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KRISLAI
24-ri Lietuviai.
Už Ką Gi Jus Jinai 

Baus?!
Nauja šluota Gerai 

šluoja.
Nesididžiuojame, o Tik 

Pareigą Atliekame.
Rašo R. M i žara

Ir vėl draugas Tamošiū
nas rašo iš koncentracijos 
stovyklos Franci joj. Dabar 
ten iš viso randasi 24 lie
tuviai, kovotojai Ispanijoj. 
Jų padėtis nepasitaisiusi; ji 
šiurkšti, nepasakius stip
riau.

“Eina kalbos,” rašo jis, 
“kad Čilės vyriausybe pri- 
imsianti 1,000 tarptautinių 
veteranų, bet tas dar vis 
tiktai kalbos. Kitų šalių 
vyriausybes pakol kas su 
įsileidimo klausimu neatsa
kė nieko. Taip pat ir Lietu
vos vyriausybė vilkina at
sakymą j užklausimą, ar ji 
mumis baus už dalyvavimą 
Ispanijos kare, ar ne.” 

Už ką gi Lietuvos vyriau
sybė jus, broliai, turėtų 
bausti?! Juk jūs, kovodami 

Hitlerį ir Mussolinį 
už Klai- 
Lietuvos

prieš 
Ispanijoj, kovojote 
pėdą, kovojote už 
nepriklausomybę.

Pagaliau, juk 
dabar nauja vyriausybė, 
kuri į dalykus žiūri kitaip, 
negu žiūrėjo kunigo Miro
no vyriausybė. Ji turėtų jus 
kuoveikiausiai priimti, tu
rėtų apmokėti iškaščius va- 
žiuotės ir gražiai priimti, 
nes jūs būsit reikalingi Lie
tuvos n e p r i k 1 a usomybei 
ginti ateityje..

8 Naujas Jungtinių Valsti
jų teisėtumo ministeris, 
Murphy, per trumpą laiką 
savo pareigų ėjime, padarė 
daug gerų darbų. Jis pra
dėjo smarkiai šukuoti fede- 
ralinius teismus. Dėka tam 
jau keletas sukčių teisėjų 
tapo išvyti iš savo vietų. 
Dar keletas teisėjų, sako
ma, laukia to paties. Net 
aukščiausio teismo teisėjas 
Hughes užgyrė 
žygius.

Murph i o

daugybė 
susikom- 

pavyzdys. 
aukščiausio

Pasirodo, kad 
teisėjų yra labai 
promitavę. Štai 
New 
teismo teisėjas E. J. Lauer, 
pasirodo, gelbėjo savo žmo
nai šmugeliuoti brangius 
daiktus, pargabentus iš Eu
ropos.

Jo žmona užsimokėjo di
delę pinigišką pabaudą ir 
dabar tupi kalėjime, o tei
sėjas, kuris jai tą bjaurų 
darbą atlikti padėjęs, dar 
vis tebesėti teisėjo suole. 
Tik pastaromis dienomis 
Albanėj pradėta veikti, 
p. Lauerį pašalinus iš 
sėjo vietos.

Kai vidutinis pilietis 
mato vieną-kitą teisėją 
bantį blogus darbus, tai jis 
tuomet nebenori tikėti ir ki
tiems teisėjams, nebenori 
tikėti visai Amerikos teis
mų sistemai.
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“Darbininkas” mano, būk 
mes labai didžiuojamės au
koję sumas pinigų Klaipė
dos pabėgėliams šelpti. Tai 
netiesa. Mes tuo nesidid- 
žiuojam, o tik jaučiame sa
vo pareigas atlikę.

Ne tiesą “Darb.” rašo ir 
ten, kur jis sako, būk mes 
niekad nesam Lietuvai nie
ko aukoję. Argi jis nežino, 

4 kad mes surinkome ir pa
siuntėme tūkstančius dole-
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Anglija Atmeta Tik
rąją Apsigynimo Su
tartį su Sovietais

Sako, Kad Sovietą Pasiūly
mas Plačios Sutarties “Ne

priimtinas Šiuo Laiku”

London. — Anglijos val
džia pasiuntė pareiškimą 
Sovietam, kad “dabartiniu 
laiku” jinai negali priimt 
Sovietų pasiūlymo dėlei 
bendros (kolektyvės) apsi
gynimo sutarties tarp Ang
lijos, Francijos ir Sovietų 
Sąjungos. Tačiaus Anglų 
užsieninės ministerijos at
stovas sakė, kad tuomi An
glija dar galutinai neatme
tanti bendravimo su Sovie
tais prieš karą iš fašistų 
diktatorių pusės. f

(Įvairūs gatviniai laik
raščiai Amerikoje buvo pa
skleidę melagingą praneši
mą, būk Anglija jau pada
rius tarpusavio apsigynimo 
sutartį su Sovietais.)

(Sakoma, jog Anglija 
ypač atmetė Sovietų pasiū
lymą, kad karo laivynai An
glijos, Frančijos ir Sovietų 
išvien veiktų Juodosiose ir 
Baltijos Mariose, jeigu Hit
leris bei Mussolinis mėgin
tų daryt užpuolimą iš tų 
vandenų.)

Anglijos valdžia telegra
favo savo ambasadoriui 
Maskvoj pasikalbėt tuom 
klausimu su Molotovu, So
vietų užsieniniu komisaru, 
kuris sykiu yra ir pirminin
kas Sovietų Komisarų Ta
rybos.

Prisipažino dar Trys Nuody
tojai dėl Apdraudos

Philadelphia, Pa. — Ap- 
draudos kompanijos agen
tas G. Ciccanti, Mrs. Rose 
Davis ir J. Schwartz taipgi 
prisipažino, kad jie buvo 
nariai gaujos, kuri nuodijo 
žmones, idant pasiglemžt jų 
apdraudas. Įtariama dar 9 
našlės, kaip nunuodijusios 
savo vyrus.

Chinai Sunaikino Japoną 
Armijos Diviziją

Shanghai. — Chinai už
puolė japonų diviziją prie 
Lientango, 10 mylių į pietus 
nuo Nanchango, ir faktinai 
visą ją sunaikino. Be pės
tininkų, iš chinų pusės vei
kė kanuolės ir orlaiviai. Į 
japonų poziciją chinai nu
metė .6,000 svarų oro bom- i Nazių laikraščiai Danzį- 
bų. ' i ge rašo, kad jie darys taip,

Berlin. — Plačiai paskli
do girdai, kad Vokietija jau 
norėtų daryt nepuolimo-ne- 
kariavimo sutartį su Sovie
tais.
rių Lietuvos politiniams 
(anti-fašistams) kaliniams 
ir jų šeimoms šelpti? Ar tai 
nebuvo parama Lietuvos 
liaudžiai? Ar tai nėjo plo- 
tan visai Lietuvai?!

Telefonas STagg ?.-3878. Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gegužės ( May) 8, 1939

Sulyg įsakymu policijos department o, Paryžiaus gyventojai gauna duji
nes maskas, kad, atsitikime, jei Hitleris užpultų su gazo dujomis, pary
žiečiai galėtų apsisaugoti.

SOVIETŲ LAKŪNO 
10 TŪKSTANČIU 
MYLIU KELIONĖ,

Maskva. — Garsus Sovie
tų lakūnas I. P. Mazuruk 
sėkmingai nuskrido 5,000 
mylių iš Maskvos per Ar
changelską į Anadyrą, šal
tajame ruože šiaurinio Si
biro, ir sugrįžo oru iš Ana- 
dyro į Maskvą. Šiuo lėkimu 
jis praskynė kelią regulia- 
rei oro linijai tarp Archan
gelsko ir Anadyro. Jis skri
do sovietiniu keturmotori- 
niu lėktuvu.

Amerikos Valdžia Mato 
Karo Pavojų Europai

Washington. — šios ša
lies laivyno ministerija šie
met neleidžia studentam 
Karo Laivyno Akademijos 
plaukt į Europą, lavinimo
si tikslais. Bijo, kad tuom 
tarpu neištiktų karas tenai.

Tai dar pirmą kartą nuo 
pasaulinio karo sustabdytas 
specialio lavybos laivo plau
kimas su studentais Ameri
kos Laivyno Akademijos į 
Europos vandenis.

Danzigo Naziai Turi Slaptus 
Ginklą Sandėlius

Danzig. — Naziai vokie
čiai Danzige turi daugius 
mažesnių ginklų, kuriuos 
slaptai laiko. Hitlerininkai 
gali padaryt “visuotinus” 
balsavimus ir paskelbt, kad 
jie dedasi prie Vokietijos. 
O jeigu Lenkija dėl to už
pultų Danzigą, tai vietiniai 
naziai galėtų kiek laiko gin
tis turimais ginklais, iki at- 
maršuotų Hitlerio armija.

kaip jiems įsakys Hitleris.

“London Times” Sako: Ne
verta Kariaut dėl Danzigo

London. — Artimas val
džiai dienraštis “London 
Times” savo * redakciniame 
straipsnyje rašo, kad Ang
lijai “nevertėtų kariaut dėl 
Danzigo.”
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Naziai Atmeta Lenkų
A if F A A ■■iPasiūlymą Taikai Dėl 

I) a n z i go ir Pomoržės

Majoras LaGuardia At
sišaukė į Rooseveltą 

Dėl Anglies Krizio
New York. — Miesto ma

joras LaGuardia mušė te
legramą prezidentui Roose- 
veltui, prašydamas jį tarpi
ninkaut, idant sutaikyt ki
virčus tarp minkštųjų an
gliakasyklų savininkų ir 
mainierių.

New Yorkui ir kitiems 
miestam rytuose jau žymiai 
trūksta anglies; o desėtkai 
tūkstančių mainierių kieto
siose 
taipgi 
darni 
kam
Tai todėl, kad savininkai vis 
atsisako pilnateisiai pripa
žint Jungtinę Mainierių 
Uniją (CIO) minkštosiose 
angliakasyklose.

angliakasy klose jau 
metė darbą, išreikš- 
pritarimą ’ darbinin- 
minkštųjų kasyklų.

KONGRESMANAI NUBAL
SAVO PRIEŠ ATEIVIUS 

NEPILIEČIUS
Washington. — Kongre

so atstovų rūmas priėmė, 
288 balsais prieš 61, įneši
mą atžagareivio kongres- 
mano Šamo Hobbso, kuris 
reikalauja be teismo suva
ryt į koncentracijos stovy
klas nepiliečius ateivius, 
jeigu kurie jų būtų įtarti 
kaip kriminalistai arba na
riai “anajrchistinių ir pana
šių” organizacijų.

Sumanymas pamatiniai 
kreipiamas prieš visus ko
vingus nepiliečius ateivius 
darbininkus.

Vito Marcantonio ir kiti 
pažangesnieji kongresma- 
riai sako, kad Hobbso suma
nymas yra pirmas žingsnis 
į fašizmą Jungtinėse Vals
tijose. Marcantoj ’ 
jog toks įstatym 
eivius būtų priešingas Ame
rikos konstitucijai, nes ši 
konstitucija uždraudžia bet 
ką bausti be tinkamo teis
mo.

nurodo, 
prieš at-

Vyriausio Sovieto Sesija

Maskva. — Šaukiama tre
čia sesija Vyriausiojo So
vieto, arba seimo. Jinai 
prasidės gegužės 25 d.

AMERIKA ŠAUNIAI 
PASITIKO NIKARAG- 
UOS PREZIDENTĄ
Washington. — Atvyko 

Nicaraguos respublikos pre
zidentas Anastasio Somoza, 
iš Centralinės Amerikos. 
Stotyje jį iškilmingai pasi
tiko prezidentas Roosevel
tas ir kiti aukštieji šios ša
lies valdininkai. Pagarbai 
Somozos buvo iššauta 21- 
nas kanuolių šūvis ir su
rengta didelis karinis para
das gatvėse, kuriomis pre- 
zid. Somoza važiavo.

Naziai Nužudė Austrijos 
Kunigaikštį Stovykloje

Viena. — P r a n ešama, 
kad naziai užmušė koncen
tracijos stovykloj kunigaik- 

i štį Ernestą Hohenbergą, 
antrąjį sūnų karalaičio 
Frano Ferdinando, buvusio 
Austrijos sosto įpėdinio. 
Pirmasis to karalaičio sū
nus dar tebėra koncentraci
jos stovykloj. Jiedu buvo 
suimti, kada Hitleris užgro
bė Austriją.

Anglija Jkalbineja Sovietam 
Tik Gint Lenkiją ir Ru

muniją, be Sutarties

London. — Anglų valdžia 
vis įkalbinėja Sovietam, 
kad jie tik prižadėtų gint 
Rumuniją ir Lenkiją, o ne
reikalautų, kad Lenkija ir 
Rumunija arba Anglija ei
tų talkon Sovietam, jeigu 
naziai užpultų Sovietus.

Anglijos premjeras Cham
berlain ir užsieninis minis- 
teris Halifax mėgina Sovie
tam įpasakot, būk „Baltijos 
kraštai ir Lenkija ir Ru
munija “biją” net, kad An
glija ir Franci j a nepadary
tų tarpsavinės apsigynimo 
sutarties su Sovietais.

Berlyn. — Hitleris už
draudė automobiliams grei
čiau važiuot kaip 37 mylias 
per valandą.

Šį pirmadienį būsią 
taus ir vėsiau.

lie-
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Bijo, kad jei Hitleris 
Ateis į Danzigą, Ten irgi

Pritruks Reikmenų
Danzig, žmonės čia smar

kiai supirkinėja audimus ir 
kitokius reikmenis. Atsime
na, kaip pritrūko klaipėdie
čiams įvairių reikmenų tuo- 
jaus, kai Hitleris užėmė 
Klaipėdą.

Daugelis Danzigo gyven
tojų supranta, kad medžia
giniai jiem būtų blogiau, jei 
Danzigas taptų prijungtas 
prie Vokietijos.

VADAI DANZIGO NAZIŲ 
PAS HITLERĮ

Danzig. — Arthur Grei- 
ser, Danzigo senato pirmi
ninkas ,vis dar tebėra Ber
lyne ir tariasi su Hitleriu. 
Dabar į Vokietiją išvyko 
vyriausias Danzigo nazių 
vadas Albert Foerster.

ROOSEVELT R A GIN A 
BOSUS IR MAINIERIUS 

TAIKYTIS
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas paragino 
minkštųjų angliakasyklų 
savininkus ir , mainierius 
greitai ir būtinai susitaikyt 
“kolektyviai ir garbingai.”

Lenkijos Žydai ir Ukrainai 
Prieš Hitlerį

Varšava. — Seimas vien
balsiai davė nepaprastą ga
lią Lenkijos prezidentui 
Moscickiui, kol gręsia pavo
jus nazių karo. Tąja proga 
seimo atstovai sukėlė pa
triotišką demonstraciją. 
Ukrainai ir žydai atstovai 
lygiai karštai demonstravo 
už Lenkiją, prieš Hitlerį, 
kaip ir lenkai atstovai.

Žydų dienraštis “Nasz 
Przegląd” džiaugiasi, kad 
Lenkija stipriai laikosi 
prieš nazių reikalavimus ir 
grūmojimus: sako, dabar 
pasaulis jau pripažįsta Len
kiją kaipo didžią valstybę.

Anglijos Karalius Išplaukė 
į Ameriką

Portsmouth, Anglija. — 
Su didelėmis kariniai-val- 
diškomis iškilmėmis tapo 
palydėti Anglijos karalius 
Jurgis VI ir karalienė Elz
bieta, sėdant jiem lai van 
plaukt į Ameriką.

Tarpininkai Taikyt Vokietiją 
Su Lenkija

Roma. — Popiežius Pijus 
XII norėtų tarpininkaut 
kaipo taikytojas Lenkijos 
su Vokietija, kas liečia 
Danzigą ir Pomoržę.

Pranešama, kad į tarpi
ninkus peršasi ir Mussoli- 
nis. Jis buvo “tarpininkas” 
ir Munięhe, prieš čecho- 
sĮovakiją.

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Hitleris Reikalauja “Apsi
sprendimo” Balsavimų 

Danzigo Krašte

■ ■ 
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Berlin. — Vokietijos val
džia atsisakė eit į derybas 
su Lenkija; atmetė pasiūly
mą Lenkijos užsieninio mi- 
nisterio pulkininko J. Bec- 
ko tartis dėlei Danzigo ir 
Pomoržės, arba Lenkijos 
Koridoriaus į Baltijos Jūrą. 
Naziai sako, kad Becko p?- 
siūlymai “nėra daiktiški/’

Lenkija sutiktų, kad Dan
zigas būtų perimtas iš Tau
tų Lygos į bendrą Lenkijos 
ir Vokietijos žinybą, lygio
mis teisėmis. Bet naziaj sa
ko, kad Danzigo kraštas tu
ri būti prijungtas prie 
kieti jos. Jie per spaudįįįr 
radio taipgi kartoja pir 
n į H i 11 erio reikalavimą 
duot Vokietijai 15 mylių ir 
pusės ruožą skersai lenk 
Koridoriaus, tarp didžiosios 
Vokietijos ir Rytų P

Pranešama, jog Volei 
jos valdžia reikalauja pada
ryt visuotinus balsavimus 
Danzige, kad “patys žmo
nės” pasisakytų, ar jie noi 
kad tas iki šiol “laisv 
kraštas būtų prijung 
prie Vokietijos, ar kad jis 
pasiliktų tokiame stovyje, 
kaip iki šiol.

Hitlerininkai tvirtina, kad 
Danzige esą 95 procentai 
vokiečių gyventojų.

Kada Hitleris ruošėsi už
imt Austriją ir Čechoslova- 
kijos Sudetų kraštą, jis 
taipgi reikalavo visuotinų 
balsavimų, neva dėl “žmo
nių apsisprendimo.” Taigi 
ir dabar peršami visuotini 
balsavimai Danzige yra ei
linė nazių gudrybė ir prisi
rengimas užgrobt Danzigą.

(Kaip atsitikime Austrijos 
ir Sudetų Krašto, taip ir 
Danzigo klausime naziai 
yra iš anksto taip pašmera- 
vę savo teroro ir smurto 
mašineriją, kad balsavimai 
išeitų /Hitlerio naudai.)

■A

Naziai Nužudė 9 Mainierius
Demonstranlus

Paryžius. — Keleiviai iŠ 
Vokietijos praneša, jog na
ziai smogikai nužudė 9 mai
nierius ir sužeidė 30, kuo- 
met mainieriai sukėlė de
monstraciją prieš Hitlerį.

Mainieriai demonstravo 
todėl, kad jie buvo verčiami 
atidirbt už Hitlerio gimta? 
dienio šventę.

Turkija ir Anglija Padarė 
Apsigynimo Sutartį

Istanbul, Turkija. — Jau 
padaryta tarpsavinio apsi- 
gynimo sutartis tarp Angli
jos ir Turkijos. Anglija 
prižada gint Turkijos rei
kalus, o Turkija Angį ’ 
reikalus tam tikrose srity- 
se.
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Šmelka Ginsbergas — “Naujienų”
Numylėtinis

Pastaruoju laiku “Naujienos” pradėjo 
plačiai rašyti apie Sovietų Sąjungos ne
dorybes Ispanijoj. “Naujienoms”, mat, 
visuomet rūpėjo ir teberūpi vaikščioti 
patvoriais, rinkti b rudą ir juomi mėtyti 
į Sovietų Sąjungą ir komunistus.

Šiuo metu Chicagos menševikų laik
raštis tą brudą rankioja iš “Saturday 
Evening Posto,” kuriame rašo “genero
las Krivitskis.” Iš pat pirmo to rašto pa
sirodymo buvo aišku, kad tasai “genero
las” nėra jokis generolas, o tik paprastas 
Sovietų Sąjungos šmeižikas.

cija buvo priimta 3 d. gegužės, 1791 me
tais, kuomet Lenkiją ir Lietuvą buvo 
užpuolusios Rusija, Austrija ir Prūsija. 
Žymią dalį Lenkijos ir Lietuvos priešai 
buvo jau išsidalinę. Reikėjo gelbėti kas 
dar liko ir todėl mobilizuota visa geres
nioji visuomenės dalis. Trečios gegužės 
konstitucija, kaip dėl anų laikų, buvo 
gana pažangi. Patriotai norėjo gelbėti 
šalį.

“Prūsų karalius Friderikas Vilhelmas 
II sveikino Lenkiją priėmus naują kons
tituciją ir žadėjo jai pagelbą.

“O už kelių metų jis, carienė Katrė ir 
Austrijos imperatorius išdraskė visą ša-

“Istorija atsikartoja, tik Hitleris dar 
piktesnis nepriklausomos Lenkijos prie
šas, negu buvo ans karalius.”

Vienas tenka pridėti: gal būt šių dienų 
lenkai bus pasimokinę iš praeities ir ne
duos savo tėvynės draskyti plėšikui Hit
leriui. Gal būt Hitleris negalės suvaidin
ti Frideriko Vilhelmo rolės. Jeigu tikėti 
tam, ką pulk. Beckas pasakė pereitą 
penktadienį Varšuvoje, tai veikiausiai 
taip ir bus. Žinoma, tai priklausys nuo 
to, kaip laikysis Chamberlainas su Dala- 
dieru. Jeigu jie pakartos Municho iš
davystę, tai ir geriausios Lenkų pastan-» 
gos gali neišgelbėti jų šalies nuo Vokie
tijos draskūno.

Prezidentas Rooseveltas, kai jis sakė kalbą Pan-American Union atstovams 
Washingtone apie pasaulio taikos palaikymą.

Liet. Veteranų Žodis
Amerikos Lietuviams

♦

reikia atidėti poilsiui; tada jau 
jie pradėjo skaityt laiką savai
tėmis. Savaitės dienas vadina 
angliškai, bet turi ir savo kal
bos žodžius pavadinimui ketu
rių dienų. Sekmadienį jie vadi
na “diena”; pirmadienį “diena 
po dienos”; šeštadienį, “diena 
prieš dieną.” Penktadienį vadi
na: “kada mes nevalgom mė
sos.”

Visi primityviai žmonės turi 
sąvoką praeities (galima saky
ti, istorijos), dabarties ir atei
ties. Taip: jie pasakoja, kas 
buvo, kas dabar yra ir numa
to, kas bus rytoj arba dar to
liau. Panašiai, kaip civilizuoti 
žmonės galvoja.

J. B.

Kas gi iš tikrųjų tasai “generolas Kri
vitskis”? Ogi tai paprastas padauža.

Savaitraštis “New Masses” (iš geg. 9 
d.) iškėlė aikštėn visą apie tą “generolą” 
dalyką. Tai yra šmelka Ginsbergas, 
Austrijos pilietis, niekad Stalino nei Vo- 
rošiloyo (apie kuriuos jis tiek daug ple
pa) nėra matęs. Pasak “N. Masses”, jis 
net šautuvo savo rankose niekad nėra 
turėjęs.

Šmelka Ginsbergas net dorai rašyti ne
moka. Už jį parašo tūlas Isaac Don 
Levine, kuris kadaise parašė knygą apie 
Staliną, pastarąjį labai išbjauriodamas.

Taigi, šis Šmelka Ginsbergas, norėda
mas būti autoritetu, pasisakė, kad jis 
buvo Raudonojoj Armijoj komandierius 
arba generolas; jis pasisakė tarnavęs 
“slaptojoj Sovietų policijoj” ir veikęs 
Europos reikalais. Jis, vadinasi, šnipi- 
nėjęs Sovietams, viską patyręs, viską ži
nąs, o paskui, pamatęs “Stalino žiauru
mus,” pasitraukęs iš tos vietos ir dabar 
esąs laisvas ir galįs pasakyti apie Sovie
tus “visą tiesą.”

Nereikia nei aiškinti, kad “Saturday 
Evening Post” žino, jog “generolas Kri
vitskis” yra ne koks ten generolas ir ne 
koks ten Krivitskis, bet paprastas pa
dauža, paprastas dolerio gaudytojas. Bet 
jeigu tas pliovones būtų panaudojęs var
de Šmelkos Ginsbergo, tai žmonės nebū
tų nei skaitę, nei paisę.

Todėl bužuazinė spauda ir sugalvojo, 
kad iš Šmelkos Ginsbergo reikia padary
ti generolą ir duoti jam kitą vardą. Na, 
tai ir padarė!

“Naujienų” redaktorius, kuriam vi 
suomet liežuvį niešti pašmeižti Sovietų 
Sąjungą, nepaprastai apsidžiaugė pama
tęs tuos “generolo” straipsnius apie So
vietų “nedorybes.” Na, tai jis, nepaisy
damas logikos, nepaisydamas jokios do
ros ir cituoja tąjį “autoritetą,” cituoja 

’ir džiaugiasi. Ot, sumušėm bolševikus, 
jis mislina sau. Ot, uždavėme Ispanijos 
komunistams! Tegu Franco juos šaudo, 
o mes, pasiėmę “generolą” Šmelka Gins- 
bergą, juos šmeišime.

Šitaip dalykai yra su tuo “generolu 
Krivitskiu.” Šitaip apverktinai nesiseka 
Chicagos menševikų didvyriui bjaurioti 
tubs, kurie taip nuoširdžiai, taip pasiau
kojusiai gynė Ispanijos respubliką! Ši
taip yra su šmelka Ginsbergu ir Gri
gaičiu!

Lenkijos Konstitucijos Sukaktuvės
Drg. L. Pruseika “Vilnyj” rašo:
“Šią savaitę-Amerikos lenkai mini tre

cios gegužės konstituciją. Ta konstitu

Balsas Iš F r and jos

Šiomis dienomis gavome iš Francijos 
Ispanijos karo veteranų sekantį pareiš
kimą: v

Brangūs Draugai! Gegužės Pirmosios 
šventė šiemet yra švenčiama nepaprastai 
sunkiose, karo pavojumi persisunkusiose 
aplinkybėse. Ginklavimosi lenktyniavi
mas, ir ramių taikingų tautų užpuldinė
jimas be karo paskelbimo, bei aneksija, 
yra tapę tarptautinės politikos tarptau
tinių ginčų sprendimo priemonėmis. Di
džiulės darbininkų organizacijos šiemet 
nusprendė šią dieną dirbti savo krašto 
saugumo reikalams.

Gegužės Pirmoji mūsų, Ispanijos lais
vės kovose dalyvavusiųjų, šiemet šven
čiama už spygliuotų vielų, kas yra dar 
vienu įrodymu to, kokioj sunkioj būklėj 
yra atsidūręs pasaulis. Labiau, negu 
kuomet nors anksčiau, gręsia pavojai 
valstybinei ir tautinei mažųjų Europos 
kraštų nepriklausomybei. Taip pat ir 
mūsų tėvynei Lietuvai, ir mūsų Lietuvių 
tautai gręsia dideli pavojai. Ir kaip tik 
dėl to šiandien norime mes pareikšti mū
sų solidarumą su nepriklausomosios Lie
tuvos, o taip pat ir visų kraštų lietuviais, 
kur jie begyventų; mes pareiškiame so
lidarumą su visais tais lietuviais, ku
riems yra brangi mūsų krašto laisvė ir 
nepriklausomybė, už kurią jie yra pasi- 
rįžę visomis išgalėmis kovoti.

Virš dviejų metų mes kovojome Ispa
nijoj už pasaulio tautų laisvę, už pažan
gos ir'kultūros idealus. Dvi praėjusias 
Gegužės Pirmosios šventes mes šventė
me karo lauke, apkasuose. O šių metų 
Gegužės Pirmąją mes švenčiame kon
centracijos lageryje. Tačiau mes esame 
giliai įsitikinę, kad Lietuvos liaudis mū
sų neužmiršo, ir kad ji darys visą, idant 
mes galėtume grįžti tėviškėn ir kartu 
su visa lietuvių tauta, su visa liaudimi 
galėtume stoti mūsų krašto nepriklau
somybės ir laisvės sargybon. Mes visuo
met esame pasiruošę ginti mūsų tėviškę 
nuo visokios agresijos su tuo pat rįžtu- 
mu ir atkaklumu, kaip kad interventų 
užpultoj Ispanijoj mes kovojome.

Gegužės Pirmoji yra tarptautinio so
lidarumo ir darbo šventė. Ir dėl to, šia 
proga, mes sveikiname Jus, o per Jus ir 
visus tuos mūsų tautiečius, kuriems yra 
brangi mūsų krašto laisvė, jo gerovė ir 
nepriklausomybė, už ką kaip Jūs taip ir 
mes esame pasirįžę nuolat dirbt ir kovot.

Tegyvuoja Lietuvos Nepriklausomybė! 
Tegyvuoja Gegužės Pirmoji!

Bu vusiej i Respublikoniškosios 
Ispanijos Armijos Savanoriai 
Lietuviai.

Camp de Gurs, 
Basses- Pyrenees, 
Franci j a.

Mes, Ispanijoje kovoję! 
amerikonai - lietuviai vete
ranai, atsišaukiame į pla-: 
čiąją lietuvišką visuomenęi 
labai svarbiu reikalu — dėl' 
finansinės paramos Lietu
vių Komitetui Gelbėjimui • 
Ispanijos Demokratijos. Šis Į 
komitetas, veikiant bendrai 
su kitų tautų panašiais ko- • 
mitetais, smarkiai ir pavyz- j 
dingai pasidarbavo už Ispa
nijos demokratinę Liaudies 
Fronto valdžia renkant ir' 
siunčiant piniginės para-. 
mos, drabužių, maisto Ispa-; 
nijos liaudiečiams.

Dabar Lietuvių Komiteto 
visa atyda atkreipta šelpi
mui sugrįžusių veteranų, 
suteikimui sužeistiems, ne
begalintiems dirbti finan
sinės paramos ir medikalės 
pagalbos. Mūsų tarpe ran
dasi sunkiai sužeistu lietu
vių jaunuolių, dar vis gu-1 
linčių ligoninėse po rimtų i 
operacijų. Tad atsišaukia- j 
me į Jus parodyti jiems, i 
kad lietuviai progresyviai, 
demokratiją ir laisvę mylin
ti žmonės atjaučia jų skaus-: 
mus, įvertina jų pasiauka- į 
vimą net ir ginklu rankose I 
kovoti prieš fašizmą, už■ 
žmonijos gerbūvį.

Komitetas ne vien susirū-; 
pinęs sugrįžusiais ameriko- į 
n a i s-lietuviais veteranais, i 
bet taipgi ir Francijos kon
centracijos kempėse besė
dinčiais lietuviais, kurie ir
gi buvo nuvykę Ispanijon 
kovoti už tą patį tikslą iš

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiami Draugai: Aš 

turiu sūnų Lietuvoje. Jis 
yra čia gimęs. Aš gi nesu 
šios šalies pilietis. Bet aš 
norėčiau jį atsivežti į Jung
tines Valstijas. Todėl norė
čiau gauti jūsų patarimą,
kaip jį parsivežti, ir kaip 
kur pirmiausia turiu kreip
tis? Ar galima laivokartę 
pasiųsti iš čia, ar jis ten 
turi nusipirkti? Jeigu gali
te, patarkite man, kas rei
kia daryti. Už ką iš kalno 
tariu ačiū. B. R.
Atsakymas

Mums atrodo, jog jums 
nebus sunku savo sūnų par
sitraukti Amerikon. Bet 
veikiausia turėsite atlikti 
tam tikrus formališkumus, 
su kuriais mes nesame ap- 
sipažinę. Kreipkitės ! pas 
Foreign Language Informa
tion Service, 222—4th-Ave., 
New York, N. Y. Jie jums 
duos nurodymus ir patari
mus, kur kreiptis ir ką 
pirmiausia daryti.

Lietuvos, Argentinos, Bra
zilijos ir Francijos. Jų ten 
randasi keletas desėtkų, ne
pakenčiamose sąlygose — 
nešvaroj, neturi gana mais
to ir drabužių. Porą savai
čių atgal Komitetas jiems 
pasiuntė dvidešimts dolerių 
n u s i p i r k i mui reikalingų 
daiktų. Tai tik pradžia— 
gavus žinią, kad pinigai 
juos pasiekė, tas darbas bus 
tęsiamas toliau.

Tai matot, Komiteto dar
bas yra platus, svarbus. Jis 
šiomis dienomis išsiuntinėk 
ja aukų rinkimo blankas vi
soms ALDLD ir LDS kuo
poms.

Brangūs draugai! Priim
kite blankas rinkti aukas, o 
mes, lietuviai veteranai, at
silyginsime, iš dalies, dides
niu pasirįžimu, darbu ko
voje prieš fašizmą, už dar
bininkų reikalus.

Būkite tikri — išmokę 
kaip vartoti ginklus, mes to 
niekados neužmiršime . . .

Vete Zablackas 
Charles Yuskas 
Anthony Litvinas 
Bali Kilas 
Albin Ragauskas 
Joseph Nedvaras 
Wesley Mikalauskas 
Alfred Rogers 
Peter Gasparas 
Cyprian Kuchinski 
Stanley Mateu na s 
John Savako 
Bunni Sovetski 
Joseph Grigas 
Charles Dzaveckas

Primityviškas Laiko 
Skaitymas

Kaip mes skaitome laiką, sa
kydami : diena, naktis ir 1.1., 
panašiai skaito ir pirmieji žmo
nės, kuriuos mes neteisingai 
vadiname laukiniais. Primity
viškai gyvenančių žmonių yra 
dar gana daug visose žemės da-Į 
lyse.

i
Alaskos indėnų tauta Tena, 

Jukono srityse, šitaip skaito, 
laiką: diena, naktis, ir 1.1. Tai i 
yra, jie turi beveik tą pačią są
voką dienos ir nakties, kaip ir 
mes, bet vadina kitokios rūšies 
žodžiais. Į valandas jie laiko 
nedalina. Dienos nedalina pa
gal valgymo laiką dėl to, kad 
jie valgo, kai atsikelia ir kai 
eina vakare • gulti; užkanda 
bent kada dieną, jei ką valgo
mo randa. Pusryčius jie vadi
na: “mes vėl valgome”. Bet ši
tie vardai nereiškia laiko skai-- 
tymo. / \

Ilgą kelionę skaito paromis ir 
vadina /as “miegais”, tai reiš
kia, kajp ir kad vadintume nak
timis. Kad keliavo i devynias 
dienas, tai teniečiai ^ako: de
vynis miegus buvom® kelionė
je.

Tena—indėnai neturi jokios 
idėjos apie savaitę, menesį ir 
t.t. Jie metų laikus skirsto į 
viduržiemį, kada būna j\ų dide
lės puotos ir žaidimai, A į vi
durvasarį. \

Kuomet pas juos atvyko mal
tieji žmonės, tai laiko skirsty
mas prasidėjo kitoks. Misionie
riai aiškino, kad sekmadienį

sypsenos
MEILĖS IGNORANTAS
Ona Igną labai mylėjo, 
Siūlė jam meilę savo, 
Net vestis su juomi žadėjo, 
Bet Ignas ignoravo.
Mergytė verkė-ašarojo 
Dėl nepasisekimo;
Ji skausmų suimta vaitojo 
Ir rėkė, kol užkimo.
“Oi, bėda, bėda, ot tai bėda, 
Kodėl Čia taip įvyko?
Iš visų pusių bėdos ėda— 
Ir Ona jau supyko.”
Vaikinas skundės-aimanavo
Dėl tokio nesmagumo, 
Kad reik daug rūpėsčių turėti 
Dėl mergelės meilumo.
Tad Ignas svarstė ir galvojo, 
Kaip to atsikratyti,— 
Ar mesti Oną ir palikt ją, 
Ar ją atsiprašyti?
Bet Ona greit atsipeikėjo 
Ir verkusi nustojo,
Tik piktai žvelgė tą “begėdį,” 
Kuris jos neatbojo.
“Oi, vargas, bėda, didi bėda,”-- 
Jau Ignas rėkt pradėjo;
Jis griebė Oną sau į glėbį 
Ir jau mylėt žadėjo.
Nuo tos dienos Ignas ir Ona, 
Abu meiliai gyveno;
Abu jie buvo jauni—gražūs, 
Tiktai dabar paseno.
Jaunos svajonės susenėjo, 
Kaip uola susispaudė;
It tūkstantinės gražios gijos 
Jų meilėn susiaudė.
3-26-39. Kaspijos JUras.

“Laisvė” daro bizniams sie
ninius kalendorius. Parašyki
te “Laisvei” prašydami pa
matyti sampelių, o “Laisvės” 
agentas tuojau jus aplankys.

—o —’
Lankydamiesi Pasaulio Pa

rodoje, būtinai pamatykite 
Lietuvos pavilijoną.

m------------------------------------------------------------------------------------------------a

Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 
Bendroves Dalininkų Atydai

Prašome visų dalininkų-šėrininkų pranešti savo vė
liausią antrašą, nes mums yra reikalinga minint dien
raščio “Laisves” 20 metų Jubilėjų. Antrašą malonė
kite siųsti bendrovės sekretoriui J. Nalivaikai, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Išpildykite čia patiektą vietą, iškirpkite ir tuojau 
prisiųskite.

Vardas .... ....................................................................................

Antrašas ....................................................................................

Miestas ......................................................................................

į------------------------------------------------------------------------------------------------ E)

Tėvu ii- motinų susirinkimas Albanėj, kur jie protestavo prieš 
seimelio atstovų pasikėsinimą nukapoti gubernatoriaus pasiūlytą 

nukapoti jie pasirįžo iš apšvietai skiriamų lėšų.

republikonų 
biud ž e t ą ;



Pirmadien., Gegužes 8, 1939 Trečias puslapi®LAISVE

“Laisves” Bendroves Suvažiavimo Dalyviai 
Diskūsuoja Dienraščio Turinį
(Pabaiga)

A. J. Smitas (iš Philadel- 
phijos). —.Dalyvaujant 
“Laisvės” vajuj, man teko 
susidurt su daugeliu katali
kų ir jie “Laisve” džiaugia
si. Pasaulinę situaciją dien
raštis apibūdina gerai. Tie 
draugai, kurie kalbėjo apie 
Ispaniją ir respublikos pra
laimėjimą, pamiršta Muni- 
cho išdavystę ir kitus daly
kus, surištus su ja. Jei ne 
Municho išdavystė, “Lais
vės” pranašavimai būtų pil
niausiai išsipildę, nes res
publika būtų laimėjusi ka
rą. Pesimizmas — blogas 
dalykas. Nereikia daug 
laikrašty rašyti apie religi
ją—geriau bus, jei daugiau 
rašysime apie ekonominius 
dalykus, kurie paliečia visus 
darbo žmones. Philadelphi- 
joj, sako Buknys, bloga— 
tiesa. Galima 'kur kas dau
giau “Laisvei” naudos pa
daryti, jei tik būtų kas vei
kia. Korespondencijos ge
ros tos, kurios įvairios, ku
riose rašoma visko ir apie 
viską trumpai.

M. Klimas (iš Brookly- 
no). — Mes esame jau per- 
seni, todėl turim ragint 
jaunuolius prie darbo; tegu 
jie perka “Laisvės” Šerų ir 
tegu daugiau rūpinasi savo 
dienraščiu.

K. Petrikienė (iš Brook- 
lyno). — Klaidą daro tie 
diskusantai, kurie skun
džiasi senatve; jauskimės 
jaunais, būkim optimistais. 
Dievo rašymas iš didžiosios 
ar mažosios raidės, Kris
taus lyginimas prie Mark
so—mažųjų kolonijų daly
kas. Ten gyveną žmonės 
užsiima tokiom smulkme
nom. Moterų skyrius dabar 
geras. Vietos (New Yorko) 
žinios man nepatinka—ne
užtenkamai yra lietuviško

R. Mizaros Žodis Užbaigiant “Laisves” Tu 
rinio Klausimu Diskusijas

Draugai! Diskusijų eigoj 
nepasireiškė jokių pamati
nių tarpe mūs • nuomonių 
skirtumų. Padaryta visa 
eilė antraeiliais klausimais 
nuomonių, kurios bus ima
mos domėn. Štai d. Šimaitis 
klausia, kodėl mes neįtąlpi- 
nom tam tikrais klausimais 
paveikslų. Neturėjom jų, o 
įsigyti būtų daug lėšavę. 
Mes nuolat gaunam paveik
slus (matzes) iš Federated 
Press agentūros, kuri pri
stato šimtams kitų Ameri
kos laikraščių. Jiems mo
kam mėnesinę mokestį. Pa
staruoju laiku pradėjo siun
tinėti matzus iš Lietuvos 
Visuomeninio Darbo Vady
ba; kaip matėt, tik visai 
nesenai tilpo ir naujosios 
Lietuvos vyriausybės at
vaizdai, gauti iš ten.

Svarbiausias dalykas — 
mūsų nusistatymas linkui 
katalikiškų masių ir ben
drai dėl kitų tikybų žmo
nių. Esminiai mes ir čia 
pilnai susitaikėm. Reikia 
pabrėžti, kad mes turime 
eilę senų laisvamanių, ku
rie neparašys kitokio 
straipsnio, kaip tik apie 
laisvamanybę. Jie mano, 
kad, sakysim, katalikas bū
tinai privalo pirmiau patap
ti laisvamaniu, o tik paskui 
komunistu. Tai klaida. At- 

pobūdžio žinių. Nepatinka 
man ir dažnos polemikos su 
“skloka”; apie tokį žmogų, 
kaip Buivydas, nereikia ra
šyti; apie juos rašant, jie 
mano, kad ir jie svarbūs. 
Man rodosi, reikėtų pradė
ti didesnis vajus už gavimą 
naujų šėrininkų į “L.” b-vę 
ir gal būtų gerai, jei kiek
vieno miesto šėrininkų var
dai būtų skelbiami laikraš
ty. Tuomet matytų tūlų 
miestų lietuviai, kiek mažai 
pas juos yra “Laisvės” šė
rininkų.

V. Bovinas (iš Brookly- 
no).— “Laisvės” bendra li
nija yra gera. Sutinku su 
tom nuomonėm, kad per 
pastarųjų porą metų dien
raštis smarkiai pagerėjo. 
Man rodosi, “L.” dabar lai
kosi tos linijos, kurios mes 
pageidavom seniau. Mūsų 
principai juk nepasikeitė, o 
tik mes išmokom geriau 
prieiti prie žmonių — kata
likiškų masių ypatingai. 
Mes kovojam už progresy- 
viškus visuomeniniam gyve
nime žingsnius ir todėl tu
rime padėti prez. Roosevel- 
tui pravesti jo programos 
punktus, kurie yra progre- 
syviški ir naudingi plačio- 
siom žmonių masėm. Bet 
dėl to negalima sakyti, kad 
mes užtariam visa demo
kratų partiją.

Adomonis (iš Great 
Neck, L. L). — Ispanijos 
klausimu “L.” linija buvo 
teisinga. Nusistatymas link 
k a t a 1 i k ų—taipgi. Seniau 
dažnai sukirš^ndavom tūlus 
žmones ir dėlto mažiau pa
sekmių turėdavom. Karts iš 
karto reikia išspausdinti 
rimtų, p a m o k i n a n č ių 
straipsnių apie religiją. Ko
respondencijose mažai lie
čiama klasių kovos klausi
mai.

Partijoj
Leninas 

tikintysis 
komunis-

si minki m, kad šiandien 
USA Komunistų 
yra net kunigų, 
mokino, jog bile 
žmogus gali būti 
tas, jei tik jis sutinka eko- 
n o m i n i a i s ir politiniais 
klausimais su komunistų 
partija. Daryta pastabų dėl 
mūs rašymo apie popiežių. 
Esu tikras, kad dauguma 
skaitytojų tuos raštus skai
tė. Ir kodėl gi neskaitys? 
Argi net laisvamaniui ne
įdomu sužinoti apie gyveni
mą žmogaus, kuris stovi 
priešakyj 130 milionų žmo
nių? Argi mums vįsiems 
tas neįdomu? Taigi rašyti 
apie popiežių mus vertė tas 
faktas, jog tos žinios yra 
įdomios visiems mūsų skai
tytojams.

Kalbėdami apie mūsų su
siartinimą su katalikų ma
sėmis, išmeskim iš galvos tą 
pažiūrą, kurios tūli žmonės 
laikosi, būk mes norį kata
likus kaip nors apgauti. 
Tai ne tiesa. Su tokia pa
žiūra mes niekad neįtikin- 
sim katalikų. Mes turime 
jiem įrodyti, kad privalom 
bendrai veikti už darbo 
žmonių reikalus, prieš reak
ciją ir fašizmą, už demo
kratiją.

Del to mano “krislo” apie 
Kristų ir Marksą. Draugas

J. Stasiukaitis (iš Cliff
side, N. J.). — Jeigu senas 
laisvietis, miręs, sakysim, 
prieš 20 metų, atsikeltų, tai, 
paėmęs “Laisvę” nusistebė
tų; iš karto manytų, kad 
“Laisvė” dabar perpalša. 
Tačiau, jei jis apsižiūrėtų, 
paskaitytų ir susipažintų su 
nauja padėtimi, tai supras
tu, jog “Laisvė” šiandien 
atsako į visus svarbiuosius 
bėgamus klausimus. Roose
velto progresyviškus pro
gramos punktus turime 
remti, nes jie yra naudingi 
plačiosiom masėm. “Lais
vėj” telpančios korespon
dencijos seniau būdavo pra
stos: kas užpykdavo ant ko, 
tai, žiūrėk, jau ir rašo į 
“Laisvę” puldamas savo 
oponentą. Dabar korespon
dencijos geros.

J. Šimaitis.— Kodėl “Lai
svė” neišspausdino Lenino 
našlės paveikslo, kai jos kū
nas gulėjo pašarvotas? De
monstracijos, kuri nesenai 
įvyko New Yorke prieš 
Hitlerį, taipgi nebuvo gero 
paveikslo išspausdinta. Ko
dėl? Beje, apie jaunimo 
skyrių “Laisvėje” diskusi
jose veik visai nebuvo pri
siminta.

Vytautas Zablackas (grį
žęs iš Ispanijos) karštai 
kalbėjo įrodinėdamas, kad 
jis ir jo draugai, būdami 
Ispanijoj ir kovodami prieš 
fašizmą, “Laisvę” nuolat 
gaudavo ir lygindavo josios 
žinias apie Ispaniją. Jis kri
tikavo tuos diskusantus, ku
rie argumentavo, būk “Lai
svėje” tūpusios žinios apie 
Ispanijos karą buvusios 
perdėtos, vienšališkos. Be 
to, V. Zablackas nurodė, 
kad Ispanijos respublika 
pralaimėjo tik laikinai. Ji 
visvien atgys, nes Ispanijos 
žmonės fašizmo nepakęs.

Karsonas teisingai pasakė: 
taikiau jį katalikams, nu
rodydamas, jog kun. Cough- 
linas skleidžia anti-semitiz- 
mo propagandą, remia fa
šizmą, o tūli lietuvių kata
likų vadai—daugiausiai ku
nigai—kun. Coughliną la
bai už tai garbina. Aš nu
rodžiau, ar gi galime mes 
persekioti tą tautą, kuri ka
talikams davė Kristų (krik
ščionybę), o mums tokius 
vyrus, kaip Marksas, Einš
teinas ir kitus? Tūliems iš 
mūs atrodo, jog lyginti 
Kristų prie Markso yra pa
starojo pažeminimas. Na, o 
katalikams gali atrodyti, 
kad tai yra Kristaus paže
minimas. Tūli sako, kad 
Kristus niekad negyveno. 
Mes čia to klausimo ir ne- 
rišam, o imam tiktai tą, 
kad krikščionims Kristus 
simbolizuoja krikščionybę, 
kuri gyvuoia ir kuriai jie 
tiki. Eiti dėl to i ilgas dis
kusijas būtu neišmintinga. 
Kalbėdamiesi su katalikais, 
mesu riškim ekonominius ir 
politinius kiekvienos dienos 
įvykius, o tikvbos reikalų 
nelieskim. Iš to *bus dau
giau naudos mūsų visam 
judėjimui.

Taip 1 y g i n ai neverta 
mums apsistoti diskusi
joms ir..dėlto, kaip rašyti

Dalis Sov. Sąjungos jauny darbininkų, prisiųstų Amerikon dirbti SSSR Pavili- 
' jone, Pasaulio Parodoj New Yorke.

žodį “dievas”: iš didžio
sios ar mažosios raidės? 
Imkim pavyzdį iš kitų tau
tų. Anglai (pav. “Daily 
Worker”) vartoja didžiąją 
raidę; tą patį daro ispanai 
laisvamaniai; tą patį daro 
ir Liętuvos laisvamaniai. 
Dievui kuomažiausiai rūpi, 
kaip jo vardą rašysi. Ta
čiau yra žmonių iš katali
kų, kurie mano, kad rašy
mas su mažaja raide žodis 
“dievas” yra užgavimas bei 
jų tikybos pajuokimas. Štai 
kodėl pas mus vis dažniau 
ir dažniau tasai žodis rašo
ma iš didžiosios raidės. Ku
rie skaitėte mano pastarą
ją knygą “Ūkanos”, matėte, 
kad ten visur Dievas rašo
mas iš didžiosios raidės. Ar 
dėlto knyga nukentėjo? 
Abejoju. Ar šiandien dėlto 
nukenčia žurnalas “Šviesa”, 
kurioj d. Bimba, kaipo re
daktorius, taip jau tąjį žo
dį rašo iš didžiosios raidės? 
Ne!

Buvo nusiskųsta del tal
pinimo laikraštin perdaug 
žinių, kurios būk užiman- 
čios korespondencijų vietą. 
Bet, draugai, atsiminkit, 
jog nei viena koresponden
cija nebuvo sugrąžinta dėl 
vietos stokos; visos tilpo. O 
pasaulinių žinių mums tal
pinti reikia kiek galint dau
giau. Bepig tiems argumen
tuoti prieš talpinimą “per
daug žinių,” kurie skaito 
angliškus laikraščius, ku
rie juos gali įsigyti. Bet 
kaip su tais skaitytojais, 
kurie anglišku laikraščių 
negali skaityti? Arba kaip 
su tais mažų miestelių skai
tytojais, kur angliški dien
raščiai tų žinių veik visiš
kai neturi?

Draugo Kariono siūlymas 
“praplėsti” laikraštyj raštą 
nepraktiškas.- Į ką gi atro
dytų tuomet mūsų laikraš
tis, jei mes vykintum d. 
Kariono planą? Jis pasilik
tų be jokio stiliaus. Dėl 
“svetimų” žodžių vartojimo 
mūsų dienrašty j jau ne kar
tą buvo aiškinta: mes jų 
vengiam, bet visiškai iš
vengti negalėjome ir nega
lėsime. Sakysim, d. Karto
nas priešinasi vartojimui 
net tokio žodžio, kaip “ulti
matumas,” kuomet visi lie
tuvių laikraščiai tą žodį 
vartoja, nes kol kas pava
duojančio žodžio neturime. 
Panašiai ir su kitais.

Kalbant mūsų raštus apie 
Ispaniją, tenka pasakyt, kad 
jie buvo objektyvūs. Bepig 
draugam sakyti, kad mūsų 
žinios nebuvusios teisingos, 
dabar, kai respublika pra
laimėjo karą. Bet juk pra
laimėjo, kaip jau buvo aiš
kinta, ne dėl savo jėgų men
kumo, o dėl to, kad buvo 

Municho išdavystė, dėl to, 
kad buvo trockistų ir deši
niųjų socialistų išdavystė 
pačiam Madride. Tūli disku
santai žymėjo, kad mūsų 
žinios apie Ispaniją ir kitus 
dalykus kai kada prieštara
vo kita kitai. Tai visai na
tūralu. Atsitiko dažnai to
kių įvykių apie kuriuos ži
nios buvo imtos tuo pačiu 
sykiu iš Paryžiaus, iš Mas
kvos, iš Londono, iš Madri
do, iš Barcelonos. Norėjome 
būti objektyvūs ir todėl pa
davėme tuo pačiu sykiu iš 
įvairių šaltinių žinias apie 
tą patį įvykį. Pagaliau, ži
nios—ne editorialas. Tai nė
ra išvados, o tik žinios. Man 
rodosi, mūsų dienraščio pir
mojo puslapio redaktorius 
d. V. Tauras savo pareigas 
atlieka labai pavyzdingai.

Buvo primesta redakci
jai, būk mes heimą kritiš
kai prez. Roosevelto tūlų 
žygių, o tik girią jį. Tai ir 
gi nesupuola su tiesa. Tuo
jau kai prez. Rooseveltas 
pripažino gen. Franko val
džią, “Laisvėje” tilpo jam 
kritika. Tai tik vienas iš 
daugelio pavyzdys.

Buvo išsireikšta ir 
“Vilnies”, kodėl mes 
nepagyrėme. Atsiminkit, 
kad čia suvažiavimas “L.” 
b-vės šėrininkų, o ne “Vil
nies.” Galima, tačiau, tiek 
pasakyti, kad “Vilnis” nei 
kiek neprastesnis laikraštis, 
kaip “Laisvė”. Esu tikras, 
jog gegužės 7 d., kai įvyks 
vilniečių suvažiavimas, ten 
“Vilnis” bus skaitoma pačiu 
geriausiu lietuvišku dien
raščiu, panašiai, kaip čia 
buvo išsireikšta apie “Lais
vę”. Patriotizmas yra geras 
dalykas ir mes džiaugia
mės, kai laisviečiai didžiuo
jasi “Laisve”, o vilniečiai 
“Vilnimi.” Tai nepakenkia 
nei vienam dienraščiui, o 
tik labiau stiprina. Kaip 
minėjau savo pranešime, 
tarpe abiejų dienraščių yra 
gražiausias sugyvenimas, 
abu dienraščiai brangūs ir 
reikalingi: abu mes priva
lome remti.

Baigdamas, labai ačiuoju 
draugams diskusijų daly
viams už kritiką, pabarimus 
bei naujus sumanymus. Vis
ką imsime dėmesin ir ben
drai darbuosimės, kad mū
sų “Laisvę” padarius dar 
įtakingesne, geresne ir visų 
pažangių lietuvių mylimes- 
ne! ,

dčl
jos

Buenos Aires. — Argen
tinos laikraščiai reikalauja 
pagerint prekybos ryšius su 
J u n g t inėmis V aisti j omis; 
sako, jog tie ryšiai pasku
tiniu laiku buvo nedraugiš
ki.

Pittston, Pa
Gegužės 1 d. buvo triukš

mingas Workers Alliance su
sirinkimas. Mat, šiuo laiku 
daug naujų bedarbių prisira
šė. Tai gerai, bet jie prisira
šė manydami, kad tuojaus ir 
darbą gaus.

Pittstone randasi' keturi 
tūkstančiai bedarbių. Bet 
kiek jų priklauso prie organi
zacijų ? Prie Workers Alli
ance priklauso 60, prie Be
darbių Lygos tiktai keli, ne
daug ir prie Security League. 
Dar yra lietuvių bedarbių 
kliubas, bet tas vargiai begy
vuoja.

Visam Luzernės paviete 
priskaitoma 40 tūkstantių be
darbių. O ar daug jų susi
renka į demonstracijas? Jau 
tris sykius buvo demonstruo
ta prieš teismabučio duris, 
bet susirinkdavo tik apie 300. 
O jeigu susitikęs paklausi, 
“kodėl, drauguti, nedalyvavai 
demonstracijoje?” tai gausi 
atsakymą: “Ką pagelbės?
Ot, kaip visiems bus, taip ir 
man.”

Draugai klysta taip many
dami. Jeigu mes visi 40 tūks
tančių susirinktumėm pas 
teismabutį, tai pamatytumėte, 
kas atsitiktų. Mes tuojau 
gautumėm, ko reikalaujame.

Pirmos gegužės susirinkime 
tapo išrinktas komitetas iš 9 
narių, kad surastų būdus, 
kaip sukelti pinigų pasiunti
mui delegatų į Washingtona. 
Iždas tuščias. O reikės siųsti 
delegatų kuodaugiausia.

—o—
Jau pradedama kalbėti, 

kad ir mainieriu streikas ne
išvengiamas. šiuo laiku mai- 
nieriai dirba dieną ir naktį, 
net ir šventadieniais. Nesenai 
mainos turėjo dirbti tik 3 die
nas savaitėje. Taip Pennsyl- 
vanijos valdininkai buvo pa
tvarkę. Padirbę dvi savaites 
po tris dienas, pradėjo dirbti 
keturias dienas. Irgi taip iš
dirbo dvi savaites. Dabar dir
ba septynias dienas. Mat, ne
va dėl bedarbių sumažinimo. 
Bet kiek jų buvo, tiek ir te
bėra. O ištiesų dalykas yra 
tame, kad šiandien 
minkštosios anglies 
riai.

Tai matote, kaip 
darbininkus. Taigi darbinin
kai turi vienytis ir susirinki
mus lankyti. Tik vieningai 
veikdami iškovosime darbus.

Senas Mainierys.

nedirba 
mainie-

mulkina

Washington. — Genero
las G. C. Marshall, paskir
tas galva Jungtinių Valsti
jų generalio štabo, išvyks 
po kelių dienų į Braziliją.

Hitleris buvo pakvietęs 
Brazilijos armijos štabo 
galvą atsilankyt į Vokietiją 
ir maršuot priekyje nazių 
kariško parado.

Tuo tarpu Jungtinių Val
stijų vyriausybė susižinojo 
su Brazilijos prezidentu ir 
pranešė, jog generolas Mar
shall norėtų atsilankyt į 
Braziliją. Tada Brazilijos 
valdžia ir atšaukė siuntimą 
savo generalio štabo galvos 
į Vokietiją.

Jersey City, N. J,
Vyčiam Nepasisekė

Vyčių kuopos balius, kuris v 
įvyko 22 d. balandžio, nekaip 
pasisekė. Pasimota kilti aukš
tai, bet nutūpta žemai. Benių 
dalyvavo tik penkios ypatos. 
Jaunimo vietinio buvo, bet ti
kėtasi iš apylinkės miestų . 
skaitlingo jaunimo, kuris ne
atsilankė. Ir nepaisant aukš
tos Įžangos, 65c, bet atsižvel
giant į stambias išlaidas, var
giai ką laimės.

Negaliu praleisti nepastebė
jęs, kad vietiniai vyčiai nieku 
neprisideda prie vietinio lietu
vių kultūrinio judėjimo. Apie 
politinį kokį bent darbą, ben- . 
drą darbą lietuvių tarpe, jie 
nenori nei girdėti; jiems vis
kas uždrausta, nevalia, iš jų 
viršūnių. Todėl ir suaugę lie
tuviai, kurie rišasi visi į ben
drą lietuvių veikimą, jiem tuo 
pačiu atsimoka, nelanko jų 
parengimų.

—o—
Turtingas Ubagas

J. Bendalerf likosi policijos 
areštuotas už elgetavimą. Pa
darius kratą, surasta, kad jis 
turi banke $2,371.54 ir tik 
dieną pirmiau padėjęs į ban
ką $30.55. Bendaleris atkrei
pė atydą policijos, nes jis ne 
tik gatvėse praeivius sulaiky
davo, prašydamas jį sušelp
ti, bet įėjęs į vaistinę kiekvie
ną maldavo jo pasigailėti. Ir 
dar sau pasivėlinęs užėjo už 
baro savininko maldauti.

Bulius j Pasaulinę Parodą
Prie miesto rotušės miesto 

didenybė įvykdė ceremonijas. 
Bulius, sveriantis 1,426 svarus 
iš Texas valstijos, vykdamas 
į Pasaulinę Parodą New Yor
ke, buvo iškilmingai priimtas 
miesto administracijos. Bu
lius visą kelionę, sakoma, at
liko pėsčias, ir eidamas vi
są laiką pėsčias laimėjo 100 
svarų. Tačiaus atvykęs i 
Kearny, N. J., pavargo ir iš 
Kearny iki Jersey City, kuris 
randasi visai arti, bulių turėjo 
atvežti troku. Kažin ar ne
buvo ir daugiau panašių pa
vėžėjimų ?

—o—
Įsitėmykit

LDS 133 kuopos susirinki
mas įvyks 14-tą d. gegužės, 
10 valandą ryte. Susirinkimai 
bus laikomi iki rugsėjo mėne
sio ir 
tis tai

kiekvieno nario užduo- 
įsitėmyti.

—o—
Užgiria Grobikus
Alex A. Cairns, kalbė- 

organizacijai,
Dr.

damas vienai 
užgyrė Japonijos pasibrėžimą 
karui prieš komunistus. Jo 
nuomone, Japonijos elgėsis 
Chinijoj pateisina jų tikslą, 
todėl, kad Japonija turi obal- 
sį “karas komunizmui/’ ir, 
girdi, komunistų Chinijoj yra' 
daug, kuomet pačioj Japoni
joj jų visai nesą, šis presbi
terionų kunigas sakosi, kad 
jis pilnai sutinkąs su Japoni
jos pavergimu Manchukuo. 
Jisai sako, kad turi būt sim
patija Japonijos žmonėm to
dėl, kad 72 milionai gyvento
ją gyvena žemės plote tokio 
dydžio, kaip Kalifornijos 
valstija.

—o—
Niekuo Nepasirodė

Nežinau, kodėl mūsų drau
gai šiemet taip netaktiškai pa
sielgė laike “Laisvės” vaka
rienės. Tik trys žmonės da
lyvavo. Na, o kur kiti ? Ką 
jie veikė? Aš esu įsitikinęs, 
kad jie namie nebuvo, buvo 
kur nors kitur, praleido dau- , 
giau, negu būtų praleidę 
“Laisvės” bankiete. Su pa
sveikinimu irgi atsiliko, nie
ko. Teisybę pasakius, dalis 
draugų paliesti streiko, neište
si. Tačiau yra draugų, ku
rie galėjo paaukoti dolerį pa
sveikinimui ir dalyvauti ban
kiete.

Well, draugai, geriau vė
liau, negu niekad. Suaukokim 
kiek kas išgalim ir pasiųskim 
nors po suvažiavimo “Laisvei” 
pasveikinimą, nepasilikim pa
syviais. Dėl dolerio nenubied- 
nėsim, bet tuomi pataisysim I 
savo gerą vardą darbininkų 
visuomenėj. K. Biuras.

“Laisves” Piknikas Įvyks 2 d.
Liepos, Klaščiaus Clinton Par-

„ ke, Maspeth, N. JT. \j|į|



Ketvirtas puslapis

Lietuvos Spauda Apie Pasau
lines Parodas Amerikoj

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■’■■■■■■■■i

“L. žinios” rašo: parodos. Ta paroda apvaikš-
Šių metų vasario men., Auk- čiojo Prancūzijos revoliucijos 

sinių Vartų Tarptautine paro- šimtmetį.
da (Golden Gate International I Kada žmones atvyko Ameri- 
Exposition) atidaryta tam tiks-1 kom iš Europos, jie su savim 
lui padarytoje vietoje ant 400 atsivežė pripratimą laikyti vie- 
akrų^salos viduryje San Fran- tines parodas. čion papras- 
cisco Bky. šita paroda paminės čiausios parodos buvo žemdir- 
keletą svarbių įvykių, pirmiau-j bių. Į jas ūkininkai siųsdavo 
šia, pastatymą San Francisco-j gyvulius, daržoves ir kit. 
Oakland tilto; “Clipper” laivų Franklino institute, 1824 m. 
reguliarišką perskridimą Pači-į padidino dalyvių skaičių, kuo- 
fiko okeaną su paštu; ir išvys- met pakvietė išradėjus ir moks- 
tymą milžiniškų elektriškų jėV liniukus dalyvauti parodoje, 
gų vakariniuose kalnuose, ypa-| Pirma tarptautinė paroda bu- 
tingai Boulder, Bonneville ir vo surengta 1853 m., New Yor- 
Coulee Dam. ko mieste, vietoje, kur šiandien

Pat pabaigoje balandžio mė- stovi Bryant parkas. Parodą 
nėšio, tikima atidaryti New atidarė prezidentas Pierce. Be 
Yorko pasaulinė paroda. Paro-IJungt. Valstybių, Didžiosios 
da užima net 1,216 akrų že-i Britanijos, Vokietijos ir Bel
inės prie Flushing Meadows, gijos, dar dalyvavo kitos ma-! 
Queens Borough, New Yorko ’ žesnės tautos.
mieste. Vieta bus lengvai pri-Į Daug didesnė tarptautinė pa-į 
einama iš visur. Vieta buvo rodą buvo Philadelphijoj 1876 
klampynė, pilna balų, bet nu-;m., atminimui 100-mečio nepri
valyta, pertaisyta ir apdailintai klausomybės. Daugiau kaip 200 
su tūkstančiais medžių. Tiki-1 namų buvo pastatyta ant 236 
ma, kad net 50 milijonų svečių'akrų žemės. 49 svetimos valsty- 
iš kiekvieno pasaulio kampo ir'bes dalyvavo parodoje, 
kiekvienos vietos šioje šalyje I 1893 m. Chicagoje buvo pa-
aplankys New Yorko parodą. saulinė Columbian paroda, ap-

New Yorko paroda minės vaikščioti ketvirtą šimtmetį 
150-tas sukaktuves Jurgio-Wa- Amerikos atradimo. Daugiau i 
shingtono jpareigavimo į pre- kaip 27,000,000 svečių lankė! 
zidentus. Jis tapo pirmuoju parodą. Kita paroda buvo St. 
Jungt. Valstybių prezidentu ba- Louise, 1904 m.
landžio 30 d., 1789 m. 1926 m. didžiulė paroda Phi-

Jau Anglijoje, pradžioje 12- ladelphijoj apvaikščioti 150 m. 
to šimtmečio, randame parodas.1 nepriklausomybės sukaktuves ir

Prieš pasaulinį karą, pasek- 1933 m. Chicagoje, pradėta 
mingiausios kasmetinės paro-į “Century of progress” paroda, 
dos buvo Leipcige, Lione ir kuri pažymėjo Chicagos miesto 
Nižny Novgorode. ' 100 gimtadienį.

Bet pirma tarptautinė paro- New Yorko ir San Francisco! 
da buvo Iiondone 1849 m. parodos žada viršyti visas pir-|

Eifel io bokštas, Paryžiuje pa-.mesn6s pastangas ir visas kitas' 
liktas nuo 1889 m. pasaulinės į Amerikos parodas.

Iš New Jersey

racijan 
kus, su 
procedt 
sus dži 

Pereitą visą žiemą ėjo tyri
nėjimas Newarko komisionie- 
rių kaslink pirkimo Port New
ark© “svampų” arba balos 
įtaisymui orlaivių stancijai.

Tyrinėjimas parodė, kad tą 
žemę buvo galima nupirkti už 
$16,000, o Newarko miesto 
ponai užmokėjo- $190,000. 
Reiškia, $174,000 permokėjo 
ir tie pinigai sutirpo pirkėjų 
tarpe.

Tyrinėtojai, atradę pirkėjų 
šunybes, suprantama, pirkė
jus patraukė teisman, jų tar- 
-peLir majorą Ellenstein. Teis
inį tęsėsi kelias savaites ir 
jau/buvo atiduotas džiurės 
išsprendimui. Po 33 valandų 
to vkeiso” svarstymo vienas 
džiurimanas apsirgo “apendi- 
ku” ų* likosi nugabentas ope- 

Tokiai nelaimei įvy- 
rantama, visa teismo 
•a nuėjo niekais. Vi- 
rimanus turėjo pa-

liuosuot, \ apskel bt “mistrial’ ’ 
ir dalykas pasiliko neišspręs
tas. '

Iki šiol tyrinėjimas to “kei- 
so” ir prova jau lėšavo mies
tui pusę miliono dolerių. Ir 
jei dalykai taip eis ir toliau, 
tai bus labai gerai, kad su mi- 
lionu dolerių tas keisas bus 
užbaigtas.

Daugelis Sovietų Sąjungos 
priešų išreiškia pasipiktinimą, 
kad Sovietų valdžia už tokius 
darbus aštriai nubaudžia savo 
šmugelnirikus. Nagi, gerbia
mieji, pamislykite, ar tokie 
šmugelnįnkai neužsitarnauja 
aštriausios bausmės? O čia 
Amerikoje iš to išeina tik ko
medija. Būna atsitikimų, kad 
tyrinėtojai šmugelninkų patys 
įsivelia į dar didesnį šmugelį 
už tikruosius šmugelninkus ir 
kelis syk daugiau išeikvoja vi
suomenės pinigų.

Pora metų atgal tas pats 
tyrinėtojas p. Dixon atrado ir 
apkaltino konspiracijoj visus 

. penkis Newarko . komisionie- 
rius. Bet kas gi iš to išėjo ? 
Miestui tas tyrinėjimas lėšavo 
apie $300,000. O trys iš ap
kaltintų konrtetrmierių dar ir 
dabar tebėra aukščiausiais 

valdininkais: Ellenstein, Duf
fy ir Franklin, kurie įvelti į i 
naują šmugelį sąryšyje su į 
pirkimu žemės Port Newark, j

Apsirgimo džiurimano De • 
Roso pasitarnavo tame, kad 
buvo proga paliuosuot džiurę , 

I ir paskelbt “mistrial.” Paga-i 
liaus, dabar pasirodo, kad per ' 

' visą 33 valandų džiurės svars
tymą du ir trys buvo priešin
gi kaltininkus pasmerkti. Ir 
yra manoma, kad džiurė vis- 
vien nebūtų susitaikiusi ir bū
tų prisiėję ją paleisti.

Dabar prosekutorius j ieško 
visokių priekabių prie tų 
džiurimanų, kurie priešinosi 
apkaltinimui kaltininkų. Ir 
jau būk surandąs, kad džiuri- 
manas De Roso, kuris buvo 
priešingas pasmerkimui kalti
ninku, turi Orange policijoj 
prastą rekordą. O kitas džiu- 
rimanas visai nekalbąs ir ne
atsakąs į jokius klausimus. 
Dabar laikraščiai tuo klausi
mu prirašo visokių balionių ir 
nonsensų.

Neužsibaigė šitas skanda
las, štai jau atsirado ir kitas.

Peržiūrėtojai miesto knygų 
ir vėl suranda, kad už ketu
rių maudynių-pirčių abrūsus 
išmokėta $6,600 daugiau, ne
gu kad gauta abrūsų. Reiškia, 
už tą sumą negauta jokių 
rankšluosčių.

Suradus tą “klaidą,” finan
sų komisionierius Murphy tos 
sumos nemoka. Tai kas reikia 
daryti? Suprantama, reikia 
daryti investigaciją. Ir komi
sionierius Franklin, po kurio 
departmentu priklauso ir pir
tis, užveda tyrinėjimą, ir tuo 
pačiu sykiu pats- įveltas į ki
tus du šmugeliu.

—o—
Federalė valdžia valstijom 

yra paskyrus pinigų ir valsti
jų miestai tų pinigų gauna, 
jei yra reikalas ir įrodymas, 
kad reikia nuversti senas 
lūšnas-stubas ir vieton jų pa
statyti apartmentus su pigiais 
kambariais.

Tokių pinigų, Ncwarkas yra 
gavęs apie šešis milionus do
lerių, o Etiz a b e th as- erp re- tris 
milionu^. ’

Elizabethe menkiausių stu- 
bų apielinkpj ėjo matavimas 
ir surašinėjimas ir net buvo 
paskelbta, kad tAj1 apielinkė 
bus paimta. Tų lūšnų savi
ninkai džiaugėsi, kad jie bus 
paliuosuoti nuo savo nuosavy
bes ir gaus apmokėti. Ta
čiau jų džiaugsmas greit ir 
užsibaigė. Kaip tik miestas 
gavo pinigus, taip greit ap
leido tą apielinkę, o nupirko 
tuščios žemes piečius, kuriuos 
trys trečdaliai priklauso Stan
dard Oil Co. of N. J.

Vadinasi, buvo taikyta, kad 
tais pinigais apšvarinti ir pa
gražinti miestą, o miesto po
litikieriai padarė atbulai, pa
liko senas stubas, tegul žino
si jų savininkai su jom, o jie 
įsteigs visai naują koloniją.

— o—
Pereitą savaitę Elizabethe 

mirė šie lietuviai: Kaz. Pau- 
likas, jau pagyvenęs žmogus, 
ir Bronius Urbonas, 25 metų 
amžiaus vaikinas. Jo mirtis 
buvo tragiška, nes jis buvo 
užmuštas ant Central Rail
road of N. J., traukinio. Kaip 
jis ten papuolė, liekasi neiš
aiškinta ir dabar.

—o—
Balandžio 30 d. Elizabeth© 

Bangos Choro įvyko metinis 
koncertas. Kaip dailės žvilgs

Pittsburgh© ir Apielinkes Žinios
NEIŠKENTĖ VERGIJOS
Pernai viename “Laisvės” 

numeryje buvo rašyta apie 
National Casket Co. ir jos 
sistemą. Taipgi buvo raginti 
dienraščio skaitytojai parašy
ti iš kitų valstijų apie tą iš- 
dirbystę. Mat, ta kompanija 
turi grabų dirbimo fabrikų 
visoje šalyje. New Yorko 
valstijoj, rodos, turi tris dirb
tuves. čia nepriskaitomos 
“vvarehouzės.” Esu tikras, 
kad mūsų brolių lietuvių dir
ba daugelyje tų dirbtuvių. 
Tačiau jie neatsiliepia.

Keletas metų atgal buvo 'su
organizuota Ymija po vafdu 
United Casket Workers of the 
American Federation' of La
bor. Bet už daugiau pusės 
metų tos unijos vadai darbi
ninkus pardavė ir padarė ša- 
pinę uniją su 25 centais mė
nesinės duoklės.

Kada kompanija paėmė 
viršų, žinoma, tikriems kovo
tojams nebuvo vietos dirbtu
vėje. Pernai šlavė laukan vi
sus nužiūrimus, ypač senes
nio amžiaus darbininkus ir 
primetė juos miesto valdžiai 
maitinti. Bet už kelių mėne
sių vėl pašaukė darban kai- 
ktiriuos paleistuosius, kaipo 
naujus darbininkus. Daugiau
sia ėmė jaunus, čiagimius ir 
statė senųjų vieton. Vieton 
penkių darbininkų, pastatė tik 
tris. Vietoj trijų, pastatė tik 
vieną. Bet darbą turėjo pa
daryt dar greičiau.

Senieji darbininkai pamatė, 
kad jau tikra velniava. Paty- 
komis pradėjo organizuoti į 
uniją. Vieni norėjo CIO, ki
ti AFL. Galų gale paėmė vir
šų AFL.

Bosai buvo gerai informuo
ti apie viską per šapinės uni
jos čebatlaižius. Pradžioje 
šių metų kompanija atleido iš 
darbo keturius senus darbi
ninkus. Tada unijistai užtarė 
savo . nuskriaustuosius brolius 
ir pareikalavo, kad juos su
grąžintų atgal.

Matydami, kad bosai nesi
skaito su jų žodžiu, pabai
goje sausio mėnesio dviejų 
departmentu darbininkai išė
jo į streiką. Ir nors neskait
lingą, bet pastatė pikieto lini
ją.

Tada trokų vairuotojai 
(draiveriai), kaipo unijos na
riai, matydami, kad kompa
nija šiaušiasi ir nekreipia ma
žiausios atydos į stovinčius 
ant šalčio streikierius, vieną 
šaltą rytą atsisakė traukti 
trokus iš garadžiaus. Grabo- 
riai irgi, pamatę pikieto li
niją, dūmė tuščiomis atgal, 
net sniegas rūko.

Užveizda, matydamas, kad 
gali kilti didesnis ergelis, sa
ko streikierių komitetui: 
“Well, vyrai, čia įvyko nesu
sipratimas. Tie atleisti dar
bininkai bus sugrąžinti atgal, 
jūs eikite dirbti, o kitus klau
simus išrišime iki balandžio 
mėnesio.”

Streikieriai priėjo prie iš

EAISE1
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niu, taip ir publikos skaitlin- 
gumu, pavyko labai puikiai. 
Chorų dalyvavo šeši ir solis
tai keturi. Taip pat buvo ir 
gabi šokikė, vietinė L. Gainiū- 
tė.

Dėl to parengimo buvo dir
bama gerai, užtai ir pasek
mės buvo džiuginančios.

—o—
Kun. Simonaitis pašaukė po

liciją ir reikalavo, kad sua
reštuotų to koncerto plakatų 
dalintoją prie bažnyčios, jau
ną vaikiną Juškutį. Policija 
atsisakė tai daryti. Ponia Juš
kienė, kaipo parapijonka ir 
jos .sūnus lankęs parapijos 
mokyklą, nuėjus pas Simonai
tį, už tokį jo pasikėsinimą jį 
labai skaudžiai išbegėdino. 
Už tai ją reikia pasveikint; ' 

" —o— y
Nuo sekmadienio iki trečia

dienio lietuvių parapijoj buvo 
atlaidai. Dalyvavo nemažai 
žmonių ir keletas kunigų. Ka
talikai atliko savo metinę par
eigą. Užsimokėjo į parapiją, 
atliko išpažintį, ir kunigas 
kiekvienam įdavė po konver- 
tuką, kad įdėtų popierinę. 
Paskutinėj dienoj tuos-kon- 
vertukus surinko atgal. Pa
moksluose kunigai ragino 
vengti skaityti nekatalikišką 
literatūrą. Ignas.

vados, kad reikia grįžti į dar
bą, jei tuos keturius darbi
ninkus sugrąžins atgal. Antra, 
kitų departmentu darbininkai 
dirba. Taigi, davė dar vieną 
progą kompanijai ir žiūrės, 
kas toliau bus.

Atėjo balandžio pirmoji 
diena ir praėjo, o kompanija 
nei kritikt. Vietoj tartis* su 
darbininkais, atleidžia iš 
naujo du darbininku. O su 
pabaiga balandžio i? pradžia 
gegužės dar bus masiniai at- 
leidinėjami darbininkai (uni
jistai, žinoma). Gi. likusiems 
bus mokestis nukapota.

Balandžio 6 d. tų dviejų de
partmentu darbininkai vėl iš
eina, į streiką. Balandžio 7 
d. stoja į kovą trokų drai
veriai. Tą patį vakarą Fe
deracijos vietinis lokalas su
šaukia ekstra susirinkimą ir 
vienbalsiai nutaria traukti 
vergijos pančius, stoti petys 
petin ir neleisti jokio darbi
ninko į dirbtuvę, išskynus for
malius ir ofiso darbininkus.

Streikieriai turi vilties šitą 
kovą laimėti. Jie laikysis vie
nybėje iki pergalės. Strmkie-. 
riai duoda kreditą miesto ma
jorui Schuly, kad streikie- 
riams duoda atsiginti nuo už
puolikų.

Draugai Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo nariai ir 
“Laisvės” skaitytojai! Strei
kieriai yra tikri, kad ir kito
se valstijose yra lietuvių, dir
bančių tos pačios kompanijos 
dirbtuvėse. Kompanija pitts- 
burghiečius engė vakar, ry
toj engs jus. Pittsburghiečiai 
už geresnes sąlygas kovoja 
šiandien, rytoj jūs būsite pri
versti kovoti. Jau praėjo trys 
savaitės, kaip streikas eina, 
bet galo dar nesimato. Kom
panija su savo pataikūnais da
ro visokius skymus, kad tik 
streiką sudemoralizuoti. Bet 
jiems nepavyks!

D. P. Lekavičius.

Anglija Neįves Verstinos 
Kareivystės Š. Airijoj

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain norėjo įvest 
verstiną kariuomenės tar
nybą ir protestoniškoj Šiau
rinėj Airijoj, nepriklauso
moj nuo katalikiškos Airių 
respublikos. • Bet respublikos 
premjeras Eamon de Vale
ra stipriai užprotestavo- 
prieš verstiną armijos tar
nybą Šiaurinėje Airijoje; 
jis pareiškė, jog tai būtų 
grūmojimas Airijos respub
likai. Todėl Anglijos minis- 
teris pirmininkas Chamber- 
lainas pakeitė savo planą ir 
užtikrino, kad Anglija ne
įves privalomo kareiviavi
mo šiaurinėj Airijoje

Paterson, N. J.
Patersono darbininkų pra

eities tradicinis karingumo 
rekordas, galima sakyt, su 
kiekvienais metais mažėja.

žiūrint iš darbininkiško taš- 
karegio, tai yra liūdnas apsi
reiškimas. Bet kad taip yra, 
tai niekam tas nėra paslaptis.

Seniau, kuomet būdavo ren
giamas gegužės 1-mos pami
nėjimas, gatvėmis maršavi- 
mas, kad ir viehos Komunistų 
Partijos, būdavo demonstran
tų susidaro apie pora tūks
tančių. O jeigu svetainėje 
įvykdavo gegužinės apvaikš- 
čiojimas, tai sutraukdavo pu
blikos apie 5-6 šimtus. O 
kuomet pora metų rengė uni
jos gegužinės apvaikščiojimą, 
tai gatvėmis maršuotojų su
sidarydavo tarpe 4-5 tūkstan
čių.

Šiais metais gegužinės ap
vaikščiojimą rengė svetainėje 
unijos ir šiaip organizacijos: 
Dyers Local 1733, T. W. O. C. 
Local 75, Hosiery Workers 
Branch 7, Workers Alliance 
Local 101, IWO All Lodges^ 
United Retail Clerks Local 
146, TWOC Linen Thread 
Workers Local 236, UOPWA 
7 Musicians Local 834, CIO 
Throwsters Local 179 ir TW
OC.

Valug šitokių spėkų rengi
mo, atrodytų, kad reikėjo su
trauki publikos apie keliolika 
tūkstančių. O betgi publikos 
į svetainę susirinko tik tarpe 
3-4 šimtų, ant prakalbų. Ka
dangi po prakalbų buvo šo
kiai, tai jaunimo prisidėjo 
apie trejetas šimtų. Tai ir 
viskas.

Kodėl šis apvaikščiojimas 
tokis mizernas? čia reikia 
duot nuodugnesnis atsakymas.

1) Prie paties apvaikščioji-
mo buvo rengtasi be jokio 
ūpo, tik taip sau, lig kad ko
kis prievartos darbas buvo at
liktas. Nebuvo dedamos pa
stangos, kad sutraukt lokalų 
narius į apvaikščiojimą. Kur 
ne kur lapelis buvo nuneštas į 
dirbtuvę. Nebuvo lapeliai pa
skleisti masiniai. 1

2) Dyers Lokalo darbininkų 
mažai bedirba. Didžiuma jų 
yra bedarbiai, tai ir įpuolę į 
pesimizmą. f

3) Audėjų lokale kuomet 
buvo įvesta šešių staklių sis
tema ir apie trečdalis darbi
ninkų tapo išmesti į bedarbių 
eiles, o ir iš pasilikusiųjų 
darbe mažai dirba,' tai į uni
ją bent dalis pradėjo žiūrėt 
nepasitikėjimo akimis, todėl 
ir į unijos pašaukimą mažai 
pradėjo paisyt.

Tad, mano supratimu, virš 
paminėtos priežastys ir daro 
gegužinės a p v a i k ščiojimus 
nesėkmingais.

Pagaliaus, net ir ne nuo 
visų rengimo lokalų pačiam 
parengime turėjo savo atsto
vybę. šiais metais kalbėtojas 
buvo tik vienas, William J. 
Carney, N. J. State CIO di
rektorius. * W. J. C. unijiniu 
klausimu pasakė neblogą pra
kalbą. Daugiausia vėjo davė 
AFL prezidentui Mr. Wm. 
Green ir buvusiam automobi
lių unijos prezidentui p. Mar
tinui.

Bet jo kalba neatatiko ge
gužinės apvaikščiojimui, nes 
jis nei vienu žodžiu apie ge
gužinės reikšmę, kaipo darbo 
žmonių solidarumo šventę, 
neprisiminė.

—o—
Pastaba Drg. J. Matačiūnui
Gegužės 2 d. J. M. savo ko

respondencijoj iš Patersono, 
tarpe kitų dalykų, paduoda 
sumą pinigų, kiek neva jis 
vienas pasiuntęs “Laisvei” 
agentaudamas, būtent, $821.- 
60.

Ir iš jo rašinio aiškiai ma
tyt, kad tik tai jo vieno bū
tų triūsas.

Bet tai neatatinka teisybei. 
Tas tiesa, kad d. J. M. dau
giau dirbo “Laisvės” Reika
lais.

Bet nemažai gelbėjo ir J. 
Bimba. Visuose vajuose abu 
dalyvavom, abu prenumeratas 
rinkom bei senus atnaujinom. 
Vienais metais net praizą abu 
gavom.

Tačiau pinigus siuntė tik d. 
J. M.

Taipgi mum pagelbėjo ir 
F. Buslavičius, P. Buslavičie- 

nė ir S. Bimbienė. Tai kodėl, 
Jonai, pasiimi vienas sau visą 
kreditą, o savo pagelbinin- 
kam padedi tik zero?

J. Bimba.

LIETUVOS ŽINIOS
Pabėgėliai iš Klaipėdos

Užėmus Klaipėdą vokiečiams, 
į Šiaulius atbėgo 183 šeimos 
iš 323 asmenų. Laikinai juos 
globoja ir šelpia žiemos pagal
bos komitetas, kuriam vėliau 
bus grąžintos tos lėšos, kurias 
jis išleis pabėgėliams. Kiekvie
nai šeimai į dieną duodama po 
3 Lt. iki surandama jai dar
bo minimaliam pragyvenimui. 
Didelė dauguma šelpiamųjų yra 
lietuviai, tik vienas kitas žy
das. Mat, žydai vengia kreiptis 
į oficialias įstaigas ir nesire- 
gistruoja, žydai glaudžiasi prie 
savo organizacijų ar pažįstamų 
ir todėl jų skaičius tiksliai nė
ra žinomas. Visi įsiregistravę 
pabėgėliai apgyvendinami Ku-

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 namų taisymo, maliavojimo ar popieravirno 

klauskite mūsų aprokavimo

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Foxcroft 9-6901

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

| Namų Rakandų Krautuvė | 
I A. WEITZNER |
B VERTEIVIS ■

1 Divonai-Uzdangai-Linolijos |

■ Vėliausios Mados Kambarių Rakandai ■
ji Virtuvei, Miegamajam Kambariui I
E Gyvenamą jam Kambariui ir Valgomą jam Kambariui

B 301 Grand Street telefonas j
■ Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673 g
BoilIlffllIlIlIlIlIlIlIililIlIMIliBIlillIO

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamsy 
užtikrintas ir už prieinamą kairią.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

s

Pirmadien., Gegužės 8, 1939 

dirkos pradžios mokykloje.
šiaulių visuomenė ir įstaigos 
aktingai prisidėjo prie pabėgė
lių šelpimo aukomis: apskr. 
valdybos tarnautojai —250 Lt., 
miesto s-bės tarnautojai — 250 
Lt., “Gubernijos” bravoras -£ 
250 Lt., “Pienocentras” — 100 
Lt., “Maistas” 200 Lt. ir kt.

Klaipėdiečiai Pabėgėliai
Mieste jau yra arti šimto 

klaipėdiečių, kurių daugumą 
sudaro žydai. Visi nusiminę, 
nes daugiausia grįžo tuščiomis 
rankomis. Ypač labai sunkioje 
padėtyje klaipėdiečiai darbinin
kai. Grįžę prisiglaudžia pas pa
žįstamus.

Viena moteris aimanuoja dėl 
vyro, kurį paliko Klaipėdoje 
parsivežti baldus, bet jo ir iki 
šiol nesulaukia. Parašė laišką 
vokiečiui, su kuriuo kaimynys
tėje gerai sugyveno, bet šis pa
rašė tokį atsakymą:

“Apie jūsų vyrą nežinau nie
ko ir ką nors sužinoti labai 

i sunku dabar.”

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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išklausyti šią svarbią paskaitą.
V. K. Sheralis, Sekr. (107-108)

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

o

o'

simu “Reumatizmas,” parašyta Dr. 
V. A. Šimkaus. Mūsų sveikata vi
siems yra brangi, gal ne vieną iš 
mūs reumatizmas kankina, todėl da
lyvaukite patys ir atsiveskite savo 
draugus. Kviečiame ir pašalinius at
eiti

unijai. Tada sustiprėtų CIO 
unija ir daug ką išreikalautų 
dėl darbininkų.

X. Audėjas. Z

“Laisvės” 
taip ir šį metą 
metinis piknikas 
ir šį metą yra 

susirinkimas, da-

HUDSON, MASS.
Extra Svarbus Susirinkimas
ALDLD 103 kuopos susirinkimas' 

įvyks gegužės 9 d., 8 vai. vakaro.1 
Visi kuopos nariai prašomi dalyvau-^ 
ti,* nes turėsime daug svarbių rei-l 
kalų apkalbėti ir gerai prisirengti' 
prie ateinančio 7-to Apskričio su-| 
važiavimo, kuris įvyks gegužės 21] 
d., 2 vai. po pietų, Hudsone. Šios 
konferencijos tikslas bus, kad ge
riausiai, pasekmingiausiai prisireng
ti prie ateinančio spaudos pikniko, 
kuris įvyks liepos 4 d., Maynarde. 
(107-108) J. Jaskevičius, Sekr.

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

■ ■ i’v.\* <- r, '■- įV-1 '• 'f: ,

n

<

TW*'***

Dalis nesenai užbaigto plento Chinij oj, kuriuo dabar Chinijai pristato
ma šiek tiek amunicijos (per Rangoono uostą) kovai prieš įsiveržėlius 
Japonijos imperialistus.

Easton, Pa
Pasivažinėjimas po Angliaka

sių Apielinkę, Pittstoną ir 
Wilkes-Barre, Pa.

Sekmadienį, balandžio 30 
dieną, susėdome į mano buvu
si senąjį Chryslerį ir patrau

kai nūs 
buvo. ■ 
lietus , 
prasį-

pir- 
pas 

patrijo-

kėme per Pocono 
Pittstono linkui. Oras 
šaltokas, o vėliaus ir 
krito kaip iš kibiro, o 
blaivius kiek vėliaus Pocono
kalnuose pasirodė sniegas, 
uždengdamas baltu šydu kal
nų viršūnes.

Pasiekus Pittstoną, 
miausiai apsistojome 
dienraščio “Laisvės
tus fotografijų studijoj, S. 
Rąuduves. Pirmas pasikalbė- 
jimTiV su drg. Rauduve buvo 
biz«4skas, nes jis manęs už- j 
klausė, ar aš buvau “Laisvės” 
bendrovės suvažiavime. Atsa-1 
kiau, kad ne, nes mašinos ne
turiu, ba senį Chryslerį par
daviau savo švogeriui Chor
ini, tai negi eisi pėsčias. Tai 
labai gerai, nudžiugo mano 
draugas Rauduvė. Sako, “aš 
tau galiu parduoti, kaip kad 
jis vadina Chryslerį, “maka- 
mobilą” (o Plymouthą Užvar
dina “brička”). Aš jam 
kau, “makamabilas” man 
didelis, tai pasirinkau 39 
tų Plymouthą, “bričką.”

Po trumpo pasikalbėjimo ir 
pasirašymo visokių formališ
kumų, nauja “brička” buvo 
nupirkta, kuri bus gera nu
važiuot su šešiais pasažie- 
riais į “Laisvės” piknikus ir 
visus kitus darbininkiškus pa
rengimus.

Užbaigus “gešeftą,” drg. 
Rauduvė išsiskubina važiuot į 
koįią ten konferenciją į Al
tona, Pa., ant poros dienų, o 
man pasiūlė apsinakvot jo 
kambariuose ir tą patį vaka
rą pamatyt perstatymą ir kon
certą Wilkes-Barriuose. “O 
K,” sakau, “gera proga susi
pažint arčiau su mpinioriaia 
ir matyt lošimą.”

Einu pas kitą fotografą, 
“Laisvės” karštą veteraną, A. 
Valinčių, kuris telefonu pra
nešė, kad mus nuveš į Wil- 
kes-Barrius. Valinčius labai 
draugiškas vyras, su malonia 
šypsena, kalba humoristiškai, 
kartais sukeldamas daug juo
kų. Po trumpo pasikalbėjimo, 
kaip bematant, jau mus ir 
veža, dar su dviem panelėm, į 
Wilkes-Barrius.

Ot jau mes ir svetainėj 
Lietuvių Progresyvių Kliubo. 
Nespėjus išsigert po kaušą 
alaus, kaip štai pasirodė su 
prakalba chicagietis draugas 
V. Andrulis, 
kalbėjo 
fašizmą, 
nietis V. Valukas 
solo, po to sekė lošis—kome
dija “Aš Numiriau.” Tai bu
vo ištikrųjų komedija. Kuo
met tūlas ponas iš numirusių 
prisikėlė ir patyrė, kad jojo 
gražioji moteris visą laiką'tu
rėjo meilužį, tai nors tu žmo
gau juokis ir voliokis. Lošė
jai savo roles suvaidino labai 
zabiai. Vėliaus S. Kuzmickas" 

vo solo. Padainavo ir

sa- 
per 
me

kuris trumpai 
apie pragaištingąjį 

O vėliau seranto- 
sudainavo

Mexico City. — Meksikos 
kariuomene užklupo ir nu
šovė tris žmogvagius, kurie 
buvo “kidnapinę” amerikie
tį O. A. Lampe, viršininką 
vienos kasyklų kompanijos.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
MAYNARD “LAISVĖS” 

PIKNIKO REIKALE
Visom Kuopom ALDLD, LDS, 

Kompartijų Kuopom bei frakcijom, 
Choram ir “Laisvės” Rėmėjam! 
Kaip visuomet, 
įvyksta “Laisvės” 
Maynardc. Taipgi 
šaukiamas platus 
lyvaujant skaitlingai delegacijai iš 
virš minėtų organizacijų ir “L.” rė
mėjų. Šis susirinkimas patieks pla
nus ir išrinks gaspadorius dėlei 
“Laisvės” pikniko, kufis įvyks 4 d. 
liepos, Maynardc. Todėl, prašome 
visų dalyvauti skaitlingai. Susirin
kimas 
Mass., 
to. — 
Sekr.

HARRISON, KEARNY, N. J.
Penktadienį, geg. 12 d., įvyks 

svarbios prakalbos su koncertine 
programa. Rengia ALDLD 136 kp. 
Bus Lietuvių Piliečių Kliubo Svet., 
134 Schuyler Ave., Kearny. Kalbės 
A. Bimba, “Laisvės” Redaktorius 
svarbiais Lietuvos ir pasaulio klau
simais. Koncertinę programą pildys 
Sietyno Choras iš Newarko. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

(106-107)

RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

VARPO KEPTUVĖS
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm jr Parėm Yra Skaniausi

i kė diologas “Koks Tėvas, 
'Toks ir Vaikas,” parašytas 
Seno Vinco, čia buvo gera 
lekcija tiem girtuokliam, ku
rie patys savęs nesusikontro- 
liuoja. Ant pabaigos kalbėjo 
J. Ormanas, agituodamas jau
nuolius į LDS jaunuolių sky
rių rašytis.

O jau to svieto, tai pilnu- 
i tėlė svetainė. Girdėjau, kaip 
kiti kalbėjosi, kad čia dienos 

! laiku buvo laikoma konferen
cija LLD 12-to Apskričio dėl 
tvėrimo LDS apskričio. Taigi 
bendromis spėkomis ir šis va
karas buvo surengtas. Užtai ir 
toks pasekmingas buvo.

Susipažinau su daug mai- 
nierių, visi labai draugiški, su 
kuriais linksmai vakarą su šo
kiais 
jaus

. su

praleidome.
parvažiavome

nauja “brička.”

Ant
į Easton a

Stankus.

Waterbury, Conn.
Conn. Valstijos Moterims
Svarbi moterų konferenci

ja įvyksta gegužės 14-tą, 1- 
mą vai. po pietų, 774 Bank 
St., Waterbury, Conn. Ją 
šaukia vien tik moterys. Nori
ma aptart, kaip būtų galima 
geriau pravest veikimas ir 
kaip geriau 
moterų suvažiavimo ir 
rankų darbų parodos, 
įvyks ateinantį rudenį,

veikimas 
prisirengti prie 

prie 
kuri 

Brook-

Estate of

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

)

PASALŪNĘ PARODA

Lietuviu Įstaiga Prie Pasaulinių Fėrų
PARAMOUNT CABARET

Fairview Restaurant & Bar
Valilionis ir Marcinkevičius

Savininkai

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Haveineyer 9-0115

0

Telefonas: Humboldt 2-7064

DR. J. J. KASKIAUČIUS

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

si knyga yra ir “Laisves” knygyne.

Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance į ferus.

savo
kurie

Negana

St. 
su- 
ap- 
bus

klau-

įvyks Lietuvių Svet., Hudson, 
gegužės 21 d., 10:30 vai. ry- 

D. Lukienė, ALDLD 7 Apskr.
(106-107)

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

trečiadienį, gegužės 10 d., 8 vai. 
vakare, LDP Kliubo, 408 Court 
Draugai, malonėkite visi laiku 
sirinkti, nes’ bus daug dalykų 
kalbėjimui. Po susirinkimo 
skaitoma paskaita sveikatos

kunigą J. J.
gązdino ran

duodamas su
turi pa-

SAMUEL T. ROBINSON
144 Location—PICNIC HOUSE

143 Location—SHELTER HOUSE
142 Location—BOAT HOUSE

Brooklyn, N. Y.

is hereby Riven that Beer License 
issued to the undersigned to sell 
retail under Section 76 of the 
Beverage Control Law at Pro-

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

nariais tokius 
visai ten ne
to, dirbtuvės

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ią Maujer Sts.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

CleinentVokietai(is
LIETUVIS ADVOKATAS

VW iHvl'K t* 50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

...................^j-i—— X- 4~t •

168 GRAND STRĖET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evetgreeh 8-7171
Tel. Triangle 5-8622

/
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 956 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM ERNST
(BLACK EAGLE TAVERN)

133 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
has been 
beer at 
Alcoholic 
spect Park, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he__consumed_on the premises.

SB 
SB 
SB

Prospect Park

gą kompanijai numušti 7%.
CIO su tuo nesutiko ir 

kontrakto nesirašė, nes nebu
vo už ką rašytis. Nuo tada 
“Independent” su pagelba 
kompanijos advokatų darė 
reikalavimą Labor Board, v Z

kad duotų jai galią atstovau
ti karpetaunės darbininkus. 
Bet negalėjo prirodyti, kad 
ji turi daugiau narių už CIO. 
Tad daro visokias klastas, 
mokėdama iš savo iždo, ir net 
skaito 
žmones, 
dirba.
su perintendentas 
nuėjęs pas slavų 

i Kubasek, visaip 
i donų baubu, 
I prasti, kad kunigas
smerkti savo parapijomis už 

ryto- I prigulėjimą prie CIO. Mat, 
slavų daug čia dirba. Bet ku
nigas atsisakė .būti Judošium 
ir pasakė, kad Zulauf ir kar- 
petų kompanija stovi už “In
dependent” unijos nugaros. 
Tas aiškiai parodo, kam verta 
yra “Independent” unija.

CIO unija, sužinojusi visas 
bosų šunybes, pareikalavo, 
kad Labor Board duotų nau
jus balsavimus.

Kas ir padaryta. Balsavi
mai bus gegužės 10 d. Vieta 
dar nepaskirta. Pageidautina, 
kad darbininkai suprastų ir 
duotų smūgį kompanijai ir jos

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

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

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

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

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

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.

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 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Oake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

visomsSvarbu dalyvaut
moterims.

Šioj konferencijoj 
dalyvaus ir d. K. Petrikienė 
iš Brooklyno. Ji praneš daug 
svarbių dalykų apie suvažia
vimą.

Moterys visų pažiūrų ir įsi
tikinimų kviečiamos dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai. Vyrai ir- 

būsite priimti, tad pribūki- 
su gerais patarimais.

Moterų Komitetas.

taipgi

gi 
te

YONKERS, N. Y
122 Lokalo Kova Prieš

SU uz- 
smulk-

reikėjo

CIO 
Alexander Smith and Son 

Carpet Co. ir Jos 
Uniją ir Bosus

1937 m. šios kompanijos 
darbininkai turėjo balsavi
mus, kuriuose CIO unija bu
vo laimėtoja 315 balsų didžiu
ma. Viso buvo 5,100 balsuo
tojų. Po balsavimo kompani
ja pakvietė CIO derėtis. Kon
traktas buvo pasirašyta ant 
metų. Unija išsiderėjo 7^% 
pakelti visiems darbininkams 
algas, savaitę vakacijų 
mokesčiu ir daug kitų 
menų.

Metams praslinkus,
kontraktą atnaujinti. Kompa
nija reikalavo numušti 25% 
algas, nes žinojo, kad turi ge
rą pagelbininką, tai yra, “In
dependent” uniją. Tuo pačiu 
sykiu CIO laikėsi savo reika
lavimo, ne tik išlaikyti per
nykštį laimėjimą, bet dar rei
kalavo daugiau. Čia jau ir 
išlindo “Independent” unija, 
sakydama, kad CIO neturi 
teisės daryti kontraktą, nes 
“Independent” turinti dau- 

O po to se-'hgiau narių. Tas ir davė pro-

Ilk

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

Telephone: EVergreen 8-9770 —

.1. GARŠVA
Graboriiis (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

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

473 Grand St. Brooklyn, 'N. Y.
Prie R. K. O. Republic Teatro
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New Wto^8žžWZl nm
Nesenai susidaręs komite

tas Ispanams Intelektualams 
Gelbėt pasiuntė kablegrama 
$2,960 jų paramai.

MOTERIŠKĖ 1ŠGĄZD1NO 
MOKINIUS

Jieško Būdų Gauti 
Miestui Anglies

GEGUŽĖS 13-JI BUS 
JUOKO DIENA "

NEW YORKO ĮDOMYBIŲ
KAMPELIS

Kita “Aukso Žuvelė” 
Šmugelyje

Miesto transportininkų uni
jos prezidentas Austin Hogan 
atsišaukė unijon kovot prieš 
Wicks Biliaus pravedimą 
valstijos seimelyje.

jau visi žinot, 
13-toji diena, 
diena.

lošiama labai

kad ge
tai bus 

Tą dieną, mat, 
juokinga 

Ją

moteriškės riksmo ir daužymo 
į stalą iki pribuvo policija.

Policijos stotyje paaiškėjo, 
kad ji yra Mrs, Arina Abdou, 
183 Amity išt. Ji sakė, ^kad ją 
įpykdė tūli berniukai mesda
mi pro langus akmeniukus į 
jos butą pereitą savaitę. Ji 
sulaikyta.

Į liaudies mokyklos No. 78 
klasę, Central Brooklyne, pir
madienį įbėgo moteriškė vie
noj rankoj nešina kirvuku, 
kitoj dviem -pečiaus kojom, 
šaukdama: “Aš nekenčiu vai
kų!” Mokiniai, kalendami 
dantimis iš baimės, klausė Gaukite “Laisvei- Naujų 

Ska i t vintu.
Geresnis New Yorkas

New Yorke dar randasi 
žmonių, kurie atsimena vėles
niąsias choleros epidemijas ir 
paniką, kokią jos sukeldavo.

Aršiausia epidemija sukrė
tė miestą 1832 m. vasarą. Tuo 
laiku miestas turėjo apie 
220,000 gyventojų. Virš pus
ketvirto tūkstančio žmonių iš
mirė.

“Artie” Deutsch, New 
ko komunistas veikėjas, 
vienas pardavęs 26 kdpijas 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos istorijos.

agentai sučiupo 
aukštosios” draugijos 
dideliame šmugelyje, 
penktadienį jiems pa
kratų puošniame apart- 

Mrs. May Candee 
surasta $26,- 

it-
į vairių

Yor- 
pats

subvė

-»

Ha-

4

s.

au-

Office Phone 
EVergreen 8-1090

gyvybę 
gelbėji-

(ir 
de-

padaro juoko, kad

gy- 
pa- 
yra

susirinkimas 
d. gegužės, 

Hudson Ave/
Valdyba.

Stagg St. 
šonan ir 
Mašinos 

pažiūros,

10 
vai. vakaro, 79 
būkite laiku.

(107-108)

Ant Lorimer prie 
trokas smogė auto 
gerokai aplamdė, 
vairuotojas, bent iš 
atrodė išlikęs sveikas, pats. įli
po ambulansan vykt ligoni
nėn egzaminacijai.

Brooklyne .pakeičiama 
kurių gatvekarių linijos.

Bergen St. karai eis lig 
milton Ave. pervažos (ferry), 
kad pavaduot Sumner-Sacket

Lankėsi “Laisvėje”

važiuotės
Pasėkos 

manoma, 
gaut an-

SUSIRINKIMAI
C. BROKLYN,

LDS 46-tos kuopos 
įvyks trečiadienį, 
7:30 
VisiPetra us-

Jie kadtf1 tik lošia, tai 
iš juoko.

Sumner-Sacket karai eis 
tarp Williartisburgh Plaza, 
Bergen St. ir tik Troy Ave.

Bushhwick Ave., Green
point, Holy Cross ir Union BROOKLYN Į

LABOR LYCEUM,
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 1 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys. ,

KAINOS PRIEINAMOS
I

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842 I

RHEA

Special Rates per Week

Managed by

TEITELBAUM

Jau buvo pranešta, kad 
IRT ir BMT sumažino skai
čių traukinių, sakydamos, kad 
beturinčios anglies tik , porai 
savaičių. Miestava
kaip sakoma majoro praneši
me, turinti kuro 5-7 savaičių 
laikotarpiui.

A. J. Engelman, važiuotės 
saugumo organizacijos prezi
dentas, kreipėsi į majorą, kad 

darbo 
laiką 

dirbtu- 
pratęst

gūžės 
j u o k o 
bus 
komedija “ Fa r m a zonai.
rengia - Lietuvių Liaudies Te
atras. Komedijos lošimui re
žisierius J. Kačergius surinko 
gabiausius Brooklyno akto
rius. Gi tarpe aktorių ran
dasi trys gabūs juokdariai, 
kuriuos Brooklyno publika 
jau labai gerai žino. Jais yra: 
Judžentas, Juška ir 
kas. < 
ž i ū retoj a i netri vo j a

šis įsakytų nustatyt 
pradžios ir pabaigos 
skirtingą įvairioms

. vėms, kad tuo būdu 
darban ir iš darbo važiavimo
laiką ir išvengt nelaimių dėl 
kamšos subvėse.

Majoras vėl pasiuntė skubų 
atsišaukimą j prezid. Roose- 
veltą, kad jis įsikištų į dery
bas tarp angliakasyklų savi
ninkų ir unijos, darytų spau
dimą streiką baigt.

Tuo pat sykiu majoras tu
rėjęs pasitarimą su 
srities viršininkais, 
neskelbiama, tačiau 
kad priengta planai
glies iš naujų šaltinių, jei pa
stangos streiką baigt nepa
vyktų. Manoma, kad miestas, 
sutartyje su privatiškomis va
žiuotės linijų kompanijomis ir 
unija, ras galimybės operuot 
tūlas kasyklas ir iš jų gaut 
reikiamą kiekį anglies.

J. JUDŽENTAS 
matysite gegužės 13-tą, 

“Farmazonuose.”

Jei cholera ištiktų 
miestą prie dabartinio skai
čiaus gyventojų, tai mirtis, 
skaitant anų laikų nuošimčiu, 
paimtų 120,000 gyvybių. Tais 
metais mirtingumas buvo di
džiausias šeštame Warde, ži
nomam, kaip Bowery ir Penki 
Kampai. Visi gyventojai hu- 
vo apimti panikos ir kas iš
galėjo, spruko 'iš miesto.

Kova prieš cholerą prasi
dėjo 1883 m., po to, kada 
Robert Koch’as surado bakte
riją ir parodė, kad ji būna 
sergančio išmatose ir persi
duoda sveikiem su užterštu 
vandeniu. Dėka mokslui, 
venimas New Yorke yra 
gerėjęs, bet ir dabar dar 
daug vietos jį gerint.

—o—
Jis Visada Pagaudavo
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Hancock Ayer 
000 vertės kontrabanda 
vežtų iš užrubežių 
brangumynų.

Ponia Ayer yra paveldėja 
American Woolen Mills turto, 
taigi, bandė apsukt šalį'ne iš 
bado, ne dėl duonos kąsnio 
vaikams.

Sakoma, apie jos šmugelį iš
siplepėjo patys jos artimiausi 
draugai savo garsiomis pasta
bomis apie jos dėvimus bran- 
gumynus.

Beje, ji labai mylėjo nazių 
laivus, veik išimtinai važinė
davo laivais Bremen ir Euro
pa, kurie pagarsėjo nazių 
šnipais.

Pagerbė Medikališką 
Profesiją

Pakeičia Gatvekarių 
Kuravimą

Jie 
nebūto. O šitą sykį tai jau ti
krai pridarys juoko, nes, mat, 
komedijantai geri ir komedija 
j u okinga.

Taigi visi ir visos 13-tą die
ną gegužės nepamirškit ateiti 
į Ukrainų Svetainę (Tautiš
ką Namą), 101 Grand Street, 
Brooklyne. Mes gi rengėjai 
užtikrinam, kad mūsų minėti 
juokdariai prijuokins jus iki 
ašarų. Rengimo Komisija.

Krautuvių Darbininkai 
Auklės Našlaitę

Lorimer St. karai bus pa
sukti i Ralph Ave. ir E. 98th 
St. iki Canarsic gatvekarių 
stoties, kad pavaduot Ralph 
Ave. liniją.
, Erie Basin karai panaikina
ma.

IDA Reikalauja Gerini 
Kalėjimų Sąlygas

Tarptautinis Darb i n i n k ų 
Apsigynimas pradėjo kampa
nija pagerint Raymond Street 
kaliniam sąlygas ir tam prašo 
visuomenės talkos.

Naujas kalėiimo prižiūrėto
jas Mary Schleth, TDA na
riams ir visiems progesyviams 
žinomas iš žiauraus apsiėjimo 
su darbininku kaliniais laike 
jo viršininkystės Correction 
Hospital, Welfare Saloj, įve
dąs savo metodas ir Raymond 

,St. kalėjiman. Ne tik darbi
ninkiški, bet net toki žurna
lai,- kaip “Look,” “Readers 
Digest” ir kiti panašūs neįlei
džiama.

Krautuvių Darbininkų Uni
jos skyrius, CIO. paėmė atsa
komybę už auklėjimą ispanų 
karo našlaitės Harmonia 
Berbes, 6 metų amžiaus. Virš 
300 žymiu amerikiečiu asme
nų irgi jau paėmė “auklėt” 
po našlaitį.

Amerikiečiu pasidarbavimu 
virš 1,000 tokiu vaikučių ner- 
kraustyta iš Ispanijos i Biar
ritz ir jo apylinkes Franci- 
joj, kur jiems įtaisyta auklė- 
tuvės ir bus aprūpintos sulyg 
“Patėvių Plano.” Eina vajus 
sukelt milioną dolerių jų 
klėjimui.

tektyvas (High 
John Hayes buvo 
gruodžio 13, 1802. 
ilgo p a g a r s ė j o 
mis.
nužiūrimus, pirmas pavarto
jo žinomą “trečią laipsnį” 
kvotimuose (third degree), ir 
pirmas parodęs žudeikai jo 
aukos kūną, kaip paduoda 
Federalio Rašytojų Projekto 
iškelti rekordai.

Pareigose-, sakoma, jis ne
darydavęs skirtumo tarp bied- 
nioko ir turčiaus, visus lygiai 
imdavęs už pakarpos. Jį pa
siuntę areštuot Commodore 
Vanderbilt’ą (1817 metais), 
jam esant su savo laivu prie
plaukoj. Prie laivo jam pa
sakė, kad jis galėsiąs Vander- 
bilta areštuot tik nunešta nuo 
laivo. Hayes, katino vikrumu, 
užlipęs laivo šonu ant denio, 
stvėręs nustebusį Vanderbiltą 
už kalnieriaus, pirm jo tarnų 
atsipeikėjimo iš nuostabos, nu
sigabenęs ant kranto ir ten 
paskelbęs jį areštuotu. P.

Miesto Kliubas suruošė pie
tus pagerbt daktarą S. S. 
Goldwater, miesto ligonbučių 
komisionierių. Jam įteikta 
trečias iš eilės garbės požymis 
už pasidarbavimą sveikatos 
srityje. Pokilyje kalbėjo i r 
majoras LaGuardia, pažymė
damas pažangą, kokia pada
ryta bėgiu 5 metų jo buvimo 
ofise.

Petras Baranauskas Rašo 
Iš Kelionės

Laisvįetis Petras Baranaus
kas, kuris šiuo laiku, be abe
jo, jau Lietuvoj, rašo pluošte
lį įspūdžių iš kelionės. Jie iš
siųsti iš Švedijos. Greit tilps 
“Laisvėje.” Prie progos Pe
tras siunčia visiems laisvie- 
čiams geriausių linkėjimų.

Didvyriški Jūreiviai 
Teisiami

Sveikatos Konferencija - - - - - -  I
Gegužės 11 ir 12 Valstijinės 

Labdaringos Pagelbos Sąjun
gos valstijiniai ir lokaliniai 
komitetai turės konferenciją 
Hotel Roosevelt, N. Y. Visi 
suinteresuoti džiovos ir sifilio 
kontrole, sveikatos instrukci- 
jomis vaikams ir abelnai pra- 
vedimu sveikatingumo kam
panijos kviečiami dalyvaut.

Penktadienį lankėsi “Lais
vės” įstaigoj p. Stokes, jau
nas lietuvis finansierius (bro
keris) iš Boston, Mass. New 
Yorkan atvykęs įvairiais fi
nansiniais reikalais. Jais taip 
pat apsilankė ir LDS Centre. 
Apie LDS svečias turįs labai 
gerą nuomonę, kaino veiklia, 
smarkiausia augančią ir sti
priausia lietuviu organizaciją.

Unijistai įgaliavo urmo par
duotuvių darbininkų uniją 
skelbt streiką batų sandeliuo
se. Sena sutartis baigsis pir
madienį, naujos sutarties bo
sai kratosi.

Penktadienį pašaukti teis
man 11-ka aliejų vežiojančio 
laivo Esso Baytown įgulos na
rių, iš kurių keli didvyriai, 
rizikavusieji savo 
stebėtinai drąsiame
me orlaivio British Clipper 
nelaimės aukų, pereito sausio 
mėnesį.

Jūrininkus įkaitino už atsi
sakymą operuot laivą balan
džio 10-tą, kada kompanija 
atsisakė išmokėt užvilktą mo
kestį už viršlaikius. Laivas 
priklauso New Jersey Stand
ard Oil Co.

Dalis virš 2,000 newyorkieciu delegacijos, kun isgązdino republikonus as- 
semblymanus, kada nuvyko į Albany protestuot prieš kapojimą mokyk
loms paskyrų.

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 Kp. Nariams

Susirinkimas įvyks ketvirtadienį, i 
gegužės U-tą, 8 vai. vakaro, "Lais-i 
vės” svetainėj. Jis yra labai svar
bus, nes reikia rengt vasarinę pra
mogą, taipgi gavimas narių ir iš
rinkimas duoklių iš narių, kurie ne
gali lankyti susitrinkimus.

TDA Nariams
TDA 17-tos kuopos nariai atei

kite anksčiau: turėsime pasitarimą 
ir malonėkite užsimokėti duokles. 
TDA yra labai svarbi organizacija, 
kovojanti už apgynimą politinių ka
linių. Ji pasibrėžė gegužės mėne
si sukelti pinigų kaliniams ir jų 
šeimynoms, todėl ir mūsų, lietuvių, 
17-ta kuopa turėtų 1ą pat; pada
ryti. A. Mureika.

(107-109)

Traukiu paveikslus familijų, ves-i 
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Ii senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant Ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
K12 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

uline

HtqiKW

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

biiiiflManM srrtfi • ' iv, ,..... —

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

' Sun. all day and night

Del Pavasario Drabužių
atlankykiteHENRY NARINS & SONS

Trejos lubos užpildytos su 

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų 

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

$6.95 :
10.95
14.50Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 
* Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. e

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais
x Išdirbėjai Geriausių Drabužių

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano,




