

didesnį mo- 
darbo sąly- 
m. Gegužės 
darbininkai 

ir pavadino

Ką Veikia Lietuvių Kliubas?

Rengkimės prie Gegužinės
Gegužinė šventė gimė (dar

bininkų kovose už '8 valandų 
darbo dieną, už 
kestį ir geresnes 
gas. Todėl 1886 
Pirmą Chicagos 
išėjo į streiką
Pirmą Dieną Gegužės Kovos 
Diena už Darbo Žmonių Rei
kalus. šiame streike 6 Mc 
Cormick’o darbininkai tapo 
užmušti ir daugybė sužeista, 
ir jų keturi vadai — Parsons, 
Spies, Fischer ir Engei — ta
po pakarti per 
bernus.

kapitalistų

bernai ma- 
darbininkų

Wallstrytis ir jo 
nė, kad pakorus 
vadus, kova už darbo žmonių 
reikalus bus likviduota, ir jie 
atsigriebs tą, ką pralaimėjo 
1885 ir 1886 m. Bet jie storai 
apsigavo. Gegužės Pirma su 
jos obalsiu kaip gaisras nu
švietė visą pasaulį, ir iki šian
dien eina pirmyn su jos obal- 
siais ir milžiniškais laimėji
mais. šiandien mes turime 
milžiniškas unijas, CIO su jos 
stebėtina pažanga, Wagner 
Act, darbo valandų ir algų 
įstatymą, paliuosuotas Tam 
Mooney, tvirtos ir skaitlingos 
Komunistų Partijos Ispanijoj, 
Chinijoj, Japonijoj, Amerikoj, 
žodžiu sakant, nesiranda 
kampelio ant žemės kamuolio, 
kur nesirastų Komunistų Par
tijos. Taipgi vieną šeštą da
lį pasaulio valdo 'patys darbi
ninkai — tai Sovietų Sąjungą.)

Todėl Pirmosios Gegužės 
diena turi būt apvaikščioja
ma, kaipo patikrinimas tų lai
mėjimų. Paraginimas darbo 
žmonių, kad jie dar griežčiau

Nckurie kaimynai kugžda- 
si, kad Nepartinės Lygos Lie
tuvių Kliubas nieko neveikia 
ir jis nėra reikalingas lietuvių 
gyvenime. Neapsirikite, drau- 
gučiai! Tiesa, Kliubas regu
liarių susirinkimų nelaiko, 
betgi reikalui atėjus, tai ar 
tamsu, lyja ar šalta, kliubie- 
čiai bus čia. Jie dalyvavo 2- 
se valdininkų rinkimuose ir 
atliko darbą stebėtinai gerai. 
Jie surinko arti šešis tūkstan-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu Krupiu ir pavieniu.
Iš seną padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom. •

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

BROOKLYN, N. Y.
Tcl.: Glenmorc 1-61*1

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 Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

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

VVilliamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

$6.95 :
10.95 :
14.50 •

HENRY NARINS & SONS :
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. *

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais •
Išdirbėjai Geriausių Drabužių *

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano
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FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metal 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.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

APT Į E KORIUS

SKAUSMO NASRAI
Brolau, bčgk, kaip tik greičiausia 

gali iš skausmo nasrų, kad nepa-l 
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 852 Hartford, Conn.

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

priežasties slogos—šalčio 

Gaukite šiandien, ‘tiktai 75 centai.

MPAsj north . 4ts? gaYvesngL

• 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 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

MM
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NewYorko^/Z^ferZlnltB
LDS 3-čio Apskričio 

Žinios

apystovų neįmanoma.

į LDS 
prailgintas 
neišpildys

va-

kvotą
26,

nei
24,

kuo- 
o tik

po vieną
32, 46, 47, 

200, 203,

Jei vieni

205

Ar-

Gegužinės Žinios
Tarptautinis Darbi n i n k ų 

Apsigynimas kviečia organi
zacijas ir asmenis pasveikint 
politinius kalinius Pirmos Ge
gužės proga. Vardai sveikin
tojų, su ne mažiau 25c aukų 
kalinių šelpimui, bus surašyti 
ant didžiulės kortos ir išsiun
tinėti kaliniams. O iš aukų 
kas mėnesio 15-tą TDA regu
liariai siunčia čekį, kokį išga
li, kaliniams ir jų šeimoms.

—o—
Apart minių newyorkiečių 

Pirmos Gegužės Parade, šie
met bus ir daug tolimų sve
čių, 
m u

daugelis norės matyt abi pa
sauliniai garsias įdomybes — 
Pasaulinę Parodą ir pasauli
niai didžiausį (apart Sovietų 
Sąjungos) 
Paradą.

Pirmos

—o---

Gegužės

Mat, supuola su atidary- 
Pasaulinės Parodos, dėlto

Unijos Bendrai Gelbsti 
Wagnerio Aktą

šimtai A F of L ir CIO 
jų viršininkų, susirinkę į 
drą mitingą pereitą 
dienį, 
Yorke, 
tangas
Aktą po priedanga 
kurios tikrenybėje 
akto viską, kas naudinga dar
bininkams.

uni- 
ben- 

penkta- 
Hotel Center, New
pasmerkė torių pa- 
sunaikint Wagnerio 

‘pataisų,” 
atimtų iš

Mitinge atstovauta apie 
700,000 organizuotų darbinin- 

kun. 
Lie-

kų. Kalbėjo Haywood, 
Boland, Elmer Brown, 
der, Quill, Strebel.

Dalis priimtos rezoliucijos, 
nors nemini vardu, tačiau, 
suprantama, taikoma AF of L 
pild. tarybai, smerkia ją 
“trumparegišką ir paiką 
mimą tų neva pataisų.

RENGIASI APLEIST 
BROOKLYNA

įkaitino Prokuroro 
Padėjėją

Brooklyno specialė “grand 
menamas 
ir polici- 
įkaltino 

padėjėją 
pereitą

Lietuviu 
tas skyrius 
didžiojo Pirmos Gegužės Pa 
rado išvakarėse, balandžio 30, 
6 vai. 
liečiu 
Avė. 
bet 3 
jų yra ir A. Bimba, 
“Laisvės

Amalgameitų 54- 
rengia prakalbas 

~a-

vakaro, Liet. Amer. Pi- 
Kliubo salėj, 280 Union 
Pakviesti ir sutikę kal- 
sriovių kalbėtojai. Tarp 

vienas iš
redaktorių.

Iš Gegužinei Prisirengt 
Susirinkimo

Sąryšio sušauktas Pirmai 
Gegužės prisirengt draugijų 
atstovų susirinkimas įvyko 
ketvirtadienį, balandžio ‘ 20, 
“Laisvės” salėj. Kadangi čia 
buvo ir Moterų Kliubo regu- 
liaris susirinkimas, tai geguži
nės klausimas diskusuota ben
drai.

E. Vilkaitei atidarius susi
rinkimą, Sąryšio gegužinės 
komisijos nariai raportavo iš 
savo ir iš visuotinos miesto 
konferencijos veikimo. Pažy
mėta, kad lietuviai maršuoto-
jai turės būti New Yorke ant ( K. Petrikienė $1; po 50 cen- 

tarp 9th ir llth tų: E. Poškauskienė, F. Ka
zakevičienė, S. Sasna; po 25 
centus: E. Andriuškevičienė, 
A. Dobilienė, P. Vižlianskienė 
ir nepažįstamas (Lituanica 
Aikštės atidaryme davė) 25c.

Moterų Seimo reikalais ir
gi rūpinamasi. Nuo buvusių 
Jonikienės prakalbų jai per-

džiūrė,” tirianti 
suktybes teisdarybės 
jos departmentuose, 
distrikto prokuroro 
Francis A. Madden
penktadienį. Jisai buvo pro
kuroro Geoghano padėjėjas.

Maddeną kaltina suokalbyj 
kliudyt teisdarybei, ėmime 
kyšių ir reikalavime neteisė
tų mokesčių. Jis kaltinamas 
išrinkęs $9,000 kyšiais tarp 
spalių mėnesio 
kovo, šių metų,
apsaugą dviem daktaram, 
siimantiem nelegalėm operaci
jom.

duota $10. Pasitarime M. S. 
reikalams sukelta $1.80. Nu
tarta užregistruot dieną speci
aliam parengimui tam tikslui.

Nutarta suruošt mokyklos 
sezono baigtuvių “parę” savo 
studentėms. Gražus būrys 
moterų lanko Kliubo įsteigtą 
anglų kalbos-rašybos ir pilie
tybei prisirengt mokyklą ir, 
pavyzdingai mokinasi. Jomis 
kliubas didžiuojasi, nors, tie
sa, kliubo susirinkimai gero
kai dėl to nukenčia, einančios 
mokyklą negali dalyvaut, nes 
pamokos būna tais pat vaka
rais.

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

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Fa. J New 
Yorkų, arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydarnies J svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorką. arba iš New 
Yorko j Pennsylvanijų 

užeikite.

1937 m., ir
Tai gavęs už 

už-

Moterys Sveikino “Laisvės” 
Suvažiavimą; Rengiasi 

Motiną Dienai ,
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubas savo susirinkime per
eitą ketvirtadienį. nutarė pa
sveikint “L.” šėrininkų suva
žiavimą su $3 ir delegate iš
rinko J. Stankaitienę. Kliubas 
yra šėrininkas.

Kliubietės taip pat rengia
si Gegužės Pirmos Paradui. 
Kadangi iždas nedidžiausias, 
tai gegužinės reikalams ant 
vietos sudėjo $3.50. Aukojo:

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

Motinų Dienai minėt tiki
masi turėt įdomus vakaras, su 
deklamacijų, muzikos ir dai
nų programa. Ji bus gegužės 
14-tą, “Laisvės” salėj. Smulk-' 
menas praneš pati komisija. !

N.

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

Telefonas Foxcroft 9-6901.

Kailiasiuviai Išrinko 
Pažangius Delegatus

Didele didžiuma balsų iš
rinkta visas pažangiųjų slei- 
tas kailiasiuvių unijos rinki
muose delegatų 13-ton unijos 
konvencijon, įvyksiančion At
lantic 
kučiai 
mavo 
m ėjo,
išrinko.

City. Reakcionierių Ii-! 
ir lovestonieČiai štur-: 

daug, bet labai pralai-l 
nei vieno delegato ne-

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.

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale

321 Chauncey

namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite, mūsų aprobavimo

A. BALČIŪNAS
St. Brooklyn, N. Y

Sekmadienį, balandžio 16 
d., įvyko Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Trečio Apskri
čio Komiteto posėdis, Brook
lyne. Dalyvavo visi komiteto 
nariai, apart vieno, kuris bu
vo išvykęs svarbiais reikalais 
į Connecticut valstiją.

RAPORTAI
Valdyba atžymėjo, kad jos 

veikla eina vidutiniai. Galėtų 
būti geresnė, bet prie dabar
tiniu
Veikia visi sutartinai, sklan
džiai; domisi kuopų padėtimi 
ir abelnai organizacijos gero
ve.

Jaunuolių veikla irgi eina į 
priekį. Jie savuose posėdžiuo
se rimtai planus daro naujų 
kuopų organizavimo klausi
mu; svarsto būdus, kaip na
rius suįdominti LDS veikimu. 
Mes, suaugę, turėtume irgi 
jiems padėti, ypatingai finan
sų jiems reikia, nes dalis jų 
yra mokiniai, nedirba.

VAJUS
Vaikų įrašymo 

jus eina ir jis bus 
iki visos kuopos
savo kvotą. Daugelis kuopų 
jau atliko savo pareigą, įra- 

'šė reikiamą kiekį vaikų. Deja, 
ne visos. Mūsų apskričio daug 
kuopų dar nei piršto nepaju
dino vajaus reikalais. Jei tas 
tiesa, tai štai jų stovis:

1. Išpildę kvotą net 
kaupu kuopos: 1, 
ir 115-ta.

2. Išpildę skirtą 
pos: 13, 14, 
dalinai 50-ta.

3. Neįrašę 
vaiką kuopos: 
123/133, 159, 
ir 219-ta.

Kodėl taip?
įrašyti, tai ir kiti galėtų, 
gi jau nėra sviete vaikų ? 
Prie gerų norų galima suras
ti. Mėginkime, vaisius turėsi
me, kaip ir kiti. Mes visi ga
lime, tik nedirbame. Į darbą, 
draugai!

APŠV1ETA
Kultūros ir apšvietos dirva 

mūsų kuopų pusėtinai apleis
ta. Tūnoja, laukia, bet ko? 
Paskaitų-referatų Sveikatos ir 
Apšvietos Komitetas įvairiais 
klausimais pasirūpina paruoš
ti. Naudokimės! Mat, 
taip priimta, kas veltui, 
nebrangu.

Paskaitas 
B. Zubricko 
dr. Šimkaus 
mą.
tobuli, 
naudojame ? 
įdomios, svarbiais klausimais.

Dr. A. Petriką LDS 1 kuo
pai sutiko skaityti paskaitą 
apie reumatizmą. Jis, manau, 
tą padarytų ir kitoms kuo
poms, jei valdybos kreiptųsi. 
Taipgi apskričio valdyba 
stengtųsi parūpinti prelegen
tus, jei kuopos to norėtų. At
sikreipkite pas sekretorių šiuo 
reikalu.

Teko sužinot, kad 
Paukštienė, veikėja meninin
kuose, ir LLD Centro Komite
to narė, rengiasi vykti Kali- 
fornijon pas savo dukterį ir 
žentą, kurie ten išvyko ir ap
sigyveno tūlas laikas atgal. 
Draugė Paukštienė mananti 
ten apsigyventi bent šiuo lai
kotarpiu. Išvyks, berods, apie 
gegužės 7-tą. Važiuos per 

'Chicagą ir ten sustos porai 
I dienų. D.

jau 
tas

turi paruošę: d r. 
apie vitaminus ir 

apie reumatiz- 
Argi jau visi esame taip

viską žiną,
Abi

vyrų 
dalyvaut 

Svečiai 
LaGuar- 
sidabrinį

kad nesi- 
paskaitos

W. 37th St.
Avenue, 5-tą vai. po pietų. 
Dvylikos muzikantų benas 
pasižadėjęs griežti gegužinės 
demonstracijoj. Visas prisi
rengimo darbas eina pirmyn. 
Paparčiai, obalsiai jau spaus
dinama.

Buvo kalbėta apie nupirki
mą naujų vėliavų, ;
niškos ir lietuviškos, 
bus padaryta, jeigu 
kelsime gana pinigų.

Padarytas tarimas

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

1062 Glenmore
P. BIELIAUSKAS

Ave. East New York

PAVASARIO SPECIALAI
Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .
$6.00

ameriko- 
ir tas 
tik su-

Parodos Žinios
Iš Finlandijos pribuvo 

choras iš 70 narių 
Pasaulinėj Parodoj, 
lankėsi pas majorą 
diją ir įteikė jam
arbatai setą. Majoras palin
kėjo jiems dainuot “prieš dik
tatorius. ”

—o—
Whalenas pakviestas kalbėt 

mitinge tos organizacijos, kuri 
suorganizavo pikietą prie jo 
raštinės dėl diskriminavimo 
negrų samdant darbininkus 
Pasaulinei Parodai.

PARENGIMAI
Komisija ^atžymėjo, kad ji 

daug dirbo žieminio parengi
mo reikalu, bet veltui. Kuo
pos, kur ji neatsikreipė pa
rengimo reikalu, atsisakė ko
operuoti. Parengimas nesu
rengtas.

Vasarą piknikas pasisakyta 
rengti rugpjūčio mėnesį. Vie
tą ir dieną komisija vėliau 
praneš.

GEGUŽINĖ
Susipratę darbininkai savo 

šventę — Pirmą Gegužės — 
kiekvienais metais 
Jie tą darys ir šiais

išeis į gatves — demonstruos; 
pareikš solidarumą, pasisakys 
už atsteigimą gerovės, už gy
nima 
už s 
Mes, 
limi 
priV? 
monstriįoti bendrai, 
toki 
Visi 
riai 
žės 
savo

prašyt 
visas kuopas ir draugijas su
kelt gegužinės prirengimo lė
šoms nors po $3 mažiausia, 
o kas gali, ir po daugiau, nes 
be to bus sunku padengti be- 
no samdymo ir kitas geguži
nės išlaidas.
Kas Jau Parėmė Gegužinę?

Maspetho LDS 14-ta kuopa 
paaukavo $5 ir LLD 138-ta 
kuopa — $2. Pinigai priduota 
per A. Pakalniškienę.

Williamsburgo LLD 1 k p. 
$2, draugė Barkus $1, Kuo
dis $1. Moterų Apšvietos 
Kliubas ant vietos sukėlė $3.- 
50 ir pasižadėjo sukelt iki $5, 
taipgi paėmė gegužinės guzi- 
kučių platint. Lietuvių Ko
munistų Kuopa pažadėjo $5.

Susirinkime dalyvavo drau
gijų atstovų iš East New Yor
ko ir kitų Brooklyno dalių. 
Tūli iš jų pasiėmė aukoms 
parinkt blankų, tad reikia ti
kėtis, kad, prie gero visų pa
sidarbavimo; galėsime 
prisirengti ir pasirodyti 
šavime gražiai, kaip ir 
kitos tautos.

Apart sukėlimo aukų,
šome visus pasidarbuoti garsi
nime parado, kad kuo dau
giausia lietuvių jame daly
vautų.

Lietuviai susirinks prie Liet. 
Amer. Piliečių Kliubo 4 vai. 
po pietų. Kurie turės dirbt tą 
dieną, prie kliubo negali su- 
spėt, prašomi visvien dalyvaut 
parade, važiudt tiesiai iš dar
bo ant W. 37th St., N. Y.

Komisijos Narys
A. Mureika.

Mar-

Pranešimas
BROOKLYN N. Y.

šiuomi pranešame, kad Dr.
tin Luther Draugystės metinis pik
nikas jvyks šeštadienį, birželio 18 
(June 18) Hoffman Parke, 69-26 
Cooper Ave., cor. 69th PL; Glendale, 
L. I. Prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame 
dalyvauti mūsų parengime. Įžanga 
iš anksto 30c, prie vartų 40c. Pra
šome iš anksto įsigyti įžangos bi
lietą ir tuomi sutaupyti 10c. — Ren
gėjai. (96-97)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavojtf trys dideli 

kambariai 
ant antrų 
gyventojai 
Kreipkitės
jaus: 280 So. Fourth St., Brooklyn, 
N. Y. (95-97)

saulėti 
su vėliausiais Įtaisymais, 
lubų, 3-jų familijų name, 
krikščionys. Renda $18. 
prie Namo prižiūrėto-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui draugės, pa

geidauju, kad būtų Liuteriu arba Re
formatų tikybos, gyvenančios mieste 
arba ant ūkės. Aš ne biednas, turiu 
$19,000. Prašome atsišaukti sekan
čiu antrašu: Peter Malinowski, 75 
South 5th St., Brooklyn, N. Y.

žes — 
švenčia, 
metais,

gerai 
mar- 
visos

pra-

Pajieškau darbininko prižiūrėji
mui vištų. Valgis ir gulėjimas ant 
vietos. Lietuvių šeimyna, darbas ne
sunkus ir nuolatinis, žiemą ir vasa
rą. Geistina, kad būtų pusamžis ar
ba ir senesnis žmogus. Pradžia $10 
į mėnesį, bet geram darbininkui bus 
mokama daug augščiau pagal vertės 
darbo. Atsišaukite per laišką. — 

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

(95-97)

da- 
irgi 
de- 
tik

demokratijos, už taiką, 
augumą mažųjų tautų. 
LDS nariai, būdami 
darbininkų kūno, 
Rųne išeiti į gatves, 

kur
Apvaikščiojimai įvyks.

LĖS mūsų apskričio na- 
išeikfme į Pirmos Gegu- 
demonstracijas, švęskime 
šventę!
PASVEIKINIMAS

Proga “Laisvės” Bendrovė;
dalininkų suvažiavimo, 
III Apskritys nutarė 
kinti jį ir, nusiperkant 
Šerą, tapti dalininku.

J. E. Gužas,

pasvei- 
už $10

Sekr.

New Yorko distrikto valdiš
kų įstaigų darbininkų unijos 
prezidentas užgyrė gub. Leh- 
mano poziciją valstijos budže- 

*to klausime.

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 Lcssingu.

Atsikratykite Riebumą
Laibinkitės su Anti-rieburno arbata: 
priiinnas 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
66G Grand St., Brooklyn, N. Y.

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Wnc

(Liquor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas E V ergreen 7-1661

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

ir laketukai nu6

Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, PeiliaiSieniniai 
nužemintam kainom

ĮMOMMaaaagBsa]]axsasssasafidJ

$2.00
$1.00

onssssraK 
ESSKEKMGCSM

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

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

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN
EKSPERTAI TAISYME. TEL.: STAGG 2-2173

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS
J2V 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
------------ ,r_ ------ ---- , ...----- --------

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

degtinės ir 
geriausių

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-0508




